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Edward Csató 

O „Samuelu Zborowskim" 

Samuel Zborowski Słowackiego to utwór szczegól
n y. Chciał o y się go nazwać najdziwniejszym dra
m atem na świecie, gdyby nie okoliczność, że jest to 
r zecz nicd kończona, zbiór większych i mniejszych 
fragm entów; w tej sytuacji lepiej pozostać przy 
kreśleniu: najdziwniej zy na świecie brulion drama

tu. 
Skąd bierze się owo poczucie dzhvnośC<i, ogarniają

ce nas już przy pierwszym czytaniu dzieła i bynaj
mniej nie malejące przy kolej.nych gruntowniejszych 
lekturach? Oczywiście niedokończenie, szkicowość, 

brulionowy charakter Samuela mogą Lu mieć pewne 
znaczenie ; coś, co okazałoby się jasne przy wglądzie 

w pełny p lan poematu, jako wyrwany fragment staje 
s ię bardzie j wieloznaczne, niepokojące, tajemnicze. 
Ale nie ten czynnik gra tu najsilniej: tak jak nie 
przejmujemy się tym, że jeden z bohaterów nazywa 
s ię raz E :ion a raz H elion, tak samo przemykamy 
się nad inny mi tego rodzaju niekonsekwencjami. Pa
mięć o nich raczej maleje wobec za skoczeń zn.acznie 
głębs zych i niespodzianek bardziej podstawo·wej na-
1.ury. 

Rozumi m y też łatwo, że mamy do czynienia z dra
matem fa n tastycznym. Fantastyka w dramacie, a 
zwła szc za r omantycznym, to zjawisko dość zwyczajne. 
Nie dziwi nas udział duchów w akcji utworu, ani 
p ojawienie s ię postaci, personifikujących siły natury. 
Nie dziwi nas, że te duchy i stwoiry wplątują się 

pomiędzy osoby, działające w planie ziemskiego ży

cia. Nie z as.kakują nas widzenia i majaczenia senne 
bohatera - to także ~potykaliśmy w innych drama
tach. Ani nawet to, że pewne pa.rtie akcji rozgry- • 
wają się w· zaświatach~ nie mówiąc o Calderonie, 
znamy to choćby z Byrona czy Goethego. 

Tak, żadne z tych zjawisk nie musi nas dziwić, ale 
zaskoczenie wynika z ich nagromadzenia, z okolicz
ności, że rozprzestrzeniły się one tak gęsto w całej 

tkance ut v:oru. Flragmenty fabularne z planu ziem
skiego, k tóre dla widza bywają na ogół wskazówką, 

.pozwalającą się zor iento w<J.ć w akcji utworu, tu są 

nad wyraz nikłe i nie dają takiej orientacji. Z jed
nych ni \Vy nikają drugie. Zarysowują się jak nieco 
tylko wyraźniej sze p unkciki w gwiezdnej mgławicy. 

Toteż pienvsze czytanie nie tylko 'Zaskakuje, ale 
;przede \V zy stkim napawa przerażeniem. Porównanie 
do mgławicy nie było przypadkiem. Odbiera się wra
żenie, ż ta lawi·na poetyckich słów i obrazów nawet 
się nie t ocz;1·, tylko obi w a nas ze wszystkich tron, 
tamując oddech, że t e frazy rodzą się nie wiadomo 
skąd i wiodą nie wiado mo dokąd. 
Na s tępne, dokładniejsze lektury, konfrontacje jed~ 

nych wąt ków z drug imi . pozwalają się uformować tej .· 
mgławicy w jakieś !> kupiska; zaczynams przeczuwać.„ 



pewne treści, domyślać się znaczenia obrazów. W 
którymś momencie następuje zdziwienie zupełnie in
nego rodzaju: klucz do uhvoru wydaje s ię nagle bar
dzo prosty. Polega on na ,tym, że trzeba '.v.szystko, 
co napisane, brać jak najbardziej dosłownie. Nie 
szukać tajemniczych znaczeń ani uklrytych : ymb::iJów. 
Wtedy warstwa słowna poetmatu staje s ię jakby 
przeźroczysta, my zaś zaczynamy teraz wkraczać już 

nie tyile w dziwny ut·wór, ile w dziwny, bardzo dziw
ny świat. 

Rzecz zaczyna się w bliżej nieokreślonej górskiej 
okolicy, umiejscowionej na poły we współcze :'ncj poe
cie dziewiętna stowiecznej Polsce, na poły w jakimś 

kraju bajecznym. Stary książę Poloniusz czynny po
litycznie i mający nie mały wpływ na życie k:·aju, 
ma syna Heliona, któ-rego nerwowe, halucynacyjne 
przypadłości sprnwiają mu wiele trosk. Kiedy się 

wsłuchamy uważnie w słowa Heliona wy;powiadane 
w atakach choroby, odsłania się nam taje:nnica .. Je
go wizje są reminiscencjami z dawnych żywotów. 

Kiedyś, w pierwocinach z,iemskiego bytu, Helion był 

ognistym duchem, w mękach i grozie, wybuchami 
wulkanów formującym oblicze ziemi. Po wielu ty
siącleciach, przyjąwszy już 1udzką postać, by ł mło

dyun faraonem, rządzącym okrutnie i poświęcającym 
masy niewolników dla wzniesienia wspan iałych pi
rami<l JaJkiś mag odsłonił mu wówczas czą:'tki ta
jrunnic byt>u, cząstk"i wiedzy o odradzaniu >ię dusz. 
Młody faraon przy jął to dosłcrwnie i wra1: ze swą 

siostrą i równocześnie ukochaną, Atessą, popełnił sa
mobójstwo, aby odżyć po latach w tym -amym ciele 
i .w tej samej sytuacji. Ale ~zukał się .srcdze; p o 
trzech tysiącach lat duch jego wcielił się właśnie w 
postać młodego syna księcia Poloniusza, i oto w na
padach jasnowidzenia tęskni za ukochaną A tessą. 

Błądząc wśród gór, młody książe spotyka past el'kę, 

w którą - jak się orientujerpy - wcieliła ;; ię dusza 
Atessy. Oboje czują w sobie pokre~111e du:,ze i już 

zaczynają się poznawać; ale, kiedy s.pacerując wcho
dzą na most, ten razem z nimi leci w przepaść. Oka
zuje się, że był to most uczyniony przez szatana: 
strącił ich, bo nie chciał, aby się poznali. Książę jest 
całkiem złamany stratą syna i widząc, że :przed jego 
rodem nie otwierają się żadne pers.pek'tywy, traci też 

zainteresowanie losem kraju. 

Ale Helion i Atessa-Heliia.na nie giną. Ona .s:pada 
na dno oceanu, gdzie w przedziwnym, p cdwodnym 
świecie toczą się rozmowy o początkach i rozwoju 
świata . Ir.deje Heliona i Helia,ny egzemplifikowały 

prawa ewolucji :poszczególnych duchów, t eraz roz
tacza ~ę przed nami wizja ewolucji całego Ś\\'iata; 

lucyferyczny og1en spala formy, które już się 

ukształtowały i przez to pozwala się rodzić formom 
wyższym. świat jest w ciągłym ruchu, a motorem 
tego ruchu jest siła duchowa. Lucyfer p<.izwa1a He
lianie zasnąć w podwod,nej krainie, .sam je<lnak gna 
w świat, bo pędzi go jego przeznaczenie: wkrótce bę-

Juliusz Słowacki „Samu.el Zborowski" 

Vv' arszawa, Teatr Polski, 1927 . 
T.e±yseria: Leon Schiller. Scenografia Stanisław ,S li
wiński, Józef Maliszewski (Helion) Maria Malicka 

(Heliana) 

Warszawa, Teatr Polski 1927 r . 
Pośrodku. na schodach: Waclaw Nowakowski (Kan
clerz), wyżej Karol Adwentowicz (Lucyfer), Gustaw 

Buszyński (Samuel Zborowski) 



clzie ,,iię rozgrywać ważna sprav.ra, w której on =si 

"\Vziąć udział. 

Helion także nie zginął, ale zaonął mClże bardziej 
niż Heliana. Chodzi po świec-ie, ale npuś.cił go d uch, 
który nim władał . .Jest t e>ra?. n aj normalnie j ,;zym mło
dym człowiekiem, nieczu łym na duchy , na taj emni
ce świata; realis tą. Za to duchy zapanowały teraz 
nad Poloniuszem. Kiedy stary k,-iążę i::o rzekomej 
śmierci syna stradł zmy · ły , w je"o ci<>.ło wśliznał się 

duch dawnego hetmana i kanclerza P ol ,;k i, Jana Za
moyskiego. Duch ten s:wka .>chron:en ia prze d duchem 
~ kazanego ongiś ·przez -iebie na śmierć S2muela Zbo
rowskiego, który go ściga. D~a ludzi stary książę j es t 
po pro.stu obłąkanym i wkrótce umiera ; sprawa po
między siedzącym w jego ciele duchem kanclerza i 
Zborowskim rozegra się dalej \"' zaświa la ~h . 

Tu k011czy się częś ć pien \'.'ca fanta s tycznego dra
matu. Nie wiemy, w jak im k sztakie m~:śla ł cstatecz
nie zamknąć s\vój utwór Słcwacki, ani je> k go podzie
li ć na c zęści .Wydawcy każdy pełni ej~zy fra g ment 
traktują jako oddzielny ak t. D ot ychc za' zrcierowa
l iśmy c'Ztcry akty, liczące w sumie około 1300 wier 
szy. Następuje a'd piąty, który .s-am ma wier;; zy po
nad 1200: a więc je.ot to mniej więcej połowa zacho
wane j całośc i. Cały t e."'1 a l{, preze:itu je sąd nad Za
moy skim, pozwany:n przez Samuela Zborow~kiego. 

Sąd rozpoczyna s ię jakby '"' piek le, a le p(;żni ' i „rzecz 
idzie wyżej" i rolę arbi tra przejmuje Chry st us. Na-
omiast Lucyfer, J-tóry pod pcdacią s trzel ca Buka re

go ucz stniczył w dra m acie r odzin nym Poloniusza, 
teraz staje się a dwoka tem Sam uela i oskarżycielem 

ZamoyskiEgo. · 

Aby lepiej sobie sprawę P pr zyt omn:ć , przypo:nnij
m y najpierw pewne fakty _ W czasie elekc: ji, po wy
jeździe z Polski Henry ka W alezego. k an dy dal u~ę 
Stefana Batorego na tron Polsk i pop i~al i naj;;ku
teczniej Jan Zamoyski i r o·' zina Zb oro'l\-skich. \Vk rót
ce po jego intronizacji Z a m oy, '·i przy łą c i:y ł się do 
p olityki królewskiej, mające j na celu ogrąniczenie 

,.złotej wolności", a s.zc:'. cg1: in ie dotycbczasowych za
,~.d elekcj,i; Zborows cy n~ t o ;n ia;;t zdecydowanie prze
ciws.tawiali s ię tej po1it ~· , e .. Je óen z p rzyw ódców tej 
r odziny, Samuel, niepo"kromi ona, warcholsk a dusza, 
zos tał w 1574 r. skazany na wygnani e z kraju za za
bicie ka ;;ztelana przemyskiego W apow.;kiego. .Jakiś 

as przebywał wśró d k ozaków na i iż.u, p otem sa
mowolnie wrócił d o laaju, odg,·ażają c się na kr ' a 
i Zamoyskiego_ Zapędziwszy _ ·c; aż pod K r aków, a 
stał ujęty i skaza ny na śm ierć . Egzekucja odbyła Eię 

w 1584 r. Zboro-wscy przez dłuż.szy czas tym bardziej 
j~zcze podbur zali ,?. achlę pn iv.;k o Zamo:;- -i\: iem u 
i królowi. Opisy śwJerci Samu la Zborow -k.lego d o
chowały się w .<t arych p rzekazach; Wed ug nich za
chował się on z godnością , a ka.ncler z pro~'.ł i;o o 
przebaczenie. Dnpiero u·„ykrctn ym pow l6:-zeniu 
prośby Zborow,ki pn.ebal:zył. p9zy wając j e<tjn ak Za
moysk,iego na <ąd boż;'. 

I właśnie teraz, po latach, ów sąd rozgrywa się 

przed nami. Ma niektóre cechy podobne do procedu
ry zie:ms:kiej, a niektóre bardzo ocHegłe. Może dla
tego, że to sąd duchów, w przewodzie nie omawia 
się konkretnych okolicz.ności, towanyszących skaza
niu na śmierć Samuela: duchy zapewne je znają. Nie 
m a też mowy o okolicznościach politycznych, o anta
goniźmie rodzin, o powodach banicji Zborowskiego. 
Sądzące duchy nie bawią się w szczegóły, roziważają 

problemat maksymalnie uogólniony: z jednej strony 
mamy prawo, z drugiej Złotą Wolność. Zamoyski i 
Zborowski - a właściwie ich duchy na sądzie 

stają się przez to jakby postaciami-alegoriami ze 
średniowiecznych moralitetów, czy też autos sacra
mentales Calderona. Bukary zaś i Lucyfer w jednej 
osobie, przeciwnie niż strony w sporze, nabiera ry
sów sarmackiego adwokata i wygłasza staropoil.ską 

mowę sądową. W jego wymowie ba.rok miesza się 

wdzięcznie z ultraromantycznym potokiem poezji, ba, 
nie potokiem już, lecz całą rzeką poezji, pędzącą z 
siłą niepowstrzymaną i nie bardzo dającą czas na 
rozważanie poszczególnych argumentów. 

Z jednej strony więc, jak się rzekło, mamy Prawo. 
Rację Stanu, z drugiej - szlachecką Złotą Wolność; 

Adwokat· w imię tej ostatniej atakuje Prawo. Ale 
znowu nie powinniśmy identyfikować tych pojęć-ale
gorii z dramatu z pojęciami, jakie wyrobiliśmy sobie 
na podstawie podręczników historH. Po to przecież 

przez całą część pierwszą dramatu obcowaliśmy ze 
Ś\yiatem .nadzwyczajnym, aby teraz w momencie są

du stosować jego kategorie. Ze s•krótem „Złota Wol
ność" użytym przez nas dla określenia tego, co wyra
ża duch Samuela, nie powinny się kojarzyć ani pry
•vatne i E'goistycznie-rodowe interesy magnaterii, ani 
d,robnoszlacheckie warcholstwo. Słowacki nie spraw
dza s woich formuł historycznie, nie osadza ich w 
kontekście realnych dziejów Polski. Zasada wolności 
to dla niego formuła duchowa, to zwycięstwo Ognia, 
spalającego martwe skorupy Prawa i przygotowują
cego miejsce dla d:o>.lszego rozwoju świata. Funda
menta szlacheckiej wolności miały odegrać w tym 
roz·woju istotną rolę. ZamoyskJ - powiada Adwo
kat - zabił Samuela w imię formuły prawniczej, w 
imię racji stanu, dla dobra Polski; dlaczego potem 
Polska upadła? Widać, błędna to była droga, widać, 
próbowano zawrócić nasz kraj ze ścieżki jego prze
znaczeń, określonej przez całą ogniście-duchową ewo
lucję śwrata. 

Nie będziemy tu streszczać toku procesu, ani argu
mentacji Adwokata. Dla czytelnika czy widza, który 
uchwycił samą podstawę spor.u, obroń~zo-Olskarży

cielska mowa Lucyfera staje się jasna. A zakończe

nie? W brulionach Słowackiego pozositało kilka szki
ców, zamykających scenę sądu; pole dla inscenizato
rów jest otwarte. 

Dwudz,ielna budowa zachowanego tekstu Samuela 
sprawia, że realizatorzy, zależnie· od zainteresowań, 



m·ogą więk~zą uwagę "ku il: na ·e ::lnej z częśc i. Moż

na zatem całą rzecz traktować ja -o próbę :>t\·:orze
nfa poematu· mitologicznego o tworzeniu i ządku 

· viata, o rodzącej się z ducha ewolucji n a ury, o 
podmcrs.kim fantastycznym „piekle", miejscu chwilo
vego odpoczynku dla duchów, coraz to wyru : zają

cych na bój o nowe wyższe formy. Wówcza - patrzy
libyśmy na Samuela jako na manifestację ni ezwy
lk łej poetyckiej fantazji. Myśli i;:ol ityczne Słowackie

go, zawar te w drugiej części, pozo.-;tałyby jed ,1· nie w 
t ł . 
Moż.na jednak pos tąpić inaczej. UL'.1ając, że dla tych 

myśli właśnie poeta sk ons truowa u twór w taki a nie 
y s.posób. Przy takim ujęciu część pierw,:za s ta

n wiłaby jedynie przygotowan ie, budowałaby zarys 
umownej rzeczywistości. w które.i rozważania i pole
oiki części dru giej uzy skują pdnię znaczeni a. Tak 
p jętego Samuela możnaby na.zwać „parad k• em o 
pohlli.iej anarchii". T :nat nie wy daje ię pozbawion:-' 
aktu aJ.nośc i, niedawno przeci eż wybitni publ:cyśc i 

,·r zyżowali w tej sprawie pióra w naszej p rasie. Pa
rnd oksy charakteryzują s ię tym, że bardzo o<;t r o 
przeciws tawiają się potocznym opi-niom, że mają w 
·obie wyolbrzymienie i krai"1cowość; a le nie żą 'amy, 

;-1by wyra żały ścisłą, wymierzoną prawdę, zastana
wiamy się -nad nimi, ponieważ są za skakują e 

Edward Cs ctó 

Juliusz Słowacki „Samuel Zborowski" 

Lwów, Teatr Wielki, 19°2 

Reżyseria: Władysław Radulski. Scenografia: Andrzej 
Pronaszko. Tadeusz Białkowski (Lucyfer), Wadaw 
Brochwicz (Teolog) , Karol Dowrski (Logik) 

Juliusz Słowacki „Samuel Zborowsk i" 

·warszawa, Teatr Polski 1927. 

Reżyseria: Leon Schiller. Scenografia: Stanisław Sli
wiński, Karol Adwentowicz (Lucyfer) 

Juliusz Słowacki .Samuel Zborowski" 

Lwów, Teatr Wielki 1932 

Reżyseria: Waclaw Radulski. Scenografia: Andrzej 
Pronaszko. Pośrodku Tadeusz Białkowski (Lucyfer) 



Danuta Szkop 

„Najmistyczniejszy z mistycznych 
dramatów Słowackiego" 

„\V Pamiętniku Warszawskim" z 1817 :ro~rn prze
czytał Słowacki następującą relację, zatytułowaną 

Ostatnie chwile życia Samuela Zborowskiego ściętego 
w 1584 roku": „ ... z kościoła. wyszedł p. kanclerz, k tó
ry nań zawołał: „Odpuść mi Zborosiu, że cię każę 

tracić". Odpowiedział: „Nie odpuszczę przed Bogiem 
i przed ludrbni, bo mnie niewinnie tracisz". Rzekł mu 
powtórnie p. kanclerz: „Odpuść mi Zborowski!" Od
powiedział mu, ręce składając: „Że nie odpuszczę to 
wiedz". Zaczym p. kanclerz kazał z nim sta.nąć, mó
wiąc po Taz trzeci: „Dla Boga cię proszę, odpuść mi". 
On na to: „Jużeś mnie tera z zagadł, odpuszczam, ale 
cię pozy.wam przed s traszliwy sąd B og<>. żywego„. Ten 
mnie z tobą niechaj rozsądzi " ." 

\V 1845 roku powstał ,poemat dramatyczny Samuel 
Zborowski, który Leon Schiłler na z;wał „najmi-s tycz
nie jszym z mistycznych dramatów Słowackiego". 

Gdzieś na margines ie naukowych roztrząs ań i 
analiz, pisał Boy o „tym zdumiewającym poemacie": 
„Rodzi s ię w pełni tego, co zwykło ·się zwać ok r e
s em mistycznym Słowackiego. Na drodze, któ
ra jest ciągłym pięciem się wzwyż, poeta dochodzi 
do szczytu, ale zostaje coraz bardziej sam. („.) Two
rzy dla pr zy szłośc i , nie w ydaje nawet drukiem 
swych utworów. Wyrzuca je z s iebie jak lawę z cze
luści swego We\ITnętrznego ognia , Towiańskiego, któ
rego przebył, zostawił już za sobą: już jes t n~e ucz
niem, ale mistrzem .Tw ::: :-zy n iemal s \voją religię , 

swoją kosmogonię, swoją wiedzę o świecie. Buduje 
ją w sobie, ale za materiał bierze„. spytajmy raczej, 
czego nie bierze! I Plato, i gnoza, i \vierzenia egip
skie, i Wschód, i kabała żydowska , i filozofia nie
mi rnka„ i w szelkie hermety z m y świata , z któ
rych poeta czyni najwłaśdwszy użytek przetapiając 

je na poezję. W tej epoce cały :;taje się poezją, wi
zją; ·nie ma w nim już miej sca na poczucie zewnętrz
nego świata; ginie pe>jęcie czas u, pr zestrzeni, osobo
wości , w szystko stapia się w potężne życie skupione 
w jaźni poety. Wiara w wędrówkę dusz j.est zwłasz

cza jego ukochaną wiarą. („.) Do tej krainy wizji 
rze;:zy.wistości ma jedną tylko drogę do s tępu: Polskę. 

Bo Polska stanowi cenkalny punkt tej fil n orn, tej 
religii; wszechświat i wieczność kręcą się koło Polski 
i dla Polski, a ta Pohka to o n , jej K r ól-Duch" . 
Piszący o Samuelu podkreślają jego d z iwność, wi

zyjność , nieokreśloność, brak zwartej konst.rukcji fa
bularnej, jego niescenicz ność wreszcie. Dramat n ie 
zos1ał nigdy ukończony, zachowało s ię za t o kilka je
go wariantów. Te przyczyny, przynajmniej częściowo, 

tłumaczą fakt, że ludzie teatru r zadko sięgają po 
tekst Samuela, pojawia ię on zaledwie kilka razy 

„ 

na .polskiej <cenie, gdzie Słowacki króluje przede 
w·szy stkim jako i:mtor Kordiana, Bai!adyny i Księcia 

Niezlomnego. Prapremierową inscenizacją Samuela 
ZooTowskiego był spektakl PTzygotowany przez Ale
ksandra Zelwero·wicza w oparciu o tekst przygoto
wany przez Feldma•na. Premiera 7 IX 1911 w Teci.trze 
Miejskim w Łcdz i. Nie było to przedstawienie naj
lepsze, szybko o rnim ząpomniano, a jeśli się o nim 
wzn:iankuje, to w kontekście szerszym, omawiając 

łódzką działalność Zelwerowicza, powołując się, jak 
Leon Schiller, na Samuela dla podkreślenia, że Teatr 
Miejski wówczas „dał Łodzi widowiska, o jaki-eh 
Warszawa. nawet marzyć nie mogła, bo sceny war
szawskie o nich marzyć nie chciały''. 

W historii i: cl skiego teatru zapisały s ię przede 
w szys tkim dwie inscenizacje Samuela Zborowskie
go - Leona S-::hillera i Wi!ama Horzycy. Leon Schil
ler wy.stawił Samuela w Trntrze Po~kim w Warsza
wie (premiera 24 VI 1927). Tekst Qpracował Wilam 
Horzyca , scenografię przygotował Stani sław Śliwiń

~ki, a cp:awę muzyczną Bronisław Rutkowski. He
Ji ana grał Józef Maliszewski, Lucyfera - Karnl Ad
went·mvicz, Heli anę - Maria Malicka, Kanclerza -
Wadaw Nowakowski, S2muela - Gustaw Bu szyń s ki. 

Prz€d:: tawienie grano 12 r a zy. 

l<nsce:-ii zacja ta mieściła się całkowicie w schille
r ow skiej wizji teatru m onu-:nentalnego, w wyczyta
nej z Lekcji XVI Mickiewicza koncepcji narodowego 
mist erium. Sliwiński rozbił pudełkorwą scenę budując 

ogromne k on strukcje architektoniczne, rozmcując 

płas:z;czyzny i podkreślając nieokreśloność, wizyjny i 
symbcliczny charalder dramatu Słowackiego. Jego 
scenografia wyznaczała trzy podstawowe plany gry -
ś·lad trójdzielności sceny właściwej mister·iom śred

niuwieczmym. świa1t duchów, w k-tórym w przeważa
jącej mierze rozg.rywa s ię „akcja" Samuela oddzielił 

od spraw ziemsrkich wyznaczając ściśle przypisani'! 
paszczególnym porządkom plany gry, wykorzystując 

p.rzestrzeń scen'iczną, symbolikę kostiumu, możliwości, 
jakie daje światło, wydobywające z mroku poszcze
gólne pos tacie. (Inaczej więc niż w Dziadach, gdzie 
Schiller zrezygnował z „udeleśnienia" duchów, syg
flalizując tyli{() światłem ich pojawianie się) . Osiągnął 

w trn sposób większy stopień teatralności dramatycz
nej, przedstawienie zyskało na widowiskowości, było 

ba.r:dziej przejrzyste i czy,telne. Podkreślano szczegól-· 
nie w.spaniałość .sceny podwodnej z Oceanidami i 
mcnumentalne zakończenie. Finał rozegrał SchHłer 

na o.gromnych schodach i mniej szych, bocznych po
destach, g<lzie umieścił, ta.k charakterystycz.ny dla je
go wielkich przedstawieó, tłum, doskonale zgrany, 
pc·ruszający się jak jeden wielki chór pod okiem 
K-o.ryfeus:za. 
N-i~omnianą kreacj~ stworzył w tym przedsta

wieniu Karoa Adwentowicz jako Lucyfer. Ta postać 

wdeiP.ła całą wiclkość i. r·ozdarcie romantycznego bo
haitera. Jego walkę z Bogiem i zie."Tlskimi ogranicze-



nia mi o pra \VO do wol nośc i. Boh a tera rl" a jc,;ta lycz 
nego w swoim charyzm acie der "en ia i !ra g iczneg () 
buntownika, wcielenie r omnt ·czne j idei K ói<J.-Ducha 
·wiecznego Rewolucjon isty . Jaro~ław Iwa::zk iewicz • k 
pis ał o tej imccn "zacji : „Sch illr>r ,; t al się ·.· tedy na j 
większym insceniza torem poL·'• i go drama tu roman 
t yczn ego. Przy·zły paten: takie prze;:> ,awier:. ia jak 
Kordian, jak Samuel Z boruws'ci z niezo> o :nn ia ną 

s ceną podwodn ą i monumcn lnln ością za '·oi1 zen ia. 
Rów nej nie widziałem •; t0atrze. T ostatn ie rzed 
st a w icn ie w a tm osf rze pogrz bu Slo .\·ackh 60 •.\· t rżą 

~ alo n as po prost u wo ją o.ęgą, otw i erało przed na
m i p r >pektywy n owego dramatu omanlycznego , jc
dync 00 w Eurnpic" . S am L~on S hiller lak określa ł 

_w oje dz ieło w A utob iografi i : ,,Po raz pierw:zy, v 
k:3z tałci e pol ski m m isteriom rom?.n ycznym na eżnym, 
real i zu ję Sa muela Zborowskieg., Słowackicg~" ·· 

Au torem d ru gie j wielkiej in ·cenizacji Samuel był 

v\'il am Horzyca . P r em iera odb) ła ię 11 X 1932 w 
T ea1 rze \Vielkim we L w owie. Reży „erował Wacław 

Ra d ul „, i, sc enografię projektował An drzej Prona zko, 
autorem muzyki był Ro man P e>ter, Lucyfera gra ł 

Tadeu ·z Białkowsk i . H orzyca n ie reżyserował t eg o 
prze dstawienia (n ie mi ał jeszcze wówcza s pa tent u r e
ży,er skicgo ) , był au torem scen r iusza, a daptator 
t <ek s tu. I w cenizac ja la n o „i jedna t ak w ielkie pięt

no jego twórczej osobowości , ż e słu,znie możn a chy
ba tu mówić o przedstawieni u H rzycy. Pod ją ł o n 
próbę ealizac ji swojego odczy an ia drama t u Słowac

ki ego, o którym pirnł: ,,Idea, ·e zaś poszczególne p 
stacie (. .. ) je;;t w Zbor ow ski m właściwą „o obą dra 
matu" tego d z i eła i b oha teTem. ( ... ) P rze dst awia więc 

poet.a życie t ej genezy jskie j idei na trzech różny~h 

poziom ach ~s t ni en ia: n a ziemi, potem wśród za t rzy 
m anych w swym rozwo ju tworów , c zyli w p iekle, 
wre zcie w n ieble, gdzie po ukazaniu w cią . u dra- · 
matu kolei wzlotćw, upad ków i wahai1 · d uchó'.V i dą 
cych za ideą rozwoj Ś \ ·i ata u j~o n iew iernyc h , 
stawia myśl tę przed sądem Boga. Samuel z;orou.· 
sk i m a więc kształt m i;ter.·jny i m imo odmienr:e j 
tr eści , p odobny jes t średnio•. iecznym mi-te ium r "
ligi jnym, dzieją cym się tak sam o w n iebi , na ziea1i 
i w piekle. 

, .Ponieważ j ed nak, tzw. jedność akcj i zo:.tała przez 
poetę odrzucona , przeto mógł Slow clti n ~ j._ ·ż

~zy rn planie istn i " ia ująć spraw ~ ide: w f rmie sądu 
B oga na d duch ami kanc1erza J ana Z amov- . iego i a 
m uela Zborow~kieg , k tóreg ścięcie po ·~te t u zo
;;t ało jako akt gwałtu martwego prawa rsd \ ·oL•ym, 
k u wyższym k ·zt ałtom \\.·ydzierają ' ID ' ię d uchu Zbo · 
r aw skiego. (. .. ) Spr awa Za m oy.:;k:iego · Zbor •. ,„ ci g 
n a rała (. .. ) u łowackiego kosmicznego znaczenia , 
gdyż ukazywała otarcie dwóch prądó-,v duchowych , 
p ·zenikających w ozech ' w iat , lu cyfcryzmu i ha rmoniJ · 
ności , a poni waż prz dmiotem . p .- u była P •ilSka i 
realizacja jej by tu, p r zeto i Pol.ska -a rna 'tała s : ę 

id ą kosmic zną ' ' . 

T ca i r K: asyczny u W ar szawie 1963 r. „Samuel Zbo
r ows1: i'' re '.:. J . K rec:mar - na zdjęciu: J . Kaiiszew 
sk i , w. J{ u:ask o !.1.:Sk i , C -: . Roszk owski . (Lucy f er -Teo-

1.ogus - Logi cus) 

106 ° ,,Samuel Z bo-T eatr Klasyczny w War szaw1.c „ „ r. 
ra wsk i ' ' J. Słowack iego w reż . .J. Krec:::'nwra 
na zd jęchi : J. Kali s:: u·sk i (Lucyf eT), .J. N al bcrcza 

(Sam uel) 
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P odobnie jak Schiller, odczytał więc Horzyca dr a
ma t Słowackiego jako mi sterium. I. t e kategorie m i
>ctery jności. obrzędowości będą w .rrzedstawieniu do
min '.V ały, Jednocześnie, jak większość spektakli Ha
rz cv . tak i Samue! Zborowski, dzieje się w kosmo
si~, k tór go zie!1lia i ludzkie sprawy są tylko cząstką . 
w te · k o ~ micznc.j, ogromnej całości nie ma głównego 
bob at rei„ J es\ idea nadrzędna i .idee pomni ej ze, któ-

•. iera ją ;;i ę ze scbą, aby dać prawdę wyższą , po
nad n imi , odtworzyć ko smiczną harmonię. Bo - jak 
pisał H orzyca - .,Harmonia riaj i ękniejsz.a j st wte
dy, gdy dek n uje s ię między dysonan · ami". Stąd po -
o: ta\\: vy k onflik t dramatu - sp'r Kanclerza i Sa 
nu :a - jawi s ię H orz rcy jako s tarcie dwóch prze

c: i w~~a ·mych idei, nie ziemskich jednak tylko i party
k w a:: r,ych, s ą \o bo>viem s iły organizujące w-zecn
świa t. Ludzkie działanie jest mikrokosmosem, so 
cze·.„ ka skupiającą problemy ogromnego makroko · mo
~ u . o;·awa polska zaś, o którą spó;r się toczy, s taje 
s i ę y,:tedy właśnie „id eą kosmiczną". P.isząc o sym
b olice teatru Horzycy Zbigniew Osiń ·ki zauważa : 
.. W j zy ku teatralnym Horzycy, podobnie jak w sym
b iczn ych obrzędach rytualnych, każde wy,powiadane 
~łO\\ o i każdą ;;pełnianą czyl1'!1ość utożsamiano z ja 
kirr.ś a:o:pektem wszechświata. Każdy element w stru
k turze spektaklu pełn ił funkcję symbolu. Znakam i 
~ymooiicznymi były ta·kże czas i przes trzeli teatral 
n a. ( ... ) R zecz v,; tym, że w stylu symboHczno-meta 
for ;.-c:nym, określającym myślenie teatralne Horzycy, 
przed:niotowość, materialność spektaklu jes t podpo 
rządkowana str onie znaczeniowej. Materialny zna k 
jest 1u bowiem przede wszystkim nośnikiem okreflo 
nvch znacze1i . (. .. ) Dla Horzycy materialność tLat r u 

~iała skupiać całą uwagę na Absolucie, który sp k 
takl b ezu ·tannie przypominał. (. .. ) Horzyca tworzył 
t ea t · w kategoriach zdecydowanie kreacyjnych, o bcy 
z natury r zeczy naśladowniczej. mimesis, bli - ·i zaś 
symbolicznej sz tuce ś redniowiecza i poezji mi5tycz 
~e j . 'Teatr jako „locus sacer", traktowa.ny był t u ' a j 
j ak tr s tworzenie przez człowieka centrum świa a , a 
~am proces twórczy U 'tanowił W modelu teatru Il -
rzyc y jakąś kosmogonię, był motaforyczno- symboli„ z
n ym aktc11 stwarzania świata. Akt twórczy był t u 
w swo jej trukturze a nalogiczny do bo<kicgo akt u 
t wcrzenia. Stąd t ak i stotna w tym teatrze fu nkc ja 

sło ''a". 

Pomvś lane jako k osm iczne mi sterium, dziej się 
to .prz~dstawie;1ie w nieokreślonej, ;;ymboliczn j i me
tafiz:•cznej prze trzeni, w ko smosie, we wsz :::chświe
cic. Pronaszko nie p o sze dł w. \vzorami im cc·n ·zacj i 
Schillera, nie wyznaczył trzech charakterysty::znyc h 
planów akcji, właśdwych scenie mi steryjnej. Z r.iudo
wan a przez niego na scenie konstrukcja arch itekto
nic:z.n a, płaszczyzny, bryły, podesty i sch ody róż nieci.ią 
prze.:;t rze1~ . wyznaczają poszczególne pola gry, orga
nizu · ą ruch sceniczny. Zachował tu Pronaszko le 
m ty tak ch araktery:;ty czne dla H orzycowych pn d-

"tawień, ja k schody i r:;od sty jako główny elemen t 
-ceno graficzny, oraz błękitny horyzont zamyka jący 
przes1.tzeń sceniczną. M isteryjny charakter i obrzęd -
wy, symbol iczny nastrój przedstawienia osiągany był 

p ()p rzez gest aktora, świCJ.tło i opra\vę muzyczną. 

Po lw :vskie j inscenizacji trzeba było czekać ::i ~ 

trzydzic ' c i lat, aby znów zobaczyć Samuela Zboro u.: 
sk iego na pobkiej sc ie. Prt>miera o dbyła s ię 17 XI 
1962 rok u w Tea. l rze Klasycznym w Warsza\'.'i ··. 
S pektak l reżyserował J rzy Kreczmar, autorem :c , 
nografii był Sta nisłav Bąko N"ski. Sa:nuela Zborn\•: 
skiego gr 2ł Józef Nalborczak, a wielką kreacj ę L u 
cyfera. , tworzył J erzy Kali szewski. Kreczmar podziel ił 

dramat Słowackiego na dwie części. Część pierw,z· , 
pełnią c funkcję poetyckiej e kspozycji do częśc i dru
giej, sk ła dała s ię z pierw :;zych czterech .aktó v.r dra 
m atu Słowackiego. V/prowa d zała ona w pro lcm2. t ) kę 
dramatu , ukazywała dzi ałanie Lucyfera pDprzedza jące 

.ąd boży nad Samuelem i Kanclerzem. Część drugą 

~otrakt ował Kr eczmar jako polityczny dramat racj i 
czą stkowych wobec na drzędnej sprawy, którą jest 
w przed ~tawieniu sprawa P o<lski. Zachowując wielo3c 
planów i per.s,peklyw, jakie zawiera tekst Słowackie 

go, dążył reży ser do osiągnięcia pełnej, całościow j 
wizji. Zamknął przedstawienie klamrą prologu i e i 
logu, dodanych do za adnicz i=go tekstu. Prolog w y 

powiadany przez Mistr za to fragmenty Dial.ogu tro i 
stego. Epilog nie rozstrzyga sporu, pozos ta1wia go 
o twartym. Ale przedstawienie nie ko1'lczy s ię, jak u 
Słowackiego, słowami Kanclerza: „Jestem przytom 
ny ... ". Tu Lucyfer pcw larza słowa z prologu : „Obiór 
jednego .przez wszystkich - i zaprzeczenie wszy;:;t 
kim p rzez jednego". Stanisław Hebanowski pi ,::ił 

wówcza~ o inscenizacji Kreczmara : „Obawiałem -'ię , 

że w gm atw::minie spraw, przez poetę zale d wie na
szkicowanych i porzuconych, w splocie ni e rozwi -
zanych ko nfliktów, w lawinie wieloznacznych słó 1 

zagubi :·ię wyrazi stość urzekających nas poetycką 

. magią wierszy, że między wspaniałą ,inwokacją: „O 
· mętny, o, kochany - srodze ty oszukany!" A replik 
Diany : „To mój brat kocha·ny - lecz biedny ... Cała 

z,iemnia j es t powieśc ią - jego żywota ... " zabraknie 
łączników myślowych i środków wyrazu cenicznego, 
które ,pozwoliły by sc alić fr agmenty w cał ość przed 
st awia.jącą t ra giczne starcie dwóch przeciwsta,vny ch 
racji i pos taw. (. .. ) 

„Kreczmar , wprowadzają c na początku fragm en t z 
Dialogu troistego, nadawał słowom Mistrza ton cha
rakterystycznego, trochę mentorski ego,, wykładu zawi 
kłanej eori i. Jej dziwaczność do skonal kontra> to 
wała z do· tojnym spokojem egzegety. I tak od razu 
wciąga nas to przeds ta ' enie, na pozór chłodne, w y 
rozumowane, a jedns.k niepokojące, zaskakujące na
głymi zmianami ry tmu, tempa, dynamiki. Bo Kre cz 
mai: ni apeluje do łatw j emocjonalności. Nie chce 
ukołyrnć widza potoczy<tością ·wiersza. Racjonali~ 

st?cznie punk tuje węzłowe spięci a pierwszej części, 



jako przesłanki do końcowej rozpra;wy. A przecież 

właśnie dzięki racjonalistycznej dyscyplinie prowadzi 
nas pewną ręką .poprzez labirynt zdumiewających i 
paradoksal•nych zdarzer'l, w których groza są>•iaduje 

z grnteską, do przejmującego głębokim v;zr·m zeniem 
iinału. 

„Kreczmar n:.zygnuje przy tym z widowiskmvości. 

Na scenie ramiona czarnych krzyżowo ustawionych 
podes tów łagodnie opadają odśrodkowo; nad tym 
a scetycznym polem akcji scenograf Stanisław Bąkow
ski, rzuca z góry ukośnie do ziemi różowy '\Velon, 
jako tło widze·nia Ealiona - Heliona; w inn)·ch sce
nach królestwo podwodne Oceanid sygnalizują zwirsa
ją·ce ościste drabiny, wnętrze pałacu określają ażu

rowe arkady, lub wreszcie dwa wielkie szyszaki ma
jaczą na czarno-bi2.łym prospekcie. Prosto i p.Jmy
słowo rozwiązane są również kostiumy. Postać Diany 
w białej sukni charakteryzuje mały kołczan u ra
mienia. Od czerwieni kostiumu P oloniusza - Zamoy
skiego odcina się znakcmity strój Lucyfera: czarny 
ko:itusz ze srebrnymi wyłogami. Samue-1 ukazuje się 

w białej delii, jego szyję przesłania czerwony szal, 
a nad nim wyolbrzymiona ma·ska, p;rzypominająca 

•twarz Batorego ze znanego obrazu Matejki. W 3cenie 
są.du Samuel zdziera maskę, a spoza niej odsłania 

się popielato-szara, oskailipowana gło-wa z przymknię
•tymi oczami: martwa głowa mumii czy manekina. 
( ... ) 

„W tym niezwykle czystym spektaklu myśl prze
wodnia reżysera nigdy się nie ,gubiła, nie było w nim 
marctwych punktów, scen zawieszonych w próżni. 

Wyraźnie zarysowała się przemiana Heliona-Eoliona 
od początkowej egzaltacji do uspokojenia i obojęt

nej obserwacji martwego szaleństwem ojca. Na za
sadzie kontrapunktu Hryzm sceny u Oceanid kon
lra'S tował z dyskretnym komizmem rozmowy Lucy
fera z mnichami. Ta groteskowa scena ( ... ) była za
skakującym w,prowadzeniem do upiornego poja•vie
ni2. się Samuela. (. .. ) 

„Jerzy Krec2lmar dał nam przedstawiftlie daleko od
biegające od tradycyjnego widzenia Samuela Zborou;
skiego. Stop zaWiłych spekulacji i naczyst s·zej, naj
wię:kszej naszej poezji Kreczmar pokazał z okrutną 

konsekwencją". 

Takie są główne eta py skromnej recepcji Sam uela 
Zborowskiego w dotychczasowych dziejach na5zego 
teatru. Od monumentalnej romantyki Schillera. po
przez misterium kosmiczne Horzycy, do, niemal po
litycznego, dramatu racji Kreczmara. .Jego niewąt

pliwą zasługą jest s twoirzenie wielu a:-óżnych per·s,pek
tyw oglądu, wydobycie wielopłaszczyznowości dra
matu, nie zacieranie uch, a właśnie podkreślenie dy
skursywnego charakteru dramatu Słowackiego. Wie
lości idei, racji, dróg, po których szybowała myśl 

poety. Poety, Mórego dzieło fascynuje, niepdkoi i 
zdumiewa nas do dziś. 

Danuta Szkop 
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Jerzy Kreczmar 

Proces o Polskę 

Definicja 

„Panie! daj niech się czuję w ludzi milionie 
Jedno z nimi ukochać, j dno uczuć zdolny,-
Sam choć mały, lecz ziprawdy- zaprzeczyć im wolny". 
Wt em Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzaki 
I -rLckł: „Chcesz ty, jak widzę, był dawnym Polak:e:n" 

W t ej modlitwie i w dewizie: „Wybór jednego p:·zez 
wszystkich i zaprzeczenie wszystkim przez jedn go" 
uk ry wa się definicja po 1 s koś ci podana przez ł o 

wackiego. Wolna elekcja i l'iberum veto - to p ra -
tyczny rezultat, reaHzacja ducha polskiego, „po ·· ągi 

sfinksowe przyszłości" wskazujące drogę roz w ju 
w zys tkich społeczel'lstw_ Wolność zaprzeczania 
przywile j da.\vnych Polaków - przyznana w -zyst ki. , 
którzy protestują z prawdy". „Niepolak kt o pod 
martwą ołowianą kartą prawa zgodzi · ię być kółk iem 
obrotu w obrotów nieświętych machinie. Bo nie je~l 

o.:; tateczną formą w myśli Bożej dla ludzkośoi o\va 
n iby - równość przed prawem i r cprezento\\'ana. 
przez kllkuset myśl milionów!.„ gdzie już repreze n
tanci opozycyjni niewolnikami są, ulegając praw 4~ . 

na które s ię nie zgodzili." „Veto z ducha położon ,. 
l a - pojętą polskość symbolizuje Sa·rr.uel. 

,.Czemuś o teraz w inny_m nie wstał kra j u, 
Gdzie prawo rządu jest w króla loka ju, 
A ten, jeżeli ma rozum i płuca , 

To narodowym mieczem, gdzie che@, rzuca, 
Tam byśbyś wyższy nad lud cały czołem„ . 

Dla nas tyś .szata.n - tam byśbyś aniołem . 

nas ty jesteś nie ludzki, nie bratni 
I za ostatnim polakiem - osta tni. 

To są d o Kanclerzu wypowiedziany przez Lucyfe:-a. 

„Czynność W.K s.Mości ubrała się w formy tak 
duchowi narodowemu nienawistne, że mimowol.n ie 
wszystkie wielkie Duchy mu,sialy Księcia opuścić„ ." 

mimo, że „szlachetna postać Ks-ięcia, wiek J ego, 
długie cierpienie wygnania i smutek na obliczu 
.. pokojnym wyryty.„ schylają mnie przed Wa5zej 
Ks. Mości powagą" - to sąd o Czarta.ryskim 
~oloniuszu sformułowany przez Słowackiego ·w 
broszurze politycz·nej (Do Księcia A.C.). 

Obaj - Kanclerz i Książę powinni być wykluczen i 
z kri:gu polskości. Rozwiązanie \\' dramacie jest j ed
·nak inne. Kanclerz pod lawiną inwektyw, uderzo n':-r 
słusznością zarzutów, milczy. Poczem w odl-udnrm 
miejscu słuchając roju jęczących z.rozumie „skąd 



grzmi ów wiatr rozpłakanych", aby \vrócić i odpowie
dz1Ec na wezwanie buntownika" „jestem przytomny", 
czyli uznać swój błąd ·i ,poddać się racjom skazanego. 

Jfa6tko: druga część Samuela Zborowskiego - to 
spór o koncepcję Polski. Rozwija się w fOTmie roz
prawy rehabilitacyjnej. Oczyszczenie skazańca - re
ha'hiUi!uje polskość rozumianą według powyższej de
fi'nic"ji. 

Mdna żartować z określeń, które w oder<wanych 
waTit-0-Ściach starają się ujrzeć rysy charakteryzujące 
narc·dowość, ale jeszcze Tomasz Mann - prawie sto 
lat pe Słowackim - tak pisał o swojej: ,,Kto mówi. 
„niE-mieckość", ten mówi „środek"; kto zaś mówi 
„śrcJ'd€k ", ten ma na myśli mieszczaństwo i tym sa
mym - chcemy to do.bitnie zaznaczyć - coś tak nie
śmiertelnego jak niemieckość" . Więc nie język nie 
religia, nie po0hodzenie, nie świadectwo. oby\~atel
t>twa - lecz wierność jakiejś posta.wie pojawiającej 
·"ię w dziejach kultury określa czasem dla poetów 
przynależność narodową. 

.S11rawa otwarta 

:Wy·rok na Zborowskiego był wyrokiem politycznym 
1 w pła szczyźnie politycznej należy go rozpatrywać. 
Z 'PUnktu widzenia ustaw obowiązujących w XVI 
wieku był ponoć wyro~iem - nielegalnym. Ale w 
proce. ach politycznych nie o legalność chodzi. Wy
r~ki wydają ci, co „prawa s tanowią" i mają .m~~ 
z Bega" lub z innych równie nieuchwytnych p~wo
d().w - z powołania narodu, ludu, pokoju, postępu, 
~u:d :kości itp. Tak zwana historia przyznaje im rację, 
~eś]J przez dokonanie czynu bezprawnego osiągnęli 
~ sto!ną korzyść polityczną. Czy kanclerz taki cel 
osiąg•nął? Poet.a zaprzecza. 

1J>.a : shvu zagrażała anarchia, rozkład, upadek. 'Ny
konanie wyroku miało zahamować dążenia odśrodko
we, przywrócić powagę ·władzy centralnej. Uratować 
Rzc-i:21pospolitą. Tymczasem dwieście lat potem -
ro :zJbiory. 

„Bo jeśli ja z jego ręki 
Poniosłem śmierć sprawiedliwą, 

to niech mi ojczyzna żywą 
okaże, niech ją obudzi" . 

Kanokrz tego cudu dokonać nie .mo że. 

.Ricrwsza odpadła Ukraina , ,1ten świat pełny złośd", 
któTy .poddawał się Zborowskiemu „jak dziecko krzy
czą E z miłości". Polityka prowadzona w duchu Sa
muela mogła zatrzymać .przy Polsce Ukrainę. Cen
trali's'!yczne tendencje, wiodące swój rodowód z du
cha Kanclerza, spowodowały oderwanie się. Ten de
rn•ago·giczny wywód szlacheckiego Adwokata wart jest 
możE i dziś zastanowienia. 

Na Wschodzie i Zachodzie absolutyzm s ię udał -
w P oh ce - nie. Czy przypis ać to potędze wa.rchol-

skiej magnaterii, czy słabości władców? Czy winę . 

osłabienia Państwa, kiedy pod bokiem wzrastały mo.: · 
carstwa oświeconego absolutyzmu, zwalać na głowę 

anarchii, czy winić władców, ż~ nie byli dość silni 
lub dość oświeceni? Czy Rzeczpospolita upadła z wi
ny tych, co patronowa1i swawoli, jak uczyły dziewięt
na;;towieczne podręczniki, czy z winy tych, co w 
chwili, gdy zarówno struktura federalistycznego pa11-
stwa jak i odziedziczone nałogi szlacheckiego narodu 
nie były gotowe do pcddania się autorytetowi wła

dzy centralnej, używali ostrych środków przeciw 
swawolnikiom? Słowem, czy absolutyzm był obcy du
chowi polskiemu? „Duchy jak wy do buntu i do za 
wieruchy ;skorzy ... zawsze wy, jak widzę, Polacy .. . " 

Rozkaz ścięcia był wyrokiem pokazowym. Miał cd
straszyć innych. Osiągnął zdaniem poety swój cel : 
„Ta sprawa przez odebranie tu duchowi ciała ... t a m
tych we krwi zatrzymała". Zachwiał się duch pobkiej 
o pozycji, w konsekwencji musiała upaść i Rzeczpo
spolita. Odpowiedzialność spada na Kanclerza: 

„Ktoś ty, morderca? więcej niż morderca , 
Boś krew· odebrał tych duchów kolumnie ... " 

Kanclerz jest oskarżony o d.uchobój s two. 

Każda rehabilitacja polityczna jest oskarżeniem daw
nych wyrckćw. Decyzje pse :.i do- prawiedliwości były 

podparte racjami .politycznymi i rehabilitacje są p -
żyteczne, kiedy racje s ię zmieąiają. I proces i po
śmiertna rewizja proc su Joanny z Lotaryngii, a 
wreszcie jej -kanonizacja po wiekach, w szystko to 
miało nie wiele w spólnego ze sprawiedliwością, wiele 
natomiast z polity•ką. 

Nie w imię sprawiedliwości podjął też sprawę Zbo
rowskiego Słowacki. „Sprawa Samuela Zborowskiego 
w literaturze naszej i przed są.dem sumienia polskie
go wciąż jeszcze jest otwarta" stwierdza profesor Pi
goń w eseju poświęconym Dumie o Hetmanie (Pa
miętnik Literacki. Roczni:k VI. Z. 1. r. 1965). Je t 
otwarta, bo wiąże się wciąż na nowo i wciąż w inny 
sposób, z każdą dy skusją o tradycjach i charakterze 
narodowy~ Polaków, „sięga głęboko w bolesną pro
blematykę bytu narodowego" (Pigoń). Wraca przy 
każdej próbie syntetycznego ujęcia dziejów Polski i 
jej upadku. Słowacki buduje fantHstycmą teorię 

przyczyn tej tragedii. 

Historiografia polska przedstawia rzecz inaczej; pa
r adoksy poety wydawały się absurdami. 

Ale i nauka historii, badając prawidło,wość na
stępstw nie może dowolnie faktów powtarzać, wiEic 
twierdzeń nieodpartych dos tarczyć · nie potrafi. W sz)'
stko polega na twórczej interpretacji. Nie darmo hi
s toria ma także swoją muzę. 

Przedstawiając w teatrze dzieło Słowackiego mo.i:e .. 
uda się zademonstrować taki spór MelpoJTieny z Klio. 



OD REŻYSERA 

Ponieważ gdański spektakl uzupełniłem fragmentami in
nych ut\voró\v i \Vierszami Sło\vackiego ·winienem \vyjaśnie

nia o układzie całości tekstu. 
Dramat zaczyna Helion wierszem z r. 1846 Dajcie mi tyl

ko jednq ziemi milę ... 
Po słowach A to się pa!t tytko serce moje włączyłem 

fragment Dia!ogti troistego. Potem Helion mówi ułamek, 
przeniesiony z V aktu Sam11e!a„. (512-519). a Helion 
wiersze z v aktu Samuela (540-546) kończy prolog przesła

nie poety „O smętny, o kochany„ ." 
Tu zaczyna się akt pierwszy: scena z Księciem Helionem, 

Teologiem i Doktorem. Akt drugi zaczyna tekst Heliona, 
z pierwszego aktu Samue!a„. „Bloogoslawiona jest ta, co 
tiię zo\vie". \V spotkaniu z Lucyferem Helion mó,vi \viersz 
Słowackiego z 1849 r. "O, nieszczęśliwa, a uciemiężona -
ojczyzno moja" . Akt drugi zamyka przesłanie poety za
czerpnięte z Króla Ducha (Pieś1'1 druga, rapsod 4) „I znów 

się stanie noc ... " 
w obu następnych aktach poza nieznacznymi skrótami 

nie ma zmian. 
Akt czwarty (i część pierwszą przedstawienia) k01'lczy 

H e lion ułamkiem z Beniowskiego (redakcja druga Pieśni 
VIII) „Dawna ojczyzno moja: .. " 

Akt piąty (drugą część) zaczyna tekst Poety: „Wielcyśmy 
bvli i śmieszniśmy byli" (wierst: z r. 1846). W dalszym toku 
ak cji (poza skrótami) wplotłem niektóre zaniechane przez 
poetę fragmenty z odmian tekstu (np. „O duchy, jak wy do 
buntu i do zawieruchy.„"). 

Od wielu l<>.t myślałem o scenicznej realizacji Samue
la Zborowskiego. Głęboko utkwiły mi w pamięci fra
gmenty: pPłna zadumy i tęsknoty apo:>trofa. „O smęt
ny, o kochany - 1srodze ty oszukany„.", i słowa Lu
cyfera, w1iecznego rewolucjonisty, kreującego siebie i 
świat przeciwko Bogu, słowa ciężkie cd buntu i roz
paczy, opadające nagle delikatną kadencją na wspo
mnienie ojczyzny - co była ,.prosta... piękna„. jak 

cud gminny - niepokalania". 
Zdawałem :;obie jednak sprawę jak trudno z tej 

lawiny słów i strzaskanych ułamków niedokońc:wne
go dramatu wysnuć przejrzyście romantyczny dramat 
o wędrówce dusz i ·tragiczne starcie przedstawiciela 
złotej wolności z rzecz,nikiem racji •stanu. 

Nie widziałem spowitego legendą spektaklu Leona 
Schillera i dopiero mądre przedstawienie Jerzego 
Kreczmara (z r. 1962) uświadomiło mi ile rzeczywi
iStej ·sily, podminowanej bólem i ironią, kryje w so
bie lucyferyczny bunt Ancheli<.:znego Poety. 

Podejmując pracę nad Samuelem„. uzupełniłem nie
dok·ońcozny dramat (za Kreczmarem) fragmentami 
Diawgu troi.stego. Dodałem od siebie również kilka 
wierszy Słowackiego z os tatnigo okresu jego życia, 

ułamki Króla Ducha, i Beniowskiego. 
Na pierwszą część .składają się cztery akty poema

tu. Obejmuje ona Iosy He1iona i jego ojca księcia 

Poloniusza. Akcja sztuki toczy się .tu w dziewiętnasto
·wiecznej Polsce). P 0olorriu.sz ma pewne cechy Księcia 

Czartoryskiego), ale w .realne tło wkracza element 
fantastyki i rozsadza jej ramy. Z halucynacji Hel.fona 

i;ozn2 5c:ny jego prze.szle wcielenia w wędrówce du >z 
Był kie dyś okrutnym faraonem szafującym życiem 

niewolników dla budowli wspan iałych piramid. I \\~te 
dy ze tknął się z wiedzą tc>.jemną o reinkarnacji. Ra
zem ze swoją siostrą i ukochaną Atessą popełnił .sa
m obó j,;two, ażeby za t.rzy tysiące lat, kiedy gwiazdy 
powrócą, obudzić się ze ;mu śmierci. Ale srodze zo
stał oszukany. 

„Na Luksoru wyżymi cicho jak na pustyni". 
Teraz w nowym wcieleniu, jako syn polskiego ary

stokraty , marzy o Atess·ie. Po raz pierwszy pojaw·a 
:oię nad nim cień Lucyfera, który za chwilę stani się 

czynnym aktorem ludzikiego dramatu. Nie rozumieją 

egzaltacji Heliona ani ojciec, ani srowadzeni do cho
rego ekserci: Teolog i Doktor. 

Przywołany w góry rzez ogniste duchy (- Wa i
:nie) - Helion spotY'ka tc>.m młodą rybaczkę i \V :iiej 
poznaje swoją dawną miłość: - Atessę. Dz,iewczyn:i w 
nagłym olśnieniu także widzi w młodzieńcu utrn
conego brata. Ale Lucyfer wie, że Helion t won :y 
„nie świat realnych scen - lecz nikły świat. Ja~ . ::e 
snu - sen i kończy sielankę załamując pod tymi, 
co s ię odnaleźli, kładkę nad r;rzepaścią. Książe zr ::.z:
pc>.czony po stracie syna - czuje tylko nienawiść dJ 
ludzi, losy kraju stają się dla niego obojętne. 

Po planie ziemskim i po żywiole ognia w akcie 
trzedm wstępujE:my w podwodny świat Ambitryty. 
Wśró.d zastygłych kształtów pierwszego życia na zi.e
mi Rybaczka-Helia:na przeobrażona w Dianę, z dwie
ma gwiazdami na głowie, odna.jduje w odmętach 

matkę Amfitrytę. I zostanie tam do czasu, aż obudzi 
ją ze snu - Lucyfer. Heliana współczuje z nim. b<> 
~zedł z cierpieniem i wie, że mocą ducha on w!.abie 
k ształtował dzieje świata, że „cala ziemia jest 'JDO
tcieściq jego żywota". 

W czwartym ci.kcie dowiadujemy się, że Helion nie 
zginął, lecz jak by z obłąkanych marzeń wylec~ ny 
nagłym wstrząsem, pogodził swój cza·s z ziemi ;: (!ga
rami, a se:-ce ma jak ,głaz. 

Natomiast w chore i niestrzeżone ciało Ksiięcia PJ
lu:i.iu-s.za wtargnął duch kanclerza Zamoyskiego. 

I tu Słowacki przenosi czas sceniczny o dwa i .pół 

wieku wstecz. Polonimz - jako Zamoyski - bi6ne 
Biskupa za króla Batorego, w Helionie widzi prinią 

Zbcrowską, broni s ię przed zarzutami nieobe.cn e> 

przeciwnika. Nie rozumieją tej imowy ani Hełion !łni 

Biskup, Lucyfer - jako strzelec Bukary - w~'\l'Oła 

przed cezami przerażonych mnichów - ducha Sa
muela Zborowskiego, który idzie do księcia, aby go 
wezwać na boży sąd. 

W -drugiej części je.steśmy uczestnikami procesu ja
ki taczy s~ę przed Trybunałem historii. Jako a:;kar
życiel Kanclerza występuje Samuel Zborowski. Ale 
nie je,;t to znany nam z przek·azów historycz.l\y.ch 
wa~choł i buntownik, skaza·ny przez ·sąd króll!W!.iki 
i ścięty w r. 1584.. Bo Samuel dla Słowackiego je>t 
wędrownikiem nieograniczonj;!j wolności ducha (,,i;o·otm-



jednego przez wszystkich i zaprzeczenie wszystkim 
pne~· jednego"), a Kanclerz - zimnym egzekutorem 
n'arzuconego przez miecz Prawa. 
Już na wstępie Samuel powiada, że „nie o mnie 

chf;dzi - ale o tę myśl, co narody rodzi.„" I Lucyfer, 
ja'kc ad\.vokat, pvdejmuje się jego obrony. W prze
pit;>k.nym monologu, w którym sarmacki temperament 
se jmikowego krzykacza splata się z rozpaczą po 
zgcnie ojczyzny i troską o przyszłe losy narodu (w 

manuskrypoie „Samuela„." Słowacki często, zamiast 
imienia Lucyfera, pisze tylko „ja") Lucyfer kreuje 
Sam uela na władcę dusz i argumentuje „że jemu 
by się ten świat pełen złośoi - poddał jak dziecko 
krzyezące z miłości". 

Ale argumenty strony przeciwnej mają też swoją 

wagę: „W tym kanclerzu była - ojczyzny naszej p o
waga i siła - a jako wiecie, człowiek był uczciwy„." 
Gwałtowne inwektywy Lucyfera studzi głos upom

ni eni'a: „O duchy - jak wy do buntu i do zawieruchy 
- sk,) rzy„. zawsze jak widzę, Polacy „.'' 

W tym procesie między rzecznik·iem złotej wolności 

i reprezentan tem Racji Stanu nie ma ostatecznego 
werdyk tu. Kiedy Lucyfer gaśnie, świadomy tego, że 

zn&\v na świecie będzie mu siał szukać nieśmiertelnej 

du"'zy i stwarzać nowe kształty życia - Samuel przy
zywa K ar: clerza jako r ównego sob ie partnera, ducha 
na przec'.w~ tawnym biegunie. Usłyszy wtedy jego sło
wa: ,,Jestem przytomny"„. 

Proc tn va„. 

Sta nisław HebanO•\ · ki 

.-.. ;-

Brygadier sceny: 
Ry s zard Ł ęcki 

Swiatło: 

Tomasz Gewartowski 
Zdzisław Wett 

Rekwizytor: 
Agnieszka Pionk 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny elekt·ryk: 
Bronisław Q.ruca 

Ki erownicy racowni krawieckiej: 
Regina Darłak 

Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
Zygmun·t Lubocki 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

Kierownik praC{)V.'tl.i tapicerskiej: 
Czesław Okrój 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
Danuta Taraszkiewicz 

Kierownik prac{)wni szewskiej: 
Jerzy Kilanowski 

tCierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej, 
Antoni Kosiba 

Kierownik pracowni modelatorskiej: 
Marian Kujawski 

Główny rekwizytor: 
Stefapia Kujawska 

Kierownicy administracyjni scen: 

S t a n i sł a w a S t a s z a k (Gdańsk) 

Ha 1 i n a Zemło (Sopot) 

ZGGdy-1543. 3000. - N-2 



Cena 6,- zł 


