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Paweł Huelle 

NOWY KRAJ 
POETYCZNY 

T
ej sceny nie poka~uje fra~en~ żadnego filmu. ~pr.ó~uj~y ~Yięc 
ją sobie wyobrazić: Paryskie zimowe popołu~rne, JUZ w swiet~e 
latarń chłodne i deszczowe. Sześcm ludzi kończy właśme 

pożegnalny 
1

obiad w traktierni nieopodal st~cji ~yliż3.1:1-só~. Ten, . 
którego odprowadzają, równo z wybi~iem god~my sio~eJ wsiada do 
powozu. Dwaj spośród pięciu przyjac1ół P?~rózneg~ s.to~ą .na deszc~u 
i zanim woźnica zatnie konie, rozmawiają z od1ezdża1ącym. Nie 
wiemy o czym. Może - jak zawsze w takich sytuacjach- zapew:nialą 
iebie wzajemnie, że już wkrótce .się zob~czą i ~e ~szystko ~łozy się 

dobrze. Powóz jeszcze nie rusza I sytuac1a staje s1ę kłopotliwa. D~a 
tego wewnątrz pojazdu i dla tych dwóch, moknących na. de zczu. Ni~ 
wiedzą, że ten w środku patrzy przez okno ponad ic~ głowaffil, 
obserwując nieznajomego mężczyznę, który prze~ ch~ą wywló~ 
się z bramy kamienicy. Obcy wygląda na uchotnika - 1e .t blady. i 
wychudły, strugi deszczu spływają mu po kosmykach w~osó~. Nie 
wiedzą też, że ten w środku, a jest nim Juliu~z Słowa~ki, opisze ~ę 
scenę w liście i nie wymieni nawet ich na~sk,. ~ap~ze .~a to, ze 
postać suchotnika zapadła mu głęboko ~ ~annęć, i ze wi~1 Ją dotąd 
jak mówi Szekspir, oczyma duszy mo1e1, choc go moze oczyma 
głowy nigdy już nie zobaczę1 

. . 

Tak rozpoczyna się kolejna podróz auto~a Kordiana. J~s.t ~6 
dzień grudnia 1832 roku. Dyliżans z huI?em I ło~ot:~ prze1ez~a 
ciemnymi ulicami, przekracza Pont 1 euf 1 po c~wil1 ~]~ przed~es
cia. I tak zakończyłem paryski epizod mo1ego zyc1a ~ ~ap.1sze 
dwudziestotrzyletni poeta do swojej matki, cztery dm ~óźme], kie.dy 
pod wieczór stanie w Genewie. I chociaż dzień ~rzed wyiaz.dem zł?zył 
wizytę paryskiej wróżce, pani Lenorman~, ta ~e. pr.zepoWie mu, ze .w 
Szwajcarii spędzi trzy lata. Nie przepoWie tez.' ze Jednak do P~ryza 
wróci. Na razie Słowacki znajduje w Genewie dogodny pe~1on~t 
pani Patteg, gdzie za miesięc~ną opł~tę 130 ~anków ~a1m~1e 
pokój. Cieszy go nowe otoczeme. Pe~s1onat st_m n~ pogramczu ~a
sta i ws~ jest trzypiętrowy, ma zielone okienmce. Wokół cisza, 

J. Wszystkie cytaty z listów Słowackiego do matki z Listy Juliusza Słowackiego, l. l , 
Lwów, 1883. 

kilkadziesiąt kroków dalej wody Jeziora Genewskiego. W ogrodzie 
jodły i sosny. Wszystko to bardw ważne, każdy szczegół, ~wet ~ 
genewska cisza, jeśli w pomnimy paryską atmosferę enngrac11. 
Pełną „potępieńczych swarów" i upływającą pod znakiem rywaliza
cji z Mickiewiczem. Dla tych dwóch Paryż okazał się zbyt ciasny. 
Litew ka koteria wieszcza Adama, nie rozumiejąc odmienności Sło
wackie~o, ani też chcąc ją zrozumieć, niejedną mu chwilę w Paryżu 
zatruła . Genewa miała być próbą dystansu, oddalenia. Ale nie 
ucieczki. Tu powstaną Kordian, Mazepa, Balladyna, Horsztyń
ski. Stąd wyśle do drukarni ID tom swoich Poezji zawierający 
Lambra, Godzinę myśli, Dumę o Wacławie Rzewuskim i liryki 
powstańcze. 

Przez pierwsze miesiące pobytu w Genewie Słowacki jest bar
dzo aktywny towarzysko, interesuje go szwajcarska rzeczywistość. 
Kasyna tutejsze są bardzo świetne - napisze do matki -
Szwajcarki, ładne blondynki, jak śnieg. Mięszają się w kołach 
walca z zamyślonymi Angielkami, których tu jest najwięcej. 
Tańcują tu tylko kontredanse, walce i galopady. Jak zawsze 
jest przenikliwym, ironicznym obserwatorem - arystokracja tutej
sza, złożona z kupców i zegarmistrzów, nudna bardzo i płaska 
- powie, a o genewskim teatrze wyrazi się nie najlepiej: - Teatr 
tutejszy jest szkaradny, albowiem wiele jest metodystów w 
artystokracji, którzy teatr za zakazaną i zgubną uważają 
zabawę. Bywał zresztą w tym teatrze kilkakrotnie i nie pozostawiły 
te wizyty w jego pamięci nic szczególnego 

Trudno zresztą się dziwić - mieszczańska i „zegarinistrzo
wska" Genewa miała taki teatr, jakiego potrzebowała. Tymczasem 
szwajcarski okres Słowackiego upływa pod znakiem twórczości dra
matycznej. 22 września wyznaje: Tej zimy zamyślam pisać i 
pisać: jestem jak góra w połogu. Wówczas właśnie powstaje 
Kordian, wydany bezimiennie rok później w Paryżu. W ro~ 1834 
Słowacki pisze Mazepę. Pali jego rękopis po przeczytaniu Pana 
Tadeusza. W tym samym roku powstaje Balladyna (wydanie w 
Paryżu 1839), a rok później, w 1835 niedokończony Horsztyński 
(wydanie pośmiertne, Lwów 1866). W ciągu trzech lat genewskich 
napisał Słowacki cztery dramaty, które wejdą do kanonu naszej 
romantycznej literatury, a po latach - do repertuarów scen pol
skich. 

Wydaje się, że ta erupcja właśnie formy dramatycznej, Iniała 
dla poety znaczenie szczególne. Lambro - napisany jeszcze w 
Paryżu zamyka w jego twórczości okres powieści poetyckich, którym 

2. Bezpośrednim powodem wyjazdu Słowackiego z Paryia było - jak wielokrotni to opisw10 -
przed tawieoie jego ojczyma, doktora Becu w m cz. Dziadów, jako jednego z prz ladowców 
wil eńskiej mlodzieży akademickiej. 



1. Alina 

patronował Byron3.W listach okresu genewskiego pisze wprawdzie 
Słowacki że chodzi z Byronem i Szekspirem, ale jego fascynacja 
angielskim lordem-poetą wyraźnie wyblakła i osłabła. Niezwykle 
charakterystyczne są tu dwa opisy - rozmowy z wioślarzem, prze
woźnikiem Byrona po Jeziorze Genew kim, oraz wycieczki, w czasie 
której oglądał Słowacki dom poety. Ten dom wydał mu się małym i 
smutnym, nie chciał nawet zaglądać do jego wnętrza. Rozmowa zaś z 
wioślarzem przekazana została wielce specyficznie: („.) między 
innymi szczegółami opowiada, jak raz z Byronem poszli w 
zakład o luidora, kto z nich prędzej na drugi bneg jeziora 
dopłynie. - Nie dziw, że mię lord wyprzedził, powiada Mau
rycy (tak się nazywa majtek), albowiem za Byronem płynęło 
czółno, a służący leżącemu na wznak Anglikowi lał do gardła 
dobre wino, co nie mało w pływaniu dopomagało („.). Dodaje 
wszelako Maurycy, że Byron chociaż dobrze trzymał się w 
wodzie, niewiele robił drogi, bo miał koszlawą nogę, nie 
większą od jego dłoni. Tyle o relacji człowieka, który ścigał się z 
Byronem. Aż dziw bierze w jaki sposób autor Żmii, Araba, Hugo
na, Lambra, mówi o tym .opowiadaniu. Żadnego romantycznego 
kultu pamiątek i miejsc. Zadnej romantycznej egzaltacji. Treść 
anegdoty, choć zabawna - sucha i rzeczowa. Zresztą wyznaje dalej 
Słowacki: Bardzo czasem wielką przyjemność znajduję, w roz
mowach majtka, i patrzę na wielkich ludzi z tej samej strony, z 
jakiej się na nich lud zapatruje. 

W istocie - genewskie lata poety oznaczały przygaśnięcie 
gwiazdy Byrona. Jego miejsce-jak wnosimy z listów Słowa kiego, a 
przede wszystkim z twórczości - zajmuje teraz Szekspir. W liście 
datowanym 18 grudnia 1834, w którym za~damia matkę o powsta
niu Balladyny, mówi: Szekspir i Dant są teraz moimi kochan
kami i już tak jest od dwóch lat, im więcej się w obydwóch 
wczytuję, tem więcej widzę piękności. Pisząc o Balladynie (w 
pneciągu miesiąca upłynionego napisałem nową sztukę tea
tralną, niby tragedyą) zaznacza, że jest najlepszą ze wszystkich 
neczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła, zwłasz
cza że otworzyła mi nową drogę, nowy kraj poetyczny, nie
tknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna ziemia, 
bo idealny. Sformułowanie o nowym kraju poetycznym, idealnym, 
nietkniętym ludzką stopą zasługuje na wnikliwą uwagę, koro otwo
rzyła go poecie Balladyna. Jak je rozumieć? Czy jako wejście -
niezwykle efektowne - w tradycję szekspirowską, czy może ina
czej?W świat słowiańskiej dawności bajecznych mitów, tajemnicy 

3. Napisany już we Wio zech Wacław, niewlltp liwie byroniciny, może być potraktowany jako 
wyjąt k potwierdzający regułę. Zresztą byronizm Wacława jest za adoi.cz-0 odmienny od 
wcześniej zych powieści poetyckich. 

początku na zego narodu i państwa? 
R~manty~y, oprócz wi~lu innych odkryć, dokonali także i tego -

przedmiotem ich fascynac11 stała się dawna, archaiczna słowiań
sko' ć, połączona z roztrząsaniem dramatycznego w dziejach narodu 
momentu - chrystianizacji i wejścia w historię. Brodziński - twórca 
i~lanek - ugruntował w dobie Króle twa Kongresowego mit Sło

wian ł~godny?h, po?odnych pasterzy i rolników. W sam raz - jak 
zauwazyła Alina Witkowska - na użytek ówczesnej władzy i pro
pagandy klasyków, bojących się wszelkiej gwałtowności jak ognia. 
Ale romantycy mit ten (zaczerpnięty zre ztą przez Brodzińskiego z 
Herdera)4 spostponowali i odrzucili. A w najlepszym wypadku sta
nowcz~ „~dc.ukr?w~li'', prze~uwając w słowiańskiej starożytności i 
pogamznue ist~erue głębokich tajemnic, ostrych konfliktów, dra
l!lat.yzmu postacL Odkąd Zorian Dołęga Chodakowski opublikował w 
Cwzczenzach naukowych swoją rozprawę O Słowiańszczyźnie 
pned chrześcijaństwem (1818) - dyskusja pomiędzy zaitereso
wanymi starożytnością przodków naszych nabrała charakteru 
nie tylko literackiego. Szło przecież o koncepcję początku-a za nią 
? charakter narodowy Polaków oraz ich przeznaczenie do takich czy 
mnych zadań w przyszłości, oczywiście wieku XIX. Teoria najazdu i 
podboju łagodnych Słowian przez okrutnych Normanów lub Lechi
tó~, ~ała tłumac~ć istnienie dwóch narodów w jednym - chłop
skie~o i sz!acheck1ego'. A także dwoistość cech narodowych - tego 
po~eszama ł~godr_iośc1 ~ sarm~c~ rozmachem, fantazją i odwagą. 
Dosc wspommeć, ze za1mowali się tym problemem poważni nau
kowcy - Lelewel, Henryk Lewestam, a nieco później Karol Szajno
cha: ~.oc~ście sami poeci - jak ci, skupieni już po powstaniu w 
G.alicp wo~oł almanachu Ziewania, wśród których odnajdujemy 
S1eIDieńskiego, Goszczyńskiego, czy Berwińskiego. Trudno domnie
myw~ć czy Z~ewończycy ~eli jakikolwiek wpływ na pomysły Sło
w~ckiego w Jego genewskich latach. Bez wątpienia jednak ogólny 
~a~słowiańskiej pradawności, tropienia jej znaków, wyznacza 
w .Jakiś ~posób aurę po~tycką Balladyny. Klimat ten - jak pisze 
Alina, -vy1t~owska - z~~ąza~y był .z odkryciem kultury innej niż 
chrzesc11anska, dawn1e1sze1, a więc tajemniczej i pociągającej 
ro~antyków .w, sp~sób oczywisty. Wszystko tam, było odmienne. 
Św1at ~łowzan~kz mroczny, poetyczny, nie obłaskawiony, 
pełen me rozwzkłanych tajemnic5• Wszystkim też- historykom i 
poetom wspólne było marzenie o prakulturze, nostalgiczne 
uczucie nie tylko polskich romantyk6w6. 
To marzenie i pragnienie odkrycia tajemnicy dawnych bogów 

4. Alina Witkowska: W mitycznej krainie Popiela i Piasta. Wstęp do antologii: Ja, głupi 
S. ~8i_;1~~nin . Biblioteka Romantyczna, WL, Kraków 19 O. 

6. Ibidem 



2. Grabiec - syn zakrystiana 

świetnie ilustruje apostrofa do Gopła -poetycka, wzniosła, i właśnie 
nostalgiczna, którą otwiera swój utwór Ryszard Berwiński, poeta, 
jeden z Ziewończyków: O Gopło! spomiędzy wód naszych jedy
ne, wspaniałe, kolebko i grobie łowieńskiej przeszłości, 
jakże się z tobą powitać?jakimże językiem mówić do ciebie? 
(„.) Czyż i mój głos przepłynie po fali wód twoich jako te dni 
blasku i świetności, które ciebie otaczały niegdyś, a z których 
dzisiaj została jeno bajka usypiająca rozkwilone dzieci („.)Na 
powierzchni twojej nie ma śladu wieków tysiąca! („.) Ale w 
głębokościach wód twoich są tajemnice niedościgłe, okrop
ne7! Jak Mickiewicz w wodach Świtezi, tak Berwiński w topieli Gopła 
odkrywa tajemnicę. Inna to oczywiście tajemnica - autor Bogunki 
na Gople rozbija toń jeziora laską Mojżesza, by znaleźć w głębi grób 
dawnych bogów. Zamordowanych bogów słowiańskich. Pus elnik z 
Balladyny ma w sobie takie poczucie tajemniczej dl?""'lOŚ<'i otacza
jącego go miejsca, istnienia jakiejś umarłej cywilizacji. 

w akcie m móvfi: 
zalane przed wiekami miasta 
Wołają z Gopła do Boga o litość 
Płaczem wieżowym 

W liście dedykacyjnym, datowanym 9 lipca 1839 roku w Paryżu, 
Słowacki wyznaje Krasińskiemu, że Balladyna jest tylko epizo
dem wielkiego poematu w rodzaju Ariosta, który ma się 
uwiązać z sześciu tragedii, czyli kronik dramatycznych. Na tej 
podstawie wielu krytyków mówi o planie napisania przez Słowa
ckiego cyklu dotyczącego początków historii Polski i wiąże Balla
dynę z Lillą Wenedą. O ile jednak Lilla Weneda mówi nam w 
istocie o takich mitycznych początkach (najazd Lechitów, zagłada 
Wenedów, zaginiona kultura), o tyle wcześniej zą Balladynę 
trudno potraktować jako kronikę dramatyczną tego rodzaju. Nie jest 
przecież Balladyna - mimo pozorów - żadną spójną hipotezą 
słowiańskiej dawności Te pozory to Gopło, Popiei zagubiona koro
na. Cóż to jednak za słowiańska dawność - słusznie zapytuje 
WeintrPub - w której występuje syn kościelnego organisty Grabiec, 
w której mówi się o spowiedzi, w której pojęcie boga je t oczywiście 
chrześcijańskie8? Balladyna, jeśli chodzi o wizję słowiańskiej 
przeszłości nie jest utworem "serio". W takim znaczeniu, w jakim 
jest" erio" Lilla Weneda. Mimo użytych rekwizytów "dawności" i 
całej scenerii, powiedzmy - słowiańskiej. 

Cóż więc oznaczał dla Słowackiego ten nowy kraj poetyczny? 
Wydaje się, że odkrycie czegoś innego, niż polskich i słowiańskich 

. Ry zard Berwiński: Bogunka na Gople. Fragment cytowany z powyższej antologii. 
8. Wiktor Weintraub: Bal lactyna, czyli zabawa w Szekspira, w tegoż; Od Reja do Boya, PIW, 

\ -1rn, 1977. 

początków. W cytowanym już liście do matki zaznacza, że Balla
dyna cała podobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją 
gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, cza
sem przeciwna podobieństwu do prawdy. A więc na pewno nie 
hipoteza "mitu początku", czy wejścia w historię, jak w Lilli 
Wenedzie. Dalej poeta stwierdza:Jeślź ma ona rodzinne podo
bieństwo z którą sztuką, to chyba z "Królem Learem" Szek
spira. O, gdyby stanęła kiedy przy "Królu Learze"! Moglibyś
my 'wię twierdzić, że Balladyna to Szekspir w słowiańskich deko
racjach. W pewnym sensie tak, ale tylko w pewnym. 

Słowackiego od samego początku jego drogi poetyckiej prześla
dował szczególny rodzaj pecha. Nie mógł - debiutując później od 
Mickiewicza znaleźć swojego tonu. O ile Mickiewicz - byronista 
(nie wspominając już o Malczewskim) był czymś w literturze pol
skiej zupełnie nowym, rewelacyjnym, a dla klasyków wstrząsającym, 
o tyle Słowacki był już tylko kolejnym naśladowcą pewnej odmiany 
romantycznego stylu. Naśladowcą pozy i konwencji Byrona. a 
próżno Słowacki starał ię tę sytuację "prześcignąć". Dopiero Szek
spir- czytany w Genewie - stał się dla niego nowym wyzwaniem, a 
przede wszystkim szansą znalezienia "własnego tonu", o którego 
brak tak złośliwie łajała go krytyka. Tym razem nie szło jednak o 
„naśladowanie z Szekspira", jak przed paru zaledwie laty o "naśla
dowanie z Byrona". Szekspir dla Słowackiego stał się czymś więcej, 
bo nie wyłącznie wzorem. ale nowym językiem sztuki, nową estetyką, 
nowym systemem przekazu jego własnych idei i pomysłów. Tym 
właśnie można by tłumaczyć genewskąą erupcję formy dramatycz
nej, przejście od poetyckiej powie' ci do dramatu. 

Według Wiktora Weintreuba to granie Szekspirem w Bal
ladynie zo tało przeprowadzone brawurowo i z wirtuozerią. Sło
wacki (czerpiąc zresztą nie tylko z Króla Leara) połączył w sobie 
dwa przeciwstawne sobie wątki szekspirowskie - tragiczny i baś
niowo - komiczny i poddał je adaptacji i przekształceniom, by 
mogły występować w tym samym dziele9• Autor Balladyny
jak pisze Weintreub - wziął dwa bieguny sztuki dramatycznej 
Szekspira, gwałtem nagiął je ku sobie, ta14 aby ich szekspi
rowskie pochodzenie nie pozostawiało wątpliwości, a równo
cześnie stworzył z nich zaskakująco nową całość, to oznaczało 
prześcignąć Szekspira w szekspiryźmie, wycisnąć z niego sam 
ekstrakt "romantyczności". ( ... ) Powstawał w ten sposób dra
mat hołdowniczy przez ciągłe odwoływanie się do pierwo
wzorów, a równocześnie "ariostyczny" poprzez prestidigita
torskie igranie motywami tych pierwowzorów, poprzez poka-

9. Ib iJem 
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3. Pustelnik - Popiel III WJ'gllany 

zywanie ich w najbardziej nieoczekiwanych zestawieniach 10
• 

Zdaniem Weintreuba w Balladynie widoczny j st tale mechanizm 
tworzenia iluzji i natychmiastowego j j niszczenia. Jakby autor na 
oczach czytelnika (widza) pokazywał, że \ szystko to jest przecież 
umowne, literackie, fantastyczne. A zatem dystans, ironia, pokazy
wanie gry amej w sobie. W liście dedykacyjnym Słowacki pisze do 
Krasińskiego o ariostycznym uśmiechu 'Balladyny". Z li tów 
wiemy, że w okresie genew kim rozczytywał ię w dziełach obu 
Kochanowskich, a więc taki Piotra, bratanka Jana z Czarnolasu, 
który przełoż ł na język poi ki Orlanda Szalonego Lodovica Ario
sta. Warto przypomnieć,że w tym dziele włoskiego poety dominuje 
egzotyka wieków średnich i swoi ty stosunek autora do włas
nych bohaterów nacechowany łagodnym dystansem, sub
telną ironią 11• Ta ironia i dystan , pokazując samego poetę jako 
stwórcę, kreatora fikcji - to właśnie postawa ariostyczna. Wein
treub daje przykład innego dramatu Słowacki go, a mianowicie 
nieukońcwnego Beniowskiego (tytuł ten sam co poematu dygre-
yjnego), w którym poeta wprowadził do sztuki bezpośrednio postać 

„ironicznego" kreatora widowiska" - Pamfila, który z jednej 
trony jest aranżerem widowiska, a z drugiej zajmuje wobec 

niego ironiczny dystans i nie pozwala nam zapomnieć, że 
materia dramatu to tylko fikcja literacka 12• Zdaniem krytyka -
brak takiej postaci w Balladynie zaważył na ocenach i odbiorze 
dzieła. Czytelnicy (widzowie) odczytywali Balladynę Szekspirem, 
nie w pełni uświadamiając sobie jej głęboko autoironiczny, ario
styczny właśnie charakter. W intreub podkreśla też, że ta zabawa 
w Szekspira zmodyfikowała podstawowe wątki szekspirowskie 
dość istotnie: wprawdzie wymogom baśni stało się zadość (zło 
ukarane), lecz główna bohaterka ni je t po tacią tragiczną. Tra
gedia żąda od bohatera 'wiadomości tego, że ściąga na siebie 
zagładę 13 - lecz - czego dowodzi krytyk- Balladyna takiej właśnie 
świadomości nie posiada. ie jest bohaterką tragiczną. Jest baśnio
wym zł czyńcą, sprawcą złego. 

Czy jednak rz CZY\ iści tylko baśń i tylko gra? Jeśli zgodzić się 
z uwagą Aliny Witkowskiej iż szekspiryzm stanowił dla Słowa
ckiego posoo poznania historii, zła hist01ycznego i.i, wówczas 
okaże ię że Balladyna „grając Szekspirem" ukazu je coś więc j niż 
lit racką zabawę i mi trzo two w „przedrzeźnianiu Szek pira""'. 

10. Ibid m 
11. Cz. ław Hl'rnas: Barok, pw:-;, W·wa Hl76. 

12. W.\\' imrt>ub, ibidem. 
13. Ibidem 
1 . lino Witko\ ka: Wielcyroma111ycypol cy,sy/wetki.Rozdz:ial po wi ny łowackiemu . 

WP, W·wa, 1980. 
• Określenie Jarosława Marka Rymkiewicza w jego e~eju - Ludzie dwoiści. Problemy po/

kiego romam}·imu,Seria trzecia, PM\ rBL. Ossolineum, 1981. 

Mechanizm historii nie jest. przecież mechanizmem baśni. Bo - jak 
ię okazuj - i o czym romantycy świetnie wiedzieli - historia, nawet 

jeśli pokazywana baśniowo, nigdy baśnią nie jest. Częściej zwycięża 
w niej zło niż dobro. Nieprawy panuje nad prawiedliwym, a gwałt 
staj ię pierwszą za adą prawa. Dlaczego tak je t? Dlaczego tak się 
dzieje? Czy oznacza to, że nie ma Boga? A skoro jest (jeśli jest) to 
dlaczego pozwala na takie skandaliczne rzeczy w historii? Więc może 
Go nie ma. A może milczy, jak w celi Konrada. A może się z nas 
śmieje. Powstania upadają, despoci depcą ludzkie i boskie przyka
zania. Gdzieś z boku słychać zatański chichot i czuć swąd iarki. 
Jesteśmy w tych pytaniach - w samym środku romantycznego 
wołania o sens historii. Więc - jak to je t? I czy ma jakiś sens 
(choćby ukryty) historia, czy też jest absurdalna? Każdy z roman
tyków odpowiedział na te pytania inaczej. Krasiński zobaczył i 
widział nieustannie krążące nad Europą i światem widmo rewolucji. 
Mi kiewicz uchry tusowił Polskę, a z nią wszystkie narody broczące 
krwią, podeptane, zha1'tbione. A Słowacki? Słowacki stworzył wielki 
mi tyczny system, swoją wielką teorię odkupienia przez kr w, v 
którym każda klęska, każdy ból znajdowały swoje uzasadnienie. 
Tylko, ż przełom mistyczny w życiu Słowackiego nastąpił dopiero w 
Paryżu, już po Szwajcarii i podróży ma Wschód. Kiedy pisał 1\or
diana, Mazepę, Balladynę, Horsztyńskiego - nie miał \ cale 
pewności co do tego, że histmia posiada swój cel, nie był przekonany, 
że klęska i cierpienie są ziarnem przyszłego odrodzenia - jak 
wytłumaczył to później w Królu-Duchu. Nie miał pewności i mu iał 
pytać. A może raczej - po iadał pewne podejrzenia, wcale nie 
pocieszające, nie krzepiące, zwłaszcza dla kogoś kto był jak on 
Polakiem i jak on przez cały poprzedni rok pochylał się nad Kor
dianem, wiedząc doskonale co dzieje się w jego kraju po upadku 
powstania. 

To, co stanowiło „odrębny ton" Słowackiego i co nie tylko w 
Balladynie uzyskało rangę ogólnej filozofii historii, to ironia tra
giczna. Konstatacja przewrotności historii, przypadkowości zda
rzeń, szyderstwa losu, który najlepsze chęci, czyny i działania 
wywraca przeciw tym, którzy je podjęli. Ironia tragiczna Słowa
ckiego -pisze Maria Janion - to zjawisko wyjątkowe zarówno w 
literaturze polskiej, jak europejskiej. W dramacie o Ballady
nie ironiczną antagonistką bohaterki tytułowej staje się 
Goplana. Ona to „plącze ludzkie czyny" będąc symbolem nie 
tylko poezji romantycznej i jej kapryśnej siły kreacyjnej, ale 
również uosobieniem ironii historiozoficznej, tak dobitnie 
wypowiedzianej przez Słowackiego w liście dedykacyjnym, 
gdy mowa o „nieprzewidzianych owocach, które wydają 
drzewa ręką ludzi szczepione". Do ironii Goplany dołącza się 
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tragiczna ironia losu Balladyny. Immoralistka („ będę żyła, 
Jakby nie było Boga "-mówi -i żyje tak w istocie) poddaje się 
z własnej woli i wyboru prawu moralnemu (jako królowa 
mówi: „Przysięgam sobie samej, w oczach Boga, Być spra
wiedliwą") - Dążąc do władzy, władzę tę w końcu obraca 
przeciwko sobie samej - i to w sposób pełen godności etycz
nej. Podeptawszy prawo - sama staje się prawem. Uśmierci
wszy innych, by panować - osiągnąwszy władzę, u początku 
panowania, sama na siebie śmierć nakłada. I to są owe „nie
przewidziane owoce" z drzew „ręką ludzi szczepionych15• W 
wywodzie Janion Balladyna jest bohaterką tragiczną, bo świadomą 
swego losu, zwłaszcza w momencie sądu. Inaczej niż w ujęciu 
Weintreuba. A zatem-szekspirowska, ironiczna baśń, czy tragedia? 
Dramat, który za przedmiot ironii obrał sobie teatr Szekspira, czy 
też sztuka o wymowie historycznej? 

Pozostawiając spory historykom literatury (wcale, jak się oka
zuje nie jałowe) przypomnijmy, co o Balladynie powiedział 
Zygmunt Krasiński, któremu wszak to dzieło było dedykowane: I est 
to najpiękniejszy midsummer-night's dream, najprześlicz
niejsza epopea, ale nie homeryczna jak „Pan Tadeusz", tylko 
ariostowska, sama z siebie żartująca, pryskająca na wszystkie 
strony fantasmogorią., kapryśna, swawolna, a zawsze i wszę
dzie przyciągająca, wijąca się w górę jak Goplana, by się 
roztopić i zniknąć, aż ci, co patrzyli, a teraz już nie widzą nic, 
tęsknić muszą na zawsze 16• Krasiński bardzo trafnie określił to, 
co stanowi niepowtarzalną aurę Balladyny - jej poetycką i 
magiczną wizyjność, jej romantyczną siłę przyciągania. Cl, CO 
PATRZYLI, A TERAZ JUŻ NIE WIDZĄ NIC, TĘSKNIĆ 
MUSZĄ NA ZA WSZE. 

Paweł Huelle. 

15. Maria Janion: Tak będzie pisała kiedyś Polska, w: Juliusz łowacki we współczesnym 
teatrze poi kim. faterialy sesji naukowej 25-27 paidziernika 1979. Wyd. - Teatr 
im. 1. Słowackiego w Krakowie, Kraków 1981. 

16. Listy Zygmunta Krasirlskiego, l lll, Lwów 1887. 
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WSPÓŁCZESNOŚĆ 
HISTORII 

I HISTORIA 
WSPÓŁCZESNOŚCI 

O teatrze Marka Okopińskiego. 

K 
to ma być budowniczym i zarazem niszczycielem tea
tru współczesnego? zapytywał Leon Schiller. I odpowiadał 
- Reżyser i tylko reżyser ... Dziś już nie można sobie wyo

brazić teatru bez niego. Wtargnął zał dwie sto lat temu i zajął 
miejsce co najmniej równorzędne z autorem dramatycznym i akto
rami. Dlatego zapisywanie najnowszych lo ów sceny musi być his
torią, w której zostaną uwzględnieni inscenizatorzy. 

Także oni zadecydowali o powojennym obliczu Teatru „Wy
brzeże". Pionierski okres Iwo Galla, pamiętne kierownictwo Lidii 
Zamkow, przewodnictwo artystyczne Zygmunta Hiibnera, znaczące 
sezony Jerzego Golińskiego. Po nich wszystki h przyszła kolej na 
tandem Stanisława Hebanowskiego z Markiem Okopińskim, który 
stanął na czele twórczości inscenizacyjnej w kraju. 

Zanim Okopiński znalazł się w teatrze na Targu Węglowym 
przyglądał się pracom swoich poprzedników. Jeszcze jako student 
podziwiał, na gościm1ych występach w Łodzi, czechowowski Wiś
niowy sad Galla. Widział też znakomitą Tragedię optymistyczną 
Wiszniewskiego wystawioną przez Zamkow, śledził zestaw świe
tnych propozycji Hubnera. a festiwalach Teatrów Polski. Północnej 
zetknął się z Golińskim i to właśnie on zapra zał do gościnnego 
reżyserowania. 

Okopiński. zaproponował, w roku 1968, Dwa teatry 1. Sza~a
wskiego. Debiut gdański miał miejsce w trzynaście lat po Jego 
pierwszej samodzielnej pracy scenicznej (Manfredzie A Rudni
ckiego przygotowanym w teatrze K. Dejmka, u którego uczył się 
reżyserskiego warsztatu). Po epizodzie łódzkim Okopiński przeniósł 
się do Teatrów Dramatycznych w Poznaniu, prowadzonych przez 

B}Tskich gdzie reżyserował (m.in. polska prapremiera Voyzecka 
Biichnera) i grał (ukończył najpierw studia aktorskie). Potem sam 
zaczął dyrektorować - Zielonej Górze, Teatrowi Polskiemu w Pozna
niu (prapremiera Bazylissy Teofan u, 1967). Reżyserował w Toru
niu i innych teatrach Polski, a w sezonie 1969/70 wraz z Hebano
wskim objęli kierownictwo literackie i artystyczne „Wybrzeża" na 
cztery pamiętne sezony. 

Sztuki, które zaczęły się pojawiać na gdański.ej scenie były 
propozycjami bardzo różnorodnymi - od kanonu klasyki, przez 
próby adaptacji prozy po kontrowersyjne eksperymenty. Ale i od 
początku Okopiński wielokrotnie mówił o zamierzonym e ~lek ty z 
m i e, proponując rehabilitację tego pojęcia. W jednym z wywiadó~ 
(udzielonym E. Moskalównie) z dużą siłą przekonania dowodził 
swojej słu zności: 

Generalnie założona linia teatru musi być realizowana 
przez różne formy literacko-dramatyczne, a więc i tea
"tralne ( ... ) 
Jeżeli chcemy stworzyć teatr prawdziwie współczesny, 
to mu i on być barwny, żywy, a więc różnorodny. 
Zawsze mnie interesowała współpraca z ludźmi o 
odrębnej wizji artystycznej, prezentowanie widzowi 
naszego teatru różnych osobowości twórczych. 

Pojawieniu się Okopińskiego towarzyszy przychylna aura, opi
nia artysty wrażliwego i mądrego. W pierwszych realizacjach obja
wia się wybrzeżowym widzom jako człowiek zainteresowany współ
cze nością, który nie waha się poddawać najnowszej dramaturgii 
te towi sceny. ie będzie to jednak teatr polityczny; raczej publi
cystyczny, ale bez rezonerstwa, krzyczących tez, pełen umiaru i 
dy krecji, a przede wszystkim pokory wobec literatury. Po premie
rze wspominanych już Dwóch teatrów M. Misiorny napisał na 
łamach „Liter": 

zabrzmiały jak sztuka najbardziej współczesna mimo 
iż reżyser nie ingerował w tekst i nie obudowywał go 
„grą znaczeń" dodatkowych i naciąganych. 

Niedługo potem, w jesienny wieczór, odbyła się premiera Rze
czy listopadowej E. Brylla. Sztuki dopiero co powstałej, zwiasto
wanej, kilka dni przed gdańskim wystawieniem, prapremierą wro
cławską. Sztuki podejmującej próbę zobaczenia współczesności roz
piętej między przeszłością a dniem dzisiejszym. Okopiński.emu udało 
się wydobyć wewnętrzną sprzeczność naszej rzeczywistości, w któ
rej ob'bk najpodlejszego tętni najczystsze, obok najtchórzli
wszego pulsuje najkrwawsze, znaleźć rytm naszego „teraz" i 
skupił się na nim bardziej niż na ciśnieniu przeszłości. Cechą tego 
przedstawienia była widowiskowość osiągnięta świetnie przygoto-
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wanymi, płynnie po obie następującymi, scenami zbiorowymi. Był 
to tym większy ukce reżysera i scenografa - Jadwigi Pożakowskiej, 
że Bryll nie wyposażył swego tekstu we wskazówki inscenizacyjne i 
sugestie na temat ról aktorskich. 

Równie udaną pracę teatralną zademonstrował Okopiński się
gając, już jako kierownik artystyczny, po tek t . Goszczurnego 
Przyszedłem pana zabić. Wybór mieści się w granicach tego co 
zwykliśmy nazywać współczesnością, tym razem z rzutującą na nią 
prze złością wojenną. To opowieść o spotkaniu, po dwudziestu 
latach, byłego oficera Gestapo i Polaka odnajdującego dawnego 
oprawcę. Rangę spektaklu podniosły, niewątpliwie znakomite, krea
cje aktorskie: H. Bisty jako Weissa i I. Maślińskiej jego żony. B. 
Danowicz („Teatr") podsumował swoje wrażenia: 

Marek Okopiński zaprezentował świetną robotę tea
tralną . Wywindował ten tekst publicystyczny, rozpi
sany na głosy, na wysokie piętro dramaturgicznej kom
pozycji. 

Podobny zabieg nobilitacji prozy miał miejsce przy adaptacji 
pamiętników marynarzy, które zwyciężyły konkurs rozpisany przez 
„Litery" i Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców, dokonanej 
przez dramaturgiczne opracowanie Hebanowskiego. Duże fra
gmenty brzmiały podobno autentycznie, udało się im nawet nadać 
prawdziwie teatralny charakter. Ale Morze dalekie, morze bli
skie spotkało si z kontrowersyjnym przyjęciem, które ujawniło się 
podczas prezentacji na IX Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 
we Wrocławiu. 

Okopiński nie zniechęcił się do poszukiwań najnowszego reper
tuaru i to wśród miejscowego środowiska literackiego. Je zcze w tym 
samym, 1970 roku, zaprezentował Piękne ogrody L. Legut i M. 
Misiornego. Byłaby to może tylko obyczajowa historia, w której 
twórczość, polityka i łóżko łączą się w dobrych proporcjach, gdyby 
reżyser nie zdecydował się naszkicować sytuacji z ironiczną ostroś
cią, idącą nawet w groteskę. Niewielu recenzetów do trzegło tę 
stylizację. Sztuka pozostawała dla nich zapisem jednej nocy w domu 
znanego pisarza, na którego powrót z zagranicy czekają najbliżsi i 
oto zenie, a ich rozmowy ujawniają dość banalne prawdy na temat 
twórczości literackiej. A przecież już w Pięknych ogrodach widać 
jak reżyser zmierza ku szyderczej parodii i karykaturalizacji. 

Po przywołanym przedstawieniu, nurt który można nazwać 
zapisem współczesności na kilka lat wygasa. Nie zmienia to prze
konania Okopińskiego, że teatr powinien człowiekowi pomóc 
znaleźć miejsce w dzisiejszym świecie. Odtąd jednak będzie 
starał się tego dokonywać przez pryzmat historii, artykuując pow
tarzalność tych samych od Wieków pytań i problemów. Siły i mocy 

udzielanym odpowiedziom użyczy wysoka ranga wybieranych pozy
cji, z 1ru1ożącym się w różnych odmianach Szekspirem i kla yką 
romantyczną lub dramaturgią sięgającą jej wymiarów. 

Dopiero, gdy w 1975 roku powróci gościnnie do Teatru „Wy
brzeże" okaże ię, ż wciąż poszukuje nowych materiałów scenicz
nego przekazu. Sięgnie wtedy po rewelację lat sześćdziesiątych -
debiut B. Drozdowskiego. Okopiński spotkał się z Konduktem po 
raz drugi, dojrzalszy o doświadczenie zielonogórskie. Musiał znać 
zalety tekstu: dobrze zary owane postacie idące w charakterystycz
ność, jędrny język pełen słownego i sytuacyjnego dowcipu. Przed
stawienie grane było ze szczególną starannością w kreśleniu sylwe
tek, sposobów zachowania. Znakomicie wypadli: A. K. Trela, H. 
Sakowicz, A. Szaciłło, Z. Walkiewicz. Polski pejzaż w Kondukcie 
jest jakby rodem z szyderstw Mrożka. Bo każda droga w kierunku 
pokazywania współczesności w ujęciu groteskowym musi do niego 
doprowadzić. I tak się stało z Okopińskim, który wystawił jeden z 
najlepszych owoców dzisiejszej dramaturgii-Emigrantów. Wyre
żyserował ten spektakl w chwili, gdy już wszyscy byli przyzwyczajeni 
do jego „teatru ogromnego". Tymczasem on uciekł od wielkich 
inscenizacji do precyzyjnej kameralistyki. Sztuka Mrożka to dwu
godzinny dialog rozpisany na męskie głosy „X){" (J. Łapiński) i „AA" 
(J. Twardowski). Zarobkowy emigrant pełen trywialnej, płaskiej 
rzeczowości i intelektualny uciekinier z ustami, na których wykwi
tają komunały, jednakowo cierpią, choć każdy na własną miarę; 
przeżywają dramat nieprzystosowania. W tym samym czasie po 
Emigrantów sięgneli A. Wajda i J. Kreczmar. Z. Greń, który obej
rzał te trzy spektakle, tak różnicował gdański: 

Przedstawienie Marka Okopińskjego na Wybrzeżu 
zaleca się tempem i skromnością. Zadnego izolowania 
sceny i jej problemów od zebranej publiczności. 

Po Kondukcie i Emigrantach na afisz wchodzi Horoskop J. 
Surdykowskiego, który powtarza eksperyment z Morzem dalekim, 
morzem bliskim Tym razem jest to dramat nagrodzony na kon
kursie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, a mówiący o 
budowie Portu Północnego. Rzecz zostaje rozegrana w ironicznej 
konwecji zakładowego festynu z występami artystycznymi. Jak 
słusznie dowodził A. Zurowski mamy tu do czynienia z nową formułą 
sztuki produkcyjnej - w dodatku publicystycznie nośną, żywą i 
sprzyjającą bliskiemu kontaktowi z widownią. To się mogło udać 
Brygadzie szlifierza Karhana i Okopińskiemu, który wyszedł 
spod ręki reżysera tej sztuki. 

Zainteresowania Okopińskiego są szersze. Ma swoich ulubio
nych autorów i teksty, którym nawet po kilkakroć dawał sceniczne 
życie. Prapremierowo wprowadzał Michaela de Ghelderodego. W 
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„Wybrzeżu" zachwycił widzów najwybitniej zą sztuką tego autora 
Dlaczego mnie budzą. Jej nastrój, wraz ze scenografem J. Poża
kowską~ znaleźli we flamandzkim malarstwie i stworzyli na scenie 
prawdziwą Breughllandię, w której bujność życia je t tylko o krok od 
ś~erci. ~ecz wyreżyserowana była z rozmachem, ale przy taran
me wywazonych akcentach, poprowadzona cz sto i konsekwentnie. 
Przedstawienie jawiło się jako trudne i piękne, smutne i radosne, 
b~i kie plebejskiej żywiołowości teatru Gb.elderodego, a jednocześ
me pełne refleksyjnych zamyśleń. Spo ród wielu pochlebnych opinii 
zacytujmy A. Hausbrandta: 

Nie rezygnując z mechaniki teatru okrucieństwa, kon
struuje Okopiński na partyturze tekstu wielkiego dra
maturga swój własny teatr oczy zczenźa, teatr odku
pienia, lęku, teatr protestu przeciwko pojmowaniu 
egzystencji jako tragedii ludzk"iej świadomości. 

. Sięgał też Okopiński do Leonida Leonowa. Realizował jego 
Na1azd, Skutarewskiego i polską prapremierę Połowczańskich 
sadów. Powrócił do tej sztuki jakby z ducha Dostojewskiego wzię
tej, także w Gdańsku. Nie był to jedyny kierunek penetracji najno
wszej dramaturgii obcej, która od momentu wystawienia Termopili 
polskich najwyraźniej zmierza ku historiozofii. Stąd w repertuarze 
miejsce dla Doskonałych ·węgierskiego autora - illyesa. Jest to 
opowieść o losach i czynach małego narodu skazanego na wieczną 
gotowość obronną, jego prawie do WSP,ółi tnienia w świecie. Przed
stawienie było mroczne, dostojne i kun ztowne, a reżyseria dys
kretna i wspomagająca myśl autora. Tak zwykle pracuje Okopiń
ski: 

Uważam, że nie ma sensu robienia sztuki przeciwko 
autorowi - mówi. Dlatego je tem przeciwny tzw. prze
stawiankom i przeinaczankom. 
i~wątpliwą zasługą Hebanowskiego i Okopińskiego je t wpro

wadzeme do kanonu polskiej klasyki Tadeusza Micińskiego, który 
wyrasta z wielkiej tradycji na zego romantyzmu. Ten poeta Polską 
obłąkany bywał przenikliwym diagnostą w ocenianiu naszych pro
ce ów historycznych. Ale jego dramatmgia to gąszcz, przez który 
należy się przedzierać. Termopile wymagały okiełzania prawie 
300-stronicowego tekstu i były pracą wymagającą dużej odwagi. 
Owo Misterium na tle życia i śmierci księcia Józefa Poniato- . 
wskiego to obrazy aut ntycznych zdarzeń przesuwające się przed 
oczyma toną~ego w Elsterze. Z tych pozornie bezładnych fragmen
tów układa ię cała panorama epoki stanisławow ki.ej z korowodem 
historycznych postacL 

Ambitny zalniar powiódł ię w całej pełni, a ten „grand-spec
tacle", jak go nazywano, przejdzie do historii naszego teatru. Ter-

mopile polskie, w rozmalowanych malarsko dekoracjach wielkiego 
fre ku hi t011·cznego Mariana Kołodzieja, były sukcesem i jednym z 
wydarzeń kulturalnych 1970 roku. Sprawiły, że do gdańskiej sceny 
zaczęto sto ować określenie „teatr ogromny". Po Warszawskich 
potkania Teatralnych krytyka pi ław tonie rzadkiego u niej entuz-

jazmu: 
Termopile polskie" w reżyserii Marka Okopińskiego 

są kont}7wacją schillerowskiej tradycji inscenizacji -
tradycji teatru ogromnego i monumentalnego, teatru 
bogatych środków, wielkich przestrzeni, tłumów i pro
blemów fundamentalnych. 

Po doniosłym „znalezisku" pole obserwacji zagłębia się w 
czasie hi torycznym, przez co rozszerza i uniwersalizuje. Zbiega się 
to z falą prapremierowych odkryć Teatru ,Wybrzeże". Następnym 
są tek ty taropolskie w wyborze i opracowaniu znakomitego 
znawcy problemu Juliana Lewańskiego. Nowe rozwiązanie drama
turgiczne paja Odprawę posłów greckich z publicystyką poli
tyczną, P.amfletem, zyderczą piosenką, żołnierskim Li tern. W ten 
sposób Slt"iat zawikłany staje się widowiskiem barwnym i stylo
wym, w którym, nie po raz pierwszy, udało się Okopińskiemu 
pokonać opór mało cenicznego tworzywa. Spektakl wpisał ię w ciąg 
repertuarowy teatru, określany wtedy krótem „sprawy Polaków", 
tawiając pod dy kusję rzeczy przeszłe w narodzie, ale jakże przy
pominające dzi iej ze doświadczenia z historią. Pozo tał taki oto 
za pi Świata za wikłanego: 

Wido1'dsko otwiera chorus, który wprowadza widow
nię na zebranie panów pol kich, odbywające się w 
dostojnej sali. Spod powały zwisają dumne chorągwie 
i herby: to jeszcze spójny kraj jagielloński, toczy się 
rozmo" a polityczna. ale pierwotnym powodem, dla 
którego ię zebrano, jest jednak zabawa; teatr: poC'Ląt
ko\ o niefra obliwy, wesoły, bez natręctwa, stylizo
wany na rodzaj widowiska dworskiego, przyjmujący 
jednak z czasem tony coraz to bardziej serio brzmiące, 
przy już naddartych i nadpalonych emblematach- je t 
początek tulecia morderczych wojen. 

ztuka rozgrywała ię przy w półistnieniu scenografii M. Koło
dzic>ja po zerzającej, jak zauważono, scenę do rozmiarów „theatrn 
mundi", a raczej „theatru Poloniae" z całą rekwizytornią narodo
wych ymbołi. Przy inscenizacyjnym, tym razem, udziale tego e
nogral'a, pow tawało jedno z najciekawszych osiągnięć Okopiń
skiego - Potępienie doktora Fausta Jerzego S. ity. Była to 
prapremie1 a dopi ro co napisanego tekstu, drugiej części Pasji 
dokwra Pau ta, a j dnocześnie samoistnego dramatu przedsta-



6. Matka - wdowa 

wiającego losy tytułowego bohatera (K. Gordon) od chwili podpisa
nia cyrografu zaprzedającego duszę Mefi tofele owi (S. Igar) aż do 
śmierci. Sito zaproponował oryginalną wersję Fausta uwikłanego w 
losy współczesnego świata. Jego nowe wcielenie szu.ka narkotyków i 
rozpusty, ale nigdy w swoich doświadczeniach nie stapia się ze 
światem, ratuje go niepodległa, dystan ująca do rzeczywistości myśl. 
Tym bardziej zaskakuje, osiągając wymiar tragicznego katharsis, 
ostateczna decyzja Fausta ofiarowania swego życia za strzęp ludzki, 
który w obozie koncetrac jnym zatracił człowieczeństwo. Powstało 
wielkie, zamknięte, sugestywne widowisko. Znów pi ano: 

Oto teatr prowadzony przez pisarza (Hebanowskiego) 
wystawia dramat literacki i czyni to w stylu insceni
zacji teatru totalnego (za sprawą Okopińskiego i Koło
dzieja). 

Jeszcze w tym samym 1972 roku Okopiński, Thermidorem S. 
Przybyszewskiej, powrócił do iutere ującego go „problemu władzy", 
który łączy się wyraźnie z pytaniem o miejsce człowieka w świecie. 
Gra idzie o życie. Trzeba dokonać przewrotu politycznego. 
Trzeba obalić Robespirre'a. Lecz kto ma kierować akcją? -
tymi słowami zaczyna się przed tawienie, powracające do tego 
momentu rewolucji francuskiej w którym zginął cel, a pozo taty 
' rodki. W en ie cenicznej akcji w sztuce dzieje się niewiele: w 
pałacowej ali pięcu członków Konwentu i Komitetu Ocalenia 
Publicznego (m.in. S. Dąbrowski, 1. Kiszkis, 1. Sieradziński) radzi jak 
zabić dotychcza owego przywódcę. 

Okopiński w za adzie nie wyszedł poza wskazówki 
autorki - notuje recenzent „Teatru". Bohaterowie wykonują na 
cenie tylko te nieodzowne czynności, które przydzielono im 

w tekście: siedzą, chodzą, dy kutują ( ... ) Ale mimo to jest to 
przedstawienie fascynujące. Szkoda, że większa' ć publicz
ności pozostaje obojętna. .. 
Nie oznacza to, że reżyser nie był zain eresowany widzem. Trudno 
jest jednak znaleźć odbiorcę idealnego, który wie dokładnie na co 
przy zedł do teatru i dlaczego. kopińskiemu, jak wynika z jego 
wypowiedzi, marzył się widz nie oczekujący gotowych formułek, a 
domagający się mądrych i odważnych pytań, samodzielnie myślący. 
To także on kłonił reżysera do analizy Thermidora, na który 
pnwiało chłodem; wspominał: 

Było to przedstawienie wyjątkowo trudne, tak ze 
względu na jego tekst, jak i pójście w intencję autorki. 
Oczywiście, można było zrobić to „teatralnie", ale 
mnie zawsze chodzi o to, żeby środki zastosowane w 
spektaklu jak najbardziej przylegały do tekstu. Winę 
siebie. Kiedy analizowaliśmy ten ' utwór pochłonęły 

nas konflikty historyczne. Trzeba było tymczasem 
odczytać go przez psychologię w półczesnego człowi
ka. 

Dążenie do znalezienia .takiej motywacji je.~t dziś pods.ta~ą pr~~y 
reży era z aktorem, także za adą kompozyCJI przedstawien Okopm
skiego. Jak twierdzi ideałem jest reżyser, który P?trafi spro~o
kować aktora do ujawnienia tkwiących w mm wszystkich 
możliwości. 

Lata siedemdziesiąte przyno zą próby najszlachetniej zych 
tar' - z dramaturgią. romantyczną i Szekspirem. A więc Nie-Bas ka 

komedia, Burza, Otello, Hamlet. Za każdym z tych dramatów 
tradycja wystawień i mnogość interpretacji mogąca paraliż~wać 
ins enizatorów. Ale nie Okopiń kiego - on ma szacunek do htery 
tek tu i nie odcina się od doświadczeń innych twórców teatru. 
Zaw ze w końcu wraca się do źródeł jak w prezentacji romantyków, 
czy po zu.kiwania h poezji i mądrości u Szekspira. Nie zawsze jed
na owo powracanie zostaje właściwie ocenione. Gdy w 1973 roku 
Nie-Boska objawiła się z całym zapisanym w niej sztafażem roman
tycznym i wydobyła z tek tu akcenty, o których zaczęto powoli, w 
związku z tym tek tern, zapominać, wywołała konsternację .. W_pro
gramie do spektaklu 1. Kotlica wykłada zamysł ~rzeds!awiem~: .„ 

Inscenizator poszedł tropem odczytania „N1e-Boskie1 
jako romantycznego misterium, przypowieści o anio
łach czarnych i białych, wojujących jednakże nie o 
duszę człowieka, lecz o rolę człowieka na ziemi, jako 
ostatecznego terenu jego działania i wyzwolenia. 

Nie-Boska widziana jako przypowieść o próbie odnalezienia się 
jednostki w rozdartym świecie, inspir?wana operową ko~w~ncją, 
nie ułatwiała zadania aktorom. Uzname zdobyła propozyc1a mter
pretacyjna B. Patroskiej (Żona) i sugestywny, szczególnie w scenie 
obłędu, 1. Nowacki (Orcio). Zainteresowanie i dyskusje wzbudziły 
dwie obsady protagonistów, różne w scenicznej wymowie - Henryka 
(F. Staniewski, A Piszczatowski) i Pankracego (S. Michalski, R. 
Jaśniewicz). Jak mówi Z. Hiibner reżyseruje się nie pytania, lecz 
odpowiedzi, więc najważniejsze jest, które z nich roztrzygnęła Nie
Boska. W przychylnej recenzji A. W. Kralla jest o tym mowa: 

Za ciekawe uznał Okopiński udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, jak to się stało, że hrabia Henryk stanął na 
czele arystokracji, w której przyszłość społeczną nie 
wierzył, a do wartości moralnej nie miał złudzeń. 
Odpowiedź na to pytanie jest u Krasińskiego, i jej 
jasne, precyzyjne ukazanie w toku „przewodu scenicz
nego" jest jednym z największych osiągnięć gdańskiej 
inscenizacji. 



7. Balladyna 

Po czterech sezonach arty ty znego kierownictwa żegnał się 
Okopiński z Teatrem „Wybrzeże" Otellem zagranym po raz pier
wszy w soczystym, uwspółcześnionym przekładzie B. Drozdowskiego 
i ponoszącym jego „skutki", z tym najważniejszym, że Szek pir 
okazuje ię poetą rzeczywi tości. Reży er świadomie balan uje na 
granicy kiczu, szuka w ten sposób porozumienia z wychowaną na 
filmach kostiumowych publicznością. Ta konwencja okazała się być 
znakomicie odbieraną przez widzów. Zdziwienie, u bardziej wyro
bionych, mógł budzić fakt, że aranżerem konfliktu, a zarazem ogni
skową postacią widowiska jest Jagon (H. Bista). Spektakl pomyślany 
był tak jak odczytał recenzujący go w „Tygodniku Powszechnym' , J. 
Ciechowicz: 

Inscenizacyjna wizja Okopińskiego w mniejszym 
chyba stopniu - jak się zdaje - preferuje motyw open
tańczej zazdrości Otella, dając dość znaczne pier
wszeństwo Mefistofelesowskiej intrydze Jagona. 

Czyżby więc Okopiński był niewiernym intencji dramatu? Nie. To 
raczej próba tego, co robi teatr angielski z tekstami swego najwięk
szego klasyka. Zamiast rekonstruowania postaci z epoki sztuki 
Szekspira ą czytane współczesną psychologią, sposobem myślenia i 
reakcjami dzi iej zego człowieka. Stąd pochodził wniosek, że bliższa 
jego odczuwaniu będzie przemoc i spryt Jagona niż opętańcza miłość 
Otella (S. Michalski). 

Inaczej postąpił Okopiński z Hamletem. Wystawił go, dla 
odmiany w niemodnym, porzuconym przekładzie J. Paszkowskiego i 
z lojalnością wobec autora posuniętą do najdalszych granic. Ale jak 
pisze D. Bablet, w swojej pracy poświęconej współczesnej reżyserii, 
reżyserować to dokonywać wyboru osobistej ko.ncepcji sztu
ki, której pragnie się dać sceniczne życie. Hamlet, wskrzeszony 
przez Okopińskiego, był historią młodego, przenikliwie inteligent
nego chłopca z książką jak go nazywa matka (rolę Gertrudy 
interpretowała H. Winiar ka), który odkrywa podłość świata. 

Jeżeli daty mówią prawdę to mija już 35 lat pracy artystycznej 
Marka Okopińskiego. Dał się w ciągu nich rozpoznać jako człowiek o 

szerokiej kulturze literackiej, dla k~órego klarowna ~dea re~yserska, 
poszukiwanie dla ni~j wyr,a~u scerucz~ego, pochodzi właśn~e z obco
wania z tekstem i wiernosc1 autorowi. Wraz z Hebanowskim wp~o
wadzili do teatralnego krwiobiegu nowe dramaty, a wśród ruch 
znaleziska takie jak Termopile polskie. Okop~ski czuł z~wsze 
obowiązek grania najnowszej literatury, często ruedosk~nałeJ, któ
rej walory inscenizacyjne przewy~szały zalety tekstu; a Jednak bez 
takich poszukiwań teatr stałby się mart~. . . . . 

W ciągu gdańskich sezonów zmatenahzowane idee u1awn1ły 
myślenie tego reżysera w .kat~goriach teatru i to zarówno w ~rzed
stawieniach ogromnych, Jak 1 sztukach kamer~ych. Jego.~e~a
many instynkt sceny objawił się w najnowsze] dramaturgu 1, ozy
wianym po latach twor~e artystycznym powstałym z myslą o 
innym systemie artykulac11 teatralną Ale nawet ob~arłe kon~en
cje przemawiają jeżeli te~towi nadać styl pozwala1ący dotrzec pod 
zamierwnym kątem do wi~.. . , • 

Tajemnica warsztatu Okopińskiego to do1rzał?sć ~telektualna, zau-
fanie do aktorów i sprzymierzenie, w poszu_kiwa~u ~trl~ przeds~
wienia, ze scenografem. W Gdańsku pr~cu1e na1częsc.ie~ z J~dwi.gą 
Pożakowską. Współtworzył też z Marianem Kołodz1e1em i Alllil 
Bunschem, eksperymentował z Jerzym Krecho~cze~ . . . 

Okopiński prezentuje klasyczny model rezys~ru, 1ezeli r~zu
mieć go jako szacunek dla trady~;i prz~jawiający się w czerpamu z 
jej źródeł, dążeniu do harmonn, ~iar~. "': doborze elementów 
spektaklu, zachowywaniu równowagi treSCl 1 formy. 

Po odejściu, w roku 1973, Okopiński po kilkakroć reżyserował 
w „Wybrzeżu" gościnnie, ale w trzy lata potem ,nastąpiła ~g~ 
niemal dziesięcioletnia przerwa w kontaktach z gdanską sceną. Mieb 
więc rację ci, którzy w momencie rozejścia tandemu art~styczn~go 
Hebanowski-Okopiński, przeczuwali, że oto zamyka się pewien 
okres w historii tego teatru. 

A jednak zostały, jak pr~ewidywał w i_ch poż~gnaniu Hebaz:o
wski: trwałe więzy wspommeń, tych, ktore do1rzały ~e wsp~l
nych niepokojów, kiedy na scenie słowo obleka się w cza-
ło. 

Renata Dymna 



Reżyserie i inscenizacje 
MARKA OKOPIŃSKIEGO 
w Teatrze „Wybrzeże" 

1. JERZY SZANIAWSKI- DWA TEATRY. 
Scenografia: Ali Bunsch, oprac. muz.: Jerzy Michalak. 
Premiera: 15 VI 1968. 

2. ERNEST BRYLL - RZECZ LISTOPADOWA. 
Scenografia: Jadwiga Pożakowska, muzyka: Janusz Hajdun. 
Premiera: 23 XI 1968. 

3. STANISŁAW GOSZCZURNY-PRZYSZEDŁEM PANA ZABIĆ. 
Scenografia: Jerzy Krechowicz, muzyka: Janusz Hajdun. 
Premiera: 1 IX 1969. 

4. MICHEL DE GHEWERODE - DLACZEGO MNIE BUDZĄ. 
Scenografia: Jadwiga Pożakow ka, muzyka: Piotr Moss. 
Prapremiera polska: 7 II 1970. 

5. MORZE DALEKIE - MORZE BLISKIE. 
Scenariusz - Stanisław Hebanowski. 
Scenografia: Marian Kołodziej , oprac. muz.: Edwin Rymarz. 
Prapremiera polska: 2 IV 1970. 

6. MIKOŁAJ GOGOL - REWIZOR. 
Scenografia: Jadwiga Pożakowska. 
Premiera: 13 VI 1970. 

7. LUCYNA LEG UT, MICHAŁ MISIORNY - PIĘKNE OGRODY. 
Scenografia: Marian Kołodziej, oprac. muz.: Jerzy Michalak. 
Prapremiera pol ka: 26 IX 1970. 

8. TADEUSZ MICIŃSKI - TERMOPILE POLSKIE. 
Scenografia: Marian Kołodziej, ilustr. muz.: Katarzyna 
zymańska i Andrzej Bylicki. 

Praprnmiera polska: 5 XII 1970. 

9. WILIAM SZEK PIR - BURZA. . 
cenografia: Jerzy Krechowicz, muzyka: Piotr Moss. 

Premiera: 12 Vl 197-1. 

10. ŚWIAT ZAWIKŁANY 
teksty staropolskie w oprac. Juliana Lewań kiego. 
Scenografia: Marian Kołodziej. 
Premiera: 4 Xll 1971. 

11. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA - THERMIDOR. 
Współpraca reżyserska: Stanisław Hebanow ki, 
scenografia: Ali Bunsch. 
Premiera: 11 ill 1972. 

12. GYULA ILLYES- DOSKONALI. 
Dekoracje: Jadwiga Pożakowska, kostiumy: Bruno Sobczak. 
Premiera: 24 VI 1972. 

13. LEONID LEO OW - POŁOWCZAŃSKIE SADY. 
cenografia: Zofia Wierchowicz. 

Premiera: 4 XI 1972. 

14. JERZY S. SITO - POTĘPIENIE DOKTORA FAUSTA. 
In cenizacja i scenografia: Marian Kołodziej, 
muzyka: Janusz Hajdun. 
Premiera polska: 16 XII 1972. 

15. ZYGMUNT KRASIŃSKI - NIE-BOSKA KOMEDIA. 
Scenografia: Antoni Tośta, muzyka: Stanisław Radwan. 
Premiera: 16 V 1973. 

16. WILIAM SZEKSPIR - OTELLO. 
Scenografia: Jadwiga Pożakowska, 
oprawa muz.: Wanda Obniska. 
Premiera: 23 VIII 1973. 

17. JAROSŁAW IWASZKIEWICZ - ODBUDOWA BŁĘDOMIERZA. 
Scenografia: Andrzej Markowicz. 
Premiera: 20 II 197 4. 

18. WILIAM SZEK PIR - HAMLET. 
Scenografia: Lidia i Jerzy Skarżyńscy, muzyka: Andrzej Głowiński. 
Premiera: 23 XI 1974. 

19. BOHDAN DROZDOWSKI - KONDUKT. 
S enografia: Ali Bunsch. 
Premiera: 18 I 1975. 

20. JAN TETIER - MUR. 
Scenografia: Urszula Kenar 
Premiera: 13 IX 1975. 

21. SŁAWOMIR MROŻEK - EMIGRANCI. 
Scenografia:Andrzej Markowicz. 
Premiera: 13 II 1976. 

22. JERZY SURDYKOWSKI - HOROSKOP. 
Scenografia: Jadwiga Pożakowska, muzyka: Janusz Hajdun. 
Premiera: 12 VI 1976. 

23. SOFOKLES - ANTYGONA. 
Scenografia: Jadwiga Pożakow ka, muzyka: Roman owacki. 
Premiera: 23 X 1983. 

24. WOJCIECH BOGUSŁAWSKI - LODOISKA. 
Scenografia: Ali Bunsch muzyka: Roman Nowacki. 
Premi ra: 15 Il 1984. 

25. JULIUSZSŁOWACKI- BALLADYNA. 
Scenografia: Jad wiga Pożakowska, muzyka: Andrzej Głowiński. 
Premiera: 20XI1986. 



BIURO REKLAMY 
I OBSŁUGI WIDZÓW 

Udziela 
informacji o repertuarze 

Prowadzi 
rezerwację biletów indywidualnych 

Przyjmuje 
zamówienia na bilety zbiorowe 

Organizuje 
przedstawienia zamknięte 

~ 31 - 93 - 31 lub 31 - 70 - 21 w. 14 

Kierownik biura: 
ZBIGNlEW SKRZYPIEC 

Kasy teatru czynne codziennie oprócz poniedziałków od godz. 11 -13 i 3 godz. przed spektaklem 

ZGG 1894 L-6 51 O egz. 

Gdańs k 
Scena na Targu Węg lowym 

-a- k a s a: 3 1 - 13 --:- 28 

So po t 
Scena Kameralna 

-a- k a s a : 5 1 - 39 - 36 

ZAPRASZAMY 

zespół techniczny 

~ 
4:) 

Kierownik techniczny: 
JAROSŁ WWIŁKOJĆ 

Bragadier sceny: A D RZEJ BIE , KOWSKl 
Elektroakustyk: EDi\l ND OR • T 

Światlo:TOi\ l t\ ZGEWARTOW Kl ,ZDZISLAWWETT 
Rekwizytor: ł. AD CYP KO W 

PRACOW IE: 
Zbigni w Chrzan - kierownik pracowni ślusarskiej 

Rufi na Pląska - ki r. prac. krawieckiej damskiej 
J rzy Kilanowski - kier. pr, c. szewsk i j 
Roman Janowski - kier. prac. tapicerskiej 

Z nobiusz Szczepański - kier. prac. krawieck iej męsk iej 
I lalina Walt r -- kier. prac. perukar ki ej 

Zygmunt Lubocki - ki r. prac. stolarskjej 
Anna Błondek - kier. prac farbiarskiej 
Jerzy Biliczak - ki er. prac mod larsko-malarsk iej 

Zofia Woś - gł. brygadier garderobianych 
Stanisław Płudowski - gł. brygadier scen 

Albin Lamk iewicz - gł . rekwizytor 
Bronis ł aw G ruca - gł. elekrryk 

Teresa Szemarowicz - zaopatrzen ie 
Rekwizyt y wykonał - Marian Kujawski 

Kierownik scen : 
ST ANJSŁA W A STASZAK 





ÓSMA PREMIERA 1986 ROK.U 
(CZWARTA PREMIERA SEZONU 1986/7) 

DNIA 20 LISTOPADA 
W TEATRZE NA TARGU WĘGLOWYM 

W GDAŃSKU 



Reżyseria: 

MAREK OKOPIŃSKI 
Scenografia: 

JADWIGA POŻAKOWSKA 
Muzyka: 

ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 
Współpraca reżyserska: 

FLORIAN STANIE WSKI 
Asystent reżysera: 

HENRYK SAKOWICZ 
Inspicjent: 

JERZY KOSIŁA 
Sufl r: 

NINA GÓRNA 

CoNTRA 
PESTEM 

Obsada: 
w dług kolejności 

pojawiania się na scenie 

KIRKO R, pan zamku . . . . . . . . Mirosław Krawczyk 
PUSTELNIK, 
Popiel III wygnany . . . . . . . . . Wincenty Grabarczyk 
FILON, pasterz . . . . . . . . . . Krzysztof Matuszewski 
SKIERKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maciej Szemiel 
CHOCHLIK ............ Adam Kazimierz Trela 
GOPLANA, 
nimfa, królowa Gopła . . . . . . . . . . . . Dorota Kołak 
GRABIEC, syn zakrystiana ....... Jerzy Dąbkowski 
MA TKA, wdowa ..... Halina Kosznik-Makuszewska 
BALLADYNA} . . , . . . . . Małgorzata Ząbkowska 

JeJ cork1 I b 1 0 k" ALIN A . . . . . . . . . . za e a r 1sz 
Drużki i swaty. . . . . . . . . . . Elżbieta Kochanowska 

Barbara Patorska 
Jolanta Zaworska 

Jerzy Nowacki 
Andrzej Nowiński 

Jan Sieradziński 
FON KOSTRYN, 
naczelnik straży w zamku Kirkora .. Florian Staniewski 
SZLACHCIC I . . . . . . . . . . . . . . Henryk Sakowicz 
SZLACHCIC II . . . . . . . . . . . . . . . Igor Michalski 
SŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldemar Gajewski 
GONIEC I ............... Zbigniew Olszewski 
GONIEC II. . . .. . . . . . . . . . . . . Andrzej Nowiński 
ŻOŁNIERZ I . . . . . . . . . . . . . . . Jan Sieradziński 
ŻOŁNIERZ II . . . . . . . . . . . . . . . . Jerzy Nowacki 
KANCLERZ. . . . . . . . . . . . . Stanisław Dąbrowski 

POSEŁ I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edward Ożana 
POSEŁ II ................. Ryszard Moskaluk 
POETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacek Mikołajczak 




