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Małgorzata Dziewulska 

Równanie Księdza Marka 

1 
Teatr zawsze zdumiewa zdolnością wrażliwego 1·eagowania na przemiany czasu. Ta szczególna 
pobudliwość jest chyba najbardziej tajemniczą spośród rzeczy, jakie zdarzają się w sali 
teatralnej. Czasem nazywamy to modą, choć to tylko proste określenie skomplikowanego w istocie 
mechanizmu. U artystów i u widzów pojawia się oto jakieś łatwo udzielające się, zaraźliwe 

nastawienie. Jeden ton wydobyty na scenie staje się z dnia na dzień anachroniczny, a jakiś inny 
z kolei okazuje się nieoczekiwanie żywy. Najszybsze są może przemiany w rejonie scenicznego 
przejawiania emocji. Nie1·az emocja musi objawić się w masce, w zawieszeniu, by zostać przyjęta. 
Tą drogą czasem podbija się tylko stawkę. 
Przemiany upodobań sprawiają, że dobrze nam znane fabuły przybierają nie tylko różne 
wcielenia, co jest normalną koleją i-zeczy, ale i nowe warianty. Oto inaczej padają akcenty sensu, 
inny szlif zostaje nadany starym pojęciom szlachetności i zdrady, wiary i odstępstwa . Nasze 
przywiązanie do ważnych dla wszystkich narracji zostaje wtedy narażone na pewien hazard. 
Ryzyko jednak kusi, bo zdarza się, że po przeniesieniu akcentów sensy zostają odnowione. 
Pojęcia, które zdawały się już spoczywać w muzeum przeżytych kategorii, zaczynają świecić 
nowym światlem. A nie ma chyba większego święta w teatrze niż odnowienie sensu starej historii. 
Czasem ku niezadowoleniu części widowni, która jeszcze z popi-zedniej konstelacji nie chce 
wyrosnąć, woląc zachować naiwność. 

2 
Format duchowy księdza Marka objawia się dziś w zupełnie inny sposób niż kiedyś. Można to 
ująć ściślej: określenie „pełen prostoty i prawdy" oznacza dziś zupełnie co innego. Na zdjęciach 
ze spektakli Józefa Sosnowskiego (Warszawa 1915 i Kraków 1928), Leona Schillera (Poznań 
1920), Wie1·cińskiego/Pronaszki (Lwów 1936) ksiądz Marek jest w bieli, a przynajmniej nosi 
wielką białą kapę na ciemnej sutannie. Nie tylko nosi, ale, jak widać, bogato ją ogrywa. Od 
innych postaci w kontuszach, żupanach i francuskich frakach wyróżnia się tą nieskazitelną bielą . 

Oraz szerokim gestem. Wszyscy dokoła pi-zeciwnie, skulili ramiona, ścichli . Słuchają tyrady, są 
świadkami niezwykłego występu. 

Janusz Strachocki, ksiądz Marek z 1936 rnku, to wyjątek poś1·ód przedwojennych wizenmków 
bohatera. Marek bez imponującej brody (nie miał jej też, pi-zyznajmy, Adwentowicz w spektaklu 
Schillera). Wielka zmiana w sposobie myślenia o tej postaci: scena z końca 3 aktu . Wynoszony 
w górę przez „chorych szpitalnych" nie prawi im jednak kazania. Jest bierny, jest niepewny, 
cierpiący, może nawet jakoś podobny do Ferdynanda Ryszarda Cieślaka z Księcia Niezłomnego. 
Jak się zdaje, umiera nie w ekspresyjnym ataku kaznodziejstwa, jak to czynili poprzedni 
Markowie, tylko w słabości i umęczeniu . 
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Słowacki nie koniecznie napisał księdza Marka jako walecznego Rycerza Wiary, przewodnika 
i mistrza. Dziś się wydaje w lekturze, że napisał go jako sługę ... Być może dlatego, że taki wzór 
mamy dziś przed oczami. Być może dlatego, że Juliusz Słowacki bardzo daleko potrafił wychylić 

się w przyszłość i stać go było na malo znane współczesnym ujęcie pokory. Być może dlatego, że 
w drugiej połowie poprzedniego wieku doszło do przeniesienia akcentu: z walki na cierpienie. Marek 
naszych upodobań już „nie chce" być wojownikiem i „nie chce" w ogóle być centralną figurą. . 
Popatrzmy jeszcze na zdjęcie sprzed lat dwudziestu. W inscenizacji Krzysztofa Zaleskiego 
w 1983 roku (Teatr Dramatyczny w Warszawie) Marek już nie był w bieli. Nie działał w porywie, 
n.ie upajał się 1·ecytacją, ale też nie omdlewał w mistycznym cierpieniu. Zbigniew Zapasiewicz, 
w ciemnoszarym habicie, nie wyróżniał się specjalnie pośród szarych mundurów konfederackich. 
Poruszał się na scenie jak cień. W skupieniu, w wyciszeniu, przytomny, rozumny, trzymający 
wydarzenia pod kontrolą. Rzadko podnosił głos. Szuka! sobie dalszych planów, niechętnie stawał 
w pierwszym i-zędzie. W białym kostiumie była natomiast. .. Judyta. 
Spośród zmieniających się stylów odczuwania i odbioru (tekstów przez artystów, spektakli przez 
widzów) uderzająca jest dzisiejsza wrażliwość teatru na ... teatralizacje właśnie. 

3 
Wzorem dla Słowackiego, jeśli idzie o Sen srebrny Salomei, Księcia Niezłomnego i Księdza 
Marka, były aulos sacramentales Calderona, widowiska pisane aa święto Bożego Ciała, które 
stało się jednym z ważniejszych oręży kontrreformacji. To dla Calderona Słowacki uczył się 
w Paryżu hiszpańskiego. I choć ślady wielkiego Hiszpana znajdowano już w Balladynie, 
w Mazepie i Fantazym, dopiero w ostatnich dramatach Słowacki powtórzył w pełni gest mistrza. 
Wtedy ostatecznie postawił go ponad Szekspirem. Jak pisze Paweł Goźl.ióski w najnowszej książce 
o teatrze Słowackiego (Bóg aktor. Romantyczny teatr świata, słowo/obraz terytoria 2005) 
calderonowski gest dramaturga polegał niejako na odwzorowaniu barokowego ołtarza. Dramat to 
wiei.ka, wertykalnie pomyślana budowla, wyniosła architektura, zdolna streścić w sobie Kosmos. 
Dokładnie zaplanowany, ścisły porządek miejsc zajmowanych w wyznaczonej przestrzeni 
przez obrazy i symbole. W centrum Eucharystia jako odwzorowanie więzi między Chrystusem 
a historią, gdzie w miejsce iluzji doświadczenia stawał hierarchiczny ład Opatrzności, w miejsce 
namiętności i zbrodni zbawcza alchemia Przemiany. 
Pierwsza wersja wydarze{1 barskich, jaką Słowacki zawarł w Beniowskim, była jeszcze 
heroikomiczna. Skrytykował ją Mickiewicz, który w Prelekcjach paryskich ogłosił Kon.federację 
początkiem nowego ducha religijnego w Europie. Dopiero w Księdzu Marku ten sam, jeszcze 
bardziej oddalony od prawdziwego barskiego pierwowzoru (karmelita Marek Jandołowicz) 
bohater, stał się „Księciem Niezłomnym na murach Baru" (jak o nim pisał Stefan Treugutt). 

4 
Jak można dziś rozwiązać równanie Księdza Marka? Calderonowski porządek jest dziś 

szczególnie odległy. Teatr jednak ma jeszcze jedną cechę- bywa nieprzewidywalny. Zauważmy, że 
to samo pytanie o rozwiązanie niemożliwego równania można było sobie zadawać na początku lat 
sześćdziesiątych. W okresie „małej stabilizacji'', kiedy się zdawało, Że oddalenie od romantyków 
gwałtownie rośnie. Na przekór sceptykom, którzy wtedy sądzili, że dramaty romantyczne 
zastygają w kamień i niedlugo nic już ich nie powoła do nowego życia ua scenie, Grotowski 
nieoczekiwanie pokazal żywą wersję bohatera Caldernua/Słowackiego. Wystarczy więc, żeby 
ktoś miał ochotę na rebelię. Na przykład przeciw narzuconemu przez epokę porządkowi gry 
i teatralizacji, wielokrotnych luster, odbitych w nich symulakrów. 
Goźl.iński pisze, że teatr jest dzieckiem kryzysu: „Jego pojawienie się w funkcji metakomentarza 
ma sens tylko wtedy, gdy w strukturze i-zeczywistości społecznej występuje rysa, niespójność 
przechodząca w stan permanentnego kryzysu. Kiedy istniejący rytual.no-mityczny porządek 
przestaje być skuteczny, a świat jawi się w swojej dramatycznej nieciągłości". 
Nie od dziś problemem poetów jest niejasność, nieciągłość i brak ładu w przeżywanym świecie . 

Barok nosił już w sobie robaka zwątpienia. Co do romantyków, mamy skłonność sądzić, że 



żyli w złotym wieku, a Słowacki pisał w izolacji swych mistycznych uniesień. Nic podobnego, 
teatr Słowackiego był, podobnie jak Calderona, dzieckiem nagłej potrzeby. Pierwsza połowa 
XIX wieku to spiętrzenie szybko następujących, przerażających, domagających się reakcji 
wydarzeń. W tle rzecz straszliwa, Rewolucja Francuska. I coś, z czym w żaden sposób nie można 
się było pogodzić: niewola. Ten świat trzeba było pokleić na nowo. Za1·ówno chaos historii, jak 
i upokorzenie niewoli, wreszcie cierpienie rozproszonego doświadczenia pobudzały poetów do 
rebelii. 

5 
Słowacki w Księdzu Marku podłożył pewną kontrabandę . Przez wiele lat komentarze omijały 
szerokim łukiem zagadnienie Judyty w tej sztuce. Zawierała bowiem historię o żydowskiej zdradzie 
Baru, o wpuszczeniu do Baru Rosjan przez córkę Rabina. Tymczasem Słowacki był odważny, bo 
był sprawiedliwy. Nie musiał służyć żadnej obowiązującej poprawności. Mógł więc napisać taką 
scenę: kiedy Kosakowski spostrzega, Że w karczmie nagle jest pełno Kozaków i uświadamia sobie, 
że Judyta musiała wydać Rosjanom wejście lochami do piwnic - czyli wpuściła ich do Baru 
- z karczmy spokojnie wychodzi generał Kreczetnikow z całym rosyjskim dowództwem i mówi, 
co następuje: 

Kn·culm O\\ 

Tak 1' l'rz• z !.)do\\ każtlr 11111 Io lii„rir. 

Ale zanim Judyta zdradziła, zdradzono Judytę. Kosakowski dał znak, by powieszono Rabina, 
którego wcześniej obrabował. 
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Słowacki w Księdzu Marku pokazał i polską, i żydowską zdradę. Podobnie we Śnie srebrnym 
Salomei obie strony, Ukraińców i Polaków, obdarzył zbrodnią na równi. Po jednej stronie 
prostacką i zapalczywą, po drugiej podłą, na zimno wyliczoną. 
W Do piachu Tadeusza Różewicza, innej polskiej sztuce, która sprawiała kłopoty, śtniertelną 
ofiarą fałszywych zeznań zakłamanego sądu polowego w partyzanckim oddziale Armii Krajowej 
jest prosty chłopak ze wsi . Do piachu długo czekało na druk i scenę, i do dziś nie jest w Polsce 
strawne, ponieważ jesteśmy przywiązani do Ojczyzny niewinnej . Słowacki patrzał na to nieco inaczej. 
W tym Księdzu Marku, jak go pokazano wiosną 2005 roku na festiwalu re_wizje/romantyzm, 
następuje samosąd dokonany przez zdziczałych od wojny żołnierzy. Jego ofiarą jest Rabin. 
Są ubrani jak Powstańcy. Może komuś będzie ciężko wytrzymać ich biało-czerwone opaski 

na panterkach, co jest przyporządkowaniem historycznie jednoznacznym. Niemniej Juliusz 
Słowacki, gdyby go o to zapytano, zaproponowałby na pewno, by ktoś wreszcie przerwał błędne 
koło wzajemnych oskarżeń. Napisał: -
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6 
Ksiądz Marek z tego przedstawienia nie chce tworzyć „wielkiej Chrystusowej kreacji", jak 
Goźliński określa autorski zamysł postaci księdza. Bo w przeciwieństwie do tradycji mistyków 
pragnących naśladować Ch1·ystusa, chodzi tu być może o coś innego. O zagranie roli Chrystusa. 
Bar jest przecież teatrem. 
Więc mamy tu księdza Marka, który w oczywisty sposób odmawia kreowania takiej roli. Gra 
„obok roli". Może dlatego, że chciałby mieć cnotę pokory, a może dlatego, że ofiarę widzi gdzie 
indziej. WJ udycie, postaci dramatycznej naznaczonej szczególnymi sprzecznościami, powielonej 
o dwudziestowieczne dzieje jej braci. Pozwalającej dotknąć dziś - w warunkach wolności - nie 
tylko męczeństwa, ale również winy. Oczekujemy od niej, że również odmówi kreowania roli 
Chrystusa. 
Tamten wielki ksiądz Marek, autor Chrystusowej kreacji , Marek Niemożliwy, pozostaje 
w zawieszeniu podczas tego pnedstawienia. Nie znika całkiem. Mamy go w pamięci. Tylko on 
bowiem posiadał moc wybaczania wszystkich win. A w perspektywie tego dramatu wszystkie winy 
są odpuszczone. 
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