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Czasy w których toczy się akcja dramatu Ju
liusza Slowackiego „Sen srebrny Salomei" to epoka 
Baru (1768-1772) 1 koliszczyzny (1768) . Okres wy
iątkowo niespokojny, w jakże często burzliwych "' 
drugiej połowie XVIII w .dziejach RzeczypospohteJ. 

I... jak się wydaje, mocno zdeformowany w aktu
alnej, , powszechnej świadomości przeciętnego Pola
ka. 

Ze strzępów mformacj1 zapamiętanych z podręcz
ników szkolnych pojęcie - konfederacja barska -
tworzy mglisty 1 pejoratywny obraz ruchawki szla
checkiej, która w efekcie przyniosła pierw_szy roz
biór kraju. A koliszczyznę w tymże odbt0rze na 
pewno przesłaniają plastyczne Sienkiewiczowski1: 
wizje wcześniejszego o ponad wiek buntu Chmi~l
nickiego. 

W dramacie Słowackiego sprawa t<ollszczyzny gó
ruje warunkując kwestię Baru. Prezentując tu po
rusZ:nie ukraińskich chlopów wypadme jednak 
ograniczyć się tylko do zasygnalizowania podsta.wo
wej (aktografu. W przeciwieństwie bowiem do koo
federaci1 ma koliszczyzna obszerną , wnikliwą i ogól
me dostępną literaturę historyczną. Zainteresowani 
sięgną zapewne do opracowan profesora Władysła
wa Serczyka. 

W porównaniu z powstamam1 chłopskimi z XVII 
w. ruch 1768 r. miał znacznie mniejszą skalę dz1ała
ma. W swym apogeum trwał zaledWle trzy tygod
nie 1 ograniczył się do terenów Z~!11kmętych woda-
1m Dniepru, Siniuchy, Bohu 1 Rosu . 

Podobme jak wiek wcześmej. koliszczyzna byh 
przede wszystkim walką ukraińskich chłopów to
czoną dla „wybicia się' z niewoli 1 uwolnienia z Jarz
ma i cu:żaru" pańszczyzny świadczonej polskim, 
szlacheckim dworom. Powstanie, obok aspektów eko
nomiczno-spolecznych i narodowych , miało takk 
podłoże religijne. 
Było poruszeniem ukramskich 1 prawosławnych 

chłopów w wo3ewództwie podolskim i braclawskim 
- pod dowództwem kozaka z Zaporoża, Maksyma 
żeleźniaka oraz Iwana Gonty. nadwornego setnika 
kozaków Potockiego. Wystąpiemu towarzyszyły akty 
wyjątkowego okrucieństwa. Ponury symbol tych 
czasów to „rzeż humańska", w której strac;lo życi e 
kilka tysięcy ludzi, glównie szlachty i Żydow. 

Poruszeme chłopskie energ1czrne i bez'".zględme 
spacyfikowały wojska koronne pod dowodztwem 
Ksawerego Branickiego i .Józefa Stępkowskieg_o oraz 
oddziały rosyjskie dowodzone przez .Pik. Surjew_a „1 
por. Kologrywowa. Odpłacono ,_.srogosctą . za . srogosc , 
iak stwierdził W. Konopczynsk1. Rosia me, około 
sześćdziesięciu uczestników koliszczyzny pochodzą
cych z Zaporoża, po obiciu lmutam1, _wyrwaniu noz
drzy 1 napiętnowaniu na czole posłali w Sybir. 

Oceny Baru w literaturze historyczne) są_ do~ć 
zróżmcowane, a piszący te słowa przyznaJe, ze 
zawsze był, jest i będzie zauroczony monumental
nym dziełem Władysława Konopczynsk1e~o „Konle
deracja barska"', wydanym w latach 1936-1938. 

Przedstaw1eme, nawet wybiórcze, historycznych 
blasków 1 cieni" konfederacji w 111mejszym tekście 

-~daje się po prostu memożliwe. Warto więc może 
podjąć ryzyko wyłączme optymistycznego. spojrze
nia na dzieje Baru - w formie dyskusyinei ref
leksji htStoryczneJ · 

To prawda, że u genezy Baru legły i intrygi mag
natów (medawnych uczestników konfederacji radom
skie)). i agitacja duchowieństwa katolickiego prze
ciw r6wnouprawmeniu dysydentów. Lecz dość szyb
ko ruch zbrojny zaczyna cechowac emancypacia 
szlachty spod „opieki" magnatów. Rol~ przywódców 
w mm prze3muje szlachta średnia, drobna, a czasem 
wprost plebejusze. 

Co wa:Łmejsze, sprawą pierwszorzędną w św!lldo
mości szerokich rzesz szlacheckich staje su: poczu
ue zagrożenia całości 1 mcpodległości Rzeczypospo
lite) . Wielki historyk Baru W. Konopczyński tak 
to dobitnie określi! : ,.Konfedracia barska zaczyna 
działania poq znakiem wiary 1 złote) wolności, koil
czyla na szancach mepodległości". 

Bar to przede wszystkim walka o wyzwolenie 
~pod kurateh rosy1sk1ej, o „byt mepodległy bez 
żadnej uwlaszcza1ące1 gwarancji"'. I tę cząstkę tra
dycji barskie) umie1ętme wykorzystywała propa
ganda stronnictwa patriotycznego w dobie Seimu 
Wielkiego, czasem sięgając w swej gorliwości po 
frodk1 niezbyt czyste etyczme. 

Bar byl obudzemem się wreszcie z letargu epoki 
saskie), a początkiem zaledwie wielkiego procesu 
historycznego. którego finałem na przełomie XVlll/ 
XlX w. będzie, powstałe wówczas, nowożytne 
współczesne poczucie świadomości narodowej Pola
ków. 

Gwoli obiektywizmu historycznego należy tu za
znaczyć, iż sami barzanie będą w międzyczasie zasi
lac szeregi zarówno konfederacji targowickiej jak 1 
powstania kościuszkowskiego. $wiadomość patrioty
czna Baru Jest 1eszcze szlachecka i to w całej swej 
masie .Aczkolwiek, 1ak się oblicza, przynajmniej po
łowa, a może nawet większość uczestników jego czy
nu zbrojnego to ludzie spoza tegoż stanu. W cieniu 
3edynego „z bożej łaski" wojskowego przyw&dcy kon
federacji - Kazimierza Pułaskiego, historycy woj
skowości zamieszczają nazwiska innych słynnych 
partyzantów epoki - i rzeźnika Antoniego Moraw
skiego, 1 kozaka Józefa Sawę-Calińskiego. 

Sam Sawa, co warto też może wyjaśnić, nie po
dejmował działalności partyzanckiej na Ukrainie 
ogarniętej powstaniem chłopskim . Działał w latach 
1769-1771 na terenach od Torunia po Białystok. 

Na zakończenie trzeba podkreślić, iż Bar zadzi
wia swą żywotnością. To pożar trwający pięć lat, 
energicznie 1 bezwzględnie tłumiony przez wyboro
wą, choć nieliczną, armię rosyjską . a wciąż odradza
iący się 1 płonący od nowa. Ruch, będący nierr.al 
jednolitym pasmem niepowodzeń improwizowane
go wojska i wciąż niepomny swych klęsk. _SUu_m~o
ny wreszcie skalą represji i okaleczemam1 jencow 
- przez obcinanie im rąk, sprzedawanie ich „ludo
kupcom"-werbownikom pruskim, a . przede wszy
stkim zesłaniami . Bar był bowiem pierwszym, pol
skim, masowym zasiedleniem SybU:u. Na zeslailcze 
drogi pognano wówcz.as ponad pięc tysięcy konfe
deratów. 

Tych kilka uwag wyjaśma chyba fascynacje pol
skiej literatury romantycznej tradycjami barskimi.„ 

ANDRZEJ WOLTA.NOWSKI 

REFLEKSJE„. REFLEKSJE... REFLEKSJE„. 

Wiek XVIII przyniósł Europie i Polsce także doświad
czenie rewolucji społecznej. Na początek ko.nfedw-acji bar
skiej przypadło doniosłe wydarzenie, k1óre decydująco za
ważyło na polskiej świadomości spo!eczmej i odbiło 6ię głoś
nym echem w literaturze romantycznej. W maju 1768 r. na 
Ukrainie, napierw w okoJ.icach Humania i Smi!y, pod wo
dzą Gonty i Zelei..niaka wybuchła szybko się rozszerzająca 
rebelia chlopska, zwana koliszczyz.ną bądź kolijewszczyz.ną , 

Cza.'lem też hajdamaczyzną. Skit>rowane przeciw szlachcie 
polskiej powstanie chłopstwa ukraińskiego, wzywające do 
otrząśnięcia się z ,,niesłychanego zdzierstwa", dotąd cierpia
nego od panów, zostało rychło, bo już w czerwcu tego sa
mego roku, stłumione przez wojska polskie i rosyjskie , 
Móre wystąpiły w obronie zagrożone.go ładu społecmego 

obydwu państw. ( ... ) 

Powstanie Gonty i Zeleźmiaka nie było zjawiskiem no
wym w historii szlacheckiej Polski. Bunty chłopstwa ukraiń
skiego miały odlegle antecedencje historycme, a w czasie 
wojen kozackich XVll wieku wstrząsnęły nawet całą Rze
cząpospolitą i pocią~ęły za sobą powaime następstwa po
lityczne. Toteż na ogół w tradycyjnych kategoriach krwa
wej awantury hajdamackiej na wiecznie niespokojnej Ukrai
nie przeżyły wstrząs koliszczyzny masy szlacheckie, na któ
rych !wiadomość nie wywarły jeszcze iste>tnego wpływu 

narastające konflikty społecme XVIII wieku ani a·ntyfeu
dama k:rytyka uprawiana przez obcych „f.ilozofów". { ... ) 

Zupełnie innego, nowoczesnego znaczenia nabrał '!1atomiast 
epizod hajdamacki po społecz,no-politycznych doświadcze

niach ostatnich lat państwowości polskiej oraz z perspek
tywy d0'!1iosłych zmian, jak4e w mentalności europejskiej 
wywołała Wielka Rewolucja Francu-ska i jej konsekwencje 
historycz.ne. Ludzie XIX wieku, romantycy polscy, dostrzegli 
w koliszczyźnie rodzimą wersję przewrotu społecznego, sym
bol tragicz.nej grozy rewolucji. { ... ) 

Aż do czasów rabacji galicyjsk;iej 1846 r. (znamienne, 
że powstanie Szeli Kd"aeifrski nazwał „drugą koliszczyzną", 

7. tych samych źróde ł co pierwsza pły111ącą) - rzeź hu-

mańska była najbardz1eJ drama-tycZ111ym wyrazem konflik
tów klasowych, głęboko nurtujących daWUJą Rzecz.pospolitą 

1 pulsuJących stale pod powierzchnią życia polskdego w 
p1erwszeJ połowie wieku XIX. Romantycy powracah ciągle 
do wydarzeń kohszczyz:ny - stała się 0111.a me tylko tema
tem ich dzieł hterackich, ale także okazją dla zgłębiema 

petnego napięć 1 sprzeczności anta·gomstycZ1J1ego charakteru 
procesu dziejowego, ujaw\Illama 1 prób przezwyc1ęzania 

antynomu między mepodległośc1ą 1 w0Lnośc1ą narodową a 
rewolucją socjalną. Kol,is,zczyzna odsłaniała groźne oblicze 
Ukrainy, poetycznego kraju polskiego romantyzmu. 

Ju~ w okresie przedl!stopadowym, wówcz.as gdy k::~tałto

wały się rozma1ite wersje roma111.tyczmego ukra1mzmu, Se
Neryn Goszczyński, rewolucyJny poeta Związku Wolnych 
Polaków przeciwstawił w „Zamku kaniowskim" {1828) 
krwawy obraz rzezi hajdamack•iej baś.niowej 1 legendar
neJ kozaczyźnie z dumek i poematów Józefa Bohdana Za
leskiego oraz wizJ1 Ukrainy szlacheckiej z „Marii" A111to
mego Malczewskiego. 

Ze splotu konfliktów dzieląc) eh polską szlachtę 1 ukra1'1-
~kie chłopstwo, wybrał Goszczyński Jeden - szczególnie 
istotny dla romantycznego obra:DU świata - zderzeme szla
checkie1 samowoli i bez.p-raw1a z ludowym marzeniem o 
swobodzie i pragnieniem zemsty za krzywdę. (._) Prezen
tuje on racJe 1 argumenty gnębionego ludu: „rózgami ojciec 
zasieczony", .córka pogwałcona", „pańskie więzienie", „głód'; 
.zimno". I podaje cel rebehi: „zemstę" 1 „swobodę". Społecz
ny początek i charaMer bu,ntu chłopskiego - wydaje sH: 
- me może budzić żadnych wąt;iliwości. 

Doniosłego :maczema .na brały wspommema hajdamaczy:z.ny 
po powstaniu listopadowym, Ideowe polemilk:i em1gTacji 1 
kraJu, których osią stała się sprawa chłopska rozważa:-ia \\ 
perspektywie komeczności przekształcenia struktury spo
leczne1 1 sza111s pozyskania ludu dla ide.1 walki o mepod
legło~ć. nadały wstrząsom kohszczyzny palącą aktoa1ność. 

Stala się ona prze<lm1otem ostrych sporów, niezliczonych 
odwołan 1 aluzi1 publi<:ystycmych, źródłem wyobrażen i 
motywów kształtuiących poetyck1 obraz rewoluc11. Szlachec· 
lue opow1eśc1 o zbrodmczeJ rzezi rozpęta.neJ przez ciemną 
tlus1.cz.ę zderzah się z obrazem sprawiedliwego gniewu czy 
wręcz bosk1e1 kary za nieprawości panów . ( ... ) 



Głębokie poczucie winy za krzywdy u:<raińskiego ludu 
objawiło się wśród rewolucjonistów szlacheckich, zrzeszo
nych na emigracji ro i:owstaniu listopadowym w organi
zacji pod nazwą Lud Polski, której jedna z grup - Gco
mad, przy.brała nazwę Humań. Gdy czasopismo emigracyjne 
„Nowa Polska" zakwestionowało „przy.brane nazwisko przez 
Gromadę Humań", jej reprezentanci udzielili w r. 1835 ta
kiego wyjaśnienia: „Rozpamiętywanie błędów ojców na
szych, za które dziś oj<:zyz.na i my [•=ogą chłostę nieba po
nosim, kazała nam palec do najboleŚ>niejszej z ran pnyło
żyć. Dzieci Huma111ia, szlachita, nam godziło się wziąć imię 
tego teat.ru okropności, aby przed niebem, ojczyzną i ludź
mi pokorną ek>Spiacją za winy ojców spełinić. Nam godziło 

się przybrać nazwisko Humania, abyśmy za prześladowania 
ludu Ukrailfly, za wywoływane najstrasz.niejsze reakcje, tym 
samym .nazwiskiem obmyli spólną nienawiść, zamazali krwa
we pamiąitki". Powody przyjęcia nazwy budzącej najbar
dziej drnstyczne i przerażają<:e wspomnienia stają się cał
kiem jasne w świetle przytoczonej motywacji; wśród jej 
roi.maitych składnilków na plan pierwszy wybija się nie
wątpliwie chęć „ekspiacji z.a winy oj~ów naszych". Właś
nie poczucie ogroxu przewinień szlachty wobec ludu każe 
w akcie najgłębszej pokory graniczącej ze skrajnym samo
zaparciem, przyodziać ową nazwę jak strój pokutniczy, jak 
włosienn·icę jątrzącą bezustannie najboleś.niejszą ranę. ( ... ) 

W fo.rmowa'l'liu podobnych nastawień niezwykle doniosłą 
rolę odeg.r.ało "rewolucy}nie zinterpretowane chrześcijaństwo 
i ze względu na postać Chrystusa , i ze względu na obja
wiające się w historii myśli chrześcijańskiej - przeważinie 

z-resztą pozainstytucjona1ne - prądy duchowe. Chrystus 
bywał wówczas przedstawiany jako głosiciel ewangelii dl<! 
ubCJogich i uciśnionych, jako symbol ostateczmego wyirzecze
nia i ipoświę<:ooia, chrześcijaństwo zaś jako doktryna wojny 
o sprawiedliwość róWl!lież tu, na ziemi. ( ... ) Przeciwko ta
kiej interpretacji chrześcijaństwa zwracali się przedstawi
ciele konserwatyzmu polskiego. Zygmunt Klfasiński w liście 

do Stanisława Małachowskiego pisanym z Nicei w marcu 
1846 r. po tragi<:rnych wypadkach galicyjskich proponował 
następujące środ.ki reedukacji: „Wiesza•nie chłopów w Ga
licji będzie dla ludu kazaniem wymow.nie}szym niż wszelki 
głos. Dopiero wtedy żal uczują i wyrzekną mea culpa'" (.„) 

Jak twierdzą badacze folkloru ukraińskiego , Wernyhora, 
to postać występująca pierwotnie w ludowych baśniach jako 
bohater o nadludzkiej sile i odwadze, odpowiadający pol
skiemu Waligó.rze. Od wieku XVIII - najprawdopodobniej 

- pojawia się w ukiraińskich podaniach ustnych i relacjach 
pisemnych jako młody Kozak, „wojak mężny i śpiewak 

nad śpiewaków", któremu „dał Pan Bóg wiedzieć przyszłość 
i zdarzenia całego świata". Powtarza się jego pieŚl!li. l prze
powiednie, z których wynika, że wskutek szczegóLnej opieki 
boskiej nad U~rainą przeminą złe cz-asy - niewola panów, 
głód, zarazy, woj!Ila - i „będzie znowu d-0brze na Uł«"ai

nie". ( ... ) 

Rozmaicie ok.reślal!lO epokę, w której miał żyć Wernyhon 
- wiek XVI lub XVII, czasy hetmana Mazepy lub kolisz
czy:i:iny. Tę ostatnią wersję przyjmowały najczęściej znane 
dziś podania i zapiski polskie, będące zresztą już ecr.e.-n 
apoJuyficz-:iej przepowiedni, powstałej, jak to ustalił Pigoń, 

w połowie 1809 r., w kręgach patriotyc2lI1ej szlachty pol
skiej na Ukrainie. W imię politycz.nej jedności ziem dawnej 
Rzeczy:pospolitej posłużono się dla celów propagandowych 
legenda•rną postacią kozackiego wieszcza. Miał on .przewi
dzieć wydarzenia towarzyszące upadkowi niepodległości 

kraju, zapowiedzieć jej odbudowanie w związku z poJ.i
tyczmymi przemia•nami w Europie w dobie napoleońskiej, 

a także wspóliną szczęśliwość Polski i Ukrainy. Telait pro
roctwa był pó~niej wieldkrotnie aktualizowany i przera
biany, wszedł też na stałe do tiradycji profetycznej, ..,sy
billińskiej" literatury polskiej. (.„) 

Postać Wer.nyihory z podań i apokryfów musiała przemó
wić do wyobraźmi romanty<ków, choć - jak się wydaje -
nie znali 0111i, poza Goszczyńskim, ukraińskich opowieści 

ludowych. Pisali o nim i odwoływali się do jego „pro
roctw" przede wszy.stkim poeci, których współcześni za
liczali do „szkoły ukraińskiej", formacji nie odpowiadającej 
żadnym rzeczywistym podziałom grUJpowym, stwononej po 
to, by uwydatnić rozległość i znaczenie tematu udcraińskiego 
w literaturze romantycznej. Oni to ukształtowali literacką 

legendę Wernyhory, fascynującą jeszcze Matejkę i Wys
piańskiego, Stworzyli malowniczą postać natchn'.onego 
proroka ludowego, która stała się istotnym symbolem po
litycznej ideologii romantyzmu, przywiązującego wielką wa
gę do „myśli o miłości pomiędzy Polską a Kozaczyzną" , 

ja-k to określał Goszczyński. Najipięfk·niejszą poetycko laeację 
Wernyhory stworzył Słowacki w dramacie „Sen srebrny 
Salomei" (1843). Tutaj ukraiński wieszcz to „limy król ostat
ni", uosobienie twó.rczej potęgi poezji ludowej, odchodzącej 
w przeszłość wraz z całą Uka-aimą ginącą w krwawym 
starciu ze szlachtą. (.:.) 

Najdo0nioślejszy dla literatury polskiej wyraz poetycki 
uzyskała tragicma sprawa koliszczyzny w twórczości Sło

wackiego. Wizja historycznych konfliktów na osiemnasto
wiecznej Ukrainie w „Beniowskim'· różnić się miała pro
gramowo od uproszczCl'llych pomysłów „koza;kopowieścia

rzy" - Czajkowskiego i Grabowskiego. Ale w poemacie 
zary.sowaly się również dążności polemiczne w stosunku 
do typu historyzmu, z którego zrodził się „Pan Tadeusz", 
zaznaczone wyraźnie w wyborze bohatera, momentu dzie
jowego, sposobu narracji. 
Różny od wypowiedzianego w poemacie Mickiewicza sto

sunek do przeszłości sz-lacheckiej, odrębna wizja historii, 
inny wzorzec poezji określają odmienną zasadę selekcji 
fa.któw w „Beniowskim". Słowacki i.daje się zmierzać d1> 
maksymalnej komplikacji i dramatyz,acji historii stykając 

ze sobą konfederację barską i koliszczyznę. W miejsce 
przedstawionego w „Panu Tadeuszu" wyrastania harmooij
nej jecrności narodu, wygasania wewnętrznych konfliktów 
starej Rzeczypospolitej, dopuszczania ludu do obywatelskieJ 
wspólnoty, pojawiają się straszliwe wstrząsy rzezi i nie
nawiści klasowej. W miejsce scalającego i odradzającego 

skostanialy organizm narodowy momentu wiellkiej wojny 
o wo1ność - kataklizm, w którym rycerze dawnej Polski 
walczą na dwa fronty: z wrogiem zeWU'lętrznym i siłami 

odśrodkowymi. One to mocą antagoniNTlów społecmych 1 

narodowych rozsadzają śmiertelnie zagrnżoną całość. W 
miejsce odnowienia unii Litwy z Koroną - ginąca Polska 
i ginąca Ukraina, rozerwane nienawi ścią , rozdzielone mo
rzem krwi. 

Taki obraz rzeczywistości historycznej nie skrystalizował 

się jednak do końca w „Beni<l'Wskim". ( ... ) Zmierzając do 
przedstawienia okresu konfederacji barskieJ jako kłębo

wiska dramatycznych kanfliktów, sprzecznych racji i roz
maitych moi.liwości oceny, Słowaclu nie był w stanie w 
je d ny m utworze ująć pirzeklętego splotu wallk1 niepod
ległościowej i rewolucji społecznej. ( ... ) ... Historiozoficzny 
sens wydarzeil wylożyl w dwóch od r ę b n Y c h utworach 
1 to dramatycznych - sens konfederacji barskiej w „Księ

dzu Marku", a kol1szcz.vzny w „Śnie -; rebrnym Salome1 1
'. 

Perypetie hajdamckiej epiki Słowa ciuego, jego szamota
nuna z uporczywie powracającym tematem tym wyrażmeJ 
ujawniają inspirującą i zarazem rozsadza jącą wszelkie sche
mat.v historiozoficzne silę wydarzenia histor,cznego - ko
liszczyzny. Moilna bez obawy pomyl'k1 powiedzieć, że od
działała ona niezwyk•le płodnie na wyobraźnię Słowackriego 
i :l:e jego wizja rewolucji - jak zresztą w ogóle widzenie 
rewolucji w całym roma111tyzm1e polskim - jest bez mej 
nie do pomyślenia. („.) 

„. rewolucJa mistyczn3, która stanowi fundamentalną częsc 
systemu genezyjskiego Słowackiego, w bardzo poważ.nym 

stopniu wynika z próby zgłębienia i wyłożenia sensu właś
nie koliszczyzny. ( ... ) Rdzeń doktryny genezyjskiej Słowac
kiego stanowi osobliwa teoria „przejśc.ia ducha z formy 
do formy"; „ś mi er ć jako praw o formy". „Przez przy
sp1eszeme śmierci ciał przyspieszał się pęd duchowy żywo
ta" , mówi poeta w „Genezis z Ducha". Zmiernając swe 
kształty-formy, zmagając się z „ciałem", „duch" podlega 
rew.olucyJnemu przy.musowi cierpienia i śmierci. „Jest więc 
respubli~a ducha - wy,klada Mist.rz w „Dialogu troistym" 
- pod formami cial, o którei wy nie wiecie„. Jest takie 
h1erarch1ia duchów, walcząca z hierarchiją postanowioną 
z ciał na św1ec1e, z której to walkn wychodzą wszystkie 
wo}ny, zam1ęszama, rewolucJe - 1 te nie skończą się, aż 

na h1erarchi1 duch6w zbuduJe się wszelka forma. .. Dla
tego przez rewoluCJe leczą się przestarzale narody - albo
wiem rozb101e czarów formy, która ducha ugniatała, do
pomaga wyiśc1u na w1erszch większych duchów„. a na 
właściwe niższe m1eJsca strąca te medolęż.ne - a upny
wileiowane". 

I właśme w:frdd „męki ciał" toczyła się nad U~ainą 1 

na Ukrainie w dobie koliszczyzn) walka duchbw przeciw 
„h1erarch11 ciał". („.) Nie ma chaosu anu absurdu hi5tori1. 
Rewo.ucia przez „ogień" prowadzi ku ,,Światłu" - taka 
iest wykładma „Snu srebrnego Salomei" w mistycznym Ję

zyku estetyki 1 etyki Słowackiego. 
•.. nap1sśl w1elk1 dramat o znakach bQŻych w „h1stom 

ludZl'1
1 
będące i „męką ciał ",o tym , Jak działa w meJ Duch 

Wieczny Rewoluciomsta, ten, k1óry czym postęp ..• 

Ukraina z doby koliszczyzny iest tym osobliwym m1eJs
(em, gdzie naiprędzeJ dokona się „przeJśc1e ducha z formy 
do formy" (bowiem prawem formy Jest ~rruerć). Ten „teatr 
111esłychan) eh mordów" zalany morzem konfliktów klasowych, 
narodowok1ow) eh 1 rehg1Jnych ma Polsce do przekazania 
prawdę o przemianie komeczneJ 1 mezbędnei •o przemianie 
formy przez mękę 1 c1erp1eme. Tu z.daie się być zawarte 
rozpozna'111e przyszłego losu Polski 1 tu roi-począł się ów 
„ucisk Boży" , wła~ue Utkrama - płonąca ogniem cało

palema - iest (-.) lampą ośw1etlaiącą przyszłe drogi Polski. 

Maria Janion, Maria żmigrodzka 
Romantyzm l historia 
Warszawa 1978 
([ragmenty) 



Juliusz Słowacki 

SEN SREBRNY SALOMEI 
(listopad 1843) 

Uktad 1 opracowanie dramaturgiczne tekslu 
Małgorzata Grochocka 

Jacek Andrucki 

Inscenizacja 1 reżyseria 

JACEK ANDRUCKI 

Scenografia 
Marian Fiszer 

Współpraca scenograficzna 
Andrzej Wrzesień 

Sufler 

Muzyka 
Janusz Stokłosa 

Ruch sceniczny 
Ryszard Olesiński 

Przygotowanie wokalne 
Grażyna Kuklińska 

Asystent reżysera 
Jacek Godek 

Cecylia Mancewicz 
lnsp1c3ent 
.Jerzy Taborski 

Premiera - maj 1986 
duża scena 



Lud 

Wita - dusza . 
U 1tudni 

Anioł Strói . 

Prolo~ 

ALICJA TELA TYCKA 
DANUTA BACH 
GRAŻYNA JUCHNIEWICZ 
BARBARA ŁUKASZEWSKA 
JACEK GODEK 

Szlachta - Jarosław Gr~dek, Tadeusz Grochowski, Marek Moroz, Franciszek Utko 

- Sławomir Jótwik, Krzysztof Krawel, Wiesław Lelusz, Szymon Leśniak, Krzysztof 

Ławniczak, Wiesław Rajewski 

Kobiety - Małgorzata Andrzejak, Róża Czaplewska, Krystyna Kacprowicz, Irena Lipczyńska, 

Hanna Rajewska, Dagny Ros~. Helena Wizłło 

Anioły - członkowie Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku 

W inscenizacji wykorzystano utwory Juliusza Słowackiego: 

- w Prologu: „Beniowski'' - fragmenty pieśni V, III i I oraz „Podróż do Ziemi 
Swi-:tej z Neapolu" - fragment pieśni VIII („Grób Agamemnona"), 

- w pozostałej części: „Pidń konfederatów" z I aktu ,.Księdza Marka". 

Zbrojni, lud . 

Osoby dramatu 

ANDRZEJ REDW ANS 
St.A WOMIR OLSZEWSKI 

IRENA LIPCZYŃSKA 

DANUTA BORSUK-JOŻWIK 
RAF At. 2ABIŃSKI 

PA WEt. BINKOWSKI 
DARIUSZ PIEKARZ 

WIESł...A W OSTROWSKI 
MICHAŁ $WITAŁA 

v TADEUSZ GROCHOWSKI 
vJAROSŁAWGRĄDEK. 

V MAREK MOROZ 
VFRANCISZEK UTKO 

V RÓŻA CZAPLEWSKA 
v DAGNY ROSt 

VHELENA WIZt.ŁO 

'HANNA RAJEWSKA 
V MAł..GORZATA ANDRZEJAK 

KRYSTYNA KACPROWICZ 
vSŁAWOMIR J02WIK 

V KRZYSZTOF KRA WJi:L 
'1 WIESt.A W LELUSZ 
./SZYMON LESNIAK 

V KRZYSZTOF t.A WNICZAK 
\,WIESt.A W RAJEWSKI 

członkowie Ch6ru Akademii Medycznej w 
Białymstoku 





SL O W N I<' Zł. K wyb1anych wyraro11o staropolskich 1 re©Jo
nJlnycl1-wschodnicl1 występujących w ,,~nie srebrnym Salomei". 
W niektorych wypadkach, spośrod wiciu znaczen jednego hasła 
poda no to r którym poeta posłuży.I się w swoim utworze. Wyrazy 
ulozono w koleino~c1 występowania w 1Mcenlzacji dramatu. 

regimentarz 

hajdamaka 

lu tor 

•Z laga 

leg ac 
krwawaik 

hodiak 

kurhan 

bar\\ Inek 

hist.: w daw:nej Polsce wodz zastępujący het
mana, komendant, dowódca armil, kon1ederacjl 
w znaczeniu „hajdamak'~ 
1. hist. zwykle w l.m. - „Kozacy Uikralńscy, 

którzy by uniknąć losu pańszczyźnianych 
chl<>pów, uciekali w lasy i stepy prawo
brzeżnej Uklra1ny i tam organizowali się oo 
wailkli z feudałami pol&kdmll 1 ulcra:ińakiml." 

2. daw.: zawadiaka, hultaj, włóczęga, rabuś. 
reg. wsch.: dowódca sotni czyhl szwadronu ko
zaoldego 
na wschodnim pograniczu Polski i na Uk<rainle 
- gospodarstwo wt'ejskle położone z data od 
Innych 
określenie rzad. w znaczeniu „szlagon": 
ironicznie o szlachC!i.cu Jako o kimś niewy
ks2ltatconym, zasiedziałym na WSI 
mieć Jeże, mleć legawńsi<o, kryć się 
m i•nerał, pólszlac het.ny kam.ień o koncentrycz
nych pasmach czerwonych I białych (sygnet, 
piesrścień z krwawni.kiem) 
i n . „ bodziak": r o~lina stepowa o kolczastych 
liścia.eh I łodygach 
w.ie1ka, wysoka mogiła (p.rzewarnie z czasów 
przedhistorycznych ) albo kopiec usypany na 
pamiątkę jakiegoś wydarzenia lub na czyjąś 
cześć, poetycko~ mogiila 
rO,Olina o za.wsze zielonych listkach zimo-
trwałych b~Hnych kwiatach 

rzezun 
widu n 

kord 

&panoszyć 

lewada 

hrecz.koslej 

Sałynka 

tor ban 

asawuJstwo 

liman 

pohaniec 

•tągiew 

sotek 
bandura 

terezja 

kornallna 

kirys 

czuhunny 
przekinąć 
polonka 

wertep 

diaczek 

aniwersarz 
mołodyca 

istynny 

ile link went 

się 

reg. wsch. : morderca, zbój, oprySźek 
człowiek od·znaczający się zdolnością jamowl
dzenia, przeWl!Oywania; jasnowidz, wieszcz 
hist.: mlecz (pierwotnie krótkil); ogólnie w~-zel
ka broń sieczna 
uczy.njć kogo panem, bogaczem, możnym 
(„spanoszeć" : stać się panem, stać s.ię bu.tnym, 
pysznym) 
okn!Slen.ie rzad . reg. : nle porośn.lęta, ale oko
lona drzewami przestnzeń (łąka albo polana) 
często z odcieniem irc.nlcz.nym ~ o gospodarzu 
w:iejskim, niezbyt zamożnym, gospodarującym 
na małym kawałk.u ziemi 
(uk.r. hrecz.kosiJ) 
zdrob.: Sałacha, Sałocha ~ rusi<. lmtę żeńskie, 
Salomea 
„teorban" : dawny Instrument muzyc=y, lu-t.nla 
basowa rozpowszechniona w XVII-XVUI w. 
godność, stanowlls.ko asawuły; 
asawuła - In. „asauł, asauła, asawuł, esauł": 
dowódca oddziału kawalerll w dawnym wojsklł 
kozackim 
jezioro nadbrzeżne, powstałe na skutek zam
knięcie rozszerzonego lejkowato ujśc:la rze", 
walem piaszczystym 
pogardliwie o wyznawcy Islamu, poga.ninle 
(zwykle o Tatarze, Turku) 
duże, wysokie naczynie o szerokim dnie, zwę
żające się ku gó.rze, :ow)'G<le z jednym uchem 
reg. wsch.; sto osób, setka 
wielos.tronny instrument muzyC2111y podobny do 
ma.ndoltny, rozpowszechniony na Ulrra'in.!e 
wderuhnie mę~kie okrycie, najczęściej czerwo
nego koloru, zwykle podbite i obramowane 
futrem 
minerał koloru krwlstoczerownegQ, używany 
jako ki:mlcń pll•szlachetny do wyrobu biżuterii, 
krwawnik 
Ms.t.; zbtoja osłaniająca plerś lub pierś l plecy; 
pancerz 
ros. „czugunnyj": żeliwny, z tell wa 
sklo.nić się ku komu lub czem.u 
zdrob. od rzeazown~ka „ptonla": miejsce nie 
zamarzające na staw.le bądź rzece (w tym zna
czeniu n~e używane już od poi. XVIII w.) 
ale: „połonny" - od połonu lub plonu, łupu 1 

zdobyczy: jęty, zabrany 
gwarowe wsch . : widowisko sceniczne lub ku
kiełkowe, mające za treść narodrzenie Chrystu
sa, jasełka, szo,pka 
zdrob. od „diak": psalmista w cerkw1 prawo
sławnej, sługa cerkiewny pomagający w ob
rzędach liturgicznych 
in. „anniwe.rsarz": rocznica 
reg. młoda kobieta, szczegó1nile młoda mężatl<a 
(o Ukraince lub Białorusince) 
n<I „ist, !~ty": pewny, ruewątp'liwy 
(„lstliwy": istotny, rzoozywtisty) 
dziś „deli.k.went"; czło.W'iek sąd.zony za prze
stępstwo. winowajca, Ska.:an:ie<: 

Objaśnienia skrótów: 

daw. - dawny, dawniej: hist. - historia; In. - Inaczej; reg. -
regionalne; ros. - rosyjski; rusi<. ruski; rzad - rzadko uty-
wanyi wsch. - wschodni; zdrob. zdrobnienie" zdrobniale. 
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