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Juliusz Słowacki w piątym roku życia jako amorek 
Obraz J. Rustema 

BENIOWSKI 
W TEATRZE RAPSODYCZNYM 

Początek naszego teatru (1941), początek jawnej 
działalności (1945), pięciolecie teatru (1946) i jego 
restytucja (1957) związane są z poezją Słowackiego. 

Do jego oktaw wracamy często. Mamy za sobą kilka 
wersji scenicznych „KróLa-Ducha" i „BenioWl5kiego", 
mamy za sobą ogółem ponad 400 przedstawień tego 
poety. 

Rok bieżący jest rokiem Słowackiego. W kwie
tniu upływa 110 lat od śmierci poety (w Baryżu), we 
wrześniu upływa 150 lat od jego urodzin (w Krze
mieńcu). Realizacją „Beniowskiego" teatr nasz pra
gnie wziąć czynny udział w ogólnopaństwowych i na-

. rodowych uroczystościiach organizowanych dla uczcze
nia największego obok Mickiewicza polskiego poety. 

W stosunku do poprzednich naszych opracowań 

scenicznych tego poematu, obecne, czwarte z rzędu 

będzie najszersze i najpełniejsze. 

Pokazuje ono głównie tekst spoza pięciu pierwszych 
pieśni, wydanych za życia poety (1841). Jest wyprawą 
po złote runo egzotyki i orientalistyki epizodu krym
skiego z dalszych pieśni i v.nariantów. Cała ta wscho
dnia bajka z 1001-ej nocy jest główną osią akcji sce
nicznej. Bieguny jej natomi1ast pozostają w najści

ślejszym związku z zasadniczą koncepcją dramatur
giczną przedstawienia, koncepcją dwóch Słowackich 

w „Beniowskim", ailbo dwóch profilów jednego 
i tego samego poety i artysty. 



Poemat Słowackiego daje wyraz dwu dyskutowa
nym często poglądom na rolę artysty. Niby w so
czewce skupiającej przecinają się w ni:m ustawicznie 
i rywalizują o pierwszeństwo: forma i treść, rym 
i serce, a rtyzm słowa 1dLa słowa i słowo w służbie 

idei społecznej. Wykliadnikam i tych dwóch stanowisk 
są końcowe słowa dwóch poetów dzisiejszego przed
stawie nia : 

Mówi je den: 
... mój rym ... zia skały zachodzi. 
Porozciągawszy tęcze na obrazie, 
Pokołysawszy n a kształŁ dobre j łodzi, 

Idzie spać. - Wyraz został przy wyr azie, 
Nie wiem czego chce ? i czego dowodzi? 
Jako faj erwerk z gwiazid kilku tysięcy, 

Chciałem, aby się spalił - i nic więcej . 

A drugi: 
... mo}a d1aleka 
Moc i pieśń, która serce przeobraża 
I niewolnika przedzierzga w człowieka ... 

Ta cy dwa j poeci, tak u jrzani i odczytani stanowią 
wspomni1an~ wyżej zasadnicze dramaturgiczne skrzy
dła centralne j .akcji dzisiejszego przedstawienia. Obok 
nich dochodzą do głosu postaci imaginacyjne, uz..-ny
sławiająoe myśli, refleksje, marzenia i natchnienia 
tych poetów. Można powiedzieć, że poezja rządzi sceną 
niepodzielnie, że jest to premiera w najistotniejszym 
swym założeniu poświęcona poezji. 

Równolegle i w ścisłym związku z koncepcją dra
maturgiczną rozwijająca się koncepcja inscenizacyjna 
z·akłada jako kształt .sceniczny dla każdego aktu t rzy 
plany. 

Pierwszy, prosceniowy, przynależy Poecie-arty
ście, n'll'ratorowi i konfer ansjerowi, oraz jego par
tnerce, Muzie. Dr ugi, właściwa sce na i ternn właści
we j .akcji, zaznaczony elementami Wschodu, przyna
leży grze wszystkich postaci związianych z epizodem 
krymskim. Dział•a tu Muza Wschodni.a. Wreszcie trzeci 
p1an oddiany jest Poecie: człowiekowi i społecznikowi

r·ewolucjoniście, jego najbardziej osobistym uczuciom 
or az natchnieniom i wizjom. Współgrają tutaj Mu
za II i Chór. 
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CZĘśC I 

CZĘśC II 

CZĘSC III 

CZĘśC IV 

Poeta o sobie samym i Beniowsk im. J a zda 
na Krym po odsiecz. Spotkanie bohatera 
z posłem od Radziwma, Borejszą ora z 
z Tatarem Hametem. Apostrofa do Lu
dw iki Śn iadeckiej. 

Przybycie na Krym. Spot~anie z Salusią 

Gruszczyńską. Przygoda z pantoflami 
i niewol.a Beniowskiego. Apostrofa do 
matki. 

Credo artystyczne. Ambasa da Borejszy. 
Sprawia Hameta i uwolnien ie Beniowskie
go. Apostrofa do Mickie wicza i oktawy 
o P .a n u Ta :d e u s z u. 

Zapowiedź egzotycznych kolei Beniow
skiego. Ta tarska reduta. Kozacziek, rąba

nina, Beniowski po raz drugi w niewoli 
i powtórne oowobodzenie . Powrót do Pol
ski z odsieczą Barowi. Strofy o ginącym 

Islamie. Apostr ofa do potomności o sile 
oddziaływania poezji, oraz wizja zwycię

stwa Ludu. 
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Jeśli chodzi o 2lagadnienie recytacyjne j interpre
tacji tekstu, podkreślić należy, że każda próba takiej 
interpretac ji Słowackiego, zwłaszcza wielor1akiej f unk
cji jego słowa : muzycznej, uczuciowe j, obrazowej , 
rozum owej czy woluntarnej, nasuwa wiele pytań 

problemów do rozwiązania. 

Słowo „Beniowskiego" budzi przebogate na-stroje: 
wzrusza, maluje, znaczy, zapal.a i porywa. Rzeczą 

artysty słowa jest wziąć to wszystko pod uwagę, a to 
wcale nie jest takie proote. Pomijając nawet całą 

szcz.egółową problematykę techniki i estetyki żywego 
słowa, od fonacyjno-dykcyjnych etapów po wyrafi
niwane np. operowanie pauzą artystyczną, przyznać 

należy, że mówić wiersz w ogóle, ia zwłaszcza Słowa

ckiego, jest rzeczą niezwykle trudną jeszcze i dlatego, 
że nurt logiczno-syntaktyczny, treściowy jego wier
sza, nie zawsze pokrywa się i zga dza z nurtem mu
zyczno-metrycznym, formalnym. Nie zawsze, chcąc 

uwydatnić rytm, średniówkę , rym, strof ikę, można 

uwydatnić równolegle tego w iersza logikę , treść. Nie
raz uwydatnienie logiki realizuje się kosztem elemen
tów muzyczno-metrycznych i na odwrót. 

W każdym razie wiersz pod tym względem stano
wił dla artysty żywego słowa nieraz otwarte pole do 
dyskusji. Nia temat tego dylematu polemizowano 
u nas już n iejednokrotnie. Kotarbiński np. opowiadał 

się za wydobywaniem z wiersza walorów myślowo

ideowych; Boy przeciwnie, rytmiczno-muzycznych. 
Wysocka propagowała w swoim Studio recytację for
malną; Osterwa niatomi.ast tworzył w swojej Reducie 
po prostu całą szkołę n a t u r a 1 n e g o mówienia 
wiersz::i. I tak było wczoraj. 

Recytacja dzisiejsza przesuwa punkt ciężkości za
gadnienia ~dzie indzie j. D1a nowoc2Jesnego recytatora 
nie istnieje dylemat treści czy formy, sensu czy ryt
mu wiersza. DLa dzisiejsi;ego recytato11a is tnieje tylko 
problem indywidualnego traktowania wiersza, zależ

nego od indywidualności podmiotu recytującego (wa
runki głosowe, epoka, do której się przynależy), oraz 
od indywidu•alności przedmiotu recytowanego (np. 
wiersz o char akterze m uzycznym, r efleksy jnym czy 
ideowym). 



Nowoczesna recytacja daleka jest od traktowania 
schema tów wersyfikacji w spo.sób 1apodyktyczny. No
woczesna ekspresja wieral'la wym aga n ieraz odejścia 

od szablonów i reguł ; daleka jest nieriaz od symetrii 
i eurytmii, a bliższa natomiast asymetrii i .ar ytmii. 
Cresem cała tajemnica ek,spresji leży właśnie 

w zmiennosc1 rytmiki; czasem w sugestywnym roz
łamywaniu ustabilizowan ych fraz, czasem w zwykłym 
zatarciu średniówki, 1a czasem w niezwykle zaskaku
jącej pauzie artystycznej. 

Wiersz Słowackiego nie tylko wytrzymuje próbę 

takiej interpretacji, ale po prostu narzuca ją swoją 

nowoczesną strukturą. 

Dbać tylko trzeba, żeby ozdobniki nie przesłoniły 

nam głębi istotnej tekstu. Artyst a nowoczesny świa

domie pozbawi.a swoją interpretację wszelki·ego typu 
gierek słownych, wszelkich przerostów zewnętrzności; 
z pola swojego w idzenia nie eliminuje nigidy wnętrza 

r zeczy. 

Pamiętać trzeba, że nowoczesny wyrJZ może być 
osiągnięty tylko poprzez wypracowanie dl.a sztuki ży
wego słowa ruajtrudniejszych do wypracowania tut.aj 
wartości, poprzez zbliżanie się d o p r 1a w d y, p ro
s tot y i naturalności. 

Nic w nowoczesnej sztuce żywego słowa trudniej
szego a zarazem cenniejszego nad te osiągnięcia. No
woczesny 1artysta żywego słowa powinien być czułym 
słuchaczem nie tylko a utor.a i samego siebie, ale 
i społeczeństwa, z k tórego w yrasta i w którym żyje. 

Tego wymagają, jak nigdy może przedtem w h istorii 
naszej, dzisiejsze cl'lasy. A społeczeństwo dzisie jszych 
czasów postuluje właśnie: jak na jmniej fałszu, patosu, 
prz.esady i sztuczności - a jak najwięcej szczerości , 

prawdy, prostoty i ruaturalności. 

Jeśli miarą nowoczesności sztuki żywego słowa 

miałyby być najczęsci·eJ powtarzane przez społe

czeństwo dezyderaty pod jej adresem, byłyby nimi: 
prawda, .prostota i natu11alność. 

Nie wolno zapominać o istni·eniu współczesnego 

audytorium i dlatego starać się trzeba o nowoczesny 
wyraz nawet dla tekstów 'dawnych. 
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1945 Grunw ald (fragmenty Zawiszy Czarnego obok 

Grażyny i Konrada W1allenroda Mickiewicza) 

Beniowski (II wersja) 
Bajroa (fragment Kor diana obok tekstów Mi

ckiewicza, Rydla, Tetmajem, Staffa) 
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tekstów Mickiewicza, WyspLańskiego, Reymonta) 

1946 Król-Duch (II wersja) 

1947 Samuel Zborowski (II wersja) 

1949 Beniowski (III wersj1a) 



1952 Wieczór Słowackiego w r1amach prac Studia 
Teatru Rapsodycznego (fragmenty dramatów: 
Krak, Złota czas~a. Sen srebrny Salomei, Za
wisza Czarny, Ksiądz Marek, Beatryks Cenci, 
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