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W SZKOLE PODCHORĄŻYCH 29 LISTOrADA 1830 ROKU 

WYSOCKI 
ZE SZLEGLEM 
I DOBROWOLSKIM 
W BIEGLI 
NA PIERWSZE PIĘTRO 
GDZIE PODCHORĄŻY 
JÓZEF KOWACZ 
PROWADZIŁ ZAJĘCIA 

DLA 4 DYWIZJONU 

PIOTR WYSOCKI: 

CZY SKOŃCZYŁEŚ? 
JO ZE F KOWACZ: 

NIE! 
PIO TR WYSOCKI· 

ZOSTAW 
RESZTĘ 

NA POTEM! -· 

\\ 

DO PODCHORĄŻYCH : 

POLACY! 
WYBIŁA GODZINA 
ZEMSTY. 
DZIŚ UMRZEĆ 
LUB 
ZWYCIĘŻYĆ 
POTRZEBA. 
IDŹMY, 
A PIERSI WASZE 
NIECH BĘDĄ 
TERMOPILAMI 
DLA 
WROGÓW ... 

H erby Polski i L itw y w wieńcu 
cierniowym 

Polacy, do broni! - to hasło przeri 
ponad 150 łat niewoli podrywało 
naród do walki, od chwili, kiedy 
niezawisłe dotąd i niepodle1Jłe pań
stwo polskie przestawało istnieć , 
wymazywane sukcesywnie prze:i: za
borców z mapy Europy. 
Dramatyczne dzieje Polski końca 
XVIII i XIX wieku tworzyły księgę 
narodowych mitów, głęboko zako
rzenionych w świadomojci każde~o 
Polaka-patrioty, mitów przekazy
wanych z pokolenia na pokolenie, 
pieczołowi11ie kultywowanych w ust
nej tradycji rodzinnej. 
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K rzyż z gn lązek Olszynki G rochowskie j 

Czasy niewoli, to okres narodowej 
żałoby , związanej niero:i:erwalnie z 
symboliczną czernią - pomimo re 
presji zaborcy - manifestacyjnie 
noszoną przez Polki na znak bólu 
po stracie najbliższych, po utracie 
niepodlea:-łoici. Czarne stroje pols
kich kobiet w tym tragie:i:nym dla 
kraju okresie były czymś wyjątko
w ym niemal w skali światowej, tak 
jak i żałobne ozdoby zastępuj/,\ce 
kosztowną biżuterię, ofiarowywaną 
hojnie na rzecz powstań zbrojnych. 
Medaliony z wizerunkiem Tadeusza 
Kościuszki czy księcia Józefa Po
niatowskiego, krzyże z gałlłzek Ol
szynki Grochowskiej, medaliony w 
kształcie cierniowej korony zamiast 
rodowych kosztowności na co dzień 
- zwłaszcza po upadku powstania 
styczniowego - przypominały o za
kutej w kajdany ojczyźnie. 

Pi e rścień ze zmartwychwstającym 
kosy n ierem, 1831 r. 



Wiek XIX zrodził bohaterów, któ · 
rymi karmiła się wyobraźnia Pola
ków w chwilach zagrożenia, w mo
mentach nasilających się represji 
zaborczych, w dniach szczególnie 
brutalnego tępienia wszelkich prz4!
jawów polskości. 

Ozd oba n o. bandolier z \Vi zerunkie n1 
T. Kościus zki 

Kościuszko , Poniatowski, Rejtan, bo
haterowie Noc)' Listopadowej: Wy
socki, Mochnacki czy pośrednio Łu

kasiński, w czasie kolejnych prób 
wywalczenia niepodległego bytu sta
nowią dla Polaków swego rodzaj u 
hasła. Legenda ich czynów przera
sta nieraz historyczne dokonania, a 
staje się symbolem polskiego boha
tera narodowc10. 

Czar na brosza z okr. żałoby n a rodowr.i 
1831 r . 

Ludzie i ich czyny inspirowały 

twórców. Płótna Matejki, Grottge
rowskie cykle „Polonia" i „Litua
nia", obraz Waleriana Łukasińskiego 
przykutego do armaty podobnie jak 
pieśni bojowe i żołnierskie, pełniły 

swoistą funkcję znaków w szyfrze 
narodowego porozumienia. Dziś sło

wa „Warszawianki", „Witaj majowa 
jutrzenko," czy „Mówił ojciec do 
swej Basi" to już tylko zapamiętane 
fragmenty, zupełnie pozbawione 
kontekstu emocjonalnego, choć je
szcze kilkadziesiąt lat temu na ich 
dźwięk drgały serca. 
Z tej właśnie tradycji polskiego 
patriotyzmu, ze świadomości naro
dowej historii, z jej ciągłej obecno
ś ci w polskich domach wywodzi 
swój rodowód polska literatura ro
mantyczna, z niej czerpała wyobraź

nia następnych pokoleń twórców 
polskich sięgających po tematykę 

martyrolo&rii czasów niewoli. 

W historii świata 
jest zjawiskiem zupełnie 
wyjątkowym , iż naród liczący 
w sumie około 20 milionów, 
mający 800-letnią tradycię 
meprzerwaneeo 
bytu państwoweeo, 
a 300- letnią t radycję 
mocarstwową , naród w zwartym 
osiedleniu dominujący etnicznie 
na obszarze ponad 
300 tysięcy km2, któreeo 
klasy oświecone 
i uprzywilejowane kontrolowały 
obszar około 7 OO tysięcy km 2 

- został naele, w ciąeu 
23 lat (1772-1795} 
pozbawiony w oeóle 
własneeo państwa, a przez 
123 lata (1795-1918} 
państwa teeo 
nie móeł jd_f ys 
JERZY ŁOJEK '""~--. 
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DATY 1772, 1792, 1795 WRYŁY SIĘ W PAMIĘC POLAKOW NAJGŁĘBIEJ 
chyba ze wszystkich faktów historycznych, jakie dokonały się na prze
strzeni ponad tysiąca lat naszych dziejów. Wyznaczały one powolne unice
stwianie suwerennego dotąd i niepodległego państwa, przez wieki sku 
tecznie broniącego się przed zakusami z zewnątrz, a w XVIII stuleciu zali 
czanego do potęg europejskich. 
Czy możliwy był inny bieg historii? 
Przy tym układzie sił, w jakim znalazła sit; Polska pod koniec wicku 
XVIII, wydaje się to wątpliwe. Zmowa trzech europejskich potęg: Prus 
Austrii i Rosji, eliminowała taką możliwość. Można byłoby walczyć sku-

"

tccznic z jednym. wrogiem, ale równoczesne pokonanie trzech wielkich 
potęg militarnych przerastało możliwości nawet sławnych z heroizmu 
Polaków. 

W WYNIKU Ili ROZBIORU, 
w roku 1795 Polsk a przesta ł a 

wprawdzie istnieć jako pa ii
stwo, ale nie jako n a ród : 
prężny, nieugięty , nie zno
szą cy obcego panowani,l. 
Nigd y też Polacy nie pogo
dzili się z obecnością za bor
ców w swoich granicach. 
Każda kolejna próba agresj i 
wywoływała natychmiasto
w y protes t - od d emonstri
cji Tadeusza Rejtana na sej
mie porozbiorowym poczy
nają c. Reak cją na Il rozbi6r 
była Ins urekcj a Kości usz

kowska - stł umiona krwa· 
wo - nie zdołała j uż jed 
nał{ od wrócić nieuchronne
g o wyroku historii . 

Równocześnie z utratą zna

czenia międzynarodowego 

aktywizowała s ię działalność 

polityczna wśród oświeco

n ych kręgów społe czeństwa . 

Cz:tsy Stanis ławowskie za

owocowały nie tylko s pon· 

tanicznym rozwojem li te ra· 

Tadeusz Kościuszko 

t u r y i sztuki, ale wydały akt 
prawn y, który stał s ię ewe· 
nementem na skalę euro
pej ską - tuż pod bokiem 
zaborców patrioci polscy 
doprowadzili do uchwalen ia 
konstyt ucji 3 Maja. Ta us ta · 
wa-manifest równ1ez ni e 
zdołała zmienić biegu w y· 
darzeń. 



J. Matejko „Kościuszko pod Racławicami" 
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J. Matejko „Konstytucj a 3 Maja" Józef kś . Poniatowski Mikołaj Nowosilcow 

Car Mikołaj Detronizacj a Mikołaja 

J . Matejko „Zakuwana P olska" 

Nan1iast:d istnienia pall
s,wowosci polsKiej w posta
t.:i ń.s 1ęsLwa Warsi.awsKiego, 
a pozmej Królestwa Po!S 
Kiego : "' zaborczą admini
stracją i osobą carskiego 
nan11estn1ka prowokował y 
jeszcze bardziej do znale
zienia sposobu uwolnienia 
kraju od obcego panowania. 
l'os.i;ukiwano sprzymierzeń ... 
ców 1 sojuszników. Bohate1·-
5ka epopeja legionów wal
czący ch u boku Napoleona 
i wiążących z jego osobą 
nadzieje na rych1e zdobycie· 
niepodległości okazała się 
zludzeniern, tragicznym złu
dzeniem. Po tym epizodzie 
hi„torii pozostała jedynie le 
genda bohaterskiego księcia 
Józefa Poniatowskiego i ty
s i ęcy tych, którzy zginęli' z '' 
wiarą, że walczą ,~za- Wol- ) 
ność naszą i waszą". : 
W regularnej walce zbroj
nej Polacy praktycznie nie 
mieli żadnych szans na zwiy 
cięstwo . Pozostawała jedy., 
nie konspiracja i heroiczne 
powstańcze zry wy. · Było ich 
kilkanaście na przestrzeni · 
tego tragicznego wieku, od 
lns urekcj i Kościuszkow
skiej , poprzez cały szereg . . 
powsta i1 o zasięg~• regio;nal
ny111, aż do · listo,Padowego 
i styczniowego --' te ocfbil y 
s ię · w kraju 'najszerszym 
eche1n. , 
Penetrując zachowane ar
chiwalia, historycy nie
zmiennie zadają pytanie'• 
czy zwycięstwa tych· ak,. 
tów zbrojnych były moż
liwe? w przypadku pow
stania listopadowego coraz 
częściej pada odpowiedź 
twierdząca. Przyczy n upad
ku dopatrują się badacze w 
nieodpowiednim przygoto
waniu akcji zbroj9-ej, w 
nieprzemyślanej taktyce, w 
błędach dowódcó w i w ich 
s klonno .~ci do ugod y a na
wet do kolaboracj i z wro
giem. To stanowisko his to
r yków. 
Jeden fakt pozostaje nieza
przeczalny. W każdej a kcji 
zbrojnej dziesiątki t ysięcy 
Polaków bez cienia wahania 
oddawał y swe życie za ce
nę wolności. żadne represje 
nie były w stanie wykorze
nić myśli o wolnej ojczyź
nie, n a wet sławna ze swej 
perfidii działalność „ wie
szatiela" Nowosilcowa ani 
znanego z okrucieństwa 
Iwana Paskiewicza. Wręcz 
prze ciwnie. w szelkie działa
nia a ntynarodowe potęgo
wały aktywność ugrupowali 
kons piracyjn ych od Związ
lcu Filaretów i Filomatów 
poczynając. Wzmagały swą 
działalnoś ć zwłaszcza wte
d y , gdy po powstaniu s t ycz
niow y m kajdany narzucone 
narodowi polskiemu zacis
i;ęly s ię najmocniej, a Kró
lestwo Polskie straciło resz
tki odrębności politycznej 
z prawem publicznego uży
wania języka polskiego 
włącznie. 
Na przywrócenie niepodleg
łości przyszło czekać jeszcze 
kilka dziesiątków lat - do 
roku 1918. 
Dzień 11 listopada prz r
wrócił Polsce upragnioną 
niepodległość. Dla pokole
nia międzywojennego data 
ta urosła do rangi kole j
nego symbolu narodowego; 
karta historii, zamknięta 
datami 1918-1939 stworzyła 
nowe mity, nowych boha 
ter ów, k tó rzy dla powo
jennych pokoleń pozostali 
zagadką do końca nie do 
powiedzianą. Legenda Józe
fa Piłsudskiego i jego Le
gionów obroniła się jedy
nie w pieśniach takich jak 
„Maszerują s trzelcy", 0 M y 
pierwsza Bryg a da" czy „O 
mój rozmarynie", choć 
młodzież jak przez mgłę 
k o jarzy je z okolicznościa
mi ich powstania. Ten 
fragment historii najnow
sze j - czeka, aby go w y-
pełnić. · 

WIEKI 
I LATA 

CO PRZYJDĄ 
ŻYĆ BĘDĄ 

ZIAREN TYCH 
TREŚCIĄ 

'-, 

Powstanie listopadowe zawładnęło 
wyobraźnią Stanisława Wyspiań

skiego na wiele lat. Zafaseyno
wany tragiczną dramałurC"ią lis

topadowego zrywu już w roku 1893 
napisaniem I wersji „Warsza

wianki" - rozpoczął penetrację tego 
przełomowego w d:1iejach polskioh 
walk niepodległościowych momentu 
historycznego. 

Tematowi powstania poświęcił tryp
tyk złożony z „Warszawianki", „Le
lewela" i „Nocy listopadowej" -
aczkolwiek ostatnia w chronologii 
powstania, sięga „Noc listopadowa" 
do początków, do dnia wybuchu 
powstania listopadowego. 

Pomysł napisania „Nocy listopado
we.i" zrodził się w dość szczecół
nych okolicznościach. Wyspiański -
uznany już wtedy w kraju malarz, 
laureat kilku pierwszych nacród na 
krajowych wy11tawach, eksponował 

swoje obrazy i witraże w Warsza
wie (za wystawiane prace otrzymał 
na konkursie warS:&awskim I na
grodę). 



@> 

1l'.4. 
(,TEATR MIEJSKI ~ W KRAKOW ll 

\ '•u.r„, t. • .:Jn1.1 :-.. J 1-.1.1p<1lla 1110 /'I 1 .__. 

~1i UROCZYSTE PRZEDSTAWIEN IE 
::i kM ueacni: - lu „oe11nlc y Pow•l•n l• l „ IDtNd_.,. 

~:li OC iisrmoP·A·a·owA 
~j\dJ ,c._.,f'i' ..c.. drit.rn&tJC411J" Ch ru.po-.;o.I STANISL ..\W W YSP\AJlilSICl, 

t;~-ł~~P~- ~ 
11 :-:::= ·- --i= 

.!!- ·- -_-=:-f-""~-:=:--..::;-:-.·s~. --=-=--- il 
'':. ''"'"'·"" „„_ . .. - - •' - --„~~·· .„.--- lf' ' ,!, ,_1\l \11 •• • • ,..„ • I,,_ . „, •-"•'-. ~ol 0-.„ 1,- I , u„ . .... . , . -••" 

i\i •. „ . . ~„ .-..• : ··~·~:.:l;: ~:~::: ··· ~ ... ::~·; '- ~~::~'.'.~' .~ . -.. „. I 

Iii - fabrytrnJ siii"r~wek~ lłttc1- riltiiry"i"iit l j 
' ;w~llllll o„~·~~ :-„~~~-su'. ~:;~, ,:UHLC ·„,.~, ł:lf·~~ .. , •• :;.~:=I~ '~I 
: • ::.''"::... -:.:. „ ~:::-:~ .. ·::: ... :~·.::·„:.:.:: ,,;::.~'!.!!~.=-~.i 

·--„-~--- ! 

Prapren1ierowy a f lsz „ Noc y li stop a dowej" 

W związku z ową wystawą po raz 
pierwszy i jedyny w życiu odbył 

podróż do stolicy. Przebywał w tym 
mieście trzy dni. Zwiedził niewiele, 
ale największe i niezatarte wraże

nie na młodym , niezwykle wrażli

wym na piękno otoczenia malarzu , 
wywarła wizyta na Starym Mieście 

i w Łazienkach. Zabytki architek
tury, rzeżby pałacowe , cały teren 
zasnieżonego o tej porze roku par
ku - zapaliły wyobraźnię młodego 

twórcy. 
Oprowadzający Wyspiańskiego ma
larz, Antoni Szybalski wspomina: 

zwiedził to wnętrze wraz ze 
mną. Zachwycał się rotundą, poko
.iami, a nawet wielu szczegółami. 

Najwięcej salą balową („.) Nie mógł 
rozłączyć się z tym pięknym pała

cem. Po wyjściu z niego, weszliśmy 
otwartą furtką za żelazne sztachety 
od strony pomnika Sobieskiego, 
gdzie pomimo warty rosyjskiej, 
udając cudzoziemców, podeszliśmy 

bliżej ku fasadzie tylnej, dzięki 

czemu bliżej i lepiej przyjrzeliśmy 

slę pałacowi z tej strony". 
Wyobraźnia zainspirowana tym nie
zwykłym miejscem, sławnym nie
dawnymi walkami młodych podcho-

rążych , w który m architektura mi
nionych epok splata się z antyczną 
ornamentacją - prowokowała do 
filozoficznych rozważań nad sen
sem życia i śmierci, ceny wolności 
i celowości najwyższych ofiar. 
Teatr na Wyspie, rzeżby Pallas 
Ateny, Aresa, postaci niewieście 
symbolizujące zmienność pór roku, 
a przywodzące na myśl eleuzyjski 
mit o Korze i Demeter, rzeźba Her
mesa, jak i sam teren parku, oży
wa.ją w jego wyobrażni, splatają 
się i mieszają z wydarzeniami Lis
t.opadowej Nocy. Zbrojna bogini 
wojny Pallas Atena przewodzi roz
hukanej wyobraźni. Przemyślenia 
zamknięte w starożytnych mitach 
a głęboko zakodowane u Wyspiań
ski ego rozkochanego w świecie an
tyku , orgl.nizują historyczne w yda 
rzenia, wzorem tragedii greckid 
dopisują do nich filozoficzny ko
mentarz. 
„Poemat Łazienek" bo tak nazwał 
„Noc listopadową" A. Grzymała
-S iedlecki, powstał jednak nie tylko 
z fascynacji rzeczywistym miejscem 
akcji wydarzeń listopadowych. 
Prace nad try ptykiem listopadowym 
poprzedzone by ły wnikliwymi stu
diami materiałów historycznych i 
pamiętnikarskich, głównie „Powsta
n ia narodu polskiego w roku 1830-
-1831" Maurycego Mochnackiego i 
„Historii powstania listopadowego" 
Stanisława Barzykowskiego. 
Obydwa źródła historyczne, aczkol
wiek pisane przez uczestników lis
topadowej insurekcji, różnią się od 
sieb;e w sposób zasadniczy. Relacja 
Mochnackiego pisana jest na gorąco, 
tuż po upadku powstania (wydana 
w Paryżu w r . 1833) przez człowie
ka, który należał do tych nielicz
nych, trzeźwo oceniających sytua
cję, kiedy w y padki historyczne gro
mem następowały po sobie. Jego 
wnikliwa ocena wydarzeń, a zwła
szcza publiczna próba zdemaskowa
nia ugodowej polityki generała 
Chłopickiego, wywołały protest w 
obozie powstańczym, zrodziły m u 
śm iertelnych wrogów - niemal cu 
dem uniknął śmierci. Ten żar „sa
motnego trybuna rewolucji" z pew
nością porywał Wyspiańskiego. 

„Historia" Barzykowskiego, pisana 
po latach, zawierała o wiele więcej 
dystansu do wydarzeń rozgrywają
cych się w nocy z 29 na 30 listo
pada. Również innego nieco wymia
ru nabierały wydarzenia listopado
we z perspektywy tragedii stycznio
wej, tak bliskiej już przeżyciom sa
mego Wyspiańskiego, Stąd też za
pewne „Noc listopadowa" łączy w 
sobie patetyzm romantycznej ofiary 
życia z refleksją nad celowością 
ponoszenia takich ofiar. 

„Noc listopadową" pisał Wyspiański 

około czterech lat ; przywiązywał 

do tego utworu ogromną wagę (by ł 

już wtedy sławnym dramaturgiem, 
autorem „Wesela" i „Wyzwolenia"), 
a mimo to pragnął , aby przy „Nocy 
listopadowej" „Wesele" było niczym. 
Pierwszą scenę ukończył 20 lutego 
1900 roku - było to pożegnanie 

l{ory i Demeter - klucz do inter
pretacji filozoficznej utworu. W cią
gu czterech następnych lat powsfa
wały kolejne sceny, ale już nie w 
porządku chronologicznym. 

W listopadzie 1904 r. „Noc listopa
dowa." ukazała się w druku. Nie po
wiodła się natomiast próba wysta
wienia utworu na scenie teatru kra-

St. W ys pia 1'!ski , szkic Tca I ru n a W ys pie 

kowskiego. Dyrektor Tadeusz Paw
likowski i przyszły reżyser spek
taklu Ludwik Solski co prawda za 
akceptowali utwór i został on włą 

czony do reperiuaru, do prapremie
ry jednak nie doszło. 
W kilka lat później, już za d yrek
cji Ludwika Solskiego, również dość 
opornie szły przygotowania do pra
premiery, komplikowane dodatkowo 
bardzo poważną już chorobą Wy
spiańskiego - autora i scenografa 
w jednej osobie. 

W konsekwencji „Noc listopadowa" 
nic ujrzała światła rampy za życia 

Wyspiańskiego . Wystawiono dram;it 
dopiero w pierwszą rocznicę śmier

ci autora - 28 listopada 1908 roku . 
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„Noc listopadowa" stapia w sobie dwa wątki: 
realistyczny i fantastyczny. W warstwie reali
stycznej dramat oparty jest na wydarzeniach, 
które istotnie rozegrały się w dniu wybuchu 
powstania i już w pierwszych godzinach zade
cydowały o jego tragicznym niepowodzeniu, 
a w konsekwencji o upadku w momencie, kiedy 
wszelkie racje militarne przemawiały za zwy
cięskim zakończeniem wojny polsko-rosyjskiej. 
Mitologiczna warstwa dramatu, przy pomocy 
symboli zaczerpniętych ze świata wierzeń anty-

rznych komentuje dzieje listopadowego zrywu. 
Autor „Nocy listopadowej" z równą swobodą 
porusza się tak w mitologii greckiej, jak i rzym
skiej, stąd na przemian pojawiają się nazwy 
bóstw wzięte bądź to ze starożytnej Hellady, 
bądź z Rzymu: Mars i Ares, Kora - Prozer
pina, Pluton i Orkus. 
Jak w tragedii starożytnej, w „Nocy listopado
wej" bogowie zadecydowali o ludzkich losach. 
Na Olimpie powstał i>lan, zrodziła się idea 
listopadowego zrywu. W „Uwerturze" do dra

„(Ares) Mars skarży się przed Zewsem, że 

nie mogąc zdobyć nowej sławy, nie może zy
skać miłości, i oświadcza, że nie zezwoli na 
uprowadzenie Kory (Prozerpiny) dla Plutusa, 
jeśli sam syty nie będzie. (Zews powołuje Pal
Jas i poseła ją do Polski. Pallas staje w War
szawie)." 

1 KORYTARZ 

W SZKOLE 

PODCHORĄŻYCH 

fi Spisek pa trio tyczny, 
ktćry do historii prz~
s zećł pod nazwą Sprzy
siężenia Wy sockiego, za
wią zany zo stał w Szko
le Podchorążych w po
łow ie grudnia 1828 r., 
(paczą tkowo dla obrony 
idei konsty tucji 1815 

P iot r W y socki 

roku). Rewol ucja lipco
wa we Francji i plany 
cara Mikołaja I , zmie
rzające do zdławienia 
rewolucji na zachod zie 
Europy m.in. p rzy po
mocy woj sk p olskich, 
ostatecznie skonkrety 
zowały zamierzenia spi
skowców - coraz jaw 
n iej mówiono o po w s ta -
niu zbrojnym. 

Szkolę [Podchorążych] 
zał ożył Konstanty [w r. 
i815]. Była też j ego ocz
ldem w głowie . WieLki 
Książę nie lubił starych 
napoleońskich oficeró·w . 
Mawiał nieraz, że do
brq armię polską bę

dzie miał dopiero wte
dy, gdy jego ulubieńcy 
·- podchorążowie staną 

się pułkownikami i ge
nerałam i . [Jednakże] 
of icerów w pulkach by
ł.o dość [ ... ] podchorążo
w ie pr zebywali w szko
le )JO 5, 8 a nawet 10 
lat. (T. Łepkowski) 

C Powstanie w za łoże 
niu swoim miało być 
ruchem wojskowym; 
orga ni zacje cywilne 

matu Wyspiański pisze: 

e:::; : . . --
. . . ~ 
\ ·.• . .i' ·: . ~-- ., .. ·. „ '~~;.j,~l · 

Szkoła Podchorążych Piec hoi y 

st udenckie t r aktowane 
by ły wyłącznie jako po
m ocnicze. W miesią
cach poprzedzających 
r;lanowany wybu ch p o
ws tania: Policja tajna 
działała [ ... ] niezwykle 
aktywnie (w pier wszej 
połowie listopada nastą
piły aresztowania wśród 
studentó w . Wszczęto 

ś t2dztwo [ . .. ] Przesłu
chiwano nawet Vrba·ń
~k iego i Wysockiego . 
Na Szkolę Podchorą
żych padło poważne po„ 
dejrzenie. Konstanty [ .. . ] 
wysłał do Mikołaja ra
por t o w ytropi eniu spi 
sku. 

K ierownictwo spisku 
wiedziało dobrze, że 
związkowi lada dzień 
qrozi wykrycie. [. .. ] Gdy 
w gazetach warszau1 -

sk i ch ukazał się 19 i 20 
l i stopa da przedruk uka
zu Mikoła ja o postawie 
n i u na stopie w ojennej 
firm ii carsk i ej i wojsk•1 
pol skiego przeciwko r e
w oiucji w Belgi i i Fran
cj i, zapadła nieodwołal 
na decyzja wystąpienia 
[ ... / Jako datę wybuch l.L 
powstania wyznaczono 
JO gru dni a. 

Tymczasem sprzysiężen i 
dowiedzie li się , że M i 
koła j w liście swym do 
Konstantego domaga się 
bezwzględnych represj i , 
a resztowań, słowem: o
statecznej likwidacji 
spisku . [ ... ] Uchwalono 
p rzyspiesz?nie termimi 
wystąpienia zbrojnego. 
Powstanie miało się za 
cząć 29 listopada o go-

dzi nie szóstej w ieczo 
r em . (T. Łepkowski) 

9 Porucznik Piotr Wy 
socki objął dowództwo 
r-owstania zainicjowa
nego w Szkole Podcho-
1 ążyi::h, al e nie zamie-
1 za ł kierować całą ak
cją zbroj ną : ... nigdy n ic 
myśial o kierowani u 
pow stani em, nie czul się 

do tego przyqotowahi.J . 
Sadził, że młodzi do 
µrowa dza do wybuchu, 
ale że władza przejdzie 
nntvchmiast w bardziej 
doświadczone, godnie j 
sze ręce. Myślal kon
kretnie. że obejmie ją 
oeneral Stanisław Potr;
cki.. którem.n podlegała 
S;:kola i który był wv
snko reni onv nrzez vo rl
cl1.0raż11 ch . A ni Potochi, 
nn; ?:ad.en iri ri 11 ze sta ~

sz1rh of icerów nie bvł 
o wvhu.ch1l vowston ia 
1inr zerlzoni;; Wusocki o
h,,,, „ninl sie . słusznie, Ze 
sfb m;n, tPn zamiar V ' 

;-n ~ ridku. M i mo to bul 
~01uil>n . że nd.11 1JfJW St•1-

•rh> ;nż w11buchnie, qe
rP~n ł .0 tnni <" na jego 
r ;- r> l ? . (A . K owalczyko
w a) . 

Ow c i nocy udziału w 
r r ws tanin odmówił nie 
'"" co gener;ił Potocki. 
S r: raw8. wodza, to jeden 
z m\j slabszych punktów 
planu strategicznego p o·
wst:rnia . Oparcie s ię na 
autorytecie i patr iotyz
rr ie „moralnych przy
wódcÓ\'! narodu" oka 
zało s i ę złudne. 

l 

Wyobraźnia Stanisława Wyspiańskiego taki na
dała początek tragicznym dziejom listopadowe-

~ Społeczel'lstwo War
sza-.vy ni2 udz ielił o p o
parcia p owstal'lcom. I st
nieje w iele opisów sa -· 
mo tnego marszu pod
c horążych pustymi uli 
cami miasta. W e w szy 
stkich przebija ta sa
ma gorycz i tragizm 
zrywu, którego agonia 
następowała już w dw ie 
god ziny od chwili wy
buchu . Józef Pa tel ski 
w sp omina: 
I m bliżej samego mia
sta, wszystko uciekało 
przed nami, jak przerl 
zastępem zarażonych v.
piorów. Z trzaskiem za
mykały się sk lepy , bra
my i okiennice, ginęlu 
światła i ludzie, a my 
jak czarne duchy , od
bywające nocną piel
grzymkę nie po Nowym 
lecz po tamtym świecie, 
przyspieszaliśmy w gę
stym błocie kroku, 
krzycząc zrozpaczeni: 
-- Polacy, d o broni! 
N igdzie przyjazna du
sza n i e podała nam dlo
ni i nie wyrzekła sło
wa powitania.. . W cho
dząc w Krakowskie 
Przedmieście, wstępo
waliśmy jak na pusty
nię, do ciemn eqo i gltt
chego qrobu. Om dlewa
jący z wysilenia glos 
n aszego bębna podtrzy
m11wal iśmy okrzykiem: 
.. N i ech żyje wolność! 
Z zatarasowanych do
mów nikt nie wyclw
dzil, nikt nie odvowi a
dal, wszystk o jakby ży
vYem zavadlo się w zie
mię . Myśl, że powstali 
śmy sami, że nas n ie 
w sv iera naród i wo j 
sko, ow ladnela nas w 
j ednej chwili, rozgoru ·· 
r?11la i nastroiła w r ogo 
jak tuch votępieńcó10, 
r0 obłudnie zwiedzeni 
i df" w otchłań stracenia 
bez nadziei przebacze
n ia i ratunku. 
e Chybion y sygnał wy
buchu powstania - po
żar na Solcu i na N a-
1.ewkach, już na samym 
wstępie, w chwili wy
buchu powstania, sta-
nowił dla niego zlq 
wróżbę . (il. Barzyko wski) 

/\ rsc na ł \V 

/_ 

i' 

At e na Lem n i a 

Nike z S a mol ra k c 

Ares 

lf') J\'l 'E NA-PALLAS - gre
cka bogini wojny, zjawia 
się w Szko le podchorążych 

na rozkaz Zeusa. Jej po
stać przypon1ina znane 
rzeźby greckie, które w y 
obrażają Atenę w helmi <", 
z włócznią i cudow n ą tar 
czą Egidą ( tarczą boga 
Z e usa, z głow ą n1eduzy 
Gorgony i wężami zan1iast 
włosó w; gdy Zeus lub Pal
las potrząsa li tarczą, bił y 

z niej pioruny). Atena-Pal 
las zwołuje Niki - bogin
ki zwyc ięstwa. 

N IK! - przywołan e z na j
s la wniej sz yc h pól bitew
nych wojn y grecko per>
kiej : Ma ratonu, Termopil. 
f'hcronei i sławnej już ,.., 
czasach nowożytnych kam
panii na poleońskiej (Nike 
Na poleonidów jest w y two
ren1 wyobraźni autora „No
cy li~topadowej " ). „ ... n1ają 
towa rzyszyć bojon1, bo sa· 
in a wojna jest dziełe1n 

Aresa. ( ... J W świetle »Il ia
d y« symbolika tyc h bóstw 
jest zupełnie jasna - p i
sze T . Sinko - Atena 
s przyjająca Polakom wzy 
wa Niki, ale nie ona za
C'ly na walkę : s prawcą jest 
z rozkazu zeusa, 
Przeznaczenia , Ares". 

N.Id wiodą s pór o szanse 

powstania . Każda z nich 

tej nocy otrzy n1a inne za

danie, zgodne ze swoin1 

antyczn y in rodowodem. 

Atena - bogini walk pro

wadzon yc h w słusznej 

spraw ie, będzie towarzy

szyła Piotrowi Wysockie-

n1u. 
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2 SALO Z 
w 

BELWEDERZE 

" Konstanty Pawłowicz 
(1779-1831) - wielk i książę 

rosyjski, pretendent do ko
rony carskie.i, brat Aleksan
dra I i Mikołaja I , od roku 
1814 n aczeln y wódz armii 
polskiej i faktyczn y n a 
miestnik Królestwa Polskie
go. Ożeniony z Polką, J o 
anną Grudzińską , za cenę 

Wielk i Książę Kon stanty 

te~o małżzństwa zrzekł się 
pra w do tronu rosy jskiego. 
„ „ byla to istota najosobii..v
sza - pisze Stanisław B a 
rzykowski - jaka kiedu
kot u;iek na :ura wydać mo
gla. W szystkie ostateczności, 
wszystkie sprzeczności w 
niej się polaczyly / .„/ co 
wynios!e , szlachetne , naro
dowe, rnożnrz powiedzieć, iż 
z u1nuslu i systemrz t ycznie 
stara! się prześladować . po
niżać i wutepiać, zaprowa
dzajqc natominst płaszcze
n ie się, podlenie i poniża
nie. 
[„ .[ szczególnym i najulu
bieńszyni zatyudnieniem 
Konstantego bu ta policja . 
po licja tajna . szpieoostwo, 
po'.J.s!uchu . zbieranina wie-

ści, plotek i bajek , i może 
nigdzie nie buta tak liczna 
zgraja donosicie!!, jak u nie
QO w W arszawie". 

o Zamierzonej przez cara 
mobilizacji wojska polsk ie
go /dla zdlawi enia re woluc ji 
lipcowej we Francji } sprze
ciwi! się ostro jego wódz 
naczelny, Konstanty . Posta
wę W ielki ego Księcia wy
t!umaczuć dość latwo . Nie
dopuszczenie ao wojny 
z ~·rancja i Belgia, a tym 
::;amym ao o kupa cJt J-'ol::;Ki, 
mOQt.U u.:rzyntac uazielnq 
niema! pozycję K onstant ego 
w K rólest w i e. W przeciw
nym razie, skoro sam byt 
autonomiczny państwa pol
skiego stawa! pod zn akiem 
zapytania, rola polityczna 
carskiego brata niechybnie 
sprou;adzita b u się do zera . 
Cena, jaka musia!by zapla
cić za zd!awienie rewolucji 
francuski ej, b y l a dla belwe
derskiego d espot)/ stanow
czo zbut wygórowana. Kon 
stantu więc zaczai gor!iwie 
odwodzić Mikotaja od za
miaru interwencji . Przeko
na! go, iż Polacy nie myśla 
buntować się , wszelk ie d o 
niesienia o wz burzeniach 
czy spiskach bagate lizowa!. 
/„./ J ednocześnie postano
w i! zbliżyć się do Polaków. 
Zetża! kurs w wojsku -
wódz n ad er r zadko pozwala! 
sobie teraz na b rutalne po
sunięcia. Dyqni~arzom i ary
stokrat om mówi! o swym 
przywiazaniu do Polski i za
pewnia!, że popelni one prze
zeń btęd!i już się nie powtó
rzq. Czl;'ściowo nawet wte
rzono mu, rt przymilna po
stawa K onstantego wp!unę
!a na zdl?C!Jdowanie anty
powstańcze nast awienie en
tej konseru:a t ywnei opozy
cji„ (T. Łepkowski) 

" / Wielki Ksiqżę Konstan
ty/ powzial myśl jak naiprę
dzej zniszczyć ducha wolno
ści i niesubordynac.ii fran
cuskiej (jak on mówi!) i od
dalić najprzód dawnych ofi-

cerów, a z czasem i żolnic
rzu. 
Wojsko rusk ie odznacza l o 
się w Eur opie najsurowsza 
karnościa , w. ks. Konstanty 
posuwa! się do nieludzkości 
i okrucieńs:wa. Najmniejsze 
uc.iubienie karano j a k 
zbrodnię. Zwyc.rnjna k a ra 
b y !a st o kijów, Lecz tę po
ouu;ano d o t ysiaca. J eden 
m iodu podoficer odda!!! się 
na mom ent od swojej u;arty 
i zosta ! kijami zabity, kiedy 
w inn ym wojsku najsurow
sza kara b y labu naznaczona 

Joa nna Grudzi11ska 

utrata stopnia. Dawni i za
slużeni oficerowie, którzy 
tutko mogli sobie znaleźć 
sposób utrzymania się , wu
szli ze slużb )I do browolnie . 
Drudzu zostali wypędzeni 
b ez żadnego śledztwa wsku
tek doniesienia szpiegów 
często fa lszywego lub przed
stawienia do wódców, n ie 
zawsze peu;nego /„./ Zbie
gostwo bylo niezmierne, ono 
pomnażato się z każdym 
dniem i w tejże progresji 
pomnażaly się karu i stawa
IY się surowszymi. K ute 
dzia lowe ważace od 18 do 
20 fu ntów z lańcuchami mu
sieli osqdzeni za zbiegostwo 
nosić na ramionach, p racu
jac. (W . Łukasiński) 

ny. Nieudany 
wydał wyrok 
powstania. 

zamach 
na losy 

• Joanna h rabianka 
Grudzińska, z tytułu 
Księżna Łowicka, była 
drugą żoną K<m stante
go. Nie była zaintere
sowana sprawami poli
tyki, nie objawiała też 

uczuć patriotycznych. 
Ograniczała się do dzia
łalności filan tropijnej i 

-~i~ ; ch;uytatywnej, skłania
~ jąc K onstantego do od-

. ·- . --.o:. · ~„~,:, „ • wiedzania szpitali i 

W idok Belwederu w Warszaw ie przytułków. Skłonność 
do chorób powodowała, 
że Joanna Grudzińska 
nie prowadziła zbyt o
żywioneg.o życia to·wa
rzyskiego, wcześnie p o
grążyła się w dewocję . 

Jako P olka potępiła li
stopadowe wystąpienie 
zbrojne; nazajutrz po 
wybuchu powstania 
wraz z K on stantym o
puściła Warszawę. Scho
rowana, przybita nie
spodziewaną śmiercią 
K onstantego, zmarła 30 
listopada 1831 roku, do
kładnie w rocznicę nocy 
listopadowej. 

• Pałac Belwederski 
(dawna rezydencja Pa·
ców), w r oku 1818 
decyzją rządu Króle
stwa Polskiego - prze
znaczony został na sie
dzibę carskiego namie
stnika w Królestwie: 
wielkiego księcia K on
stantego. Wtedy prze
budowany został w sty
lu klasycystycznym. Za 
rządów Konstantego 
czynności porządkowe 
w pałacu wykonywali 
obywatele Warszawy 

skazani za drobne wy
kroczenia na przymuiso
we roboty - miała więc 
ta budowla p odwójnie 
niechlubną opinię wśród 
mieszkańców stolicy. 
29 listopada grupa cy
wilnych spisk owców do
konała zamachu na 
K onstantego - „ledwo 
nie u stóp Polki, której 
tron poświęcił, szukał 
Konstanty r atunku przed 
Polakami" - pisał Mau
rycy Mochnacki o epi
zodzie w pokojach J oan-

.,,; 

... 

.i 

„ 

PRZEWODNIK PO „NOCY LISTOPADOWEJ' 

G rup a b e lwe d erczyków Most Sobieskiego w Łazienkach 

3 POD 
POSĄGIEM 

SOBIESKIEGO 

• W organizacji cywtine j 
(k tór a stanowiła część skła
dową Sprzysiężenia W ysoc
kiego] prym wiedli młodzi 
romantycy : Z aleski , Gosz
czyński, Nabietak i M ochna
cki. Szczegót n ie doniosła ro
tę odgrywa! w spisku ten 
o statni /„.} Ze znanych dzia
tego miało wziąć udział 32 

laczu poprzednich spisków 

cy wilnych spiskowców 
n a punkt zborn y stawiło 
się 16. 
• Pomnik króla J ana III 
Sobieskiego pełni w drama
cie funkcję zbliżoną do 
wprowadzonych przez W y
spiańskiego bóstw antycz
n ych . Legenda stawnego ze 
swoich czynów wojennych 
króla zderza się z ogromną 
wolą czynu ale i potworną 
niemocą garstki studentów 
-cy w ilów podejmujących się 
zgładzenia księcia K onstan
t eg o w jego pałacu . 

Rzeźba 
J a n a III Sob ieskiego 

z pomnika 
w Łazienkach 

należeli do zwiazku m. in. H ek ate 
J ózef Kozłowski /„ ./ i K sa
wery Bronikowsk i, zbliżony 
d o kierownictwa sprzysięże
nia. 
W środowisku stud enckim 
i ogólniej m!odzieżowum 
akademicy, informowani o 
zamiarach k ierownictwa 
związku, prowadzili agita
cję patriotyczną , szykow ali 
się goraczkowo d o walk 
ulicznych, uczyli się szer
mier ki oraz strzelania, gro
madztli amunicję. Spisek we 
wrześniu i październiku sta
nowi! już silę niemala . (T . 
Łepkowski) 

• W N oc Listopadową spis
kowcom cywilnym powie
rzono dwa zad a n ia n a c zel-
ne: n apad n a B elweder • „Gdy wszystko żywe 
oraz akcję agitacyjną na musi lee[ pod ręką, k tóra 
S tarym Mieście, w której znaczy kres, [śmierć t y ch 
brali udział m.in . Kozłow- żyżnia nowe pędy[ i ży
ski, Bronikowski i Moch- cie nowe sieje wszędy" -
n a cki. J a ko punkt zbor ny czterowierszem tym Kora 
operacji b elwederskie j w y - uzasadnia niejako powód 
zn a czono pomnik Sobies- wprowadzenia do dramatu 
kiego w Łazienkach. W za- jednego z najstarszych mi
machu n a księcia Konstan- tów greckich - o K one 

i Demeter. Ten antyczny 
mit o cyklicznym odra
dzaniu się przyrody stano
wi filozoficzny komentarz 
dra m a tu i zarazem wyjaś· 
nia celowość ofiary, którą 
nieuchronnie muszą po
nieść młodzi spiskowcy. 
Muszą oddać swe życie dla 
przyszłej , tak odległej je
szcze wolności ojczyzny. 
Eumenidy i Hekate w dra
macie Wyspiańskiego peł
nią nieco inną funkcję niż 
w mit ologii greckiej: 
"W n1isteriac h eleużyjskich 

De m ete r 

przedstawiano przede wszy 
stkim Demeter szukającą 
wśród lan1entów zaginionej 
córki ; Wyspiański [ ... ) za 
danie poszukiwania poru
cza Hekacie. [ ... ) Hekat e , 
o t r7y m awszy zlecenie po
~zukiwania córki Demetry, 
wzy w a d o s iebie z Tartaru 
Eum enid y lotne, przy czym 
[„.I przy pisuje im pocho
dzenie ze spadłych na zie
mię kropel krwi (Urano
c;a): są one strażnikczami, 
a raczej mścicielkami po
gwałconego porządku r o 
dzinnego; do nich należy 
ukaranie w inowajcy za po
rwanie matce kwitnącej 
córki i uwiedzenie jej w 
gr<• b. [ ... ) 

Tu JUZ wyraźnie porwa
nie Kory pojęte jest jako 
porwanie - P olski. Więc 
też i działalność Eumenid 
do tego dostosowana: ma
ją one s z a Iem obej
mować dusze, aby w ob
i ę d z i e krwią poiły się 
ciała: »Wojna, wojna! wam 
żer i obiata«, wo jna dla 
pomszczenia krzywd zie
mi, co »We skardze zadrża
ła.« [„.) Wyspiański uważa 
powstańców za obowiąza
n y ch do pomszczenia 
śmierci matki (Polski) i d o 
tej pomsty pędzą ich Eu
menidy wezwane przez 
Hekatę n a prośbę Perse
fon y ." (T. S inko) 



PRZEW.ODNIK.PO „NOCY LISTOPADOWEJ' 

4 SALON 

w 
BELWEDERZE 

• Zgodnie z planem t::ik
tycznyn1 powstania, n apCt d 

n a B e lw ed er - siedzibę 

W ielkiego Księcia Konsta n 
tego - wyznaczon y zost.:ił 

n a godzinę siódmą wieczo
rem. Oper2.cj ę zgładzen ie 

Konsta n tego, lu b wzięc ia 

go do nie~No li , przep rov.:a 
dzić mieli spiskowc y c y

Vi.·il n i. Zgi nął Lubowid zki 
i G c ndrc. Kon stan ty usLcdt 
z życicnL 

• T raged ia pows t11nia Listo
padowego - skoro musiało 

się już rozpoczqć w waru n

kach owego fata!neg? zd~

zorien t owania opini i publi

cznej - by! wynik belwe-

'~_, , ~b 
(Vr ~ ~''.'J 

I \ ·;_' lJ .il ; 

~'· / 
r 

,..;-" 

~ --·-

Szturm n a Belweder 29 listopada 1830 r. 

derskiej operacji spi sk ow
ców, godzących na ż)lcie 

wie lkiego księcia. W skutek 
nieudolności i małej energi i 
zamac:iowców K onstan tY, 
jak ucia domo, uszedł z ży-

Szkic portretów Konstantego i Joa nn y 

ciem. Poli t yczne konsek
wencje t ego niepowodzenia 
b )J t)I nieoblicza lne. G d)lb y 
wielki l\ s iążll. .zginął t ej n oc)! 
pod powstańczymi bagnet n
mi, n ie byłob y mowy o ja
kimkolw i ek łudzeniu opinii 
publicznej możliwościami 

porozumi enia z Mikołajem I 
i o prowad zeniu pod tq osło
ną akcji k apitulacyjnej . 
Stałob)I się jasne, że wal k a 
już się rozpoczęta, że będzie 

prowadzona na śmierć i ży

cie. że trze ba czynić wszyst

ko, b)I pierwszemu zadać 

cios podcinając)! sit)! wroga. 

Rzekoma jedność narodowa 

pękłab)J o d razu; lojaliści 

i ugodowcy musie!ib)J wy
stąpić czynnie przeciwko 

powstani u i paść w walce 

z masami ludowy m i al bo 

też schronić się d o Peters
b urga „. (J . Łojek) 

5 TEATR 

ROZMAITOŚCI 

• Generał Józef Chłopicki 
29 listopada wieczorem 
istotnie był na przedsta
wieniu w Teatrze Rozn1ai
tości w towarzystwie puł
kownika Schwerina. '.l'am 
zastali go spiskowi, pro
s ząc o przyjęcie dowódz
twa . Chłopicki odmówił . 
By ł przeciwn y akcji zbroj
nej, a tym bardziej nie
przygotowanej od strony 
milita rnej . O mającym na
s tąpić w y buchu powstania 
i planach dowództwa co 
do jego o soby, nie został 
poinformowan y . z postaw y 
Chiopickiego, z jego sto
s unku do wielkiego księcia 
wnioskowali spiskowcy o 
przychylności Chłopickiego 
do w szelkich akcji niepod
ległoś ciowych. 
Od s ł ynnej parady na Pla
cu Saskim w roku 1818, 
kied y obrażony przez Kon
stantego poddał się do d y
n1isj i i nie pozwolił się 
przepros ić, b ył w Warsza
wie postacią niezwykle po
pularną i cieszącą się sym
patią patriotycznej części 
spoleczeństwa. 
W dzień później, 30 listo
pada , Chłopicki zgodził ~ię 
przyjąć dowództwo, ale j uź 
nie z rąk powstańców, a 

z rąk kapitulanckiej Rady 
Administracyjnej. 5 grud
nia ogłosił s ię d yktatorem; 
d yktaturę złożył 17 stycz
nia, gdy sejm nie wyraził 
zgody na rozszerzenie je
go uprawnień. Pozostał w 
wojsku jako nieoficjalny 
doradca naczelnego wodza, 
księcia Michała Radziwił
ła. Uproszon y o objęcie 
dowództwa, poprowadził 
polskie oddziały w jednej 
z decydujących bitew pow
stania - o Olszynkę Gro
chowską (25 II 1831 r.) . Ran
n y granatem w obie nogi 
wycofał s ię z areny poli
tycznej. 

Chłopicki - j eden z naj
lepszych dowódców ow ych 

Plac Saski 

czasów, o sobistym uporem 
i niewiarą w szanse pow
stania, pośrednio zadecy
dował o jego klęsce . 

Józef Chłopicki 

D 
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Teatr Rozmaitości 

• Teatr Rozmaitości mie
śc i ł sie n a Krakowskun 
Przedmieściu i był fil i ą 
Teatru Narodowego; za ło
żony zosta ł 11 IX 1829 r . 
Reżyserem i aktorem tea
tru był popula rn y Bona 
wentura Kudl icz. R e per
t u ar sceny w teatrze zo
sta ł wymyślony p rzez W y
spiańskiego . W rzeczywi
stości gran o owego wieczo
r a Bankructwo partacza, 
komedię Król mif1dn tow11 
i operę Scribe'a i Melesvil
le'a D r ugi rok, czyli i któż 
w inny. 

6 
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MI ESZK ANI U 

LELE WELA 

e JOACHIM LELEWEL 
- demokratyczny d zia 
łacz patriotyczny, nie
zwykle p opularny wśród 
młodzieży miał imię zna
ne i słynne . Jako histo-

ryk zajmował znakomite 
stanowisko, chwała j ego 
w Wilnie nabyta roz
szerzała się i po War
szawie, a utracenie pro
fesors t w a i utracenie go 
z powodów usiłowań 
patriotycznych dodawa
ły mu popularności 
pisze St. Barzykowski 
- Obrany posłem żele
chowskim, należał do 
opozyc ji [w sejmie] t o 
mu dala pole j eszcze 
obszerniejsze i głośną 
popularność. To spowo
dowało Wysockiego do 
zbliżenia się do L elewe
la. 
Dowództwo powstania 
pragnęło pozyskać Lele
wela do wejścia w 
skład tymczasowego 
rządu powstańczego. 

e SATYRY - „Bożkowie 
[ ... I o ludzkiej głowie i tor
s ie i koźlej postaci od pa
sa w dól, wyobrażali ca
czej pewną postawę wobt•c 
życia, reprezentując sobą 
żywioł archaiczny, zresztą 
niezbyt groźny. Mityczni 
towarzysze Dionizosa, bo
ga wina, oddani b yli zaba
wie, tańcom, beztroskiej 
radości, używaniu życia. 
B ywali niesforni, dokucz
liwi. Na scenie Teatru Roz 
maitości Wys piański poz
wolił im objawić te cechy, 
obdarzając ich ponadto 
temperamentem, b ystroś-
cią , inteligencją - w czym 
nie odszedł od tradycji". 
(A. Łempicka) 

Parodystyczne scenki sat y
rów w ujęciu Wyspiańskie
go mają głęboki pod tek st 
his tory czny i metaforycz
ny. Nawiązują do słynnych 
parad na placu Saskim , 
szczególnie lubianych przez 
wielkiego księcia, w cza
s ie których najmniejsze 
nawet uchybienie w prze
pisanych prawach musztry 
karane było najsurowiej. 
W czasie owyc h paralł 
Kons tanty demonstrował 
uwielbienie dla wojskowe
go drylu ; wielu młodvch 
oficerów publicznie zbesz
czeszczonych, utratę hono
ru wojskowego przypłaciło 

Swą niezdecydowaną 
postawą i biernością tuż 
przed wybuchem pow
stania i w Noc Listopa
dową w wielkim stop
niu, chociaż pośrednio, 
przyczynił się do fatal 
nego przechwycenia kie
rownictwa ruchu przez 
.[Juli tyków konserwa-

życiem. Ta kimi głośnymi 

w Warszawie wydarzenia· 
mi b yły: incydent związa

n y z aresztowaniem gene
rała Chłopickiego za roz
pięcie munduru, a zakoń 

ezony jego wojskową dy
misją oraz dramatyczne w 
swojej wymowie publiczne 
wykonanie wyroku sądu 

wojskowego n a członkach 

Towarzystwa P atriotyczne
go: Łukasińskim Dobrogoy 
skim i Dobrzyckim. 

Satyr 

zac ji szlachecko-rewolu
cyjnej, założonej 1 XII 
1830 r., która stanowiła 
najczynniej szy odłam 
obozu powstańczego) 
skutecznie hamował dą
żenia niektórych jego 
przywódców do bardziej 
radykalnych działań. Na 
emigracji we Francji i 

R a tusz Główn y, siedziba Towarzystwa P atriotyczn ego 

Hermes 

tywnych. W następnych 
miesiącach występował 
konsekwentnie przeciw 
tendencjom kapitula
cy jnym, ale zarazem ja
ko prezes Towarzystwa 
Patri.otycznego (organi-

Belgii rozwijał bogatą 
twórczość naukową i 
organizował zwolenni
ków nurtu umiarkowa
nie demokratycznego. 

• HERMES - w dramacie 
pełni niejako podwójną ro
lę . Przenosi w podziemia 
duszę zmarłego o jca Leh>
wela, ale równocześnie 
grzebie nadzieje Polski na 
odzyskanie niepodległości, 
gdyż ci, którzy w decydu
jącym momencie powinni 
wziąć w swoje ręce losy 
powstania, sprawy pry
watne przedkładają ponad 
powinności wobec kra ju i 
narodu. 

W mitologii greckiej Her
m es spełniał wiele funkcji. 
Najważniej sze z nich: to 
rola herolda i wysłannika 
bogów oraz służba Hade
sowi - mityczny Hermes 
odprowadzał dusze zmar
łych do podziemi. 
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7 W ULICY 

QI W SCENIE VII dra m atu 
W yspia 1iski skupił n a jwa7-
nie jsze, k luczowe dzia łania 

wojskowe Listopadowej No
c y . Rzecz dziej e s ię już po 
ni eudane j próbie opa now ;-:
nia koszu r a leksa ndryjskich , 

Józef Za l iwski 

a le tu ż przed zd o b y ciem 
Arsenału . De cy duje się 

również układ s il w wojsku , 
gdyż nie wia don10 j eszcze, 
któr e oddzia ły p rzejdą n d 
stronę Konsta n tego , a które 
staną po stronic pows lat'l
CÓ\V. 

Zdobycie Arsenału prze z I 
Bata lio n IV Pułku Piechoty 
Liniowej było m omente rn 
n a jbardzie j istotnym. Zaszła 
jednak dla wojskowych 
okoliczność nie przewidziana 

(powsta nie było pomyślane 
j a ko r uch wojskowy i n i8 
przewidywało czynnego u
działu ludności stol icy ) : 
„Obok wojska wystąpił no
w y czynnik militarny - pi 
sze Władysław Bortnow;,ki 
- u zbrojony Jud warszaw
ski, który przeciągnął n a 
stronę powsta nia wahaj ą.:c 

się polskie jednostki wo; s 
kowe, od oficerów domaga ł 

si ę akcji zaczepn ej i pro
wadził u ta rczki z pułkiem 

strzelców konnych (sza se
rzy). Na rozkaz W incen tego 
l\:rasińskiego pułk Len do
p rowadzony w rejon B e l
w ed e ru podejmował próliy 
a kcji pa c yfikacyjnej , sza r -
żując wzdłuż ulic , główn ie 

Nowego światu i Krakow
skiego Przedmieścia . 

Oddzia ły polskie koncentro 
wały się w kilku punktach 
mia sta . W r e jonie B a n ku 
Polskiego kompa n ie 2 Puł

ku Lin iowego wykazywały 

niechęć do rozpoczęcia wal
ki z 11bra ćn1i", a le równ o
cześnie n ie łączyły się z 
powstańcami. W rejonie 
Arsenalu i Krakowskiego 
Przedmieścia gromadziły się 

siły powstańcze . " 

Probleme m decydującym, 

oprócz czynnika m ili tarn':!
g o , s tała się sprawa prze j q
cia dowództwa powstania . 
Genera łowie , z którymi p o
wstańcy wiązali n ad zie j e -
odmówili. Kilku z nich po
legło n a ulicach W a rsza w y . 
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PAŁACU 

ŁAZIENKOWSKIM 

O „Pa!ac L azienkowskt 
!przebudowany pod kierun
kiem króla! traktow a! j e d 
nak Stanislaw August nie 
tytko jako d zieto sztuki. 

· Miał on ponadto zamknqć w 
wbie symbol wielkości i po
tęgi niepod!eglościOwej Pol
ski. Poświęci! temu król 
j akby osobnq kaplicę wew
nqtrz gmachu, tzw. rotundę 
krótewskq , w której umieś
ci! p osqgi czterech najpotęż
n i ejszych kró lów polskich: 
Kazi mierza Wie lkiego , Zyg
m u nta I , Stefana B a t o r e.10 i 
J ana III. 
A t en pomnik wielkości bu
d owa! ostatni król r ów no
cześnie z rozbiorami Polski , 
z chwilami osta tnic ."1 
tchnień wolncści n arod 0-
1ve j .. I wnet przyszecti czas, 
kied11 odjechal krćt p 7d 
przy musem do Grodna , po
t em d -i Petersburari. W 
Warszawi~ pozostaw~ai su.:0-
j c dzieło: Łazienki, ;n. k 
w spania l y pomnik. w - nie
siony na grobie P o lski. 
I to jest wrażenie, któ·e 1l

svraw ' ed!iwi, dlaczego pn
!nc Lazienknwski w .. Nocy 
listopad owe.i" j est t rnkt0-
11"an11 1nk0 k rnina śmierci.. 
T ed-.; Po l ska k witnaca zste
pow alri w świrit podziemn y 
- pa'ac Łazienkowski b 11! 
dla n1e7 u :rn t nmi cmenta
rza ." (J. Saloni) 

9 
W TEATRUM 
STANISŁAWA 

AUGUSTA 

• Konstruując scenę w 
teatrze na Wyspia para
frazuje Wyspiański sta
rożytny mit o wędrów
ce dusz ze świata ży
wych do Hadesu. Prze
wodnikiem przez błot
nisty Acheron jest mi
tyczny Charon. W dra
macie Wyspiańskiego, 
na pograniczu tych 
dwóch światów, świata 
śmiertelnych i miejsca 
wiecznego zapomnienia, 
ci którzy przyczy nili się 
do fiaska powstania 
snują refleksje nad 
własnym życiem. Zgro
madził w tej scenie 
Wyspiań ski w szystkich 
tych, któr zy z rąk pow
stańców polegli ow:cj 
nocy: kalaborujących z 
zaborcą panów polskich, 
znienawidzonych car
kich szpiclów i zauszni
ków. 

śmierć wyeliminowała 
ich ze świata żywych, 
nie pozwoliła dalej u
prawiać zdrajczego pro
cederu, ale nie może 

zdrajców uwolnić ::id 
odpowiedzialności za 
dalszą niewolę P olski. 

~-
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Sceną w Pałacu Łazien
kowsKim rządzą mityc zni 
bogowie. W posta c i A resa --
Konstantego Wyspiańsl<i 
splóll ce chy tych dwojga 
boha t e rów; dzikość i sza 
le I'lst wo A resa oraz rzeczy
wiste cech y Konstantego. 
Posta w a Konstantego w y d a 
ła już wyrok n a powsta!'1-
ców; w d ramacie Ares -
Kon s ta n ty za sprawą P a lla 
d y n a tę noc zostan ie wyeli
minowany z w a lki. Spędzi 
ją w towarzystwie swojej 
zony, J oanny w pałacu -
symbolu u t raconych n adziei 
n a odzyskanie wolności. 
Związek Konstant ego z J o 
anną Grudzińską, zaw ar ty 
z miłości, okupiony został 
p rzez Konstantego ba rdzo 
d rogo. Za cenę małżeństwa 
z Polką car Aleksander 
zmusił brata d o zrzeczenia 
s ię praw do tronu rosy jskie
go , a j ego d ruga żona n ie 
miała żadnych pra w wyni
kających z przynależności 
do familii ca rskiej, ale 
K onstanty , we wszystk i m 
gwałtowny, był n im tym 
bardziej w miłości f •.• J. Aby 
otrzymać p ozwol enie n a 
w szystko byt gotów zezwo
lić - pisze St. B arzy k owski. 
W zamian otrzymał pewną 
niezależność (nie pot wie •·
dzoną j ednak żadnym a k
t e m prawnym) w prowadze
niu poli tyki n a teren ie Kró
les t wa Polskiego, któr ego 
pragnął być wszechwład
n ym n amiestn ikiem. 

o Padło t ej nocy z rqk pow
stańców sześciu generalów 
pol skich (Stanisław Potocki, 
J óze f Nowicki, I gnacy B!u-

Architektura teatru na 

Wyspie, zbudowanego 

pod protek toratem Sta

nisława Augusta, p ro

wokowała do takiego 

właśnie rozwiązania 

sceny, gdyż budowla ta 

składa się z teatru na 

vVyspie oraz otwartego 

amfiteatru tuż nad 

O K ER Y i HARPIE - „ Do 
wałki z carem powołane ~ą 
też z Tartaru boginie gwal
t o wnej śmierci, Kery, k tóre 
u Homera [ ..• I zabijają ry
cerzy, włóczą umierających 
i ciągną ich do Ha d es u. 
(Harpiom! Homer przyp is u-

mer, M aurycu H a u ke. Sta
nisl aw Trębicki i l 'omasz 
S iemiqtkowsk i) oraz pułko
wnik F ilip M ec"iszewski. 
uznać za 01iarę p rzypadku , 
Tylko Now icldego można 
gdyż zginqł w sk u tek f one
tycznego podobieństwa na
zwisk a do zni enaw i d zonego 
generała L ewickiego. H auke 
i B lumer zap:actli życ iem za 
cal~ sw ojq piętnastoletnią 
konduitę przedpowstanio
wq. Siemiątkowski na rów
ni z P otockim organizował 
tłumienie powsta n ia i świa
domie wybral śmierć za-

je pory wanie ludzi, k tórzy 
zniknęli bez ślad u, ale n ic 
nie wie o tym, jakob y 
»ssały krew konających•<. 
Ten r ys pochodzi już z 
k onwencjona lnej mitologii 
póżniejszej". (T. Sinko) 
I .-!.] 

Pałac łazienkowski 

m iast przejścia na stronę 
narodową. Utalentowany 
gener al Trębicki n ie ch cial 
„złamać przysięgi" zlożonej 
Mikołajowi I : powinność 
w obec „na ;jaśniejszego pa 
na" z ca !q świadomością 
przelożyl p onad obowiqzek 
wobec o j czy zny M eciszew 
ski strzela ! do podchorążych 
z pistoletu. W szyscu ci lu
dzie wiązali s w ój !os i int e
res osobisty z rzeczywist o
ścią potit ycznq, która 29 l i s
topada 1830 kończyła swojq 
e,7zystencję . (J. Łojek) 

brzegiem staw u. Wi

downia od sceny od-

De koracja S t. W yspiai"1sk iego d o „ No c y l is topa dowej " 

dzielona jest więc pas-
mem wody. Dekoracja chodzenia ze świata ży-
sceny wyobraża ruiny wych w krainę śmierci. 
świątyni Jowisza z Ba- Towarzyszy temu tra

giczny rozrachunek. 

teatrze na Wyspie zys

ku je jeszcze podwójny 

wymiar - symboliczny. 

Teatr należy do k om-albeku, a w idownia jest 
reminiscencją starożyt- Usytuowanie sceny IX w pleksu Łazienkowskie-

nego teatru w Hercula- go; otwarcie jego nastą-
num. Amfiteatr na gór- Ch piło w rocznicę elekcji a ron 

nym para pecie ozdobio

ny jest posągami 16 

wielkich dramaturgów 

świata oraz rzeźbami 

wyobrażającymi Trage

dię i Komedię. Na tle 

architektury tego spe

cyficznego teatru roz
grywa więc Wyspiański 

cykliczny spektakl prze-

króla - 7 września 1791 

roku - tuż przed II 

rozbiorem P olski. Po

dobnie jak pałac ła

zienkowski, Teatr na 

Wyspie staje się wspa

niałym symbolem wznie

sionym niemalże już na 

mogile niepodległej oj

czyzny. 
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Alf JACH 
UJAZDOWSKIC H 

• Konstanty uchyW się 
od walki, nie wyobraża
jąc sobie możliwości 
zwrócenia wojsk rosyj
skich przeciwko „swo
jej" polskiej armii. Być 
może przeważyły wów
czas w duszy wielkiego 
księcia motywy szla
chetniejsze, być może 
zawahał się przed wy
daniem rozkazu, wsku
tek którego Polacy i 
Rosjanie znowu stanęli
by naprzeciw siebie do 
śmiertelnej walki. Jest 
wszelako faktem oczy
wistym, że z powodu 
tego - w motywach 
swych być może szla
chetnego - odruchu 
Konstanty w noc 29 lis
topada zaważył na lo
sach Polski ciężej i tra
giczniej niż przez cały 
okres swej piętnastolet
niej tyranii w Króle
stwie Polskim. (J. Łojek) 

• Rzqd Królestwa, genera
licja, senat - wszyscy ocze
ktwa!i od K onstant e_go ak
CJi szybktej, zaecyaowanej 
i brutaLnej. Wyaawato się 
rzeczq nlemoż!iwq, by w1e!ki 
ksiqżę mógt uc,iyiic się oa 
próby sttumienia powstania 
za wsze!kq cenę, wszelkimi 
dostępnymi mu śroakami. 
Muslaty go przecież skta
niać do tego zarówno rosyj
skie interesy państwowe, 
jak i osobiste cechy cha
rakteru, upodobanie do 
dziatań buta!nych I bez
względnych. Skoro ksiqżę 
ocaLaL w chwt!i zamachu na 
Belweder, sprawa powsta
nia byta tym bardziej prze
grana - tak rozumowali 
wszyscy ugodowcy I !oja!lś
ci w Warszawie w nocy z 29 
na 30 !lstopada 1830 roku. 
Uniknięcie przez nich gnie
wu Mikołaja za!eżato od jak 
najszybszego zdtawienia ru
chu, od bezwzględnego 
zdruzgotania spisku, od u 
dowodnienia !oja!noścl rzq
du Królestwa wobec cesa
rza przez nie !tczqce się z 
żadnymi stratami zmasak
rowanie zbuntowanych tłu
mów. (J. Łojek) 

• „żaden Rosjanin nie 
wmiesza się w tę sprawę. 
Polacy jq zaczę!i, niech. się 
sami między sobą rozpra
wtą . .. " T en motyw [ ... ] do
minowa! później we wszy
stkich. wypowiedziach. Kon
stantego w czasie pertrakta
cji z przedstawlcle!ami stro
ny potsklej. Byto to posu
nięcie tak zdumlewiająco 
ceLne, że musi budzić podziw 

dzisiejszego historyka, zna- dziernika 1824 r. na placu 
jącego przecież i wydarze- Sasl<im. Początkowy więzio
nia następnych. nocy, I caty ny w Zamościu; winą za 
mechanizm spoteczno-po!i- próbę buntu w więzieniu 
tyczny, który mial się uru- obarczono Łukasińskiego -
chomlć w wyniku nocy 29 wyrok został przez cara 
listopada. podwojon y. 
/ ... ) niech Polacy rozstrzy- W czasie powstania listopa
gają tę sprawę m I ę dz y dowego Łukasiński prze
s o b ą - to znaczy w watce trzymywany był w wtęzie
po!itycznej i spotecznej mię- niu w warszawie - nikt z 
dzy sobą; niech. do steru powstańców nie znał jednak 
powstania dojdą sity, które miejsca jego pobytu. Spo
ten ruch okielznają, niech · dziewano się znaleźć go w 
nierozważne kroki mi!itar- więzieniu pokarmelickim, 
ne broń Boże nie zwichną Łukasińskiego tam nie zna
szansy, którą sitom ugodo- l eziono. Wycofujące się z 
wym dawaly możliwości po- W arszaw y wojska Konstan
zostania i dzialania w War- tego ran kiem 30 listopada 
szawie - możliwości pro- uprowadziły z sobą więż
wadzenia po!skiej opinii pu- n ia . N a rozkaz cara zamk
b!icznej na manowce, a po- nięty został w twierdzy 
wstanie ku k!ęsce ... (J. Ło- schlisselburskiej. Wyjęty 
j ek) spod ogólnie obowiązujące

~ 
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W alerian Łukasiński 

O WALERIAN ŁUKASI!ll
SKI - wybitn a i tragiczna 
postać związana z polskimi 
ruch ami n arodowo-wyzwo
leńczymi XIX wieku; przy
wódca Towarzystwa Patrio
tycznego. Za działalność po
lityczną skierowaną przeciw 
caratowi aresztowany 22 
pażdziernika 1822 r. Skazany 
14 czerwca 1824 r. na 9 lat 
ciężkiego więzienia. Publi
czn a d egradacja Łukasi:·1-
skiego wraz z dwoma pozo
stałymi członkami Towa
rzystw a odbyła się 2 paź-

go prawa, pozbawiony na
zwiska i jakiejkolwiek moż
liwości kontaktu ze świa
tem, uzależniony wyłącznie 
od laski i niełaski cara. Łu-
kasiński był więziony w 
twierdzy z osobistym roz
kazem carskim: „przestępcę 
z Królestwa Polskiego, Łu
kasińskiego, przyjąć i trzy
mać w t wierdzy schlissel 
burskiej jako przestępcę 
stanu , najtajniejszym spo
sobem , tak iżby oprócz ko-
mendanta twie rdzy nikt n ie 
wiedział nawet o j ego na
zwisku ani też skąd do wię
zienia przysłany został". 
Mimo, iż od 8 lat przebywał 
w więzieniu, obarczono go 
winą za przygotowanie po
wstania listopadowego. 
Więziony przez 46 lat, za-
pomniany przez wszystkich, 
zmarł w twierdzy 27 lutego 
1868 r. 
Za sprawą naczelnika wię
zienia generała Leparskiego 
w r. 1862 złagodzono nieco 
warunki odbywania k ary, 
u wolniono majora Łukasiń
skiego z lochu. Wtedy, w 
wieku 76 lat rozpoczyna pi
sanie pamiętnika - doku
m ent ten pozostał j edynym 
świadectwem hartu ducha i 
niezłomnego oddania spra
wie n arodowej człowieka, 
którego za dzia łalność na
rodowo-wyzwoleńczą na 46 
lat odcieto od śwjata 

J . Da vid, „Więzień - W alerian Łukasiński" 
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Powstanie 29 listopada 1830 zaczęło się pod znakiem kapitulacji 
politycznej sił, które je wywołały - i trudno się dziwić, że w 10 
miesięcy później„ po zniweczeniu - jakże przemyślanym -
wszelkich szans sukcesu militarnego przez ludzi, którym wybuch 
29 listopada zakłócił spokojną egzystencję w warunkach stabiliza
cji politycznej pod berłem Mikołaja I , kończyło się, ku zdumieniu 
Europy, kompletną klęską i kapitulacją w chwili, gdy siły polskie 
równe były siłom rosyjskim skierowanym przeciwko powstaniu. 
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nik organizacji widowni WIESŁAW PYTLASIŃSKI. 

K ierownik te chniczny BOGDAN CHOMIAK, główny elektry k JERZY HOŁ6WKA. 
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Na afiszach katowickiego teatru nazwisko Stanisława Wyspiańskiego pojawiało 
- - - -··-·- ---

się częściej przed wojnit, niż po roku 1945. _Takie spostrzeżenia narzu~ ~ć 
pobieżna już lektura spis6w premier, kt6re odbyły się na przes~rzen~ tyc!_l 
prawie sześćdziesięciu lat istnienia teatru. W latach 1922-1939 utwory Wys
piańskiego realizowane były szesnastokrotnie; odbyło się klika ~emie_! --'!W~_
sela", „Warszawianki" i „Nocy listopadowej'', ale nie stroniono również od 
dramatów rzadziej grywanych. PoJawlajlł się też utwory Wyspiańskiego w nie
co innej funkcji, najczęściej z okazji o charakterze patrloł)'cznym. Daty pre
mier - zwłaszcza w pierwszym okresie fascy.nacJi dopiero Cd' odzyska~ ~ie: 
podległościlł - wilłŻl:\ się zazwyczaj z roczniclł Nocy Llstopa~owej (ta_!t~~
ską również dacie śmierci Wyspiańskiego), a takie z dniem 11 listopada =
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczczenia tej daty w ro
ku 1928 wystawiono „Wesele", a w }932 - „Noc listopadową-;,:----

WYDANA Z OKAZJI PREMIERY „N O C Y L IS T O PA O OWEJ" WYSPIAŃSKIEGO; LISTOPAD 1981 ROK 
Stosunkowo silny na Sląsku był r6wnlet kult 
eamego Wyspiańskiego, dlatego nie zapomi
nano o kole:tnych rocznicach urodzin i śmier
ci wybitnego dramaturga. Praktycznie Wy
spiański gościł na scenie katowickiej rok
rocznie. 

Scena katowicka istnieje już prawie sześćdziesllłt lat - w roku 1982 przypada 
Jubileusz 60-lecia działalności artystycznej teatru zawodowego w Katowicach. 
Tak długi okres pracy artystycznej prowokuje do zainteresowania się jego 
historiit, jego zmiennymi losami i ludźmi, którzy w cilłgu kilku dziesiątków 
lat tworzyli na katowickiej scenie. Przy okazji kolejnego jubileuszu warto 
tei przypomnieć sylwetki znanych - a często przez młode pokolenia zapom
nianych tw6rc6w; re:iyser6w, inscenizator6w, scenografów, aktorów i wreszcie 
tych anonimowych współtw6rców przedstawień, którzy z tlł sceną związali 
swe życie, a Ich nazwiska nigdy na afiszu się nie pojawiły. 
W cyklu KRONIK TEATRU SLĄSKIEGO, wydawanych przy okazji kolejnych 
premier, w formie szkiców, wywiad6w i reportaży, a takie - zamieszczając 
ocalałe w teatralnym archiwum zdjęcia, pragnęlibyśmy przywrócić pamięci 
niektóre fakty z przeszłości Teatru Polskiego, a od 1936 roku - Teatru Sląskie
go im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Cykl prezentacji rozpoczyna 
szkic Elibiety Nawrat o wybitnym twórcy przedwojennego teatru - Leopol
dzie Pobogu-Kielanowskim. 

Urodzony w 1H'1 roku - aktor, re:tyaer, dy
rektor teatru - z hlstorbl zawodowe10 tea
tru polakie10 na Sląsku związany Jest przede 
wa:&y•tldm jako inscenizator. Bes w11tpienla 
oył największym inscenizatorem, Jaki two
nył w teatrze katowickim w okre1le mię
dzywojennym. 
Początkowa działalno6ć Klelanowlkłe10 była 
związana ze Lwowem; pracował tam Jako 
aktor i sekretarz literacki Teatr6w MleJ· 
•kich oraz lektor wymowy w Unlwereyte
cie im. .Jana Kazimierza. W 113! r. u1yskał 
tytuł doktora nauk filozoficznych, w r. 1933 
- prawa re:tysera w Pailatwowym Instytu
cie Sztuki Teatralnej. Na sezon 193"35 za. 
ancażował alę do Teatru Ziemi PomorakleJ. 
z Torunia pozyskał go do Katowic dyrektor 
Teatru Polskiego Harlan Sobailakł by po 
tnech 1ezonach utracić na korzył~ Wilna; 
od maptratu tesot mia•ta otraymal ltiela
now•kl zaprouenle do objęcia dyrekcji tea
tru na Pohulance. „Powodowany uczclwo
ścl11 i zrozumieniem trudności, Jakle napo-
• kam przy montowaniu pray•ałego eztabu 
rełyserów - w1pomlnał Sobail1kl - zwle
kał tak długo z przyjęciem oferty wlleń
dkieJ, dopóki 1lę nie upewnił, te trudnoici 
w teJ mlene udało ml aię Jut usuną~". 

nego rytmu ł nastroJu kierował (sprawnie) 
wszy•tkiml pracującym! nad przygotowaniem 
1pektaklu. z csego wynika, te - po pro
stu - wykonywał 1w6J zawód I robU to 
nłełle. 
Ale re:ty1erla jest zawodem l Jest sztuką. 
W sztuce bywa się re:tyserem wtedy - zda
niem Bohdana Korzeniewskiego - "kiedy 
naprawdę miało 1lę coś do powiedzenia, 
znalazło 1lę trafne środki wyrazu l - co 
naJwa:tnleJaze - natrafiło na takle warun· 
kl, które wyrazu nie zniekształciły". Przed
stawieniami, w których Klelanowskł niewąt
pliwie miał coś do powiedzenia, były insce
nizacje dramatów Hicklewlcza i Wysplail
sklego. Choć nie podpisał ich - formalnie 
rzecz biorąc - jako inscenizator (na afiszach 
zakres Jego czynności okreilono formułą 
„opracowanie sceniczne i retyserła"), trzeba 
Je tak nazwać (przy rozumieniu insoenłzacJi 
Jako artystycznej interpretacji tekstu dra
matycznego na 1cenle, nie zaś Jako tylko 
wvstawlanle tekstów dramatycznych na sce
nie) • 
!Vl„rian Sobailskl zapamiętał Klelanowsklego 
z okresu katowickiego Jako młodego czło
wieka „obdarzonego niezwykłym ładunkiem 
zapału artystycznego ł pełnego bezkompro-

• LEOPOLD POBÓG-KIELANOWSKI 
Do czerwca llłl r . pracował Kłelanowskł w 
' eatrze wlleńakłm. W czasie okupacji był 
zatrudniony Jakli czu w bibliotece w Pu
ławach. Po wojnie osiadł w Wielkiej Bry
•4nll, mieszka w Londynie. 
1'.ielanowalr.i · uprawiał - opr6cz teatralneJ
rownle:i działalność literacką ł radiową: w 
okresie lwowskim napl1ał razem z Marlą 
1.. rzędzielsk11 1łuchowlllka ,,Jako drzewłeJ 
miłowano" ł ,,MaJ6wka filaretów", w Ka
towicach w1półpracował z mleJ1cow1t roz
głoinlll Jako autor audycji literackich (ze 
Zdzisławem Hlerowskim opracowywali pro
gramy np. wleczor6w literackich poiwłęco
nych tw6rczości śl11skich poetów w1półcze11-
nych> i rełyser. lntere10waly 10 teł 1agad
nieni• z zakresu teorii sry aktorskiej i in· 
scenizacJl, czemu 1poradycznle dawał wyraz 
w . druku (np. w •Zyciu Sztukłc czy •Życiu 
Teatru•>· 
W teatne katowickim w ciągu trzech sezo
n6w Leopold Pobóg-Kielanowskl zasrał 1ł 
ról i wyre:tyserował ze przedltawleń (38~ 
repertuaru). 
Kleianowskl-aktor aaty1fakcJonował wldz6w 
kulturą gry, szczególnie kuHur1t iłowa 
i umiejętnością m6wlenla wiersza. Natura 
wyposażyła go - wedle świadectwa mu 
w1półczesnych - w „wiele miękkości l ła-
-gollnołei w ruchach t bnnnlenlu głeau!•. 
Umiał wydobyć wdzięk młodości, sugestyw
nie przekazać szlachetność, wlemoić włas
nym przekonaniom postaci. Jego postaci 
sceniczne cechowały umiar_, elegancja, ła
godność, pewna putelowosć. Nie potrarlł 
natomiast „głosu swego przepoić tłumacz1t
cym się Jasno :tarem uczuciowym", wyra
zić przekonująco siły zapału, gniewu, bun
tu, gwałtowności reakcji postaci. zagrał 
m;ln. Algernona Moncrleff w „Bracie mar
notrawnym" Wllde'a, Armanda Duval w 
„Damie kameliowej" i Oralna w „Wieczorze 
Trzech Króli", Maurycego w „Swlętym pło
mieniu'', Maughama i Sasa w ,1ąałązce roz
marynu" Zygmunta NowakowaJDego, m6wił 
informacje w „Wyzwoleniu" ł prologi w· 
„Nie-Boskiej komedll", był Sobolewskim w 
„Dziadach", Poetą w „Weselu'', Don Fer
nandem w „Księciu niezłomnym", dublował 
teł rolę Gustawa-Konrada ł w nagłym za
stęp1twle zasrał Zysmunta Aucusta w dra
macie Wy1piańakiego. 
Jako re:tyaer opracowywał w teatrze kato
wickim przedstawienia z r6:tnych typ6w re
pertuaru. Relłyserował wiele eztuk popular
nych, 1tanowlących zasadniczy trzon reper
tuarowy ślą1kleJ sceny, sztuk, które miały 
wzruszyć, zabawić,- rozśmieszyć. Wystawiał 
teł eztukl o ,,głębszym znaczeniu" oraz kla-
1yczne, to znaczy doskonałe. Szmiry teatral
nej nie ma w Jego katowickim dorqbku. 
z repertuaru popuiamego, przemawiającego 
do oczu ł serc wldz6w, niezbyt cenionego 
przez znawc6w, za to chętnie oglądanego 
przez tzw. 11eroką widownię, re:tyserował 
m.in. takie sztuki jak: „Ligia" (według „Quo 
vadl11"), „wesele ua Górnym Sląsku" (wes
pół ze Stanisławem Llconlem), „Dama ka
meliowa", „Trafika pani generałowej'', „Do
bra wr6łka". Były wśród " nich i utwory 
sceniczne nie pozbawione pewnych wartości, 
np. „Teoria Eln•telna" cwoJdzlilsklego, 
„Tekla" Ko88ow1klego_ czy „Tessa" Girau
doux. z repertuaru JUa11Ycznego zrealizował 
w Katowicach „Gwałtu, co 1łę dzieje'', 
„Dziady" i ,,Księcia nlezłomnego'',_1,Wyzwo
lenle" i „Zygmunta Augusta", ,,noralność 
pani Dulskiej" I „Turonia". 
O Klelanowsklm-re:tyserze pisano w recen
zjach, te przemyłlal (inteligentnie) całość, 
opracował (starannie, pamiętając o najdrob
nleJHych ezczec6łach) ks_ztałt przedltawlenla 
popraez prowadzenie r.61 (czy 1łuszne, nie 
zawHe 1lę zgadzano) 1 ~e.rzucenie okreilo-

mlsowego uwielbienia dla Teatru Ogromne
;Jo, dla monumentalnych utworów drama
tycznych wielkich namiętności", który ,,swoi
mi pomysłami rozwlązail inscenizacyjnych 
1 1cenograficznych potrafił przekonać Jar
nutowsklego (twórcę scenografii do wszy
stkich jego katowickich przedstawień] i a
ktonkie ambicje wykonawców umiał pogo
dzić z własnym spojrzeniem re:łyserskim". 
:Jam Klelanowskl wyznał: „Ideałem Jest lila 
mnie relłyser, który przepoił swą myślą, 
konsekwentnie do swej idei, wszystkich wy
konawców, ka:łdą sytuację, wydobył właicl
wy wyraz z ka:tdego rekwizytu ( ••. ), _ a sam 
pozostał niewidoczny". Rełysera uznał pa
nem :tycla i śmierci na terenie sztukl teatru, 
który „daje utworowi scenicznemu :tycie 
sceniczne trójwymiarowe, w przestrzeni 
I w czasie. Formułuje wraz ze scenografem 
nową rzeczywistość. Ale winien być w n i e
w o 11 u a u t o r a i w n i e w o l l u p u
b l l c z n o ś ci". Ponłewał spoll6b, w Jaki 
re:tyser myil autora przekazuje, zalety od 
epoki ł środowiska, „dlatego - twierdził -
nonsensem Jest wszelka t r a d y c y J n a 
i n 1 c e n i 1 a c J al" 

Leopold Kielanowskl w „Księciu niezłomnym" 

Miał więc Klelanowskł świadomość. :te w 
działalności inscenizatora mieszczą się -
poza innymi - i porachunki z formą, którą 
uprawia. Jego inscenizacje trzeba łączyć 
z charakterystycznym dla przełomu lat dwu
dziestych i trzydziestych buntem tw6rc6w 
teatralnych przeciwko powielaniu „itarych" 
form 1cenlcznych oraz z ambicjami kształ
towania narodowego stylu w polskim teatrze 
między innymi poprzez znalezienie nowych 
rozwlązail inscenizacyjnych I Ideowych wlel· 
klej klasyki narodowej. Takle ambicje i taki 
atosunek do dorobku dramaturgicznego ro
mantyk6w i Wysplailakiego wni6sł do teatru 
katowickiego właśnie Leopold Kielanowaki. 
lnscenhiacJe ,,Dziadów" i „Wyzwolenia" szu
kały w tych dramatach wartości istotnej 
i ł:yweJ dla obywatela narodu, który ma 
swój byt pailatwowy. Kielanowski dostrzegł 
ow11 wartość w problematyce wolności "Jed-

nostki. Dla Polaka anno 1935 „Dziady" 
miały być rzeczą o wzrastaniu wewnętrz
nym, o człowieczej drodze do prawdziwej 
wolności. Aby problematykę tę wydobyć, 
bohaterem widowiska uczynił wiecznego 
Człowieka znajdującego sie na kolejnych 
etapach drogi do wolności. Najpierw był to 
Gustaw - opętany cierpieniem osobistym, 
pozostający w niewoli własnych przełyć -
który wszak:łe właśnie dlatego, i:t był czło
wiekiem głęboko czującym, wra:Uiwym na 
osobiste przełycle, mógł naprawdę odczuć 
cierpienie ogólnoludzkie, czyli stać się Kon
radem. Konrad poświęcił :tycie sprawie więk
szej ni:t ta, dla której :tył i cierpiał Gustaw, 
sprawie narodu, ale oparł Ją o siebie sa
mego. zaufanie do własnej siły i duma prze
szkodziły mu trafnie wyczuć sytuację ł skło
niły do miotania się w poszukiwaniu właści
wej drogi; musiał więc przezwycię:tyć sie
bie. Konradowe pokonywanie siebie (tak in
te!'.l!_retowana była „Improwizacja", zwłasz
cza jej finałowa partia) symbolizowało ko
lejny etap drogi Człowieka do wewnętrzne
go wyzwolenia i pelnł człowłeczeilstwa. Co 
niedostępne było dla dumnego Konrada, 
stało się udziałem pokornego księdza Piotra, 
który zaufawszy Opatrzności nie mylił się 
w rozró:łnlaniu dobra i zła, wiedział, co 
trzeba mu robić. Inscenizator interpretował 
zatem wolność Jako specyficzny rodzaj 
uświadomionej, czy raczej wyczutej, ko
nieczności, a mo:łliwość spełnienia się czło
wleczeilstwa widział w zgodzie na wykony
wanie tego, co się robić powinno. 
„W rozwoju, w wyzwalaniu się duszy Jed
nostki le:ty dobro i potęga narodu, pailstwa" 
- wsp6łczesny sens tak odczytanej naczel
nej idei „Wyzwolenia" chciał Kłelanowskl 
przekazać w przedatawlenlu_ dramatu{ któ
rego premiera 17 września 1938 r. uśw etnlła 
nadanie teatrowi katowickiemu patronatu 
Wyspiailsklego. Bohater przedstawienia był 
człowiekiem, kt6ry walczy o wyzwolenie 
ducha, czyli o zwycięstwo czynu nad bier
nością, tycia nad śmiercią, który dojrzewa 
do pełni :tycia w walce z martwotą zagra
:tająclł wszelkiemu :tyciu, Jednostkowemu 
I zbiorowemu, a więc tak:te politycznemu, 
społecznemu. Zgodnie z przeświadczeniem 
rełysera, :te najistotniejszą wartością mo
ralnlł spuścizny po Wysplailskim Jest-zawarty 
w niej nonkonformizm, ustawiczna walka 
i protest, „protest przecłWko bierności, za
stojowi myśli, przeciwko straszliwemu prawu 
przyzwyczajania się, kt6re stępia naszą wra
:tliwość, te zło i brzydotę Jesteśmy skłonni 
uznać za konieczność", Kortrad w przedsta
wieniu nie zgadzał się na maski, Jakle :tycie 
narzuca człowiekowi. Odrzucał fałsz, dema
skował pozorne wlelkołcl, zdobywał prawdę 
I bogactwo własnej osobowości, urastał we
wnętrznie. Klelanowskl wskazywał na spo
łeczny sens takiej postawy, powiadając, l:t 
„Wyzwolenie" Jest ,,Jakby spełnieniem-reali· 
zowanłem Jednego z najgłębszych Przyka
zail Mickiewiczowskich: cO ile powiększacie 
i polepszacie dusze wasze, o tyle powiększa
cie prawa wasze I powiększacie granice•". [ ... ) 
Sytuacja egzystencjalna Don Fernanda -
interpretowano go Jako człowieka zdecydo
wanego dochować wierności swoim ideałom 
i przekonaniom - była niejako dalszym eta
pem drogi, którą postępowali bohaterowie 
poprzednich przedstawleil Kłelanowsklego: 
trwaniem na 1łusznych pozycjach I ich obro
nił, zaś „Kslą:tę niezłomny" Calderona-Sło
wackiego (1938) teatralnlł wypowiedzią o tym, 
:te na osiągniętych wy:tynach moralnych 
trzeba człowiekowi pozostać. 
Widowiska proponowały do rozwa:tenla pew
ną interpretację porządku świata, uwznioślały 
losy i wymiary duchowe człowieka, pozwa
_Jały wJdzom uśwlado_mlć Jobie tycie IU!łnleJ_
sze nł:t codzienne. Twierdzenie recenzenta 
-„[ ..• ] z otuchą patrzymy na ten tryumf 
ducha, zwycięstwo Jego tw6rczej, kt6ry 
wskazuje nam szlaki indywidualnego roz
woju, napełnia wlarlł w wartość Jednostki" 
- świadczy, :te inscenizator umiał myśl swo
ją „przerzucić za rampę", ł:e znalazł dla niej 
trafne środki wyrazu. 
Recem;encl podkreślali pomysłowość Klela
nowsklego w zakresie „przemawiania mowlł 
uchwytną dla oczu". Poło:łenle większego 
nacisku na stronę optyczną nl:t foniczną 
widowiska było, Jak wladomo, punktem 
wyjścia Reformy Teatralnej. Klelanowskł był 
w tej sprawie zwolennikiem ruchu, Jaki 
Wielka Reforma zapoczątkowała. Nie lekce
wa:tył wszak:łe -warstwy słuchowej przedsta
wienia, szczególne znaczenie przyznawał sło
wu poetyckiemu. Jego inscenizacje wyma
gały aktorstwa „poetyckiego": podporządko
wanego tonowi całości, posługującego się 
komponowaną modulacją głosu, operującego 
komponowanym gestem. Dla uzyskania za
mierzonej interpretacji dramatów Klelanow
skl stosował dekorację (na tle neutralnego 
horyzontu zmieniające się elementy scenogra
ficzne), światło, muzykę. W taki sp086b akty
wizował tworzywo teatru, takle budował z 
niego widowiska, Jlt6re wskazywały, :te świa
domie zmierzał - sam tak określił swe dzia
łanie - do ,,arealistycznego ujęcia całości", 
co oznaczał!', lt uprawiał teatr poetycko-wi
zyjny, w ktorym naJwa:tnleJsza jest prawda 
poetyckiego uogólnienia, wyra:tona symbolem 
i metaforą. 
Inscenizacje Leopolda Kielanowsklego drama
tów romantyków i Wysplailsklego były włą
czeniem się teatru katowickiego w najwar
tościowszy nurt w polskim teatrze 20-lecla 
międzywojennego, śląskim wkładem w budo
wanie rzeczywlicle narodowego teatru pol
skiego. Ich twórca na.tomlast zasłu:łył sobie 
na tytuł monumentallsty scenicznego, którym 
obdarzył go Tymon Terlecki. Wydaje się, ł:e 
ze względu na skłonność do refleksyjności 
i kontemplacji (przy braku preferowania 
wielkiego rozmachu scenicznego), odwoły
wanie się do wyobrainl i moralnej wra:tll
woścl widzów (bez ostrego i bezpośredniego 
atakowania rzeczywistości), ze względu na 
zafascynowanie poetyką Wyspiańskiego -
Klelanowskl usytuował się blitej Wilama 
Horzycy niż Leona Schillera. 

ELŻBIETA NAWRAT 
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TEATRU 
W 1936 roku ówczesny Teatr Polski zmienił 
nazwę na tę, która przetrwała do dnia dzi
siejszego - Teatr Sląski im. Stanisława Wy
spiańskiego. Nadanie imienia uczciła sławna 
przed wojną premiera „Wyzwolenia" w re
tyserll Leopolda Poboga-Klelanowskiego; 
uroczystość ta miała miejsce 11 września 
1936- roku; (do-te-t pory Teatr Sląski pozostał 
tet jedynym w Polsce teatrem noszącym 
imię Wyspiańskiego). 
Po roku 1945 dramaturgią Wyspiańskiego 
w Teatrze Sląskim interesowano się rzadziej. 
chyba zbyt rzadko. Gdyby znów posłużyć 
się wyliczeniami - w ciągu 36 lat od za
kończenia wojny odbyło slę 9 premier (włą
czając w to zestawienie „Spotkanie z Wy
spiańskim, wieczór poetycki na inaugurację 
cyklu związanego z powstającą „Estradą 
Poetycką", zorganizowaną na Małej Scenie 
w roku 1957 i sparafrazowanego przez Wy
spiańskiego „Cyda" Cornellle'a. 

plakat projektu J. Moskala 

Poza pierwszym po wojnie „Weselem" Bro
nisława Dąbrowski.ego, przygotowanym przez 
jego zespół jeszcze we Lwowie, w euforll 
zblltająceJ slę niepodległości, Wyspiański 
zjawia się na katowickiej scenie jako autor 
wystawiany z tzw. „okazji" - Inauguracji 
poszczególnych, nazbyt często zmieniających 
się dyrekcji tego teatru czy też dla uświet
nienia jubilusz6w: czterdziestolecia, plęćdzie
sięciQlecla bitnienia teatru; (tylko „Legion•• 
przygotowany został przez Jerzego Krecz
mara w 100-lecie urodzin Wyspiańskiego). 
Wyspiańskiego grywano rzadko, ale za to 
kolejne premiery przygotowywali twórcy 
niepośledniej miary: Leopold Pobóg-Kiela
nowski, Bron1sław Dąbrowski, Jerzy Krecz
mar, Andrzej Pronaszko, Jan Kosiński, Krzy
sztof Pankiewicz; za „Wyzwolenie" w reży
serii Józefa Pary, ze scenografią Jerzego 
Moskala, twórcy przedstawienia otrzymali 
trzy nagrody na Opolskich Konfrontacjach 
w roku 1976. 
Wachlarz tytułów utworów zrealizowanych 
był dość ubogi : czterokrotne „Wesele", trzy
krotne „Wyzwolenie", słynny Kreczmarowski 
„Legion", „Warszawianka'" i „Kroniki Kró
lewskie". Faktu tego na terenie Katowic nie 
nalety jednak utotsamiać z rzeczywistymi 
zamierzeniami kolejnych dyrektorów. $wład
czą o tym choclatby perypetie „Nocy listo
padowej", która po wojnie realizowana jest 
obecnie po raz pierwszy. Zamiary wysta
wienia ,,Nocy" datują slę od roku 1968, kie
dy to re:!.yserię „Nocy" powierzono Macie
jowi Prusowi, a scenografię do dramatu 
wykonała Krystyna Zachwatowicz. Realiza
cja nie doszła do skutku z powodów, których 
teraz ju:!. trudno dociekać. Pozostały w ar
chiwum tylko projekty scenograficzne, ozna
czone kolejnym. którymli tam z kolei nu
merem Inwentarzowym. Po raz drugi przy
gotowania do wystawienia „Nocy listopado
wej" czyniono za dyrekcj i Józefa Pary, w 
jego reżyserii, ze scenografią Jerzego Moska
la. I znowu zamiar spełzł na niczym. A mo:!.e 
po prostu w owym czasie na terenie Kato
wic zrealizowanym być nie mógł. Za dyrek
cji Michała Pawlickiego już tylko, mówiło 
się o projekcie wystawienia „Nocy". 
Autor ,,Wesela''• „Wyzwolenia'' , ,,Nocy li
stopadowej" widać nie był twórcą szczegól
nie lubianym przez śląskich „decydentów 
kultury", bo np. „Wyzwolenie" zostało wy
stawione, otrzymało kilka festiwalowych 
nagród, ale perypetie z wydrukowaniem 
plakatu spowodowały, te uzyskano zgodę 
na odbicie go w nakładzie 50 sztuk z kla u
wlą. i:!. może być eksponowany wyłącznie 
w hallu teatru. Tak więc, w 151 rocznicę wy
buchu, a w 150 - upadku powstania listopa
dowego, po 49 latach, po raz pierwszy po 
wojnie „Noc listopadowa" ukaże się na sce
nie katowickiego teatru. 

EM 



1922 

1925 

1927 

1946 

„WARSZAWIAN KA" 
I „Noc listopadowa", akt I. 
Układ tekstu i reż. W. Nowakow
ski, 
dekoracje: A. Kobryń. 
Premiera 29 XI 1922 r. 
Reżyseria: J. Karbowski. 
Premiera 29 XI 1925 r. 
Reżyseria: W. Nowakowski, „Noc 
listopadowa". 
Reżyseria: s, Skalski. 
Dekoracje: H. Zwoliński. 
Premiera 29 XI 1927 r. 
„Warszawianka" i „Antygona". 
Inscenizacja i reżyseria: H. Szle
tyński, 
scenografia: Andrzej Pronaszko. 
Premiera 12 VIII 1946 r. 

• Realizacja katowicka w swych założeniach 
nie odbiegała ;ednak od dotychczasowej 
tradyc;1 interpretacyjnej. Henryk Szletyński 
ca!ość potraktował równie ekspresyjnie, jak 
i „Antygonę". Efekt ten został ostągnlęty 
dzięki mocnemu wyeksponowaniu tematu 
muzycznego, za pomocą którego powiązano 
wszystkie etementy wypowiedz! scenicznej, 
zarówno w opracowaniu plastycznym, jak 
t głosowym poszczególnych wykonawców. 
Przyczyniło s!ę to w sumie do znacznego 
[„.) pog!ębien!a nuty tragicznej, wypunkto
wanej zresztą konsekwentnie w szczegółach . 
W sumie spowodowało to, że statyczny w 
zasadzie obraz „osiągnął [ ... ] szlachetne na
tężenie patosu" (T. Kudliński). Slużyta temu 
cetow! scenografia Andrzeja Pronaszki, który 
całość rozwtązat w tonacji czarno-bialo-zto
tej. [„.] Reżyser, jak i poszczególni wyko
nawcy korzystali natomiast ze wzorów prze
kazanych przez tradycję przy opracowaniu 
poszczególnych postaci. 

Andrzej Llnert, Teatr Sląski w latach 
1945-1949, Katowice 1979 

1924 

1936 

„WESELE" 
Reżyseria: w. Nowakowski, 
dekoracje: S. Ligoń. 
Premiera 12 II 1924 r . 
Reżyseria: Wanda Siemaszkowa, 
dekoracje: J, Jarnutowski. 
Premiera 19 III 1936 r. 

od lewej: Z. Barwińska (Rachela), K . Brandt 
(Żyd), J. Wasilewski (Pan Młody) 

1945 
Inscenizacja i reżyseria: B. Dą
browski, 
scenografia: s. Cegielski. 
Premiera 6 X 1945 r. 

• Kierownictwo teatru postanowi!o zainau
gurować działalność zespo!u na .Sląsku „We
selem" Stanisława Wyspiańskiego [zespo!u 
po reorganizacji teatru, do którego włączo
no zespól teatru lwowskiego ; dyrekcję objąt 
Bronistaw Dąbrowski]. Wznowione w nowym 
katowickim sezonie przedstawienia miały 
p'omóc zespołowi w poznaniu środowiska, 
wymagań widza i uwarunkowań polityki 
kutturatnej. [ ... ] obok różnic estetycznych, 
fakt zwycięstwa nad hitleryzmem spowodo
wał, że na Stąsku antyniemiecka wymowa 
„Wesela" była już n ieaktualna.[ .. . ] o ile insce
nizacja „wesela" w czerwcu 1945 roku we 
Lwowie była świadectwem ostatnich dni woj
ny i pierwszych trudnych chwit po wyzwo
leniu, o tyle ustępująca hitlerowska prze
moc i potrzeba watki z nią w październiku 
1945 w Katowtcach n!e były już tak absor
bujące jak we Lwowie . Ogólny ton wy·po
wiedzi na temat „Wesela" by! pozytywny. 
Krytyka przyklasnęta insc enizac ji Bronista
wa Dąbrowskiego . Caty zespól aktorski w 
trudnej sztuce zyskał sobie sympatię pubt!cz
ności i uznanie l<rytyki. 

Andrzej Linert, Teatr Sląski w latach 
1945-1949, Katowice 1979 

od lewej : B . Dąbrowski. (Stańczyk), R. Hie
rowski (Poeta) 

• 1964 
Reżyseria: J. Gruda, 
scenografia: J. Warpechowski. 
Premiera 24 IX 1964 r. 

e Tam, gdzie Gruda ;est ostrożny, bardzie j 
zachowawczy, tam, gdzie zdaje się bardziej 
na aktora - przedstawienie szarze;e. Tam 
natomiast, gdzie dyskretnie i taktownie na
syca sytuacje clośw!adczenlami kontrastowe
go, ekspresyjnego teatru służącego przewod
niej idei przec(stawienia, idei pokazania po
litycznych i społecznych żądeł „wesela" -
tam całość ożywia się i pojawia się wtasny, 
najcenniejszy ton tej realizacji . J ej niewąt
pliwa odrębność i interesująca mimo wszy
stko oryginalność. [ ... ] 
Dobrze się stało, że umiano docenić 40 tat 
tych trudów, dobrze się stało, :i:e uczczono 
je równie ważkim i ambitnym przedstawie
niem. 

Jan Paweł Gawlik, „Zycie Literackie" 
15 XI 1964 

1 974 Reżyseria: z. Bogdański, 
scenografia: A. Bunsch. 
Premiera 2 III 1974 r. 

• [ ... ) Zbigniew Bogdański w imieniu Wy
spiańskiego t w tmientu widzów przestraszy! 
się ciasnej, bezwyjściowej sytuac j i bohate
rów z finału „ Wesela" : szeroko otwarł więc 
im horyzont sceny, znikające w górze ścia
ny bronowi ckiej chaty zanurzy! w czerwo
nym świetle reflektora, aktorów skierował 
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B . Murzyńska (Panna Młoda), B . Zieliński 
(Pan Młody) 

ku płonącemu horyzontowi w takt „Mazurka 
Dąbrowskiego". Na proscenium tymczasem, 
z teatralnej zapadni, w której zniknął cho
choł, wykwitła czerwona plastykowa róża. 
Przeciw Idei Wysptańsklego i przeciw spek
taklowi. Nie o co Innego przecież chodzi w 
„Weselu" jak o wyzwolenie polskości z gor
setu sloganów I mitów. I o to samo chodzt!o 
reżyserowi katowickiego spektaklu, kiedy 
weselnych „gości z miasta" kszta!towal jak 
marionetki z szopki, chłopów - na jurną 
krzepę, kiedy Rachelę przeciw Poecie uczy
ni! uosobieniem prawdziwej poezji „Weseta" 
[ .. . ] Dlatego wreszcie - nie można o tym 
spektaklu pomyśleć bez przykrości i gnie
wu. Bo zmarnowano w nim na oltarzu aka
demijnego patriotyzmu nie tytko Ideę Wy
spańskiego, ate przede wszystkim szansę 
wmyślenia się widza we własną, dztsiejszą 
świadomość. 

Elżbieta Morawiec, „Zycie Literackie" 
12 V 1974 

1978 Reżyseria: M. Pawlicki, 
scenografia: K. Pankiewicz. 
Premiera 16 XII 1978 r. 

• [„.] Michał Pawlicki zagrał śmielej t wy
grat. Bo „Wesele" - to dobry spektakl. 
Może nie olśniewający, zaskakujący pomy
słami i nowinkami, które często zaciemniają 
miast rozjaśniać, ate w!aśnte dobry: to zna
czy togtczny, szanujący tekst, godzący wy
kład myśli z widowiskowością. Jest to solid
na robota reżyserska, która się wzbranta 
przed oryginalnością za wszelką cenę. 

Feliks Netz, „Panorama", 3il XII 1978 

G. Dyląg (Panna Młoda), Cz. Stopka (Pan 
· . Młody) 

• Siła tego „Wesela", jego uroda polega na 
sugestywnym, niekiedy wręcz wspaniałym 
obrazowaniu, które utrwala w wyobraźni 
widza owe zaskakujące przemtany - od sza
lonej zabawy w akcie I, po tragicznie kon
trastujące z tą pogodną ekspozycją niepoko
je finałowego przedświtu. 

Irena T. Sławińska, „Trybuna Robotnicza", 
21XII1978 

„NOC LISTOPADOWA" 

1924 

1932 

Reżyseria: M. Petrzycki. 
Premiera 29 XI 1924 r. 
Reżyseria: J, Kochanowicz, 
dekoracje: S. Węgrzyn, 
ilustracja muzyczna: L. Marczew
ski. 
Premiera 11 XI 1932 

„BOLESŁAW $MIAŁY" 

1927 

1928 

1936 

Reżyseria: w. Nowakowski i S. 
Skalski, 
dekoracje: H. Zwoliński. 
Premiera 11 XI 1927 

„WYZWOLENIE" 
Reżyseria: W, Nowakowski i S. 
Skalski, 
dekoracje: J. Gerlach. 
Premiera 11 XI 1928 r. 
Opracowanie s_c_e_n~ic_z_n_e_i _r __ e_ż_y_s~e_r_i_a: 
L. Pobóg-Kielanowski, 
oprawa plastyczna: J. Jarnutow
wski, 
muzyka: A. Żuliński. 
Premiera 17 IX 1936 r. 

scena zbiorowa 

1 957 Reżyseria: Józef Wyszomirski, 
scenografia: Wiesław Lange. 
Premiera 21 XII 1957 r. 

• Przedstawienie [ ... ] pełne by!o doskonałe
go aktorstwa. Trzeba by przepisać cały afisz, 
żeby oddać sprawiedliwość każdemu z od
twórców [ ... ] 
Zatytułowałem tę recenzję ,,w Potsce, jak 
kto chce". Te słowa z „Wyzwolenia" dobrze 
charakteryzują jego warstwę społeczną. 
Twórcy katowickiego przedstawienia, rozjaś
niając symbo le Wyspiańskiego, uczyniti ze 
słów tych n!e pochwalę, lecz sąd. Sąd j est 
nie tylko w wyroku - w danym wypadku 
jest on w jasnej, wyraźnej prezentacji po
szczególnych odłamów społeczeństwa ówczes
nej „Polski współczesnej", które w różny 
sposób śniło o wolności . 

Wilhelm Szewczyk, „Trybuna Ropotni_cza", 
30 XII 1957 

1976 

scena zbiorowa 

Reżyseria: J. Para, 
scenografia: J. Moskal, 
kostiumy': D. Knosala. 
Premiera 18 IX 1976 r. 

scena zbiorowa 

• Najnowsza realizacja „Wyzwolenia" [„.] 
jest [ ... ] przede wszystkim rozwinięciem -
myśli i idei -:awartych w pierwszej scenie 
dramatu : rozmowie Konrada z robotnikami. 
[ ... ] Para nadaje jej pierwszorzędne znacze
nie - od początku po koniec spektaklu. [ ... ) 
W katowickim „Wyzwoleniu nie ma nic 
z tragizmu. Nic z owych ostatecznych roz
rachunków, niemożności, ograniczeń będą
cych udziałem I bohaterów „Wyzwolenia" 
I jej autora. 
Tradyc ja jest tu tytko stereotypem, litera- . 
tura jakimś nieważkim hasłem, nie wywołu
jącym żadnych skojarzeń. Spektakl jest aro
mantyczny, mimo że starano się -:achować 
wierność wielu rekwizytom, ale tylko w sce
nografii ! kostiumie, bo nawet nie w tekście 
b ezlitośnie okrojonym: głównie - co bez 
precedensu - w scenie z Maskami. [ ... ] 
„Wyzwolenie" - oznacza tu tylko wyzwal€~ 
nie kraju od bałamutników różnych świato
poglądów i maści, co to skłonni są „przefi
lozofować Polskę, miast po prostu „być" [„.] 
-Przedstawienie jest zresztą przygotowane 
z dużą starannością i w dziedzinie reżyserii, 
i scenografii, i aktorstwa. [ ... ] To „Wyzwole
nie" jest pewnym pod wieloma względami 
sukcesem teatru, że nie posuwa naprzód 
sprawy Wyspiańskiego, a nawet ją cofa, też 
jest pewne!' 

1930 

Marta Fik, „Polityka", 3 X 1976 

„S~DZIOWI E" 
Reżyseria: M. Szpakiewicz. 
Premiera 12 III 1930 r. 

„ZYGMUNT AUGUST" 

1937 

1939 

Układ tekstu i inscenizacja: L. Po
bóg-Kielanowski, 
oprawa dekoracyjna: J. Jarnutow-
sk~ · 
muzyka: .A Żuliński. 
Premiera 7 X 1937 r. 

scena zbiorowa 

„POWRÓT ODYSA" 
Reżyseria: M. Godlewski, 
dekoracje: J. Jarnutowskl, 
ilustracja muzyczna: K, Bończa
-Tomaszewski. 
Premiera 22 III 1939 r, 

scena zbiorowa 

1969 
Reżyseria: Jerzy Kreczmar, 
scenografia: J. Kosiński, 
kostiumy: B. Jankowska; wysta
wiony w 100-lecie urodzin Wys
piańskiego 
Premiera 12 IV 1969 r. 

• Z ogromną troską t kulturą wydobył 
[Jerzy Kreczmar] wszystkie lśnienia t blaski 
poezji rozsiane hojnie w tekście dramatu . 
Wydobył troskliwie jego metafory nadając 
im sugestywny wyraz sceniczny; jak cho
ciażby ów 1'.}iękny symbol wody-wolności 
o jaką w „scenie drugi·ej" daremnie walczą 
ginący z pragnienia pielgrzymi. I w najści
ślejszej współpracy z plastykiem Janem· Ko
sińskim, projektantką kostiumów Barbarą 
Jankowską i kompozytorem Zbigniewem 
Turskim stworzy! olśniewający urodą teatr, 
który nie tylko w recepcji „Legionu", ale 
i w scenicznych dziejach Wysptańskiego wy
daje się wydarzeniem najwyższej miary. (.„] 
Jest to teatr barwy i ruchu, rytmu i poli
fon!t, teatr formy niemal „Czystej" w swej 
ktarownośct podporządkowanej prawom sce
ny a przy tym wyrafinowanie prosty, ko
munikatywny, stanowiący wysmakowany, 
ale i taktowny komentarz - wykladntę 
burzliwej i mimo wszystko dość mętnej anty
demokratycznej historiozofii, jaka przelewa 
się w samym tekście. Teatr żywy t kreacyj
ny, o plastycznym i szlachetnym tonie, ntc 
nie mający wspólnego z żadną „nowoczes
nością" czy Inną „awangardą" a mtmo to 
zaskakujący sugestywnością, zmiennością 
i st!ą rytmu, wewnętrznym nasyceniem, . har
monią form, urodą obrazów. ·wielka w tym 
zasługa również Jana Kosińskiego, którego 
scenografia do „Legionu" należy z pewno
ścią do życtowych osiągnięć t ego artysty. 

Jan Paweł Gawlik „Zycie Literackle" 
11V1969 

„KRONIKI KRÓLEWSKIE" 

1972 
Inscenizacja: L. Rene, 
reżyseria: I. Gogolewski, 
scenografia: J. Kosiński, 
kostiumy: A. Bunsch. 
Premiera 21 X 1972 z okazji 50-le
cla teatru. 

• [ ... ] ptękno t grom tego naprawdę wspa
niałego spek taklu zasadzały się n!e na takich 
czy innych scenach, lecz na całości. I to ca
łości wielce wymownej pod względem dra
matycznym a z drugiej strony zaś grającej 
pełntą swej palety malarsko-dekoracyjnej, 
a także muzycznej i choreograficznej [:„] 
Nic - zresztą dziwnego, jako że na wysoką 

od lewej: I. Gogolewski (Zygmunt August), 
E . Decówna (Barbara Radziwiłłówna) 

klasę owego przędstawtenia zloźyly stę nte 
byle jakie eleme71ty, a mianowicie reżyseria 
Ignacego Gogolewskiego, · dekoracje Jana 
Kosińskiego, .kostiumy . (ca za przepych barw 
t blasków) Alego Bunscha, muzyka Tadeusza 
Bairda, (przygotowanie muzyczne Haliny 
Kalinowskiej) t układ taneczny Wandy 
Szczukowej. . . . 
To był rzeczywiście spektakl, któremu cał
kowicie przysługuje . stworzone przez Wy
spiańskiego sformu!owante ·- „teatru ogrom-
nego". · ·· 

Bolesław Surówka, „Dziennik Zachodni" 
31X1972 

• „. przedstawienie - jest naprawdę piękne, 
pozwala się nasycić poezją prawdziwej polsz
czyzny. 

Irena T. Sławińska., „Trybuna . Robotnicza" 
1XI1972 

DRAMATY W OPRACOWANIU WYSPIAlilSKIE001 
„DZIADY" 

1923 

1925 

1928 

1968 

1957 

A. Mickiewicz, „Dziady", 
7 scen drama.tycz_nych w inscenlza-

. cji S. Wyspiańskiego. .· . 
Opracowanie sceniczne: w. N.owa
kowski. 
Premiera Z XI 1923 r. 
A. Micklew!CZ:,n--z_,i-a_,d,_y..,'c-'.-----
6 sc·en dramatycznych w tnscenl
zacji Stanisława Wyspiańskiego. 
Reżyseria: J, Leśniewski, 
dekoracje: S. Ligoń i H. Zwoliń
ski. 
Premiera 31 X 1925 

„CYD" 

Prafraza dra.matu P : Corneille'a. 
dekoracje: S. Ligoń i J. Gerlach. 
Reżyseria: W. Nowakowski, 

· Premiera 12 IX 1928 . 
· Corneille - Wyspiański „Cyd". 
Reżyseria: M. Górkiewicz, 
scenografia: W. Lange. 
Premiera 7 VI 1968 r. 

„SPOTKANIE Z wvSPIAlilSICIM" 

„Spotkanie z Wyspiańskim" 
przedstawienie na inaugurację 
„Wieczorów Poezji''. 
Reżyseria: H. Cieszkowska. 
Premiera 20 III 1957 r. 

• Pierwszy program „Estrady Poetyckiej", 
zaprezentowany publtcznośct na Malej Sce
nie -:- pośwtęconv by! w całości poezji Sta
ntstawa Wyspianskiego. [ .. • ] Ten wieczór 
poezj'i stal się dla nas wszystkich wtelktm 
przeżyciem artystycznym. Aktorzy Teatru 
.Sląskiego wykazali s!ę bowiem dużą kulturą 
słowa i dynamtczną interpretacją utworów. 

Bolesław Lubosz, „Trybuna Robotnicza" 
11 IV 1957 
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