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Andrzej Staniszewski 

DROGĄ TRUDU I OFIARY 
Karmelita ks. Marek pojawia się na scenie kon

federackich wydarzeń w momencie krytycznym. 
Między Regimentarzem i Marszałkiem a stojącą 

w tle bracią - szlachtą toczy się dyskusja zdradza
jąca pierwsze symptomy osłabienia patriotycznego 
ducha. Karmelita w tym wzburzonym rozpolityko
wanym światku od pierwszej chwili zaczyna wypeł
niać podwójną rolę. Pierwszą w planie realnym jako 
bezwzględny zwolennik walki zbrojnej bez oglądania 
się na jakiekolwiek rozumowe racje. Druga funkcja 
ma już charakter rewelatorski, wizyjny. Tylko on 
jeden potrafi prz~widzieć, że krwawy trud nie pój
dzie na marne, że oto wśród konfederackich walk 
rodzi się przyszła Polska. Z całego dramatu tchnie 
wizją epokowych wydarzeń. Ofiara ludzka jest tylko 
etapem pośrednim na drodz€ do wypełnienia misji 
dziejowej, której celem ostatecznym jest wolnooć 

absolutna jednostki. Im krwawsza ofiara, im bez
względniejszy tyran i prześladowca, tym droga do 
osiągnięcia absolutu bliższa. Nie wola i myśl, ale 
czyn i ofiara - taka była odpowiedź Juliusza Sło
wackiego na dywagacje Towiańskiego i jego wy
znawców, z Adamem Mickiewiczem na czele, który 
18 lutego 1842 roku mówił w jednym z wykładów 
o prorokującym w Barze karmelicie: „człowiek naj
znakomitszy owych czasów nie przez czyny, ale 
przez entuzjazm swej Wiary". Mickiewicz zatem, 
zgodnie z postulatami mistrza Andrzeja, wszelkie 
zwycięstwo przenosił w same tylko sfery duchowe. 
Słowackiego takie rozumowanie Towiańskiego zada
walało tylko przez kilka miesięcy. Jako pierwszy 
z towiańczyków otrząsa się z tego marazmu bez-



czynu i trwania w kontemplacji religijnej. Dla 
ziszczenia marzeń mistycznych iść trzeba drogą tru
du i ofiary, gdyż świetlana przyszłość nie jest czymś 
danym jedynie z łaski, to plon wysiłków najwyż

szych - oto summa przekonań Juliusza Słowackiego 
reinterpretującego wydarzenia konfederackie. Apo
geum tego dramatu świadomości mistycznej osiągnie 
poeta w historiozoficznym poemacie „Król-Duch", 
w którym realna historia narodu polskiego stanie 
się jedynie przyczynkiem dla ostatecznego triumfu 
„ja" poetyckiego. 

W „Księdzu Marku" przeżycia ludzkie podniesio
ne są do miary najwyższych namiętności i potrakto
wane jako wykładniki duchowego życia poszczegól
nych postaci. Potędze misji dziejowej odpowiada re
ligijno-patriotyczna ekstaza księdza Marka, szaleń

cza furia mordercy i warchoła Klemensa Kosa
kowskiego płomienny żar miłości, nienawiści i pra
gnienia zemsty u Judyty. Apokaliptyczny charakter 
dzieła podtrzymuje wspaniały obraz groźnego Je
howy, którego „oblicze błyskawicowe jest ogromnej 
miary". Niemal każda scena dramatu przynosi nowy 
element do tego tragizmu grozy. Oto ksiądz Marek 
przeklina tchórzliwych i zdradzieckich magnatów 
wyciągając z trumien kości ich przodków. Oto 
w szale morderczym Kosakowski rozbija drzwi 
karczmy, by ujrzeć za nimi trupa powieszonego 
z jego rozkazu Rabina, ojca Judyty. Oto Judyta 
w szaleńczej furii rozpaczy podpala szpitale pełne 
zadżumionych żołnierzy _,,Wszystko w tym drama
cie - pisał Eugeniusz Sawrymowicz - ma wymiary 
nadludzkie, stylizowane jest na wielkość biblijną, 

podporządkowane wierze w moc ducha". Dlatego 
tylko „zwykła" ludzka śmierć traci swoje natµralne 
kontury, jest „podporządkowa,n.a" celom najwyż

szym przekraczającym wyobrażenie zwykłego śmier
telnika. 

W „Księdzu Marku" mamy wyjątkowe w polskim 
dramacie skondensowanie walki ludzkich namię

tności i charakterów. Owo maksimum intensywności, 

My, co o jutrze nie wiemy, 
A tu grzeszni zostajemy, 
Aby tego jutra dożyć : 

Gotowi żywot położyć, 

Nakryć się prochu mogiłą, 
Ducha oddać w ogniu, w dymie, 
Byle się tylko święciło 
Przenajświętsze Boga imię 



które przejawia się w natchnieniach ks. Marka, rea
lizatora królestwa bożego na ziemi i wodza ducho
wego konfederatów walczących o wolność uciemię
żonej ojczyzny, znajduje także swój wyraz w eksta
zie i rozpaczy Judyty, w namiętnościach Kosa
kowskiego. Na uwagę zasługuje kreacja tego 
ostatniego, który w annałach narodowej historii po
został jako symbol zdrady. „Potępił w Kosakow
skim wszystko, co najgorsze było w Rzeczypospoli
tej pisał Juliusz Kleiner budził jednak 
odczucie, że nawet w tych nizinach zbrodni i brudu 
tkwiły jakieś iskry, mogące kiedyś w żywotach dal
szych wydać z siebie ognie zbawcze". 

Tym trzem natchnionym postaciom przeciwstawił 
Słowacki jawiącego się w akcie trzecim Kazimierza 
Pułaskiego, bohatera jakby z innej epoki. Pełen czci 
dla karmelity, zachowuje ten konfederata odporność 
żołnierską, praktyczną, racjonalistyczną. Jego słowa 
to dysonans w kontekście z mistyczno-wizyjnymi 
przepowiedniami ks. Marka: 

Ten lud, widzę, cały chory, 
Wszędy, gdzie oczyma skinie, 
Widzi ogień i upiory. 
A ja wszędy w tej krainie 
Widzę jedną wielką bliznę, 

Jedną moją cierpiącą ojczyznę! 

Mimo woli przypominają się słowa wieszcze poety 
z poematu „Poeta i natchnienie", napisanego około 
maja 1843 roku, w którym po raz pierwszy doszła 
do głosu mistyczna wersja godzenia treści patrio
ty<'znych i społecznych, powtórzona następnie w sło
wach Atessy w poemacie „Beniowski" kierowanych 
do poety: 

Stój - oni wszyscy z wiarą i nadzieją. 
Pozwól im swojej duszy - jak kościoła, 
Gdzie teraz żadne lampy nie jaśnieją. 
Kto wie„. przez ciebie jaki głos zawoła, 
Gdy będą w tobie ... 

Tekst napisany na zamówienie teatru 

Niebo od piorunów pęka, 
Z wałów biją wszystkie działa 
Kto żyw, niech przed Bogiem klęka! 
Pan zwycięża! Narody giną! 



Stef an Treugutt 
• 

KSIĄZĘ NIEZŁOMNY 
NA MU·RACH BARU 

Jak było w rzeczywistości, o to stawiajmy pytania 
przekazom historycznym - odpowiedzi jednoznacz
nej i tak nie dostaniemy. W dramacie barskim Sło
wackiego natomiast sytuacja jest jasna i ostra: ma
łowierni wodzowie odeszli, pozostał prorok i jego 
lud: 

Idźde! idźcie! - a ja w Barze 
Z ostatkiem ludu zostanę. ( ... ) 
A pan( ... ) 
Da mi tryumf - lub m~czeństwo 
I Swoją wolą pokaże. 

To centralny temat utworu, podstawa fabuły dra
matycznej: człowiek wielkiej wiary, natchniony, pro
wadzi maluczkich na wojnę z wrogiem wbrew opie
szałej lękliwości ludzi znacznych tylko z racji pozycji 
społecznej, w rzeczy miernych, pozbawionych na
tchnienia. To także centralny temat ideowy: nie
złomny bohater poprowadzi gromadę na triumf lub 
męczeństwo, mniejsza o to, czy na triumf, czy na 
męczeńską klęskę, gdyż i w jednym, i drugim obja
wi się wola boża. A to najważniejsze. Rewelacja 
przez ducha wiodącego prawdy ukrytej, wzięcie na 
siebie ciężaru tej prawdy. Można zobaczyć w wy
darzeniach dziejowych tylką splot przypadków albo 
szukać w nich materiału dla przestrogi, sposobem 
zabobonników odczytywać z wypadków złe i dobre 
prognozy, ale silny duch męża natchnionego prze
bija się przez zewnętrzną powłokę faktów ku pozna
niu, wyjdzie z egoistycznego, utylitarnego kręgu 

przestróg i obaw na płaszczyznę uniwersalnych nad
indywidualnych praw rozwoju. Manifestację tych 
praw szczególnie wyrazistą dostrzegł Słowacki 

ł 

Oto naród mój zabito! 

Oto patrzaj, tam w oddali 

Płomień ... Dom się Boży pali 

N ad ognistej krwi strumieniem; 

I niebo kole płomieniem 

Jak miecz Archanioła kręty, 

Już na brusie pociągnięty, 

Ostrzem postawiony w górę. 

Miecz gotów karać naturę! 



w dziejach ruchu barskiego; nietrudno się też do
myślić, dlaczego obrona Baru przez księdza cudo
twórcę tak dobrze pasowała do mistycznej historio
zofii. Sytuacja wręcz egzemplaryczna: zapowiedź 

przyszłego odrodzenia w ostatecznej klęsce, przy
wódca o cechach świętości podnosi ludzi do rozu
mienia sensu istotnego dziejącej się trage::lii. 

Mamy tu niezmiernie ciekawy przypadek rozwią
zywania przez dojrzały romantyzm problemu osobo
wości wyrastającej ponad przeciętność, geniusza. Sa
motny w swej niezłomności bohater już nie wystę-
puje przeciw społeczeństwu, jest owszem 
samotny, ale samotny na czele gromady. Jest od
dzielony od innych ludzi darem proroczym, ogromem 
siły duchowej, zdolnością do poświęcenia, świado

mością wyższego rzędu, która wchodzi w komuni
kację ze światem niewidzialnym. Ale wszystkie 
nadczłowiecze cechy bohatera pracują dla innych. 
Wielki samotnik przemienił się w proroka, w przy
wódcę. Nie jest poza społeczeństwem - potrzebny 
jest niezbędnie społeczności właśnie jako samotnik. 
Pełni niezwykle doniosłe funkcje społeczne, z tym, 
że u Słowackiego funkcja barskiego proroka nie 
ogranicza się do współczesnych. Ludzie, dla których 
pracuje, to także ci, którzy się dopiero urodzą. ( ... ) 

Małoduszni odeszli, został lud i jego proroczy 
przywódcy. Radykalne osamotnienie wodza nie wy
nika z dbałości o realia historyczne, wynika z syste
mu, ze sposobu rozumienia historii arbitralnie nało
żonego na wydarzenia. Po odejściu Józefa Pułaskie
go obroną Baru kierował Barczewski, ale nie wy
stąpi on w poemacie dramatycznym Słowackiego, 

którego w oczywisty sposób interesuje eschatolo
giczna, a nie wojskowa historia konfederacji. 
Owszem pojawia się na scenie barskiej u Słowac

kiego wybitny aktor wojskowy konfederackiego ru
chu, Kosakowski, a w zakończeniu utworu sam Ka
zimierz Pułaski. Obaj obecni wtedy w Barze wbrew 
prawdzie historycznej. Obaj znaczniejsi od ks. Mar
ka, ale obaj - w różny sposób - odsunięci od 

Zaraza, co tu panuje, 

Gdzie Moskale wiatr popsuli, 
Gorsza od miecza i kuli, 
Tysiącami ludzi truje, 

Z trupów czarnych urodzona, 
Stojąca jak widmo na wale. 



głównej przywódczej roli w misteryjnej historii 
obrony i upadku Baru. Przywódcą jest tylko on. 
I być inaczej nie może, gdyż epizod upadku Baru 
stał się dla Słowackieg_o przykładem „rewelator
stwa Boskofri Ducha", takiego mianowicie, w któ
rym duch wiodący objawia prawdy zakryte duchom 
pomniejszym, mniej dorosłym. W prz~dstawieniu 

literackim wyraża się ta konstrukcja myślowa po
przez całkowite podporządkowanie akcji osobie ty
tytułowego bohatera. To wszystko, co pojawia się 

na scenie poematu dramatyeznego „Ksiądz Marek", 
jest albo tłem dla wystąpień świętego proroka, albo 
tłumaczy się jego ustami, gdyż to jego obecność 

i rewelatorstwo przemienia krwawy chacs wydarzeń 
w porządek dziejącej się historii. Taki bohater był 
Słowackiemu potrzebny, takiego zobaczył w histo
rycznej osobie Marka karmelity, gdy - idąc śladem 

Towiańskiego - rozpoczął własną gigantyczną pracę, 

by wyrozumieć „ziemię jako wielką fabrykę ducha 
bożego". 

Ksiądż Marek ma zamiast Słowackiego objawić 

odkryte przez Słowackiego zasady wieczystego ru
chu ducha, co znaczy jednocześnie , że to Słowacki 
sam mówi za niego. Następuje tu, wbrew wszelkim 
regułom realizmu historycznego, utożsamienie auto
ra z kreowanym przez niego bohaterem, czyli utoż
samienie prawdy wiecznej, ogólnej, przez autora 
odkrytej, z wydarzeniem jednostkowym, konfede
racją i osobą jednostkową ks. Marka, które to wy
darzenie i osoba są cząstkową manifestacją całości 

prawdy. Prorok z Baru przemówił w historii za Sło
wackiego, prorok Słowacki po latach przemówił za 
zmarłego barszczanina - obaj to samo, o tym sa
mym. I bez wątpienia bliżej bohaterowi poemy Sło
wackiego do rewelatora zagadek wszechświata z Ge
nezis z Ducha niż do historycznego Marka Jando
łowicza. 

Sięgnął tedy Słowacki do czasów barskich, znalazł 
bohatera. Sięgnął do epoki niezłomnej wiary, cu
downych znaków, uporczywego męstwa wpośród 

f 

~ .. 

Kościotrup śmierci w czerwieni 
Tańcuje z trzaskiem goleni, 
Kiściami zarazy śnieży, 
Wije kłębem nietoperzy, 
Żółtą kością ciągle miga; 
I z ust okropnych wyrzyga 
Kartelusz ogniotęczowy 



klęsk, zobaczył w tym prefigurację wszystkich przy
szłych pokonanych powstań - i prefigurację przy
szłego zwycięstwa - dostrzegł na tym obszarze 
historii ojczystej bitewne pole „duchów świętych 

wojny świętej". ( ... ) 
Poprzez każde wydarzenie historia coś objawia, 

w każdym realizuje się cząstkowo plan całości, ale 
nie każde wydarzenie ma swego proroka. Toteż 

z plejady wodzów i działaczy konfederacji on je
den odpowiadał „ideałowi" bohatera Słowackiego, 

bo on jeden jeżeli tak określić wolno, zwerbalizo
wał ukryty sens historiozoficzny ruchu barskiego. 
On też jeden broni do końca Baru, wbrew faktom 
znanym, zgodnie z nie znanym dotąd objawieniem 
prawdy. 

On jeden. Jakże więc rzecz się ma z trzema aż 
przywódcami konfederacji na kartach utworu Sło
wackiego, skoro pełną wagę bohaterskiego nosiciel
stwa idei - a także pełny wymiar głównej postaci 
akcji - ma tylko jeden? Bohater jest jeden, ale 
wszyscy trzej niezmiernie są potrzebni. Niezbędni 

dla ruchu idei w tym dramacie o odkrywaniu ta
jemnic dziejącej się historii. Kosakowskiego wbrew 
historii sprowadza Słowacki do Baru, gdyż wielki 
jasny duch proroka wymaga postawienia przeciw 
niemu potężnego ciemnego antagonisty. Ks. Marek 
skupia wokół siebie duchy ludzkie, jest siłą dośrod
kową, łączy i podnosi wzwyż zlęknionych i malucz
kich, pokazuje im przyszłość. Kosakowski przeciw
nie: jest destrukcją, rozprasza i niszczy ludzi, pociąga 
w otchłań gwałtu, chaosu, demonicznego egoizmu, 
zatrzymuje realizację przyszłości. Bez niego nie do
szłoby do upadku Baru i do śmierci proroka. ( ... ) 

Ten to antyszlachcic i demon anarchii jest naj
groźniejszym przeciwnikiem ks. Marka. Cudotwór
czy zakonnik nawraca Judytę - Kosakowski ją gubi, 
popycha do zemsty, której skutkiem zdradzieckie 
wydanie Baru, cofnięcie sprawy ku starożytnym 

mrokom ducha izraelskiego, a tam nie ma jeszcze 
Boga miłosierdzia i ofiary, lecz Bóg zniszczenia 

I 
l 

i zatracenia. Przez Kosakowskiego sprawa w Barze 
poczęta nie osiąga najwyższego tonu, Bar pada, 
prorok jest umęczony, świat stary odnosi jeszcze 
jeden chwilowy triumf. Ale bez Kosakowskiego nie 
byłoby tego, co właśnie było, jego negatywna po
trzebność nie ulega kwestii. Światła prawdy nie 
ma bez ciemności, ofiary bez zbrodni, zasługi bez 
ofiary. Nawrócona Judyta upada, by się powtórnie 
oddać w moc dobra, sam Kosakowski odprawia 
koszmarną pokutę, ucieka, „na koniu purpurowym" 
ale nie docieczemy, „czy z chorągwią, czy z trupem", 
czy ku odrodzeniu, czy ku następnym czarnym 
zbrodniom. Jedno wiemy, że tak odrodzenie, jak 
zbrodniczy upadek będą manifestacją „bożą", fe
nomen wojny duchów i postępu ducha zbiorowego, 
czyli: historią prawdziwą. ( ... ) 
„Zmartwychwstać jest to napełnić duchem swo

im ciało dawne i formę dawną ... Zmartwychwstał 
jeden tylko dotąd Chrystus - Polska także duchem 
swoim musi dawne formy rządu swego napełnić 
i ruszyć - w innej formie powstać jest to odrodzić 
się w przemienionej naturze, tak Grecja się odro
dziła, lecz nie zmartwychwstała". ( ... ) 

(w:) S. Makowski - „Juliusz Słowacki" 
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malarskiej: Ryszard Gieczewski 
perukarskiej: Halina Lewandowska 
tapicerskiej: Wiktor Jankowicz 
stolarskiej: Stanisław Janiszewski 
szewskiej: Gerard Foks 
ślusarskiej: Aleksander Markowski 
rekwizytorskiej: Jan Sokół 
Kierownik działu elektrycznego: 

Mirosław Szostakowski 
Kierownik działu akustycznego: Ryszard Grabek 
Brygadier sceny: Andrzej Prorok 

Kierownik działu obsługi widza: Ryszard Szczeszak 
Koordynacja pracy artystycznej: Joanna Biesiada 
Główny księgowy: Stanisław Jaczewski 

Redakcja programu: Elżbieta Lenkiewicz 

.Z':lję':!ia z r0produkcji obrazu P. Bruegla 
„Triumf śmierci" - Tadeusz Trepanowski 

K<J~<. Teatru c1.fn!ia codziennie (z wyjqt!<iem poniedziałków) 
w ~odz. I 0- 13 i 17-20, w niedziele: 17-20, tel. 239-15. 
Adr,s Tu1tru: Ol~ztyn, ul. I Maja 4, tel. centrali 259-59 

CE-na program11: I O zł 




