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Na zbyt wąskim dla wszystkich pasie ziemi pomiędzy 
dwoma morzami mieści się siedlisko Ukraińców oraz ich 
niezmiennych wrogów od tysiąca lat Polaków, 
Lachów. A nienawiść, karmiona stuleciami rozczaro
wań, doprowadzila ich razem do poniewierającego sza
leństwa. Oni są jak dwa lwy .. . Utrapione przez to, co 
przeminęlo i przemija, zdesperowane tym, co z pewnoś
cią nadejdzie, dwa lwy - Ukraińcy i Polacy - rozszar
pują sobie nawzajem piersi aż do miejsca, gdzie bije 
serce. Ich oczy, choć nabiegle krwią i jadem, zdolne są 
mimo wszystko zauważyć radość, jaką ich w zajemne 
zemsty czynią wspólnym ich wrogom. Jednak wstrętne
mu temu pojedynkowi poświęcą oni ostatek swych sil 
i resztki swoich zasobów. Są oni niczym gladiatorzy 
w rzymskim colosseum, gdy tak stoją twarz w twarz 
pośród narodów. Obaj gotowi są unicestwić się nawza
jem ale z tego żaden z ich spadkobierców dumnym nie 
będzie. 

(1882) 

Przełożył Kazimierz P odlaski 

PANTELEJMON KULISZ 

SEN SREBRNY - SEN KRWAWY 

Pod koniec listopada 1843 r. Juliusz Słowacki pisał z Paryża do 
mieszkającej w rodzinnym Krzem ieócu ma tk i, Salomei Becu: „Odebra
łem listki kochane, a że n ie odpisałem zaraz, to d la tego, że w miesiącu 
tym byłem bardzo zajęty. Świę ta Salomea ciągle była ze mną i n ade 
mną, p rzedwczora j dopiero imien iowi jej wywiązałem się z długu". 
17 stycznia 1844 r. w podręcznym Raptularzu zanotował: „Wracając 
dziś z pierwszym egzemplar zem swieżo od broszera Snu Salomei ... nie 
myśląc poszedłem drogą pomnika Molierowskiego, k tóry także po raz 
pierwszy oglądałem ... W kilka m in ut póżn ieJ przyszło m i n a myśl , że 
to mię duchy zaprowadziły, aby ustalić i pocieszyć" . 

Nowe utwory poeta często nazywał „dziećmi" Sen srebrny Saloniei 
był z pewnością dziecięciem u lubion ym. Słowacki cenił go bardzo wy
soko, przywiązywał do1·1 szczególn e znaczenie - i to w okresie, gdy 
skłani::i.ł się raczej k u ostrym ocenom swej t wórczości. Zarazem zaś 
najwyraźniej obci.wiał się r eakcji czytelnik ów. W m arcu posłał dramat 
matce, której im ieniem obdarzył wszak tytułową bohaterkę . Krytyczna 
opinia osoby najbliższej dotkliwie potwierdziła obaw y. „Two3e rozcza
rowanie względem S alusi, dawno przeze m nie przewidzian e , spadło m i 
na serce ciężko" - pisał w odpowiedzi. Własnego zdania jednak nie 
zmienił. W gwałtownym , nie wysłanym w k oócu do Krzemieńca liście 
z lutego 1845 r. sformułował - wykrzyczał wręcz - najgłębsze swe 
przekonanie: 

„Otóż, ja Ci powiem, że przed Chrystusem nie śmiałbym deklamo
wać z zapałem ani S zwajcarii - ani innych osobistych poematów -
ale deklamowałbym spokojnie opis walki n a stepie z t r zeciego akt u 
Salusi albo też Wernyhory dramę w piątym . . Więcej Ci powiem -
wystaw sobie chłopka bogatego z rodziną już czytać umiejącą - za 
sto lat - w cichym gdzieś domk u pod K rakowem. Odpoczywa po w oj
nie - szczęśliwy - ogień pali się w izbie, a przy kalendarzu już 
niektóre książki znajdują się na stole. Wystawże go sobie, że czyta 
Balladynę - ten u twór bawi go jak baśń, a razem uczy jakiejś har
monii i dramatycznej formy. Bier ze Lillę - to samo. Mazepa trochę 
mu się już w ydaje nadto deklamatorskim . Lecz zaj rzał w Godzinę 
myśli albo w Lambra - i rzucił ze wzgardą te melancholiczne skargi 
dziecka niedorosłego . Otóż dla tego chłopka jest Sall y , K s. Marek 
i Książę Niezłomny" . 

Krytycy literatury przez sto z górą lat n ie podzielali zdania p oety, 



zarzucając mu wręcz - jak Wiktor Hahn - brak autokrytycyzmu. 
S en srebrny Salomei jawił się im jako dramat niespójny i niejasny , 
nawet niezrozumiały, z niestosownym, „budzącym niesmak" (Juliusz 
Kleiner) finałem. Radykalną zmianę poglądów przyniosły dopiero ostat
nie dziesięciolecia. Dostrzeżenie nowatorskich walorów barokowej, 
z dzieł Calderona wywiedzionej estetyki, budującej artystyczną jedno
litość właśnie z gry sprzeczności i jaskrawych efektów, pozwoliło uznać 
S en„. - w raz z Księdzem Markiem - za ukoronowanie twórczości 
dramatycznej Słowackiego . W zgodzie z jego własnym przeświadcze
niem. 

* 
Ulokowany w konkretny m miejscu i czasie - na Podolu w roku 

1768 - Sen srebrny Salomei nie jest oczywiście sztuką historyczną, 
opowieścią z dziejów buntów hajdamackich na Ukrainie. Przywoły
wane w tekście rzeczywiste zdarzenia i postacie tworzą jedynie kanwę 
jego warstwy realistycznej, na której wspiera się zasadnicza, meta
fizyczna idea utworu. Warto jednak owym realiom poświęcić nieco 
uwagi, zwłaszcza że nie należą do najpowszechniej dziś znanych kart 
naszej przeszłości. 

29 lutego 1768 r. w Barze na Podolu zawiązano szlachecką konfede
rację w obronie wiary katolickiej i „praw starodawnych", przeciw 
k rólowi, stronnictwu reform - i rosy jskiej interwencji w wewnętrzne 
sprawy Rzeczypospolitej. Do grona przywódców należał Józef Pułaski, 
a w polu wsławił się jego syn Kazimierz, późniejszy uczestnik wojny 
o niepodległo~ć Stanów Zjednoczonych. Wybitnym konfederackim par
tyzantem był Sawa Caliński, który z pewnością „na spisach brał pod 
boki żywe ruskie kanoniery" z armii generała Drewicza. 

Rosjanie szybko rozbili niewyćwiczone oddziały powstańcze. Bar 
upadł 20 czerwca, poległo czterystu obrońców. Równocześnie , nie bez 
skrytej inspiracji zza Dniepru, kresy ogarnął wielki ruch chłopów 
ukraińskich, tzw. koliszczyzna. Chłopi, pod wodzą Maksyma Żeleźniaka 
i dworskiego kozaka Branickich Iwana Gonty, wystąpili w obronie 
rzekomo zagrożonego prawosławia, ale i przeciw niewątpliwym krzyw
dom. Wśród bezprzykładny-eh okruci€frstw epizodem najkrwawszym 
była tzw. rzeź humańska . 24 czerwca w miasteczku Humań hajdamacy 
wy mordowali około piętnastu tysięcy Polaków i Żydów. 

Dopiero gdy Ukraina spłynęła krwią, wojska rosy jskie wspierane 
przez oddziały polskie spacyfikowały bunt. Gontę , pojmanego przez 
generała K reczetnikowa i w ydanego Branickiemu sądzono w K odni 
koło Żytomierza, a stracono we wsi Serby . Obdartemu żywcem ze 
skóry obcięto nogi i ręce, potem w ypruto serce i ucięto głowę. Głów
n ym miejscem n ie mnie j okrutnej kaźni setek ujętych hajdamaków 
była wspomniana Kodnia. K rwawe wydarzenia na długo pozostały 
w pamięci obu narodów. Rzeź humal'lska stała się dla P olaków, zwłasz
cza w w ieku XIX, symbolem okrucieństwa „rozpasanej czerni" . Wśród 
Ukraińców przez wiele dziesięcioleci przetrwało przekleństwo: „Kołyb 
tebe swiataja n e mynuła Kodnia! " . 

* 
„Romans dramatyczny" Słowackiego przyjąć trzeba z całą bujnoś

cią jego barokowej estetyki. Zaakceptować splot tragizmu i beztroski, 
liryzmu i okrucieństwa, czynów wzniosłych i podłych - oraz weselny 
koszmar „szczęśliwego" zakończenia. Nie żądać powszedniego, psycho
logicznego prawdopodobieństwa zachowań i reakcji, skoro działania 
postaci służyć mają - jak u Shakespeare 'a odsłonięciu prawd 
wyższego rzędu. Dostrzec artyzm niepokojąco konwencjonalnych epi
zodów na cmentarzu i sceny sądu , sprawowanego przez trupa. Jednym 
słowem zgodzić się z calderonowskim widzeniem świata jako 
theatrum, 

Na k tórym śmierć jak aktorka 
Swe t ragedie purpurowe 
Będzie odgrywać w ciemności. 

Znaczenie spektaklu, który się n a owym theatrum z woli autora 
odbywa, wyk racza poza ramy polsko-ukraińskiego konfliktu. P rosty 
podział „m y - oni" jest Słowackiemu obcy , komplikuje go i zaciera 
zgodnie z artystycznym zamysłem, ale i ze złożoną rzeczywistością 
kresowych obszarów. Wszyscy bohaterow ie dramatu są na tej ziemi 
u siebie. „Krwawa waśń" to waśń domowa - Regimentarz z oburze
niem odrzuca polecenie, by „z Grzyłowem się łączył Moskalem". Z dru
giej st rony jego dążenie do polskiej dominacji grozi Ukrainie -
wspólnej ojczyźnie - zagładą, opłakiwaną przez walczącego z h ajda
makami polskiego mnicha P afnucego. Babka Salomei jest Ukrainką , 



„po polsku nie umie", ale ginie wraz z całą rodziną . Księżniczka wy
wodzi się z ukraińskiego rodu Wiśniowieckich. Semenko, syn popa, 
kona rozgrzeszony przez franciszkanina . W reszcie Sawa , niedoszły 
hetman kozacki, a zarazem szlachcic herbowy , na zgliszczach polskiego 
domu przysięga, „że Ukrainki zapłaczą", a „p ;·awosławna wiara zgaśnie". 
I w dramatycznej przemowie tak oto używa zaimków : 

Pałasz mój do rękoJeści 
Czerwony krwią mego ludu. 
Podobnie się n a m do cudu 
Ta krvvawa walka powiodła , 
Ani jeden z n as nie zg inął.. [podk r. m oje - JK] 

Podział osób dramatu przebiega \ V istocie wedle k ryter iów nie 
historycznych czy narodowych, lecz mistycznych. Wartością najwyższą 
okazuje się męczeństwo, swoiste „n aśladowan ie Chrystusa", nadające 
sens życiu i zmazujące winy w akcie odkupienia. Uświęcone cierpienie 
nieoczekiwanie łączy dwóch najzaciekle jszych wrogów . Opieszały 
w „krwi ofiarowaniu" Gruszczyński w godzinie próby ogromnieje mo
ralnie - i umiera z wizją zbawczej krwi Chrystusowej. Nieszczęsnego 
Semenkę pr zed ostatecznym potępieniem ocala skruch a w obliczu 
okrutnej śmierci. Wspólna symbolika, . ,krzyż z wielką gwiazdą" 
i „prześwięte Y J ezusowe", podkreśla ich mistyczne zbliżen ie, w in
tencjach autora zwrócone ku przyszłości . Postacią zbliżonego formatu 
jest także waleczny mnich - męczennik Pafnucy. Natomiast Regi
mentarz, wedle którego „wszystko dobrze się skończyło" , oraz weselne 
pary romansowego finału odchodzą w nicość - przyszłość jest dla nich 
zamknięta. 

Tymczasem naczelne metafizyczne przesłanie Snu srebrnego Salomei 
odnosi się właśnie do przyszłości, a ideę odkupien ia przez mękę wiąże 
Słowacki nie tylko z indywidualnymi, lecz także ze zbiorowymi losami. 
Ukraina, wielki kurhan pełen kości męczenników , jest dlań ziemią 
tragiczną i wybraną zarazem, miejscem, gdzie poprzez ofiarę krwi 
i cierpienia dokona się - kiedyś - oczyszczająca przemian a ducha 
i zmartwychwstanie Polski. To zaś stanie się impulsem do zniszczenia 
przeżytych form i zbawczego odrodzenia świata. Ukraińskie theatrum 
śmierci zyskuje tym samym wymiar uniwersalny - i walor nadziei. 

JAROSŁAW KOMOROWSKI 

LEGENDA WERNYHORY 

Jak twierdzą badacze fo lkloru ukraińskiego , Wernyhora to 
postać występująca pierwotnie w ludowych baśniach jako boha
ter o nadludzkiej sile i odwadze, odpowiadający polskiemu Wa
ligórze. Od wieku XVIII - najprawdopodobn ie j - pojawia się 

w ukraińskich podaniach ustnych i relacjach pisemnych jako 
młody kozak, „wojak mężny i śpiewak nad śp iewaków", które
mu „dał Pan Bóg wiedzieć p rzyszłość i zdarzenia całego świata " . 
P owtarza się jego pieśni i przepowiedn ie, z których wynika, że 
wskutek szczególnej opieki boskiej nad Ukrainą przeminą złe 

czasy - niewola panów, głód, zarazy, wojna - i „będzie znowu 
dobrze na Ukrainie" . Niekiedy przytaczano też zapowiedź, że 
czasy szczęścia poprzedzi krwawa bitwa w pobliżu mogiły Soro
ki. W żadnym ze znanych wariantów opowieści ukraińskich 
Wernyhora n ie zdradza zainteresowań , ani tym bardziej sym
patii, dla poli tycznych losów P olski . P rzeciwnie - szczęśliwą 

przyszłość Ukrainy wiąże ze zniesien.iem niewoli panów, a we
dług jednego z podań , zjawi się kiedyś na białym koniu, by 
wezwać lud do powstania i rzezi - „tak strasznej, że t rupy 
ludzkie w biegu Dniepr wstrzymają" . 

Rozmaicie określano epokę , w której miał żyć Wernyhora -
wiek XVI lub XVII, czasy hetmana Mazepy lub koliszczyzny . 
Tę ostatnią wersję przyjmowały najczęściej znane dziś podania 
i zapiski polskie , będące zresztą już echem apokryficznej przepo
wiedni, powstałej, jak to ustalił Pigoń, w połowie 1809 r „ 
w kręgach patriotycznej szlach ty polskiej na Ukrainie . W imię 
politycznej j edności ziem dawnej Rzeczypospolitej posłużono się 

dla celów propagandowych legendarną postacią kozackiego 
wieszcza. Miał on przewidzieć wydarzenia towarzyszące upad
kowi niepodległości kraju, zapowiedzieć jej odbudowanie 
w związku z politycznymi pr zemianami Europy w dobie napo
leońskiej a także wspólną szczęśliwość Polski i Ukrainy . ( ... ) 



Przepowiednia Wernyhory stała się znana w całej Polsce 
od czasów powstania listopadowego. ( ... ) 

Tekst przepowiedni przedsta\via Wernyhorę jako ludowego 
proroka, pochodzącego z „okolic naddnieprzańskich", osiadłego 
we wsi Makiedony, a koliszczyźnie niechętnego - był on za to 
prześladowany i ścigany przez hajdamaków. Inne opowieści 
szlacheckie tworzyły wokół niego aurę mroczną i tajemniczą. 
Miał być dawnym Zaporożcem, niekiedy pokutnikiem i pustel
nikiem. Obciążano go zbrodnią zabójstwa ojca, matki lub bra
ta - i to czasem wręcz za ich udział w rzezi hajdamackiej. 
Na ogół nie podejmowano jednak tego wątku opowieści ludo
wych, w którym występował jako „śpiewak" - poeta ludu. 

Postać Wernyhory z podań i apokryfów musiała przemówić 
efo wyobraźni romantyków. ( ... ) Oni to ukształtowali literacką 
legendę Wernyhory, fascynującą jeszcze Matejkę i Wyspiańskie
go. Stworzyli malowniczą postać natchnionego proroka ludo
wego, która stała się istotnym symbolem politycznej ideologii 
romantyzmu, przywiązującego tak wielką wagę do „myśli i mi
łości pomiędzy Polską a Kozaczyzną". 

N aj piękniejszą poetycko kreację Wernyhory stworzył Sło
wacki w dramacie Sen srebrny Salomei (1844). Tutaj ukraiński 
wieszcz to „lirny król ostatni", uosobienie twórczej potęgi poezji 
ludowej, odchodzącej w przeszłość wraz z całą Ukrainą ginącą 
w krwawym starciu ze szlachtą. 

Romantyzm i historia (fragmenty), Pai1stwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978. 

MARIA JANION, MARIA ŻMIGRODZKA 

SEN SREBRNY SALOMEI 

Ach, U k rainy nie będzie .. . 

(Słowack i ) 

Pyszny kolpak soboli nad zuchwalą glową, 
Czaple pióra z ogromną broszą brylantową, 
Rząd diamentów, co żupan z atlasu zapina, 
I wielka krwawa luna jak morze z koralu, 
I jęki konających powoli na palu. 
Moja wina i twoja, nasza wielka wina! 

Dzisiaj w sadzie wiśniowym, od slawików drżącym, 
W ogrodzie o zapachu narcyzów duszącym, 

Nikt ciebie nie powita, nikt stamtąd nie wola, 
Więc marzą ci się razem duchy dawnych panów 
I groźnie powstająca znad starych kurhanów 
Chorągiew malinowa z mieczem Archaniola. 

I nie wiesz, czy to z nowej czy z dawnej ruiny 
Glos się wznosi, co wola: „Nie masz Ukrainy!" -
I czy to gruz Warszawy, czy tamte chutory, 
Lecz kiedy wszystko wkolo powleka się w kiry, 
Nagle slyszysz z daleka granie wiejskiej liry 
I widzisz podniesioną rękę Wernyhory. 

Andrzejow i B ujalskiemu 

(po 1945) 

JAN LECHOŃ 



Po cośmy bili się z Lachami? 
Po cośmy Ordę wyrzynali? 
Po co lamaliśmy spisami 
Moskiewskie żebra? Szabel stalą 
Bronowali ziemię milą, 
Krwią zraszali, zasiewali ... 
I cóż nam się urodzilo ?? ! ! 
W ze szla tylko ruta ... ruta„. 

( 1844) 
Przełożył Jerzy Jędrzej ewicz 

* 
I chwalicie się, że Polskę 
Zwaliliśmy sami!„. 
Polska padla, tak! lecz zgniotla 
I was pod gruzami. 

(1845) 
Przełożył 

Cze sł a w Jastrzębiec-Kozłowski 

TARAS SZEWCZENKO 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33. 

Kierownik techniczny - RYSZARD STANGRECIAK 

Zastępca kierownika technicznego - MIECZYSŁAW KOWALSKI 

Brygadier sceny - ADAM FORYSIŃSKI 

Prace malarskie i modelarskie - RYSZARD PACHO 

Prace krawieckie - ZYTA WALCZAK 

Prace fryzjerskie i perukarskie 

Prace stolarskie 

Prace ślusarskie 

Prace tapicerskie 

Mistrz oświetlenia 
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