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PRZYKŁAD BOHATERA 

W połowie stycznia 1844 r. donosił Juliusz 
Słowacki przyjacielowi, iż posłał mu „jeden 
dawny wielki obraz starego Hiszpany, odlakie
rowany przeze mnie na nowo ... " 

Mowa była o wydanym wtedy właśnie w Pa
ryżu drukiem najnowszym dziele Słowackiego, 

o tragedii Książę niezłomny. Pod tytułem czy
tamy informację: „z Calderona de la Barca" -
stąd w liście Słowackiego uwaga o „obrazie sta
rego Hiszpany", czyli jak byśmy dziś poprawnie 
powiedzieli, starego Hiszpana. Dzieło mistrza 
starego hiszpańskiego teatru (Pedro Calderon 
de la Barca żył w latach 1600-1681) nazywa Sło
wacki „wielkim obrazem", zaś swoją robotę nad 
polskim tekstem żartobliwie nazywa „odlakie
rowaniem na nowo", ponieważ list był do ma
larza krakowskiego Wojciecha Stattlera. Nie
zależnie jednak od tak!i..ego ujęcia pracy lite
rackiej w terminy malarskiego warsztatu 
przyjaciela, że niby posyłana książka jest 
czymś takim jak odnaleziony i odrestauro
wany obraz dawnego mistrza, niezależnie od tego 
zwracam uwagę na określenie: „przeze mnie na 
nowo". Zdawał sobie polski poeta najdokład

niej sprawę, że jego Książę niezłomny nie jest 
prostą kopią oryginału, wiernym tylko odtwo
rzeniem utworu sprzed 200 lat w nowej szacie 
językowej. Wiedział najdoskonalej, że ów hisz
pań ski Książę stanowi ogniwo ważne dziel 
własnych, że jest punktem dojścia - i krystali
zacji - problemów twórczości osobistej. 

Słowacki cenił poezję Calderona, studiował 

ją s tarannie, przejął się bogactwem jego języka, 
świetnym przepychem porównań, jak nikt ro
zumiał fenomenalny rozmach jego krótkiego 
wiersza przelewającego się w niekończące się 

fugi monologów i dialogów. Muzyka tej poezji 



dDbrze przystawała do wewnętrznego rytmu jego 
wlasnego tworzenia. Okazalo się to - żeby przy
wołać tytuły najbardziej znane - w Księdzu 

Marku, w Snie srebrnym Salomei. Księcia nie

złomnego pisał Słowacki za Calderonem, ale nie 
wiersz po wierszu, pisał wedle swego własnego 
ideału Calderona, pisał tak, jakby to robił ów 
stary mistrz, gdyby był Polakiem z połowy 

XIX wicku, gdyby, bagatela, był także najbar
dziej kolorowo z Polaków piszącym roman
tykiem! 

Nie bez racji stwierdził jeden z badaczy Sło
wackiego, iż jego Książę niezlomny jest skrajnie 
„calderonowy" w swym stylistycznym przepy
chu, bardzliej w stylu Calderona niż oryginał 

Calderona. Ale nie dlatego jest ta tragedia dla 
twórczości własnej Słowackiego tak znamienna. 

Utwór jest ważny głównie z powodu tego 
właśnie infanta Don Fernanda. Rytm Calderona 
dobrze zapadł w ucho polskiego poety, bohater 
Calderona zapadł mu w serce. Był mu taki 
właśnie bohater potrzebny, po swojemu też, 

okiem Polaka emigranta, okiem woiuiącego 

o wolność i prawdę romantyka czytał dzieło 

„starego Hiszpany", czytał i po polsku pisał od 
nowa. 

Ważny jest bohater, wpisana w tragedię hi
storia jego niezłomności - ależ nie historyczny 
Don Fernand! Bo był historyczny Don Fernand. 
Żył książę Fernand w pierwszej połowie wie
ku XV, wyprawił się na Maurów, popadł w nie
wolę. I tego historycznego Fernanda, tak jak 
tego w tragedii, gotowi byli Arabowie oddać 

w zamian za Ceutę, twierdzę morską naprzeciw 
Gibraltaru na brzegu afrykańskim położoną, a na 
dwa dziesiątki lat przed nieudaną wyprawą Fer
nanda zdobytą przez Portugalczyków. Fernand 
jednak z niewoli nie wrócił, Ceuty Portugalczycy 
nie oddali. „Powracaj do ojczyzny mówi 
w tragedii król Maurów - i powiedz . . . Duar
towi królowi ... ". Otóż ten tajemniczy Duart 
to Edward (czyli Duarte), król Portugalii, rze
czywiście w tym kraju panujący w 1433-1438. 
Podobno w samej rzeczy król Edward starał się 

wymienić brata Don Fernanda za Ceutę, naka
zywał to także w testamencie, ale jakoś do tego 
nie doszło, w ileś tam dopiero lat potem na
stępny król odwojował zwłoki Don Fernanda, 
zmarłego w niewoli. Do grobu rycerza, zamę
czonego przez niewiernych, pielgrzymowali po
bożni - a ważnej strategicznie twierdzy Portu
galczycy nie oddali za jednego, chociażby naj
znakomitszego jeńca. Podwójna korzyść: z jego 
przykładnej śmierci, z zachowania twierdzy 
w Afryce. Może były i inne dobre strony tego, 
że jeden z braci królewskich znikł z areny roz
grywek o władzę ... ? W każdym razie w historii 
realnej wyglądało to wszystko bardzo realnie, 
byla to wojna interesów, wojna państw i ludzi , 
cierpienia ludzkie, śmierć - jak to w praw
dziwej historii. 

Calderon o „księciu niezłomnym" pisał w 200 
lat po wypadkach historycznych, jeżeli nawet 
o nich coś wiedział dokładniej, to nie przebieg 
realny jednego z epizodów wojny iberyjskiej 
z Arabami go interesował. Pisał o legendarnym 
bohaterze, wiernym królowi, wierze, honorowi 
rycerskiemu - pisał utwór dla moralnego zbudo
wania znakomitym przykladem. W 200 lat po 
Calderonie „na nowo" tropem Calderona pisze 
dzieje niezłomnego Don Fernanda polski roman
tyk na politycznej emigracji w Paryżu. W liście 
do Stattlera, z którego fragment przed chwilą 

cytowałem, czytamy dalej: „Niech się więc mną 
ten Hiszpan, mnich srogi, opiekuje - bo się 

teraz zupełnie na opiekę niebieskich spuszczam 
- a o ziemię zupełnie nie dbam„. Chciałbym 
jednak, aby było choć kilka tak czystych duchów 
w Polszcze -- 2by wierzyły, że z2wsze i wszę
dzie wierny jestem... i tak jak mój Książę 

Niezłomny srogo i twardo stoję przy dawno 
strzeżonej chorągwi - a może na straconej pla
cówce ... " 

Koleją rzeczy w przeszło sto dwadzieścia lat 
po Słowackim słuchamy, ludzie dzisiejsi, słu

chamy tej wierszowej opowieści o heroizmie. 
mistycznej sile wiary, o wartości cierpienia, 
o sensie niezłomnej, silniejszej od śmierci miłości 
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do racji nadrzędnych ... Jak to brzmi w naszym 
uchu - i sumieniu - jak to się zgadza z naszą 
trzeźwą wiedzą o świecie? 

Bo to bardzo pięknie, wiemy dobrze, tak nie
złomnie stać na posterunku, przypłacić życiem 

dobro sprawy, dobrze i pięknie za jakąś „stra
tegiczną Ceutę'', czyli za sprawę publicznie 
ważną, oddać tyle, ile potrafimy - a nawet 
więcej niż potrafimy. Wiemy, że należy spełniać 
do końca obowiązki, że heroizmem nazywa się 

czynienie więcej, wypełnianie tycb obowiązków, 
których już nikt od nas nie ma prąwa wymagać. 
Portugalski Don Fernand jest od dawien dawna 
przeszłą, egzotyczną historią. Jak jest przecież 

z wartością przykładu, z moralnym nakazem 
heroizmu? 

Mamy prawo do pytań kontrolujących nasz 
przykład. Do chwili rozwagi, jak blisko od nie
złomnego heroizmu do fanatyzmu ... Do rozwagi, 
że trudno i pięknie ofiarować się za sprawę, ale 
łatwo i brzydko do heroicznej ofiary zachęcać 

innych - łatwo zachwycać się śmiertelną czyjąś 

próbą, gdy się udało obserwować tę próbę z bez
piecznego schronienia... Bohaterstwo ma swą 

ciężką cenę; płaci ją nie tylko bohater. Bo 
wiemy, że bywają takie afery, w których świetną 
ludzką rację może mieć „dobry wojak" Szwejk, 
gdy nie ma ochoty być rzeźnym zwierzęciem na 
ołtarzu cudzego heroizmu. Jak to mówi mało za
prawdę rycerski Brytasz w tragedii o Księciu 

niezłomnym? 

„A ja tam, gdzie śmierć się sroży, 
Nie pójdę ... 
( ... ) 
Niech się biją - a ja w nogi!" 

No tak, ale rozumiemy, jak sprawa wyglądała 
dla Słowackiego. Że nie mógł liczyć, co się 

bardziej opłaci, Ceuta czy ludzkie cierpienia. 
Rozumiemy, że nie myślał, czy obrona Woli 
jesienią 1831 r. opłacała się ludności Warszawy 
- i Polsce - myśl taką by uznał za ubliżającą 
godności Polaka i człowieka wolnego. To też na-
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pisał prosty i wielki wiersz o śmierci „starca 
o drewnianej nodze", generała Sowińskiego, 

który nie chciał być męczennikiem, bronił tylko 
życia, i zginął, i szpady oddać nie zechciał. Wie
dział Słowacki, co myśleć o straceńczej robocie 
emisariuszy i wieszanych haniebnie żołnierzach 
polskiej i europejskiej rewolucji. Musiał wierzyć 
w ogromny sens ich roboty, cierpienia, śmierci; 
sam w kilka lat po Księciu niezłomnym po
próbuje już nie tylko swój geniusz poety, ale 
i resztkę sił fizycznych ofiarować sprawie na
rodowej. Tych sił było tak mało, tak bardzo 
trzeba było wtedy wierzyć, uporczywie wierzyć 
w siłę ducha ... 

Mówi w pewnym miejscu niezłomny Don 
Fernand: 

„Mój smutek ( ... ) 
Ludzie go pojmą niejedni, 
Bo to jest smutek powszedni, 
I wielu już tak cierpiało". 

Tak, trzeba teorii bohaterstwa zadawać serie 
pytań krytycznych, kontrolujących, nie warto 
wierzyć w nadrzędny sens ofiar, z których nic 
nie wynika. I źle jest, gdy człowieka zmusza się 
do wypełniania obowiązków bohaterskich, nad 
nasz ludzki stan. Ale nie trzeba do starej 
i bajecznej historii sięgać, by wiedzieć o ko
niecznej, drogo płaconej cenie ludzkiej godności. 
„I wielu już tak cierpiało". 

Stefan Treugutt 



„Nie ma pewnie narodu na całym świecie, 

który by móqł i powinien zrozumieć i odczuć tak 
głęboko wszystkie wniosłe piękności NIEZŁOM
NEGO KSIĘCIA, jak my Polacy; inne bowiem 
narody mogą się nim zachwycać tylko jako naj
szczytniejszym kwiatem poezji i sądzić go wedle 
wymagań sztuki, miarą powszechnych ideałów 
ludzkości, gdy my tymczasem zarobiliśmy sobie 
na zrozumienie jego całą przeszłością naszą, 

ofiarami i cierpieniem, nawet nędzą i poniże

niem naszem ... 
Każdy człowiek, choćby w najskromniejszym 

zakresie ma powierzoną swojej straży taką 

twierdzę jak Ceuta, której nie powinien wydać. 
Ideał wyrażony w Księciu Niezłomnym stosuje 
się do całego człowieczeństwa, stosuje się tem 
więcej do nas, którym przypada obowiązek 

przec howania bez skazy wszystkich swoich świę
tości... Bohater stwo wytrwałości wyższem tu jest 
jeszcze niż bohaterstwo poświęcenia, bo ono do
piero daje miarę, czy niezłomny książę potrafi 
wypłacić się z zaciągniętego na siebie długu. 

Nie dość je st mii bowiem powiedzieć w chwili 
heroicznego uniesienia: nie oddam mojej wiary, 
nie zaprę się swoich przekonań, nie poświęcę 

Ceuty'" 
Adam A snyk 

.. . Zapominamy o królu Fezu, o Portugalczyku, 
myśiimy o śledztwach, szubienicach, o pokusach 
wroga, o całej tak niedalekiej przeszłości ... 
I nagle uczuwamy, jak wątłą jest granica, która 
nasze dzisiejsze pokojowe, cywilizowane życie 

dzieli od tych okropności; jak wystarczy po

dmuchu szaleństwa dziejów, aby wtrącić nas 
w tę całą portugalskość i wystawić naszą nie
złomność na okrutną próbę ... 

T . Zeleński-Boy 
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Don Fernand 
proj . T . Targońska 
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Alfons, król Portugalii Feniksa na 
prOJ T. Targońska proj. T. Targońska 
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PEDRO CALDERON DE LA BARCA 

Biografia Calderona zawiera wiele luk. 
Urodzony w 1600 r. w Madrycie studiował 

w Salamance teologię, a według współczesnego 
mu biografa miał napisać pierwszą sztukę już 

jako 13-letni chłopiec. Obok teologii w latach 
uniwersyteckich zajmować się miał również ma
tematyką, filozofią i naukami prawniczymi. Nie 
jest wykluczone, że śladem wielu swoich kolegów 
w czasie wakacji występował w teatrze. W 1622 r. 
po raz pierwszy bierze udział . w konkursie 
poetyckim. w trzy lata póżniej wstępuje do 
służby wojskowej i walczy w Lombardii i Flandrii 
(skąd pochodziła jego matka). Dał się już jednak 
niewątpliwie poznać ze swych zdolności drama
tycznych, skoro z pola walki powołał go (jak 
wieść niesie) Filip lV do Buen Retiro na s tano
wisko kierownika dramatycznego teatru dwor
skiego. Jego sławę poetycką potwierdza w każdym 
razie sam Lope de Vege pisząc w 1630 r. że Cal
deron „w stylu poetyckim i słodyczy wzniósł się 
ze szczytu na najwyższe wyżyny" . 

Równocześnie piął się i na wyżyny kariery. 
Mianowany dostojnikiem - rycerzem zakonu 
św. Jakuba - po raz wtóry uczestniczy w woj
nie, a w 1651 przyjmuje święcenia. Równocześnie 

pisze dzieła dramatyczne i awans uje jako 
duchowny. Jak sam u schyłku swego życia (zm. 
1681) stwierdził, napisał 111 komedii i 68 „autos 
saeramentales". Dzieła te tyleż znamionują 

wielki talent, co pełne są barokowego prze
pychu; świadomie nawiązuje w nich, zgodnie 
z obyczajem wieku, do pomysłów cudzych, 
korzysta zwłaszcza z dorobku Lope de Vegi. 
W jednej z najciekawszych swoich sztuk świec
kich „Życie snem" umiejscowił autor akcję 

w Polsce, zresztą dość swobodnie odnosząc się 
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do historycznego czy geograficznego przekazu. 
W historii literatury należy do czołowych drama_ 
turgów. Słowacki zetknął s ię z jego twórczością 
dość wcześnie, w Paryżu uczył się hiszpańskiego 
z myślą o czytaniu dzieł Calderona. Z Florencji 
donosił dn. 3. X . 1837 „chodzę do biblioteki czytać 
po hiszpańsku Calderona i usypiać się jego 
brylantową i świętości pełną imaginacją". Wpły
wy Calderona na naszego wieszcza zaznaczają 

się w kons trukcji wielu jego sztuk (Lilla Veneda, 
Beatrix Cenci). Przekład „Księcia Niezłomnego'" 

wg. niektórych badaczy dokonany został przez. 
poetę w końcu 1843 r. Pierwodruk utworu po
chodzi z 1844 r. (Paryż, druk Maulde i Renou) .. 

TEATR KRA.KOWSKI. 
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WYCIĄG Z BIBLIOGRAFII PRZEDSTAWIEŃ 
„KSIĘCIA NIEZŁOMNEGO" 

1874, 17. X. (prapremiera) Teatr Polski, Kra
ków. Obasada: Don Fernand - B. Ładnowski, 
Don Henryk - Skirmunt, Król Fezu - Szymań

sk i, Feniksana ~ Ładnowska, Mulej - War
dzyński. 

1875, 15. I. Teatr Skarbka, Lwów. Muzyka 
Henryka Jareckiego. Obsada: Don Fernand 
- B. Ładnowski, Don Henryk - K v,·i::ci ński, 

Król Fezu - Zamojski, Feniksana - Ładnowska, 

Mulej - Wolański. 

1906, 28. IV. Teatr Polski, Kraków. Dekoracje 
K. Frycza (wyk. Spitzlar). Muzyka Henryka 
Opieńskiego. Obsada: Don Fernand - M. Tara
siewicz (gość.), Don Henryk - J. Węgrzyn, Król 
Fezu - M . Jednowski, Feniksana - Solska, 
Mulej - Andruszewski . 

1909, 24 . X. Teatr im. J. Słowackiego (da?niej 
T ea tr Polski), Kraków. Dekoracje wg. szkiców 
K. Frycza malował Spitzlar. Kostiumy K. Fr: cza. 
Muzyka Henryka Opieńskiego. Obsada: Dod '*er
nand - M. Tarasiewicz (gość.). Don Henryk 
- J. Węgrzyn, Król Fezu - M. Jednowski, Fe
niksana - H. Arkawinówna, Mulej - M. Ma
riań ski. 

1918, 13. IX. Teatr Polski, Warszawa. Insce
nizacja i reż. Juliusz.a Osterwy. Dekoracje Win
centego Drabika. Kostium y Stanisława Szre
niawy-Rzeckiego. Muzyka L. Marczewskiego. 
Obsada : Don Fernand - J. Osterwa, Don Henryk 
- A. Węgrzyn, Król Fezu - G. Burzyński, Fe
niksana - W. Oster-wina, Mulej - J. Leszczyń
ski. 

1926, 2. V. (na dziedzińcu USB) Wilno - „Re
duta". Inscenizacja J. Osterwy. Dekoracje Iwo 
Gall. Ilustr . muz. E. Dziewulski. Obsada: Don 
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Fernand - J. Osterwa, Don Hen!'y k - Damięcki, 
Król Fezu - L. Chmielewski, F e niksana - Ka
cioka-Gallowa, Mulej - Konbesdorf. 

W miastach nas zego województwa oglądano 
„Księcia Niezłomnego" trzykrotnie: 

1922, 24. X. Teatr Narodowy, Toruń. Deko
racje M. Krassowskiego. Kostiumy projektu 
S. Dąbrowskiego. Muzyka M. Popławskiego. 

Obsada: Don Fernand - M. Szpakiewicz, Don 
Henryk - W. Malinowski , Król Fezu - J. Gutt
ner, Fen:iksana - M. Malanowicz, Mulej -

W. Helleński 
o.raz w interpretacji zespołu „Reduty" 

z J . Osterwą w roli glównej podczas objazdu 
w roku sprowadzenia zwlok Słowackiego na 

Wa•wel: 
1927, 7. VIII. Bydgoszcz (na dziedzińcu szkoły 

oficerskiej). 
1927, 12. VIII. Toruń (na placu koszar gar

nizonu). 
W okresie naszego 20-lecia wystawił „Księcia 

Niezłomnego: w 1949 r. (lipiec) Teatr im. 
A. Mickiewicza w Częstochowie . Reżyseria: Jerzy 
Goliński, scenografia: Wojciech Krakowski, mu
zyka: Wojciech Kilar. Obsada: Don Fernand 
- Czesław Łodyński, Don Henr yk - Jerzy Sta
nek, Król Fezu - Edmund Kron, Feniksana 
- P. · icja Knast, Mulej - Ryszard Zieliński, 

Alf . s - Zbigniew Korepta. 



Teatr nasz niejednokrotnie wystawia! dramaty 
Słowackiego, po raz pierwszy na jego afiszach 
pojawia się tytuł „Książe Niezłomny". Biblio
grafia przedstawień „Księcia" daleko ustępuje 

olbrzymim zestawom inscenizacji „Balladyny" 
„Mazepy", „Horsztyńskiego" czy „Fantazego". 
JVIotywy zafascynowania Słowackiego utworem 
Calderona wielokrotnie już analizowano i inter
pretowano. 

Nas zainteresował fakt, że w dramatopisar
skiej s puściźnie Słowackiego jest to jeden z nie
licznych dramaitów o tak ogólnoludzkiej wy
mowie. Mistyczna warstwa utworu, historyczny 
sztafaż, egzotyka Mauretanii stają się dla współ
czesnego widza tłem dla istotnych i aktualnych 
zagadnień ideowości, samotności ideowca w mo
mencie odpowiedzialności za losy sprawy. Praw
dziwy ideowiec - mówimy - i pytamy: co to 
znaczy? Którędy przebiegają granice praw do 
decydowania o losach innych, granice niezłom
ności, na~vijmy współcześnie: granice non~on
formizmu? 

Stawiamy te pytania codziennie: sobie i in
nym. Odpowiedź na nie jest zawsze aktualna; 
równie trudna w epoce Calderona, Słowackiego 
jak i w dniu dzisiejszym. 
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TEATR POLSKI W BYDGOSZCZY 

JULIUSZ SŁOWACKI 

Książę Niezłomny 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

ZYGMUNT WO.JDAN 

Dyrektor administracyjny 

LEON MURZYN 

Kierownik literacki 

TAD:ZUSZ PETRYKOWSKI 



KRÓL FEZU 
FENIKSANA, jego córka 

ZARA 1 . . . 
ESTRELLA J 1eJ słuzebne 

MULEJ, wódz floty mauretańskiej 

MAUR 
SELIM, dozorca niewolników 
TARUDANT, książę mauretański 

ALFONS, król portugalski 

OSOBY 

DON FERN AND l 
DON HENRYK J infanci portugalscy 

DONŻUAN 

BRYT ASZ, trefnis 
NIEWOLNIK I 
NIEWOLNIK II 
NIEWOLNIK III 

STEF AN CZYŻEWSKI 
DOMINIKA STECÓWNA 
BARBARA DROGORÓB 
KRYSTYNA KOŁODZIEJCZYK 

f STANISŁAW JAROSZYŃSKI 
l EUGENIUSZ KUJ A WSKI 

ZENON DĄDAJEWSKI 
HIERONIM ŻUCZKOWSKI 
ZENON DĄDAJEWSKI 
JÓZEF CZERNIAWSKI 
JAN TESARZ 
TADEUSZ MORA WSKI 
MIECZYSŁAW WIELICZ 
CZESŁAW LASOTA 
ZBIGNIEW KOREPTA 
ANDRZEJ JURCZAK 
TADEUSZ BARTKOWIAK 

Niewolnicy, żołnierze, posłowie 

Reżyseria 

JAN BŁESZYŃSKI 

Asystent reżysera 
ZENON DĄDAJEWSKI 

Scenografia 
TERESA TARGOŃSKA 

Układ pojedynków 
ZENON Dl\DAJEWSKI 

Konsultacja artystyczna 

Muzyka 
ZBIGNIEW TURSKI 

Współpraca 

BOGDAN MAZUREK 

DR BOHDAN KORZENIEWSKI 

Muzykę opracowano w Studio Eksperymental
nym Polskiego Radia w Warszawie. 



Inspicjent 

MARIAN GUZEK 

Sufler 
JANIN A ROŃ SKA 

Kierownik techniczny 

WALERIAN PRZYBYLSKI 

Brygadier sceny 

STANISŁAW SZWARC 

Oświetlenie 

SYLWESTER KOWALCZEWSKI 

Kierownicy pracowni krawieckiej 

MIECZYSŁAW ARNDT 
MODEST A WRÓBLEWSKA 

Malarskiej 
WŁADYSŁAW GACKI 

Stolarskiej 
ANTONI TROJANOWSKI 

Fryzjerskiej 

STEF AN JEN SZURA 

Rekwizytor 

FELIKS HEINRICH 

Przedsprzedaż biletów w kasie „Orbisu" Aleje 
1 Maja 17, tel. 2-16-86 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje orga
nizacja widowni, tel. 2-25-98. 


