


Juliusz S łowacki wg stalorytu J. Hopwooda, 
na podstawie portretu J. Kurowskiego 

NIEZŁOl\!INOŚĆ I DEl\!IOKRACJA 

N iez łomność jes t cec h ą ws pa ni a ł ą, god n ą podziw u i szacunku , a le 
jakoś zdaje s ię nie pasować do demok racj i. 
Demok racja jest ust rojem liberalnym, czvli dopuszczaj ącym różne -
częs to sprzeczne - wy bo ry i stanowiska, żadnemu nie p rzyznając racji 
d o minuj<jCej; nie złomność domaga s i ę abso lutu. 
Demo kracja sprawdza s i ę wy lącrn i c w czas ie pokojowym; ni ezłomność 

kojarzy s i ę raczej ze stanem wyjątkowym , wy magaj<1cym n ajwyższego 
napi ęc i a woli, opowi edzenia się po jed nej suonic bary kady; jest więc 
cechą p rzyd atn<J rac zej na czas wojn y. 
Demokracja preferuje sra ny pośredni e, szare strefv ugody, konsensusu, 
porozu mie nia , u s tę ps c w, negocjacji , ko mpromis u. N iezł omność zaś 
oznacza, że żadnej ugody ni e będz i e, cza rn e jesc cza rn e , bi a ł e - białe , 

świ a t powini e n być jednoznaczn y. A jeśli nie świ a t , to p rzynajmni ej 
ludzka mora lność. Bo ni ezłomność nal eży rakż.c do kategorii zachowań 
etycznyc h. 
' T)1 tułowy bo hate r t ragcd ii, którą na mo tywac h d rama tu CaJde ro na 
s po l szczy ł Juliusz S łowacki , wca le żadnym niez łomn ym bo hate re m 
b yć ni e za mi e rza ł ; ni ez ł o mn ość ni e ja ko wywo ł a ł w n im s pl o t 
okoli cznośc i. Bvła wojn a; w pewnej c hwili książę Do n Fe rnand zosrn l 
postawiony wobec okrutnego wyboru : on a lbo miasrn; wybrał na ofiarę 
siebi e. Mógł oczywi śc i e postąpić in aczej i n ikt ni e mi a ł by mu tego za 
złe . N ikt ? A miasrn p rze ha ndl owa ne za jego życ i e? Co ono, jego 
mieszkańcy, mi a łob y w do pow ie dze ni a? Rze cz jas na nikt „miasta" 
ni c pyta ł o zdanie, król mógł ze swoją wł as n ością (a mias ta były wted y 
poni e kąd własnością władców) uczyni ć co chce. Ojciec Fernanda, kró l, 
gotów by ł p rzehandl ować miasto za syna. To syn odmówił. Właśni e w 
imi ę mi asta, któ rego nikt n ie pytał o zdan ie , a zapy tać mógł - w duchu 
- tylko o n, n as tę pca t ro nu hi szpań s ki ego. Wted y jeszcze wladcy mie łi 
poczuc ie odpowiedzi a lnośc i za pa ńs two , które przec i eż nic mi a ło głos u . 

A może - zwłaszcza w sy tuacji, gd y n ikogo ni e t rzeba było pvtać 
o„zdani e - trzeba by ło mieć j a ki e ś wyjątk o w e poczu c ie 
odpowi edz i a lności? 

Jakkolwi ek by b y ł o. Don Fern and wy brał niezłomność. Po niża n y, aż 
do hani ebne j śmie rc i z g lodu i umęczeni a, pośw i ęc i! s i ę za miasto. 
E gzegec i dramatu Ca ld ero na/Słowack i ego (hi sto rycy lite rat ury, 
reżyse rzy - na czel e z Jerzym Grotowsk im) doczytywali s ię w postac i 
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Przesłanie Pana Cogito 

Idź clok<jd poszli tamci do ciemnego kresu 

po złote runo nicości twoj<j ostatni<! nagrod<; 

idź w\·prosrnw<tn\ 1\'Śr(\d tvch co na kolanach 

wśród odwróconvch plecami i obalom-ch 11· proch 

ocalałeś nic po to <tlw żyć 

masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

b<jclź odważny gdv rozum ;,a wodzi bąd/, odwa;i.nv 

w ostatccznvm rachunku jcdvnic to si<; Jiu.\ 

a Gniew twój bczsilnv niech bi;dzic j<lk morze 

ilekroć usłvszvsz głos poniżonych i bit\'Ch 

niech nic opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda 

dla s;:piclc5w katów tchórzv - oni wvgrają 

pójd<! na twój pogrzeb i z ulg<) rzucą grudę 
a kornik napisze twój ułaclzonv ;,,·cior,·s 

i nie przcbac;:aj zaiste nie w twojej moc\· 

przebaczać w imieniu tvch których zdradwno o świcie 

stu.cż si<; jcd nak cl u mv niepotrzebnej 

oglądaj w lustrze swą bL11.cńsk'! twarz 

po11 t<1rzaj: ;o, talem pow • >łany - czvż nic bvło leps1.\'ch 

strzeż się oschłości serca kochaj źr6dło 1.arannc 

ptaka o nieznan,·m imieniu d<jb zimow\· 

światło na tT\urze splendor nicbJ 

one nic pocrzcbują twego ciepłego oddechu 

są po to ab,· mówić: n ikr ci<; nic pocics1s 

czuwaj - kicd\' światło na g<irach daje ;,nak - 11·sur'i i id/, 

cl op(\ ki krew obraca w piersi tmJj') cicmnq g11·ia1.cl<; 

powtarzaj stare zJkli;cia lud1kości bajki i legend,· 

bo tak zclobęclzicsz dobro którego nic nlobi;dzicsz 

powtarzaj wici kic słowa po11 rar;,aj je z u porem 

jak ci co szli przez pustvni<; i gin<;li w piasku 

a nagrod1.<) ci<; za to t\·m co mają pod r<;I'"! 

chłostą śmiechu zabcijst11cm na śmicrniku 

idź bo tYlko tak bi;dzicsz prz,·ji;t\' do grona 1.immch czaszek 

do grona twoich przodków: (;ilgamcsza Hektora Rolanda 

obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 

Bądź wicrm lclź 
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Don Fernanda symbolu Chrystusowej ofiary. W końcu Fernand umarł 
rakże za wiarę, bo Ceura, krórą musiałby w zamian za siebie oddać 
islamskim Arabom, była miastem tak zwanym chrześcijańskim, 
należącym podówczas do Portugalii. Ale to inny remat. 
Wróćmy do kwestii demokracji i niezłomności. Słowacki, spolszczając 
(bo nie było to tylko konwencjonalne rłumaczenie) dramat Calderona, 
czynił to w poczuciu, że ukazuje współczesnym sobie Polakom jedną 
z możliwych wtedy dróg postępowania w okolicznościach, było nie 
było, skrajnych i beznadziejnych. Jak wiadomo, Polski nie było, Polska 
była tylko w Polakach, w ich, jak się to mówi, duszach i sercach. Bez 
wewnętrznej niezłomności trudno było spodziewać się zwycięstwa na 
dalszą metę, a trzeba było pokonać aż trzech zaborców. Potem bvł 
niewielki kawałek wolności, między wojnami, a od 1945 znów trzeba 
się było zdobywać na niezłomność. 'fym trudniejszą, że ż.ycie było 
jakby na pozór pokojowe, moi.na się było dorabiać, istniało państwo 
polskie i rak dalej. Jaki był ren pokój i jakie to było pańsrwo, wiemy, 
więc łatwiej nam zrozumieć zasadność postaw niezłomnych, jakie 
przecież w PRL-u bywały, stanowiąc chlubę i wzór dla innych, mniej 
niezłomnych, słabszych wewnętrznie. 

Ale dziś co poczqć z niezłomnością? W kompromisowych czasach 
demokracji jakże często wygląda na moralny i polityczny anachronizm 
nie z rej epoki. Bywało, że wręcz okazywała się tvlko zapiekłym 
uporem, co chce stać przy swoim bez względu na okoliczności 
skłaniające właśnie do mqdrego umiaru i szacunku dla cudzych racji, 
cóż z rego że odmiennych. A jednak warto pamiętać o niezłomności. 
Sq przecież granice ugody, która staje się wygodnym relatywizmem 
moralnym. Jest poczucie odpowiedzialności, które przecież nie zanika 
wraz ze zmianą ustrojów. Zwłaszcza poczucie odpowiedzialności 
rządz<icych za swój kraj. Charakrer człowieka powinien się sprawdzać 
w każdych okolicznościach. Poświęcenie w imię wyższej racji nie jest 
ramotą etycznq nadająq się już tylko do studiowania przez historyków 
idei. 
Wreszcie - niezłomność jesr siostrą honoru. Tak, owszem, honor też 
należy do pojęć wywolujących dziś wzruszenie ramion. Ale im bardziej 
nimi wzruszamy, tym bardziej się degradujemy. 'Jaka degradacja bywa 
częsrq cenq demokracji, niesretv. Dla re go warto posłuchać, co ma nam 
do powiedzenia Don Fernand, książę nieżłomny. 

TADEUSZ NYCZEK 

JULIUSZ SŁOWACKI 

List do Matki z lutego 1845 r. 

Otóż ja Ci powiem, że przed Chryswsem nie śmiałbym 
deklamować z zapałem ani Szwajcarii - ani innych 
osobistych poematów, ale deklamowałbym spokojnie opis 
walki na stepie z trzeciego akw Salusi albo reż Wernychory 
dramę w piątym„. Więcej Ci powiem - wystaw sobie 
chłopka bogatego z rodziną już czytać umiejącą - za sw lar 
- w cichym gdzieś domku pod Krakowem. Odpoczywa 
po wojnie - szczęśliwy - ogień pali się w izbie, a przy 
kalendarzu już i niektóre książki znajdują się na stole. 
Wystawże go sobie, że czyta Ballar~ytl!J- cen utwór bawi go 
jak baśń, a raczej uczy jakiejś harmonii i dramatycznej 
formy. Bierze Lillę - w samo. Nazepa trochę mu się już 
wydaje nad w deklamatorskim. Lecz zajrzał w Godzinę my.\'li 
albo w Lambra - i rzucił ze wzgardą ce melancholijne skargi 
dziecka niedorosłego. 
Otóż dla tego chłopka jest Sally, Ks. ;];Jarek i Książę 

Niezłomny, który mi kości wewnętrzne połamał - gdzie są 
pioruny poezji - a z którym Ty nie masz żadnego związku, 
bo nic na nerwy - ale na same czyste czucie uderza, nie 
melancholię, ale boleść obudza - nic rozharcowywa 
czytelnika, ale go czyni silnym i podobnym spokojnemu 
aniołowi. .. 

Proś Boga najwyższego w dzień i w nocy o poezję dla 
żyvvych ludzi. .. 
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* * * 

Oo pierwszego okresu twórczości Calderona należy „El Principc 
consranra" - Ksiqżę Niezlo11111y (ogłoszony w r. 1635, w pierwszym 

wydaniu zbiorowym, przygorowanyrn przez brata poety). 

Jak zwykle w teatrze hiszpańskim, i tutaj punktem wyjścia stal się fakt 

historyczny, tym razem z dziejów półwyspu zaczerpnięty. Jesienią 

roku 1437 infanci portugalscy, Henryk i Fcrnand, wyruszywszy zbrojnie 

cło Afryki, ponieśli od Maurc)w klęskę poci 'fangerem. Zwycięzcy 

puszczając wolno pobirvch, zażądali zworn Ceuty (utraconej 

poprzednio w r. 1415) i sruletnicgo pokoju, zatrzymując Fernanda 
jako zakładnika. Mimo nalegań króla Eclwarcla, stany portugalskie nic 

zgodziły się na oclclanic Ceuty i Fernancl po pięciu larach niewoli 

zmarł w Fezie. Dopiero w r. 1471 następcy Edwarda, królowi Alfonsowi, 

udało się zdobyć Arzillę oraz Tanger i wówczas za przywrócenie 
wolności żonom i synom Mulej Szecha, władcy Fcw, odzyskał ciało 
F ernancla. 

Te fakty hisroryczne przekształcił i zbliżył w czasie Calderon, tworz<JC 

swój dramat. Dramat, który rozgrywa si<;: w kręgu wysokich wartości 

moralnych, gdzie uagizm nie wypływa z winy bohatera i gdzie 

przeciwnik nawet, chociaż innego jęzvka i wiarv, ukazany został jako 
rvccrz bez skazv. Dramat, w którvm człowiek silny na oczach naszvch 

\~stępuje po sz~zeblach święroś~i, siebie ·samego składa w ofierze i -

pełen pokory - w dobrowolnym poniż.cniu osiqga wielkość własną, 
czyniąc cło końca to, co uznał za swe powołanie. 

Don Fcrnand duchem brarnim wydać się musiał Słowackiemu, gdy 
kapryśny do niedawna jedynak podjął truci własnego przeobrażenia 

moralnego, dąż<)C cło wyplenienia w sobie wszelkiej ludzkiej małości. 

Z Calderonem zerknął się już dawniej: w Paryżu (1831) uczył się po 

hiszpańsku z myślą właśnie o poznaniu jego dzieł, w które wczytywał 

się później we Flo.rencji ( 1837), usypiaj<JC się „brylantowq i świętości 
pełną imaginacjq" coraz bliższego mu poety. Pewne echa tego 

obcowania pochwycić się dadzą w /Jl/i Wettedzir i w Fantazym, może 
i w niektórych innych jeszcze dramatach tego okresu. Stopniowo, 

w miary utrwalania si<;: mist\'cmcj 11 i<1r\' Słowackiego, Calderon staje 

siy now\·m jego prze w od nikicm, jak dawniej - z pisarzv obcYch - Rvron, 

Szekspir. Dame. \V\'razcm tego twc5rczc,go wspc)łżvcia S<J w picrwszvm 

rzędzie dwa clram<1tv in-raźnie caldcrornJ\\ skic: A:1iqdz .11(//tJ: i Sm .1/'CÓ/'11\' 

Salomri, S<) nast<;:pnic podźwiyki w utworach takich jak /r1u.· iszr1 C::amy 

I ub. l.~r'.:::dm1sz, jest cal\· poczet „ksicii.q t n ic1łom m-c h", k tórv pr1.csu wa 
siy przed w\·obraźni<j poct\', nilw str1.clisra aleja wiod<1ca na w\·isnv 
kufla D//(!ta. 

T~1 świadomość głębokiego powinowactwa kazała poecie podj<!Ć 11·\·silck 
pierwszego obszernego tłumaczenia w jego literackiej działalności -

pr1.ckład Księ'ria ,\licdo1m1r:~o (wvchrnY w pocZ<jtkach r. 18-t..+). 
Dokonany 11 rvm nastroju, pr1.ckład stał siy poctvck<) parafraz<! 

oryginału.'dzicł~m nic t\·ll~o silnie przci.Hvrn, <ile wskutek tego i pod 

wiciu względami odrniennvm. Choć uzbroim\· siy w ostrożność 

kr\'tvczną, zdaje siy nam ono gorzeć wiykszvm żarem uczuciow\·m 
i bić g1vałtownicjsz1·m plomicnicrn religijnej egzalracji (porównanie 

będzie tu zawsze jednostronne, skoro słuchacza i Cl.\tclnika polskiego 

z natur\' rzecz\' si I niej porusza słowo rodzi me). \\'zmaga 1.ar6wno 

obrazowość st\·lu - co JCSt nicspod1.iank<l w stosunku do barokowego 

poctv Południa, - jak też wprowacl1.a liu.nc szczcgółv rcalist\'czne, 

a nawet odcz1Yania się wrycz dosadne, brzmieniem or\·,ginału nic 
usprawiedliwione, - rzecz u Słowackiego (l.llawalobv si1,.· ) bardziej 

jeszcze nicoc;,ckiwana. Równocześnie nagina tłumacz dramat 
.hiszpański cło wlasm·ch przcż1ć w ow\·ch larach, usni go w wiciu 

ustc;pach w\·razcrn S\1·1ch wierzei\ mist1czn\ch. Gch· jednak 

rowianistvcznc napomknienia Don Fernanda 1.aclrn11·ujq dziś 

ograniczone t\ lko znaczenie historYcznc i ps\Thologicznc, interesują 

specjalistę bacL1c1,a, - bardzie.i trwałq i .i:\WOtn<l aktualność wnoszą 
zmianv inne: silniejsze, nowoż\·tnc 1.abarwicnic patriot1zrnu, ze 

wzrokiem utkwiom·m już nie 11 króla, lecz w naród. 

\llEC/'.\SL\\\ BF<\11\IFI< 

'\Jota do ksi{'rirl <\kdom11ego, Kraków 1949 
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Duclw przeszłości 

KOŃ A SPRAWA PORTUGALSKA 

Poc1,qrck lara 1933 roku. Lawki na Plantach pcfnc wvgr;,cwajqc\ch 

sit,: w czcrwcm1·vm słor\cu krakowian - połvskujqcvch medalami bvhTh 

legionistów, nianiek /. cl1,icćmi, /,ajaclaj'!cvch loclv gimnazjalistów, 

krcirvm w głowic już nic Horacv, lecz kąpiele w lodowatej o rej poP,e 

roku Wiśle. N a ulicach widać wi<,:ccj niż zwvklc postaci w su ran nach 

i szatach zakonnvch - właśnie trwa Zjazd Eucharvst\·cznv, którego 

głc)wnc uroczvsrości odbvwajq si<,: w Katedrze ... Senną <ltmosfcr<;: 

wczesnej kanikułv 7.<lkłc5ca d1iwnc ;,darzenie: oto grupa spowitvch 

w bici Arabów rozrzuca/, udekorowanej ci<,:żar6wki ró:i.owc ulotki. 

zapowiadaj4cc przedstawienie l\si(na .\'irzlo111111'go Caldcrona

S!owackiego, które z okazji Zjazdu ma si<,: oclbvć na dziedzińcu 

wawelskim. Nicktórzv rwierdzq nawet, że wśród przebierańców 

dostrzegli rcżvscra rak nictvpowo zapowiadanego widowiska. słvnncgo 

twórcę 'lcarru Rcdura. od roku dvrckrora '!Cami im. J. Słowackiego -
Julius1.a Osrcrw<,: we własnej osobie. 

'C.1k niekonwencjonalnej kampanii reklamowej tcatralnv Krakciw 

jeszcze nic wic.11,iaJ. ZłośliVlcv mówili, :i.c m6głlw jej pozazdrościć 

wvsr<;:pującv w mieście cvrk braci Staniewskich. Nic zabrakło jednak 

i rradvcvjnvch anonsów - na slupach rozlepiono afisze. krr\re oprc)cz 

dostarczenia informacji mialv clwba„. zaklinać deszcz. Lqiowi<ldah· 

mianowicie, i,c dramat odegram· zostanie w rcnrzc, a tvlko „w razie 

pogodv" na dziedzińcu krcilcwskicgo 1.amku. _htk widać nic chciano 

drażnić niebios.' J \•m bardziej. że wsz\·srko bvlo JUŻ przvgowwane do 

przcclsrawicnia pod gol v m niebem: \łicczvsław Różański wvkonał 

„oprawę malarslq", Rolcslaw Wallek-Walewski napisał muzvk<,:. 

akwrzv 'łcarru im. J. Słowackiego w\·kuli role staranniej niż zwvklc -

wiadomo bvło, że o inrerwencJi suflera w otwartej przestrzeni nic może 

bvć mowv. Osterwa, grając1· swoją popisowq rol<,: Don f<crnanda, 

obsadził w spektaklu artvsrów bardzo doś11iadczonvch: m.in. Ludwika 

Ruszkowskiego (Król Fezu), 'l~tid<,: Granowską (Fcnixana). Wacława 

:\ owakowsk i ego (Król Alfons). \Vładvslawa Woźni ka (Don .I u an). 

Romana Hierowskiego (1vlulej), Tadeusza Burnatowicza (Selim), 

Wacława Zastrzcżvńskiego (Don Henryk). 

Legenda redutowych spekrakli Księcia ,Viezfomnego była wówczas 

bardzo żywa. Pierwszy raz Os re rwa wvsrawił ren dramat w plenerze 23 

maja 1926 r. - na dziedzińcu uniwersyreckim w Wilnie. Było to wielkie 
widowisko z dzicsiqrkami starysrów na koniach, pochodniami, świarłem 

reflektorów. Później od było się rri umfal ne !011rnee - od Zaleszczyk po 

Poznań, od Wejcherowa po Bielsko. Przedsrawicnie grano na 

dziedzińcach zamków, koszar, szkół i twierdz, pr1,ed kościołami, na 
boiskach i miejskich rynkach. Funkcje naturalnych dekoracji pełniły 

m.in. Szkoła Podchorążych w Warszawie. zamek Geclvmina w Udzie, 

klasztor OO. Jezuitów w Pińsku (gdzie pod naporem publiczności 

zawalił się fragmenr dachu). Liceum w Kr;,cmicńcu. Widzów na 
poszczególnych spektaklach liczono w rysiącach. i\lieszkańcv Krakowa 

rakże pamięrali sprzed kilku lar Księcia wysrawionego przez Redutę 
na \Vawelu. Teraz, w 1933 r. wielu chciało skonfronrnwać ze 

wspomnieniami nowe) wersję widowiska. zrealizowaną rym razem 

wvłącznie krakowskimi siłami. .. Nie brakowało więc optymistów: 

.,Osterwa ma szcz<;:ście - pisano - kiedv kilka lar remu Reduta we 

wspaniałym swoim pochodzie prze;, Polskę grała A."si{1ia Niezlomnego 
przez osiemdziesiąt wiec;,orów - deszcz paciai tylko dwa rnzy. A i tak 

pub I iczność bała się otwierać parasole widząc. że na scenie nic sobie 
z deszczu nie robiq". 

Ciekawość podsycałv reportaże prasowe relacjonujqce przebieg 

prób. „Na dziedzińcu ruch ogromny. Jak zwykle, co chwila przechodzą 

grupy zwiedzających turystów, z garażu wyjcżdż,a czvjcś auro, kręci 

się mnóstwo robotników, wożq w teczkach piasek i wapno, maluj<j 

szkielety przyszłvch kolumn. przenoszą czarnq trumnę, maj4c4 

zawisnqć w ostatnim akcie na murach maurytańskiej fortecy. A w rym 

wszystkim grupa przechodzącvch z miejsca w miejsce akrorów". 

Największą jednak sensację wzbudzały„. konie, które miały „zagrać" 

w przedstawieniu. Było ich ponad pięćdziesiąt: „Wspaniałe, ogromne 

konie artylervjskie, przeważnie czarne, jeden spośród n ,ich biały dla 

Księcia i jeden zgrabny. pełen temperamentu bułanek. Na koniach 
kilku akrorów i dużo żołnierzv. Dvrektor Osrerwa na środku 

komenderuje, a widać, że młodym żołnierzykom podoba się taki 
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komendant i odmiana w monotonnej szarzyź,nie codziennych 
ćwiczeń," 

Księcia Niezłomnego udało się zagrać trzy razy: w niedzielę, wtorek 
i czwartek 25, 27 i 29 czerwca, Przedstawienia zaczynały się o ósmej 
wieczorem, kończyły dziesięć minut przed jedenastą i trwały bez 
przerwy Księżycowe noce były wprawdzie pogodne, lecz tak chłodne, 
że „żal było artystek ziębnących w przeźroczystych kostiumach 
bajader", Zaraz po wejściu na dziedziniec widzów czekała 
niespodzianka, W poprzednich odgrywanych w tym miejscu 
inscenizacjach pJenerowych - takich jak słynna Odprawa posfdw greckich 
Kochanowskiego w reżyserii Teofila Trzcińskiego czy wspomniane 
spektakle redutowe, scenę zwykle umieszczano po stronie 
południowej, na tle kruż,ganków, Tym razem było inaczej, 
Symultaniczna, trzyczęściowa scena znalazła się na tle ściany, która 
kryje !(aplicę św, Adaukta i dawne kuchnie królewskie, Publiczność 
usadzona została wzdłuż ścian i na kruż,gankach, gdzie przewidziano 
loże dla ówczesnych VIP-ów, 

Istnieje wicie opisów tego przedstawienia, Teren gry 
najprecyzyjniej przedstawił chyba 'Jadcusz Sinko w „Czasie", Według 
niego fasada kuchen królewskich „ze swoimi uszkodzeniami pod 
okapem i zakratowanymi oknami na parterze robiła wrażenie białego 
muru mauretańskiego Ft:zu", O jej środek O[larto podest złożony 

z wysokich stopni, nad którymi górowało sześć srebrnych kolumn na 
tle purpurowej draperii, Inna, szara draperia upięta była powy7,ej 

i sięgała niemal okapu, Po bokach podestu umieszczono nisk<J 
balustradę a fragment dziedzirica przed nim pełnił funkcję orchestry, 
„Z tego wzniesienia - pisze dalej Sinko - wygłaszano głównie dialogi 
i niejako programowe przemówienia, Akcja polityczna rozgrywała się 
w sali tronowej, zaznaczonej w znacznej odległości na lewo od centrum 
dwiema kolumnami bielejącymi na rle wschodnich kobierców, 
wvściclających też, podium, Ogród niewolników tworzyło małe 

wzniesienie na prawo, oświetlone niebieskawo, gdy salę tronową 
oblewało światło złote, a central mi architekturę białt:, l lzupcłnienic 
sali tronowej tworzyła purpurowa kmara w lewym skrzydle, Stamtąd 
wychodził król Fezu i jego Judzie, Orszak królewny znikał w wejściu 
do kapliczki św, Feliksa i Adaukta, W obręb sceny wciągnięto wreszcie 

główną bramę wjazdową, Sqd wśród dźwięcznego tętentu podków 
wjeżdżały kawalkady hiszpańsko-portugalskie; kawaleria mauretańska 

miała swą bramę obok pałacowej kotary purpurowej, Trzy główne 
tereny akcji wydobywało w miarę potrzeby z ciemności światło 
reflektorów o wspaniałych barwach," 

Niektórzy, jak wspomniany Tadeusz Sinko czy Mojżesz Kanfer, 
podkreślali misteryjny charakter spektaklu, jego walory widowiskowe, 
magiczną atmosferę miejsca, Podobały się niektóre scenv: ,,credo" 
Fernanda, przyjęcie posłów, a przede wszvstkim finałowy kondukt 
pogrzebowv oświetlony iluminacją kolumn i migotliwym blaskiem 
pochodni w rękach jeźdźców „Wzruszonych widzów czekafa przy 
wvjściu nowa niespodzianka: Katedra i Zamek odsłoniłv przed nimi 
wszystkie swe piękności architektoniczne w białym świetle ukrytych 
na dole reflektorów," Sporo przy okazji pisano o żywej w okresie 
międzywojennym idei „polskiego Salzburga", Stwierdzano, że Książę 
Niezłomny dowodzi realnych możliwości zorgdnizowania w Krakowie 
corocznego festiwalu teatralnego. 

·większość głosów bvla jednak sceptyczna, Antoni Waśkowski, 

Emil Haecker i inni \\)'tykdli Osterwie liczne bł<;dv rc;i,vserskie - a ro, 
że w pocz<jtkowych scenach panmvał niefad, ro znów, że światło nic 
ogarniało całego terenu gry, niektóre kwestie wvpowiadano 
w ciemnościach i nie prowadzono reflektorem przechodzących z 
miejsca na miejsce aktorów, 7,c Don Fcrnand nic powinien srać pm1;r7,ej 
Króla Fezu wbrew dworskiej hierarchii, \Vszyscv zgodnie narzekali na 
zł<1 akusrvkę, r\limo, że aktorzy, obdarzeni silnymi głosami, cały 
wysiłek włożyli w dobitn<j deklamację, niemal skanduj<Jc tekst 
(zarzucano im, że wvpowiadali go zbvt rozwlekle), niektóre kwestie 
ginęły w ogólnym hałasie, Według krvtyków winne były konie, 
N ie tvlko zagłuszałv, ale i dekoncentrowały aktorriw: „\lówienic 

z konia naraża aktora na wiele niewygód, a niekiedy na śmieszność, 
gdyż koń jest zjawiskiem nie1v4tpliwie pięknym, ale aktorem wvsoce 
nieobliczalnym", v\lszystkic te prz\'tyki bvłv niczvm wobec potężnej 
clnviny, z jaką potraktował spektakl Zvgmunt '\JmVdkowski w swoim 
słynnym felietonie Porrugolia Ostera!))' czyli Coldemn pod J:opytomi 
zamieszczonym w „IKC", „Po co Słowackiego włóczyć końmi?"; 

„Jeśli już konie, to pod majorem Królikiewiczem i Dobrzańskim a nie 
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Osre rwą 1 " ; „Koń usrawia się zade m d o króla i d o P.T Publicz nośc i. 

Po prosw m is terium ... "; „Z koni a mówi s ię krórko i rzeczowo. I dl a 
pewn ośc i p rozą " ; „ P roszę pa na - mówił pe wien ko ń d o specja lnego 
wys ł a nnika «Tajnego De rekrywa» - rego przedsta wie ni a nie za pomnę 

do końca życia! \Vo l ę wojnę' D ajc ie mi świ ę ry s pokój!" - kpił 

Nowakowski bezliroś nie . Określenie „Książę Niezfomny a la Budion ny" 
przerrwa ło równi e dł ugo jak p am ięć o wa wel skim przeds tawieniu . 

Sa me ko nie wypowi ed z i a ł y s i ę we w ł as n ej s prawie w sposób 
jednoznaczn y. P isa no. że m i ał y dość „redutowego przeżywa ni a" . 

W nocy z 28 na 29 cze rwca, tuż. po os ta tnim przcdsrnwieniu Księcia , 

srary s r u j ą cy w spe k ra klu żołni erze udali s i ę d o Teatru im. 
]. Słowackiego, bv prze b rać się z pow rotem w mund u ry. „W rym cz.asie 
oko ło 40 koni , cz.ekajacyc h pod tea tre m , s płoszy ł o s i ę z niew iad omej 
przyczyny i pogna ł o z głuc h ym tę re ntem w ul i cę Baszrow<j , nas tępn ie 

w Dun aje wski ego i Srraszew s ki eg o." Dal e j czę ść zwi e r zą r 

poga l o p o wała ulic ą S moleńsk i Re toryka, p ozos tałe wybra ł y 

Zwi e rzynieck ą . lJ jej wy lotu s tado p o ł ą cz y ł o się „i z g ł uc h ym 

du d ni e ni e m po d es k ac h m os tu p og nał y ja k wic her w s tron ę 

Zakrzówka." 
DJANA POSKUT A-\VLO DEK 

Cnaty pochod7.ą z m .in . „ IKC", „C7.a su", „ '\!aprzodu" 7. czerwca i lipca 19.'\3 r. 
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