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Jest Renesans polskiej sztuki, jest, o jest. Ale jeł.eli 

w Dim Michałem Aniołem Henryk Sienkiewicz, bos
kim Benvenutem... Mińam itp. itp„ to ja skromny 
ubiegałbym się o rolę ... Macchiavela, autora Mandra
goli ... 

Adolf Nowaczyński 
Facec;e sowizdTzabkie 

Adolf Nowaczyński 
w karykaturze K. Sichulikiego. 

Jl)LIAN KRZYŻANOWSKI 

O ADOLFIE 
N Dl ACZVŃSEI M 

(Fragmenty eseju) 

Zmarły na kilka miesięcy przed końcem wojny Adolf 
Nowaczyński (1876-1944) był jednym z najniezwyklej
szych przedstawici_eli literatury neoromantycznej, pisa
rzem niezwykle wielostronnym, twórcą, literatem i nie
strudzonym dziennikarzem w jednej osobie. Wskutek tego 
uchwycenie jego osobowości nastręcza duże trudności 

i tym zapewne tłumaczy się, że jakkolwiek krytyka lite
racka zajmowała się nim wielokrotnie, zdobyła się w ciągu 
jego czterdziestoletniej kariery na dwie zaledwie próby 
syntetycznego wizerunku pisarza; zarówno jednak por
trecik naszkicowany przez Lorentowicza (w Młodej Polsce, 
1913), jak gawęda Dębickiego (w Portretach, 1927) przy
niosły ujęcia i jednostronne i niepełne, nie chwyciły naj
znamienniejszvch rysów Proteusza literackiego, ·nie m0-
wiąc już o tym. ż.e oba te studia należą do czasów wcaie 
od nas odległych. Próba ostatnia (w Stratach kultury 
polskiej) nie wyszła poza wspomnienia kolegów redak
cyjnych Nowaczyńskiego. 

( ... )W opinii publicznej Nowaczyński uchodzi za jednego 
z najwybitniejszych satyryków polskich, opinia ta zaś nie 
odbiega zbytnio ani od danych historycznych, ani od tego, 
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co autor Pamfletów myślał o sobie, gdy swemu auto
portretowi nadawał tytuł Pamflecista, czy gdy za pa
trona swego stale podawał Sowizdrzała. Istotnie bowiem 
od złośliwych konceptów satyrycznych rozpoczynał swą 
błyskotliwą karierę u schyłku wieku XIX, biczykiem sa
tyrycznym wywijał na kartach swych pierwszych tomów 
(Małpie zwierciadło 1902, Facecje sowizdrzalskie 1903, 
S'k,otopaski sowizdrzalskie 1911), do satyry wracał w ry
mowanych Meandrach (1911), akcentami satyrycznymi 
zabawiał miłośników teatru w swych sztukach o charak
terze komediowym, satyrze wreszcie hołdował w swej 
publicystyce, graniczącej niejednokrotnie · z pamfletem 
i paszkwilem. Nie dziwota więc, że w galerii pisarzy, 
szkicowanej piórem krytyka, .z upodobaniem zajmował się 
głośnymi satyrykami dawniejszymi . i nowszymi. 

~ 

Afisz krakowskiej prapremiery Wielkiego Fryderyka, 1909. 
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Sławę, zdobytą ciętością języka i p1ora w kołach cy
ganerii kawiarnianej, która była mu krajem rodzinnym, 
utrwalił Małpim zwierciadłem, którego zjadliwe „satyry", 
jak głosił podtytuł okazałego zbioru, godziły w dwa wro
gie obozy, bo zarówno w krakowskich cyganów literac
kich, skupionych wokół Przybyszewskiego, jak w ich 
przeciwników, mydlarzy czy filistrów, stojących na 
świeczniku społeczeństwa burżuazyjno-biurokratycznego. 

Mimo iż sam w życiu cyganerii artystycznej tkwił po 
uszy, umiał spojrzeć na nią ze stanewiska, które dopiero 
w trzydzieści lat później, po poją-wieniu się wspomnień 

Żeleńskiego-Boya (Znasz-li ten kraj), uznano za rewe
lację. ( ... ) 

Z upodobania w satyrze literackiej, uderzającej swą 

obiektywną trafnością, na dziesięciolecia pFzecież wyprze
dziła ona dzisiejsze spojrzenie na te sprawy, okolone 
podówczas aureolą jeśli nie wielkości, to przynajmniej 
niezwykłości, wyrosły dwa zbiorki aforyzmów sowizdrzal
skich Nowaczyńskiego. Ukazała się w nich dla osobowości 
autora niezwykle znamienna odmiana kry.tyki literackiej, 
polegająca nie na takich czy innych roztrząsaniach, lecz 
na nalepianiu na uznane znakomitości łatek, na wyśmie
waniu nie tyle dzieł i twórczości, lecz samych ludzi. Za
miast motywów „generalnych" występowały tu animozje 
„personalne", krytyka przekształcała się w pamflet lub 
nawet złośliwy paszkwil, godzący nie w artystę, lecz 
w prywatne życie człowieka. Do najłagodniejszych sto
sunkowo „ocen" należała uwaga o Sienkiewiczu, że Jest 
to taki pan, ogromnie genialny, ale bardzo nie mój, nie 
moja ukochana głowa; nadto patrzy na świat przez rurę 
od barszczu. Z takich właśnie upodobań autorskich wy
niknąć miały dramaty Nowaczyńskiego o literatach, ich 
wyrazem stały się również niezliczone szkice literackie, 
chwytające z zadziwiającą nieraz trafnością te i owe 

• 

rysy modelu, by dać jego albo schematyczną apoteozę, 
albo też ucieszną karykaturę. 

W dorobku Nowaczyńskiego literackim miejsce naczel
ne zajęła obfita produkcja dramatyczna, obejmująca kro
niki i komedie historyczne, którym towarzyszyły mniej 
okazałe komedie obyczajowe z życia bieżącego. Wśród 
pierwszych rozgłos największy zdobyły rzeczy najwcześ
niejsze, dwie kroniki, Car Samozwaniec (1908) oraz 
Wielki Fryderyk (1909), których premiery, dzięki mi
strzowskiej grze Ludwika Solskiego w rolach tytułowych, · 
stały się wielkimi wydarzeniami teatralnymi. Dopełnie
niem ich są: dramat o „Diable łańcuckim" tj. Smocze 
gniazdo (1905), Pułaski w Ameryce (1917) oraz dramat 
o komunie paryskiej i jej polskim wodzu (Komendant Pa
ryża, 1926), tutaj też zaliczyć by można doskonałą ko
medię o Krakowie w roku 1848 pt. Wiosna narodów 
w cichym zakątku (1929), oraz dramat renesansowy Cezar 
i człowiek (1936) o Cezarze Borgii i... Koperniku. 

Kroniki, którym patronował duch nie tyle Shakespea
re'a i Wyspiańskiego, ile głośnego twórcy błyskotliwej 
„komedii bohaterskiej", Edmunda Rostanda, autora Cy
rana Bergeraca i Orlątka, mają te same cnoty i te same 
grzechy artystyczne. Nowaczyński tedy stale wybierał 
jakąś efektowną postać historyczną, awanturnika w ro
dzaju Samozwańca lub Stadnickiego, czy figurę w inny 
sposób nieco demoniczną, Fryderyka Wielkiego lub Cezara 
Borgię, lub przynajmniej postać miłą sercu widza pol
skiego, jak Pułaski albo Jarosław Dąbrowski, i rzucał 
ją na tło bogatej, powieściowo rozbudowanej, wielowąt
kowej akcji, ukazując w rozwoju wydarzeń ścieranie się 
niezwykle efektownych grup ludzkich. Elementy te wy
stąpiły szczególnie bogato w Carze Samozwańcu ... 

( ... ) W drugiej z głośnych kronik Nowaczyńskiego, 
Wielkim Fryderyku, jako jedna z postaci czołowych wy
suwa się Krasicki, zabiegający o karierę swych krewnia-



ków na dworze króla jegomości pruskiego, pod którego 
· rządami biskup warmijski się znalazł. W ten sposób kro
nika ta stanowi pomost do całej grupy dramatów Nowa
czyńskiego zrodzonych z natchnień historyczno-literac
kich. Otwiera. ją „krotofila" jubileuszowa Jegomość Pan 
Rej w Babinie (1906), interesująca dzięki konceptowi wi
dowiska . w sztuce, nieudolni bowiem żacy wystawiają tu 
Krótką rozprawę. Dwie dalsze, to przygoda skazanego 
za paszkwil na wieżę Węgierskiego (Starościc ukarany, 
1906) oraz komedia o wyjeździe Norwida za granicę (Cy
ganeria warszawska, 1912). Udramatyzowane biografie li
terackie już w samym pomyśle stanęły wobec trudności 
nie do pokonania: żywoty pisarzy rzadko odznaczają się 
dynamizmem heroicznym, którego w nich dopatruje się 

zazwyczaj zbożna legenda, stąd też wysunięcie na czoło 
choćby komedii historycznej człowieka pióra z koniecz
ności prowadzić musi do uchwycenia raczej gestu, niż 

istoty heroizmu. Toteż wśród sztuk o literatach jedna 
tylko udała się Nowaczyńskiemu naprawdę, pełna wdzię
ku komedyjka rokokowa o młodzieńczo butnym Kajeta
nie Węgierskim, paszkwilancie, który spaliwszy nieopatrz
nie wszystkie mosty za sobą, ma odwagę prawdzie spoj
rzeć w oczy ... Nuta głębokiej sympatii płynącej z pokre
wieństwa duchowego między autorem a jego bohaterem 
wprowadziła do „tragikomedii" życie , gdy w innych sztu
kach tej kategorii widzi się to samo co w kronikach za
stąpienie czynników dramatyczno-psychologicznych ich 
niedostatecznymi równoważnikami natury epicko-socjo
logicznej. Stąd i jedne i drugie należą do dziedziny dra
matów książkowych, które jednak - w opracowaniu po
mysłowego reżysera i w odpowiedniej interpretacji ak
torskiej - mogą liczyć na duże powodzenie sceniczne. 

(„.) Adolf Nowaczyński już od wystąpień swych mło
dzieńczych wyrobił sobie opinię fenomenu pisarskiego, 
budzącego podziw stylem, którym posługiwał się zarówno 

--+ 
Kazimierz Kamiński w roli Fryderyka Wielkiego. 

Teatr Wielki- w Warszawie, 1910. 



w początkach swej działalności, jak w karierze swej pi
sarskiej późniejszej, literackiej i dziennikarskiej. Tę stro
nę swego dorobku sam on ujął w osobliwej autobiografii, 
kładąc w niej nacisk na własne zasługi w dziedzinie 
„rekonstruowanego języka danej . epoki", wprowadzanej 
w dziełach dramatycznych. Języka, jak go nazwał, pa
tynowanego. ( ... ) Istotnie Nowaczyński stworzył sobie 
bardzo osobliwe, zmanieryzowane słownictwo, którego 
cechy podstawowe rzucają się w oczy przy lekturze byle 
zbiorku jego szkiców czy artykułów lub któregokolwiek 
z jego utworów dramatycznych. ( ... ) Język Nowaczyń
skiego jest nie tyle „kolekcjonerstwem lingwistycznym", 
jak go nazwano, ile raczej niechlujnym żargonem dzien
nikarskim, podniesionvm do godności środka ekspresji 
artystycznej. I to żargonem tworzonym w pośpiechu, 

przy tłumaczeniu z obcych języków, gdy nie ma czasu 
na opracowanie stylowe rzucanych na papier notek, bły
skotliwym, ale pozbawionym trwałości, w doraźności swej 
całkowicie jednodniowym. 

( ... } Niewiele lepiej, jeśli w ogóle lepiej, stoi sprawa 
owych „dziewięciu języków", którymi autor Smoczego 
gniazda miał wzbogacić literaturę polską. Posiadając to, 
co nazwać by można „słuchem stylizatorskim", Nowa
czyński, oczytawszy się pisarzy epoki, w której umiesz
czał swój dramat, ze zdumiewającą łatwością chwytał 
charakterystyczne właściwości języka rejowskiego, b~ro
kowego czy rokokowego, ale posługiwał się nimi najdo
wolniej i mógł imponować, jak zresztą większość pisarzy 
archaizujących, tylko odbiorcy, któremu wystarczało, że 
postaci dramatyczne mówią językiem odmiennym od dzi
siejszego i zawierającym archaizmy. Ze stanowiska na
tomiast czytelnika czy słuchacza, domagającego się archa
izmów autentycznych, znamiennych dla języka danej 
epoki, praktyki stylizacyjne autora Cara Samozwańca 

budzą mnóstwo zastrzeżeń, choć zastrzeżenia te nie tłu
mią· podziwu dla prestigitatorstwa językowego, dla mnó
stwa przedziwnych sztuczek językowych, który.mi pisarz 
stale sypał jak z rękawa. 

~ 

G. Opiz: Fryderyk Villa. 



Autor Starościca ukaranego i Cyganerii warszawskiej, 
dramatyzujący odpowiednio stylizowane żywoty pisarskie, 
musiał być podszyty niepospolitą wiedzą literacką. Gdy 
się to zważy i pamięta, że był on równocześnie publicystą, 
trudno się dziwić, że w dorobku jego pokaźną pozycję za
jęła publicystyka literacka, pospolicie zwana krytyką. 
( ... ) Wśród materiałów jednak wyzyskiwanych przez 
autora na plan pierwszy wysuwa się zwykle plotka, spra
wiająca, iż model ukazuje się w jej świetle od strony, 
którą w ogóle nie warto się zajmować. ( ... ) Pogoń za 
łatwą sensacją biograficzną jest jedną z predylekcji 
autora Gór z piasku. Drugą jest śledzenie w sprawach 
zazwyczaj drobnych i otwierających pole rozległym do
mysłom stosunków polskich z zagranicą, równie dobrze 
literackich jak alkowianych, typu „Balzaca i pani Hań
skiej". Najciekawszym okazem tej kategorii jest nie
wątpliwie olbrzymia rozprawa O Polsce w Szekspirze . 
cytująca setki rozpraw szekspirologicznych, znanych 
autorowi z dziesiątej nieraz ręki, a ciekawa, jako wyraz 
jego kultu dla wielkiego dramaturga. 

Przy takiej postawie, podbudowanej erudycją dużą, lecz 
czerpaną z wycinków gazetowych, a dokumentowanej 
nadmiarem nazwisk, w szkicach Nowaczyńskiego nie
wiele się znajdzie uwag istotnie literackich, znamiennych 
czy to jako opinie autorskie, wygłaszane wbrew poglą
dom jego środowiska czy odtwarzających owe poglądy. 
Przyznać zresztą należy, że niekiedy jego spostrzeżenia 
zastanawiają głębią, ale dotyczą one raczej spraw poza
literackich, znanych z literackiego ujęcia, aniżeli zagad
nień, których miałoby się prawo oczekiwać od krytyka 
literackiego. ( ... ) Nowaczyński bowiem w krytyce literac
kiej upatrywał przede wszystkim, jeśli nie jedynie, na
rzędzie publicystyczne, służyła mu ona jako oręż w walce 
zarówno z sanacją , która na jego ukłucia piórem reago
wała pięścią i więzieniem, jak przeciw „krajowym cudzo
ziemcom", bo tak nazywał Żydów, jak przeciw wszystkie
mu i wszystkim, co nie należało do jego obozu politycz
nego. z tym wszystkim pomysłowość i pracowitość, które 

w pracy swej zadokumentował stosami tomów rzeczy 
literackich, wyznacza mu w dziejach naszej kultury li
terackiej miejsce godne uwagi, choć niekoniecznie takie, 
jak to sobie twórca dziewięciu języków wyobrażał, gdy 
pisał językiem, jak sądził, milionów: 

Autor-dramatysta, który ma to szczęście wyjątko
we, że jego dzieła sceniczne jedno po drugim inkor
porowane są w teatrach i realizowane pomimo za
wierania w sobie immanentnych wartości i walorów 
literackich, literacko-społecznych, literacko-histo
ryczno-politycznych, autor słowem taki, który scenę 
uważa także i za trybunę na agorze czynu i za ka-
zalnicę w .świątnicy Słowa... . 

Swiątnicą tą była właściwie redakcja, urzędujący zaś 
w niej kapłan typowym przykładem symbiozy pracy lite
rackiej i dziennikarskiej, bardzo nowoczesnej i naturalnej , 
choć dla twórczości literackiej - nawet w wypadku No
waczyńskiego - niezupełnie szczęśliwej. 

Julian Krzyżanowski 
Pamiętnik Literacki 1946, nr 3-4 

Gwiżdżę na Waszą romantyczną Trójcę. 

Gdybym mógł, spaliłbym jak Kalif Omar 
Omal że wszystko ich, wiedząc, że to mar 

Wysysających naród są ogrojce, 
Gorszych niż wszystkie z zewnątrz zbójce, 
Przez które żgnięty naród z tyłu pomarł. 

Adolf Nowaczyński- Meander XCVII 



MARIA CZANERLE 

D „WIELKIM FBTDEITED" 
I TEATRZE 

NDW4CZTŃSEIEDD 
Wielki Fryderyk jest właściwie monodramatem, choć, 

jak zwykle u Nowaczyńskiego, gęsto zaludnionym. Wy
stawiano go dla jednego aktora, a raczej - wystawiał 
go jeden aktor, Solski, Kamiński, Chmieliński czy Orliń 

ski - dla siebie. Recenzenci pisali o roli tytułowej , nie
kiedy, w szczególnych momentach o „kwestii niemiec
kiej " często przecie w naszej historii aktualnej . Np. po 
łódzkiej premierze (za dyrekcji Zelwerowicza, 1910) pi
sano o wzrastających nacjonalistycznych tendencjach po
lityki Wilhelma II w stosunku do Polaków, gdy na tere
nie Księstwa Poznańskiego pruscy hakatyści głosili teorię 
o odwiecznie niemieckich ziemiach Pomorza i Wielko
polski. Był to również rok, w którym przypada pięćsetna 
rocznica Grunwaldu (Zelwerowicz i scena łódzka , Wyd. 
Łódzkie, 1960). 

Wznowienie Fryderyka w 1935 (na scenie Teatru Na
rodowego w Warszawie) zostało zrozumiane jako ostrze
żenie społeczeństwa przed niemieckim militaryzmem. 

Fryderyk nie jest jednowymiarowy ani jednoznaczny. 
Po ostatniej wojnie mogły zniechęcać do nietzscheańskie
go dzieła o autokracie Prus prefaszystowskie motywy, 
jakich się tu można doszukać; nietaktowna i drażliwa 

Wi elki Fryderyk na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, 1935. 
Na zdjęciu od lewej : Janusz Staszewski, Feliks Chmurkowski, 
Jerzy Leszczyński, Antoni Różycki, Józef Sliwicki, Ludwik Solski, 
Wojciech Brydziński, Franciszek Dominiak, Leon Łuszczewski. 



mogła się też wydawać kompromitacja antenatów właśnie 
na tle apologii pruskiego militarysty i „ wodza", jednego 
z tych, którzy zbudowali system idei i pojęć, na jakich 
oparł swą karierę „Wielki Hitler". Dziś można by w Wiel
kim Fryderyku odnaleźć materiał demaskujący macchia
velliczne zasady rządzenia, które staną się źródłem zna
nych wynaturzeń i zbrodni. Można też z filozofii prus
kiego Macchiavella zaczerpnąć sporą dozę tęgiego racjo
nalizmu, politycznego rozumu i gospodarczych inicjatyw, 
które przeciwstawiono tu bezradnej poczciwości, skłon
ności do romantycznych gestów i sentymentalnych nie
szczęść. Czy nie ma w tych pretensjach i tęsknotach 

„wściekłego" Galicjanina analogii do zarzutów i tęsknot 
naszych powojennych „wściekłych"? Czy nie o to samo 
chodziło w nie tak dawnych gromkich roztrząsaniach 

o „dziwnej" naturze narodu i jego fatalnej historii, o bra
ku instynktu życia i umiejętności rządzenia, o sentymen
talizmie i bohaterszczyźnie? 

* * * 
(„.) Nowaczyńskiego wystawiali rozmaici inscenizatorzy, 

scenografami jego kronik byli najznakomitsi scenografo
wie, grali w nich najwięksi aktorzy. Jednak styl i cha
rakter nadał teatrowi Nowaczyńskiego Solski. Samozwań
ca reżyserował i kreował w czterech kolejnych wznowie
niach od krakowskiej prapremiery z roku 1908 do spek
taklu w Teatrze Letnim w Warszawie w roku 1913; 
Fryderyka wystawiano i wznawiano aż szesnaście razy , 
w samym tylko Teatrze im. Słowackiego osiem razy -
w latach 1909-1936, za różnych dyrekcji - i zawsze 
w reżyserii i z rolą tytułową Solskiego. 

Był to - jak z opisów wynika - teatr dziewiętnasto
wieczny, opisowo-naturalistyczny w . swoim zamiłowaniu 
do szczegółu i lekceważenia rzeczy ogólnie jszych, zaś 
modernistyczny w poetyce bezładnej i nie zorganizowanej 
żadnym estetycznym nakazem ( ... ) Żadna z reform wiel
kich ani małych, jakie przewaliły się w ciągu prawie pół 
wieku przez europejski dramat i teatr, nie zawadziła 

o warsztat dramatopisarski Nowaczyńskiego , entuzjasty 

europejskości i reform. ( ... ) We wszystkim, co pisał dla 
teatru, w historycznych kronikach i współczesnych ko
mediach . (może z wyjątkiem jednej „arystofanesowskiej" 
komedii Wojna wojnie), zachował Nowaczyński tę samą 
zasadę epickiej, „luźnej" i chaotycznej kompozycji ma
teriału, bez troski o teatralną kondensację i sceniczność . 
( .. . ) Ale teatr Nowaczyńskiego miał też swoich entuzjas
tów, którzy właśnie to wszystko, co odróżniało go od 
szablonu i mody, przypisywali jego oryginalności i pre
kursorstwu. Takiej fascynacji uległ może i Leon S.chiller, 
kiedy w 1927 wystawił w Teatrze Polskim w Warszawie 
Wojnę wojnie. Tak by ro.in. wynikało z .recenzji pod
kreślających „music-hallowy styl" i charakter „nowo
czesnej groteski", w jakim Schiller utrzymał przedsta
wienie. Pisano też o wpływie Meyerholda, co odnosiło 
się pewnie do „konstruktywistycznego" rusJ:towania, jakie 
na scenie zbudował Daszewski. Spektakl Schillera był 
zapewne wyjątkiem, ale widać i z innych utworów czy 
przedstawień wynikały możliwości „nowoczesnego" te
atru, skoro echa podobnej interpretacji pojawiały się 
w głosach prasy. 

(„.) Komu dziś przyznać rację? Czy tym, którzy wy
brzydzali się na staroświeckość i ateatralność jego kronik, 
na zakalce języka i formy, na brak artystycznej dyscy
pliny i intelektualnej świeżości? Czy tamtym, ··których 
fascynowała wizja świata oglądanego „przez- ·okulary sa
tyryka, zaludnionego - zwłaszcza ·gdy chodzi o . świat 
teraźniejszy - przez gr.9mady homunculusów, śmiesz

nych kukiełek poruszanych przez groteskowy mechanizm 
społecznego życia? Tamtym, którzy w deformującym rze
czywistość teatrze Nowaczyńskiego dopatrywali się no ... 
wych możliwości dla nowego teatru, co by zechciał ?er
wać z dziewiętnastowiecznym obyczajem psychologicznym 
i naturalizmem i nawiązać do starszych i bardziej teatral
nych form? 

Wydaje się, że coś z tych obydwu s~an?wisk przeni~
nęło do powojennej legendy o Nowaczynsk1m. Nowacz~n
ski wabi i straszy. Starsi spośród aktor-ów i ludzi parnię-



tających jego spektakle łączą z jego nazwiskiem wspom
nienie teatru aktorskich kreacji, wielkiej celebry i tri
umfów. Nie przechodzi się łatwo do porządku nad pi
sarzem, z którego nazwiskiem związany jest szmat historii 
teatru, w którego teatralnych uroczystościach uczestni
czyli najwięksi, zwłaszcza spośród aktorów. Młodsi węszą 
możliwości teatru niekonwencjonalnego nie wyzyskane 
w tamtych czasach, a zbliżone treściami i formą do mod
nych po wojnie rodzajów, do teatru karykaturalnej defor
macji czy absurdalnej groteski. A może też pociąga ich 
przekornie · zła reputacja pisarza, który już współczes

nych straszył sposobem bycia, a po ostatniej wojnie -
pomimo świeżych tradycji i wspomnień - nikogo nie 
skusił do przypomnienia żadnego z jego utworów? 

Faktem jest, że teatr Nowaczyńskiego - tak widoczny 
w swoim indywidualnym wyrazie i roli, jaką odegrał 
w prawie czterdziestoletniej historii polskiego teatru -
przestał po wojnie istnieć. („.) Reputacja publicysty i czło
wieka przerzuciła się na dramatopisarza: w klimacie mo
ralnego wstrząsu po hitlerowskich zbrodniach wydawało 
się zapewne nietaktem przypominanie pisarza, którego 
ideowa działalność przyczyniła się w pewnym sensie do 
stworzenia klimatu ułatwiającego takie zbrodnie.*) 
(„. ) A przecie w wypadku Nowaczyńskiego zachodzi rzad
ko spotykana ambiwalencja: dramatopisarz zachował nie
zależność wobec publicysty i działacza. Nowaczyński-dra
maturg nie napisał ani jednego dramatu tak kompromi
tującego jak Rostworowskiego Antychryst, ani tak wstecz
nego ideowo jak Rostworowskiego Miłosierdzie. Może już 
zatem pora wyzwolić dramatopisarza od reputacji publi
cysty i przyjrzeć się jego utworom pod kątem ich auto
nomicznych wartości? 

Maria Czanerle 
Adolf Nowaczyński , czyli 

Sowizdrzał dramatopi sarzem 
(Fragmenty rozprawy) 

Dialog 1965 nr 9 

*) Nowaczyński w latach międzywojennych zbliżył się w pewnym 
okresie do Narodowej Demokracji, stając się wyrazicielem nacjo
nalizmu i antysemityzmu. (Przyp. Red .). 
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TOMASZ WEISS 

(„.) Antypatia wobec stańczyków, ostry sąd dotyczący 
skutków ich rządów na terenie Galicji, nie oznacza u No
waczyńskiego, jak się powiedziało, akcesu do jakiejk9l
wiek opozycyjnej partii politycznej. W szczególności nie 
oznacza na przykład - a taki fałszywy wniosek można 
by pochopnie wyprowadzić - akcesu satyryka do. obozu 
socjalistów galicyjskich. Rzadko formułuje satyryk pro
gram pozytywny. Za swój podstawowy obowiązek uważa 
odsłonięcie zła . 

Taki też przede wszystkim charakter miała satyra N o
waczyńskiego, szczególnie w pierwszym okresie jego dzia
łalności. Dopiero później sformułuje on swój program 
pozytywny, notabene w sposób niepełny i nie oznacza
jący jeszcze - przynajmniej do roku 1914 - wyraźnego 

a~cesu do partii politycznej . Program ten wyrastał z dwu 
zasadniczych przesłanek . Pierwsza z nich to znajomość 
stosunków galicyjskich i pewien, bardzo określony po
gląd na mentalność polską w ogóle. Druga przesłanka 
wiąże się z typem umysłowości Nowaczyńskiego. Ten 
urodzony racjonalista stał się przeciwnikiem wszelkiego 
rodzaju idealizmu, myślenia nie opartego na trzeźwej 
kalkulacji i nie uwzględniającego polskiej racji stanu. 

W swojej późniejszej działalności Nowaczyński, wy
chodząc z takich przesłanek, stanie się więc entuzjastą 
tych tradycji, które do tej pory nie znalazły w Polsce 
należnego im miejsca: będzie wysławiał działalność ludzi 
w rodzaju Wielopolskiego, Swiętochowskiego, ·stawiał za 
wzór gospodarność Wielkopolski i jej mieszkańców, stwo-



rzy wreszcie w N owych Atenach wzór pozytywnego bo
hatera w postaci reemigranta z Ameryki, góralskiego syna, 
Szeląga, który -:- bezskutecznie - chce społeczeństwo 
Galicji uczyć gospodarności, trzeźwości i rozsądku, to jest 
tych cech, które zagwarantowały sukcesy społeczeństwu 
Ameryki. Sympatię dla Oświecenia i Pozytywizmu będzie 
Nowaczyński przeciwstawiał swej antypatii do Roman
tyzmu. W epoce Słowackiego i Mickiewicza dopatrzy się 
przyczyn pogłębienia katastrofy Polski. Romantyczny ide
alizm, nieliczenie się z rzeczywistością to straszna choroba 
tocząca społeczeństwo polskie; choroba porównywana 
przez Nowaczyńskiego w jednym z Meandrów do gru
źlicy ( ... ). 

W Meandrze CCXXIII zawarł w sposób lapidarny swój 
program: 

Oto program swój zbieram dziś w formułę ścisłą 
I stwierdzam, nad czym jeszcze potrudzić się warto: 
Uromantycznić tych, co są nad Wartą, 
Upozytywnić tych, co są nad Wisłą, 
Odaustryjaczyć Głodomerię skisłą, 

Polskę uczynić Spartą. 

Program ten, który ostatecznie zaprowadzi Nowaczyń
skiego do obozu Narodowej Demokracji, wyrastał w prze
konaniu satyryka ze znajomości polskiej mentalności, dla 
której uzdrowienia potrzebny był zastrzyk racjonalizmu. 

( ... ) Kult trzeźwej polskiej racji stanu, który przyświecał 
Nowaczyńskiemu zarówno w walce ze skutkami roman
tycznego idealizmu, jak i z pesymizmem i katastrofizmem 
dekadentyzmu, z biegiem lat przybierał kształty coraz 
bardziej konkretne. Racjonalizm i utylitaryzm, tezy, ma
jące początkowo charakter założeń ogólnych, przeciwsta
wianych na zasadzie odmiennej postawy światopoglądo
wej polskiemu idealizmowi i brakowi zmysłu praktycz
nego, obrastały w konkretne hasła i postulaty. Nowa
czyński nie zwrócił jakby uwagi na rok 1905, w każdym 
razie wypadki rewolucyjne skomentował tylko w paru 
krótkich utworach (np. w Czerwonym karnawale, zdumie
wająco-notabene przenikliwym historiozoficznie). Niemniej 

po roku 1905 jego program pozytywny staje się coraz 
bardziej wyrazisty. Nowaczyński rewindykuje Polsce 
utraconych przez niedbalstwo lub niefrasobliwość arty
stów i działaczy kulturalnych, w Nowych Atenach dekla
ruje się jako wielbiciel amerykańskie~o. bizn~sme~a .. S~a~ 
je się w końcu wyrazicielem polskieJ burzuazJi i JeJ 
tęsknot. Groźnym symptomem, zapowiadającym przeło~ 
światopoglądowy Nowaczyńskiego, będzie narasta~ue 
w jego wystąpieniach antysemityzmu (przedtem mozna 
by go nazwać niemal filosemitą). . . 

Pozostanie wszakże Nowaczyński satyrykiem wy.bitnym 
przez fakt, że ujawnił w swoim dorobku. u~iejętność 
przenikliwej obserwacji... Satyra Now:aczynskiego prz~ 
pewnych przejaskrawieniach - była Jed~~k sat~r~ pi
sarza działającego w poczuciu obywatelskieJ troski i od
powiedzialności. 

Tomasz Weiss 
Legenda i prawda Zielonego Balonika 

Wyd. Literackie, Kraków 1976 

Galicja polska jest Polski Piemontem, 
Nędzniejsza jednak nawet od hiszpańskiej, 
z nędzy się tuczy tu kapłon kapłański, 
Myśl niepodległa przemieszkuje kątem, 
Szczątem mózg! górą kler, zyskuje on tem, 
Ze go popiera kapitalizm pański. 

Adolf Nowaczyński - Meander CXIX 
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-PRT\VATNIE 
Przy ocenie „historyczności" literackiego dzieła - niech 

to będzie powieść, nowela czy sztuka teatralna - winno 
się stawiać alternatywnie dwa pytania: „Czy tak było?" 
lub „Czy tak być mogło?". 
Odpowiedź twierdząca na pierwsze z tych pytań ozna

cza, iż mamy właściwie do czynienia ze zbeletryzowanym 
traktatem histor.ycznym, choć - prawdę rzekłszy - nie 
wiele znalazłoby się takich dzieł w literaturze światowej, 
które odpowiadałyby rygorystycznie stosownym kry
teriom. Wiedza historyczna nie lubi ani upiększeń, ani 
uzupełnień, a zapis dokumentalny z trudem nagina się 
do formy literackiej. 
Wykluczyć tego wszakże nie można. Literatura nauko

wa czy popularno-naukowa (rozróżnienie dotyczy sposobu 
wykładu a nie prawideł gatunku!) może być z powodze
niem pisana językiem barwnym a potoczystym, mamy 
zaś w Polsce sporo mistrzów stylu pośród uczonych naj
wyższej rangi. Można także przenieść na scenę teatralną 
lub przed kamery telewizyjne autentyczny dramat historii. 
Ostatnio czyni to wiele telewizji świata, balansując wpraw
dzie na cienkiej granicy pomiędzy wersją uprawdopodob
nioną przez historiografię naukową a fikcją literacką. 

Co innego, gdy przyjdzie szukać odpowiedzi na pyta
nie drugie. Stwierdzenie, że „coś być mogło" - wedle 
stanu wiedzy o przeszłości - stawia wymóg wierności 
wątków literackich kryteriom poznania przeszłości, a tak
że realiom epoki oraz rzetelnej znajomości „dramatis 
~ 

A. Menzel : Król Fryderyk. 



personae". Lecz nauka o przeszłości nie jest w stanie 
zrekonstruować wszystkich aktywności i zachowań czło
wieczych, jak nie może odtworzyć losów wszystkich zmar
łych ludzi. Znajomość postaci, które nazywamy historycz
n~~i, za~iera zwykle także sporo luk. Obracały się one 
wsrod osob mało znanych lub zupełnie nieznanych. Miały 
one - tzn. owe postacie - swoje prywatne życie, jakże 
często ukrywane przed otoczeniem. Skoro już jesteśmy 
w teatrze, powiedzmy, że są to kulisy historii. Nie pa
dało na nie światło rampy, przeto pozostawały w cieniu. 

Historycy bardzo często zabiegają, by wyświetlić kulisy 
historii, cząsem z prostej ciekawości, czasem dlatego, iż 
uważają to za ważne. Z dawna bywało to przedmiotem 
zabiegów interpretacyjnych historyka-zawodowca. Pisarz 
korzysta natomiast z prawa kreowania fikcji. Granica 
między interpretacją a fikcją bywa i tutaj bardzo Cienka. 
Jeśli przekroczy ją historyk, jest to dlań wysoce naganne 
i właściwie dezawuuje go zawodowo. Co innego pisarz -

, autor historycznego dzieła, choć i od niego wymaga się, 
by produkt pisarskiej fantazji zmieścił się w granicach 
możliwej interpretacji historiograficznej. 

Myślę, że tak właśnie ma się sprawa z zapomnianą do 
niedawna sztuką Adolfa Nowaczyńskiego. Człowiek, co 
ró~nie hałaśli~ie jak niesłusznie uprawiał przez lata pu
blicystykę pohtyczną, zarobił sobie u przeciwników opinię 
„pas~kwilanta" i na taką opinię chyba sobie zasłużył, jak
kolwiek z perspektywy czasu inaczej niż za życia przy
szłoby oceniać osobę i pisarstwo Nowaczyńskiego. Prawdą 
jest wszakże, że celował on w formie pamfletu, okraszo
nego nadto irytującą formą pisarską, by nie powiedzieć 
wprost - żargonem, dziś już absolutnie nie do przyjęcia. 
Owa „Parszawa" - chodziło tu o Warszawę; „Pokra
ków" - zamiast Krakowa, różne obraźliwe kalambury 
i neologizmy - to wszystko należy już do lamusa języka 
publicystyki i tradycji sporów politycznych. 

Lecz wydaje się, że zacięcie pamflecisty wyszło Fryde
rykowi na dobre. Jest to utwór po prostu złośliwy, tą 
złośliwością, która bywa obraźliwa wobec żywych, ale 
miewa też właściwości oczyszczaj14ce, kiedy burzy stereo
typy i przydaje opisywanym postaciom cech ludzkich. 
Złośliwość trafia zresztą nie samego .Fryderyka, ale.jego 
służalcze i · przekupne otoczenie, nie szczędząc przy tym 

rodaków. „Książę poetów", sam biskup Krasicki -
pierwszy pada ofiarą. Jakże inny to obraz od znanego 
nam z czytanek szkolnych ... 

Sztuka Nowaczyńskiego jest jednak sztuką dla widzów 
dorosłych, dodajmy - dla dorosłych intelektualnie, to 
znaczy zdolnych do myślenia krytycznego. Nie musimy 
się więc sugerować wizją czytankową, choćby Adolf No
waczyński trochę i przesadził, jak gdyby chciał widzieć 
biskupa Krasickiego w nienawistnej mu kawiarni literac
kiej w Warszawie lat dwudziestych (albo w redakcji 
Wiadomości Literackich!), a nie w salonach Sanssouci. 
Może tak nie było, ale tak być mogło. Autentyczny ży

ciorys biskupa nie przekazuje nam postaci z brązu, na
wet wedle kryteriów wieku Oświecenia, dość liberalnych 
we wszystkim, co dotyczyło sposobu zdobywania pie
niędzy ... 
Książę-biskup i inni dworacy lub klienci kręcą się 

wokół osoby pruskiego króla, ale stanowią tylko tło. Bo
haterem - i to jakim! - jest sam Fryderyk. Jego po
stać przerasta wszystkich. Na swój sposób obrzydliwa, 
zgodnie z archetypiczną zasadą pamfletu, w istocie jed
nak budząca usprawiedliwioną grozę - postać ta wy
głasza racje, nie dające się jednoznacznie zakwalifikować, 
nie jest przeto postacią stereotypową, znów wedle recepty 
z czytanek szkolnych. S.ądzę, że Nowaczyński odniósł 
sukces tak właśnie komponując postać Fryderyka. Sie
demdziesięcioletni starzec,.. (odnotujmy, że akcja utworu 
toczy- się w roku 1780), pół Tartuffe - pół Harpagon, 
mówi prawdy przykre lub zgoła" okrutne. Trudno im 
wszakże zaprzeczyć, o ile potwierdza je nauka historii. 
Taka była chyba intencja autora sztuki. 

Czuje się, śledząc akcję na scenie, że w całej swojej pry
watności - chciałoby się powiedzieć: „w pantoflach" -
król reprezentuje jeszcze potężne i groźne państw o, 
państwo, które powstało niespełna sto lat wcześ
niej, a . już zajęło poczesne miejsce w rzędzie mocarstw 
europejskich. Tym bardziej bolesne - autor daje nam 
to do zrozumienia · - iż działo się to naszym kosztem i za 
naszą - niestety - sprawą. Nie tylko za sprawą tych 
wszystkich służalczych i przekupnych, ale i tych, co lata 
całe rujnowali siłę. Rzeczypospolitej, bo po prostu obce 
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lub obojętne im były prawidła polityki, a prywata zaw
sze przeważała nad interesem publicznym. 

Fryderyk o tym wie. ów „przyjaciel Polaków", co 
nigdy z Polską nie wojował, ale potrafił opleść ją siecią 
zgubnych intryg, ów główny architekt rozbiorów Polski, 
choć w pierwszym tylko brał osobisty udział - głosi 
zdania, w których własny jego triumf miesza się z pogardą 
dla partnera. I ma rację. Racja to dla nas bolesna, to 
prawda. Lecz prawdą jest również, iż można jej prze
ciwstawić inne racje, choćby takie, jakie wygarnia kró
lowi stary i zdziecinniały na pozór generał Zieten. 

Zwycięża, niestety, racja silnych. Nowaczyński pisze 
o tym z goryczą, ale nie kryje, iż takie bywają mecha
nizmy władzy i takie źródła sukcesu. Groteskowy Fry
deryk ma w tej sztuce coś z wielkości. Jest to człowiek. 
myślący obsesyjnie kategoriami państwa. Widać to naj- . 
wyraźniej w końcowym jego dialogu z bratankiem, na
stępcą tronu (późniejszy król Fryderyk Wilhelm II, 
1744-1797), który, jak się to mówi, do pięt mu nie 
dorósł, łączył zaś w przedziwny sposób bigoterię ze 
skandalicznym trybem życia. 

Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), nazwany jesz
cze za życia „wielkim", ma u nas jak najgorszą opinię, 
chociażby z powodów wspomnianych wyżej. Jeśli do tego 
dodać. że był to ulubiony bohater Hitlera - portret 
„wielkiego Fryca' ' wisiał zawsze nad jego biurkiem -
i że wiele łączyło ich cech pozornie wspólnych - wów
czas nie trudno się dziwić umieszczeniu pruskiego króla 
na samym końcu w galerii bohaterów negatywnych. Pa
mięta się, że król z zapałem rozbudowywał armię (acz 
nazwę „Soldatenkonig" - „król żołnierzy" odnosi się do 
jego ojca, brutalnego despoty Fryderyka Wilhelma I), że 
prowadził krwawe wojny, że bezlitośnie łupił zdobyte 
kraje (wspomniana w sztuce kontrybucja Lipska w 1758 r. 
wynosiła 500 tysięcy talarów!), acz wprowadzał na pod
bite ziemie (jak było z zabranym Austriakom Sląskiem) 
elementy gospodarczego postępu. On to miał ponoć w gnie
wie odezwać się do swoich grenadierów uciekających 
przed natarciem rosyjskiej kawalerii (w bitwie pod Ku
nowicami, 1759): Psy, chcecie wiecznie żyć!, jakże przy
pomina to Hitlera, gdy cynicznie skomentował on meldu-

~ 

D. Chodowiecki : Fryderyk Wielki. 



nek o stratach korpusu oficerskiego na froncie wschod
nim: Młodzi podporucznicy są po to, by umierać. 

Do tego jeszcze analogie rasistowskie. Fryderyk roz
prawiający z lubością o rasowych merynosach lub o wa
lorach fizycznych oficerów gwardii (przypisywano mu, 
co prawda, pewne skłonności, wszakże niepotwierdzone)
toć jakby sam Hitler, sto pięćdziesiąt lat wcześniej. 

A jednak analogie mylą. Nie sposób przykładać jed
nakiej miary do polityki XVIII i polityki XX wieku, 
choćby dlatego, że inna była wówczas ideologia, inna 
koncepcja człowieka i inne pojęcie państwa. Fryderyk 
był nieodrodnym dzieckiem swojej epoki. W młodości 
hołdował na serio filozofii Oświecenia, czym zresztą na
raził się srodze swemu ojcu i zarobił sobie na· przydomek 
„króla-filozofa". Był, jak wiadomo, więziony po próbie 
ucieczki ze dworu, rządzonego ·przez ponurego „króla 
żołnierzy" - wroga wszelkich sztuk i nauk. Jego przy
jaźń z Wolterem nie była przelotnym kaprysem. Cynicz
na gra polityczna, jaką prowadził przez z górą czterdzie
ści lat panowania, nie była - wbrew pozorom - sprzecz
na z naukami wyniesionymi w młodości, bo też i nauk 
Oświecenia nie można traktować jednolicie. Fryderyk 
był w miarę tolerancyjny, gdy nie przeszkadzało to inte
resom państwa, umysł miał żywy i otwarty, skłonny do 
różnych innowacji gospodarczych i technicznych -
zwłaszcza gdy wzmacniało to siłę militarną, czytał- wiele, 
a także pisał, oczywiście nie po niemiecku. Z kultury 
ducha był kosmopolitą (w charakterystycznej wersji 
oświeceniowej), gardził szczerze kulturą niemiecką, tak 
zresztą jak jego ojciec, ale z innych powodów. Uważał ją 
po prostu za pospolitą, płaską i parafiańską. Za życia 
był figurą znienawidzoną w wielu krajach niemieckich. 
Co nam dzisiaj może wydać się paradoksalne, wówczas 
uważane było za oczywiste. 

Zabiegi germanizacyjne traktował, zgodnie z duchem 
czasu, instrumentalnie. Niemczyzna miała być spójnią 
dla organizacji państwa, niczym więcej. Zabiegi osadnicze, 
które nazywały się Peuplierung (paskudny nowotwór dla 
języka niemieckiego}, służyły podobnie temu celowi, a ich 
bezwzględność i brutalność niewiele odbiegała od prak
tyk, stosowanych · przez innych władców w tym okresie. 
Pamiętajmy, że w schyłkowej fazie epoki feudalnej, szcze-

gólnie zaś w monarchiach absolutnych, panowała idea 
t;wan.a „telluryczną."( od łacińskiego „tellus" - ziemia); cho
dziło o to, by mieć jak najwięcej ziemi, jak najwięcej pod
danych, żeby ją uprawiać i jak najwięcej żołnierzy, żeby 
jej bronić. Całą swoją inteligencję, wszystkie swoje zło
wrogie talenty, cały wysiłek długiego panowal'lia włożył 
Fryderyk w realizację tej idei. Był zresztą uzdolnionym 
wodzem, nie tej zapewne rangi, co sławny Maurycy 
Saski, ale i to warto odnotować, kiedy patrzymy na tę 
postać na scenie. 

Stąd też nie bez racji wkłada mu Nowaczyński w usta 
pochwałę polskiej kawalerii. Wśród wielu stereotypów 
błąkających się na obrzeżach historii Polski (nasza historia 
akademicka walczy z nimi z miernym raczej powodze
niem!) zachował się i stereotyp „polskiego ułana", któ
remu raz przypisuje się same zalety, ''innym razem -
absolutną anachroniczność, co ciekawsze - bez względu 
na epokę. Tymczasem ta „polska kawaleria" była w swoim 
czasie wielkim osiągnięciem taktycznym. To nie tylko 
odwaga, polot, fantazja, słowem „ułańskość" decydowały 
o jej walorach. To raczej sztuka organizacji i dowodzenia 
legła u źródeł wszelkich wojennych przewag. Pochwała 
włożona w usta Fryderyka - se non e vero. .. - to po
chwała. godna odnotowania. 

Sama Polska jest niemniej dla Fryderyka przeszkodą . 
Nie żeby tak szczególnie nienawidził Polaków, bo obcy 
mu był chyba. wszelki etos narodowy. Polska przegrała 
dla niego jako państwo. Więc trzeba uszczknąć jak naj
więcej łupu i w tym celu można korumpować, można 
manipulować ludźmi, albowiem wielki cel uświęca nie
godziwe. środki. 

Ideologia państwowa głoszona prżez króla nawet w za
ciszu prywatności, wśród drobnych rokokowych intryg, 
przeradzających się w osobiste dramaty, jest autentycznie 
groźna, bowie!Jl jej jednym pewnym fundamentem jest 
koncept s i ł y i pochodny odeń koncept racji stanu, waż
niejszy niż szczęście jednostki. Możemy się zżymać , mo
żemy się oburzać jak sędziwy generał Zieten. Posłuchaj
my jednak bolesnej lekcji, jakiej udziela Wielki Fryderyk 
Adolfa Nowaczyńskiego. 

Franciszek Ryszka 



LUDWIK SOLSKI 

ISPDMNllNl4 
( .. . ) Po Lirniku w Jeńcach Rydla i Dyndalskim w Zem

ście granym wówczas przeze mnie po raz pierwszy -
przystąpiłem do prac nad kroniką dramatyczną Adolfa 
Nowaczyńskiego Car Samozwaniec. Autor liczył już wów
czas ponad trzydzieści lat i miał już za sobą kilka sztuk. 
( ... ) Bujny, nieposkromiony temperament młodego pisarza 
i ustawicznie kipiąca w nim pasja, komplikowały mu 
życie zarówno wówczas, jak i przez kilkadziesiąt lat jego 
twórczej, zawsze przekornej działalności. Już w dwu
dziestym drugim roku życia, jako słuchacz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a może nawet absolwent wydziału filozo
ficznego, wywołał niesłychany skandal w Krakowie. Zda
rzyło się bowiem, że pewnego jesiennego wieczoru 
1898 roku, do kawiarni, w której bywał, przyniesiono 
tragiczną wieść o zamordowaniu przez Luccheniego 
austriackiej cesarzowej Elżbiety . Młody Adolf zareago
wał na tę wiadomość w sposób zupełnie nieoczekiwany. 
Wskoczył na stół z triumfalnym okrzykiem Vive l'anar
chie!, po czym opuścił lokal - pod troskliwą opieką taj
niaków. Zrobiła się niesłychana afera. Ojciec - c.k . radca 
sądowy - narażony został na długie dochodzenia. On sam 
po różnych perypetiach uzyskał zwolnienie z więzienia , 

gdyż był chory na płuca, ale roztoczono nad nim nadzór 
policyjny. Zerwał wówczas z rodziną, dzięki czemu zdjął 
z niej podejrzenie o wywrotową działalność, po czym _,.. 

Ludwik Solski w roli Fryderyka Wielkiego 
Teatr Narodowy w Warszawie, 1935. 



dodał do nazwiska przydomek „Neuwert". Zaczerpnął 

go z jakichś siedemnastowiecznych akt, według których 
na Polskich Inflantach miał wtedy istnieć ród Neuwert
-Nowaczyńskich. Niebawem wyjechał do Monachium na 
dalsze studia. Tam również rozsiewał niepokoje, a w miarę 
możliwości - drogą korespondencyjną - zaczepiał na 
terenie Krakowa wszystko, co trąciło konserwatyzmem 
albo burżujstwem W przyszłości jego buntownicze na
stroje zmieniały · nieraz przedmiot ataków. Dla nas -
ludzi teatru - był przede wszystkim bardzo utalentowa
nym pisarzem. 

( ... ) Na koniec roku (1909, przyp. Red.) przygotowałem 
nowe widowisko. Miał to być Wielki Fryderyk Adolfa 
Nowaczyńskiego. Otóż po zapoznaniu się z egzemplarzem 
i po przyjęciu sztuki do grania, gdy również zdecydo
wałem, że sam zagram Fryderyka, przystąpiłem do nie
zmiernie żmudnej pracy nad określeniem tej „powieści 

dramatycznej" - jak swój utwór nazwał autor - by 
wydobyć z 352 stron druku jedną trzecią część, mogącą 
stanowić zamknięty obraz sceniczny. Gdybym zaryzyko
wał inscenizację całości, widowisko trwałoby do rana, 
czego nie wytrzymałby żaden widz, a tym bardziej aktor. 
Praca nad egzemplarzem napotykała . na ogromne trud
ności, zwłaszcza że młody autor walczył o każdą scenę, 
o każde zdanie. Było przy tym wiele momentów drama
tycznych, ale też sporo humorystycznych - wspomnie
nie ich jeszcze dziś prowokuje mnie do śmiechu. 

W tym okresie Nowaczyński przebywał za granicą 

i stamtąd bombardował mnie listami pełnymi pogróżek, 
ba! przysłał mi nawet pocztówkę z trupią główką. Zna
łem te objawy jego temperamentu z podobnej pracy nad 
Carem Samozwańcem, wobec tego nie odczuwałem lęku. 
lecz czyniłem to, co nakazywało moje sumienie arty
styczne. Przy niejednej scenie sam z sobą walczyłem, tak 
były udane, tak by się chciało je zatrzymać, ale cóż -

w teatrze czas ma swoje prawa, z którymi nie należy 

wojować. 
Gdy wreszcie przygotowałem w ten sposób tekst sztuki, 

wyjechałem do Berlina, by na miejscu, oraz w Sanssouci, 
zbadać wszystkie dostępne materiały. W archiwach i mu
zeach tamtejszych zapoznałem si~ z realiami dotyczącymi 
postaci Fryderyka Wielkiego, po czym pojechałem jeszcze 
do Charlottenburga, by zobaczyć, w jakich warunkach 
żył i pracował. Oglądałem jego siedzibę, pokoje, meble, 
obejrzałem wiele portretów, strojów itp., przestudiowałem 
kroniki i wspomnienia, naświetlające bodaj pośrednio 
odtwarzaną postać, wpatrywałem się w jego podobiz.ny, 
szukając drogi do odtworzenia mimiki i postawy Fryde
ryka, próbowałem różnych intonacji głosu, wreszcie sta
rałem się odkryć tajemnicę jego śmiechu, który podobno 
tak bardzo przejmował otoczenie, ale wszystkie wysiłki 
zdawały się iść na marne. Mimo dużej techniki aktor
skiej nie potrafiłem dojść do właściwego obrazu teg~ 
człowieka, aczkolwiek intuicyjnie go odczuwałem. Wszyst
kie koncepcje i próby wydawały się sztuczne, fałszywe, 

niedoskonałe. 
Dałem w Berlinie skopiować kostium Wielkiego Fryca. 

W jakimś antykwariacie znalazłem laskę i tabakierkę, 
a nawet gwiazdę orderu czarnego orła, zrobioną ze srebr
nych cekinów, którą nosił na mundurze. Antykwariat 
gwarantował, że są to oryginalne pamiątki po Wielkim 
Fryderyku. W każdym razie - jeżeli nawet były imi
tacjami - wykonano je nienagannie. Mając na sobie 
kostium wydawało mi się, że bliższym będę celu, ale 
w dalszym ciągu nie mogłem zadowolić swoich wymagań. 
Aż przypomniały mi się dwa charakterystyczne szczegóły 
z licznych portretów i szkiców - układ ciała Fryca sie
dzącego na koniu i... laska. Gdy zacząłem się nią posłu
giwać w czasie prób, od razu uchwyciłem sylwetkę: 
zgarbioną a dumną, starczą a równocześnie władczą. Gdy 



odkryłem, jak się poruszał, znalazłem również ton jego 
głosu, a w pewnym momencie zdobyłem sif: na śmiech, 
którzy brzmiał tak, jak go słyszałem w mojej wyobraźni. 

Ogromna obsada wymagała udziału prawie całego ze
społu. Z ważniejszych ról wymienię Wysocką jako gene
rałową Skórzewską, Sosnowskiego - następcę tronu, So
biesława - biskupa Krasickiego i Siemaszkę - Papę 

Zietena. 
Praca nad sztuką i zespołem trwała wyjątkowo długo, 

jak na ówczesne praktyki i możliwości, bo... aż dwa ty
godnie. ( ... ) Premiera, która odbyła się 31 grudnia 1909 
roku, a skończyła się, mimo tylu skreśleń, w roku pań
skim 1910, stała się ogromnym sukcesem teatru. 

( ... ) Pod koniec 1942 roku zabrano Grzymałę-Siedlec
kiego na Pawiak. Miałem poważne obawy, czy przetrwa. 
Pełen troski poszedłem na spotkanie z Nowaczyńskim, 
by mu tę bolesną wiadomość zakomunikować. Spotyka
liśmy się sporadycznie w kawiarni „U aktorek". Docieka
liśmy wspólnie, jakie mogły być przyczyny aresztowa
nia. Nowaczyński rzucił pytanie: 

- A może teraz wzięli się do literatów? 
Starałem się go uspokoić. Wmawiałem w niego, że to 

z pewnością akcja skierowana indywidualnie przeciw 
Grzymale, który dzięki swemu temperamentowi i zadzie
rzystej, sarmackiej naturze mógł się narazić. Ale Nowa
czyński nie dał sobie mydlić oczu. Nie wierzył. Powracał 
uparcie do koncepcji, że zaczęły się represje w stosunku 
do pisarzy. Wreszcie podał źródło podejrzeń: 

- Odwiedził mnie wczoraj Roman Niewiarowicz i po
lecił usunąć z mieszkania wszystko, co mogłoby mnie na
razić. Mam się spodziewać rewizji. 

Mówił tak głośno, że na pewno przy sąsiednich stoli
kach było słychać. Kopnąłem go w kostkę ze złaścią. 

Zrozumiał. Dalej gadał już dyskretniej: 

- Ale skąd on może wiedzieć o takiej rzeczy? Na 
wszelki wypadek zrobiłem czystkę w biurku, w biblio
tece, ale przecież wszystkiego nie mogę z domu wyrzu
cić. Tylko skąd on ... Ciekawe!. Właśnie on! 

Dopiero po wojnie dowiedziałem się, że Niewiarowicz 
był szefem jednej z brygad polskiego kontrwywiadu na 
miasto Warszawę i dzięki temu ratował wielu ludzi. 
Aresztowany w 1943 roku przebył potem ponad dwa lata 
w więzieniu i obozach koncentracyjnych. 

Tak jak Nowaczyński żyło tysiące ludzi. Każdej chwili 
przygotowani byli na represje, uwięzienie, na śmierć. 

Z dziejów celi nr 192: 

Ludwik Solski· 
Wspomnienia 1893-1954 

Na podstawie rozmów napisał 
Alfred Woycicki 

Wyd. Lit. Kraków 1956 

Swój Pawiak po roku 1940 odsiadywał tutaj Adolf No
waczyński*>. Krótki trzytygodniowy to był stage, ale na 
przesłuchaniach tak go, sześćdziesięciopięcioletniego wów
czas człowieka, bito, że załamał się nerwowo. I właści
wie - do końca życia już - nie przyszedł w pełni do 
siebie. Sam mi to potem wyznawał: trawiły go ciągłe 
lęki, że znowu któregoś dnia przyjdą po niego. Uspoko
jenia zaczął szukać niestety - w alkoholu. Nie pijał nad
miernie, ale to, co wypijał, w jego wieku przyczyniło się 
do niebezpiecznego osłabienia serca, które go też w roku 
1944 dobiło. 

Adam Grzymała-Siedlecki 
Sto ;edenalcie dni letargu 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968 

•) Nowaczyński był dwukrotnie więziony na Pawiaku. W okupo
wanej Warszawie prowadził działalność charytatywną na rzecz 
kolegów-pisarzy i ich rodzin. Wedle świadectwa Jerzego Zagór
skiego (cyt. za Marią Czanerle, Dialog 1965/9) zajmował się rów
nież aktywnie organizowaniem i zbieraniem pomocy dla ofiar 
obozów i getta. (Red.) 
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G. Opiz : Fryderyk wielkie umysły epoki. 
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dami oaobowYJDI ma~ . prawo do b e ap I a ł n e r o korsyałanla 
• parklnru drseionero maJduMcero się prsy Teałne. Do wjazdu 
na parklnr I parkowania wozu podczas pnedsławlenla apowainla 
okazanie wainero bllełu wsłępu. 
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