


KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY 
CALDERON-SŁOWACKI 

G dy w czasie okupacji pytałem się Osterwy, 
jaką sztuką, według niego, należy po wyzwole

niu otworzyć teatr, odpowiedział, że zagra „Księcia 
Niezłomnego". Będzie to najlepszym uczczeniem tych 
niezliczonych naszych bohaterów, którzy równie nie
złomnie życie za wolność oddali. - To, co było tea
trem - mówił dalej Osterwa - stało się rzeczy
wistością. Po wojnie teatr będzie musiał tę rzeczy
wistość przypominać, by nie umarła pamięć mę

czenników w nowych pokoleniach. 
(Ludwik Hieronim Morstin, 

Opowieści o ludziach i zdarzeniach) 

Kiedy za okupacji rozmawialiśmy w Krakowie, 
jakim spektaklem teatr krakowski natychmiast 

uczci niepodległość, nie ulegało wątpliwości, że bę
dzie nim „Książę Niezłomny". Dyskusja toczyła się 

tylko o to, czy uda się go natychmiast zmontować. 
Ludzie teatru zaręczali, że w kilka dni. („.) Plac na 
tyłach Teatru Wielkiego miał służyć widowiskom ple
nerowym, które natychmiast, nim Teatr Wielki zo
stanie odbudowany, miały wzorem Reduty wyzyskać 
jego ruinę. Mówiliśmy wiele o odrodzeniu i odbu
dowie teatru, jasne było, że nie stanie się to inaczej, 
jak za odświeżeniem wielkiego repertuaru, jak za 
poszukiwaniem nowych form inscenizacji i reżyse
rii. Zakładało się to jako milczący pewnik. I gdyby 
ktoś wówczas, to znaczy w 1942, 1943 roku nam po
wiedział, że za pierwszego normalnego sezonu wol
ności teatr polski będzie przeżywał - wspaniały, 

ogólnopolski renesans Zapolskiej połączony z wyś
cigiem o prymat w komedii muzycznej, wyśmieliby 
go jako zabawnego maniaka. 

(Kazimierz Wyka, Renesans Zapolskiej, 

czyli omdlenie teatru). 



W 1437 roku mistrzowie d~·óch zakonów r.yce~
skich, książęta Fernand 1 Henr,yk, pode~muJą 

pod znakiem króla Edwarda portugalskiego wojnę 
przeciwko -"'laurom. Pono!>zą klęskę . Za cenę odda
nia chrześcijańskiego miasta Ceuta (co po polsku 
znaczy Piękność) wydostają się z okrążenia. Don 
Fern;nd zostaje w rękach Maurów jako zakładnik. 
Tymczase m król, magnaci i duchowieństwo portu
galskie nie ratyfikowali układu. Dopiero tuż przed 
śmiercią król kazał wydać Ceutę, by uwolnić bra
ta. Rozkazu jednak nie wykonano. Don Fernand u
marł w niewoli w 1443 roku. W dwadzieścia lat póż
nie j król portugalski Alfons odebrał zwłoki księcia 

w zamian za jednego ze znakomitych jeńców mau
retańskich. 

Tyle historia. W trzysta lat póżniej sięgnie po 
te suche informacje nadworny dramaturg hiszpań
ski Calderon de la Barca. Hiszpania chyli się już 

wtedy ku upadkowi, w kraju narasta ekstaza reli
gijna, w sztuce panuje barok, proponując~· wizję 

świata podporządkowanego idei boskiej. Po soborze 
trydenckim (1545-1563) następuje silna koncentra
cja sił ortodoksji katolickiej przeciwko wszelkiego 
rodzaju heretykom i odszczepieńcom. Sztuka i ży

cie hiszpańskie podporządkowane są jednej idei: o
bronie jedności kościoła. Myśl ludzka kieruje się ku 
rozważaniu problemów życia i śmierci. 

Odpowiedni to moment by na scenę wkroczył 
rycerz z krzyżem na płaszczu, don Fernand, oddają
cy swe życie za wiarę. Calderon potraktował histo
rię jako materiał poetycki, skupiający cały dramat 
w osobie Fernanda. Jest on bohaterem tragicznym, 
chociaż bez błędu czy winy. Wie, że jego życie 

mniej jest warte niż wierność wielkiej idei - i to 
jest tragedia, i jego niezłomność zarazem. 

Taka koncepcja bohatera przemówiła do Sio-

wackiego, kiedy w 1844 roku zdobył się na pokorę 
tłumaczenia hiszpańskiego dramatu. Dwa lata 
wcześniej nastąpił u niego przełom duchowy, który 
swój ostateczny wyraz znalazł w przejęciu się mi
styczną ideologią Towiańskiego, żądającego moral
nego doskonalenia się od ludzi. I właśnie w „Księciu 
Niezłomnym" Słowacki - mistyk sławi siłę duszy 
i siłę woli człowieka krzepionego głęboką wiarą, po
gardą dla ciała i wszelkiej materii. Don Fernand był 
dla niego realizacją jego własnych ideałów, łączył 

poezję z etyką. Pod jego piórem postać Infanta z 
najwierniejszego poddanego króla przeradzała się 

w najlepszego syna Ojczyzny, w świętego męczen

nika. 
30 października 1844 roku, po ukończeniu prze

kładu, Słowacki pisał do swojej matki z Paryża: 
„Widzisz ty, jak ja ukochałem Księcia Niezłom

nego, w którym Chrystus w Afryce zwycięża, lecz 
nie przez miecz, ale przez męczeństwo. A ledwom 
ja to wymalował na nowo i pokazał, odpowiedział 
mi zaraz Chrystus grzmotem dział i pokazał różni
cę, jaka między jego przeszłymi a przyszłymi zwy
cięstwami być powinna ... " 

(D. Ć.) 



Mulej: A ci rozbici - ach jaka 
Chęć życia w ludzir;,ch! - gdy nagle 
Ujrzeli mnie jako ptaka, 
Ze skrzydłami, ze skrą w oku: 
Mimo bojaźń, - sznury, żagle, 
Przemieniali na drabiny, 
I szli w klatkę jak ptaszyny, 
I sami łańcuchy brali -
A drudzy im urągali, 
Widząc schronionych bezpiecznie, 
I drabiny tnąc toporem 
Krzyczeli: że umrzeć z honorem 
I wolnym - jest to żyć wiecznie. -

* 

Henryk: Ach! co widzę? brat wzięty!„. 

Fernand: Patrzaj, ale boleści nie wydawaj głosem. 
Bo to, mój miły bracie, zwycięstwo nad 

losem, 
Jeśli go człek wolny umie 
U po korzyć i poddać pod jarzmo swej 

dumie. 

* 

Król : Do mnie twe należy ciało. 

Fernand: Tak zaprawdę, ale mało, 
Mało to ci mocy doda, 
Panować nad kościami mojemi: 
Bo ta ziemia, to gospoda 

W ogromnej naszej podróży: 
I na to wyskoczył z ziemi 
Człowiek, by się z losem kłócił; 
I na końcu każdej burzy, 
Znowu do ziemi powrócił. („.) 

Król : Nie jestże to pierwsze prawo. 
.Ze niewolnik pana słucha ? 

Fernand: Nie przeciwko prawom ducha 
Ma niewolnik słuchać pana. 
To nie pies nęcony strawą, 
Ale uchrystusowana 

Król: 

Natura, z woli przymiotem, 
Która służy„. grzech ją maże. 

Podły jeńcze, zabić każę. 

Dam ci śmierć„. 
Fernand: Śmierć jest żywotem. 



Temat pierwsz.y: 

ROMANTYZM 

Mówi: Ignacy Gogolewski 

C haotyczne prądy romantyczne ubiegłego wie
ku przeobraziły się po latach w stały kanon po

szukiwań artystycznych epok następnych. Przystę
pując do jakiegokolwiek przedsięwzięcia, czyż nie 
mamy takich założeń, że dopiero my - a bardzo czę
sto j a - spowodujemy to jedyne odkrycie, zreali
zujemy idealne przedstawienie lub utwór muzycz
ny? 

Ale z czasem sięgamy ponownie do naszych ro
mantyków i odnajdujemy tam następujące zdanie: 
„Każdy naród ma swoją przeszłość, by poprzez te
raźniejszość zetknąć się z przyszłością". 

Zainteresowania, potrzeba chwili i predyspozy
cje spowodowały, że w okresie powojennym teatr 
polski z całą siłą powrócił do romantyzmu. Myślę, 
że znalazłem się w samym środku tych poszukiwań. 
Utwory romantyczne są mi bliskie i - mam na
dzieję - bliskie widzowi mojego pokolen,ia. Dziś 

mam już kolegów, z którymi zetknąłem się jako ich 
wykładowca, i oni także sięgają do tej poetyki. Oni 
także chcą wypowiadać liryczne strofy do swojego 
pokolenia. Powinni to robić inaczej. Tak, jak oni 
czują, rozumieją - i jak rozumie i odczuwa ich po
kolenie. Chciałbym położyć szczególny akcent na 
„czuje" i „odczuwa", bo to jest właśnie istota ro
mantyzmu. Emocje, marzenia, miłość - są tu naj
ważniejsze. Radość i smutek są przynależne każdemu 
pokoleniu. I każde pokolenie powinno szukać włas
nego wyrazu. 

Prądy, o których mówimy, silnie odziaływają 
na twórców epok następnych, co świadczy o tym, 
że jest to zjawisko żywe i możliwe do skonfronto
wania. Już sam fakt sięgnięcia po wątki romantycz
ne sugeruje pewien d;ystans. Ale jednocześnie -
jest to akt romantyczny. I tamci przecież bunto
wali się przeci\'vko temu, co ich poprzedzało. Każdy 

człowiek próbuje i pow1men powodować dyskusje 
artystyczne. Więc i w dniu dzisiejszym tak postę
pujemy - ale byłoby to smutnym zjawiskiem, gdy
by duch romantyczny nie fascynował. 

Ja też uległem tej fascynacji. Recytując sam 
dla siebie monologi Gustawa nie przypuszczałem, 

że będzie mi dane \Vypo\viadać je głośno. Nie bę
dę ukrywał, że sprawia mi przyjemność fakt, że 

mogę rozmawiać o tym z tymi, którzy praktycznie 
są wciągnięci w nurt roma ntycznych poszukiwań. 
Dla mnie okres romantycznych ról należy w jakimś 
stopniu do przeszłości. Ale sposób odczuwania, ro
zumienia świata - zapewniam - nie jest mi ani 
obojętny, ani daleki. 

Jeżeli pomyślę, że być może w przyszłości bę

dziemy próbować odtworzyć czar i atmosferę, która 
towarzyszy teraz grupie szczecińskiej realizującej 

„Księcia Niezłomnego", z zapisów krytycznych -
to już mi smutno. Wiemy wszyscy, w jakim tonie 
są utrzymane recenzje i jaki stereotyp im towarzy
szy. Skoro już jesteśmy przy temacie „romantyzm", 
chciałoby się pomarzyć, że i w dziedzinie krytyki 
nastąpią romantyczne uniesienia, bunt przeciw ka
nonom. Kiedyś wróci ona może do utrwalenia emo
cji towarzyszących spektaklowi zamiast prób racjo
nalistycznego dystansowania się wobec wszelkich 
romantycznych przejawów. 

Notowała: Dorota Ćirlić 
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Temat drugi: 

MISTYCYZM 

Mówi: Woj ci ech Eichelberger, 

psychoterapeuta 

Chciałbym się ograniczyć do psychologicznej 
funkcji mistycyzmu, jego roli w życiu człowie

ka. Myślę, że - najogólniej mówiąc - mistycyzm 
jest próbą nazwania tego wszystkiego w człowieku, 
co nieznane i niezrozumiałe, co wymyka się inte
lektualnej obróbce. Nazwania, to nawet za wiele po
wiedziane, jest to próba zakreślenia obszaru takich 
spraw, obszaru, który ludzie od dawien dawna po
dejrzewają. Próba sformułowania roboczej hipotezy 
na swój temat, że istnieje we mnie coś, czego nie 
znam, co przekracza moje potoczne wyobrażenia -
ma, psychologicznie rzecz biorąc, niezwykle ważną 
funkcję. Funkcję integrującą . .Jeżeli bowiem zdarzy 
się nam coś niezwykłego, co nie mieści się w na
szych kategoriach intelektualnoporządkujących -
nie przerazi nas to, nie określimy tego mianem cho
roby. Ludzie związani z nurtem antypsychiatrii, po
cząwszy od Junga, uważają, że postawa racjonali
zująca - w przeciwieństwie do mistycznej - jest 
postawą sztywną, niebezpieczną . Powoduje ona, że 

wiele spraw z kręgu naszego odbioru świata i nas 
samych trafia niewłaściwie do kategorii choroby. Sa
mo przeświadczenie, że to, co się ze mną dzieje jest 
chorobą - jest właśnie chorobą . A w każdym razie 
przyczynia się w znacznym stopniu do tego, że dy
stansując się od „mistycznego" doświadczenia, czło
wiek dystansuje się od siebie - czyli perpetuuje 
mechanizm choroby. Chwila mistycznego wzlotu nie 
przydarzy się komuś, kto broni się przed wszyst
kim, co nieznane. A je'śli nawet tak - będzie to 
przeżycie destruktywne. Rozsypuje mu się wtedy 
racjonalnie uporządkowany obraz świata, obraz sa
mego siebie. 

To oczywiście nie znaczy, że nie byłoby cho
rób psychicznych, gdyby wszyscy ludzie stali się 

mistykami, ale duży obszar tzw. spraw transcen
dentnych mógłby być pozytywnie asymilowany 

przez człowieka. Nie przypadkowo też właśnie jed
nostki twórcze są szczególnie podatne na przeżycia 
mistyczne. Warunkiem zaistnienia pracy twórczej 
jest bowiem otwartość i elastyczność, zdolność asy
milowania doświadczeń. 

Notowała : Dorota Ćirlić 



Z DZIEJÓW 

INSCENIZACJI 

„K SIĘ CI A 

N I E ZŁ O M N E G O" 

17 października 1874 roku, za dyrekcji Koźmia
na, odbyła się polska prapremiera „Księcia Nie

złomnego" Calderona-Słowackiego w teatrze krakow
skim. Od tego czasu „Książę Niezłomny" dość czę
sto - jak na dramat obdarzony mianem „nieteatral
nego" - trafiał na deski sceniczne. Dwie z tych in
scenizacji przeszły na trwałe do historii teatru pol
skiego: plenerowe widowisko „Reduty" i przedsta
wienie Teatru Laboratorium. 

Premiera widowiska redutowego - w reżyserii 
Juliusza Osterwy (grał on zarazem główną rolę), z 
dekoracjami Iwo Galla i muzyką Eugeniusza Dzie
wulskiego - odbyła się 2 maja 1926 roku na dzie
dzińcu uniwersyteckim w Wilnie. W tym samym 
roku i w roku następnym „Reduta" objechała z tym 
widowiskiem całą Polskę (w sumie około 100 przed
stawień). Widowisko miało formę utworu misteryj
nego. Toczyło się bez przerw i antraktów, pod go
łym niebem. Jedyną - poza naturalną architektu
rą i przyrodą - dekorację stanowił ruchomy po
dest. Przypominając swym symbolicznym kształ

tem organy, był ołtarzem dla dokonującej się ofiary 
i punktem koncentrycznym widowiska. Widowisko 
eksponowało ideę ofiary i poświęcenia w imię mi
łości do innych, wierności narodowym świętościom 
do końca, bez względu na cierpienia, bo „więzić i 
męczyć można tylko ciało, duch wyszlachetniony 
pozostanie zawsze wolnym. 

Przedstawienie Grotowskiego miało trzy pre
miery: w kwietniu 1965 roku, w listopadzie tego sa
mego roku i w 1968 roku. Było to studium „nie
złomności", a jednocześnie konfrontacja tego mitu 
z doświadczeniami współczesnego człowieka. Prze
strzeń teatralna przypominała salę operacyjną, w 
której dokonywano chirurgicznego zabiegu na ludz
kim sumieniu. Analizując spektakl, Zbigniew Osiń
ski pisał w „Teatrze Dionizosa": „ ... spektakl „Księ-

cia Niezłomnego" to właściwie mowa liryczna w 
najszerszym tego słowa znaczeniu, to swoisty akt 
spowiedzi złożony z najbardziej intymnych wyznań, 
bezlitosne i ostateczne odsłanianie głębi własnego 

sumienia. Stąd ch;yba ogromna siła oddziaływania 

tego spektaklu oraz wyczu\'rnlne w nim religijne 
wręcz, pełne grozy znawstwo duszy ludzkiej. I oto 
dostrzegamy, że sala teatralna ( ... ) to przecież także 
arena cyrkowa, z wybiegiem dla zwierząt, gdzie od
bywa się okrutne igrzysko ku uciesze zebranej ga
wiedzi. Publiczność to obserwatorzy tego obrzędu. 
Ale z równym chyba prawdopodobieństwem dopusz
czono ją do aktu współuczestnictwa w m isteriu m 
Golgoty, widzianym oczami współczesnego artysty". 

Dzisiejsze przedstawienie w Zamku Książąt Po
morskich jest p i e r w s z y m widowiskiem „Księcia 
Niezłomnego" w Szczecinie. Kolejna wersja drama
tu i kolejna konfrontacja z postacią don Fernanda, 
dokonywana z perspektywy współczesnego człowie
ka. 

(D.Ć.) 
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