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słyszeć ludowi 
szojqcy downq, iennq 

wn jszy zabytek ich mowy. 
słowo dawnej pieśni w nowy hymn 

wrzucone, miało elektryczne dla pow-
strzq ś nięcie. Zmartwychwstanie narodu 

zmartwychwstania poetycznych marzP.ń 

. Podczas wojny z depeszami rzqtlu 
polskiego do An glii pojechał. 

Po upadku Polski, tułając się z innymi, wydał w 
Paryzu poezje w dwóch tomach - pierwsz/ tom 
zawierający poemata, nosi na sobie koloryt nieco 
ciemny nowej angielskiej szkoły . 

Dwie tragedie, w drugim tomie zawarte, maj~ 

przynajmnie j tę zaletę, że sq pierwszymi, które 
się oddaliły od naśladownictwo dawnej francuskiej 
szkoły, które to naśladownictwo dotychczas krępo

wało polskich dramatyków. 

Juliusz Słowacki iyclorys własny 
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Tragi-farsa Słowackiego 
Słowacki ukończył Sen srebrny Salomei pod 

koniec listopada 1843 roku. Imieniny Salomei Becu 
wypadały według starego stylu 29 listopada. Ostoi- il 
ni czterowiersz dramatu jest jednocześnie jego do· 
tQ, przesłaniem i dedykacją 

A po lećmy kraj I s1eb1c~ir ] 

Tej Salomei na nieb •'~~ r 
Której święto nam prz :fpodo '( 

W przed-ostatnim listoporlo ~~ i . 
Pozornie ten ostatn i cztero,., 11.;rsz zgoJnYit!'St 

z praktykQ solderonowskiej dramy. W ostatnich 
słowach sztuki autor zwraca się da widzów, prosi 
o przebaczenie za błędy albo wypowiada końco

WQ sentencję. Ale w $nie ten ostatni czterowiersz 
brzmi zaskakujQCO, nawet więcej - zgrzytliwie. Jest 
jednym z wielu zaskoczeń u zgrzytów całej ostatn;ej 
sceny Snu. Tak kończyć się mógł melodramat lub ~ 
wodewil, ale nigdy dramat i tragedia. i 

Odnalazły się nareszcie dwie pory po okropnych , 
zawikłaniach romansowej intrygi. Nic już nie stoi 
na przeszkodzie ich szczęściu. Stary ojciec błogn

sławi młodych . TulQ się do siebie. 
Oto - jako dwa łabędzie, 

Jeden no swym grzbiecie nosi 
Drugiego głowę w upały , 

ok mi się dziatek dwie pary 
Szczęsne za ręce pobrały, 

jo w środku jak dziad story. 
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granego w operze paryskiej w r. 1832. Za Zbignie

wem Raszewskim zacytuję Jules Janina, w któr ego 
felietonach teatralnych rozczytywał się Słowacki . 

„Syllidy o białych skrzydłach - pisał .Janin 
przecinają powietrze niby zakochane gołębic"- Go -

bie zmieniły się w łabędzie, ale ton melo pozosta;)<lii. ----~ 
Za chwilę go jednak Słowacki zmąci. Księżniczka 

jeszcze się broni, jeszcze chce odwlec wese le, Je

szcze pomięto o trupach. Chce przynajmniej odpra
wić nowennę. Z miejsca przerywa jej Sowa tonem 

buffo, jakby ze Złotej czaszki: 

Księżniczka odpowiada no 

dziwna to ludowość i dziwna mieszanina 

Chce mu się miesiąca w cebrze, 

Chce mu się gwiazdy no bł.,_...:::--_.// 

Kończy sprawę szybko Regimentarz. Z<!~-~~~ 
weselną ucztę. Zaczyna się pijatyko, ciągną 
i mnicha, „który się bił za ojczyznę". Znowu wraca 

ton buffo; wszystko w porządku. O jednym tylko 

Regimentarz zapomniał; ten mnich dopiero przed 
chwilą wszedł no scenę ociekając krwią, hajdomucy 

wycięli mu no skórze czerwony pas. Gołąbek z pa
tęczowym i mnich z pasem krwawym wyrżnię

znaleźli się na jednym weselu. Ale 

tarza tylko jedno obchodzi: czy ten mnich 

Salomei, była to równ;cż 
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Zakoń c zen ie Snu jest nieoczekiwane i drażniące . 

tej parki tulących się łabędzi 

toast za ojczyznę. Nic dziwnego, że szokowało 

wszys tkich. Od pani Salomei Becu, która z wiel
kim niesmakiem przyjęło tę osobliwą dedykację, po 
Kl incra i od K leinera po Boya, Słonimskiego i 

Sch il lera. 
N i ieściło się w konwenansie, oni w żadnej 

tyk. Nie pasowało do wzniosło-calderonowsko
czncj interpretacji twórczości Słowackiego po 

u 1842, jaką przeprowadził w swojej monogralii 
Jul iusz K le iner. Ale kłóciło się równiez z realistycz

nym i nostalg icznym obrazem zbuntowanej i nie
s1 czQsl1w ej Ukrai ny, jaki Boy odczytał w Snle sre

brnym Salomei po albo raczej wrebw warszaw
sk iemt• przedstawieniu z roku 1926. Seri nie dał się 

o two r zy ć oni kluczem towiańszczyzny, oni kluczem 
cn czyjsk im, ani metodą historycznego rewizjonizmu, 

aki uprawiał Boy. 
Zakończenie nie pasowało do żadnej z konceo

cj i. Sen się rozsypywał i łamał. W Teatrze Naro
dowym w W arszawie, w inscenizacji Trzcińskiego v1 

roku 1926, grono go podniośle i z całą powagą. 

Wyszedł płaski melodramat i zabrzmiał fałszywie . 

Schiller miał koncepcję Snu najbliższą chyba od
czy ta niom Boyo, tylko bardziej rewolucyjną i ostrzej
szą w wymowie politycznej. Wystawił Sen w Tea

trze Wie lkim we Lwowie, w roku 1932. Był to nie 
Srebrny, ale Sen k rwawy Salomei no spacyfikowa

nej wsi uk raińskiej . Idylliczne zakończenie czy w 
tonie mela, czy w buffo kładło tę koncepcję 

ch1ller wobec tego zakończenie 

cił . Kończył Sen okrutną se ą 

Oskarżono g 



strocję. Zebrało się Rodo Miejsko i jej Teatralno 
Komisjo. Debatowano, czy wolno, czy niewolno oka
leczać wieszcza. I uchwalono jednomyślnie, że nie 
wnlnn 

Ale zakończenie dolej wyskakiwało z dramo,.i. 
Najłatwiej b yło zgodz ić się , że Sen jest utworem 
nieudanym i pęknięty m, źe przynajmniej jest nie
-teatralny. Zwyc iężyło zdanie Kleinera. Kleiner w1 · 

dział w ~nie popłuczyny po wielkim K1lęd1u Mar· 
ku, nagłe obniżenie lotu, zachwianie równowagi ety
cznej tok częste w stanach m istycznych. Zakoń

czen ie Snu raz iło Kleinera swoim komediowym cha
rakterem, było dla n iego naprawdę niemoralne. W 
gruncie rzeczy Kleiner patrzał no Sen tok jak pani 
Salomeo Becu. Z niesmak iem i z zażenowaniem. 

Przyznawał mu tylko oddzielne piękności. 

Kleiner z przykrościq odnajdywał w Śnie ele· 
menty i motywy modnego melodramatu i sensacyj
nego romansu. Trafnie nawet wskazywał zopoiyczc
nio i źródło, teatra lne i literackie: Halifax Dumasa, 
grany w paryskim „ Varietes" w 1842 i Tajemnice 
P aryża Eugene'a Sue , drukowane w odcinku „Jour
nal des Debots" . Można oczywiście odczy tać in
trygę Snu poprzez Sue'go i Dumasa. Nie brok 
okropnych straszliwych zawiklań w romans?· 
wej historii dwóch miłosnych por; Księżnic?-

ko , która nie wiadomo dlaczego znalazła się no 
dworze Regimen tarza, iei mołteńs two sekretne i nie
spełnione, potomek starego szlacheckiego rodku w 
kozackim prze braniu, papiery rodowe zgubione i cu
downie odnalezione. I jeszcze zaręczynowy pier
ścień ze św iętym Franc iszkiem wyrytym no kr 

• 

niku, p ierśc ień rzucony, zgubiony - i obJ1i;e~tn~1~·c~o~, ,Pt'iepm~~---· 
ten , k to go odnajdzie U 

pierścienia moglaby znaleźć się , w ; jrmn1c 
Paryża i w Józefie Balsamo. Tyle tylko, że w S e 
ten pierścionek ze św. Franciszkiem odcięty zosta 
wraz z rękq człowieka palonego żywcem p 

chodnic. 
I jeszcze druga pora: panno na respe.,_.....,..._.:...L. 

Regimentarza, uwiedzenie i ciqżo, brutaln1e 
n izowana komedia fałszywego ślubu ze~ 

pana młodego, liryczna i poetyczna Solusia r 
eona w ramiona sługi, letarg, który chroni oci gw -
tu, cudowne ocknienie i szczęśliwe, idylliczn rJ z 
kończenie . Młodzi tulq się jak gołqbki, pric pra· 
szam, jak łabędzie. Tyle tylko, że chwilę 

Solusio wymieniono zostało za ciało 

lanego Semenki. 
Kleiner ma rację; to już nie jes~ mot z 

masa i Sue. Sen srebrny jest przec 1LŻ ie: dnoc 
dramatem calderonowskim. U Calderona 
tragicznej wymionie stowkq jest trup. W Krięc 

Niezłomnym ciało Fernanda wróci do His1 poó" ", 
Można jeszcze przypomnieć Lillę Wenedę i wy n- 10-
nę harfy za córkę Derwido. Tylko że Sen sreb rny 
Salomei nie dzieje się oni w czasach bajeczn ~ :h, 
oni w epoce wypraw krzyżowych. Historia przy .... o
łona jest tutaj no zupełnie innych prawach i 1 .

nych zasadach. Jest bliższa, o wiele bardziej k ,„. 
kretna i autentyczna. I to historia, sama histeria, 
o nie anegdota historyczno. Albo raczej najok ·u: 
niejsza materio historii, jaką jest rzeż. Oblepionr sq 
nie wszystkie postacie Snu i poruszają się wsrod 
masowej rzezi jak muchy w mazi. Ruchy ·n uch , 
mogq być melodramatyczne, tragiczne lub qrotcs · 
kowe. Z mazi, któro ich oblepia, nie m0g 

wyrwać. 



W Śnie, niewątpliwie, osobne motywy są me o
dromotyczne albo tragiczne, mogą przypominać Du
masa, Sue'go i Calderona. Ale pytonie jest inne; co 
oznacza polqczenie Księcia Niedomnego z Tajem
nicami Paryża i czy takie połqczenie jest w og6'e 
możliwe? Byłby Io twór zaiste niezwykły . Zwłasz

cza, że ten twór jest dramatem. Jaki to jest ~ 
mot? ._.~~~ 

Wydanie ciało jest motywem calderonows im. 
Ale Popodionki, które w Śnie przychodzq po zwę

glonego trupo Semenki, SQ autentyczne i realisty
czne. SQ z zupełnie innego niż calderonowski dra
matu. Nie SQ oni z legendy, oni z rycerskiego epo
su. Sq z ukraińskiej wsi. Nawet ukraińskie słowo 

wplotojq w ośmiozgłoskowiec. Jest w nim wyraźny 
pogłos 1udowej żałobnej pieśni . 

I nie są to Popodianki z melodramatu. Ale led
wo odeszły i Solusio otworzyło oczki z letargu, już 

Regimentarz poprawia paso i wolo grzmiqcym bo 

sem: 
No świętego klnę Franciszko, 

Z weselnego pociqgniem kieliszka. 
Ten święty Franciszek jest z pierścienia, 

wyrwano z odciętej ręki. Zrymowany został z k i 
liszkiem. I włośnie od tych słów Regimentarza 

czyno się zgrzytliwe zakończenie Snu. To, włoś e, 
z którym oż do nowo-huckiego spektaklu Skus 
nie mógł sobie porodzić oni teatr, oni interpr 
rzy. Bo czas już chyba zaprzestać jałowego i 
bardzo zawodnego poszukiwania źródeł pos 
gólnych motywów Snu: to od Dumasa, to 
Calderona. Trzeba wreszcie odpowiedzieć n 
tonie zasadnicze, gdzie w śnie przebiega 

między } rogediQ o grai 

je7 Czy muchy pełzojqce po lepie sQ 
zy groteskowe? I w jakim świecie? CLy 

którym ważne SQ tylko muchy, czy też 

w takim, w którym ważny jest tylko lep? A m~±e 
takim, w którym ważny jest i lep, i muchy? 'N 
im, w którym istnieje i ten, kto lep zawiesił? 

każdym razie problematyko lepu i much, historii 
i człowieka , nie jest oni colderonowsko, oni duma
sowska. 

Aby odpowiedzieć no Io pytonie, trzeba zoba
czyć cołq scenerię zakończenia, od pierwszej sce
ny piątego aktu oż do groteskowego finału . Zacz/
no się ten akt od sqdu nad Semenkq i schwytany. 
mi chłopami. Regimentarz korze nie swojego sługę, 
na śmierć w okrutnej męce posyła wodza chło,.i

skiego powstania. Jest to jedno z najbardziej gorz
kich scen, wśród wszystkich, jakie napisał Słowac
ki. Może nawet najbardziej gorzka. Nie ma nic z 
retoryki; jest gęsia od krwi. 

SEMENKO Ze mną nie będzie ambaras 
Cienką szyję mam„. 

REGIMENTARZ Słuchaj Semenko. 
Jak jeszcze tu niedawno 

~„„ ... ~leb jadł„. 

._.....___..- Taj mi niestrawna. 
eh ozdobnikach wcześniejszych dir,-

lo ów, o wielkich monologach halucynacyjnych, 
ych bsesyjnych, sceno Io jest przerożojqco 

wojej okrutnej prostocie. Cały czwarty akt był 

jednym wielkim krwawym snem, w którym bro
dziły wszystkie postócie . Miał poetykę wizji. Piąty 

akt n'apisany jest w poetyce realizmu. Nostqp1ło 
jak gdyby przebudzenie z koszmaru. Ale w Śnie 
jak w shokespearowskiej Burzy : „Myśmy z tej so-
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inscenizacja, 
reżyseria 
opracowanie dramaturgiczne 

scenografia 

muzyka 

choreografia 
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Semen ko 

l Sa lomea 
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G ru >iczy ń ski 
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Anusi.ci 

Kobie ty 

M::itka 

O jciec 

Polka - M adonn ::i 

Wojsko - chó r 

Ludzie 

ANDRZEJ BŁASZCZYK 
PIOTR SKOWROlilSKI 
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JOANNA FERTACZ 
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' .!ANUSZ LIS 
I.JADWIGA ANDRZEJEWSKA 
l,,f,WA JABŁOlilSKA 
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~WOJCIECH STAWUJAK 



mej materii 

okrutn ie jsze od n~o~·o~k~r~u~t:n;i ~~~~~ 
czwartym akcie ga 
ty i dalej 
dogorywają 1 s zrównane w wielkieJ 

męce . 

W akcie piqtym SQ już zwycięzcy zwyciężeni. 

Historio nie przestało być: krwowQ moziQ, ole jed
noczesnie jest ponsko i chłopska, polsko i ukroiri

sko. Za kegimentorzem i Semen nięte 

wsie i wyrżnięte dwory. Trupy l1czq się 1eano1<0 

':JOOały ze sooq w akcie czwartym. Ale żywi nie 

sq ze sobq zrównani. W perspektywie ludzkiej :;qd 

t<eg1men1arzo iest nieludzki i wszystkie ludzkie ro

cie sq po stronie Semenki. 

Jale ty mógł tok r ozporzqdzić 

Buntem? I takie płomienie 

Zapalić?„ 

:>EMENKu Jak? - Sercem, panie„. 

:iłowa Semenki majq pogłos, obrazowanie, styl 
luaowej piesni. Ten typ bardzo. nowoczesnego i bru

talnego dramatyzowania ludowości powtórzy do

piero Piesn o Jakub ie Szeli Jasieńskiego . Już nie 

tylko to „cienkq szyję mam", ale cały przed

sm1ertny monolog Semenki, w parzyście ry mow 

nych osmiozgłoskowcoch , jest na pół ba llad 

zetn1 z owę -
--,......_ zdr 

I 
I 

I 
/' 

sycznej tragedii. Jest okrutna i przerożojqco, ole 

atctyczno, ani wzn iosło . Ma raczc:j 

s z prymitwnego realizmu ludowej szop-

k torej a scenie diabeł ucina Herodowi gło-

"~ albo nadziewa go na widły. Ale to szopka jest 
Jednocześnie histor iq dwóch narodów. Ten typ drc. · 

moturgii i ten gatunek teatru nie ma wzorów w 
dz ie więtnastym wieku. M a innq te atralną dosłow

n osć: i o wiele okru tniejszq poetykę . 

Po sądzie rogicznym następuje komedi<l sqdu. 
W didaskal iach żąda Słowacki wprowadzen ia na 

sc en ę trupa Gruszczyńskiego i posadzenia no krr c
sl e, no którym przed chwilą siedzia ł Regimentarz. 
To scena ma może na jwięcej w sobie z baroko

wego makabryzmu. Przed trupem kojo się Regi
men tarz i jego syn za śmier ć: przyjacie la i zb esz
czeszczc nie córki. „ Ten trup pow ietrze zamrozi „. " -

woła jeden ze sz lach ty. Reg imentarz powinien strL'?
li ć: sobie w łeb . Nie. Ledwo trupo wynieśli, już 

szykuje si ę do esela, już przekłada Księżniczce 

efekta sy a. Tr nie oskarży ł , a więc trup przeoa -
c zyl . Ale rze baczen ie jest z m ie jsca zironizr>-

s ię tragedią, kończy groteską . lro

wypowie Księżniczko : 

spad rysie j burk i 
okazał ucho. 

~~dP""lł ilkudziesięciu wierszach, w 
scen icznego dziania. Chłopom ścięto 

Semenkę jak żywq pochodnię opro-
~~,.,.,~·ieiiach pałacu. No scenie raze

o tragi- fo rso gestów. Ale nic z niei 
den jednoznaczny, porządkujący sens 
jest pamfletem na rubaszny 

nie mo w Snie duszy oniel-
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skiej. Przeciwstawienie to w dramacie Snu nic nie 
oznacza. .Makabryzm w Lilli Wenedzie był dydo1<
tyczny; zawierał tezę o niezniszczalności narodu 
i mścicielu, który odrodzi się z popiołów . Derw·d, 
król Wenedów, uosabiał ethos i historiozofię . W 
Snie to historiozofia także się rozsypuje. Po tra
gi-forsie przebaczenia no scenę wchodzi Werny
horo. Wernyhora jak Derwid z Lilli jest prorokiem, 
lirnikiem i sumieniem swojegó narodu. Ale na sce
nę wchodzi nie widun i nie postać z legendy, no 
scenę wchodzi złamany starzec. W Snle srebrnym 

jeden Wernyhora reprezentuje myśl politycznQ i 
tylko on jeden pyta o ethos historii. Wernyhoro 
chciał Polskę połączyć z Ukrainą. Z tego programu 
politycznego nic nie zostaje, nawet nadzieje. Wi

dun, król-duch i prorok jest bezbronny wobec hi

storii. Ukraino została wyrżnięto, zwycięzców ŁoK=e 

zasypie mogiła . Rzeż jest najbardziej uniwersalną 

materią historii. Ale z tej powszechności rzezi nie 
wynika żaden sens moralny, nie da się ocalić żJd

na historiozofia: ani karzącej ręki Boga, ani ludz
kiej sprawiedliwości . Są tylko pomordowani, 
wi, którzy także stonQ się 

wych patrz" Wernyhe!ll,_tlll!~'ft'l"'-rT 

może ich nawet przekląć. 

No to Księżniczko: 

Stój - więc Polsko? 
Ten znak zapytania i to za szenie 

najbardziej tragicznym momentem w Snl 
zostało tak napięta, że pękła. Ale pror 
będzie. 

Jo stepowy, 

Dziad, panienko ... Jo nic nie wiem„. 
IG 

• 

Jeszcze trzy sceny poprzedzą zakończenie ; sa · 

dystyczne, obsesyjne, rozjątrzone w swoim okru
cieństwie, jakby za mało było jeszcze dotąd męki 

ciał. Na scenę wbiega Sawa w żupanie zbryzganym 
krwią , na · drodze spółka/ żywą gromn icę i z lit;)
ści albo ze strachu, z wściekłości albo z prze

·rożen ia uciął jej dymiące ręce . Potem wchod1i 
mnich Pafnucy z krwawym pasem wyciętym mu 
na skórze przez rozjuszone chłopstwo . Rozgrzesął 

płonące widmo i przyniósł pierścień zerwany z 
ucięte j ręki . Potem wchodzą Popadionki. Wszystkie 
elementy do wesołego i pogodnego zakończen ia 

melodramatu są już gotowe. Wernyhoro przyniósł 

zgubione rodowe papiery Sowy, Sowo uciął ręk c;> , 

mnich Pafnucy z tej dymiącej ręki podjął pierścień . 

Popadionki dostarczyły uśp i o ną w letargu Salus i~. 

.._ __ o jest t akże streszczenie p iątego aktu. Inne al~ 

przecież również wiern e. Tylko, że to streszczenie 
prz najmniej pozornie pasuje do zakończenia . B'.:l 

śnie w tym momencie Regimentarz poprawia 

la: 
ięte o klnę Franciszko 

o poc iqgniem kieliszka . 
się zapadła. Sen srebrny kończy się 

ijotyką. W konsekwentnej realizacji 
- jakże żałuję, że cofnęło się przed 
a! - Sen kończyć się powinien po
może nawet oberkiem. Byłby to t·J· 

ochol i. Jak w Weselu. Nie jest 

prze

d ramotami narodowymi, może 



nawet jednymi z największych w literaturze pol
skiej. Ale zmien ia się i zaostrza ich dramatyczna 
funkcja . Zmienia s ię i zaostrza poprzez nowy sto
sunek i nowe pojmowanie narodowej historii, 
zwłaszcza w pokoleniu, dla którego wrzesień 39 
nie jest już nawet wspomnieniem z dz ieciństwo. 

Zmienia się i zaostrza poprzez doświadczenie no
wej dramaturgii i nowego teatru. Sen srebrny i 
Wesele stają się i muszą stawać się coraz bardziej 
w ie lkimi narodowymi tragifarsom.i. 

Przl' najbardz ie j nawet powierzchownej i tra
dycyjnej lekturze Snu uderza nagromadzenie prze
ciwieństw i kontrastów : śmierć i wesele, płaskość 

i wzniosłość, makabra i miłosne trele, rzeź i me
lodramat, okrucieństwo i liryka, wieprzowatość i 
męka ciał, wściekły real izm i wiew mistyczny, gro
teska i tragedia. Ale sceny groteskowe i tragiczne 
w Śnie nie następują po sobie, nie są układane 

obok siebie, groteska i tragizm są jak gdyby no 
siebie nałożone . Kontrasty, przeciwieństwa i sprze
czności występują w historyzmie Snu i w samej 
materii dramatycznej, w fi lozof i i Snu i w samym 
język u . Najłatwiej sq oczywiście uchwytne w sty lu. 
Dla historyków litera tury, wychowanych na pocz
ciwej pozy tywistycznej literaturze, cola niemal pót

a twórczość Słowackiego była obn iżeniem lotu 
""-•- .... bjawami postępującej choroby. Najodważniejs i 

ja Chmie lowski, uważali ją za redzenie 
a ", że nic nie rozumieją z Ge

a. Dla następnego pokolenia, 
na literaturze modernizmu i mło

' ta n iezbieżnoś ć, niespo istość i 
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były już kategorią psy
poetyką. Słowack i stał 

l 
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się największym prekursorem europ sym
bolizmu. Chorobliwość i obłąkanie przestały byc 
wyzwiskiem. Każdy geniusz był chory i obłąkany . 

Ignacy Matuuewski odczytywał Słowackiego po
przez nowszą praktykę poetycką, polską i europe 
ską. Ale Gwalbert Pawlikowski widział już w pó · j 
twórczości Słowatkiego apokaliptyczny „klucz , d 
studni tajemnic", wprowadzenie w Królestwo Duc 
To „wieszcze" odczytywanie Słowackiego było albo 
bardziej mistyczne i spirytualistyczne, a!bo bardziej 
patr iotyczne. Kleiner w swojej wielkiej monograf;i 
połączył obie koncepcje i odrzucał to wszystko, co 

nie mieściło mu się w podwójnie profetycz'1y'Tl J~i.f 
obrazie poety . Tak odrzucił i Sen srebrny Salomei li( 

1 jako dz ieło wewnętrznie zmącone, które zamia <>! 
„twórczej mistyki chwil ekstazy" wprowadza „za- ~ 

bo bon ną mistykę dn ia powszednie 
Wszy stko to są już obecnie stw::'.1c~r~;=;;mf-..iiL<:,..__.-' 

banalne i oczywiste. Po Kleinerze odczyty wario 
liryk i Słowa ckie go poprzez dośw iadczen ia poety ck;•! 
znacznie ostrzejsze i dalej zaawansowane. W krog 
lektur ·1 porównań wprowadzono, nawet surreal i
stów. Porównania te m iały przeważnie charak ter 
estetyzujący i czysto formalny. Były one zresztQ 
zawsze ograniczone do przygód i wypraw w nie- . ,. 
znane nowoczesnej poezji. Nigdy nie dotyczyły ani I' 
dramatu, ani teotru. A przec ież Słowack i pierwszy 1 ' 

chyba , albo przynajmniej jeden z p ierwszych w Ir· 

teraturzc europe jskiej pr zeniósł tę wew trznq n· 

zb ieżność i nie spoistość ZJI 

srebrnym 
czytujemy 



w Śnie chcemy uparcie widzieć dramat calderono
wski połączony z XIX-wiecznym melodramatem. Tak 
było w krytyce i historii literatury , cóż dopiero mó
wić o teatrze? Teatr stawał bezradny wobec Snu. 
Sen nie dał się grać oni jako dramat calderoM
wski, ani jako realistyczne sceny z historii polsko
-ukraińskiej. Ani tym bardziej jako obie r;.eczy "IO 

raz. Nie dał się również grać ani w konwencji 
Shakespeore'a, ani w konwencji Dumasa. Nie dał 

się grać jak Liiio Wenedo i nie dał się grać jak 
Mazepo. I dlatego właśnie inscenizacja Skuszanki 
w Nowej Hucie ma znaczenie przełomowe. Po raz 
pierwszy Sen pokazany został poprzez doświadcze

nia nowej dramaturgii i nowego teatru. 

Nie wystarczy dostrzec w S łowack im prekursor
skQ i całko~icie współczesnq tresurę wyobra2ni 
i nowoczesność ekspresji poetyckiej. Za wewnętrz
nym skłóceniem stylu i poloryzacjq w izji, które ~Q 

najłatwiej uchwytne, na jbardziej na powierzchni, 
kryjQ się przeciwieństwo o wie le głębs ze, ole rów
nież współczesne - w pojmowaniu historii i jado
witych pytaniach o jej sens. Historii nie można ani 

rzyjqć w całości, oni w całości odrzucić, ani uz· 
nać za wzniosłą, oni tylko wyszydzić. Takie właś

nie spojrzenie no grozę i ironię rzeczywistej histo
rii ujawnione zostało naprzód w poezji. Jeszcze w 

1871 było wielkim i samotnym nowatorstwem. 
nowatorstwem właśn ie przez ton tragi-farsy. 

ka jest historyczna i poetycko jednocześnie mo
teria Snu, kotłuje się i przelewa ot po brzegi w 

ogromnych nie kończqcych się monologach postaci. 
odczytywać można jak tekst poetycki, ole nie 
tylko poetyckim tekstem. Jest dramatem. Wt:-
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wnętrzna opozycja sty lu, niezb1cino ść i ni e spois t ość , 
sprzeczności i kontrasty stajq S1>,' przez to jeszcze 
gwałtowniejsze i ostrzej zarysowane. Jakby każda 
z postaci dramatu napisana była w inne j poety.:c 
i inaczej unurzana w histori i. 
Oto przykład: jadowity, z robieżnoś•~c,1Q~w5!iiiiiiiii;;;;~~ 
stylu, niemal prowokacyjny w >kół cen iu 
Pierwsza rozmowa Księżn iczki z S ową: 

KSI ĘZNICZKA Ach , dw ie gw•azd 
dwie gwiazdek po licu 
Mi zleciało, gdyś mówił o ";il~i!!;ii;~~il 

SAWA A do jak iej je przyp iąi: '~~====:~-
KSIĘZNICZKA Co, mój chłop kLJ 
SAWA Co, mój biały księżycu 
„RżnQć" jest stałym akordem tyCh poety ck;c h 

stylizacji. Wielka rzeź jest obecna w Śnie od pier
wszej sceny do wesołego f inału, i nie jest to r z eż 

metafizyczna, ani poetycko metafora, jest to rzeż 

rzeczywista i historyczna, równie konkretn a jak 
rzeż komunardów, jak wielki cień atomowej zagła-

dy padający no Wizytę starszej pani, czy na Koń

cówkę Becketta. To „rżnqć" jest czym ś dużo wię 
cej niż tylko bruta lizacją języka i sk łócen iem poe
tyk. Rzeź rozsadza nie ty lko sty l istykę Snu, raz 
sadza jego budowę dramotycznq i filozofię. Sło 

wacki łamie wszystk ie zasady starej dramotycznn
logiki, które prowadzić musiały nieuchronnie 
dydaktycznego morału albo do cathorsis. 
żadna ze sprzeczności nie zostaje rozwi 
gi-larsa nie zna an i morału, ani 
nieprzyjemna, bo jest bezlitosna. 

W postaci Werhynory rozsypuje się tradycy 
i mesjanistyczny profetyzm Derwido, 
dów z Lilli. Jeszcze jaśn iej widać to 
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So wy . Sowa zokro jony jest no bohatera tra giczne

go. Zabija i morduje, żeby zostać hetmanem wspól

nego wo jska obu ojczyzn . Jego małżeństwo z Wiś
nio v1 iecką ma być znak iem nowe go przymierza 

dwóch narodów. I co z tego? Nic . Zabijał i m ordo· 

wal na darmo. Nie zos tanie hetmanem, c hoć po

łowę Ukrainy wyrżnięto. l żadnego przymierza nie 

będzie . Polski także wk ró tce "nie będzie. Ale Sawo 

poślubi K siężniczkę i w żupanie zbryzganym krwiQ 

pójdzie no weselną pi jatykę . 

1c st postacią tragiczną i So lusio. Miało 
sny . S prawdziły się. Hajdamacy wyrżn ęli 

I colą rodzinę . Ale sam przeszło nietknięta 
rzez rze ź i ogień . Jest zresztą za głupio na boha

terkę tragiczną . Jest właściwie rozmarzoną panną 

no respekcie w polskim dworku. Mo swój moly ro
mans ik z pan iczem. Powinien żle się skończyć. Nic 

skończył . P r zespało rzeż. Otworzyło -oczki z letar

gu, już nic nie pomięto , już idzie do ślubu , iut 
piją je j zdrowie. I Ojczyi:ny. 

Nawe t story Gruszczyński nie dorósł d o pełnego 

tragizmu . Wystawiony jest no próby . Męczq go 

okrutne przyw idzenia, zanim sam zostanie jeszcz e 

okrutniej umęczony . Przed śmiercią w idzi gło 

własnych dzieci, zatknię te na kozackie 

Ten „książę, niezłomny " Ukrainy, nawiedza 

prorocze sny, jest także unurzon 

tości . Złoto dus i w szkatule , skor ó 

hanach, chłopów batoży i o ero , 

dzionek przyniós ł nową „pe r ełec 

albo choc i aż mały błęk itny turkus· 

brnym 

szu . 
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W szystkie postacie · unurzane są w mazi i w 
biocie. Wszystkie, poza jedną Księżniczką. Księż

niczka broni się szyderstwem i ironią . Jest drwią

cą poe zją Snu. Drwiącą z wydarzeń, ludzi, czasem 

z samej siebie. Jak Rochei w Weselu. I tak jai\ 

Rachel zabłąkała się przypadkiem do tego szla

checkiego dworu otoczonego morzem czarnego 

c hłopstwa. Należy do innego świata. Nie bierze 

udziału . Jest ironiczną komentatorką i jednocześnie 

żywiołem poe zji . Ale Księżniczkę zakończenie 

rzuci w ramiona Sowy i zaprowadzi no weseln~ 

pijatykę 

W zakończeniu sq klucze do interpretacji Snu. 

To pierwsza zrozumiało Skuszanka. Bo według 

wszelkich reguł tragedii, od Arystotelesa do Hebblo, 

Sen kończyć s ię powin ien zupełnie inacze j. Popo

dionki powinny przyniesć martwe ciało Salusi. Sy'1 

Regimentarza ponieść karę za zbeszczeszczen1e 

dziewczyny i zabić się przy jej trupie. Będą już 

dwie trumny. Trzecia, jak na Wojewodę w Mazepie, 

czeka na starego Reg imentarza. Sowo powinien zo· 

stać zamordowany przez czerń ukraińską . Księ.żn;

czka może iść do klasztoru. Wtedy byłoby praw

dziwa tragedia , albo prawdziwy melodramat. Sen 

historii. 

starszej 

woją w 

wiedliwości. Wymordowan 'l'1'11111111i'i:wł'iftt.q: 

pory idą do ślubu i zaczyna 

Wyobraźmy tylko sobie t-.--•~-.;,, 
nie Lilli Wenedy. Polelum 
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ku podchodzi do tr umny siostry . ~hylił wieko. 
Lilla podniosła zielono oczęta, obudz i ło się z fe 
targu. Lech zdążył tymczasem opłakać Gwinonę . 

Król-Duch Wenedów podnos i się z druidycznego 
kamien io i białą Li ll ę oddaje za żonę Lechowi. 
P odobało mu się zresztą już przedtem. Wbiega z 
rozw ianym włosem Raza Wenedo. Sygurd żyje , pod
niósł się, tylko udawał trupo. Król Wenedów łączy 

ręce drugiej porze. Dwunastu harfiarzy trąca w 
struny i zaczyna weselnego oberka. Sw ięty Gwal
ber t błogosławi młodym. Tulq się do siebie j 
synogarlice albo jak łabędz i e. Polelum kończy sit 
kę. Wznos i toast: 

No św iętego klnę Franciszko, "'q;;;;;;;;;;:;:::~~ 

Z weselnego poc iqgniem kieliszk 
W liśc i e do Zygmunta Krasińskiego z 314 ip

co 1843 r. ,o więc na porę miesięcy przed powsta
niem Snu, Słowacki pisał: „Gdziet sq pokazane 
r ęce boże , piszące no firance przyszłości - sto .... o 
tworzqce przyszłość?" Tych rąk bożych nie ma w 
$nie srebrnym SaloFiel, widać najwyżej tylko ich 
krwawy c i eń . Historio jest okrutna, albo grotes
kowa. Naprzód okrutna, o potem groteskowa, albo 
naprzód groteskowa, a potem okrutna. I nic więcej. 
Muchy konają na lepie, zagryzają się , albo nasko
kujq no siebie. W perspektyw ie rnuszej ~mierć ic'l 
jest trag iczna, ale dla lepu ruchy ich są tylico 

kowe. Muchy pytają o sens lepu, po co go 
zono i kto go zawiesił? No Io pyton ie :i1c 

dpowiedzi w $nie. 

!owocki wyobrażał sobie historię jak długi 

lepów ciasno zawieszonych obok siebie rękq 

o o. W perspektywie celów finalnych te:i nie-

~ · •I 

skończony rzqd lepów prowadzić m i ał do pełnego 

wyzwolenia ducha i wszystk ich narodów. Duch 
oczyszczał się i wyzwalał przez mękę ciał . Ale 
ten mistyk w stanie wściekłym no rzeczyw istq 
historię patrzał oczami rewolucyjnego demokraty. 

/ szelko zm iano, każdy postęp, każde ruszen ie hi
stu 11 z bezruchu prowadziło przez r wolucję, rze
zie krew. Ziemio obiecana - jak w wierslu 
B'-'1 w11 skiego - było „ za morzem krwi, Za czer 
won ym '"l10rzem 1" I dlatego obrazom rzezi w K5llt"" 
dzu Mor u i Snie srebrnym Salomei towarzyszy 
ł rc'1c ! ycrnc upojenie okrucieństwem historii. 

L.--.:;;;o:;~jjiii:i;;.;Se:e,..,Mebrny Salomei jest może najbardz iej uni

' ~ 

olnyrn i prekursorskim najmniej zaściankowym 
c i.. wi.~ystk ich dramatów Słowackiego . Ale nie do 
się odczytywać jedynie poprzez okrutne pytania 
współczesnej filozofii i poprzez doświadczenia no
wej dramaturgii. Wykracza pozo ciasny historyzm, 
ale ne przestoje być dramatem historycznym. Bor 
w Księdiu Marku, tok jak jakobińsk ie Wilno w 
Horsrlyńsklm, to jednocześni~ powstanie 1830 r. 
i to, które znowu nadchodz i ło . Polscy pon 
i ukraińscy hajdamacy w Snie sreb - to 
noczesnie szlachta i lud przed wybu 
NiŚCi . 

To 



Ta tragiczna farsa jest narodowym dramate 
wściekłą wizją szlacheckiej Pol sk i i sporem o 
rodową historię. Sporem z sielskim mieck iewci 
skim Soplicowem, śmieszną kłótnią o zamek i p 
ciwą ekspiacją ks. Robaka. Sporem o wiele g 
towniejszym i wprosi z Przedświtem Krasińskiego . 

Rzeczywistośc się pomału 

W świat przemienia ideolu, 
W sen ze srebra i krzyształu. 

Da j mi teraz marzyc, doj l 
W srebrny m śnie Słowackiego rzec zyw isl ść 

skrzeczy. Ten sen jest gorzki, drwiący i krwa wy . I 
dlatego współczesny . „Arcypolskim" nazwał go .,. 
niedawnej dysk us ji w Dialogu Jon Błoń sk i: , Ten 
spokojny dworek, g zie sekretne romanse panien k 
tyl e nowikla ły kło po tów - i te nagłe ok rop ne rze
zie, to wtargn ięc i e histori i, które rozwala jakby 
cały teatr, jak w Za kullsaml Norw ida? Przeci0ż 

to przeciwstawienie - to cała polsko historia !" 
Niemal w tych samych słowach można s t r e ś 

Wesele. Sen zaczyna się r zezią i k ńczy 
pijatyką . Wesele zaczyna się pija ty , po e 
ską izbę, dokąd 

dzoją narodowe 
Jest wśród nich 
Narodowe dramaty 
podobne. Tragizm i dr 

Dwie kolczugi z husar 
ogromne i oskubane ptasie 
elementem dekrocyjnym Sn 
szonka un iknęła płaskie j hi 

ole w Śnie pozostał cień histo 
cy. Był to od wielu lal pierwsz 
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nie n iepokojący i współczesny. Wspólczesny w 
wym stosunku do historii , współczesny 
współczesny w swojej filozofii . I był to 
czy te iny. --===~:a;;;s:;:-... 

„Wystaw sobie chłopka bogatego, z rodziną ju 
czytać umiejącą, za sto lot , w cichym gdzieś dom
ku pod Krokowem - p i sał Słowack i do matk i w 
lutym rok u 1845. - Odpoczywa po wojnie, szczę

śliwy, ogień poli się w izbie, a przy kalendarzu 
już i niektóre książki zna jdują się na stole. Wy
staw-że go sobie, że czyta Balladynę. Ten utw6r 
bawi go jak baśń, a razem uczy jakie jś harmonii 
i dramatycznej formy. Bierze Lillę, to samo. Ma
zepa t rochę mu się już wydaje nadto deklomotm
skim. Lecz zajrzał w Godzinę myśli albo w Lombra, 
i r zucił ze wzgardą t melancho liczne skargi dziec
ko niedorosłego. Otóż' dla tego chłopko jest Soly, 
Ks. Marek i Ksiqię Niezłomny„." 

Te zadania do niedawna jeszcze z widomym 
zażenowaniem cytowal i historycy literatury. Ale my
ślę , ie Słowack i przewidywol trafnie. Co zabawniej
sze, zgodziliby się z tym sqdem nie tylko nowi 
Iksowie, jak dyskutantów „Dialogu" nazwał spra
wozdawco „ Zycie Literackiego". Zgodziłby się ..: 
tym sądem i widz teatru w Nowej Hucie. Ten chło

pek spod Krokowo, za sto lol, po wojnie„ . W sty
czniu 1960 r. 

„Dialog" nr 2/1960 
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