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B I B L I O T E K A  N A R O D O WA

Wydawnictwo „Biblioteki Narodowej” pragnie zaspokoić pilną potrzebę kultu
ralną i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej 
się młodzieży

W Z O R O W E  W Y DA N IA  NA J C E L N I E J S Z YC H 
U T WO R Ó W  L I T E R AT U RY  P O L S K I E J  I   O B C E J

w opracowaniu podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy.
Każdy tomik „Biblioteki Narodowej” stanowi dla siebie całość i zawiera bądź to 

jedno z arcydzieł literatury, bądź też wybór twórczości poszczególnych pisarzy.
Każdy tomik poprzedzony jest rozprawą wstępną, omawiającą na szerokim tle 

porównawczym, w sposób naukowy, ale jasny i przystępny, utwór danego pisa
rza. Śladem najlepszych wydawnictw obcych wprowadziła „Biblioteka Narodowa” 
gruntowne objaśnienia tekstu, stanowiące ciągły komentarz, dzięki któremu każdy 
czytelnik może należycie zrozumieć tekst utworu.

 „Biblioteka Narodowa” zamierza w wydawnictwach swych, na daleką metę 
 obliczonych, przynieść ogółowi miłośników literatury i myśli ojczystej wszystkie 
celniejsze utwory poezji i prozy polskiej od wieku XVI aż po dobę współczesną, 
uwzględniając nie tylko poetów i beletrystów, ale także mówców, historyków, 
filozofów i pisarzy pedagogicznych. Utwory pisane w językach obcych ogłaszane 
będą w poprawnych przekładach polskich.

Z literatury światowej „Biblioteka Narodowa” wydaje wszystkie te arcydzieła, 
których znajomość niezbędna jest dla zrozumienia dziejów piękna i myśli ogólno
ludzkiej.

Do współpracy zaprosiła redakcja „Biblioteki Narodowej” najwybitniejszych 
badaczy naszej i obcej twórczości literackiej i kulturalnej, powierzając wydanie 
poszczególnych utworów najlepszym każdego znawcom.

Kładąc nacisk na staranność opracowań wstępnych i  objaśnień utworów, 
 „Biblioteka Narodowa” równocześnie poczytuje sobie za obowiązek podawać naj
doskonalsze teksty samych utworów, opierając się na autografach, pierwodrukach 
i wydaniach krytycznych.

Deklaracja z pierwszych tomów „Biblioteki Narodowej”
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WST Ę P

I.  Sylwetka Cypriana Norwida

Cyprian Norwid był poetą i dramatopisarzem, prozaikiem i publicystą, 
artystą sztuk pięknych, myślicielem, moralistą. Urodził się 24 września 
1821 w Laskowie-Głuchach na Mazowszu koło Radzymina. Ochrzczony 
został 1 października tegoż roku w kościele parafialnym wyznania 
rzymskokatolickiego, pod wezwaniem Podniesienia Świętego Krzyża 
w pobliskiej Dąbrówce. Nadano mu imiona Cyprian, Ksawery, Gerard, 
Walenty. Jego rodowym herbem szlacheckim był Topór.

Przyszedł na świat w dworku swoich rodziców, Jana i Ludwiki 
z domu Zdzieborskiej. Ojciec był dzierżawcą i urzędnikiem ziem-
skim. Matka skoligacona była z królewskim rodem Sobieskich, czym 
poeta wielokrotnie się szczycił. Dzieciństwo spędził w domu rodzin-
nym i tam też pobierał pierwsze nauki. Miał rodzeństwo: Ludwika 
(1818–1881), Paulinę (1820–1860), Jana (ur. 1823, zmarłego wkrótce 
po urodzeniu), Franciszka (1825–1864). Gdy liczył lat cztery, umar-
ła mu matka. Po jej śmierci wychowaniem i nauką Cypriana zajmo-
wała się przez pięć lat jego prababka Hilaria Sobieska. Chłopiec wraz 
z rodzeństwem mieszkał w jej dworze w mazowieckiej miejscowości 
Strachówka. W 1831 roku poszedł do szkoły w Warszawie, zaczyna-
jąc naukę od drugiej klasy gimnazjum. Zamieszkał w stolicy z ojcem, 
ale gdy ten zmarł nagle w 1835 roku, Cyprian został zupełnym sierotą.

Miał wtedy czternaście lat. Był uczniem czwartej klasy Gimnazjum 
Praktyczno-Pedagogicznego przy ulicy Leszno. W 1836 roku prze-
szedł do klasy piątej, ale na tym zakończyła się jego ogólna edukacja, 
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VI Wstęp 

ponieważ przez długi czas był chory i w związku z tym nie otrzymał 
promocji do klasy szóstej. W 1837 roku zaczął uczęszczać na lekcje 
malarstwa i rysunku dawane przez Aleksandra Kokulara. Dodatkowo 
od roku 1839 studiował rysunek u Jana Klemensa Minasowicza. Na-
uczył się wówczas rysunku z natury i z modela, opanował umiejętność 
kopiowania obrazów, poznał techniki malarskie. W rezultacie stał się 
biegłym portrecistą i rysownikiem, a także malarzem, rzeźbiarzem 
i karykaturzystą. W szkole Kokulara Norwid studiował również histo-
rię sztuki i zyskał w tym przedmiocie znaczną wiedzę, którą następnie 
pogłębił, oglądając wystawy i muzea w wielu miastach europejskich. 
W roku 1840 podjął nieodpłatną pracę urzędniczą w Heroldii Króle-
stwa Polskiego, którą porzucił po siedmiu miesiącach. Utrzymywał 
się z niewysokiej renty po ojcu. W tym czasie zbliżył się z Kamilą Le-
mańską. Prawdopodobnie doszło do zaręczyn, jednak para rozstała się 
po około roku znajomości. Wspomnienie tego młodzieńczego uczucia 
Norwid długo pielęgnował, o czym świadczy fakt, że na bierzmowaniu 
w Rzymie w 1845 roku przybrał imię Kamil i że wielokrotnie dodawał 
je do pierwszego imienia otrzymanego na chrzcie, podpisując się: 
Cyprian Kamil Norwid.

Zadebiutował jako poeta i prozaik w roku 1840  1 i niebawem jego 

1 Zob. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, Kalendarz życia i twórczości Cypria-
na Norwida, Poznań 2007, t. 1: 1821–1860, s. 44–46 i n. Dalej cytuję to dzieło 
jako Kalendarz i podaję numer strony. Tymi wczesnymi, opublikowanymi 
anonimowo, wierszami Norwida były sonety Samotność („Gazeta Poranna” 
1840, nr 90) oraz Mój ostatni sonet („Piśmiennictwo Krajowe” 1840, nr 8). 
W 1840 r. ukazało się anonimowo w sumie dziesięć wierszy Norwida, na tenże 
rok przypadł także jego debiut prozatorski, opowiadanie Łaskawy opiekun, 
czyli Bartłomiej Alfonsem („Przegląd Warszawski Literatury, Historii, Staty
styki i Rozmaitości” 1840, t. 1, z. 4).
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 I. Sylwetka Cypriana Norwida VII

utwory zaczęły być zauważane i  recenzowane  2. Stał się bywalcem 
warszawskich salonów arystokratycznych i literackich. Był przyjmo-
wany m.in. w domach rodów Sobieskich, Buynów i Lubeckich. Wszedł 
w krąg młodej literatury, zbliżając się m.in. do Edmunda Chojeckiego 
i  Aleksandra Tyszyńskiego oraz do cyganerii warszawskiej, którą 
tworzyli poeci: Seweryn Filleborn, Karol Brodowski, Jan Majorkiewicz, 
Roman Zmorski oraz inni artyści. Rokowano mu wielką poetycką 
karierę. „Orle Norwidzie – twój wiek, co idzie” – miał wykrzyknąć do 
niego poeta Antoni Czajkowski  3. Norwid bywał w salonie literackim 
Wacława i Magdaleny (Niny) Łuszczewskich. Magdalena kilkanaście 
lat później zwróciła na niego uwagę swej córki Jadwigi (znanej pod 
pseudonimem literackim „Deotyma”), literatki i  improwizatorki  4. 

2 Pierwsza odnotowana recenzja autorstwa Juliana Statkowskiego ukazała 
się w „Tygodniku Petersburskim” (lipiec 1840).

3 Zob. A. Czajkowski, Do Norwida, „Słowo. Dodatek miesięczny” 1859, z. 1, 
s. 144. Por. też J. W. Gomulicki, Norwid Cyprian, w: Polski Słownik Biograficzny, 
t. 23/1, Wrocław 1978, s. 188. Notabene wiersz, w którym miały paść słowa 

„Orle Norwidzie”, stał się powodem wielu uszczypliwych i ironicznych uwag 
pod adresem poety. Warto również zauważyć, że po latach właśnie Antoniemu 
Czajkowskiemu dedykował Norwid swój Fortepian Szopena, napisany w końcu 
1863 albo na początku 1864 r.

4 Z inicjatywy Deotymy między nią a Norwidem wywiązała się w latach 
pięćdziesiątych korespondencja. Listy poety do Magdaleny Łuszczewskiej 
oraz do Jadwigi Łuszczewskiej zawarte są w tomie 8 Pism wszystkich Cy
priana Norwida (C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem 
i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971–1976; 
dalej tę edycję cytuję jako PW, podaję numer tomu oraz strony). Z Deotymą 
(1834–1908), wówczas jeszcze dzieckiem, Norwid mógł zetknąć się w salonie 
jej rodziców przed wyjazdem z Warszawy. Poetyckie odpowiedzi na listy 
Deotymy z 1857 r. to wiersze Norwida: Deotymie. Odpowiedź (1858) oraz 
Odpowiedź (1861).
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VIII Wstęp 

Początkowo twórczość Norwida witana była z entuzjazmem lub co 
najmniej z przychylnością.

W życiu towarzyskim wyróżniały go oczytanie, inteligencja, miłe 
obejście, dobre maniery, błyskotliwość w  rozmowie, osobisty urok. 
Znał języki: łacinę, grekę, francuski i  rosyjski; potem nauczył się 
dobrze włoskiego, trochę niemieckiego, a następnie nieźle angielskie-
go. Z czasem posługiwał się też innymi językami – napisał o sobie: 

„czytam języków dwanaście starożytnych i nowożytnych”, i dodawał: 
„a przeto nie dość dobrze znam każdy z nich”  5.

Jako młodzieniec Norwid był przystojny, średniego wzrostu, szczup-
ły; nosił długie blond włosy, niewielką brodę i krótko przystrzyżone 
wąsy; ubierał się z wyszukaną elegancją, modnie i starannie, co zyskało 
mu przydomek „wykwintniś”; pozował na dandysa i, zapewne, przez 
pierwsze lata dorosłego życia rzeczywiście nim był  6.

Na początku lat czterdziestych xix wieku postanowił wyjechać 
z kraju. Chciał się przenieść z kraju zniewolonego na wolny Zachód, 
aby tam tworzyć w warunkach wolności, bowiem niewolę polityczną 
Polski poprzez rusyfikację czy germanizację odczuwał bardzo dotkli-
wie od wczesnej młodości. Po latach wspominał w wykładach o Juliu-
szu Słowackim: „w Warszawie 1839 r. nocą budzeni bywaliśmy przez 
kolegów, aby choć obecnością naszą zasłać pożegnanie wysyłanym 
na Sybir”  7. Refleksje nad politycznymi, kulturowymi i duchowymi 
aspektami niewoli zawarł w rapsodzie Niewola  8.

5 C. Norwid, List do Konstancji Górskiej z marca 1859 r., w: PW, t. 8, s. 384.
6 Spóźnionym echem młodzieńczego dandyzmu Norwida jest wiersz 

 Marionetki datowany na 1861 r., zob. PW, t. 1, s. 345.
7 C. Norwid, O Juliuszu Słowackim. Lekcja VI, w: PW, t. 6, s. 463.
8 Niewola opublikowana została w 1864 r., powstała ok. 1850 r.

Norwid -- Dramaty -- 1kKK.indb   8 2019-09-04   13:58:59



 I. Sylwetka Cypriana Norwida IX

Jako młody poeta marzył, aby zbliżyć się do przebywających już od 
lat na emigracji największych polskich poetów, Adama Mickiewicza 
i Juliusza Słowackiego, oraz krążącego między krajem a zachodnią 
Europą Zygmunta Krasińskiego. Pragnął uczyć się europejskiej sztuki 
u jej źródeł, a więc zwłaszcza we Włoszech. Chciał też znaleźć się 
w centrum współczesnych przeobrażeń politycznych, cywilizacyj-
nych i artystycznych, zatem w Paryżu. Mógł swe plany praktycznie 
zrealizować, bo otrzymał właśnie wtedy spadek po matce, a z redakcji 
czasopisma „Biblioteka Warszawska” zapewne jakąś sumkę, która 
miała być przeznaczona na jego studia w dziedzinie sztuk pięknych  9. 
To samo pismo urządziło mu uroczyste pożegnanie 10 maja 1942.

Podróżując z Władysławem Wężykiem, udał się do Krakowa, gdzie 
zatrzymali się obaj na około trzy tygodnie. Norwid zwiedzał gród 
podwawelski i okolice, bywał w pracowniach artystów, uczonych 
i literatów oraz, prawdopodobnie, uczestniczył w procesji w oktawę 
Bożego Ciała  10.

Wyjechał z Polski w niedzielę 13 czerwca 1842  11. Nigdy już do kraju 
nie wrócił.

Najpierw skierował się do Drezna. Następnie pojechał do Bawa-
rii, z postojami w Norymberdze i Monachium, gdzie zapewne przez 
krótki czas był gościem (bo nie studentem) w tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych, podobnie jak wkrótce potem w Akademii Florenckiej. 
Z krajów niemieckich wyruszył bowiem do Włoch. Trasa jego pierw-
szej podróży przez Półwysep Apeniński (odwiedził Włochy trzykrot-
nie) wiodła przez Wenecję i Weronę do Florencji. Pobyt w Weronie 

 9 Zob. J. W. Gomulicki, Kalendarz biograficzny Cypriana Norwida, w: PW, 
t. 11: Aneksy, Warszawa 1976, s. 42.

10 Kalendarz, s. 118. 11 Ibidem, s. 119.
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X Wstęp 

zaowocował słynnym wierszem pt. W Weronie, zaczynającym się od 
słów: „Nad Kapuletich i Montekich domem, / Spłukane deszczem, 
poruszone gromem, / Łagodne oko błękitu”  12. Wyprawił się też do 
Neapolu, Pompei i Herculanum.

We Florencji, renesansowym mieście nad rzeką Arno, poznał w cza-
sie wieczerzy wigilijnej w polskim gronie, 14 grudnia 1844, piękną, 
bogatą i ustosunkowaną Marię Kalergis. A może „odpoznał” (Norwid 
używał tego wyrażenia  13), bo prawdopodobnie spotkali się przelotnie 
po raz pierwszy w Warszawie. Odnowili, lub nawiązali, znajomość we 
Włoszech. Cyprian miał wtedy dwadzieścia trzy lata, a Maria dwadzieś-
cia dwa. Byli więc prawie rówieśnikami. Zakochał się natychmiast, 
głęboko i beznadziejnie. Nie miał u niej żadnych szans. On – biedny, 
początkujący poeta i malarz. Ona – bogata kobieta z najwyższych 
europejskich sfer.

Maria Kalergis była Rosjanką, córką hrabiego Fryderyka Karola 
Nesselrode, Niemca w służbie rosyjskiej, dowódcy warszawskiego kor-
pusu carskiej żandarmerii, gdzie dosłużył się stopnia generała, i Polki 
Tekli Nałęcz-Górskiej. Rodzice Marii rozeszli się, gdy miała sześć lat. 
Od tego czasu wychowywała się w Petersburgu, w domu ojcowskiego 
brata stryjecznego – Karola Roberta Nesselrode, kanclerza i ministra 
spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego. W wieku lat siedemnastu 
została wydana za mąż za greckiego milionera i carskiego urzędnika 
Jana Kalergisa, ale już od drugiego roku małżeństwa była z  nim 
w  separacji, acz formalnie nierozwiedziona, dzięki czemu miała 
praktycznie nieograniczone zasoby finansowe. Zachowała również 

12 C. Norwid, W Weronie, w: PW, t. 2, s. 22.
13 Tak mówi Szeliga w Pierścieniu Wielkiej-Damy (s. 350). Numery stron 

przy cytatach z Cypriana Norwida odsyłają do niniejszego wydania.
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 I. Sylwetka Cypriana Norwida XI

nazwisko męża, które sama wymawiała (z  francuskim akcentem 
na ostatniej sylabie) „Kalerdżi”. Z  czasem zebrała dwór licznych 
wielbicieli złożony z  wybitnych europejskich artystów, takich jak 
Ferenc Liszt, Richard Wagner, Heinrich Heine, Hans Bülow czy 
Alfred de Musset, oraz mężów stanu, wśród których byli francuski 
generał Louis-Eugène Cavaignac (niechlubnie wsławiony krwawym 
stłumieniem paryskiej rewolucji w czerwcu 1848 roku) oraz cesarz 
Francuzów Napoleon III. Miała z nimi romanse – może rzeczywiste, 
a  może plotkarsko przesadzone. Piękna, inteligenta i  znakomicie 
wykształcona muzycznie, była uzdolnioną i  podziwianą pianistką. 
Władała kilkoma językami. Była też szczodrą filantropką.

Jan Kalergis zmarł w 1863 i w tymże roku Maria wzięła ślub z Ser-
giuszem Muchanowem, rosyjskim oberpolicmajstrem Warszawy, który 
w 1868 roku dzięki jej protekcji został prezesem (tj. dyrektorem naczel-
nym) Warszawskich Teatrów Rządowych. Jako jego żona patronowała 
warszawskiemu Teatrowi Rozmaitości  14, opiekując się m.in. młodą 
Heleną Modrzejewską  15.

Norwid trwał bardzo długo w romantycznym uczuciu do Marii 
Kalergis, nigdy nieodwzajemnionym, które opromieniło pierwsze 
lata jego emigracji i położyło się cieniem na dalszych. Maria Kalergis 
w latach czterdziestych XIX wieku podróżowała po Europie z Marią 
Trębicką, damą do towarzystwa, córką generała Stanisława Trębickiego, 
który został zabity w nocy 29 listopada 1830 przez powstańców, gdy 
nie chciał się do nich przyłączyć i tym samym opowiedział się po 
stronie Rosjan.

14 Por. J. Szczublewski, Wielki i smutny teatr warszawski, Warszawa 1963.
15 Por. J. Szczublewski, Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1975.

Norwid -- Dramaty -- 1kKK.indb   11 2019-09-04   13:58:59



Norwid -- Dramaty -- 1kKK.indb   432 2019-09-04   14:00:09



Aktor
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OSOBY

hrabia jerzy, właściciel zamku Sfinks
hrabina, jego matka
eliza, jego siostra
książę filemon, jego przyjaciel
werner, były guwerner hrabianki Elizy
gotard pszonkkin, sławny aktor, szkolny kolega hrabiego Jerzego
baron erazm potomski, narzeczony Elizy
olimpia, aktorka
nicka, modystka
faustyn bizoński, właściciel hotelu „Pod Jeleniem”
felcia, jego córka, prowadząca kawiarnię
maurycy, lokaj hrabiego Jerzego
kacper, posłaniec 
starszy chłopiec w kawiarni
chłopczyk z kawiarni
chłopiec z kawiarni
chłopiec sklepowy
chłopiec hotelowy
sąsiad bizońskiego
kucharz bizońskiego
żebrak
przechodzień
bywalcy kawiarni
pierwszy, aktor

Osoby: guwerner – nauczyciel domowy, w  XIX w. często zatrudniany 
w  zamożnych rodzinach.
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drugi, aktor
trzeci, aktor
czwarty, aktor
inny, aktor
urzędnik teatru, kasjer 

Rzecz dzieje się w dziewiętnastym wieku w Galicji.
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A K T  I
P R Z E D  K AW IA R N IĄ

Stołki – stoły – kilku młodych ludzi – w głębi ustronnie Jerzy – ktoś wychodzi.

scena pierwsz a

pierwszy
 Kto jest ten pan?…

drugi
Ten pan jest baron –

inny
 … Być nie może!

pierwszy
 Dlaczegóż być nie może?

inny
 – Ten pan nie jest baron,

 Uręczam – i dlaczego? powiem, i wyłożę:
 Wziąłby inaczej laskę – coś, jak różdżkę Aaron, 

  5 Z godnością – nie jak gdyby się fraszką przechwalał…
 Ot, wziąłby tak… lub może wziąłby w sposób inny.

w. 4 Aaron – postać biblijna, starszy brat i pomocnik Mojżesza. Różdżka 
Aarona była laską o cudownych właściwościach. 
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8 Aktor 

pierwszy
 Bierzesz, jak gdybyś patrzył, czyś się nie powalał!
 Barona grając rolę, ja owszem bym imał
 Laskę w niedbały sposób i pozornie gminny,

 10 Jak gdybym klamkę domu z zaufaniem trzymał –
 Bez osobnego gestu…

drugi
 … To jest rzecz zbyt mała –

inny
 Mała rzecz! to rzecz mała?!… w pięty poruszeniu,
 W korku trzewika duszę widzieć, jak zadziała,
 To – dramaturgia! Ten pan jest jakby asesor, 

 15 Albo były podsędek – –

chł opiec  z  kawiarni
Ten pan jest profesor

 I nazywa się  We r n e r…

inny
 – To nic nie zaprzecza

 Sztuce – może być człowiek na miejscu niewłasnym
 I uczyć dzieci bywszy zrodzonym do miecza –

w. 14 asesor – urzędnik sądu, prokuratury lub notariatu; towarzyszył sę
dziemu lub marszałkowi sejmiku. W dawnej Polsce uważany był za prawą 
rękę sędziego.

w. 15 podsędek – w dawnej Polsce zastępca sędziego ziemskiego, w czasach 
Norwida łączył funkcje notariusza i urzędnika sądowego. 
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 Akt I · scena pierwsza 9

drugi
 A dama, co pierw wyszła, w kapeluszu jasnym,

 20 Której posłałeś ukłon, która  N i c k ą  zwie się,
 Czy nie zrodziła się na to, aby kształcić stroje
 I nie być raczej nimfą w starożytnym lesie? 

inny
 To są żarty – ja mówię, nie baję i roję…
 – Mniemam: że głębią sztuki ostatnią jest może

 25 Przypadkowe odgarnąć, wyświecić, co Boże…
 Patrz na  G o t a r d a  P s z o n k - k i n  – zobaczysz, gdy wróci
 Z wycieczki swej – to mistrz jest… nie wchodzi na scenę,
 Gra niźli wszedł – poślubił z serca Melpomenę. 

drugi
wskazując Jerzego

 A ów – z dala… kto może być?… myślami lata
 30 Lub o pogodzie wątpiąc, pogląda na chmury…

inny
 To jest podróżnik obcy, albo dyplomata…
Wychodzą.

jerzy
 Szczęśliwi ludzie!… raczej:  s z c z ę ś l i w e  f i g u r y!…

w. 22 nimfa – w mitologii greckiej boginka o postaci dziewczyny; uosa
biała siły żywotne natury.

w. 28 Melpomena – w mitologii greckiej muza tragedii.
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10 Aktor 

 Teatralna kawiarnia ma w sobie coś z kulis.
 Każdy jest on, a nie on… pan może tu sługą,

 35 Każdy – osobą własną, trzecią albo drugą –
Wchodzi Olimpia i siada przy jednym ze stolików – służą jej.
 Pani ta Penelopą – żebrak czy nie Ulis?… 

olimpia
obszukując kieszonki

 Rzecz wytworna! zgubiłam pieniądze – prawdziwie, 
 Że zgubiłam

do chłopca, który jej służył
 – – proszę spytać w sali,

 Czy tu jest  k t o  z  t e a t r u?

jerzy
 – Trafia nieszczęśliwie,

 40 Zgubiwszy portmonetkę…

chł opiec
Chwilkę się wstrzymali

 Ci panowie i wyszli –

olimpia
staranniej się po dwakroć obszukując

 – Rzecz nie nazbyt miła…

w. 36 Ulis (Ulisses) – łacińska forma greckiego imienia Odyseusz, tytułowy 
bohater Odysei Homera.

w. 37 Rzecz wytworna! – ekwiwalent współczesnego określenia „Ładna 
historia!”.
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 Akt I · scena pierwsza 11

jerzy
podnosi się i pozornym przypadkiem zawadza o stolik Olimpii i danie 
wywraca
do Olimpii

 Przepraszam za niezręczność, lecz pozwoli Pani,
 Że zapłacę…

Dzwoni na służbę.

olimpia
Niezręczność obmyśloną była:

 Nie byłbyś Pan aktorem…

jerzy
swobodnie

 … Może tylko dla niej
 45 Nie byłbym – Pani jesteś jedną z gwiazd… poznaję…

 I kartę mą przedstawiam. 

olimpia
 … Swojej nie oddaję,

 Zgubiwszy portmonetkę, gdzie były i karty –

jerzy
 Ja grywałem istotnie – w Anglii… i Hamleta!
 W Edynburgu…

w. 46 karta – tu: bilet wizytowy, wizytówka.
w. 48 Hamlet – tytułowa postać z tragedii Williama Szekspira.
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Za kulisami – Tyrtej
Dyptyk dramatyczny
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OSOBY PROL O GU

podróżnik (omegitt)
quidam
malcher, służący Omegitta

Rzecz dzieje się w XIX wieku.
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P R OLO G

I
Podróżnik i Quidam, w kapeluszach, z laskami w ręku – Malcher na środku 
izby domyka tłomoki.

p odróżnik
„C h o d ź!”  – powiadasz?… a gdzie?… Ażeby ominąć pakowanie 
tłomoków, dość jest raczej, przechadzając się i tu, na miejscu, 
wykreślić sobie stosowną elipsoidę  1. Gdzież bowiem iść?… od 
konieczności gdzież zboczyć?… Zły humor  M a l c h e r a  ogra-
nicza się i promień jego nie jest od posadzki tej promienia ani 
dłuższym, ani rozleglejszym.

quidam
Powiadam ci: „C h o d ź…”  – i idźmy… i idziemy…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wychodzą.

1 elipsoida (gr.) – zapewne w znaczeniu „elipsa”, czyli przerwa; tu: przerwa 
w podróży.
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154 Za kulisami – Tyrtej 

I I

quidam
I oto, widzisz, że są miejsca przeznaczone ku temu, aby właśnie 
że nie były żadnym  c e l e m:  z tak wielkiego natłoku ludzi, w któ-
rym rozpieramy się łokciami, nikt  t u  nie przyszedł!…

p odróżnik
Czyliż ci wszyscy także dziś o północy wyjeżdżają i zbłądzili w to 
miejsce, aby pozostawić ich służebnym wolność przeklinania 
niedo pinających się tłomoków… wolność miotania się…  w o l -
n o ś ć…  l u ź  n o ś ć?…

Jestże to jeden więcej wynalazek właściwy stolicom, iż uchro-
nić się można od wnętrza własnego pomieszkania!…

Inaczej, zaiste, opuszczałem progi wiejskie w dziedzicznych 
O m e g a c h  moich – burza była naonczas tak pomiatająca liśćmi, 
jak tu widzę okręcający się tłum przychodniów.

quidam
Dopieroż  M a l c h e r  twój złorzeczyć musiał!…

p odróżnik
Ty, co kolumny i posągi umiejętnym oglądałeś okiem – powiedz: 
czy w bez-posągowym kraju jakim przeniosłeś kiedykolwiek 
spojrzenie też same na żywe postacie ludzi… Czy uważałeś, jak 
dalece starożytnym narodem jest Ojczyzna nasza?

Weź na przykład nowożytny typ służącego  A n g l i k a  lub 
F r a n c u z a  – weź i  N i e m c a  – weź tych doskonałych słu-
żących, których całe osobistości żywe zdają się być odlewane 
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 Prolog · II 155

w umyślnej i wytwornie odmierzonej formie… Czy widziałeś 
t o  w Polsce?

Polacy, można by powiedzieć, iż  s i ę  n i e  r o d z ą  n a  s ł u -
ż ą c y c h:  to są zawsze  g i e r m k i  2 i  t o w a r z y s z e  3,  i  l u z a -
k i  4,  i podrzędnego stopnia bracia rycerze, którzy, jeszcze przez 
feodalne  5 niższe praktyki kawalerskie nie przeszedłszy, podają 
ci laskę i kapelusz, jak podawało się ongi strzemię i miecz… Dla-
tego to w chwilach wielkich wielcy są – w potocznych służbach 
codziennych zaniedbani… często-gęsto poufni gawędziarze, 
niepogardzający łzą rozrzewnienia i kieliszkiem.

quidam
Tym właściwiej należało nam zboczyć tu na chwilę – gdzie, i ow-
szem, wszystko współczesne jest…  w s z y s t k o… i n i c.

p odróżnik
Jak to współczesne? co?… współczesne – – te różnofarbne mar-
mury-afrykańskie drobnych lombardzkich kolumn  6… marmu-
ry?… których się już ani kopie więcej…

2 giermek – młody pomocnik rycerza w dawnym wojsku polskim. 
3 towarzysz – tu: żołnierz konny w dawnym wojsku polskim, zazwyczaj 

w husarii; towarzyszem mógł być tylko szlachcic.
4 luzak – tu: żołnierz prowadzący konia rycerza. 
5 feodalne – feudalne. 
6 lombardzkie kolumny – kolumny wzmacniane i dekorowane płaskimi, 

pionowymi występami (lizenami). Charakterystyczne dla sposobu budowania 
w XI–XII w. stosowanego w architekturze romańskiej.
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156 Za kulisami – Tyrtej 

quidam
To – ogipsowana cegła i pomalowana z wierzchu!

p odróżnik
Te czworogranne nagłowia  7 kolumn, ryte bogobojnym dłutem 
majstrów z dwunastego stulecia?

quidam
To odlewane hurtem z cynku a potem okryte złoceniami za po-
średnictwem galwanizmu  8. Gmach taki, jak go widzisz, stawia 
się dziś w przeciągu ośmiu miesięcy.

I nazywa się to  k a w i a r n i ą - ś p i e w a j ą c ą  – ale owóż za-
słonę podejmują – szmer magiczny obejma zgromadzonych, iż 
za chwilę najsłynniejsza ze śpiewaczek ma się ukazać – – oto 
i ona… grzmot oklasków… czy słyszysz, co ci mówię?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

To – nie ona!… zmieniono, widzę,  p r o g r a m…  Publiczność 
się kłębi oburzeniem jak Lewiatan  9, gdy zmylił się w podrzucie 
za zdobyczą – – nie opieraj się zbyt ufnie o tę balustradę mar-
murową – to powleczone blachą drewno.

p odróżnik
Coś zanosi się, widzę, na wysadzenie sceny ramionami – – śpie-
waczka jeźli nie wyjdzie?…

7 nagłowie – głowica kolumny.
8 galwanizm – wytwarzanie powłoki z jakiegoś metalu na innym materiale 

za pomocą elektryczności, z wykorzystaniem procesów chemicznych.
9 Lewiatan – biblijny potwór morski.
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Pierścień Wielkiej-Damy  
czyli: Ex-machina-Durejko

Tragedia we trzech aktach –  
z opisaniem dramatycznego ciągu  
scenicznych gestów – i ze wstępem

Tytuł: Ex-machina-Durejko – w teatrze starogreckim, a potem rzymskim, 
stosowano specjalne urządzenie, rodzaj dźwigu lub żurawia, za pomocą któ
rego z dachu budynku skene opuszczano na proskenion postać boga. Pojawiał 
się on niespodziewanie i rozwiązywał zawęźlone wcześniej konflikty. Termin 
ex machina odnosi się także ogólnie do niespodziewanego a szczęśliwego 
rozwiązania konfliktów w dramacie. Tu funkcję bóstwa pełni – oczywiście 
w ironicznym sensie – Durejko.
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WST Ę P

Wstępy niektóre nastręczają mnie bezumyślną pamięć pewnego zda-
rzenia następującej osnowy:

W  miasteczku niejakim jeden księgarz, wywieszając ryciny 
G r a n d  v i l l e ’a  1 do bajek  L a f o n t a i n e ’a  2 ,  uwyraźnił takowe 
podpisami arcyczytelnymi – głosząc:

 l e w  znaczy potęgę,  z a j ą c  – obawę,  k u r o p a t w a  – prostotę, 
l i s  – chytrość,  ż a b a  – zarozumiałość, a  m a ł p a ??…

 – i tu pozostawał próżny papier…
Zapytałem obywatela, nie już dlaczego on nie domieścił, iż  m a ł p a 

znaczy  m a ł p ę  – ale ku czemu odjął interes apologom  3, uczytelnia-
jąc oneż?… Światły ten człowiek odpowiedział mnie, że jątrzność 
mieszczańska jest tak podejrzliwą, iż w Lafontaine’a bajkach o  l w i e, 
o ś l e,  p a p u d z e  lub  ż a b i e  mówiących domniemywa się obywateli 
miasteczka i żony ich, i oblubienice ich, i synów ich.

1 Grandville (właśc. JeanIgnaceIsidore Gérard, 1803–1847) – popularny 
francuski karykaturzysta posługujący się techniką drzeworytu. 

2 Lafontaine (właśc. Jean de La Fontaine, 1621–1695) – francuski poeta 
i bajkopisarz.

3 apolog (z gr.) – krótki utwór fabularny prozą lub wierszem o charakterze 
moralizatorskim lub dydaktycznym, często posługujący się alegorią. Bajki 
La Fontaine’a można odczytywać jako apologi. 
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280 Pierścień WielkiejDamy… 

Jakkolwiek przeto wydawałoby się niewczesnym objaśniać  t y p y, 
uprzedzę wszelako, na wzór pomienionego wyżej, iż mój  M a k - Y k s  4 
nie jest bynajmniej urągowiskiem dla Irlandii lub Szkocji – że  H r a -
b i n a  nie osławia hrabin – że  D u r e j k o  bynajmniej na celu nie 
ma Litwy, ani jakąkolwiek wyrażać mógłby prowincję, będąc sam 
e x - m a c h i n a  D u r e j k i e m!  – słowem, iż szło mnie o rzecz niesły-
chanie od wszelkiego poglądu oddaloną. Życzyłem sobie ja w tej pracy 
sprobować uzupełnienia nowego tragedii rodzaju – chciałem, ażeby 
tragiczność, nie dochodząc do zgonów i do wylania krwie, dawała, że 
tak nazwę  Tr a g e d i ę - B i a ł ą.

Mniemam, iż podobnież i co do wzmianek Chowanny albo „Ojczyź-
niaka” Trentowskiego  5, i niemniej co do  p o e z j i  M i c k i e w i c z a,  na-
leży nie być osobistym w przyjmowaniu wrażeń scenicznych. – Utwory, 
które są lub stawiają się na ostatecznych wyżynach popularności, na-
leżą przez to samo do krainy  p r z y s ł ó w  i stają się  f o r m a m i  m ó -
w i e n i a.  Przymiotnikiem jest wyraz włoski „dantesco”, co znaczy: 
zawile, ciemno,  p o  D a n t e j s k u  6!…  tak dalece (nie szukając już 

4 Mak-Yks – nazwisko, którego pierwszy człon kojarzy się z Irlandią lub 
Szkocją, a drugi z kimś anonimowym, nieznanym, nieokreślonym, kimś w ro
dzaju „Każdego” ze średniowiecznego moralitetu. MakYks jest swoistym alter 
ego autora (sam Norwid wywodził swe nazwisko od Normanów).

5 Bronisław Trentowski (1808–1869) – polski filozof i pedagog, autor m.in. 
Chowanny oraz Wizerunków duszy narodowej z końca ostatniego szesnasto-
lecia (Paryż 1847; współautor Zygmunt Krasiński), podpisanych Ojczyźniak. 
Znany był z wprowadzania do polszczyzny nowych słów lub przetwarzania 
istniejących.

6 „dantesco” (wł.), dantejski – pochodzi od imienia Dantego Alighieri 
(1265–1321), autora Boskiej Komedii, i na ogół oznacza „budzący grozę”.
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 WSTĘP 281

u Arystofana  7 przykładów) wolno jest arcypopularnych sławności 
używać w mówieniu bez narażenia się na ostraszenie tych ciosów, 
które jeżeli sobie zadają aktorowie, to na tępo względem publicznego 
bezpieczeństwa.

Dołączyć nareszcie i to powinienem, co pod spółczesny okres sztuki 
upatruję jako obowiązujące dla postępu zadanie. Wypowiadam przeto, 
iż zda mi się, że idzie dziś o dzieła dramatyczne, które by nie mniej-
szy dla osobnego  c z y t a n i a  i dla  g r y  s c e n i c z n e j  przedstawiały 
interes  8. Dziś nie dość jest ubawić na chwilę niemających co począć 
z wieczorem jednym gości, ani też i tak nazwane  f a n t a s t y c z n o -

- f i l o z o f i c z n e  pisać dramata, częstotliwie raczej nie dokończone, 
niżli głębokie. Wyrażam to z przyczyny, że gdybym określić nie umiał, 
c z e g o  c h c e  s z t u k a?  – nie okazałbym sam szerszej kompetencji 
oprócz tej, co w lożach i krzesłach teatru skupia się.

Co do moralnego zadania, mniemam, iż strona  ś w i ę t a,  b u -
d u j ą c a,  r e l i g i j n a  starożytnej tragedii nie ustała wcale ani może 
ustać, ale że gdzie indziej pośród utworów dramatycznych główne 
obrała miejsce swoje. – Myślę, że ten rodzaj, na nazwanie którego 
nie mamy polskiego wyrazu (bo  r z e c z y  jeszcze nie ma), to jest  „l a 
h a u t e - c o m é d i e”  9,  głównie otwiera pole do budującego działania 
wobec chrześcijańskiego społeczeństwa. Tak przynajmniej zdaje się, 
że być winno, skoro ma to być periodem  o b e j r z e n i a - s i ę - s p o -
ł e c z n o ś c i  całej i z jej najsłuszniejszej wyżyny na  s a m ą  s i e b i e.

7 Arystofan (Arystofanes, ok. 445 – 385 p.n.e.) – starożytny grecki autor 
komedii, do których wprowadzał postacie i zdarzenia mu współczesne. 

8 przedstawiały interes – były interesujące. Na ten temat zob. Wstęp, s. CXIII. 
9 la haute comédie (fr.) – komedia wysoka; według Norwida powinna 

łączyć cechy komedii i tragedii.
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Kleopatra i Cezar
tragedia historyczna 

ściśle w równi do grania, 
jako i do odczytów napisana: 

z uwydatnieniem gestów dramatycznych i onych ciągu

Tytuł: Kleopatra VII Wielka (69–30 p.n.e.) – ostatnia królowa Egiptu (w la
tach 51–30 p.n.e.); Juliusz Cezar (Caius Iulius Ceasar, 100–44 p.n.e.) – polityk 
i wódz rzymski.
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OSOBY

kleopatra, władczyni Egiptu
juliusz cezar, konsul Rzymu
marek antoniusz, tryumwir
eukast, marszałek dworu
kondor, wielki łowczy
rycerz, dowódca wojsk
psymach, budowniczy
olymp, lekarz
szechera, wróżbiarka na dworze Kleopatry
eroe, kanefora
szakal, sługa stołowy
her, sługa stołowy
karpon, sługa
falegmun, syn nurka
abdala ganimedion, syn żniwiarza
achilles, poseł Ptolomeusza
pierwszy kapłan
drugi kapłan
harfiarz
fortunius, przyboczny Cezara
kalligion, przyboczny Cezara
aelius cinna
kornelia, wdowa po Pompejuszu

Osoby: Marek Antoniusz (Marcus Antonius, 83–30 p.n.e.) – polityk rzym
ski, po śmierci Cezara członek II triumwiratu wraz z Oktawianem Augustem 
i Markiem Emiliuszem Lepidusem; kanefora – tu: osobista służąca Kleopatry.
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delius, Rzymianin, gość Kleopatry
plankus, poseł Oktawiana
dolabella, poseł Oktawiana
pierwszy centurion
drugi centurion
liktor
naczelnik straży
pojmany
setnik
pracownik
chóry egipskie: Chór Młodzieńców, Chór Dziewic
dworzanie Kleopatry
żołnierze Juliusza Cezara

Rzecz dzieje się w  okolicach Aleksandrii i  w  Aleksandrii w  latach  
48–30 prz. Chr.
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WST Ę P

Kilka sł ów o  historycznym tekście

Wstęp: 1. co do  p o j ę c i a  tragedii; 2. co do  c z y t a n i a;  3. co do  g r a -
n i a;  4. postęp spółcześnie obowiązujący.

I
Kto mówi:  „t r a g e d i a - n a r o d o w a”,  daje wiedzieć o wyzuciu się 
z pewnych wyżyn tragicznych, właśnie że prawdziwą tragedię stano-
wiących . D r a m a t  narodowym być może – tragedia arcyrzadko lub 
nigdy.  C a l d e r o n  1,  S h a k e s p e a r e  2 wiedzieli o tym, niekoniecznie 
z dziejów własnych czerpiąc materiał  3. Nieprzeto zapatrywanie się na 
ten lub ów tragiczny przedmiot może być natury narodowej i ponie-
kąd prawie zawsze bywa. Raz z przyczyny, iż strona  a n e g d o t y c z -
n a  charakterów rozlicznie być może uważana i odgadywana przez 
zapatrywającego się, drugi raz, iż punkt zapatrywania się odkrywa 
historyczne względy rozmaite.

I I
Czytanie głośne – wygłaszanie rymu, zależy pogłównie i stanowczo 
na umiejętnym czytaniu  k r e m e n t ó w  4 – kto krementu czytać nie 

1 Calderon – zob. Pierścień Wielkiej-Damy, przyp. 14, s. 284.
2 Shakespeare – zob. Pierścień Wielkiej-Damy, przyp. 15, s. 284.
3 U starożytnych zaś tragedie  g r e c k i e  były dla Greków  n i e b i e s k i m i !… 

i one dopiero dla nas narodowymi greckimi stały się. [przyp. autora]
4 krement – zob. Pierścień Wielkiej-Damy, przyp. 13, s. 283.
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434 Kleopatra i Cezar 

umie, ten wcale nie umie czytać wiersza. Stąd i rym  b i a ł y,  bez koń-
cówek, jest daleko trudniejszym do pisania aniżeli wiersz końcowany 
i wiązany, z tej przyczyny, iż on jest wiązany nie tylko samą i w jednym 
punkcie końcówką, lecz na całej swojej długości. Wiersz niewiązany 
wiele więcej od wiązanego wymaga poprawności.

I I I

[Tu koniec rękopisu Wstępu]
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A K T  I 
W Z AJ E M N O Ś Ć

Jeden z pałaców Kleopatry w okolicach Aleksandrii: dwoje drzwi wnętrz-
nych po dwóch stronach sceny i jedne wielkie naprzeciwko. Wnętrzne są 
sfinksami* ozdobione.

scena pierwsz a

eukast
 Jak gdyby wczora mówił z  b a z y l o - g r a m m a t ą
 Lub z trzymającym wachlarz z lewej strony tronu,
 Tak każdy dzisiaj myśli, że czasów zna sekret,
 I rad pouczać drugich a najskorzej wyższych.

  5 U Rzymian pono k temu osobne jest bóstwo,
 „F o r u m  R o m a n u m”  zwane, którego kapłani
 Nie golą bród, są sprośni i mający pozór
 Sapiencji… 

rycerz
Tego nie ma! to błaha jest powieść –

 * Sfinks – w mitologii egipskiej i greckiej stwór o ciele lwa i ludzkiej głowie; 
jego najsłynniejsza egipska podobizna to Wielki Sfinks z Gizy.

w. 1 bazylo-grammata – sekretarz królewski (zbitka słowna z gr. basileus 
‘władca’ i łac. grammaticus ‘nauczyciel, pisarz’).

w. 6 Forum Romanum – główny plac starożytnego miasta Rzym. 
w. 8 sapiencja (z łac. sapientia) – mądrość.
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