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Dr KAZIMIERZ KROBICKI 

Słowackiego poemat o sobie. 
„Beniowski" - to jeden z najoryginalniejszych poem atów Słowackiego. Nicią przewod

nią utworu jest opowieść o romantycznym podróżniku i awanturniku w wielkim stylu, hrabi 
węgierskim i konfederacie barskim, a potem bohaterze egzotycznych przygód na Wschodzie. 
Otacza nas tłum postaci rycerskich i niewieścich, wywołanych z przeszłości czarodziejskim 
piórem poety, - a przepiękne opisy przyrody roztaczają urok przedziwny. 

Czytając jednak poemat, widzimy, że wszystkie te wypadki i osoby składają się na bar
dzo wątły strumyczek akcji w stosunku do tematów innych, które jak olbrzymia szumiąca 
rzeka rozsadzają wszelkie ramy kompozycyjne opowieści, - a co więcej, nawet i sama opo
wieść przybiera niekiedy kontury mglisto-wizyjne. 

I nic w tym dziwnego. Już bowiem w samym założeniu poety „Beniowski" miał być 
poematem nawskroś osobistym, którego fabula stanowi jedynie odskocznię do wyjawienia 
poglądów indywidualnych na wiele spraw związanych z własnym życiem. 

A żywot ten był, jak wiadomo, w pełni tragiczny. Przypomnijmy 1tylko nagły, a mało 
umotywowany wyjazd poety z kraju w czasie powstania listopadowego i spowodowane tym 
krokiem fatalne dla niego następstwa. Zda się, że jakiś zawistny los oddziela go odtąd bez
powrotnie od ziemi ojczyHej, rodziny i znajomych, a przede wszystkim od ukochanej matki 
i skazuje na bezustanną tułaczkę. Ponadto duszą jego wstrząsają kilkakrotnie zawody w mi
łości i przyjaźni, sprawiające zupełne opuszczenie i samotność do końca życia. Jego lotna, 
duchowa poezja nie znajduje oddźwięku w społeczeństwie. Mickiewicz, którego ceni i czci 
jako narodowego wieszcza i geniusza, ignoruje go, wymierzywszy mu kilka bolesnych cio
sów. A gdy wreszcie na owej sławnej uczcie w r. 1840 obaj twórcy skrzyżowali ze sobą du
chowe szpady, Adam przyznaje mu wprawdzie wysoki dar poetycki, zaznacza jednakże, że 
poezji nie stawia jedynie za teren popisu dla wirtuozji słowa, lecz określa ją jako uczuciową 
dążność do Boga. Zła wola przyjaciół Mickiewicza wyzyskuje jednak tę właściwie pozorną 

różnicę zdań przeciw Słowackiemu . 

Materiałów zatem zebrało się sporo dla osobistych porachunków z wrogami, nieprzy
chylną krytyką, niezrozumieniem i zawiścią - przyczym należało określić swój stosunek do 
poezji, społeczeństwa, ojczyzny i Boga. Poeta skorzystał nadto z porady Krasińskiego, by 
„domieszać żółci do lazurów", tj. zaatakować przeciwników ironią i sarkazmem. Rozumiemy 
więc jasno, dlaczego musiał się pojawić wówczas poemat nawskroś osobisty, będący po części 
poetycką odpowiedzią na wiele spraw, a po części wyrazem własnych myśli i poglądów ży
ciowych. 

W żadnym innym poemacie Słowackiego nie odzwierciedla się tak w całej pełni jego 
osobowość i dusza, jak w owych „dygresjach" poetyckich „Beniowskiego". Oto staje przed 
nami duch wyniosły, a smętny i nieszczęśliwy, walczący czarodziejstwem swej sztuki o na
czelne ideały życia, roztaczający przed nami skarby najwyższej poezji świata. 

Pomimo tak wybitnych pierwiastków osobistych, tkwiących u podłoża poematu, jest to 
iednakże rodzaj swoistej epopei, atoli zasadniczo różnej od „Pana Tadeusza", a nawet świa
domie mu się przeciwstawiającej. Dzieło Mickiewicza, to jakby epicka powieść wierszem, 
„Beniowski" natomiast to poemat na wskroś liryczny i osobisty. Jest to, rzec można, szczera 
spowiedź poety, wyznanie wiary poetyckiej, społecznej, miłosnej, narodowej i religijnej. 
U Mickiewicza przeważa pierwiastek ziemski, realny, historyczno-tradycyjny, u Słowackiego 
zgodnie z naturą talentu, element fantastyczny i wizyjny, olśniewający przepychem barw 
i jakby fontannami świateł. Podczas gdy epopeja litewska pomimo przedziwnych akordów 
słowa działa na nas raczej wzrokowo, to utwór Słowackiego przypomina symfonie muzyczne. 

Należy się więc poddać czarowi wielkiej poezji bez zastrzeżeń. Pierwiastek rozumowy 
nie jest bowiem na tych wyżynach autorytetem najwyższym, lecz to potężne, podniosłe wra
żenie obcowania ze światem ducha, to poruszenie najgłębszych warstw naszej jaźni i kontakt 
ze sferą wyżynnych natchnień. 

I z tego również punktu widzenia rozpatrywany „Beniowski" - to zjawisko w dzie· 
jach literatury światowej jedyne w swoim rodzaju i niezastąpione. 

Dr MARIA OSTROWSKA 

.,Beniowski" w Teatrze Rapsodycznym. 
„Beniowski" jako typowy poemat doby romanty~znej, eJ?oki ,"".ybujale.~o iJ?-dywiduali

zmu twórczego, autokracji poezji, kipiącego liryzmu i uczuc!o_wo~c1, roz~1ja . meprzebra.nc 
bogactwo wątków i motyw?w, kt6ry~h poeta ,z~ykle w cało_sci me roz:v-'1~zuje, por_zucaj~~ 
jedne, a biegnąc za nowymi poi;ęta1711 wyobrazm. artystycznej. ~adto me. j~S~ „Bemowski 
utworem wykończonym. Nastrojem i duchem. odb1egaią bardzo pierwsze p1esm o~ fra_gmen
tów z późniejszych lat. W psychice Słow~ck1~go zaszła ogromna pr~emiana: sc1szeme we: 
wnętrzne, mistycyzm, pokora, samozapar71: _się, zd:~ydowany odwro_t <;>d dotych7z_as_owej 
chęci olśnienia przepychem formy poetyckiej 1 fan tazji na rzecz pogłęb1ema twórczosc1 1 po
szukiwań istotnych wartości we własnej duszy. 

Niejednolitość kompozycji „Beniowskiego", kapryśna linia wątłe) f~buły, mnó~two dy
gresyj lirycznych, ironicznych, polemiczne nieoczeki:v-'ane przerzucame ~~ę. z nast~oju. w na
strój, zadziwiające wolty brawurowe lub cudowme ston~v.:ane J?rZejSC1a o meop1sany1;11 
wdzięku - to wszystko sprawia, że nad_a~ie temu poe,~atowi. jedJ?-ohte~o charakte~~ n_atrafia 
już w samym załozemu na meprzezwyc1ę~one t_rudno~c1. Mozna. j_edyme w prz)'.bhzem~ wy_
pośrodkować pewne wątki czy motywy 1 powiązać je wątłą mcią wspólnoty ;deolog1czneJ, 
dzięki czemu wyraziściej i wypuklej zarysuje_ się prof.il Słov.:ackie~o - czł?w1eka, Słowac: 
kiego - artysty, Słowackiego - bohatera „tej nadpowietrzne) walki, która się o narodowośc 
naszą toczy". . . . . . 

Oto jeden wątek „Beniowskiego" : ideowa walka Słowack1e~o z ~1ck~ewiczem. Drugi~ 
jCSt t. zw. „Iliada barska", wąteh. epicki, który służy za odskoczmę do mezhczonych dygresyj. 

Układ tekstu z konieczności bardzo skróconego, przedstawia zawsze otwarty t emat do 
dyskusji. Dlaczego dano właśnie te fragmenty a nie inne? Trudno wymagać nieosiągalnej 
jednolitości zdań. Każda teza da się obronić, o ile tylko układ tekstu posiada wewnętrzną 
logikę, swoistą dynamikę dramatyczną i konsekwentnie przeprowadzoną linię rozwojową. 

„Beniowski" w obecnym kształcie ma budowę jakby tryptyku, którego trzon centralny 
i boczne skrzydła są zarazem aktami dramatu. W pierwszej części oglądamy oblicze Słowac
kiego - twórcy; swoje dążenia artystyczne, dumną lecz słuszną ocenę fenomenalnej lotności 
wyobraźni i władzy nad językiem i rymem zamknął w poetyckim „credo", którego części, 
rozproszone na przestrzeni całego poematu zebrano w zwięzłą całość. Typowe liryczno-ga
wędziarskie przejście odsłania nowe horyzonty: zjawia się Beniowski, bohater „Iliady bar
skiej", ukazuje się miniaturowy obraz walki o Bar, jakby wykrojony z genialnych akwarel 
Juliusza Kossaka. Realizm, świetna obserwacja i malarskość ujęcia dorzucają znów kilka 
tonów do przebogatej skali możliwości artystycznych Słowackiego. Wirtuozeria językowa 
i wdzięk niemal fantastycznego tańca gołębi ułatwia przejście w nastr6j liryczny, który 
będzie J!'Omostem do dru~iego aktu, czyli centralnej części tryptyku. 

Skupiono w niej wszystkie apostrofy, tłumaczące stosunek poety do najwyższych za
gadnień metafizycznych lub ideowych, do osób, które kochał i tych, z którymi walczył. Linia 
nastroju i natężenia uczuć przepływa w kształcie regularnego półkola. Po sciszonych, dyskret
nych, nokturnowych tonach apostrofy do „kochanki pierwszych dni" - poeta bierze n ie
jako wieczny rozbrat z tą kategorią wspomnień. Słyszy „wołające go duchy w inną stronę". 
Ukazuje mu się oblicze Boga wielkich i dumnych, którego wielki czyn ubłaga, a nie próżna 
łza pokory. I bezpośrednio szuka Słowacki tego człowieka, zwiastuna pokory, „co się Bogiem 
z nim mierzył". Potęga uczucia i namiętność walki dochodzi do zenitu. Rozgrywa się ko
smiczny pojedynek Achillesa-Słowackiego z Hektorem-Mickiewiczem, zamknięty szlachetnym 
wydźwiękiem uznania równej wartości wielkiego przeciwnika. Linia nastrojowości, osiąg· 
nąwszy punkt s7czytowy, opada w przytłumionych akordach apostrofy do matki. Cisza, 
powaga, najgłębszy liryzm, jak w strofach o Ludwice. Zmienia się tylko ciężar gatunkowy 
uc:rncia kategorii najdoskonalszej. 

Trzecią część tryptyku możnaby określić jako zdecydowanie muzyczną. Łączność matki 
ze synem, jedna z najczcigodniejszych form wegetatywnych tajemnic natury, tłumaczy jaśniej 
związek duszy poety z duszą przyrody. Stąd ta nadwrażliwa czujność w chwytaniu odgłosów 
przyrody, jej oddechu i potężnej harmonii. Przyroda staje się częścią śpiewu samego wieszcza 
i zarazem jego najczulszym instrumentem. Poeta gra na wichrach, jak na strunach lutni, 
huraganowe pieśni posyła narodowi, aby przetworzyły uśpioną jego duszę. 

Punkt wyjścia układu tekstu zbiega się teraz z jego zamknięciem. Zwornikiem ideowym 
ca!ości są pierwsze i ostatnie słowa poety: „Żeby też jedna pierś była zrobiona nie podług 
miary krawca, lecz Fidiasza!" - Westchnienie jego pozostaje bez odpowiedzi. Sam ją daje 
w końcowej apostrofie do narodu. Dusza Polaków zubożyła się i pomniejszyła od chwili 
w_y~~ś?i_ęci_a „z pi,eśnią przyjaźni" i z braku zażyłości z ludem wieszczów, - „co wnosi 
p1esn i imię Boga'. Głos poety jest głosem wołającego na puszczy. Nie budzi echa w sercach 
skarlałego pokolenia. 



Dr MIECZYSł. A W KOTLARCZYK 

Teatr 1 szkoła. 
Wagę problemu teatralnego i szkolnego ocenia >1ę w całej rozc1ągłośc1 dopiero dzisiai. 

kiedy stanęliśmy wobec ruiny. Zdewastowane budynki, sprzęt zrabowany, zniszczone biblio
teki i nakłady podręczników, systematycznie tępione Słowo, a nade wszystko omal Że nie 
przetrącony kręgosłup prze7 likwidację IV znacznych rozmiarach elementu nauczycielskiego 
i aktorskiego. Zagadnienie organizacji IV tych warunkach dalszego kształcenia i wychowy
wania pokolc11, zagadnienie szkoły i teatru znalazło się poprostu w obecnej chwili na swoim 
jakbv martwym punkcie, zawisło jakgdyby w próżni najkrytyczniejszego z okresów, jakie 
kiedykolwiek przeż. yło w swej historii. Szkołę polską i teatr polski buduje się dzisiaj od 
nowa, od fundamentów i to w szybkim tempie, jako rzecz najpierwszej potrzeby, necz 
niecierpiącą zwłoki. 

l tu właśnie otwierają się przed teatrem i szkolą szerokie, szersze niż kiedyindzieJ 
perspektywy dla współdziałania. Szkoła i teatr razem. Teatr i szkoła powinny porozumiewać 
się ze sobą jaknajczęściej i współpracować. Wspólnych dróg, celów i linij chwila obecna 
ujawnia coraz wii;cej. Zwrócić tym razem należałoby uwagę na styczną choćby jedną tylko, na 
sprnwę języka, polskiej mowy. 

Na ten fragment-wycinek życia szkoły dzisiejszej każdy teatr na swój sposób wywiera 
wpływ i oddziaływać bc7'varunkowo w sensie pozytywnym powinien. Teatr dzisiejszy 
w Polsce ma specjalne i dod.nkowe jakby obowiązki wobec języka, wobec mowy polskiej, 
okupowanej pncz pięć i pół lat w daleko perfidniejszy sposób niż inne przejawy życia na
rodu. Te same obowiązki ma i szkoła. Tu jest ten punkt, na którym się muszą ze sobą 
spotkać; punkt wrznaC?ai;icy współpracę. Teatr stanie się przedłużeniem lekcji szkolnej, 
walną pomocą >zkolną, dla polonisty zwłaszcza. W szkołę zaś wejdzie z teatru atmosfera 
kultu języka, mowy, Słowa, które m ,1 <ię rozwijać, bogacić i żyć dla Narodu. 

SzkoL1 ma nieustannie czuwać nad wymową, nad dykcją, nad jej starannością, nad jej 
poziomem estetycznym. Pomagał jej będzie teatr, jako wzór pod tym względem. Oczywiście, 
doceniając w zupełności znaczenie lekcyj gramatyki języka polskiego dla tego celu, - nie 
zapominajmy tu również i o lekcjach innego rzędu, o charakterze nieco innym, kiedy np. po
zwolimy młodzieży wsłuchać się w żywe Słowo największych mistrzów polskiego języka, 
kiedy przemówi do niej najbezpośredniej jako nauczyciel ojczystej mowy np. Słowacki. 

Szkoła, która to będzie robić, nie będzie robiła właściwie nic nowego, będzie tylko po
prostu w zgodzie i harmonii z duchem Narodu, w którym tradycje kultu Słowa i mowy, 
wymowy i pięknego wysławiania się są głębokie i korzeniami sięgają wieków. 

Kult twórcy nowożytnej wspaniałości naszej mowy, kult Słowackiego wysuwa się też 
na czoło obowiązków pierwszych nietylko naszej dzisiejszej szkoły, ale i naszego dzisiejszego 
teatru, jeśli m•1 służba Polsce nieobojętna i jeśli mu nie wszystko jedno, co będzie 7. nim za 
lat np. dzie •: ięć. Odczytywanie Słowackiego na głos w szkołach czy prywatnym domu, recy
towanie w miejscach publicznych na codzień i święto, zwłaszcza święto narodowe, mogłyby 
wznieść i zbudować trwalszy pomnik polskiemu: Patri Patriae, pomnik wspanialszy a nade 
wszystko bardziej wstrząsający od wszystkich najwykwintniejszych, choćby nawet po miria
mowsku obmyślanych edycyj. 

Teatr Rapsodyczny narodził się właśnie z zachwytu nad oktawami Słowackiego. Wyrósł 
z kultu najwspanialszej i nieporównanej wirtuozerji języka z okresu właśnie „Beniowskiego". 
To jego założenie. A to założenie spotyka się znowu z polskimi dążnościami dzisiejszej szkoły 
w Polsce. 

Praca nad Słowem Słowackiego dokonywana przez nasz teatr, przemawianie, przekony
wanie i wychowywanie w ogóle artyzmem żywego Słowa, oto co stanowi podstawę naszego 
Creda i naszej wiary w przyszłość. 

Może z czasem młodzież polska odbuduje w sobie dawny, niegdyś młodzież polską ce
chujący kult dla wszystkiego, co w dziejach artyzmu Polski było najwyższe. Może z czasem 
marzenie jednego z naszych ewangelistów Piękna o cyrkulacji tego Piękna wzdłuż i wszerz, 
wgłąb i wzwyż Polski zorganizuje narodową wyobraźnię tyle, że stanie się dla niej koniecz
nością. Może z czasem Kraków w dni świąt Sztuki Polskiej stanie się ogniskiem zainteresowań 
całej. kulturalnej Słowiańszczyzny dla sztuki Polskiego Słowa, dla sztuki największego poety 
Słowiańszczyzny, dla sztuki Słowackie~o. 
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