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Adam Grzymała-Siedlecki 

N ad , , Sędziami'' 
Wyspiańskiego 

( ... ) Jak Wesele, tak i chronologicznie żyły, że Jewdocha jest w odmiennym Zbliża się dzień, kiedy na świat ma 
poprzedzający je Sędziowie powstali z stanie. Rzecz jasna, zaczęły dopytywać, przyjść dziecko. Natan, po okresie zado-
wydarzenia autentycznego. Tutaj z faktu kto jest winowajcą. Niejaka Marusia Bi- wolonej ambicji i samochwalstwa, zaczy-
zbrodni, jaka miała miejsce na Huculsz- łousowa zdołała z niej wydobyć tylko na spostrzegać, że sytuacja dla niego staje 
czyźnie we wsi Jabłonica, położonej przy jedno: „nikt z Hucułów;. Podejrzenie się kłopotliwa. Dziewczynie trzeba po-
granicy (wówczas, w 1899 r.) węgierskiej, komitetu kobiecej ciekawości skierowało czynić jakieś obietnice. W hojności idzie 
w pobliżu Tatarowa i Worochty w powie- się od razu na Nutę Marmaroscha. Prze- do kwoty 100 złotych reńskich i krowy, 
cie delatyńskim . szło jeszcze kilka tygodni i w ogniu krzy- na koszta wychowania dziecka. Rzecz 

Wedle aktów sądowych sądu okręgo- żowych pytań kumoszkowych Jewdocha jasna, że to wyposażenie łączyło się z wa-
wego w Stanisławowie rzecz przedstawia- nie pn:eczy, źe Natan jest ojcem jej przy- runkiem, by dziewczyna jak najrychlej 
ła się następująco: szłego dziecka. opuściła Jabłonicę i tym samym z oczu 

W roku 1899, w Jabłonicy u miejscowe- Jak się przez ten czas zachowuje Na- ogółu usunęła kamień obrazy. Czyj ka-
go karczmarza Hauslera (czy Haenslera?) tan? mień obrazy? 
służyła dziewiętnastoletnia dziewczyna Starszy żandarm z Worochty przed Miejscowi Żydzi, zwłaszcza chasydzi, 
Jewdocha, przybyła tu ze wsi Dobroto- sędzią śledczym zeznaje: nie bez zgorszenia przyjęliby unaocznio-
wa, z „Dołów", jak Huculi miejscowi - Razu pewnego spacerowałem ny fakt spłodzenia potomstwa z chrześci-
nazywają wsie, położone koło Delatyna z oskarżonym Natanem Marmaroschem janką; znacznie większe niebezpieczeńst-
i Nadwómy. Zarówno w rodzinnym Do- po drodze jabłonickiej. Przechwalał się, wo groziło Natanowi ze strony Hucułów. 
brotowie, jak i tu w Jabłonicy, Jewdocha że nie ma we wsi dziewczy!ly, której by nie Czy ci nie zechcą wywrzeć zemsty za 
znana była z przykładnych obyczajów, uwiódł. „Ale Jewdochy od Haenslerów uwiedzenie młodziutkiej, nieomal niepeł-
jak to w śledztwie zeznawali wszyscy bez na pewno byś nie posiadł". „A właśnie, że no letniej rodaczki? 
wyjątku pytani o to świadkowie. tak i nawet będę ojcem. Nie będą się juź ze Tu się pod uwagę podsuwa zagadnienie 

Dla dobrego rozeznania się w sprawie mnie wyśmiewali, że jestem niepłodny". natury ogólniejszej; wzajemne w Jabłoni-
należy zaznaczyć, że jak w wielu innych Nuta Marmarosch od czterech lat żona- cy ustosunkowanie się Hucułów i Żydów. 
górskich wsiach na Huculszczyźnie, tak ty, ale bezdzietny, co w gettach żydows- Wspomnieliśmy przed chwilą, że zna-
samo w Jabłonicy Żydzi stanowili poważ- kich uchodziło za rodzaj dyshonoru. czny procent tutejszych mieszkańców se-
ny odsetek mieszkańców, usadowieni na Czym sobie wytłumaczyć, że Jewdo~ mitów osiadł na dawnych huculskich gos-
zagrodach, niegdyś stanowiących włas- cha, dziewczyna, zwracająca uwagę ogó- podarstwach. Proces przejścia ziemi z rąk 
ność Hucułów. Do takich to nowo naby- łu niezwykłą moralnością i czystością autochtonów w ręce przybyszów powsta-
wców należała tu rodzina bogatych Ży- obyczajów, uległa Marmaroschowi? Ak- wał jako wynik zarówno lekkomyślności 
dów Marmaroschów, handlarzy bydła, ta sądowe dają na to odpowiedź: „zabita Hucuła, jak i umiejętnego wyzyskiwania 
wypasanego masowo na tutejszych buj- Jewdocha - zeznaje jedna z Hucułek tej wady przez osiadających tu kupców 
nych połoninach. Syn Samuela Marma- - mówiła mi, że Nuta zniewolił ją, gdy leśnych, karczmarzy czy handlarzy byd-
roscha, dwudziestoczteroletni Natan vel Haenslerów któregoś dnia nie było w do- łem. Tak czy owak, równoległe z bogace-
Nuta, znany był we wsi jako donżuan. mu, ale później stał się jej miłym". Ko- niemsięprzybyszówrosławarstwa;zbied-
Zachodząc do karczmy z interesami, czy chała więc swojego uwodziciela, kochała niałych proletariuszów, nabrzmiałych 
na libację, dostrzegł Jewdochę - spodo- go zapewne wyjątkowym uczuciem, tak głuchą nienawiścią do posiadających, do 
bała mu się, zagiął na nią parol. Po kilku jak w Sądziach to wyznaje w ostatniej tych Haenslerów, Marmaroschów etc. 

Jewdochy przez Natana może wywołać 
groźne uczucia w społeczności chrześci
jańskiej. Od tej chwili prywatna sprawa 
młodego Marmaroscha stała się sprawą 
całej żydowskiej Jabłonicy. Akta śledzt
wa sądowego notują np. taki interesujący 
fakt: gdy przedtem Żydówki miejscowe 
głośno i z oburzeniem oskarżały Natana 
o skrzywdzenie dziewczyny i nawet bun
towały ją - w pewnym momencie milkną 
i nic nie wiedzą, kto by to mógł być 
amantem Jewdochy. Zauważmy, że i w 
Sędziach konflikt dramatyczny tyleż jest 
sprawą Marmaroschów, ile i żydowskoś
ci. 

Nadchodzi dzień IO lipca 1899 r. - so-
bota, jak w Sędziach szabas. Rodzina 
Haenslerów udaje się spać. Oboje karcz
marze w sypialni , Jewdocha wraz z dzieć
mi Haenslerów w kuchni. Wszyscy za
snęli. Naraz koło godziny 11 w nocy 
Haenslerową budzi huk, jakby wystrzału. 
„Co to może być?" - „Śpij" - odpowia
da jej mąż. - „No,jak mi powiedział: śpij 
- zeznaje na śledztwie - to ja śpij". Ale 
pół godziny później znów budzi ją płacz 
dziecka w kuchni - „Dlaczego ta Jewdo
cha nie uspokaja dziecka?". Haenslerowa 
idzie do kuchni, nie zastaje Jewdochy, 
okno na podwórze otwarte. Wychodzi 
szukać jej na podwórzu. Woła. Znikąd 
odpowiedzi. Juź chce wrócić do domu, 
gdy zdaje jej się, że z kąta podwórza 
słyszy jakieś ciche jęki. Idzie i zastaje 
Jewdochę w kałuży krwi. Jewdocha jesz
cze żyje. Zanosząją do jednej z sąsiednich 
chałup. Po 36 godzinach agonii umiera. 
Dopóki zdradzała resztki przytomności, 
zadawano jej pytania, kto był jej morder-l \siącach kumoszki jablonickie "'~=u=w=a=-=~sw§oJ§·e~j~p~rz~e~d~ś~nu~·~ert::=ne::j=nu=·n=u~c~ie;.;;;;;;;;;=....__ Toteż ci dobrze rozumieli, że uwied:zenie 
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cą. Jewdocha dawała znak, że nie powie. 
Śledztwo sądowe ustala, że śmierć po

wstała z kuli rewolwerowej, wystrzelonej 
w tył głowy. Wszystkie poszlaki skiero
wały się przeciwko Natanowi Marmaros
chowi. Przez kilka miesięcy ciągnęło się 
śledztwo, którego akta objęły cale dwa 
olbrzymie tomy. 
Oskarżony do winy się nie przyznawał. 
Sprawa poszła przed sąd przysięgłych 

- i to dwukrotnie. Rezultatem pierwszej 
rozprawy było uznanie Natana za winne
go. Obrońca wniósł tzw. zażalenie niewa
żności. Sąd apelacyjny uwzględnił rację 
obrony i nakazał wszczęcie nowej rozpra
wy. Odbyła się ona po kilku miesiącach. 
Tym razem ława przysięgłych dziesięcio
ma glosami przeciwko dwu wydała wer
dykt: nie winien. 

Na tym się ta sensacyjna historia skoń
czyła. ( ... ) 

Dziad z Sędziów jest wytworem fantazji; 
najmniejszej o nim wzmianki nie ma 
w aktach sądowych. Nie mógł też być 
kiedyś właścicielem Marmaroschowego 
dziś gospodarstwa, bo jak wspominaliś
my, Jewdocha, a więc i jej rodzina, pocho
dziła z okolic dalszych. W ślad za mylną 
informacją, podaną przez Nową Refor
mę w dn. 14 VII 1899 r. (L. P.), Wyspiań
ski czyni Marmaroscha miejscowym kar
czmarzem a Jewdochę jego służącą. Myś
lę, że jeśliby nawet później dowiedział się, 
że nie Marmarosch, lecz kto inny był 
karczmarzem i chlebodawcą Jewdochy, 
to by już poczynionej niedokładności nie 
skorygował, bo te mylne realia dawały 
dramatowi ~żądaną jedność miejsca, 

a poza tym mocniej się przez nie zaciskał 
węzeł dramatyczny między czworgiem 
postaci: Dziad, Samuel, Natan, Jewdo
cha. 

Prawdziwy Natan Marmarosch z Ja
błonicy był już od paru lat żonaty, gdy 
poznał Jewdochę - autor Sędziów bez
wiednie czy świadomie czyni go bezżen
nym, ale zamierzającym się żenić, co na 
swój sposób wydatnie wzmacnia jego 
chęć pozbycia się Jewdochy; sytuacja 
dramatyzuje się dodatkowym motywem. 
Jewdochę autentyczną zamordowano 

w okresie jej ciąży, co notowały informac
je prasowe. Sędziowie chcą, by już jakiś 
czas przedtem porodziła dziecko, które 
następnie „za rozkazaniem" Natana za
mordowała . Ta dramaturgiczna nadbu
dowa daje roli Jewdochy decydujący rys. 
Jej bowiem rozpacz macierzyńska po 
dokonanym czynie, jej infernalne wyrzu
ty sumienia, jej jak najgorętsze upragnie
nie śmierci i jej mordercze upewnienia 
o zatraceniu swej duszy i karze wiekuistej, 
a z tym wszystkim powiązane, niewygas
łe, nad śmierć silniejsze ukochanie spraw
cy jej nieszczęść czynią Jewdochę jedną 
z najpotężniejszych niewieścich postaci, 
jakie znamy w poezji dramatycznej. 

Samuel, Natan, Jewdocha - oto trzy 
jedyne w Sędziach figury, skomponowa
ne wedle autentycznych ludzi - reszta 
postaci: Joas, Jukli, Urlopnik, Dziad etc. 
- io już całkowicie produkty wyobraźni 
autorskiej, jakimź jednak prawdziwym 
obiegiem krwi w żyłach obdarzone! Czuje 
się tu tę samą dojrzałość sił twórczych, 
która rok później wyda Wesele. 

(„Dialog", kwiecień, 1964) 

Wcześniejsze wystawienia „Sędziów" 
11 Xll 1907 r. - pr1premier1 - Wilno 

Tea tr Polski 
ret. N. MlodziCJOwska 

11 XI 1908 r. - Lwów 
Teatr Miejski 
reż . T. Pawlikowski 

2!5111909 r. - Łódź 

Teatr Polski 
reż. A. Zelwerowicz 

7 IX 1909 r. - Warszawa 
Teatr Letni 
reż. J. Śliwicki 

'r1XI1909 r. - Kraków 
Teat r Miejski im. J. Słowackiego 
reż. J. Sosnowski 

15 I 1910 r. - Poznań 

Teatr Polski 
reż. Z. Werowski 

611 1910 r. - Kijów 
Teatr Polski pod egidą 
Tow. Miłośników Sztuki 
reż. A. Staniewski 

7 V 1910 r. - Wiedeń 
Teatr Lwowski 
na scenie Biirger-Theater 
reż . T. Pawlikowski 

2S lll 191J r. - Petersburg 
Teatr Polski z Wilna 
na scenie 
Teatru Ekaterińskiego 
(pod dyr. J . Pawłowskiego) 

3 VI 1913 r. - Paryż 
Teatr Lwowski. w sali 
Thćatre du Gimnasc 
reż . J. Nowacki i K. żelazowski 

IO IX 1913 r. - Poznań 
Teatr Polski 
(dyr. B. Szczurkiewicz) 

4 XI 1913 r. - Płock 
Teatr Miejski 
reż. J. Borawski 

23 1111914 r. - Zagrzeb 
Chorwacki Teatr Narodowy 

711915 r. - Praga 
Narodni Divadlo 
reż. K. żelazowski 

15 X 1917 r. - Kraków 
Teatr Miejski im . J. Słowackiego 
(dyr. A. Grzymała-Siedlecki) 

1011920 r. - Kraków 
Teatr Miejski im. J . Słowackiego 
reż. M. Jcdnowski 

28 XI 1923 r. - Warszawa 
Teatr Rozmaitości 
(dyr. J . Śliwicki) 

1511927 r. - Kraków 
Krakowski Teatr Żydowski 
reż. A. Piekarski 

12 Xll 1931 r. - Warszawa 
Teatr Ateneum 
reż. S. Perzanowska 

li Xll 1937 r. - Kraków 
Teatr Miejski im. J. Słowackiego 
reż . S. Wysocka 

l9W 1944 r. - Warszawa 
Konspiracyjne Studio 
Dramatyczne 
(pod kier. Iwo Galla) 

6UJ 1964 r. - Kraków 
Teatr 38 
reż. H. Kajzar 

I XII 1968 r. - Kraków 
Teatr Stary 
reż. K. Swinarski 

2S I 1969 r. - Gorzów Wielkopolski 
Teatr im. J . oSterwy 
reż. W. Jesionka 

25 V 1972 r. - Warszawa 
Teatr Studio 
reż. H. Kajzar 

18 V 1974 r. - Bydgoszcz 
Teatr Kameralny 
reż. K. Rotnicki 

4IV 1978 r. - Łódź 
Teatr Nowy 
reż. A. Wanat 

15 X 1990 r. - Warszawa 
Teatr na Woli 
reż. W. Matuszewski 

16 Ul 19'0 r, - Opole 
Teatr im. J. Kochanowskiego 
reż. J. Nyczak 
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