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o ha tera 
Ażajew nie zaciera, nie tuszuje trua

ności., dlatego obraz końcowego zwycię
stwa na budowie posiada taką wymowę, 
dlatego jest to ksiąi.ka w najlepszym 
sensie tego słowa pouczająca, bowiem 
czerpać naukę możemy tylko z dzieła, 
które tchnie prawdą życia. 

A braki? Czyżby ich powieść Ażaje
wa nie miała? 

Trzeba stwierdzić, że Ażajew porusza 
się daleko swobodni.ej w d~edzinie spo
łecznych przeżyć swoich bohaterów, 
przeżyć które nabierają temperatury 
uczuć · najbardziej osobistych, aniżeli 
wśród tych spraw, które nazywamy 
sprawami osobistymi sensu stricto. 

Ale walory tej książki tak bardzo 
przesłaniają jej braki, że można o tych 
ostatnich ni.e mówić. 

Melania K,lerczyńska 

STANISŁAW MARCZAK-OBORSKI 
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Scena ze sztuki Haya „Bóg, cesarz i chłop" w Teatrze Polskim w Warszawie 



Historia. je st • z,gwa 

S 
chyłek średniowiecza, począ.tek 
XV wieku - cóż to za wspa
niała teatralnie, przełomowa 
i pełna sprzeczności, bogata 
w konflikty epoka kusząca 

dramaturga każdym kipią.cym 
wydarzeniami rokiem. 

Po Europie grasuje trzech papieży, 
z których każdy ma niemałą ,,sferę wpły
wów", do korony · niemieckiej przyznaje 
się równocześnie trzech króli, kościołowi 
zagrażają wielkie herezje a władzy świec
kiej bunty ciemiężonego chłopstwa, miesz
czaństwo wzrasta w siłę i rozpoczyna 
walkę ze szlachtą i arystokracją, doma
gając się praw politycznych odpowiada
jących jego sile gospodarczej. 

Heroizm i fanatyzm przywódców ludo
wych wplata się w historię z cynizmem 
i upadkiem moralnym władców. święta 
Brygibta szwedzka, skądinąd pełna mi
stycyzmu, patrząc na stosunki panujące 
w papiestwie, nie waha się wyrazić, że 
„nawet dom publiczny zasługuje na więk
szy szacunek niż mój święty Kościół". 

Sprawy kościelne wiążą się tysiącznymi 
nićmi z grą polityczną, walką o władzę, 
:rr.achinacjami finansowymi. A przy tym 
wielka schizma trwa. 

Zwo.łany w roku 1415 do Kon.stancji 
Sobór Powszechny obraduje kilka lat i ma 
rozstrzygnąć liczne kwestie: causa fidei 
(sprawa wiary), causa union~s (sprawa 
jedności kościelnej), causa reformationis 
(reformacji). Ogniskują się tu najważ
niejsze problemy współczesne, jak likwi
dacja trzech dotychcza.i1owych papieży 
i wybór jednego, spór polsko-krzyżacki, 
wreszcie sprawa Jana Husa. Spalenie go 
na stosie przyczynia się do rozgorzenia 
wojen husyckich, w których zostaje po
konanych pięć kolej0 ych wypraw krzy
żcwych na przestrzeni kilkunastu lat. 
Potęga Braci Czeskich polegała na 

atrakcyjności ich haseł społecznych i spon
tanicznym ruchu mas, który zdołali obu
dzić. żadna siła zbrojna w Europie nie 
zdołała ich pokonać. Uczyniła to w koń
cu gra dyplomatyczna reakcyjnych ele
mentów kościelnych i cesarskich, a także 
wrada prawego skrzydła husytów, jeśli 
tak można powiedzieć ówczesnej „trzeciej 
siły". 

Wróćmy jednak do Soboru w Kons.tan
cji. Cóż to musiało być za widowisko! 
Zgromadziło w mieście ogromną na owe 
czasy liczbę stu tysięcy ludności napły
wowej. Kronikarz powiada: „Zaroiło się 
w okolicy, mnóstwo ludzi mieszkało w !;>a
rakach i namiotach, gdyż domów nie star
czyło. Wydrwigroszów i osz.ustów, akto
rów, tancerzy, linoskoków i ladacznic li
czono na tysiące. Wielu książąt świec
kich i duchownych zabawiało się zbyt 
wesoło; straciwszy wszystko, z rozpaczy 
rzucali się w nurty je2iora. Około pię
ciuset osób skończyło samobójstwem". 

A bohaterowie tej imprezy? 
Zygmunt, ostatr.i z Luksemburgów, .zna

ny wróg Polski, początkowo król węgYer
ski. Władcą Niemiec został w roku 1410, 
koronę cesarską otrzymał dopiero w dwa
dzieścia trzy lata później, ale za to z rąk 
papieskich, ro się już od dwustu lat żad
netrn niemieckiemu królowi nie wydarzy
ło. Postać niezbyt wdzięczna, ale malow
nicza. Był awanturnikiem na olbrzymią. 
skalę. Biografowie zapamiętali mu przy
rodzol's dwulicowość, zamiłowanie do ko
biet i pijaństwa, ustawiczne kłopoty fi
nansowe; lubił pożyczać od swojego szwa
gra (podwójnego) Władysława Jagiełły. 
Grał pierwsze skrzypce we wielkich roz
grywkach kościelnych, nie znosząc przy 
tym kleru. Po wojnach husyckich ukła
dając się z Czechami o koronę obiecał 
im (czego zresztą nie dotrzymał) wolność 
religijną, .;świadczają.c: ,,Iż nie ma nic 
przeciw temu choćby i osła wybrali ar
cybiskupem". 

W czasie So9oru zetlknął się z Janem 
Husem. Hay w swojej sztuce sugeruje 
głębokie wrażenie, jakie wywarł Mistrz 
na tym królewskim wycieruchu. Wpływ 
był krótkotrwały, bo z czasem Zygmunt 
stał się najgroźniejszym przeciwnikiem 
wszystkich Husytów i rewolucjonistów. 
Bunt śląskich czeladnilków rzemieślniczych 
przeciwko patrycjuszom miejskim uka
rał z krwawym okrucieństwem. Po spot
kaniu z Husem została mu co najwyżej 
ai.toironiczna szczerosc i świadomość, 
jaką wykazał mówiąc papieżowi Euge
niuszowi: „Ty Kościół rujnujesz - a ja 
cesarstwo" - jeśli wierzyć hamburskiemu 
historykowi Aschbachowi, autorowi czte
rofomowego dzieła o Luksemburczyku. 
Godną partnerkę znalazł w drugiej żo

nie, młods>.ej od niego o dwadzieścia pięć 
lat - BarbarLe Cillei. Hrabianka Styrii 
była ambitną i żądną władzy intrygant
ką znaną z rozwiązłego życia. Niedy
~kretni kror..ikarze dają do zroz.umienia, 

że w latach podeszłego wieku męża dy
l>ała na cnotę Władysława Warneńczyka, 
od którego była coś ze trzydzieści lat 
starsza. 

Antagonista Zygmunta na Soborze, an
tHapież Jan X2'III nie ustępował mu 
w niczym zaletami charakteru. Nazywał 
się naprawdę Baldassare della Cossa i po
chodził ze starej arystokracji neapolitań
skiej. Po latach kariery pirata i kon
dotiera został wybrany następcą papieża 
Aleksandra V, którego podobno otruł. En
cyklopedia kościdna nazywa gu „człowie
kiem rozumnym, dowcipnym i uczynnym, 
ale podejrzanych obyczajów". Sobór, po 
ucieczce z Konstancji, pozbawił go tiary. 
Tułał się wi,;w po Niemczech, dopóki nie 
został schwytany, W więzieniu nap~ał 
poemat: „De Varietate fortunae". Odzy
skał wolność w roku 1419, kiedy uznał 
Marcina V prawdziwym namiestnikiem 
Jezusa Chrystusa. Ten mianował go za 
to kardynałem, dziekanem świętego Kol
legium i udzielił mu oznak honorowych, 
którymi miał się odróżniać od wszyst
kich członków tego Kollegium. W tym 
samym jednak roku Jan zmarł we Flo
rencji, podobno otruty. 
Wspomnia.ną ucieczkę z Konstancji 

umożliwiał mu Fryderyk Habsburg w cza
sie turnieju, który na ten cel specjalnie 
z~aran:iiował. Przysługa była kosztowna, 
bo Sobór się nie rozpadł (co leżało w in
tencjach Habsburga walczącego z Lu
ksemburgiem, inicjatorem Soboru) a Fry
deryka ogłoszono banitą, zabrano mu 
zamki, :zmuszono do upokorzenia się 
p;rzed Zygmuntem, zrujnowano finanso
wo. Zwany był odtą.d „Fryderykiem z pu
stą kieszenią". 

Lepiej powiodło się innemu Frydery
kowi Hohenzollernowi, burgrabiemu 
Norymbergi (którego tak nijako gra Pi
chelski w warszawskim przedstawieniu). 
W nagrodę za poparcie cesarz oddał mu 
w zarząd marchię brandenbursiką, dzięki 
czemu stał się założycielem przyszłej po
tęgi domu Hohenzollernów. 

Aby zakończyć ten plotkarski komen
tarz do „Boga, cesarza i chłopa", wspom
nę jeszcze o kardynale Zabarelli, jednym · 
z największych kanonistów XIV i XV 
wieku, najpoważniejszym na Soborze kan
dydacie do tiary, któremu śmierć prze
szkodziła w jej uzyskaniu. Wreszcie o Ja
nie Charlier, zwanym Gersonem, kancle
rzu Sorbony, reprezentancie idei koncy
liarnej (głoszącej, że papież podlega So
borowi będącemu władzą wyższą od nie
go), któremu niektórzy przypisują autor
stwo dzieła: „O naśladowaniu Chrystu
sa", przyznawane przez innych Tomaszo
wi a Kempis. 

A Jan Hus? Ten rektor Uniwersytetu 
w . Pradze, twórca nowoczesnej pisowni 
czeskiej, chłop z pochodzenia - nie na
leży zaiste do całego powyższego towa
rzystwa. Kiedy przywiązano go już do 
pala, obłożono na stosie drzewem i smo
łą po szyję - wysłannik Zygmunta za
proponował mu wolność w zamian za od
wołanie nauki. Hus odpowiedział, że chęt
nie umrze za prawdę. 

Koncepcją narzucają.cą się dramatur
gowi byłoby po prostu przeciwstawienie 
postawy moralnej Zygmunta i Jana 
XXII! - Husowi. Hay nie rezygnuje 
z tego; klęska Zygmunta w zebknięciu 
z Husem dokonuje się w kategoriach mo
ralnych. Ale szczególność utworu pi
sarza węgierskiego polega na czymś in
nym jeszcze. 

Na pozór mamy tu luźną konstrukcję 
tradycyjnego dramatu historycznego, roz
grywającego się na przestrzeni wielu lat, 
w różnych miejscach. Poznajemy Zy
gmunta w Siklos jeszcze przed koronacją, 
u progu - świetnej kariery. Uczestniczymy 
w Soborze w Konstancji. Widzimy ·wzbie
rające masy ludowe na ulicach Pragi. 
Autor · dba o autentyzm nie tylko wy
darzeń, ale i szczegółów dziejowych:· Na
wet drugorzędne postacie są historyczne; 
i to · obok ·tak znanych jak Palatyn wę
gierski Mi:kołaj Gara czy bohater wojen 
z Turkami Hunyadi - wygrzebane z za
pomnienia, jak ów szlachcic cżeski, uj
n•ujący się za Husem, Jan z Chlumu. Zy
gmunt w . sztuce włada siedmioma języ
kami, jak władał nimi rzeczywiście. Żiż
ka każe ze swojej skóry zrobić 'po śmierci 
bęben, jak to przekazują nam źródła. 

Przy tym wszystkim Hay potrafił jed
nak w sposób ni.ezmiernie interesujący 
i przekonywujący spojrzeć na historię 
i wydobyć z niej społeczny sens rozgry- • 
wających się wypadków. 

Narastające w średniowieczu antago
nizmy klasowe, przytłaczane dotychczas 
w literaturze nadmiarem komentarza re
ligijnego, historyjkami dynastycznymi 
i anegdotą wojenną - zostały tu . wni
kliwie przejrzane i pokazane. Dramat 
rozgrywa się wokół postaci Zygmunta 

usiłującego podpor::ądkować swoim cesar
skim interesom mieszczańskie i chłopskie 
ruchy wyzwoleńcze, wygrać je przeciwko 
konkurencji papiestwa. Hay burzy mit 
„dobrego króla", „króla chłopków". 

„Cesarz i papież wiecznie razem ży6 
muszą albo razem znikną na zawsze". 
„Główną winą królów jest właśnie to, że 
są królami" - te dwa z.dania Sił osią 
koncepcji myślowej sztuki. 
Dużym osiągnięciem literackim utwo

ru jest zachowanie średniowiecznej atmo
sfery bez uciekania się do natrętnej w ta
kich wypadkach stylizacji językowej, 
Sztuka operuje obecnymi pojęciami i dzi
siejszym &oczystym słownictwem - nie 
tracąc przy tym autentyczności historycz
nej. Jeżeli autor gdzieś w tym przeho
lował, to może w roli Husa. Słusznie 
zrezygnował z balastu teologicznego jego 
nauki, ale obdarzył swojego bohatera 
świadomością niemal współczesnego dzia
łacza politycznego, co jest już niezupeł
nie prawdz7wym i nazbyt łatwym aposo
be.m uwspółcześnienia postaci. 
Miarą talentu autora jest potężna su

gestywność optymis.tycznego nurtu dra
matu, przekonania o nieuchronnym zwy
cięstwie buntujących się przeciw niewo
li - osiągnięta bez uciekania się do ana
chronizmów i tanich analogii. 

,,Bóg, cesarz i chłop" daje insceniza
torowi możliwości rozmaitych rozwiązań. 
Leon Schiller wybrał drogę najbliższą 
swojej dotychczasowej linii artystycznej. 
Dyrektor Teatru Polskiego jest znakomi
tym twórcą wielkich, monumentalnych wi
dowisk. To tei nle zdzhvlły nas -świetnie 
rozegrane 11ceny zbiorowe pijatyki, nie
zwykła ekspresja statystycznych na po
zór a przenikniętych żywiołową siłą grup 
czeskich, pełna wyrazu odsłona w Kate
drze. 

Wydaje się jednak, że trudna sztuka 
Raya zrobiona na scenie bardziej kame
ralnej przez reżysera czujnego raczej na 
walory dyskusyjne niż na efekty tea
tralne - straciłaby napewno na barw
ności i rozmachu, ale stałaby się zro
zumialsza i bardziej interesująca. Autor 
świadomie zrezygnował prawie z wido
wiskowych możliwości tematu, o których 
pisałem na wstępie artykułu - na rzecz 
nurtu fotelektualnego, będącego wykład
nikiem społecznej wartości i postępowo
ści sztuki. 

Aktorsko przedstawienie nie przyniosło 
ciekawszych niespodzianek. Wyróżnić na
leży Gustf'wa Buszyńskiego, który był 
niepokojąco drapieżnym Janem XXIII. 
Patrząc na jego maskę i postać, wierzyło 
się w bujną przeszłość papieża. Sceny 
pożegnania z cesarzem w obrazie III 
i błogosławieństwa w obrazie V - za
grane były z całą świadomością efektu 
aktorskiego. 
Władysław Hańcza nie rozwiązał wiel

kiej roli Zygmunta. Bo też to rola bra
v-urowo i ryzykownie napisana. Cesan 
przez całą sztukę g6ruje nad otoczeniem, 
zdobywa sympatię widza swoim dowcipem 
i walorami umysłowymi, rysuje się jako 
centralna figura utworu. Przewaga ideo
wa epizodycznej postaci Husa jest po
kazana przez autora nader dyskretnie. 
To też trzeba było znaleźć bardzo chy
try wspólny mianownik między dysput11 
w więzieniu a wybuchem i załamaniem 
się cesarza w scenie VI, będącym kon
sekwencją jego klęski moralnej; bez tego 
sztuka jest jak gdyby niedokończona. 

Barbara w egzemplarzu Raya jest 
czymś pośrednim między sawantką i ama
zonką, Ludwiżanka niewiadome dlacze
go grała ją jako dobrą kobietę i żonę 
z hrabskiego domu. 

Wyrzykowski ofiarnie dzwonił głosem 
ł kajdanami, ale nie uczłowieczył swo
jego „Chłopa", w czym również autor 
zawinił. Reszta zespołu wyrównana w sen
sle pewnej narzuconej zdawkowości ak
torskiej. 

Dekoracje Ottona Axera zgodnie z in
scenizacją monumentalizowały przedsta• 
nienie, dając fragment Katedry tam gdzie 
autor chciał surowego rusztowania, i po
tężne mury tam gdzie miała być skrom
na uliczka. Z tym wszystkim '6dnak 
scenografia pełna była gotyckiego wy
razu plastycznego, harmonizowała ideal-• 
nie . z nastrojem spektaklu. Mało zrozu
miałe były tylko akcenty słonecznych wi• 
dokówek za oknami mrocznych wnętrz, 
na przykład wysmukłe brzózki z obrazu 
I-szego. 
; Na koniec uwaga trochę żenująca. Od 
aktorów reprezentacyjnego Teatru Pol-< 
skiego' można chyba wymagać ładnej pol
szczyzny. Tymczasem nader często słysze
liśmy _ nieładną. Exemplum - nie nale
ży mówić: „Może byśmy tak prze ś I i 
do przylee:łego pokoju", tylko: „może 
byśmy tak p r z e s z 1 i do przyległego 
vokoiu". 

Stanisław Marczak-Oborski 
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