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. „ Sam nie wiem 
Dlaczego mówię tak, lecz mam przeczucie: 
Czuję trumianym pachnący modrzewiem 
Naród i w trumnie grająceJzepsucie ... 
A jednak - pod tym mogił chwastem, plewiem, 
Jest jakieś dziwne, ciągłe, gluche kłucie, 
Pod narodową słyszane mogiłą , 

Jak gdyby„. serce ludu w kamień bił . 
W północy wstają mi włosy na glowic 
I zadziwiony słucham, i to słyszę, 

Co muszą boscy słyszeć aniołowie -
Jakąś okropność przyszłą , c kołysze 

Światem i miastom zapala na głowie 
Straszne korony... Czujcie (ia wam piszę 
Z ciemnego duchów świata li t przestrogi), 
Ludy, bo wkrótce będziecie jak bogi.. . 
Co rozwiążecie wy w żelaznej dłoni , 

To rozwiązanym będzie już na wieki. .. 
A kto odejdzie od was - gdzie się schroni? 
Z was będą góry, doliny i rzeki, 
I morza, które wiatr na słońce goni, 
Z was port zatarty będzie i opieki, 
Z was będą cienie jak morza rozlane, 
Z was ... nad morzami słońca latarniane ! ... 

J ULIUSZ SŁOWACKI 



Bo i z tych starych łbów szablą naciętych 
Mogłaby jeszcze wyniknąć myśl duża 

I na turkusie skrzydeł rozciągniętych 
Mogliby swój duch za anioła stróża 

Postawić światu, gdybyś Ty był, Panie, 
Aniołom twoim kazał mieć staranie 
O tych dzieciątkach starych. A to oni, 

Nie pożegnawszy nas nawet i woli 
Nie zostawiwszy względem starej broni 

I względem swojej puścizny, i roli, 
Odeszli ... Ucho nasze jeszcze dzwoni 

Brzękiem ich szabel, serce jeszcze boli 
Bolem ich serca, lecz pełna zamętu 
Myśl, bo odeszli nas bez testamentu ... 
Któż słyszał jakie tajemnicze słowo, 
Na którym stanąt mogliby synowie? 
Wszystko śpi głucho pod deską grobową. 

Kto co od trumien zasłyszał, niech powie, 
A odbudujem całą Polskę nową 

Na tym jednym, tajemniczym słowie! ... 
Na te myśl anioł się we mnie uśmiecha, 
A razem pełen łez... Cóż? nigdzie echa? 

JULIUSZ SŁOWACKI 



Więc ty sądzisz, że ludzie będą zawsze tacy jak 
dziś, nic nie wiedzący, skąd przyszli i co robią na 
ziemi? Więc myślisz, że zebranie pewnej liczby 
talentów i pewnej ilości ludzkiego szacunku jest 
to wszystko to, do czego twój syn może dążyć na 
ziemi? A jeśli on ma od Boga to, o czym świat 
jeszcze nie wie? Jeśli on przyszedł umyślnie na 
świat, aby powiedział i uczynił to, czego inni 
ludzie jeszcze nie powiedzieli i nie uczynili, po
powiedz, czy ty go sądzić możesz? A jeśli sądzisz, 
a nie rozumiesz, powiedz, jak mu to boleśnie? 

z listu do matki 



Wystaw więc sobie, że duch każdy ma swoją 
missją na ziemi ... że duch każdy zawiązuje sto
sunki z podobnymi duchami bez ciała już będą
cymi, które także podobną missją mieli i o do
kończenie jej dbają. Możemy więc uczuciem 
łączyć się z nimi, a one wtenczas nam dają nat
chnienie, a według naszej wiary i czystości coraz 
wyraźniej je mówią do serc - a potem nawet nie
raz do uszu i oczu ... Cały więc lud nasz umarły 
dawno jest z nami i to jest obcowanie świętych. 
( ... ) O! czuj to, droga, i wypracuj, a obaczysz, 
w jakiej my wielkiej rzeczpospolitej żyjemy ... 

z listu do matki 



( ... ) ty myślisz istotnie, że ja mam prawo - siąść 

w domeczku wiejskim i zakładać ogródek? 
A skądżeś ty wzięła ducha mego, gdyś go rodziła? 
Czy z ogrodu jakiego wyszedł? czy bez uczucia? 
czy bez zdolności? czy z naturą podłą człowieka 
starca, który przez czterdzieści lat myślał już 

tylko o brzuchu i o strzelaniu na kaczki? Wszak 
zda mi się, że przyszedłem zdolny czuć i podzielić 
z tobą całą piękność czującej i wykształconej 

nieszczęściami duszy twojej, a nigdy cie bie nie 
zawstydziłem ani upokorzyłem podłością jaką, 

w mojej będącą naturze, bom gdzieś of i ary czynił 
już przed światłem żywota - i teraz czy nię - i jesz
cze więcej chcę, abym czynił, coraz idąc wyżej 
w piękności i świętości ducha mojego - oczeku
jąc chwili, w której się znów z ducha narodzę -
jeżeli upokorzony, to nie przez winę moją - bo 
wola moja jest iść przez Boga - nie przez ziemię. 
- Gdybyś mi powiedziała, że gdy się zestarzeję, 
a oczy i nogi utracę - to ludzie, których ja uzdro
wiłem miłością i pracą ducha - z miłości dadzą 

mi gdzie chatę ciepłą drewnianą, blisko miasta, 
w którym oni bracia moi będą czynili i mięszka
li - i tę chatę sadem obsadzą - dbać będą, abym 
ja był o spróchniałe ciało moje spokojny, a spra
cowanym myślom wypoczął - więc oni będą za 
mnie dręczyli się sprawą świata - będą cierpie
niami uzyskiwali natchnienie, a do mnie schodzić 
się będą czasami, aby mnie biciem serc ogrzeli -
twórczością myśli świętych ożywili - ruchem mło
dości odmłodzili. Gdybyś mi taki ideał uprosiła 
u Boga - upraszając go, aby ten spoczynek przy
szedł jak najpóźniej - nie zaś jak najprędzej -
pojąłbym - a jeszcze byłbym smętny, że o spo
czynek dla mnie prosisz - bo szczęście jest to 
ruch wewnętrzny ducha i wywieranie miłości na 
zewnątrz. - Kto nic z siebie nie tworzy i nie 
wyciąga - ten nie z bogaci się na ziemi; sama 
wiesz, że władza uczucia szczęścia - jest szczęś
ciem; wszak to wiesz dobrze. 

z listu do matki 



Nie sądź mię pokaleczonym przez ludzi, ale sądź 
dźwigającym ... T słów moich nie przypisuj dumie, 
i stylu mego konwulsjom - tak będzie pisała 

kiedyś Polska, z myśli idąca ku formie, nie formą 
chłoszcząca się, aż myśl wytryśnie... Między 

Anielstwem światła a szataństwem ognia ta jest 
tylko różnica. 

z listu do Zygmunta Krasińskiego 



O Polsko! Polsko! Święta! Bogobojna! 
Jeżeli kiedy jasna i spokojna 
Obrócisz na nas rozwidnione oczy 
Na groby nasze, gdzie nas robak toczy; 
Gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne 
Skryły się dumać jak łabędzie senne; 
Polsko ty moja! gdy już nieprzytomni 
Będziemy - wspomnij ty o nas! wspomnij! 
Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska 
Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska. 
A dosyć, że się zastanawiasz chwilę, 
Jaka tam cisza na naszej mogile, 
Jak się wydaje przez Boga przeklęta, 
A nie zapomnisz ty o nas, o święta! 

JULIUSZ SLOW ACKI 



Słowa poematów codziennie nabierają nowych 
znaczeń, nowych wartości. Wyobraźn ia nasza 
odzyskuje przeszłość - tylko odbudowując jej 
kształt od nowa. Rzeczywistość duchowa ciągle 
rzuca wyzwanie pod naszym adresem, moglibyś
cie powiedzieć - nie dając przejść spokoj nie obok 
siebie. Czytamy przeszłość. Ale jak ją czytamy? 
Przecież nie biernie odbierając jej podniety. Nie 
tylko Mickiewicz wpływa na nas , to również 

parafrazując słynne powiedzenie - my wpływamy 
na Mickiewicza. 

MARTA JANION 



N O L 

Alina Witkowsl\a 

KRWAWE GODY 
POLSKIEGO 
ROMANTYKA 

Oto przed nami Sen srebrny Salomei, utwór, który od mo
mentu ukazania się drukiem w 1844 r. wytrwale nie podobał 
się wszystkim: krytykom, historykom literatury, a także 
najbliższej rodzinie Słowackiego. Matka poety, której imie
niem obdarzył bohaterkę dramatu, była tym wyróżnieniem 
zażenowana, a utworu nie rozumiała choć zarazem wiedziała, 
że się jej nie podoba. Natomiast Sen srebrny podobał się 
samemu twórcy. I to w takim momencie życia, gdy Słowacki 
skłonny był do bardzo ostrych ocen swej twórczości, szcze
gólnie tej pełnej melancholii, lirycznych roztkliwień, byro
nicznych goryczy. Twierdził zaś, że Salusię, bo tak poufale 
i czule modyfikował tytuł dramatu, miałby odwagę odczytać 
przed Chrystusem i przed chłopem polskim, dwoma sędzia
mi spraw sztuki, którym fałszu ani błahostek pokazać nie 
można. 

Bardzo zobowiązująco brzmi to wyznanie w ustach czło
wieka, który nie rzucał słów na wiatr. Oznaczać ono może, 
iż Słowacki czuł w Śnie srebrnym „pioruny poezji", o których 
pisał z okazji Księcia Niezlomnego. Ale chyba przede wszys
tkim podejrzewał, że udało mu się w tym utworze zbliżyć 
do ideału nowej poezji „dla żywych Judzi". ldeału tego nigdy 
bliżej nie sprecyzował, ale nie można wątpić, że miała to być 
poezja przekraczająca własną literackość, poezja, która od
myka jakieś najważniejsze sprawy, ukryte tajemnice bytu, 
rzuca światło na ciemne ścieżki życia. Niewątpliwie poezja 
mistyczna, rewelatorska i objawiająca prawdy żywe ludziom 
żywym, czyli żyjącym także duchem, nie tylko - jak mawiał 
Słowacki - ciałem i nerwami. 



Trudno roztrzygać na ile poezja może w ogóle podołać 
takim zadaniom, często przekraczającym granicę słowa. 
Natomiast dramat jako sztuka scenicznie zorganizowana 
z trudem jest w stanie udźwignąć taki napór przekazów myś
lowych i emocjonalnych, przeczuć i iluminacji. Rozbłyskują 
one w genialnych fragmentach i fragmentami pozostają. 
Toteż dramaturgia mistycznego Słowackiego to królestwo 
fragmentów, wielowariantowości, pomysłów zaczętych i wnet 
porzuconych. 

Ale Sen srebrny Salomei i Ksiądz Marek to takie dramaty 
mistyczne, które ocaliły jeszcze wewnętrzną organizację dra
maturgiczną, uzyskały skończony zapis, a jednocześnie zmie
rzyły się już z zasadami poezji dla „żywych ludzi", objawi
cielskiej i wtajemniczającej. 

Odpowiedzieć na pytanie w co i jak wtajemniczającej, to 
uchylić zasłonę wielkiej sztuki powołanej do istnienia przez 
mistycznego Słowackiego i rozbłyskującej „piorunami po
ezji" w obu jego prześwietnych dramatach. Nie udawajmy 
zatem, że odpowiedź taka zostanie zaproponowana w tym 
felietonie teatralnym. Ale skromniej mierząc zadania można 
się przecież podjąć roli przewodnika, który nie wątpi, że 
mistyka nie jest aberracją, symbol literacką ciemnością, 
a romantyczne duchy tworem zabobonnego umysłu. 

Sen srebrny Salomei nosi znaczący podtytuł - „romans 
dramatyczny". Tym podtytułem autor jakby wydobył do 
rangi centralnego założenia dramatu wątki i sprawy, które 
mogłyby się wydawać bądź błahe, bądź uboczne, bądź przy
najmniej nie równorzędne wobec malowidła historycznego 
i ześrodkowań akcji związanej z buntem ukraińskim. Zwró
cił bowiem uwagę na dzieje dwu par zakochanych, które po 
nie lada perypetiach dobrną wreszcie do szczęśliwego połą
czenia się i happy end, jak na porządny romans przystało, 
zwieńczy ten krwawy dramat. 

I niepodobna tej decyzji autorskiej odmówić trafności 
wielorako dającej się motywować, od prostych rozpoznań 
wartości literackiej poczynając. 
Choć wygląda to na paradoks, Księżniczka jako typ ko

biety romantycznej jest dość blisko spokrewniona z hrabiną 
Idalią z Fantazego. Mając cechy romantycznej damy, fi-

I 
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nezję stylową i nawet coś z ekstrawagancji hrabiny Idalii 
nie dziedziczy jej duchowych „błazeństw", żeby użyć ulu
bionego słowa Krasińskiego, i fałszywych poetyzmów ro
mansowej pary z Fantazego. 

Bo też i Sawa to nie Fantazy, ale „rycerz Ukrainny'', ka
waler pełen fantazji w Sienkiewiczowskim sensie, którego 
dalekim spadkobiercą literackim będzie przecież Kmicic. 
Sawa urodziwy, dzielny, absolutnie ziemski i zarazem jednak 
podwójny, bo symboliczny. To on również jest podmiotem 
tajemnych przeznaczeń i zarazem upostaciowaną poezją 
Ukrainy, wcieleniem romantycznych wyobrażeń o jej duchu. 
Wszakże wątek romansowy w dramacie Słowackiego obej

muje także parę Salomea - Leon, na której dzieje składa się 
ciąg zdarzeń rodem z najbardziej „romansowych" fabuł. 
Kochanka przez pana odstąpiona słudze, tajemny ślub z pod
mienionym partnerem, pozorna śmierć i niespodziewany 
powrót do życia w sam raz, aby zdążyć na własne wesele, 
a po drodze obłąkanie już to Salusi, już to Leona, który 
z piszczelem w ręce uwija się po cmentarzu - oto zarys mi
łosnych perypetii tej pary. W dodatku wiadomo, że dziew
czyna została „przez lwa rozdarta", nie jest więc romantycz
ną dziewicą, lecz bohaterką romansu pod tytułem uwiedzio
na i porzucona. Wiele tu zatem romansowych dosłowności 
i trywialności nawet, znanych ówcześnie z melodramatu 
i produkcji powieściowej, jak się dziś mawia, „niższego 
obiegu". 

I także tych cech romansowości swego utworu nie ukry
wał Słowacki, ale podtytułem je wyeksponował i uprawomoc
nił. A u artysty tej miary nie są to posunięcia przypadkowe. 
Spróbujmy więc dalej pójść tropem romansu. 
Romansowość Snu srebrnego wydaje się bowiem szczegól

nie bogato literacko zinstrumentowana, wbudowana w parę 
poziomów tradycji. 

Bo to nie tylko romans, ale romans romantyczny, czyli 
odwołujący się do tajemniczości, rozmiłowany w jaskrawych 
efektach, w niezwykłych obrotach akcji i emocjonalnej kon
densacji wrażeń. Więcej, to właściwie romantyczny romans 
grozy, traktujący nie tylko o świecie jako krwawym koszma
rze, ale dowodzący owych horrorów rzeczywistości poprzez 





sko.masowanie r.ealiów dobranych wedle intensywności poe
tyki ?ro.zy: A więc .w~rafmowane morderstwa i kaźnie, góry 
trupo~ 1 ciał wymysln1e.okaleczonych, dzikie wertepy i cmen
t~rze jako miejsca akcji , koloryt siny i krwawy świata ludz
kiego wydanego na mękę i śmierć. W istocie literatura ro
mantycznej grozy. 

Ale. ?ie jest to przecież dramat o zbrodniczości natury 
ludzkiej ani o z:vyr~?nieniach psychologii jednostkowej, lecz 
o ~orrorach h1storn, a grozą napiętnowane są losy ludzi 
wc1ągnię.tych w wir wydarzeń historycznych. Bowiem Sen 
srebrny Jest. także romansem historycznym. Gdyby z war
sztatu m.n1ej z1:akomitego autora wyszedł utwór podobny 
w. pomysle (dajmy na to jakiegoś Michała Grabowskiego) 
miałby się prawo nazywać Sen srebrny Salomei, czyli krwa
wa l!_kraina. Ona właśnie, ta krwawa Ukraina, jest prawdziwą 
wspolbohaterką utworu Słowackiego. Ona bowiem stanowi 
g_eograficzną przestrzeń, gdzie króluje tajemnica, dopełnia 
się groza: g?z1~ ~oezja i real.ność wy.znaczają sobie plac spot
~ania. Nie jak1es tam zamki gotyckie, w których pani Radc
liffe. zamykała swoich bohaterów, aby przeżyli przygody 
grozne tylko z ?azwy,.~le ukrainne stepy i kurhany, urodzajne 
tereny po.lskieJ poezji romantycznej, wielkiej odkrywczyni 
Ukrainy Jako domeny absolutnej poetyczności. 
. Oczywiście mamy kilka różnych wizji romantycznej Ukra
iny. Jest l!kr~ina Malczewskiego z Marii, melancholijna 
i posępna z1e°'.1a smutku i śmierci pojętej jako egzystencjalny 
stygmat l~dzkiego losu. Jest rozśpiewana i rozszumiana, ru
sałczana i z~w_adiacka Ukraina Zaleskiego, która z czasem 
dop1er~, gdy jej piew~a stał się już „ wieszczem nadmogilnym" 
zabarwiła ~ię płac~hwą melancholią za utraconym rajem. 
Jest wreszcie Ukraina Goszczyńskiego, ta z Zamku kaniow
skiego, . . groźna, demoniczna, płonąca pożarem, trawiona 
rnenaw1sc1ą Kozaków i polskich panów. Ogniście krwawa 
i od krwi krwawa. 

Wizj~ ~łowackiego ze Snu srebrnego pozornie najbliższym 
pokrew1e.nstwem wiąże się z Ukrainą Goszczyńskiego. Łączy 
Je przecież podobieństwo historycznych wydarzeń, owe 
ch~opskie bunty wstrząsające osiemnastowieczną Ukrainą, 
ktore stały się 'krwawą klechdą tej stepowej ziemi przez całe 

lat dziesiątki. Upodobnia je krwawa barwa Ukrainy i ope
rowanie romantyczną estetyką okropności . Ale na tym po
dobieństwo się wyczerpywało . Goszczyńsk i bowiem u pod
staw swych konstatacji pozostaje racjonalistą, dla którego 
źródła zła i nieszczęść tkwią w historii, dają się rozpoznać 
i objaśnić w kategoriach klasowo-narodowych . Co nie zna
czy - usunąć. Pesymizm Goszczyńskiego manifestujący się 
w słynnym zakończeniu Zamku kaniowskiego: „Znów tenże 
pokój i zbrodnie te same" nie mógł wykluczyć ponowienia 
się krwawego kontredansu, gdyż gleba krzywdy, na której 
rodzą się ukraińskie zbrodnie, pozostała niezmieniona. 

Ani takich prognoz, ani zracjonalizowanych rozpoznań 
przyczyn nie ma u Słowackiego i w niewielkiej mierze myś
lenie przyczynowo-skutkowe, istotne dla historysty, nawet 
romans piszącego, należy do myślowego porządku jego dra
matu o krwawej Ukrainie. Sama nawet wizja rzezi i rzezu
niów, mimo że tak intensywna i obudowana realiami, nie 
zmierza do historycznej wierności, choć tu i ówdzie, np . 
przez postaci regimentarza Stempkowskiego i Tymenki, od
wołuje się do świadectw historii. Jest to wszakże historyzm 
jakby syntetyczny, skupiający w jednej „ kropli czasu" ref
leksy różnych możliwych rzezi ukraińskich, swoista tych bun
tów esencja. 

Na czym oparta? Czemu podporządkowana? Przede 
wszystkim rytualnej si le niszczenia, ceremoniałowi śmierci. 
Mord i rzeź są refleksami jakiegoś strasznego i tajemniczego 
misterium, którego charakter uroczysty, podniosły, w dziwną 
jedność złączony z religią i jej obrzędami, każe myśleć o mis
tyce krwi, o krwi ubóstwieniu i jej władaniu wyobraźnią 
ludzką. Toteż w Śnie srebrnym nie morduje się po prostu, 
byle jak, ale zarzyna, chłopi są rzezuniami, a narzędziem 
rytualnego zabójstwa - święcony nóż. Te noże 

Poświęcone wśród rozruchów 
Mają zaciętą naturę 
I okropną świętość duchów. 

Są jakby obdarzone samoistną siłą magiczną, uświęconą 

częścią straszliwego misterium . 



. Wszakże rytua]ne rozlewanie krwi poprzez dalekie asocja
~Je prowadzi w Snie srebrnym i ku problematyce społecznej, 
1 ku eschatologicznej idei zbawienia. Własna sytuacja spo
łeczna jest odczuwalna przez chłopskich buntowników jako 
spętanie złym czarem rzuconym na lud przez panów. Roz
lanie krwi to sposób na zdjęcie czaru (jak mówi Semenko 
trzeba „krwią się rozczarować"). Problem społeczny zostaje 
przeniesiony w sferę mityczną i rozwiązany gestami magicz
nymi . 

A jednocześnie w umyśle ludu tkwi pamięć o „ krwi Chrys
ta umęczonej", która była ofiarą i zarazem sposobem zba
wienia. Może zatem ta krwawa kąpiel jest pojęta w dramacie 
jako akt oczyszczenia o zbawczych funkcjach rzutujących 
na przyszłość ziemi i ludzi? Zbyt wiele pasyjnych analogii 
rozsianych zostało po całym dramacie, aby nie układały się 
one w system znaczący , choć może do końca niezupełnie 
czytelny. System, wedle którego strzęp historii Ukrainy nie 
stanowi argumentu za tezą, że historia to krwawy chaos, 
lecz może raczej - odkupicielska Golgota. Ma też ona swoich 
świętych męczenników: niewinne dzieciątka wyrżnięte 
i ~niebowzięte, szlachciców rozpiętych na krzyżu cierpienia, 
hajdamaków konających w symboliczny sposób. 

Bo przecież śmierć starego Gruszczyńskiego staje się po
niekąd skonem męczennika. Ten zwykły szlachcic, trochę 
s~nera. c~ „złoto w szkatule dusi", trochę pan dla chłopów 
ciężki 1 rnezbyt ochoczy do posług krajowych, właśnie wedle 
zw.ykłej miary, ogromnieje moralnie w chwili ś mierci, się
gając po palmy męczeńskie. Ale i „rzezunie" mają swego 
męczennika. Przywódca hajdamaków - Semenko gini.:: nie 
tylko w straszliwych mękach, lecz w sposób znaczący. Jego 
płonące ręce obcięte przez Sawę padły na ziemię 

Wylawszy dwa koralowe 
Strumienie ... co, zda się, piszą 
Prześwięte Y Jezusowe.„ 

Uświęcenie męki występuje więc po obu stronach tra
gicznie splątanych klasowym sporem. To nie tylko uwzniośla 
historyczną rzeźnię ukraińsko-polską , ale przenosi ją w wy-

miar mityczno-metafizyczny. Historia staje się domeną 
straszliwej walki duchów, ujawniania sensów metafizycznych, 
owego innego planu świata, którego sygnały docierają do 
człowieka, czasami pojmowane, częściej -· nie. Bo dla Sło
wackiego historia nie jest samoistną i wyodrębnioną do
meną. Stanowi cząstkę metafizycznej całości i do tej całości 
powinna być odnoszona. Także w planie celów, sensów, 
przeznaczeń. 

Dlatego romans historyczny o krwawej Ukrainie przera
dza się w romans metafizyczny i prawdę mówiąc wśród pro
wadzonej tu ad hoc „typologii" romansu w Snie srebrnym 
on właśnie okaże się najistotniejszy. On bowiem pozwala 
ułożyć szkiełka rozbitych sensów w zarys myślowej całości 
i zarazem w losach ludzkich i plątaninie wypadków dojrzeć 
inaczej nieuchwytną koherencję. 

Pisał Słowacki w jednym z listów do matki, że nasz ogląd 
świata przypomina dywanik od spodu widziany, podczas 
gdy „z drugiej strony są kwiaty i rysunek". Analogia mię
dzy konstrukcją tapisserie a światem człowieczym jest dość 
przejrzysta. Plątanina nitek, chaos wypadków. W jakiż spo
sób jednak dokonać odwrócenia „dywanu życia" - jeśli 
wolno zostać przy tej metaforze - w trakcie jego tkania, 
w dodatku odwrócenia przez człowieka, który nie jest ni
czym więcej jak jedną z nitek wielkiego wzoru? Słowacki 
z okresu pisania Snu srebrnego Salomei, a więc romantyczny 
mistyk zakładający ścisłą więź świata widzialnego z wyższą 
całością spirytualną oraz stały przepływ informacji „stam
tąd ", nie uważał, iż jest to zamysł przerastający możliwości 
człowieka . Wszakże to współdziałanie, to dziwne partner
stwo wymagało od ludzi szczególnej wrażliwości semiolo
gicznej , umiejętności odczytywania znaków tajemnych, które 
dla Słowackiego były przede wszystkim znakami ducha, 
znakami bożymi . Metafizyczną komunikacją między Bo
giem a światem historycznym. Dlatego w liście do Zygmunta 
Krasińskiego z 17 stycznia 1843 r. mógł napisać: „Historia, 
ta męka ciał - staje się nauką duchów, wszystko się wyjaśnia -
Bóg się pokazuje z każdej mgły, z każdej chmury". 

W takiej właśnie sieci znaków symbolicznych zamknięte 
są losy ludzkie i wypadki dziejowe w Śnie srebrnym. A jest 



tych znaków w dramacie Slowackiego prawdziwa mnogość. 
Od znaczących snów począwszy, wydźwigniętych aż do ty
tułowego hasła utworu . 

Sen to wielki problem i temat zarazem europejskiego ro
mantyzmu .. s.en ja.ko „świat udzielny'', niezawi sły Judzkiej 
rzeczyw1stosc1, u.tajone życie duszy, życie czysto spirytualne, 
zatem kontaktujące s ię z metafizyczną całością bytu . Dla 
wielu, wśród .nich i dla Mickiewicza, i dla Słowackiego, sen 
stanowił sw01sty korytarz nieskończoności, toteż dar snów 
oceniano jako dar właśnie , wyróżnienie zbliżone do ł aski 
proroc_tw i widzeń. W dramacie Słowackiego występują 
postaci w różny sposób owym darem nacechowa ne. Od 
Księżniczki, która mówi o sobie „widzeń żadnych ani snów 
rne miewam" (a za tem jest to również cecha znacząca), po
przez wielkie sny Salomei , aż do „ widuna" Wernyhory, czło
wieka widzącego przyszłość. 
Wszakże dramat ukrainny Słowackiego jest poniekąd 

utwo:em o darach zm a'.nowanych, o nieumiejętności lektury 
znakow. Znaki pozos tają nie odczytane, człowiek stoi wobec 
nich bezradny ~ak _wobec eg ipskich hieroglifów Jub wykłada 
je płas~o, trywrnl111~, tak właśnie jak czyni to Leon po wys
łuchaniu relacj 1 o srne Sal ust: „Sałynka, będziesz bogatą, 
Sn;brny sen bogactwo wróży". Postępuje jak człowiek, 
ktory zwykł sny pojmować wróżbiarsko, w potocznym ka
balarsk1m znaczeniu, nie wróżebnie w metafizyczno-symbo
IIcznym sensie, o który chodzi w dramacie Slowackieao 
i który zdaje s ię pojmować Księżniczka 

0 

I sprawdzają się widzenia 
I świat jest z duchami zgodny. 

Obok bezradności wobec znaków bohaterowie dramatu 
stosują te.ż chytre próby ich ignorowania. Zwyczajność 
drobnych mteresów przesłania i zagłusza sygnały „stamtąd". 
Dlatego też bohaterowie dramatu są zaskoczeni chaosem 
krwawych wydarzeń i wciągnięci w ich wir bez możności 
pojmowania ich sensu . 
.. Czy te sensy są w utworze Słowackiego do końca czytelne 
1 jasne, wątpić wolno. Nie są przecież wykładane w dyskur-

sywnym sposobie, lecz w języku symbolicznym i w kateoo
ria~h yoezji romantycznej. Wszakże jedynie zgłębienie sy~n
bo1Jk1 1 estetycznych zasad dramaturgii Snu srebrnego roz
jaśnić zarazem może ową sferę sensów historii dotyczących 
1 dróg ducha w świecie ludzkim. 

A że są to drogi krwawe, nie ulega wątpliwości. Żadne 
chyba ze słów nie jest w tekście dramatu użyte z równą częs
totliwością i ostentacją co krew, krwawy i ich kolorystyczne 
ek~iwalenty. Czerwień, purpura to wszakże nie ty] ko natu
rahst~czne odpowiedniki krwi, lecz również symboliczny 
płomienny szlak ducha, który znaczy swój gwałtowny po
chód poprzez dzieje. Dzieje będące i rzeźnią, i Golgotą, 
ohydą śmierci i odkupieniem poprzez śmierć. A zatem także 
zmartwychwstaniem. Bo krew w swej rozleglej symbolice 
niesie nadzieję oczyszczenia, duchowego odrodzenia, śmierć 
zaś może być akuszerką nowego życia. 

"{rudno powiedzieć czy ta jasna perspektywa objąć miała 
w Snie srebrnym tylko czystą ideę działań ludzkich w świecie 
hist_orycznym, czy też odnosić ją wolno do roztrzygnięcia 
losow obu unurzanych we krwi przeciwników ukraińskich 
i polskich. Być może tak. Tę odpowiedź zna Wernyhora, 
ale unosi ją ze sobą na mogiły stepowe, dramat zaś kwesti~ 
pozostawia otwartą. l słusznie. Gdyby padły w utworze 
odpowiedzi na pytania szczegółowe mistyka stałaby się 
wróżbiarstwem, symbol zaś zwykłą alegorią. 

Myślenie o postępie antynomiami niszczenia i tworzenia, 
łączenie w mistycznej syntezie mordu i odkupienia, zbrodni 
i świętości wymagało od dramaturga nowej formuły este
tycznej, która byłaby zdolna udźwignąć to kłębowisko idei 
i sprostać wyobraźni autora Króla-Ducha, najwybitniejszej 
w Polsce wyobraźni historycznej . 

. W Śnie srebrnym, podobnie jak w Księdzu Marku, posłuży! 
się poeta oryginalnym stopem tworzywa literackiego, w któ
rym połączył tradycje barokowe z romantyzmem, a scenę 
potraktował jako „teatrum nowe", barokowy teatr śmierci 

Na którym śmierć jak aktorka 
Swe tragedie purpurowe 
Będzie odgrywać w ciemności. 



Barok l.iteracko uprawomocniał tę wszechwładzę śmierci , 
wysuniętej u Słowackiego do roli głównej aktorki, przekazal 
też ekspresję jej dwoistego widzenia w potędze i ohydzie. 
Ta~a rown1eż sprzeczna w sobie i dwoista jest natura śmierci 
~v .Snie srebrnym ("ohydna monarchini'') choć jej dzieła , jej 
zn1wo, to JUŻ tylko ohyda i horror. W spektaklu śmierci 
?S?bliwie aktywną. rolę grają więc trupy sine i zielone, por
znięte 1 porąbane, JUŻ me ludzie, ale „mięsiwa kawałki". One 
to „na teatrze zakrwawionym czynią horrory". 
. Barok także ośmielił Słowackiego do stylistycznych są

siedztw niespodziewanych, do kojarzenia wysubtelnionych 
pię_kności z grubym naturalizmem, słów o natchnionej lot
n?sc1 ze słowem tak niskim, prawie wulgarnym a natarczy
wie dozowanym , jak rżnąć i zarzynać (nawet eteryczna 
„narcysowa" Salomea zos tanie nazwana „baranem do rżnię
cia"). Poeta posunął się aż do wykorzystania całkiem baro
kowych konceptów, jak ów pomysł z posadzeniem w krześJe 
trupa Gruszczyńskiego i powołaniem go do roli sędziego 
przewinień Regimentarza i Leona wobec córki „ starego 
kolegi"-, Również matrymonialne akcje Regimentarza, który 
z każdej krwawej grozy wychodzi z propozycją ślubu i we
selneg~ kieJiszka, mają w sobie barokową pogardę dla 
miary 1 smaku. Sam nawet finał d ramatu, owe ro mansowe 
śluby, podszyty zostal harokową os ten tacją łączenia skraj
nych przejawów życia i śmierci , witalizmu natury i zachłan
nej obecności Tanatosa, boga śmierci i syna Nocy. 

Wszakże jest to barok romantyczny, więc ani replika ba
roku, ani naśladownictwo, lecz bardzo świadome posłużenie 
się jego tradycją w tych okolicznościach, kiedy zdawała się 
sp~sobna do stworzenia literackiej i scenicznej wizji świata, 
ktory wyszedł z karbów normalności i stał się krwawym 
spektaklem. Toteż w dowolnym momencie Słowacki potra
fił zaznaczyć autorski dystans do barokowego współtwo
rzywa swego dramatu, albo - żeby strawestować powiedze
nie Księżniczki - „romantyczne pokazać ucho" . 

. Tak więc konceptowi sądów Gruszczyńskiego-trupa od
bierze patos, a scenę ukształtuje jako zespól błazeńskich 
i wątpliwych moralnie gestów Regimentarza, który w imie
niu trupa sam siebie sądzi i siebie uniewinnia. A dostojnego 

nieboszczyka w krześle siedzącego ktoś roztropny radzi co 
rychlej wynieść bo „powietrze zamrozi" trupim odorem. 
Barokowe zaś śluby tuż po krwawej rzeźni , które od lat 
niesmakiem przejmują interpretatorów Słowackiego, są - jeśli 
spojrzeć na nie uważniej - ślubami symbolicznymi. W każ
dym bądź razie wymiar symboliczny posiada związek Ks ięż
niczki z Sawą poprzedzony znakami, zapowiedziami, wa7n y 
dla „historii przyszłości" Ukrainy. Mniej sza o czy tel no · ć 
tej symboliki i o możliwość zastosowania jej do rzeczywistej 
historii. Ważny jest zamysł autorski i sensy naddane, 
jakie mit romantyczny (Wernyhory) i metafizyczna symbolika 
wnosiły do pozornie barokowo i trywialnie wykoncypowa
nego pomysłu zaślubin. 

Poetyka baroku, tej strawy codziennej polskiej szlachty, 
romansowość, lite!ackość zatem jakby pospolita, została 
potraktowana w Snie srebrnym nie jako couleur locale ani 
przepustką dla niej stał się znany sentyment romantyków 
do kultur niższych, regionalnych. Zapewne były to powody 
ważne, a można by dorzucić jeszcze argument estetycznej 
więzi łączącej barokową i romantyczną za sadę literackiej 
ekspresji, którą w pełni pojął i zużytkował Słowacki . aj
istotniejszylt). jednak powodC"m tej inwazji baroku i roman
sowości w Snie srebrnym jest ich funkcja antytragiczna. 

Bo Sen srebrny Salomei nie jest tragedią choć tyle w nim 
cierpienia i trupów. Jest utworem paradoksalnie (misty a 
lubi paradoksy) optymistycznym. Mówi bowiem o światłach 
zapalanych przez. Ducha na ciemnych drogach ludzkiej 
wędrówki. Wyznaje heroiczną wiarę w ocalający sens „męki 
ciał", która nie rozwiązuje się ani w tragedii dziejów, ani 
w ironii historii, lecz w nieustannym exodusie „wiecznego 
rewolucjonisty'' - Ducha, okrutnego form niszczyciela 
i wytrwałego budowniczego zarazem. 

Alina Wirko11·ska 





Paryż 28 listopada 1843 r. 

Moja droga! Odebrałem listki kochane, a że nie 
odpisałem zaraz, to dlatego, że w miesiącu tym 
byłem bardzo zajęty. Święta Salomea ciągle była 
ze mną i nade mną, przedwczoraj dopiero imie
niowi jej wywiązałem się z długu, a z jaką radoś
cią, z jakim zachwyceniem, tego ci wyrazić nie 
potrafię . Imię to tylko i oczki zielone, więcej nic -
ale chcę, aby to imię pachło na wieki, aby odtąd 
rozkocha ło Judz_i, aby dziatecz ki maleńkie odpo
wiadały matkom kiedyś na ten głos, którym 
stara Januszewska wołała śród czereszniowych 
sadów na dziecko swoje ... 
Są cuda na ziemi i w niebie, o których się ani 
śniło naszym filozofom ... Pod Krakowem jest 
pustynia Śt. Salomei - otóż ta pustynia musiała 
być teraz zupełnie pustą , bo to, co ją zaludniło, 
było u mnie; i dziw większy , że to w ten miesiąc, 

że to przed samym dniem imienin - bo wierz mi, 
droga, że sarn kwiat myśli naszych jest podszep
taniem i tchnieniem nadniebieskich otworLOny ... 
Wkrótce spodziewam się , że Zośka cuk rza na 
pojedzie do was; przez ni ą więc może, .i że li 
wyśpieszę, przy zlę ci wspomnienie jed_ne~o p~
pasu , któryśmy niegdyś w Barz~ odpraw1~1I, ~dz1e 
ja, pamiętam, mocnom się na Zyda z konm_1 roz~ 
gniewał, a tymczasem przypatrywałem się teJ 
starej mieścinie, jak gdybym przeczuwał, ~e ~o 
dwunastu latach ona znów do mnie przyjdzie; 
otóż poszlę to wspomnienie, a może , jeśli czas 

wystarczy, to i Sallusię wyprawię. . , 
Co do ciotki Krzysztofowiczowej, chciałbym m1ec 
adres jej, bo tak n ie wiem, gdzie swkać ... podob

no pode Lwowem. 

z listu do matki 



Agata Tuszyńska 
II rok PWST, wydział Wiedzy o Teatrze 

WSZYSTKO SEN 
I PRAWDA SZCZERA 

„Wiesz ty, co to jest ta Muza nasza? - oto dziewczyna 
u boga rzymska , siedząca gdzieś w ciemnym cytrynowym 
sadzie, pod wielką płótna tablicą na głowie, śród róż, które 
wokoło palą się jak lampy dziwu w ciemności ... dziewczyna 
tkająca szkaplerze - a z jej rąk wylewa się przędza różno
barwnych jedwabi, pomieszana ze złotym bajorkiem, i ciągle 
wylewa się jak Tęcza. - Podobnie leje się z rąk poetom po
ezja - biedni! bezsenni! ciągli tkacze .„" - tak pisał Słowacki 
J 5 stycznia 1844 roku do Wojciecha Stattlera. Dwa dni póź
niej , siedemnastego, w środę ukończono w Paryżu druk no
wej jego sztuki. Był to S en srebrny Salomei, romans drama
tyczny w pięciu aktach . 

Tych kilka zdań z prywatnego listu stanowi wyraz ówczes
nych przemyśleń poety. Przemyśleń dotyczących sensu poe
tyckiej pracy i sposobu kreacji świata. Charakterystyczne 
dla ówczesnego stanu twórczej świadomości Słowackiego, 
zafascynowanie samym procesem pisania, komponowania 
wątków, tworzenia pewnej literackiej formy. 

Poeta - Wielki Tkacz, jak Bóg przędzie swoje opowiadania 
z najróżnorodniejszych elementów. Kojarzy realizm i fan
tastykę , rzeczywistość i nieziemskość , miesza światy , prze
plata płaszczyzny porozumień. Pozwala rozmawiać umarłym 
z żywymi, ludziom z aniołami i duchami. Pozwała przepo
wiadać los, wróżyć i we wróżby wierzyć . Nie troszczy się 
o prawdopodobieństwo , bo nie o nie przecież mu chodzi. 
Chodzi o prawdę. Ona ma być główną zasadą tej poezji, 
to jest tego dziania się, ciągłego ruchu i zmienności. 

W Śnie srebrnym jest to prawda o historii i o człowieku . 
Ocielesnych cierpieniach i ofiarach jako warunkach roz-

woju, o oczyszczeniu przez krew, o drodze przez ogień ku 
świ a tłu. 

„ Wszystko sen i prawda szczera" - mówi Wernyhora . 
I jest w tym coś z calderonowskiego życi a - snu, trwania jako 
nierealności , w przypadkowym układzie zmiennych zjawisk . 
I jest głębiej świadomość realizowania się przeznaczonego 
losu, mimo nieokreśloności i pozornego nieładu . Zacierają 
się w tym świecie granice międ zy przeżyciem rzeczywistym 
a urojonym. I stąd często dziwne, nierzeczywiste właśnie 
kontury poszczególnyc h scen , czy też ich elementów. Senny 
jest także koloryt tego dramatu - srebrny i księżycowy . 
-A jedyną l ogiką, przy całym dynamizmie i wielobarwności , 
jest logika poetyckiej prawdy i metafizyki. 

Słowacki zadziwia bogactwem swojej wyobraźni , właśnie 
calderonowskiej - „brylantowej i świętości pełnej " . Ale 
przede wszystkim zwraca uwagę jego poetycki język. Różno
barwny, z różnicowany dźwiękowo i rytmicznie, malarsko 
i znaczeni owo. Czyli olśniewa f o r m a , kszta łt poetyc
kiej wypowiedzi. Ta właśnie forma i jej tajemnica - tajem
ni ca zrytmizowanego tekstu. 

W Śnie srebrnym Salomei istnieje ogromna rozmaitość 
rodzajowa wiersza (zwykle ośmiozgłoskowiec, ale t akże 7, 9, 
10 i l l zgł. ), jego zmienność rytmiczna i niezliczone kom?i
nacje rymów. Istotą dotarcia do jego sensu byłoby więc 
otwarcie s łowa, wejści e w ograniczone możliwości kreacyjne 
wiersza . Bo Słowacki wiedzie nas przez rytm do metafizyki . 

Dialog, monolog, tyrada to w tej poezji taniec . Trzeba 
wejść w jego rytm, uwydatnić go, wyek sponować wszelkie 
jego widoczne walory i to, co w nim ukryte. 

Sen srebrny to także dramat muzyczny. Słowo, poprzez 
ści s ły związek z rytmem, nabiera muzycznego waloru i to 
je ukonkretnia, czyni bardziej nośnym. 

„ Przed Chrystusem nie śmiałbym deklamować z zapałem 
ani Sz1raicrrrii, a ni innych osobistych poematów - pi sa ł 
Słowacki -· Ale d e klamowałbym spokojnie opis walki na 
stepie z trze ~iego aktu Salusi, albo też Wernyhory 
dramę w pi ą tym.„· ' 



Słowacki był najmuzykalniejszym poetą polskim, 
to znaczy: sugestią harmonii słownej wyrażał 

kolory i kształty. Jeśli zechcecie oddać swoją 

wyobraźnię słuchową sugestiom tych sylab -
p o p r z e z s ł u c h u j r z y c i e w tej stro
f ie blask miesiąca na krwawej wodzie w czarnej 
kadzi i olbrzymie kroki króla „duchów czerwo
nych" - gdy zmienia się i przyśpiesza rytm wier
sza ujętego w nawias - na koniec zobaczycie 
ciemny i czerwony kraj, słuchając, jak rytm 
i dźwięk słów wpadają w pędzącą wściekłość -
dosłownie, tzn. dodźwięcznie - do piekła! Czy 
to słyszycie? A dla wyobraźni wzrokowej znaj
dziecie w tej strofie przeraźliwie wyraźny obraz: 
na tle odbitego w kadzi pełnego księżyca „pły
wają g n i a z d e m wężo-gady". 

JULTAN PRZYBOŚ 



Program ilustrują rysunki Jerzego Czerniawskiego 

Wydawca 

TEATR NARODOWY 

R edakc ja 

EW A RYMKIEWICZ 

Opracowanie graficzne 

ZBIGNIEW CELIŃSKI 

Cena zł 13.-
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Dział u Dokumentacji 

ZG ZASP 



TEATR 
NARODOWY 

założony w roku 1765 



Regimentarz 

Leon 

Semenko 

Salomea 

Księżniczka 

Gruszczyński 

Pafnucy 

Anusia 

Sawa 

Popadianki 

Wernyhora 

Matka 

.JULIUSZ SLOW ACKI 

SEN SREBRNY 
SALOMEI 

Osoby 

- HENRYK MACHALICA 

- MARCIN SŁAWIŃSKI 

- WALDEMAR KOWNACKI 

- ANNA CHODAKOWSKA 

- GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA 

- JERZY PRAŻMOWSKI 

- WOJCIECH BRZOZOWICZ 

- EWA ZIĘTEK 

- KRZYSZTOF KOLBERGER 

- ELEONORA HARDOCK 
MARIA GŁOWACKA 

-- WOJCIECH SIEMION 

- ELŻBIETA WIECZORKOWSKA 

Anioły; KAZIMIERZ JANUS. ZDZISŁAW SZYMAŃSKI. KAZI
MIERZ ZARZYCKI 

Szlachta: ROMAN BARTOSIEWICZ, JANUSZ BYLCZY~-~SKI. 

TADEUSZ CZECHOWSKI, ZYGMUNT FOK, ZDZISŁAW LATO
SZEWSKI 

oraz: HENRYK DEREWENDA, ADAM GESSLER, JERZY GÓ
RALCZYK. EMILIAN KAMIŃSKI , MIROSŁAW KONAROWSKI. 
JAN KULCZYCKI, STEFAN LEWICKI, ANDRZEJ MALEC. 
ROCH SIEMIANOWSKI, STANISŁAW STANIEK, MARIUSZ 
ŚWIGOŃ, .JERZY WINNICKI, .JERZY ZASS 

Muzyka 

PIOTR MOSS 

Reżyseria 

ScenograJia 

JERZY CZERNIAWSKI 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Asystenci r eżysera 

TAMARA TATERA 
KRZYSZTOF KELM 

JAROSŁAW J<OMOROWSK! 

Reżyseria dżwięku Stanisław Pawluk 
przy współpracy Polskich Nagrań 

oraz Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka 

Premiera 31 grudnia 1977 roku 



Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Zastępca Dyrek tora 

LEONARD CZEPIK 
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