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STEFAN FLUKOWSKI 

Maska Mickiewicza 
z Poematu •X Dunikowski• 

Jam ogień 
co lawą gorejąc:ą buchał, 
zastygał w kształt potęgi nadziemskie]! 
Jam wzlot w najwyższe kręgi sfer -
w świat Ducha! 

* 
Spójrz w to oblicze 
z którego duch wybłysnął 
by wroga razić uczucia promieniem, 
słów wirem niby piorunem kulistym 
akreślić nad Europą bieg stulecia. 
wiosnę ludów czynem budzić, 
narodów wstrząsnąć sumieniem. 

Oto oblicze wieszcza, który 
płomienny znak wolności 
śladami stóp wygnańca po drogach odciskał, 
na ścieżkach znaczył pielgrzymim kosturem; 
serce przepełniał uczuciem milionów, 
świat opromieniał porywem młodości, 
ludu pieśniami swą muzę kołysał, 
przeszłości czar zaklął w brąz eposu; 
serca przemieniał w wulkanów ogniska, 
rozżarzał, palił, spopielał, porażał -
- kosmosu prometejski ogień!! 

Spójrz w to oblicze -
w zastygłej lawie gorejący płomień! 

: - -.-=---::.:.;_ ~ .. :....._..=;;:========= 
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Xawery Dunikowski 

Maska Mickiewicza 

fot Rol01J1c<1 Stanisław - Krnk1iU' 
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CYPRIAN KAMIL NORWID. 

Coś Ty Atenom zrobił.„ 

1. 

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, 
Ze ci ze złota statuę lud niesie, 
Otruwszy pierwej? ... 

Cuś ty Italii zrobił, Alighieri, 
Że ci dwa groby stawi Jud nieszczery, 
\\i ygnaws:q pierwej?. „ 

Coś ty, Kolumbie, zrob;ł Europie 
Że ci trzy groby we trzech miejscach kopit.', 
Okuwszy pierwej? ... 

Coś ty uczynił S\voim, Camoensie. 
Ze po raz <lrngi grób twój grabarz trzes!e, 
Zgłodzhvszy pierwej? „. 

Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie, 
Ze dwa cię glazy we dwu stronach ,gni0cie, 
Bez miejsca pierwej? ... 

Co:'i ty uczynił światu, Napolionie. 
Że cię w dwa groby zamknięto po zgo111e. 
Zamknawsz~.' pierweJ? ... 

Coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu, 

2. 

Więc mme,Jsza o to, w jakiej spoczniesz urnie. 
Gdzie? Kiedy? w jakim sensie i obliczu? 
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, 
Inaczej będą głosić twe zasługi 
l łez wylanych dziś będą się wstydzić, 
A lać ci będą łzy potęgi drugiej 
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć. 
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3. 

Każdego z takich jak Ty świat nie może 
Odrazu przyjąć na spokojne łoże, 
I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem. 
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy. 
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem 

Później ... lub pierwej„. 

~-----~~~ 

LEOPOLD STAFF. 

I 

MICKIEWICZ 

Skrzepły spiżowym swym bezruchem 

Pomnik wyrazić go nie zdoła, 

Jak cierpiał, żył w pustkowiu głuchem, 

Co milczy: Jedźmy nikt nie woła! 

Jeśli chcesz dotrzeć doń po śladach 

Ksiąg jego, wyzbądź się nadziei. 

W pierwszych nie znajdziesz go balladach, 
Ani w ostatniej epopei; 

Ani gdzie w wodzie echo bliźnie 

Powtarza szczyty skał lozańskich; 

Ani gdy myśląc o ojczyźnie 

Szarpał się w gusłach szarlatańskich. 

On cały jest z swym niemym smutkiem. 

Ze swym pielgrzymim, twardym holem 

Pomiędzy szarym Nowogródkiem. 

I czarnym Konstantynopolem. 



SCENY z »DZIADÓW« ADAMA MICKIEWICZA 
Układ tekstów w opraco11 1aniu TadeusLa Byrskiego i Jerzego Zngórskitp,o 

7 częsc1 piirwsze,i 

Fragment monologu dziewicy 

Chór młodzieńców 
Pieśń strzelca 
Myśliwy czarny 

U piór 

części drugiej 

Fragment ze .,Sceny w kaplicy· ' 

z części czwartej 

Fragment monolI Gustawa 

z części t zecieJ 

Scena pierwsza , . więzieniu) 
Salon warszawski 

MUZYKA: WEBERA. BEETHOVENA, SCHUBERTA. MARII SZYMANOWSKIEJ 1 MONIUSZKI 

Biorą udział: AnclrzeJ Balcerzak, Bro1iisław Borski, Zofia Galicka, Wiesław ' Grabek, .fan G'ii.ntner, Maria Hryniewicz-Winklerowa, Cze, 

slaw Jagielski, Xenia Jclroszyńska, Stanisław Kamiński, Edmund Karasiński, Tadeusz Kubalski, Kazimiera Machlicka, MieczysŁaw 
Ostrawski, Anna Przysiecka. Adam Rokossowski, Lidia Rybotycka, Henryk Sakowicz, Ludwika Sniadecka, Witold Tokarski, Barbara 

Wałkówna, Zbigniew Zaremba, Józef Zbiróg. 

Inscenizacja: 

TADEUSZ BYRSKI 

Przy fortepianie 

SWIĘTOSŁA W KRA WCZYNSKl 
ALEKSANDER MARCZEWSKI 

Scenografia: 
)!ARIAN GOSTYNSKI 

Asystent reżysera 

JOZEF PIRÓG 

Kierownictwo literackie teatru: JERZY ZAGÓRSKI 

1Dwie przerwY 1 O~minutow<'l 

... 



ADAM MICKIEWICZ 

ZDANIA 

Stopnie prawd. 

Są prawdy, które mędrzec wszystkim luaziom mówi, 

Są takie, które szepce swemu narodowi; 

Są takie, które zwierza przyjaciołom domu; 

Są takie, których odkryć nie umie_nikomu. 

Własność osobista. 

Skarżysz się, że ktoś z twojej własności korzysta? 

Grzech - jest to jedna twoja własność osobista. 

Atom. 

„Świat widzialny jest atom". Prawda, astronomie! 

Za cóż ty chcesz żyć cały tylko w tym atomie? ... 

Us t a. 

W ustach jest otwór duszy, najdroższe balsamy 

Prędko zwietrzeją, gdy je często otwieramy. 
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List Adama Mickiewicza, 
w9słan9 na kilka dni przed śmiercią 

O o Ks i.ę ci a 

Wład9słatua Cza rtorµskiego 
Km1stantynopnl. I Il listopada 1855 1 

Mości Książę! 

Od przyjazdu z Burgas me miałem JUZ serca po.iśc do Was rozmó
wić się; rozmowa bez zobopólnej szczerości byłaby gadaniną, jeśli ni-
C7em gorszem: zresztą powtarzałbym Wam to, com jui 
wałbym jeszcze rzeczy, których niemiło słuchacie, 

w zwykłem Wam dyplomatycznem milczeniu. 

mówił, i doda
zamykając się 

To, co mówilem d:iwniej. mó~ iliście. aby domes10ne hyle Ks1ęci11 

OJCU Waszemu Uczucia, ktore dl11 mego podzielam z 1ylu rodakam1. 
'-Vkładały na mnie obowiązek szczerego objawiania prawdy: spisałem 

mu naszą ostatnią rozmowę; nic nie zataiłem. Dodałem 1nr>1e uwagi 
o Waszcm !u postępowaniu. To postępowanie było ciągiem zaprzecz!.'
niem wszelkim nadziejom. które wielu rodaków roiło z Waszego tu 
przyjazdu. Objawiłeś się tu, Książę, nie w charakterze reprezentanta 
lub jednego z reprezentantów sprawy polskie.i. ale ja1'.o poufny agem 
pana Władysława Zamoyskii>go. wysłany dla szkodzenia Sadyk-Paszy. 
W chwili. kiedy postrzegłem. n:i co się zanosiło, przedstawiałem, w na
miocie w Burgas. potrzebę, abyście rozmówili się szczerze z Sadyk-Pa
szą. To zbyliście milczeniem. Przezierai<\C cornz lepiej, oświadczył!.'rn · 
żc odkrywil się ze strony pana Zamoyskiego i Wasze.i widoczny za 
miar wy!tqcenia Sadyka-Paszy z iego pułkiem ze stanowiska, na któ
rem tyle Wam usłużył i tyle mógł by<:' użytecznym Polsce: :~e godzicit• 
na to, nby Sad~·kowi wydrze(' wszelkie środki działania \\ Turcyi 
i pozbawić go razem opieki obcych rządów; na to ani słowa odpowie
dzi z Waszej strony. Nie było już wątpliwości, żeście przyjechali byli 
z gotową instrukcją pana Zamoyskiego, z wyostrzonym nożem na Sa~ 
dyka-Paszę: w takim razie należało otwarcie przeciw niemu wystąpić 
Jeśliście go uznali ·nieużytecznym nadal lub s~kodliwym, należało we
zwać go, aby ustąpił godniejszemu, lepszemu. Wolno Wam było roz
prawiać się z Sadyk-Paszą, rozpierać się z nim, ale nie godziło się pod 
jego dachem i u jego stołu knuć przeciwko niemu pocisków. Polacy 
tak nie czynią. Arab, pod ncimio1em gość, przeciwko gosporlarzow1 m0 
konspiruje. 
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WyJechallśc1e na Wschód, gdzie teraz jest pole tylu nadziei. Oczy' 
1odaków były ku Wam zwrócone. Teatr. na który wystąpiliście, pod
nosił Was i z tego Wschodu, w pierwszej wiadomości, któ:rą Książę da
jesz o sobie drukiem, donosisz, że kobieta przez W~s przywieziona od
dała te lub owe posługi. Jeśli szło o reformy szpitalne, należało było 
polecić je lekarzom i infirmerkom, dając na to fundusze; w każdym 
przypadku nie wypadało żądać składek od oficerów nie pobierającycn 
;:ołdu. Krzątania się Wasze w klasztorze dla umieszczenia innych ko
biet gratis wydały mi się dziwne, a cudzoziemcom gorszące. Obóz rue 
1est to pole przeznaczone jedynie na pełnienie uczynków miłosiernych 

Ubogi c h, mówi Ewangielia, zawsze mieć będz..iecie. Obozu dłu
go nie mieliśmy i kto wie, czy zawsze mieć będziemy takjm, jakim był. 
k;edyśmy go widzieli, pełnym życia i nadziei. Dodam, że ta im y, czyli 
rucye, które ciągle idą dla pana Zamoyskiego jako dla Jenerała, wy
starczyłyby na wyżywienie szpitalu całego. Pan Zamoyski pobiera 
dziennie dziewięćdziesiąt racyi; chorych było w szpitalu dziewiętnastu. 
Pana Zamoyskiego ideałem było, jak widać, jeneralstwo angielskie i to 
osiągnął. Przeznaczenie jego zbliża się do samych kresów. Ale jakie 
ma być położenie Wasze, pod tym jeneiałem . .iaka przyszłość narodo-
wa? - Nie widzę żadnej. ' 

Wynurzając Wam, cały mój stąd smutek. zostaję z winnym szacun
kiem. uniżonym sługą. 

Adam Mickiewicz. 
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