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LESŁAW EUSTACHIEWICZ 

O »SAMUELU 

ZBOROWSl\IM« 

SLOW ACKIEGO 

C
ha~·akt~rystyczne d~a :omantyzmu rozszczepie
me między pragmemem sławy a poczuciem 
samotności skrystalizowało się w wielu wypo-

wiedziach poetyckich w sposób na przemian pat e
tyczny lub ironiczny. Byron w pieśni XIV „Don Ju
ana" kończy oktawę poświęconą apoteozie bezinte
resownych twórczych impulsów, następującym dy
stychem: 

„A co napiszę, rzucam., gdzie popadnie 
Spłynie czy zginie- nic to - śnitem ładnie" 

Edward Porębowicz, tłumacząc na język polski po
emat Byrona, znajdował formuły stylistyczne, które 
włączyć by można bez zmian w tkankę słowną „Be
niowskiego" . Jednakże autentyczne analogie literac
k ie nie mogą nam przesłonić różnic. Byron, demon 
wygnany z angi lskiego raju, pozostawał do końca 
w blaskach wielkiej sceny życia. Słowacki na emi
gracyjnym „p aryskim bruku" był wciąż jak ów 
utkany z legendowych wątków stary, ślepy harfiarz 
homerycki, któr go najpiękniejsze rapsody tonęły, 
„nie w sercach ludzi, ale w głębi fa l Ege jskiego Mo
rza" . 
Przypowieść o harfiarzu znamy z dedykacy jnego 

listu do Krasińskiego, któremu poeta poświęcił w r . 
1839 „Balladynę". Ariostycznym uśmiechem nie zdo
był wprawdzie uznania wśród swoich współczesnych, 
a le w r. 1841 odniósł t ryum f pięciu pier wszymi pieś
niami „Beniowskiego". Był to krótki moment ku l
minac jny, po czym znów wokół poety zgęszcza si 
mrok i milczenie. 

Temat Beniowskiego kształtował się równolegle 
w dwóch płasZ;czyznach: jako poemat epicki i jako 
fantastyczno-realistyczny, faustowski dramat. Frag
menty scen dramatu o Beniowskim interesują nas na 
tym mie jscu ze względu na k ilk a punktów zbieżnych 
z „Samuelem Zborowskim" ; Juliusz Kleiner określa 
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je jako „mieszaninę mitologii greckie j i germańskiej 
z polsikością i z chrześcijańskim mistycyzmem naro
dowym". Ten dziwny aliaż niejednorodnych pier
wiastków poetyckich odnajdujemy przede wszyst
kim w wizji Polski-Amfitryty i w dialogu Pamfilusa 
z Walkirią. Nie wszystkie ogniwa genetycznych prze
mian koncepcji artystycznej da się odtworzyć; znaj
dujemy się w samym jądrze ciemności splątanych 
wariantów tekstowych, tak znamiennych dla ostat
niej fazy dramaturgii Słowackiego. Wpro~adzenie 
ładu musi stać się w tej sytuacji uproszczemem pro
blematyki literackiej i filozoficznej, ale jest interpre
tacyjną koniecznością, gdy w filologicznym sfinks~e 
szukamy żywego dzieła sztuki i dającej się dziś 
sprawdzić propozycji dla teatru. 

Dramat o Samuelu Zborowskim powstał z końcem 
r. 1844 lub z początkiem r. 1845. Zachowany wśród 
rękopisów biblioteki Ossolińskich, zaopatrzony .dziś 
powszechnie przyjętym tytułem przez . Antomego 
Małeckiego, drukowany fragmentaryczrne w latach 
1884 i 1889, został w całości ogłoszony przez Artura 
Górskiego w r. 1901 na łamach prasy warsza,w-skiej 
i lwowskiej, a w wydaniu książkowym opracowanym 
przez Henryka Biegeleisena. uk~ ~i~ dopiero w II". 

1903. W warstwie fabularne] rozrozrnc mozemy trzy 
skupienia motywów akcji: historię Heliona i At~ssy, 
dzieje Lucyfera i sprawę Samuela Zborowskiego. 
Pierwsza nawiązuje do planu poematu „Rhamez~s" , 
który ukształtował się w w.yobraźr:i. poety w 'Yyrnku 
wrażeń doznanych w czasie podrozy do Egiptu w 
r. 1836. Poemat miał być opowieścią o faraonie i je
go siostrze-małżonce, o ich wspól_nym samobójstwi~, 
o złudnej nadziei, że za trzy tysiące lat kol"_stelac]: 
gwiezdne powrócą do dawnego układu 1 zmarh 
zmartwychwstaną. Dramat o Zborowskim w klechdę 
egipską włącza mistyczną ~iarę w wędrówkę ?usz; 
syn księcia Poloniusza, Eol10n, w snach przezywa 
swoje dawne wcielenia; na jawie zaś spotyka corkę 
rybaka, która jest reinkarnacją ~a~nej Atessy. Ich 
wzajemna miłość mogłaby okazac się nową formą 
poznania rzeczywistości metafizycznej, ~le przeszk~
dza temu Lucyfer, który jako duch bezc1eles11y moze 
przybierać różne kształty, staje się więc mostem, ja
ko most załamuje się i para młodych spad a w prze
paść. 

Scena w podwodnym królest"".i~ Am~i~rJ'."tY w~r~
wadza nas w drugi sen poetycki i wy]asma dzie]e 
Lucyfera. Jest to anioł globowy (ziemski), pe:son~
fikacja procesów ewolucyjnych. W tym J?Unkc1e wi
zje „Samuela Zborowskiego" ~potykają się z P.oema
tem prozą „Genezis z ducha . Lucyfer real~zo":'ał 
w świecie przyrody zasadę rozwoju poprzez c1erp1e-
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nie i walkę. W historii ludzkości gra podobną rolę. 
Dlat~g~ poeta 1:1tożsamia go z owym tajemniczym 
szlac11cicem, ktory według relacji pamiętnikarskiej 
uma~zał. chustę we krwi ściętego Zborowskiego i za
powiedział zemstę. We wcześniejszych epizodach 
poematu dramatycznego występuje Lucyfer w oto
cz.eni1:1 _księci? Poloniusza jako strzelec Bukary. W 
wielkieJ sceme sądu staje się Adwokatem a niektó
re kwestie wypowiada jako „Ja" czyli jako poeta 
tv.:orzący ~wój sen. Tu jednak przekraczamy granicę 
między mistyką genezyjską a historiozofią. Dlatego 
trzeba w kompozycję komentarza wprowadzić aneg
dotę historyczną. 

. Wypunktujemy tylko fakty najważniejsze. W cza
sie uroczystości koronacyjnych Henryka Walezego 
w Krakowie, doszło dnia 24 lutego 1574 roku na 
zamku wawelskim do zwady, w której młody Sa
muel Zborowski zabił usiłującego pogodzić zwaśnio
ny~h rozjemcę, kasztelana Andrzeja Wapowskiego. 
Krol. ukarał zabójcę łagodnie, skazując go na wy
gz:ame bez utraty czci. Zborowski udał się do Sied
miogrodu, gdzie panował Stefan Batory. Po ucieczce 
Walezego, w czasie drugiej elekcji, cały ród Zborow
skich poparł kandydaturę Batorego na tron polski. 
Gdy jednak nowy władca wysunął na pierwszy plan 
w k.raj~ .Jan~ Zamoyskiego, Zborowscy czuli się tym 
urazem l spiskowali przeciw Batoremu. Od banicji 
Samuela mmęło 10 1at; przez ten czas zatarła się pa
mięć o wyr~ku, _który formalnie nie był odwołainy, 
ale faktycznie me obowiązywał; Zborowski od lat 
przeb.ywał w kr~ju za wiedzą króla i Zamoyskiego. 
~dy Jednak bracia Samuela zaczęli intrygować prze
ci":' Bator~mu w kraju i na obcych dworach, Zamoy
ski w maJu 1584 r. kazał pochwycić banitę i ściąć. 
Egzekuc ja odbyła się pod basztą Lubranką na Wa
~elu. Błąd ~a~orego i Zamoyskiego polegał na tym, 
ze Samuela scięto za starą winę, nie wytaczając mu 
procesu o świeże przestępstwo natury ściśle politycz
n~j. Mimo wzburzenia szlachty Zamoyski w stycz
niu 1585 r. w senacie zdołał uzasadnić swoje postę
powanie i wygrał rozgrywkę z opozycją. 
Słowacki czerpał wiedzę o wydarzeniach z książki 

Lucjana Siemieńskiego, ogłoszonej w r. 1844, zawie
rającej szereg dokumentów historycznych i komen
t?rz.- Tam znalazł poeta szczegóły, które oddziałały 
s1lme na jego wyobraźnię, a więc wiadomość, że 
Zborowski przed śmiercią pozwał Zamoyskiego na 
sąd boży, jak również niesamowity wręcz epizod, 
dotyczący szlachcica w czarnym żupanie, który 
umoczywszy w krwi ściętego Samuela chustkę, za
powiedział, że mścić się za krew będzie, jeśli nikt 
inny tego nie uczyni. Szlachcica nikt nie znał i nig-
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dy potem nie pojawił się on z żądaniem pomsty czy 
sprawiedliwości. 

Prócz relacji pamiętnikarskich zgromadzonych 
przez Siemieńskiego, na sąd Słowackiego o istocie 
konfliktu Zamoyski-Zborowski wpłynęła rówmez 
badawcza postawa Joachima Lelewela. Dla Lelewe
la-demokraty przedmiotem krytycznej refleksji by
ła nie tyle sprawa Samuela, ile oskarżenie rodu Zbo
rowskich o uwłaczanie godności królewskiej czyli 
obrazę majestatu. Zdaniem Lelewela był to niebez
pieczny fakt precedensowy; zwyczaje polityczne 
szlacheckiej Rzeczypospolitej nie znały takiej sy
tuacji, Zborowscy zatem walczyli tu o pewne zasady 
ustrojowe. Dodać trzeba, że Lelewel jako historyk 
był niechętnie ustosunkowany do wpływów prawa 
rzymskiego na staropolskie społeczeństwo. W jego 
poglądach tkwi więc zarzewie przeciwstawienia ele
mentów rodzimych (Zborowski) naśladowaniu wzo
rów obcych (Zamoyski), co przejął Słowacki, nie ko
piując zresztą zdarzeń, lecz je uwznioślając, zmie
niając ich jakość, ich ciężar etyczny. Ze sprawy Sa
muela uczynił poeta sprawę Polski, a ze sprawy Pol
ski sprawę ludzkości w jej dynamice ewolucyjnej, 
w jej dążeniu ku wyższym formom bytu. 

Klucz historyczny jest potrzebny do zrozumienia 
intencji poetyckich, ale nie ogarnia całokształtu pro
blematyki artystycznej nawet wtedy, jeśli go łączy
my z kluczem filozoficznym objaśniającym zawiłą 
strukturę mistyki Słowackiego. Dzisiejszemu widzo
wi lub czytelnikowi „Samuela Zborowskiego" naj
lepiej zbliżyć może osta.tmie dzieło dramaiturgii Sło
wackiego klucz formalny, a więc akcent położony 
na poetykę snu. W baroku hiszpańskim, tak bliskim 
Słowackiemu, życie było niejednokrotnie ujmowane 
w kategoriach snu. Oryginalny, współczesny poeta 
argentyński, Jorga Luis Borges, kontynuuje meta
foryczną ideę Calderona, gdy wyobraża sobie rze
czywistość jako labirynt snów, w którym wszyscy 
śnią i wszyscy są równocześnie czyimś snem. Jesteś
my, pamiętając o tej barokowej koncepcji, ponad 
sferą teorii Freuda. Srowackiego możemy uznawać 
za prekursora Freuda ze względu na tezę psychoana
lizy, że sny oznaczają nie przyszłość, lecz zapomnia
ną, utajoną przeszłość; przypomina o tym prekursor
stwie analiza „Samuela Zborowskiego" w monografii 
Kleinera. Trzeba jednak uświadomić sobie, że teorie 
Freuda, Adlera i Junga to tylko jeden aspekt poe
tyckiego fenomenu. Archetypy, rozumiane jako zbio
rowe doświadczenie ludzkości nagromadzone w in
dywidualnej podświadomości, odnajdujemy w „Sa
muelu Zborowskim", ale jest w tym poemacie utka
nym z wizji więcej j,eszcze - obok gry snów gra 

-5-



form, prekursorstwo „czystej formy" tak jak ją poj
mował w swej dramaturgii Stanisław Ignacy Wit
kiewicz. W okresie Młodej Polski Ignacy Matuszew
ski widział w poezji Słowackiego zapowiedź estetyki 
symboliczno-nastrojowej, w latach „Zdroju" Stani-
sław Przybyszewski dostrzegał w Słowackim po
przednika ekspresjonizmu. Dziś uczuleni jesteśmy 
na ślady nadrealizmu, iskry absurdalnej groteski, 
przęsła mostu między stylizacją na sarmatyzm a roz
burzeniem wszelkich reguł konstrukcyjnych w imię 
szalonego wichru ekspresji, romantycznej alchemii 
zmieniającej proch faktów w złoto poetyckiej eks
plozji. 

Dzieło tak rozbijające konsekwencje dramatur
giczne musiało czekać długo na swój teatralny po
czątek. Dzieje sceniczne dramaturgii Słowackiego to 
temat na osobną monografię. Są w nich tak zaska
kujące epizody jak węgierska prapremiera „Mazepy" 
(Budapeszt, 13 grudnia 1847 r.) - jedyne przedsta
wienie jakiegokolwiek dramatu Słowackiego za ży
cia autora (polska prapremiera odbyła się dopiero 
w r. 1851 w Krakowie). Dwie główne fazy szturmu 
na teatr odbyły się w latach sześćdziesiątych w. XIX 
(„Maria Stuart", „Balladyna", „Lilia Weneda", „Nie
poprawni" - pod tym tytułem grywano „Fantaze
go", „Mindowe") oraz w Krakowie za dyrekcji Jó
zef.a Kotarbińskiego („Złota Czaszka'', „Kordian", 
„Ksiądz Marek", „Sen srebrny Salomei"). Z kolei 
rok jubileuszowy - 1909 - zaktywizował ambicje 
w tym zakresie; poddano próbie sceny fragmenty 
dramatu o Beniowskim, „Krakusa", „Jana Kazimie
rza", „Wallenroda"; były to w większości imprezy 
amatorskie. Nie znalazł się wśród nich „Samuel Zbo
rowski." Dopiero 7 września 1911 r. wystawił go w 
Łodzi Aleksander Zelwerowicz w tekstowym opra
cowaniu Wilhelma Feldmana, sam podjąwszy się 
roli Lucyfera. Srodowisko jednak łódzkie nie było 
przygotowane do przyjęcia tego śmiałego ekspery
mentu repertuarowego. Toteż właściwym wkrocze
niem „Samuela Zborowskiego" na scenę jest dopiero 
warszarwSka insceniza-cja Wilama Horzycy i Leona 
Schillera w Teatrze Polskim w r. 1927 w atmosferze 
uroczystości związanych z przewiezieniem zwłok 
Słowackiego z Paryża na Wawel. 

Dziś „Samuel Zborowski" budzi coraz większe za
interesowanie. Dostrzegamy w nim zapowiedź for
malną dramaturgii Wyspiańskiego i dramaturgii Mi
cińskiego. Mniej uwrażliwieni niż romantycy na mo
tywy genezyjskie i elementy gnostyczne tropimy 
raczej w meandrach dramatu maski mitów narodo
wych, mitu wolności, mitu honoru. Samuel, grzeszny 
warchoł, nawrócony i wysublimowany, przypomina 
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chwilami swego późniejszego literackiego krewniaka, 
Kmicica. Przede wszystkim jednak fascynuje współ
czesną wrażliwość artystyczną klimat snu oscylują
cego między koszmarami ściętych głów i trumien 
a wizją ekstatyczną, w której gwiazdy oklaskują 
wielką retorykę walki o sens etyczny rzeczywistości 
historycznej i kosmicznej. W temacie Zborowskiego 
spotkał się Słowacki z Mickiewiczem i Wyspiańskim. 
Mickiewicz improwizował w r. 1827 sceny z tragedii 
o Samuelu Zborowskim; poglądy Mickiewicza na po
stać Zborowskiego przekazał Antoni Edward Ody
niec w liście do Juliana Korsaka. Improwizacja Mic
kiewicza była punktem wyjścia dla Wyspiańskiego, 
gdy układał plan swojego dramatu. Jedna ze scen 
nienapisanego (poza drobnymi strzępami) dramatu 
Wyspiańskiego miała przedstawiać izbę ubogą poe
ty Słowackiego, który śnił dramat o Zborowskim; 
widział we śnie więźnia, który wie, że o niego wal
czy Lucyfer, ale rozumie, że głosowi Kanclerza, ma
jestatowi Polski musi się poddać. Wątek Zborow
skiego był więc chorągwią w sztafecie romantycznej, 
podawaną ze snu do snu, z jednej dialektyki mitów 
do drugiej. 

-7-



OSTATNIE CHWILE ŻYCIA 
SAMUELA ZBOROWSKIEGO 
SCI~TEGO W 1584 R. 

(z rękopisu Biblioteki Wilanowskiej 

Stanisława hr. Potockiego) 

(fragmenty) 

Na;prcvwili ,pacho~ka, ubrawszy go w ks·ięże odzi0nie po 
kapłańsku, co i czyl(;ać nie umiał i przy·szooł do P. Zbo
rowskiego, do którego rzekł: A tyż to masz umrzeć? Spo
wiadaj się. Rzekł mu P. Samuel: A mój miły księże, wżdy 
się ze mn.ą pierwej rozmów. Ale iż .r::hłop nie umiał nic 
mówić kształtnie, ani mu co powiedzieć przystojnie, tylko 
„żem ja ciebie spowiedzi słuchać przyszedł". Rzekł mu 
P. Samuel: Idźże, miły księ.że, precz w Imię Pańskie, wi
dzę, żeś nie dospał, śpij, b:o ja o czym inszym potrzebniej
szym mam myśleć. 

• • • 

Kiedy już .przyszedł ku kościelnym drzwiom, rzeikl P. Sa
mu0l: I tu Boga chwalą, nie kogo i111s,zego, proszę was, do
puście mi, abym tę ostatnią oddał ofiarę Pamu Bogu me<mu. 
Na co odpowiedział P. Ur·owieaki: Nie będzie z tego nic, 
jv.? te~'" 'Ylójdź. b" 11ie mam ('Zasu; jaikoż go przecie prowa
dzi /i, W.tym z •koścWła wy·szedł P. Kaenclerz, który nań za
wuwł: vapuść mi, Zooro0d'U, że cię każe tradć. Odpowie
dział mu: Nie odriuszczę przed Bogiem { przed l111dźmi, bo 
mię niewinnie tra;cisz. Rze1kł mu powtórnie P. Kancierz: 
Odpuść mi, Zbmo.wsiki! Odpowiedział mu, ręce <Składając: 
Ze wie odpuszczę, to wiedz. Zaczirm P. Kanclerz kazał z nim 
stanąć, mówiąc po trzeci raz: Dla Boga cię proszę, odpuść 
mi! On na to: Jużeś mnie teraz zagadl, odpuszczam, ale cię 
pozywam przed strasz;liwy sąd Boga żywego... Ten mnie 
z robą niechaj rozsq,dzi. 

• • • 
Obrócił się do kala i rzekł mu: Wszakże cię prosiZę, nie 

przeszkadzaj mi, aż wymówię to słowo trzy razy Jezus, 
a tobie i hajdwkom odkazuje manele. Pierwsze słowo gdy 
zarwolał Jezus, zaraz kat uciekł, porzuciwszy miecz; wyr
wawszy się hajduk onym go mieczem ściął. Ta;kci niewJ.n
ny człowiek zginął. 

• • • 

Między i,nnymi nie ·wiedzieć 1kto w czarnym żuparnie aksa
mitnym do trwmny przyszedł i umaczał we krw.i jego chu
stkę i wielkim głosem rzekł: Jeśli kto z powimnych jego nie 
bę,dzie się mścił, ja przysięgam na Boga żywego, że się tej 
krwi niewinnej mścić będę, a fo chustka będzie mi świacd
kiem zawsze żywym. 

ANTONI EDWARD ODYNIEC 

LIST DO JULIANA KORSAKA 
Z 12 WRZESNIA 1829 R. 

(fragmenty) 

Adam z powodu wczorajszej „Brawt von Messim.a" i moich 
pytań o improwizowanej niegdyś przez niego ·w Petersbur
gu tragedii „Samuel Zborowski" mówił tChk przeC'ZL<lnie 
o drwmatyczności his.torii naszej, że pierwszy raz może w 
życiu poczułem ,i zrozU11niałem dwie rzeczy: 1-mo, że naj
wyższym rodzajem dramatyczności jest właśnie dramatycz
ność psychiczna, w której, zdaniem jego, histor.ia nasza nie 
tyLk0 wie ustępuje innej, lee.z może je, owszem, przewyższa, 
bo się obraca w sferach wyższych nad sam ziemski rozwm 
i nad sam zierrvski imeres bub namiętność i ma to podo
bieństwo z poetyoką Hetladą, że wszystkie sprawy tego 
świata przez uczucie i wiarę ze świll'tem nadprzyrodzonym 
jednoczy, a podług praw jego i natchnień sama się w swych 
działaniach kieruje. 2-do (to jest poczułem i zrozumiałem 
secundo), co to jest geniusz w czl'owieku. Jedna myś!, jedno 
słowo, a zda się, błyskawica oblała cię śwkitlem; widzisz, 
o czym ci się wprzód ani śniło, a przysiągłbyś, że to Wcl,Y
st\ko mrusiafo ·być tak, a nie ,inaczej, i że być imaczej nie 
mogło. 

• • • 
O, gdybym ci mógl powtórzyć te kHka wielkich obmzów 

przeszłości, lvtóre on, jak ja;ki czarodziej, przed oczyma moi
mi roztoczył, ażeby ich wysoką i głęboką dramatyczność 
wykazać! Wspomnę ty.iko o jednym Samuelu. Gdzież w hi
sto·rii albo w dramaturgii całego świata znajdzie się taka 
sce<na na przykład, w której sędzia, skazawszy na śmierć 
winowajcę, sam w prze,ddzień egzekucji przychodzi do jego 
więzienia, aby jego przebaczenie wyfodnać? A winowajca 
ten - .to bohater z serca i z ducha, tylko że wieLki pan 
z b1.lity, a typ warchołów ruu;zych z fantazji. A ten sędzia 
to nie wróg jego, nie zawi&tnik, nie mściciel. To przyjaciel 
jego młodości, towairzysz zabaw i broni, ale przy tym stróż 
praiwa i podpora władzy, którym pycha i swawola zagraża. 
Sędzia mógłby jeszcze cofnąć swój wyrok, deliikwerot mógl
by go jeszcze odwrócić od siebie - a przecież ani jeden, 
mii drugi nie może. I w tym je;st właśnie szczyt drama
tycznofoi - &trasz<ne fatum - a raczej powinność, różna 
dla obu, a;!e równie dla każdego ko71;ieczna. Bezkar'Tl!ość swa
woli mag,nata moc i grozę prawa rozprzęże, rozzuchwa;li tych 
właśnie, których prawo zamierzało poskromić, wyrwie grunt 
spad budowy przyszłości, którą ledwo wznosić zaczęto. Sę
dzia, stróż prawa i sl111ga idei, musi kazać zamilkn.ąć sercu; 
hardemu przebaczyć nie może. A·leż i dziedzi'C wielkich 
s!karbów prze:s.złości: swobody i potęgi rodowej, nie może 
ich srię wyrze<e dla zbcvwienki życia, bez utraty zarazem tego, 
co dlań urok życia &t(J/11,owi - o.sobistej swej godności 
i chwały. Samuel się upokorzyć nie może. Ale człowiek 
w obliczu śmierci, chrześcijamin wo.bee wieczności, obywa
tel wobec idei, :którą sędzia przed nim rozwija, może wznieść 
s.ię nad osobistość doczesną, maiże uznać ko·nieczność i słu
szność wyraku; a więc może :przebaczyć - i przebacza sę
dziemu. Wyższego mad to patho-s nie może być ani w poezji, 
ani w na;twrze l.udzlkiej. 



ROMAN POLLAK 

W DRODZE KU POLSKIEJ 
KOMEDII POLITYCZNEJ 

(fragmenty) 

Skaia naiszej lite-rat.ury po.litycznej, narast11Jją<:ej od kazaii 
Stanisława ze .)karbJmierza i traktatów Wtoc:bkowica, siłą 
rzeczy poszerza się g.wabtownie w okresach przełomowych, 
w dobie Renesansu, a patem w zaraniu Oświecemia. ( ... ) 

7. oogactwa tej oamiany sztuki, raczej ilościowego, niż jakościo
wego, niewiele zdotato się ocalić do dzisiejszych CL.asów. Or ienta
cja w tym zespole zjaw.sk, jak dotąd bardzo jeszcze niedosta
teczna, aowodzi, że życie polityczne przedrozbiorowej Polski rza
dziej niż innymi postaciami sztuki słowa poslugiwala się formą 
dramatu, sceniczną wizją, widowiskiem teatralnym. Przyczyna tkwi
ła w organicznych, ustrojowych przerostach i niedorozwojach kul
tury epoki szlacheckiej, w atrofii miast, w braku rodzinnego ży
wotnego teatru, w braku sceny wolnej od nacisków cenzury poli
tycznej czy kościelnej. Przede wszystkim zaś forma dramatu jes t 
bardzo trudna, od wszystkich innych bardziej skomplikowana ; 
wszakże pełnię swej ekspresji może osiągnąć dopiero przez nale
żytą realizację sceniczną, o co prLy na..,zy en og1 a11.c:zo1.1y~ , rr1o :t.L
wościach w większości wypadków nie można się było pokusić. ( ... ) 

Odległą jej zapowiedzi"ą by'ły ustępy „Odprawy poslów 
greokich" o wyraźnych aluzjach pal!i>tycznych i satyrycznych, 
zw!aszicza w plastycznym obrazie narady panów •trojańskich, 
spolonizowanym tendl?'ncyjnie przez Kochanowskiego. 

W kilka lat po wysfowieniu „Odprawy" rodzina Zbarow
skich organizuje na sejmiku proszowskim 1584 r. i;mprezę 
w rodzaju drama.tycznego widowi~ka jako jede.n ze sposo
bów waUc.i pali.tycznej z potężnym obozem kam.derza Za
mojskiego. Opis tego s·ejm~ku przez J. Siemieńsikiego opar
ty na diariUJszu przeobraża się w sprawozdaniu z imprezy 
t eatralnej w w ie-lkim sty.lu, z przy-gotowanymi umyśLnie 
przez inscenizatorów reokwizyt11Jmi ta:k osobliwymi, jak wóz 
okryty ·kire-m z dwojgi.em małych ,dzieci Samuela Zborow
~iego i z t;umną zawie-rającą jego ciało. Jedna ze scen 
.odbywa się w kościele, ;k„tóry Zborowscy obsadzają s.woimi 
uzbrojonymi ludźmi. Krzysz.tof przy s,ejmilku od razu gl-Os 
ZCllb:iera wnosząc S1kargę przeciw śc:ięciu bTata, które zadało 
gwałt prawu i wol·nośc ż. A kiedy szlach-ta wyszia na cmern
ta.rz a.by tam w ko~e ryce-rsk im obradować, nastąpiła ja•kby 
druga scena tego widowiska. Ukazał się wóz z trumną za_ 
bitego i sierotami. Przy tOJkżej dekoracj.i nastąpił-O (J)gita
cyjne przemówienie podburzające do waiki z tyll"anami, na 
co przeciwnicy rep ~ik·owa :i przy groźnych pomr.ukach i szczę
ku broni. Kubnimacyjnym momentem była uroczysta przy
sięga Krzysztofa Zborowskie·go, w której pnyr:ze'kał śmier
'tebną zemstę Za•majskiemu i jego domowi. Do zbrojnego 
s tarcia mimo wszystko nie doszło, skończyło się na drama
tycznym spotkaniu dwu obozów, w którym sztuka słowa, 
poparta przyg·otowaną z góry insce·nizacją i dob~anymi ce
.iawo rekwizytami, osiągała pełnię dramaty.cznego wyra
zu. (.„) 

(Pamiętnik Teatralny nr 3-4/1954 r.) 
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JULIUSZ RLEINER 

SAMUEL 
ZBOROWSKI 
W LITERATURZE 
POLSKIEJ 

W ielka jest siła oczyszczająca śmierci, gdy zła
mie przed czasem życie bogate - i wielka jest 
moc próby, na którą wystawia człowieka, gdy 

każe mu z pełną świadomością patrzeć w twarz 
własnemu kresowi. To też nie tylko umie ona naj
wspanialej przypieczętować żywot wielki, o czym 
dobrze wiedział Sokrates, ale może majestatem swo
im wyidealizować winowajcę i może usunąć z pa
mięci plamy i skazy, o ile 01\VO najgłębsze sięgnięcie 
w duszę do jakiego dochodzi, zetknięcie się niezłom
ne ze zgonem na jaw wydobędzie świętość lub po
tęgę. 

Tym się tłumaczy fascynujący czar skrwawionej 
postaci Samuela Zborowskiego. Niewątpliwie samo 
straszliwe zgnębienie zuchwałego magnata, nieznane 
w Polsce od ponurego końca Maćka Borkowica i, nie 
mające się powtórzyć pomimo wszelkich wichrzeń 
możnowładczych - przykuwało uwagę jako moment 
rzadkiej grozy i konsekwencji tragicznej; ale tra
giczne piękno tkwi jedynie w godzinach przedśmier
telnych żywota warcholskiego, utrwalonych przez 
pamięć wierną świadków. Na podobieństwo nieokieł
znanych, namiętnych ludzi średniowiecza, którym 
przeorywała duszę odczuta nagle bliskość rzeczy 
ostatecznych - Zborowski wyolbrzymiał jako ska
zaniec. Jakkolwiek zestawienie haniebnej śmierci 
z rozmachem bujnego życia, tryskającego niekiedy 
śmiałością i mocą wystarczy zapewne, by poruszyć 
i wstrząsnąć, to przecież tragedią prawdziwą stało 
się jego ścięcie dlatego, że spaść kazało jego głowie 
w momencie dokonanego odrodzenia. Uwięziony ba
nita, co urągał prawu, zasługiwał na karę - ale ten, 
który głowę skłonił pod miecz katowski, był oczysz
czouy wewnętrznie i godzien żywota. 

ów istotny tragizm Samuela ujął Żeromski, świa
domy tajemnic wielkiei riuszy zbolałej. I mówić ka
zał widmu ściętego do Hetmana: 

„Zwidziało mi się, że zakwitnę na podobieństwo 
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galęzi bzowej w rytwiańskim sadzie, kiedy ją deszcz 
niebieski zlal i kiedy zamiast czarnej plawiny stala 
się pieśnią żyjącej duszy. 

A wyście na moją straszliwą i na przedziwną moją 
chwilę laską polską nie wejrzeli. 
Wyście mnie, wskrzeszonego na duchu, nie wy

puścili na świat, lecz trzymali w izbie straszliwej. 
Wywlekaliście mię - bracia - na pniak, gdym 

byl oczyszczon we lzach, żywot rodzących, skąpany. 
O, katowie! 
Sludzy „prawa" - gdy bylem omyty z samego 

siebie i hyzopem pokropiony, a gotów w cialo swe 
przyjąć czyn niezmierzony, trud straszliwy odku
pienia". 

Gdy Żeromski wśród wizji Żółkiewskiego wpro
wadził z niemałą wyrazistością dumnego skazańca, 
opierał się już na obfitej tradycji literackiej. Bo jak
kolwiek Samuel Zborowski popularnością literacką 
nie dorównuje Wandzie, Jadwidze, Barbarze Radzi
wiłłównie, wśród męskich postaci dziejów naszych 
jest jedną z tych, które szczególnie pociągały poetów 
i powieściopisarzy. 

Romantyzm stworzył odpowiednią atmosferę du
chową dla poetyckiego przedstawienia tej osobisto
sci. Był to jeden z ludzi takich, jakim wieki daw
niejsze dawały większą możliwość bytu niż w. XIX, 
a tacy właśnie nadawali się na bohaterów poezji 
historycznej. Co więcej zasadniczy problemat ro
mantycznego ujmowania życia, konflikt jednostki 
ze światem, nie mógł chyba w historii polskiej zna
leźć lepszego reprezentanta. A nadawał się on przy 
tym na wcielenie skrajnego kultu wolności, takiego 
jaki głosił Shelley, utożsamiając prawo ze złem. 

Jak gdyby wyczuwając wartość, którą Zborowski 
m1ec może dla nadchodzącego okresu literatury, 
Pamiętnik W ars z a wski Bentkowskiego wy
drukował w r. 1817 relację o śmierci Samuela. Ale 
dopiero w lat dziesięć potem zajął się tą śmiercią 
wielki romantyk, podobno pod wpływem materia
łów, znalezionych w bibliotece petersburskiej przez 
Mikołaja Malinowskiego. On to miał Mickiewiczowi 
rw wigilię Bożego Narodzenia r. 1827 poddać temat 
improwizacji. Uproszony przez Leona ks. Saipiechę, 
poeta w gronie rodaków improwizował tragedię 
o ściętym magnacie. Co w niej uwydatnił najbar
dziej, widoczne jest z jego słów o scenie, w której 
Zamoyski przychodzi do więźnia, by uzyskać prze
baczenie: „Człowiek w obliczu śmierci, chrześcijanin 
wobec wieczności, obywatel wobec idei, którą sędzia 
przed nim rozwija, może wznieść się nad osobistość 
doczesną: może uznać konieczność i słuszność wy-
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roku, a więc może przebaczyć - i przebacza sę
dziemu. Wyższego nad to p a t ho s nie może być 
ani w poezji, ani w naturze ludzkiej. Uznanie to 
i przebaczenie przemienia winowajcę w ofiarę" *). 
Do kwestii tej tragicznej wrócił Mickiewicz w wy
kładach paryskich i scharakteryzował ją znacznie 
silniej, niż w tekście drukowanym Pre 1 e kc j i, 
o ile wnosić można ze słów Lucjana Siemieńskiego: 
„Sprawa ta ogromnie obchodziła naród, coś więcej 
wchodziło w nią niż proste ucięcie głowy burzliwe
go szlachcica. Najtrafniejsze tu będzie zdanie Mic
kiew:ircza z tkaitedry słowiańskiej: że to podobno była 
walka uczuć narodowych przeciw doktrynom Bato
rego i Zamoyskiego." 

Tak się wyraził Siemieński w przypisku do swego 
krótkiego i słabego rapsodu, składającego się z dwu 
części. I. B u r z a c z a r n o m o r s k a - II. W i ę
z i e n ie n a z a m k u k r a k o w s k i m, w któ
rych wyzyskał również ruską dumę ze zbioru Ma
ksymowicza. Zape\vne przyczyniły się słowa Mickie
wicza do tego, że i o próbę poematu się pokusił 
i wydał niezmiernie ciekawy zbiór relacji historycz
nych p. t. P a m i ę t n i k i o S a m u e 1 u Z b o
r owskim (Poznań 1844). I niewątpliwie stał się 
ów sąd profesora College de France pobudką dla 
Słowackiego. 
Jednocześnie we Lwowie Józef Dzierz1mwski pisze 

o Samuelu szkic powieściowy, drukowany dopiero 
w r. 1848, gdy istniała już obszerna powieść Henryka 
Rzewuskiego Z am e k Kr akowski (1848). Że 
Zborowski, którego autor List opad a upodobnił 
do licznego pocztu bohaterów powieści waltersko
towskich nadawał się szczególnie na osobę główną 
tragedii, to zrozumiał w lat kilka później pisarz ży
jący w pamięci badaczy dzięki swemu K a t a 1 o g o
w i b i s k u p ó w, p r a ł a t ó w i k a n o n ik ó w 
k r a k o w s k i c h, ale może nie posądzany przez 
nich o to, że się również poezją parał - ks. biskup 
Ludwik Łętowski. W r. 1856 wyszły utwory jego 
S a m u e 1 Z b o r o w s k i i J a d w i g a, żona 
J a g i e ł ł y - t r a g e d i e d w i e. Naśladował go 
niebawem w r. 1862 równie zapomniany autor dra
ma.tycz.ny, Jaikuboiwsiki; iw r. 1869 zaś Józef Szujski, 
który może właśnie pod wpływem Łętowskiego roz
począł twórczość dramatyczną nieogłoszonym za ży
cia autora Sam u e 1 em Z bor owskim, wydru
kował tragedię, poprzednio dwukrotnie graną na 
scenie krakowskiej, według słów własnych autora 
dość chłodno przyjętą p.t. Z bor owscy. Nie mógł 
oczywiście pominąć sprawy Samuela Kraszewski, 
gdy pod koniec niestrudzonego żywota w ogromny 

*) Słowa te przytacza Odyniec w „Listach z podróży". 
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cykl powieściowy przetwarzał całość historii pol
skiej; przez pryzmat sprawy tej ukazał czasy Bato
rego w trzytomowym B a n i c i e. 

Słowacki, którego dramat został dopiero u progu 
w. XX udostępniony czytelnikom, wpłynął zapewne 
na to że widmo Samuela stanęło wśród świata wi
zyjnego dwu wielkich poetów: Wyspiańskiego i Że
romskiego. A gdy po wojnie światowej, wbrew ogól
nemu odsuwaniu się od historycyzmu, dawne tematy 
dziejowe okazały trwającą moc przyciągania, o ży
wotności sprawy Samuela zaświadczyli Kazimierz 
Brończyk, pragnący w dramatach głos dać wielkim 
i tragicznym echom w. XVI i XVII, Ferdynand 
Goetel i Stanisław Szpotański. 

* * 
* 

Wyolbrzymienie symboliczne, jakie sprawie Zbo
rowskiego mógł dać pogląd romantyczny na boje du
chowe, jakie mógł dać shelleyowski, wrogi więzom 
wszelkiego prawa kult wolności, skrajny wyraz uzys
kało w koncepcji Słowackiego. Czując prawdopodob
nie, że nie sam fakt wyroku srogiego zaważyć może 
w dziejach, ale echo legendarne - uczynił pośmiert
ne uświadomienie istotnej jego wagi etapem w ewo
lucji ducha narodowego. 

Punktem wyjścia stały się dla niego słowa Samu
ela do kanclerza, który w imię Boże prosił, by mu 
odpuścił: „Jużeś mię teraz zagadał, odpuszczam, ale 
cię pozywam przed straszliwy sąd Boga żywego ... 
Ten mnie z tobą niechaj rozsądzi". Sąd zaświatowy, 
czy raczej sen poety o sądzie, rozgrywającym się w 
trzy niemal wieki po śmierci skazańca, ukazał w ol
brzymim akcie piątym fantastyczny utwór poety -
najdziwniejszy poemat literatury polskiej, od dziw
nych wypadków ziemskich idący w najdalszą przesz
łość wspomnienia, w najdalszą przyszłość marzenia 
- wznowienie średniowiecznych prób dramatu du
chów, nie ludzi, średniowiecznych misteriów trój
dzielnych ziemi, piekła i nieba. 

Na podobieństwo męczenników ikonografii śred
niowiecznej, trzymających w ręku własną głowę 
ściętą, staje w sferze duchów Samuel z głową krwa
wą. Wśród owego ścierania się cudnych zjaw świe
tlanych i mrocznych mar dręczących, którymi żyła 
wyobraźnia Słowackiego, widmo głowy ściętej przez 
długie lata nie przestawało nawiedzać jego snów 
i marzeń, na przemian odpychając ohydą i nęcąc nie
samowitym pięknem, budząc to grozę, to cześć reli
gijną. Z owego zmieszania się piękna i ohydy zrodzi
ła .się tragedia o cudnej kobiecie ściętej, o Beaitrix 
Cenci. Z owego zmieszania się okropności i świę
tości zrodziła się wizja trumny Samuela. Szukając 
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w epoce mistycznej polskich świętych, jego uczynił 
patronem polskiego „ducha rewolucjonisty". 

Z perspektywy pośmiertnej oświetlając dramat 
roku 1584, nie poszedł drogą antypatii ku Zamoy
skiemu, chociaż sam występował jako adwokat jego 
ofiary. Zborowskiemu dał bohaterstwo i prostotę 
i serce wielkie, ale Zamoyskiego obdarzył ziemską 
wielkością prawdziwą i cześć dla niego budzi w 
chwili, gdy kanclerz skryć się pragnie przed obwi
nieniem w lesie sztandarów zdobytych, w lesie 
chwały. Więc stawiał obok siebie dwu ludzi szla
chetnych z których każdy ma słuszność, zarysował 
coś, co współczesny Hebbel nazwałby „tragedią 
równych uprawnień" . 

Odmiennie jednak rzecz wygląda w świecie ducha: 
Zamoyski reprezentuje prawo państwowe, bez
względne, s:kostniałe, wstrzymujące rozwój - Zbo
rowski prawo wielkiego ducha do wolności. 

... „ W nim leżało wszelkie prawo nowe, 
Prawo, co wolność ducha zabezpiecza, 
A przy tym drugim było prawo miecza" ... 

A Polska tylko przez uznanie takiej wolności mo
gła stać się krajem duchów najwyższych, wzniesio
nych ponad wszelkie więzy ustaw skostniałych, 
tylko na tej drodze mogła spełnić misję. Zamoyski 
zatamował jej rozwój - stał się jej szatanem. 

Przemiana wartości dokonana została przez mi
styka z konsekwencją przerażającą. Swiętość Pol
ski uczyniła świętością anarchii, chociaż prawo 
anarchii przyznawała tylko - świętym ... 

Polska upadła, bo zwyciężył duch Zamoyskiego. 
Polska powstanie, jeśli zwycięży sprawa Samuela ... 

Dwa momenty z dziejów rzeczywistych uwydatnił 
Słowacki w zaświatowej scenie: hetmaństwo kozac
kie Samuela, które na podobieństwo zaślubin doży 
weneckiego z Adriatykiem uwieńczył fikcją zaślubin 
mistycznych wodza polskiego z Czarnym Morzem -
i ponury finał żywota. Poza tym sprawa Zborowskie
go miała być tylko punktem zaczepienia dla rozwi
nięcia wielkiej sprawy ducha. 

Odtworzenie dramatu historycznego pozostało 
więc zadaniem dzieł następnych. Nie sprostał mu 
ani Henryk Rzewuski ani Józef Szujski. Pierwszy 
z nich, chociaż mógł się wydawać powołany dzięki 
znajomości dawnego życia polskiego i duszy staro
szlacheckiej, powiódł swego bohatera na utarte szla
ki tradycji romansowej. Zamierzał w osobie jego 
ukazać zgubność indywidualizmu, nie poddającego 
się karności społecznej, zamierzał wbrew poglądom 
romantyków stwierdzić, że w życiu jednostki wy
bitnej namiętność miłosna nie jest bynajmniej czyn
nikiem twórczym - naprawdę przecież dał bohate-
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rowi konwencjonalne rysy awanturniczego a szla
chetnego rycerza silnej ręki i trochę tylko zindywi
dualizował je piętnem zapalczywości i dumy, zgod
nie ze schematami romansów użyczył mu niezłomnej 
idealnej miłości ku Gryzeldzie Batorównie, sprawcą 
zguby kazał być zdradzieckiemu cudzoziemcowi, 
a chwilę decydującą uzależnił od gry przypadku. 
Zresztą talent jego ściśle epicki i nawet w tym za
kresie jednostronny, pozbawiony zmysłu dramatycz
ności, nie nadawał się do takiego tematu. 

Szujski, który od Rzewuskiego przejął miłość Sa
muela ku Gryzeldzie i motyw miłosny wysubtelnił 
i wyidealizował do niemożliwości, w utworze mło
dzieńczym (1856-1857), określonym jako „studium 
dramatyczne"*), nie bez rozmachu, choć nieco pry
mitywnie zarysował tło szlacheckie i kozackie, ale 
z elementów historycznych, romantycznych, szekspi
rowskich, kalderonowskich, schillerowskich - nie 
zdołał stworzyć budowy organicznej, konfliktowi 
zaś dał piętno dramatu ściśle osobistego pomimo 
zwiąrnnych z nim zawikłań politycznych. Samuel, 
banita:, namiętnie stęskniony za ojczyzną, straszliwie 
zraniony w miłości i w dumie, porywa się do buntu 
- i cofa się szlachetnie i ofiarnie, gdy widzi, że bra
cia chcieli go wciągnąć na drogę zbrodni. Katastrofę 
sprowadza odtrącona kochanka dawna, Katarzyna 
Włodkowa (ten motyw romansowy pochodzi z tra
gedii Łętowskiego); ona wydaje Zborowskiego, ale 
w chwili wykonania wyroku pada trupem, tak jak 
padła na wieść o skazaniu Gryzelda. W scenie kul
minacyjnej, jaką jest spotkanie Zamoyskiego z wię
źniem, obaj prześcigają się w szlachetności, każdy 
uznaje wielkość drugiego; Samuel udaremriiwszy 
zamach królobójczy bra!Ci, adtrą,ca ratunek, bo żyć 
by mógł tylko jako ich oskarżyciel. Dobrowolnie 
przyjmuje śmierć haniebną, widząc w niej oczysz
czenie. 

Wróciwszy po latach do tej tragedii, Szujski 
uprościł ją, dał jej linie zwarte, jednolite i wyraziś
cie nakreślił fizjognomie braci występnych. Wyszedł 
z trafnego ujęcia historycznego, gdy ród Zborow
skich, a nie Samuela wskazał jako sprawcę drama
tu, i z głębokiego ujęcia ideowego, gdy nad indywi
dualizmem pragnął wywyższyć kult prawa, gdy na 
słowa Zamoyskiego o Samuelu: „Wielkiego człowie
ka wrócicie Polsce" - odpowiedzieć kazał Batoremu: 

*) Szujski ogłosił z dramatu tego tylko monolog 
więzienny Samuela i rozmowę p.rzedśmiertną z Zamoy.skim 
w pierwotnej redakcji (Dziennik Literacki 1857, nr 77 i 78). 
Całość ukazała się dopiero w wydaniu zbiorowym „Dzieł" 
Szujskiego (1886). 
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, Nic wielkość nie dawa, 
' " Jeżeli braknie szacunku dla prawa 

Ostatecznie jednak ponowne opracowanie dało 
utwór, który i jako koncepcja jest chy_biony i chy
biony w wykonaniu. Chcąc apoteozowac ducha oby
watelskiego i prawo, uczynił ich apostołem S?r:iuel~. 
Ustylizowawszy go na wcieleni~ szlachetnos_c1 ~rnJ
wyższej, zgnębionej nieszczęściem, skazanie J~go 
przekształcił w ofiarę świadomą, której . ce~em ]es~ 
jednocześnie pokrzyżowanie podłych zamiarow br~ci 
i ocalenie ich od hań'by, i złą·czył go z Zamoys~~ 
nie tylko równym poziomem etyki, ~ecz ~ożs_amosc~ą 
ideologii. Skutkiem tego w dramacie wielk1e~o hi
storyka i organizatora, o duszy, tak dostępne] ~łę
biom tragizmu - zatraciła się i prawda i tragicz
ność. 

Samuela takiego, jakim mógł być naprawdę, uka
zał dopiero sędziwy Kraszewski. W trzechsetz:ą ro
cznicę tragedii krakowskiej w r. 1884, napisał w 
Dreźnie powieść p. t. B a n i t a, a w roku następnym 
jako więzień moabicki ogłosił dzieł_o to, ded_Ykując 
je Aleksandrowi Krausharowi. V\;7i~rny w_ mm ~o
został teorii, którą głosił w młodosci przeciw_st~.wi~
jąc się walterskotyzmowi i żądając, by powie~c hi
storyczna dawała historię, nie r~mans: Na p~dziw za
sługuje śmiałość i konsekwencJa,_ z. _Jak~ UJ~ł trud
ny temat, z jaką zbudował powi_esc zaJmUJącą bez 
fikcji romansowej. bez wątku miłosnego, tylko na 
losach banity i na knowaniach jego braci opartą. Bo
hatera sam tak scharakteryzował: „Serce to było 
równie do nienawiści namiętnej, jak do miłości sza
lonej skłonne, którego że nigdy hamować ani prób?
wał, ani umiał, ani też mógł, wiodło go ono, gdzie 
chciało, równie na dobre drogi, jak na manowce. W 
tych godzinach, gdy go ogarniał szał, a człek mu bo
daj palca zakrzywił, ubić b~ł gotów bez ro~z:ny~łu, 
a potem za lada usługę po k;r.olewsku :nagro~zic i. zy
cie ważyć przez wdzięcznosc". Pomimo me?ociąg
nięć i przejaskrawień, pomimo braku P_~wne3 s~:>:l?
wości Kraszewski potrafił przeprowadzic wyraz1scie 
tę ko~cepcję realistyczną, podkreślaj~c przy tym w 
Samuelu cechy nienormalne, patologiczne_. . 

Epoka Młodej Polski spr~yjała ~z?owiem~ ~01-~
cepcji romantycznej*). Myslał o meJ _WyspiansJ:i. 
Wprawdzie nikłe szczątki dramatu**) me pozwala3ą 

* W r 1900 Gabriel Kin (Gustaw Lettner) ogło-
sił dramat o Zbo~owsklm, w r. 1~03_ Kurier 'Ya:rs_zawski wy
drukował akt IV dramatu Gabne'l! Zapolsk1eJ 1 Jana. An
druszewskiego, ujmujący losy Samuela w stylu nastrOJOWO-
-modernistycznym. . . 

**) Ogłoszone po iraz pierwszy. w No~eJ Reform1~ d. 24 
grudnia 1907, potem zaś w układz~e odm1ennym w ,,Pismach 
pośmiertnych" Wyspiańskiego (Wiersze, Fragmenty drama
tyczne, Uwagi, Kraków 1910). 
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na rekonstrukcję, ale widać z nich wyraźnie, że na 
czoło miał być wysunięty bliski poecie motyw eks
presji. Samuel, którego życie „to swobodna pycha, 
duma, co więzów nie zna i wolna oddycha", wypo
wiada ideę utworu: „Wolą własną się dźwiga ten, co 
z wolą błądzi". 

Słowackiemu odpowiedział w pewnej mierze twór
ca Dumy o Hetm a n ie. Czyni tutaj Żeromski 
również sąd nad Polską, sąd nad polskim sumieniem. 
I gdy pozwala, by dręczył Żółkiewskiego wyrzutem 
ścięty skazaniec, przyznaje, że zostało w nim na
prawdę zgnębione coś rdzennie polskiego, coś blis
kiego wszystkim sercom polskim. Ale w duchu epo
ki, która chętnie to, co umiłowane, czyniła przeklę
tym i zgubnym - widzi on w tej jego polskości naj
straszliwszą klątwę ojczyzny. Oto mówi Samuel do 
króla Stefana: 

„Nie ściąłeś wolności polskiej! 
Jam jest wieczny w ojczyźnie! 

Na bystrym koniu mój trup upiorem po niej prze
jeżdżać będzie hardo, szumnie, szatna, strojnie, z tę
tentem, który zagłuszy każdy nie mój głos, z grom
kim okrzykiem. 

Wieczny będę miał poczet chudych pachołków, 
orszak hajduków, gromadę zborowskich slug. 

Tak, jakem wielkiemu kanclerzowi zajeżdżal dro
gę, tak, jakem każdą polską drogę swoją uczynił, tak 
samo póki zechcę, czynić będę. 
Każdą polską sprawę - swoją uczynię sprawą. 

W każdej radzie zasiądę - ja wygnany - i jeśli 
przeciw mojej woli toczyć się zechce, splączę ją, 
zmieszam, zniweczę w klótnię jednostek, w war am
bic,ji, we wścieklą zwadę zamienię. 

Tam gdzie ma wola, obrócę krok. 
Bo moje jest to królestwo." 

Żeromski nie Zamoyskiemu przeciwstawił Samu
ela, lecz samemu Batoremu. Tę myśl rozwinął Ka
zimierz Brończyk w K r ó lu S t ef a n i e dołącza
jąc za przykładem Srujs:k:iego ITTmtyw miłości tragicz
nej Zborowskiego i Gryzeldy. Dramat, oparty na 
swobodnym przetworzeniu i skoncentrowaniu fak
tów sceną kulminacyjną czyni osobiste starcie mię
dzy królem a warchołem nieokiełznanym, którego 
anarchiczny, z samej tylko bujności temperamentu 
płynący indywidualizm załamuje się wobec mocy 
ideowej rzecznika państwowości polskiej. 

Wielkiego króla wysunął też na plan pierwszy Sta
nisław Szpotański. Dziełem historyka i publicysty 
jest jego Kr ó 1 S tef a n Ba tor y *); historyka 

•) Dramat niedrukowany, gra.ny w warszaw-
skim Teatrze Narodowym w r. 1929. 
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nęci dramat dziejowy zbiorowości, pociąga możnosc 
rozsnucia obrazów epoki, w której potęga i świet
ność już się zmaga z czynnikami rozkładu; publicys
ta czuje ważność problematów tej epoki dla kształ
tującej się nowej Polski i jak Szujski, pragnie dać 
gloryfikację prawa. Niby w umyślnym przeciwień
stwie względem Słowackiego wysoko staje Zamoyski 
ponad warchołem - rewolucjonistą. 

I Ferdynand Goetel w epilogu swej sztuki, swo
bodnie przetwarzającej historię wywyższał wolę ce
lową, świadomą, wiodącą naród ku spełnieniu misji, 
ponad sprawy jednostki, której tragedię wyzyskuje 
nikczemnie małość i prywata. Ale właściwym tema
tem utworu, co niekiedy tchnie nastrojem dramaty
zowanej ballady, jest u niego właśnie romantyczny, 
błędny rycerz na tle heroicznej epoki; dramat moty
wem naczelnym czyniący miłość Samuela ku Gryzel
dzie, ma uwydatnić irracjonalność jego pędu wew
nętrznego, irracjonalność krzywdzącego losu i ma 
ukazać tkwiący w tej postaci „dziwny dar wzrusza
nia polskich dusz''. 

* * 

Trzej twórcy zdobyli się na samoistną koncepcję 
Samuela Zborowskiego i wyraz dali tendencjom 
trzech epok. Słowacki uwielbił w magnacie ściętym 
potężny, bezkresny poryw idealny ducha, zniszczony 
ciosem tragicznym. Kraszewski, przejęty dążeniami 
realizmu, ukazał jednostkę wybujałą, której nienor
malność na tle podsycających warunków otoczenia 
mieści w sobie źródło zguby. Żeromski, przeszedłszy 
od naturalizmu, zespolonego z liryką, do neoroman
tycznego wgłębienia się w metafizykę bytu i w je
go bolesność, ujrzał na czole Zborowskiego znamię 
klątwy dziejowej. 
Ozwała się w tym ujęciu bolesnym psychologia 

niewoli. 
Gdy niewola stała się przeszłością, w odrodzonym 

państwie dramaty o Samuelu nawiązują do idei 
Szujskiego - ponad współczucie dla jednostki wy
noszą zrozumienie norm, organizujących wolę zbio
rową narodu, ponad sprawę Samuela wynoszą spra
wę Polski. 

(„Scena Lwowska" Zesz11t 1 Sezon 1932-33) 
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ZASTĘPCA DYREKTORA TEATRU 
D/S ADMINISTRACYJNYCH 

JANUSZ M. PAWLUK 

Kierownik techniczny 

MAREK JANKOWSKI 

Kierownicy działów techniczny ch 

Kierownik sceny 

MIROSŁAW CYBULKO 

Główny elektryk 

JERZY KONIECZNY 

Główny okustyk 

JÓZEF WAŚKO 

Pracownia plosłyczna 

HUBERT ADAMIEC 

Pracownie krawieckie 

EUGENIA MOJSA 

STANISŁAW NIESCIEROWICZ 

Stolarnia 

MICHAŁ NOSOROWSKI 

Pracownia tapicerska 

KAZIMIERZ HOŁOWNIA 

Perukarnia 

EDWARD LASKOWSKI 
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Drt:*J• i Adminilłnlcja Jeatni 
liafrltoll, ul. Elektryczna 12 

tehfonJ: 

Centrola 333-60, 333-61, 333-69 
O,rekcja 330-42 
Organizacjo widowni 314·79 

Zamówienia na bilety rbiorowe przyjmuje Bi\ll"o Obsługi 
„ Widzów od goch. 8.00 do 16.00. Telefon 314-79. Bilety in

dywiduofoe w kcnie teatru od godz. 10.00 do 13.00 i od 
16.00 do 19.00. 
Przed5PfZedoi biletów: „Orbis" - Rynek Kościuszlti 13, 
cócłziennie 09rócz niedzieli i świąt w godz. 10.00 do 17.00. 

POCZĄTEK PRZEDSTAWIEŃ GODZ. 19.00 

Wydawca: 
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w BiałymS'toku 

Ceno „ „ .„ ... „ ..•. zł 

B.Z.Gioł. 84 


