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Dyrektor i kierownik artystyczny

ANDRZEJ WITKOWSKI

dramatyczna Słowackiego rozpoczyna
się dramatem z kronik Litwy średniowiecznej „Mindowe", pisanym w r. 1829 w Warszawie, uzupełnionym i skorygowanym w r. 1832 w Paryż u .
Historia jest zatem od młodości poety stale obecna
w jego wizjach dramaturgicznych. Stosunkowo rzadko sięgał Słowacki po wątki do dziejów powszechnych (jak w „Marii Stuart" czy „Beatrix Cenci").
Zafascynowany był natomiast rod za jową plastyką
polskiego baroku („Mazepa", „Złota Czaszka")
i zagęszczeniem tragicznych konfliktów w panoramie
w. XVIII („Horsztyński'', „Sen srebrny Salomei'',
„Ksiądz Marek"). Wielką koncepcją artystyc zn ą na
innej płaszczyźnie zjawisk literackich była próba budowy mitycznych pradziejów w „Balladynie" i „LiHi
Wenedzie". S ą to zresztą utwory niejednorodne
w ramach ogólnych założeń ; w „Balladynie" dominującym akcentem jest gra ariostycznej fantazji,
w „Lilli Wenedzie" - szyfr metaforyczny, którego
punktem odniesienia była klęska powstania listopadowego. W końcowej fa zie dramaturgii Słow a ckiego
historia coraz bardziej stawała si maską czy problematyki heroizmu, sublimacji uc zuć, samo tności
(jak w „Zawiszy Czarnym") czy problematyki antynomii społecznych (jak w „Królu Agisie"), czy
wreszcie skomplikowanej problematyki filozoficznej
(jak w „Samuelu Zborowskim").

Doszły

do nas te pozne utwory dramatyczne
w strzępach, w powikłanych meandrach wariantów
różnych redakcji. Odczytujemy je i rekonstruuj emy
prawdopodobną zawartość zaginionych lub nigdy nie
napisanych części z podobną ostrożnością jak ta,
z którą filologowie klasyczni podchodzą do zatraconych w mgle czasu tragedii Sofoklesa czy Eurypidesa. Praca teatru - jak i praca historii literatury - staje się przy budowie scenicznego układu
tych fragmentów pasjonującą przygodą poznawczą,
wędrówką po labiryncie poetyckiej ekspresji, rozsadzającej wszelkie rygory form i tych wówczas
obowiązujących i tych, które zaczęły obowiązywać
dopiero w poetyce symbolizmu lub w modelu ekspresjonistycznej dramaturgii.
W przyszłość literacką wybiega również kształt
pisarski „Samuela Zborowskiego", najpóźniejszego
z poematów dramatycznych Słowackiego. Pisał go
poeta z końcem 1844 r. lub z początkiem 1845 r. Ponieważ w następnych latach, wypełnionych przede
wszystkim monumentalną koncepcją „Króla Ducha",
nie zrealizował już żadnego z planów dramaturgicz-nycb, trzeba uznać „Samuela Zborowskiego" za finał formalnego rozwoju artysty, za pożegnanie
z jedną ze sfer poetyckiego działania.
Utwór znalazł się w bogatym zasobie spuścizny
rękopiśmiennej. Tytuł nadał mu Antoni Małecki.
Pierwsze fragmenty drukowano dopiero w r. 1884
i 1889 w sposób zresztą chaotyczny. W r. 1901 ogło
sił całość Artur Górski na łamach czasopism. Pierwsze wydanie książkowe ukazało się w r. 1903 staraniem Henryka Biegeleisena. Po kilku drobniejszych
przyczynkach krytycznych różnych autorów obszerniejszą charakterystykę tekstu dał w r. 1905 Wiktor
Hahn. Szczegółowy opis i wszechstronną analizę
przyniosła dopiero monografia Juliusza Kleinera.
Długo czekał „Samuel Zborowski" na druk, długo
również na pierwszą realizację sceniczną, bo aż do

r. 1927. Prapremiera (24.VI.) związana była z okresem sprowadzenia zwłok Słowackiego z Paryża na
Wawel. Układ tekstu był dziełem Wilama Horzycy
i Leona Schillera. Inscenizacja uwzględniła zarówno
motywy filozoficzne jak i zasadniczą z punktu widzenia teatralnego i kulminacyjną w zakresie poetyckim scenę sądu w zaświatach, rozpatrującego
konflikt między Zborowskim i Kanclerzem Zamoyskim.
W poemacie wielowątkowym, jakim jest „Samuel
Zborowski", sprawa Zborowskiego nie jest dla poety
jedynie ważna. Zdąża do niej poprzez różne postawy
i różne struktury artystyczne. Widzi świat jako rozwijający się w czasie sen. Utożsamia się ze śniącym
Eolionem (Helionem), a poprzez niego z Luciferem,
swoistym upostaciowaniem dziejów globu ziemskiego i historii ludzkości. Słu_Sznie podkreślano w studiach nad tym okresem twórczości Słowackiego, że
koncepcja snu jako odnowy zapomnianej, utajonej
przeszłości zarówno człowieka jak i gatunku ludzkiego, jest romantycznym prekursorstwem myśli
wyprzedzającej o dziesiątki lat teorie Freuda, Adlera i Junga. W ekspozycyjnych scenach „Samuela
Zborowskiego" możemy dziś odczytywać niezwykle
przenikliwie rozumienie fenomenów, które określa
modny obecnie termin „archetyp" jako zbiorowe
doświadczenie ludzkości nagromadzone w indywidualnej podświadomości.
Ta migotliwa fantasmagoria starych i nowych złu
dzeń, wierzeń, reminiscencji, interpretacji, składają
cych się na niepokój, z jakim człowiek spogląda
w otchłań, z której wyłonił się aktualny stan jego
świadomości egzystencjalnej mogłaby tworzyć
klucz do niejednej koncepcji inscenizacyjnej. Dotychczasowe ujęcia, począwszy od przedstawienia
z r. 1927, przesuwają główny akcent na inne sprawy - na Zborowskiego, Zamoyskiego i konsekwencje historiozoficzne lub moralistyczne tego wątku .

Boy-Żeleński

w oplSle warszawskiej prapremiery
zdawkowo, choć z szacunkiem należnym i dziełu i chwili, potraktował genezyjskie epizody, by cały
zachwyt widza i krytyka teatralnego zachować dla
sceny sądu.
Można zrozumieć intencje teatru, który tę scenę
uczyni wyłącznym przedmiotem inscenizacji, który
spróbuje załamać ją w dwóch różnych pryzmatach,
by wydobyć z niej całą skalę intensywności dramatycznej. Wymaga to z kolei w rozważaniach i informacjach rezygnacji ze sfery motywów , które pozostają poza nawiasem wybranej koncepcji (a więc
z komentarza do metempsychozy w uj ęciu Słowac
kiego i innych podobnych t ematów). Wa żne pozostają jednak obsesje wizual ne i asocjacyjne poety,
a więc powtarzający się wciąż w jego dziełach obraz
trumny, lub koszmarna perseweracja obrazu ścię tej
głowy ludzkiej (tak wyraziści e konstruująca klimat
ekspresyjny „Beatrix Cenci" lub „Poematu Piasta
Dantyszka o piekle"). Obraz ściętej głowy u Słowac
kiego można pojmować symbolicznie, można go jednak również umieścić w układzie skojarzeń romantycznych, opierających się genetycznie o refleksy
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (widmo gilotyny).
~Scięta głowa Samuela jawi się w poezji Słowac
kiego jako kolejna manifestacja okrutnej wyobraźni,
nie dającej się zamknąć w idyllicznym schemacie
staroświeckiego, łagodnego łowcy wzruszeń lirycznych. Jeśli ten obraz był zalążkiem krystalizującej
się wokół niego fali retorycznej obfitości, jeśli prowadził ku decyzji wyboru fabularnego, trzeba z konieczności zwięźle przedstawić rekwizyty, zużytko
wanej dla celów poetycl}ich anegdoty historycznej.
Wypunktujemy tylko fakty najważniejsze. Po koronacji Henryka Walezego w Krakowie, w lutym
1574 r., doszło do zwady, w czasie której młody Samuel Zborowski zabił usiłującego pogodzić zwaśnio
nych rozjemcę, kasztelana Andrzeja Wapowskiego.
dość

Król ukarał zabójcę łagodnie, skazując go na wygnanie bez utraty czci. Zborowski udał się do Siedmiogrodu, gdzie panował Stefan Batory. Po ucieczce
Walezego, w czasie drugiej elekcji, cały ród Zborowskich poparł kandydaturę Batorego na tron polski.
G dy jednak nowy władca v.rysunął na pierwszy plan
w kraju J ana Zamoyskiego, Zborowscy czuli się tym
urażeni i spiskowali przeciw Batoremu. Od banicji
Samuela min ęło 10 lat; przez ten czas zatarła się pamięć o wyroku, który formalnie n ]e był odwołany,
al e faktycznie nie obowiązywał; Zborowski od lat
przebywał w kraju za wiedzą króla i Zamoyskiego.
Gdy jednak bracia Samuela zaczęli intrygować przeciw Batoremu w kraju i na obcych dworach, Zam oyski w ma ju 1584 r. kazał pochwycić banitę
i ściąć. Egzekucja odbyła się pod basztą Lubranką
na Wawelu. Błąd Batorego i Zamoyskiego polegał
na tym, ż e Samuela ścięto za starą win ę, nie wytaczając mu procesu o świeże przestępstwa natury
· ciśle polityczn ej. Mimo w zburzenia szlachty Zamoyski w styczni u 1585 r. w senacie zdołał uzasadnić swoje postępowanie i wygrał rozgrywkę z opozycją. Postać jednak Samu la Zborowskiego stała
si ę pon urym symbolem i l egendą literacką, często
później opracowywaną narr acyjnie (J. I. Kraszewski i Henryk Rzewusk i) i w formie dramatycznej
(Szujski, Szpotański, Goetel).
S łowacki czerpał wiedzę o wydarzeniach z książki
Lucjana Siemieńskiego, ogłoszonej w r. 1844, zawieraj ąc ej szereg dokumentów historycznych i komerit.arz. Tam znalazł poeta szczegóły, które oddziałały
silnie na jego wyobraźnię, a więc wiadomość, że
Zborowski przed śmiercią pozwał Zamoyskiego na
sąd boży, jak również niesamowity wręcz epizod, dotyczący szlachcica w czarnym żupan ie, który umazał w krwi Zborowskiego chustkę i zapowiedział,
że mścić się będz ie za krew, jeśli nikt inny tego nie
uczyni. Szlach cica nikt nie znał i nigdy potem nie

pojawił się

on z

żądaniem

pomsty czy sprawiedliwości, co pozwoliło poecie na utożsamienie owego
nieznajomego z Bukarym (Luciferem).
Szereg innych elementów relacji ze zbioru Siemieńskiego powtarza się w scenie sądu u Słowac
kiego. Ich wyliczenie i zestawienie jest o tyle nieistotne, że historia jest dla wizji poetyckiej tylko zarzewiem. Poemat Słowackiego nie jest kroniką dramatyczną, nie kopiuje zdarzeń, lecz je uwzniośla,
zmienia ich jakość, ich ciężar etyczny. Ze sprawy
Samuela czyni sprawę Polski a ze sprawy Polski
sprawę ludzkości w jej dynamice ewolucyjnej, w jej
dążeniu ku wyższym formom bytu. Tę perspektywę
patetyczną wyraża słynna apostrofa mowy obroń
czej:
Kto nieśmiertelną ma w sobie istotę,
Czuje, widzący ten świat w starej korze,
Ze coś większego ze świata być może,
Gd'y się urodzi w nowość z ducha cudów ,
Niż gniazdo nędznych i cierpiących ludów
Które za jadłem ciągle łażą chciwie.

Jeśli nawet wyda nam się - nie bez powodu że historia Samuela wyrosła u Słowackiego ponad
swą wartość symboliczną

i że prometejski motyw
raczej innego bohatera i innego kontekstu
dziejowego, to ten racjonalny sceptycyzm zostaje
obezwładniony strumieniem autentycznej namięt
ności poetyckiej, szalonym wichrem ekspresji, ła
miącym kruche bariery intelektualnego oporu przeciw tej dziwnej romantycznej alchemii, zmieniającej
proch faktów w złoto poetyckiej eksplozji.
Po „Samuelu Zborowskim" Słowacki starał się
wygrać~ wyścig z upływającym czasem, z chorobą
i śmiercią, już nie w dziedzinie dramatu, lecz w gigantycznych rapsodach „Króla Ducha". Urwał je na
pieśni o Bolesławie Smiałym , ale w dających się dostrzec perspektywach ostatniego poematu widział
m. in. żywot Jagiełły i żywot Samuela Zborowskiewymagał

go. To zestawienie jest niemal paradoksalne; niesą przecież historycznie te postacie:
jedna związana z bitwą pod Grunwaldem, druga
z awanturniczym warcholstwem. Historia poezji zna
jednak wiele podobnych dysproporcji między sferą
wątków a nadaną im funkcją znaku określonych
wartości. Fakt wyznaczenia przez Słowackiego Samuelowi tak wysokiej roli w „Królu Duchu" rzutuje
retrospektywnie i na dramat z r. 1845. Wzrastające
zainteresowanie teatrów dla późnej fazy dramaturgii
Słowackiego nie omij1
a więc i tego trudnego poematu.
współmierne
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Skoro się rozedniewać zaczęło, przy sze dł P. Urowiecki z wie lką zgrają do niego, mówiąc: P. Zborowski póydź z n am i bo iuż czas przysze dł, a iuż się też
był na to gotowal, ubrał się w żupan atłasowy
i delię szkarłatn ą rysiami podszytą. Za tym rzekł
P. Samuel: A iuż czas. Póydźmyż w Imi ę Pań k ie .
Zatym i d ąc z dworem P. Urow ieckiego, mię dzy
P.' Urowieckim a Panem Staros tą Przemy skim, y za
niemi Wybramowski, przed niem i innych w iele. Mial
też xiążki pod pachą i rz ekł: Dla Boga czy tay kto,
boć i móuiić nie mogę, i obrał się chłopiec P. Uro wieckiego, który mu Psalmy czytał idąc podle niego.
Kiedy iuż przy sze dł ktl ko ści elnym drzw iom, rze kł
P. Samuel: i tu Boga chwalą , nie kogo inszego, pros z ę w as, dopuśćci e mi, abym tu ostatni ą oddał ofiarę
P. Bogu memu. Na co odpowiedział P. Urowiecki: nie
będzie z t ego nic, iuż teraz póydź, bo nie masz czasu,
iak oż go przecie prowadzili. Wtym z kościoła wysze dł P. Kanclerz, który nań zawołał: odpuść mi,
Zborosiu, że cię każę tracić . Odpowiedział mu: nie
odpuszczę przed Bogiem i przed ludźmi, bo mię niewinnie tracisz . R z ekł mu powtórnie P. Kanclerz:
odpuść mi, Zborowski! Odpowiedział mu ręce
składaj ąc ,
że nie
odpus ::cz ę
to wiedz. Zaczym
P. Kanclerz kazał im stanąć, mówiąc po raz trzeci:
dla Boga cię proszę, odpuść mi! On na to: iużeś mię

Państwowy
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wacki „Horsztyóski", scena zbiorowa. Inscenizacja i reży
seria Andrzej Witkowski. Scenografia Kazimierz Wiśniak.
Premiera kwie c ień 1963.

•

teraz zagadł, odpuszczam, ale cię pozywam przed
straszliwy sąd. P. Boga żywego, przed którego maiestat ia dzisiay stanę. Ten mię z tobą niechay rozsą
dzi, że mię niesłusznie tracisz. Aż się P. Kanclerz
za głowę uchwycił, gdy to usłyszał. Potym rzekl
P. Samuel sam do siebie głosem wielkim, że słyszeli
wszyscy: Miły Boże ! prawda to, widzę, istotna, że
śmierć za sprawiedliwy·rn sądem, Bożym przychodzi,
iż powiedział, kto mieczem woiuie, od miecza ginie.
Potym rzekł do sług kanclerskich: widzę, że między
WMościami jest w ielu zacnych i uczciwych szlachty, nayprzód Bogiem moim świadczę i wami wszystkiemi y iemu samemu przysięgam przez Imię iego,
żem jako nic złego nie myślil Rzplitey, ani Królowi,
iakożkolwiek bądź ten niechay będzie świadkiem,
że niewinnie ginę. Takiego przysięgania poklęk
nąwsz y na kolana było po trzy razy. Zatym do niego prz esze dł Bech iuż u samey furty z papierem,
aby się na nim podpisał. Na to rze kł mu P. Samuel:
Iakoż, klecho, nie przestaniesz, ty o zdradzie myślisz,
a ia o czym inszym, iuż mię zaniechay. Otworzono
:<'Utym furtkę, za którą wyszedłszy poyrzal na świat
i rzekł: Gdzież moi bracia, gdzież moi przyjaciele,
gdzież moi słudzy, których ia miałem zawsze niemało, a teraz sam ginę?
(fragmenty z Pamiętnika Warszawskiego
czyli Dziennika Nauk i Umiejętności, tom
VII, rok 1817)

Jan

Kosiński,

projekt scenografii do „Samuela Zborowskiego".

DYSKUSJA O POLAKACH
ZBIGNIEW ZAŁUSKI: Aby przywrócić historii rolę
wielkiej wychowawczyni, musimy zdać sobie sprawę
z jednego nieodwołalnego faktu. W dzisiejszych cza.~ach stary wzór historii, oddziaływanie obrazem „kamieni przez Boga rzuconych na szaniec", historia rozumiana jako wzór bohaterskiej śmierci, tradycyjna
pedagogika „od pana Podbipięty" ze swym Allachem
Sienkiewiczem i Wańkowiczem jego prorokiem umarła. A w każdym razie nie nadaje się do użytku.
IRENEUSZ KUSTRZEBA: Czysty patriotyzm jest
fikcją, ale fikcją szczególnego rodzaju, funkcjonują
cą w charakterze autentycznych przekonafi wielu ludzi. Ludzie tworzą historię, ale nie każdy z osobna,
na swój własny rachunek. Tworzą ją poprzez okreś
lone grupy społeczne, w których obrębie działają.
Czysty patriota bywa więc definiowany społecznie
i klasowo przez ideologów tego ugrupowania, w którego ramach działa.
KAZIMIERZ KOŹNIEWSKI: Istnieją narody, u których zanik dyspozycji zbrojnych oraz konieczne minimum skłonności do ryzyka posunął się tak daleko,
że należy aplikować im odpowiednią kurację „uzbrajającą". Nasz naród nie wymaga jednak takiej kuracji, raczej innej; nawet krańcowo innej. W naszym
polskim społeczeństwie niestety ciągle pilną sprawą
jest dyskusja z nadmiernie romantyczną postawą
wobec życia i historii. Nadmiernie romantyczną, to
znaczy nadmiernie uczuciową, a zbyt mało rozumową, nadmiernie honorową, a zbyt mało wyrachowaną.

WIESŁAW NOWAKOWSKI: Zarzucaliśmy sobie
wszyscy nawzajem, że jesteśmy narodem o· wybujałej wyobraźni. Rozlegał się wielki krzyk potępiający
przerost fantazji, pogoń za mirażami i brak realizmu
w myśleniu. Wiele wskazuje na to, że okazał się
skuteczny. Dziś prawie każdy dureń chwali się, iż
mądrze woli chudego wróbla, byle w garści, od najpiękniejszych perspektyw. Tymczasem brak wyobraźni staje się przyczyną osobistych klęsk. Jest
jednyni z hamulców, o których się będzie sporo
mówiło .

JANUSZ WILHELMI: Romantyczny „koloryt narodowy" zabarwia jeszcze naszą literaturę naszą
poezję. Ale czy zabarwia i politykę. Wydaje mi się ,
że już nie ...

Początek przedstawień

wieczornych godz. 19.15
Dyrekcja i Administracja Teatru
Wrocław, ul. Rz e źnicza 2

Telefon
Centrala 432-76
Dyrekcja 387-n
Org. Widow. 4:17-fl2
Zamówienia na b ilety zbiorowP. przy jmuje Dział Organizacji
Sprzedaży od godz. 8 do 15. T elefon 437-62. Bilety indywidualne w kasie teatru od godz, 10 do 13 i od 16 do 19.15.
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" Rynek 38 cod ziennie
oprócz niedziel i świąt w godz. 10-18.

Cena

Kart. A/351/70, (C-4/104), 2.500

sł

!,50.-

