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Teraz pod żadną świato1cq się władzę 

Nie mogę podclać - nie przeto, żem dumny, 
Ale że duch mój bezoczny prowadzę 
Od wielu wieków przez słońca i trmnny. 

Edward Csato 

O „SAMUELU ZBOROWSKIM" 

„Samuel Zborowski" Słowackiego to utwór 
szczególny. Chciałoby się go nazwać najdziw
niejszym dramatem na świecie, gdyby nic oko
liczność, że jest to rzecz niedokończona, zbiór 
większych i mniejszych fragmentów; w tej sy
tuacji lepiej pozos•tać przy określeniu: najdziw
niejszy na świecie brulion dramatu. 

Skąd bierze się owo poczucie dziwności, ogar
niające nas już przy pierwszym czytaniu dzie
ła i bynajmniej nie ma•lejące przy kolejnych 
gruntowniejszych lekturach? Oczywiśc-Ie nie<lo
kończ·enie, szkicowość, brulionowy charakter 
„Samuela" mogą tu mieć pewne znaczenie; coś, 

co okazałoby się jasne przy wglądzie w pełny 

plan poematu, jako wyrwany fragment staje się 
bardziej wieloznaczne, niepokojące, tajemnicze. 
Ale nie ten czynnik gra tu najsilniej: tak jak 
nie przejmujemy się tym, że jeden z bohaterów 
nazywa się raz Eolion a raz Helion, tak samo 
przemykamy się nad innymi tego .rodzaju nie
konsekwencjami. Pamięć o nich raczej maleje 
wobec zaskoczeń znacznie głębszych i niespo
dzianek bardziej podstawowej natury. 

Rozumiemy też łatwo, że mamy do czynienia 
,,. dramatem fantastycznym. Fantastyka w dra
macie, a zwłaszcza r'oma·ntycznym, to zjawisko 
dość zwyczajne. Nie dziwi nas udział duchów 
w a•kcji utworu, ani pojawienie się postaci, per
sonifilrujących sHy natury. Nie dziwi nas, że te 
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duchy i stwory wplątują się pomiędzy osoby, 
działające w planie ziemskiego życia. Nie za
ska!wją nas widzenia i majaczenia senne boha
tera - to także spotykaliśmy w innych drama
tach. Ani nawet to, że pewne partie akcji roz
grywają się w zaświatach: nie mówiąc o Calde
ronie, znamy to choćby z Byrona czy Goethego. 

Tak, żadne z tych zjawisk nie musi nas dzi
wić, ale zaskoczenie wynika z ich nagr·omadze
nia, z okoliczności, że rozprzestrzeniły się one 
tak gęsto w całej tkance utworu. Fragmenty fa
bularne z planu ziemskiego, kitóre dla widza 
bywają na ogół wskazówką, pozwalającą się zo
rientować w akcji utworu, tu są nad wyraz ni
kłe i nie dają takiej orientacji. Z jednych nie 
wynikają drugie. Zarysowują się jak nieco tyl
ko wyrażniejsze punkciki w gwiezdnej mgławi
cy. Toteż pierwsze czytanie nie tylko zaskakuje, 
ale przede wszystkim napawa ·przerażeniem. 

Porównanie do mgławicy nie było przypad
kiem .Odbiera się wrażenie, że ta lawina poe
tyckich słów i obrazów nawet się nie toczy, tyl
ko oblewa nas ze wszystkich stron, tamując od
dech, że te frazy rodzą się nie wiadomo skąd 
i wiodą nie wiadomo dokąd. 

Następne, dokładniejsze lektury, konfrontacje 
jednych wątków z drugimi, pozwalają się uior
mować tej mgławicy w ja~ieś skupiska; zaczy
namy przeci;uwać pewne treści, domyślać się 

znaczenia obrazów. W którymś momencie na
stępuje zdziwienie zupełnie innego rodzaju: 
klucz do utworu wydaje się nagle bardzo pro-
1>ty. Polega on na tym, że trzeba wszystko, co 
napisane, brać jak najbardziej dosłownie. Nie 
szukać tajemniczych znaczeń ani ukrytych sym
bolów. Wtedy warstwa słowna poematu staje 
się jakby przeżroczysta, my zaś zaczynamy te
raz wkraczać już nie tyle w dziwny utwór, ile 
w dziwny, bardzo dziwny świat. 
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Rzecz zaczyna się w bliżej nrieokreślonej gór
ski:::: okolicy, umiejscowio:i.ej na poły we współ
czesnej poecie dziewiętnastowiecznej Polsce, na 
poły w jakimś kraju bajecznym. Stary książę 

Poloniusz czynny politycznie i mający nie mały 
wpływ na życie kraju, ma syna Heliona, które
go nerwowe halucynacyjne przypadłości spra
wiają mu wiele trosk. Kiedy się wsłuchamy 

uważnie w słowa Heliona wy•powiadane w ata
kach choroby, odsłania się nam tajemnica. Jego 
wizje są reminiscencjami z dawnych żywotów. 
Kiedyś, w pierwocinach ziemskiego bytu, Helion 
był ognistym duchem, w mękach i grozie, wy
buchami wulkanów formującym oblicze ziemi. 
Po wielu tysiącleciach, przyjąwszy już ludzką 

postać, był młodym faraonem, rządzącym okru
tnie i poświęcającym masy niewolników dla 
wzniesienia WS1flaniałych piramid. Jakiś mag od
słonił mu wówezas cząstki tajemnic bytu, cząst
ki wiedzy o odradzaniu się dusz. Młody faraon 
przyjął to dosłownie i wraz ze swą siostrą 

i równocześnie ukochaną, Atessą, popełnił sa
mobójstwo, aby odżyć po latach w tym samym 
ciele i w tej samej sytuacji. Ale oszukał się 

srodze; po trzech tysiącach lat duch jego wcie
llł się właśnie w postać młodego syna księcia 
Poloniusza, i oto w napadach jasnowidzenia 
tęskni za ukochaną Atessą. 

Błądząc wśród gór, młody książe spotyka pa
sterkę, w którą - jak się orientujemy - wcie
liła się dusza Atessy. Oboje cz.ują w sobie po
krewne dusze i już zaczynają się poznawać; ale, 
kiedy spacerując wchodzą na most, ten razem 
z nimi leci w przepaść. Okazuje się, że był to 
most uczyniony przez szatana: strącił ich, bo 
nie chciał, aby się poznali. Książę jest całkiem 
złamany stratą syna i widząc, że przed jego ro
dem nie otwierają się żadne perspektywy, traci 
też zaintereS-Owanie losem kraju. 
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Ale Helion i Atessa-Heliana nie giną. Ona 
spada aż na dno oceanu, gdzie w przedziwnym, 
pc.dwod nym Ewiecie toczą się rozmowy o po
czątkach i rozwoju świata. Dzieje Heliona i He
liany egzemplifikowały prawa ewofucji poszcze
gólnych du hów, teraz roztacza się przed nami 
wizja cwo!u ji całego świata; lucyferyczny ogień 
sp&la formy, któr już się ukształtowały i prz z 
to pozwala ~ię rcdzić formom wyższym. Swiat 
jcs,t w ciągłym ruchu. a motorem tego ruchu 
jest siła duchowa. Lucyfer pozwa'la Helianie za
snąć w podwodnej kTai ie, sam jednak gna w 
świat, bo pęd .z.i go jego pi:zeznaczenie: wkrótce 
tędzie się rozgrywać ważna sprawa, w której 
on musi wziąć udzial. 

H elion także nie zgin ą ł, ale za snął może bar
dziej n iż Hcliana. Chodzi po świecie, ale opu
ścił go duch, k tóry nim władał. Jest teraz naj
normalniejszym młodym czł-0wiekiem, nieczu
ł ym na duch~'. na tajemnice świata; realistą . 

Za to duchy zapanowały te raz nad Polonim;zem. 
Kiedy stary książę po rzekomej śmierci syna 
stracił zmysł , w jego cialo wś'1izgnął się duch 
dawnego hetmana i kanclerza P olski, Jana Za
moyski ego. Duch t en szuka schronienia przed 
duchem skazar:ego ongiś prze z siebie na śmie rć 
Samuela Zborowskiego, który gc §ciga. Dla lu
dzi stary książę j t>~t po pre ·tu obłąkanym 

i wkrótce umiera ; ~prawa pomiędzy siedzącym 

w jego cie:lc cuchem kanclerza i Zborowskim 
rozegra ię dale j za światach. 

Tu kończy ię częsc pierwsza f antastycznego 
dramatu. Nie wiemy, w jakim k szta!cic myśl ł 

tatecznie zamknąć swój utwór Słowacki , a ni 
jak go podzielić na części. Wydawcy każdy peł 

niejszy fr agment traktują jako oddzielny akt. 
Dotychczas zreferowaliśmy cz;tery akty, liczące 

w sumie około 1300 wierszy. Następuje akt pią
ty, który sam ma wierszy ponad 1200; a więc 
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jest to mniejwięcej połowa zachowanej całości. 

Cały ten a k;t prezentuje sąd nad Zamoyskim, 
poz.wanym rprzez Samuela Zborowskiego. Sąd 

roz·poczyna się jakby w .piekle, ale pozn ieJ 
„rzecz idzie wyżej" i rolę arbitra przejmuje 
Chrystus. Natomiast Lucyfer, Móry ipod posta
cią strzelca Bukarcgo uczestniczy! w dramacie 
rodzinnym Poloniusza, teraz staje się adwoka
t0m Samuela i oska rż ciclcm Zamoyskiego. 

Aby lepiej sobie sprawę uprzytomnić, przy
p.omnijmy na jpierw pewne fakty. W czas.ie elek
cji, po wyjeździe z Polski Henryka Walezego, 
kandydaturę Stefana Batorego na tron Polski 
popierali najskuteczniej Jan Zam-Oyski i rodzina 
Zborowskich. Wkrótce po jego intronizac ji Za
moy'ski przyłączył się do polityki królewskiej, 
mającej na celu ogran iczenie „złotej wolności", 

a szczególnie dotychczasowych zasad elekcji; 
Zborowscy n a tomiast zdecydowanie p rzeciwsta
wili się t ej polityce . .Jeden z przywódców tej 
rodziny, Samuel, ni eposkromiona, warcholska 
dusza. został w 1574 r. kazany na w •gnanie 
z kraju z~ zabicie kasztelana przemyskiego Wa
powskieao. Jakiś czas przebywał w ." ród Koza
k ów na iżu, potem samowolnie rócił do kra
ju, odgrażając się na króla i Zamoy kiego. Za
pędziwszy się aź pod Kraków, został ujęty 

i skazan y na śmierć. Egzekucja odbyła się w 
1584 r. Zborowscy przez d luż.szy czas tym ba r
dziej jeszcze podb urzali s zlachtę rzeciwko Za
moyskiemu i k rólow i. Opisy śmierci Samuela 
Zborowskiego dochowały się w starych p rzeka
zach; według nich zachował się on z godnością , 

a kancle•rz prosił go o przebaczenie. D opiero po 
trzykrotnym powtórzeniu pro 'by Zborowski 
przebaczył, pozywając jednak Zamoyskiego n a 
sąd boży. 

I właśnie teraz, po latach, ów sąd rozgrywa 
się przed nami. Ma niektóre cechy podobne do 
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procedury ziemskiej, a niektóre bardzo odległe. 

Może dlatego, że to sąd duchów, w przewodzie 
nie omawia się konkretnych okolicznoś ci, to
warzyszących skazaniu na śmierć Samuela: du
chy za.pewne je znają. Nie ma też mowy o oko
licznościach politycznych, o antagonizmie rodzin , 
o powodach banicji Zborowskiego. Sądzące du
chy nie bawią się w szczegóły, rozważają pro
blemat maksymalnie uogólniony: z jednej stro
ny mamy Prawo, z drugiej Zlotą Wolność . Za
moyski i Zborowski - a właściwie ich duchy 
na sądzie - stają się przez to jakiby postacia
mi-alegoriami ze średniowiecznych moralitetów, 
czy też autos sacramentafos Calderona. Bukary 
zaś i Lucyfer w jednej osobie, przeciwnie niż 
strony w sporze, nabiera rysów sarmackiego 
adwokata i wygłasza staropolską mowę sądową. 
w jego wymowie barok miesza się wdzięcznie 
z ultraromantycznym potokiem poezji, ba , nie 
potokiem już, lecz całą rzeką poezji, pędzącą 

z siłą niepowstrzymaną i nie bardzo daJącą czas 
na rozważenie poszczególnych argumentów. 

z jednej strony więc, jak się rzekło, mamy 
PraVIO, Rację Stanu, z drugiej szlachecką 

Złotą Wolność; Adwokat w imię tej ostatniej 
atakuje Prawo. Ale znowu nie powinniśmy 
identyfikować tych pojęć-alego'I'ii z dramatu z 
pojęciami, jakie wyrobiliśmy sobie na podsta
wie podręczników historii. Po to przecież przez 
całą część pierwszą dramatu obcowaliśmy ze 
światem nadzwyczajnym, aby teraz w m<Jmen
eie sądu stosować jego kategorie. Ze skrótem 
Złota Wolność" użyiym przez nas dla określe

~ia tego, co wyraża duch Samuela, nie powinny 
się kojarzyć ani prywatne i egoistycznie-rodowe 
interesy magnaterii, ani dr<Jbnoszlacheckie war
ch<Jl~two. Słowacki nie sprawdza swoich for
muł historycznie, nie osadza ich w kontek
ście realnych dziejów Polski. Zasada wolności 
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to dla niego formuła <!uchowa, to zwycięstwo 
Ognia, spalającego martwe skorupy Prawa 
i przygotowującego mie jsce dla dalszego rozwo
jn ~wiata. Fundamenta szlacheckiej wolności 
miały odegrać w tym rozwoju istotną rolę. Za
m<Jyski - powiada Adwokat - .zabił Samuela 
w imię formuły prawniczej, w imię racji stanu, 
dla dobra Polski; dl aczego potem Polska upa
dla? Widać, blędna to była droga, widać, pró
bowano zawrócić nasz kTaj ze ścieżki jego prze
znaczeń, określonej przez całą ogniście-duchową 

ewolucję świata . 

Nie będziemy tu streszczać toku procesu, ani 
argumentacji Adwoikata. Dla czytelnika czy wi
dza, który uchwycił samą podstawę sporu, 
obrończo-oskarżycielska mowa Lucyfera staje 
się jasna. A zakończenie? W brulionach Sło

wackiego .pozostało kilka szkiców, zamykających 
scenę sądu; pole dla inscenizatorów jest otwar
te. 

Dwudzielna budowa zachowanego tekstu „Sa
muela" siprawia, że realizatorzy, zależnie od za
interesowań, mogą większą uwagę skupić na je
dnej z części. Można zatem całą rzecz trakto
wać jako próbę ·stworzenia poematu mitologicz
nego o tworzeniu i porządku świata, o rodzącej 
się z ducha ewolucji natury, o podmorskim fan
tas tycznym „piekle", miejscu chwilowego odpo
czynku dla duchów, coraz to wyruszających na 
bój o nowe wyższe formy. Wówczas patrzyli
byśmy na „Samuela" jako na manifestację nie
zwyklej poetyckiej fantazji. Myśli polityczne 
Słowackiego, zawarte w drugiej części, pozosta
łyby jedynie w tle. 

Można jednak postąpić inaczej, uznając, że 

dla tych myśli właśnie poeta skonstruował 

utwór w taki a nie inny sposób. Przy takim 
ujęciu część pierwsza stanowiłaby jedynie przy
gotowanie, budowałaby zarys umownej rzeczy-
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ristośc i , w które j rozważania i polemiki części 
drugiej uzy skują pełnię znaczenia. Tak pojęte
go „Samuela" możnaby nazwać „paradoksem 
o pel kicj anarchii". Temat nic wydaje się po
zbawion y aktualności, niedawno przecież wy
bitni publ icysci krzyżowali w t ej sprawie pió
ra w n asze j prasie . P2radoksy charakteryzują 

się tym, że bar dzo ostro przeciwstawiaj ą się 

potocznym opir:iom, że ma j ą w sobie wyolbrzy
m ienie i krańcowość ; ale ni e żądamy, aby wy
rażały 'cisłą. wymierwną r:rawdę, zastanawiamy 
się nad nimi, ponieważ zaskakujące. 

Edward Csato 

U W GA : Prolog zawiera wyjątk i z teks tu nie 
należącego do „S amuela Zborowskiego" drukowanego 
w różnych w y daniach dzi e l Słowac kiego p od rozmai
tymi t y t u la rni. 

\V wyda niu „ Dzieł wszystkich" pod redakc j ą Juliu
sza Klei ne ra (t om X IV, Wrocław, 1954) ustęp nazwano: 
Dialog troisty RO'lm o w a III. 

W wyda iach dawniejszy ch żąd an y tekst można 

;naleźć pod tyt u łami : Wykład n u ki (A. Górsk i, 19ff9, 
B. Gubrynowicz 1909, T. Pin i, 1933), Uozmowa z He
lionem i H elois (M . Kridl, 1930), Rozmowa o te raźniej

s:wsci (J' . Krzyżanowski , oprac. W . Floryan, 1943 

i wyd. Il, 1952). 
J. K. 
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Szli krzycząc: „Polska' Polska!" - wtem jedne
[go razu 

Clicqc krzyczeć zapo m ni.eli na ustach wyrazu; 
Pewni j ednak, ±e Pan B · g do synóu.: się przy-

[ zna , 
Szli dalej krzycząc: „Boże! ojcz:yzna! ojczyzna". 
W tem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, 
Spojrzał na te krz·yczące i zapytał: „Jaka?" 
A drug i zedl i wolal w niebo wznosząc dłonie: 
„ Panie! d aj, n iech się czuję w ludz i milion ie 
Jedno z nimi ukochać, jedno uc.wć zdolny, 
Sam choć mały, lecz z prawdy - zaprzeczyć im 

[wolny. 
Wtem Bóg nad Moj "'eszowym pokazał s i ę krza

[kiem 
I rzekł: „Chce z t y, jak wid ę , być dawnym Po

[iakiem". 

(Przypowieści E pigramaty, XXXV) 

'.\. ' r 

' 

' 
' 

~\...:. ~,J.f'l'j: -
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SLOW ACKI O KSIĘCIU POLONIUSZU 

... Szlachetna postać Księcia, wiek .Jego, dlugie 
cierpienie wygnania i smutek, na obliczu spo
kojnem wyryty„ . schylają mnie przed Waszej 
Ks. Mości powagą . - Niepcdobna też wierzyć: 

iżby szlachetny i zasmucony Naród był dlugo 
na te uroki nieczuły i ku podparciu Wasze j Ks. 
Mości nie pospieszył. - Nie zostawi Cię dłu
go.„ Mości K:siążę„. Lud Polski... Wojewody 
swego, na drążkowem krześle wygnania„.; nam 
zaś wyrz:uci: żeśmy Ci z ramion naszych nie 
uczynHi poręczy i tak długo zostawili na no
gach strUJdzonych. 

A jednak my niewinni. - Czynność W. K s. 
Mości ubrała się w formy t aik Duchowi narodo
wemu nienawistne, że mimowolnie wszystkie 
wielkie Duchy musiały Księcia cpuścić i - w 
celach swoich albo w pracowniach swoich 
zamknąwszy się - przemyśleć o sprawie naro
dowej„. podobn'i małym strumykom, które ze 
szmerem i szelestem małych przewróconych ka
myc:zJków drogę sobie nową torują„ . nie ogląda
jąc się, czy Bóg Neptun idzie za niemi... pewni: 
że prawo, rządzące wodami, wszystkie rzek ko
ryta wkrótce w tę samą z niemi dmgę nakieru
je. Dlartego to - pomimo W. Ks. Mości usilo
wania - tyle małych s trumyków, praw B:iżych 

słuchających, innemi - niż W. Ks. Mość -
drogami pobiegło; a każdy z nich znalazł drogę 
i wyprzedził - że tak --<powiem - ciężki sze
ściokonny ekwipaż W. Ks. Mości . 

Jeden z tych wprzód biegnących strumyków 
z3trzymu.je się na chwilę„. nie przez chęć od-
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poczynku, (bo go schyłek i spa:dzistość góry„ . 
z której leci... coraz dalej prowadzą) ~ zatrzy
muje ,się owszem przez złamanie prawa mate
rii, wiodącego d u c h a naprzód„. probując„. 

ażali mu się nie uda: usilowanie W. ~s. Mości 
zamienić w prawdziwą wskrzesitelną Sitę Naro
dową i - oczyściwszy je z przeciwnych Ducho
wi polskiemu pierwiastków - miłość ku niej w 
Ojczyżnie wywołać. 

(Do Księcia A. C .") 

Kiedyś ze sto was tysięcy 
Było szlachty z serc i z lica; 
Dziś jednegom znal szlachcica 
I kraj caly nie znał więcej. 
Jeden tylko serca męką, 
Zamiarami, choć n i e skutkiem, 
Wielkim, cichym, dumnym smutkiem, 

Pełną zawsze darów ręką, 
Smętną jakąś nieszczęść sławą 

Byl szlachcicem - i mial prawo„. 
Dziś i ten nie został z wami 
I godności swej nie trzyma; 
Poszedł gnić między królami, 
Już go nie ma - i was nie ma! 

„Odpowiedź na «Psalmy przyszłości» " 
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OSTATNIE CHWILE ŻYCIA 
SAMUELA ZBOROWSKIEGO $CIĘTEGO W 1584 ROKU 

Rzecz wyjęta z rękopisów Biblioteki Wilanow
skiej Stanisława hr. Potockiego. Sen Wojewody 

(„.) „Skoro się rozedniewać zaczęło, przyszedł 
P. Urowiecki z wielką zgrają do niego, mówiąc: 
P. Zborowski póydź z nami, bo iuż czas przy
szedł, a iuż się też był na to gotował, ubrał się 
w żupan atłasowy i delię szkarłatną rysiami 
podszytą. Zatym rzekł P. Samuel: A iuż czas. 
Póydźmyż w Imię Pańskie. („ .) Zatym idąc z 
dworem P. Urowieckiego, między P . Urowiec
kim a P . Starostą Przemys•kim, y za niemi Wy
bramowski, przed niemi innych wiele. Miał 
też xiążki pod pachą i rzekł: dla Boga czytaj 
kto, boć i mówić nie mogę, i obrał się chłopiec 
P. Urowieckiego, który mu Psalmy czytał idąc 
podle niego. Kiedy iuż przyszedł ku kościelnym 
drzwiom, rzekł P. Samuel: i tu Boga chwalą 
nie kogo inszego, proszę was, dopuśćcie mi, 
abym tu ostatnią oddał ofiarę P. Bogu memu. 
Na co odpowiedział P. Urowiecki: nie będzie 
z tego nic, iuż teraz póydź, bo nie masz czasu, 
iakoż go przecie prowadzili. Wtym z kościoła 
wyszedł P. Kanclerz, który nań zawołał: od.puść 
mi, Zborosiu, że cię każę tracić. Odpowiedział 
mu: nie odpuszczę przed Bogiem i przed ludź
mi, bo mię niewinnie tracisz. Rzekł mu powtór
nie P . Kanclerz: odpuść mi, Zborowski°! - Od
powiedział mu ręce składaiąc, że nie o~szczę, 
to wiedz. Zaczym P. Kanclerz kazał z nim sta
nąć, mówiąc, po trzeci raz: dla Boga cię pro
szę, odpuść mi! On na to: iużeś mię teraz za-
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gadł, odpuszczam, ale c i ę p o z y w a m przed 
> t r a s z 1 i w y sąd Boga żywego, przed którego 
maiestat ia dzisiay stanę. Ten mnie z tobą nie
chay roosądzi, że mnie niesłuswie tracisz. Aż 
się P. Kanclerz za głowę uchwycił, gdy to usły
szał. Potym rzekł P. Samuel głosem wielkim, 
sam do siebie, że słyszeli wszyscy: Miły Boże! 
prawda, to widzę, is·~otna, że śmierć za spra
wiedUwym sądem Bożym przychodzi, iż powie
dział, kto mieczem woiuie, od miecza ginie, iam 
woiował mieczem, od miecza też ginę. Potym 
rzekł do ·Sług kanclerskich: widzę, że między 

WMciami iest wiele zacnych i uczciwych szlach
ty, nayprzód Bogiem moim świadczę i wami 
wszystkiemi y iemu samemu przysięgam przez 
Imię iego, żem iako nic złego nie myślił Rzpli
tey, ani Królowi, iakoiliolwiek bądź ten nie
chay będzie świadkiem, że niewinnie ginę. Ta
kiego przysięgania poklęknąwszy na kolana by
ło po tr~y razy. Zatym do niego przyszedł Bech 
iuż u samey furty z papierem, prosząc go, aby 
się na nim podpisał. Na to mu rzekł P. Samuel: 
Jeszcze mię, klecho, nie przestaniesz, ty o zdra
dzie myślisz, a ia o czym inszym, iuż mię za
niechaj. Otworzono zatym furtkę, za którą wy
szedłszy, pojrzał na świat i rzekł: Gdzież moi 
bracia, gdzież moi przyjaciele, gdzież moi słu

dzy, k1t6rych ia miałem zliwsze nie mało, a te
raz sam ginę? - ( ... ) 

Fragmenty z Pamiętnika War$zaw
skiego (czyli Dziennika nauk i umie
jętności tom VII, 1817 r.) 
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Józef Szczublewsk i 

KRÓTKIE PRZYGODY SCENICZNE 
„SAMUELA ZBOROWSKIEGO" 

Doprawdy, nawet bardzo krótkie, bo oto dziś 
jesteśmy świadkami dopiero czwal'tej insceniza
cji tego przedziwnego dramatu, choć od napi
sania go minie wkirótce JUZ 120 lat. Przede 
wszytskim długo przeleżał się w rękopisie: 63 
lata. Do pic1wszego pośmiertnego wydania dzieł 
Słowackiego nie wszedł, gdyż wydawca uznał 

rzecz za bałamutną fantasmagorię. Więcej -
nic zawahał się ostrzec, że owe poetyckie „wy
obrażenia o dziejach naszych i o porządku poli
tyczno-społecznym rozwinięte w ustępie o Zbo
rowskim, nie wytrzymałyby ani na chwilę hi
storycznej krytyki". Tak więc „Samuel Zborow
ski" doczekał się d.ruku dopiero w roku 1908, 
i dopJern w trzy lata później znalazł ·Się wre
szcie śmiałek , k1tóry wziął na siebie ryzyko pra
premiery - Aleksander Zelwerowicz. Było to 
w Łodzi , na ciasnej i dość prymitywnej scenie 
p1rzy ul. Cegielnianej, 7 września 1911 r. ów
cześni łodzianie nałogowo stmnili od „poważne
go teatru ", zatem należało ich przekonać choćby 
taką reklamą: „Nigdzie nie grany wspaniały 

dramat Juliusza Słowackiego, który zainauguru
je czwarty sezon teatru naszego, został przysto
sowany do sceny przez Wilhelma F eldmana. 
Główną postać Lucyfera, rzecznika wolnej 
prawdy, wykona dyrektor Zelwerowicz, który 
w gruntowne przestudiowanie roli i scenariu
sza włożył dwa miesiące pracy. Wspaniały, zu-

- 18 -

pełnie oryginalnie pomyślany kostium i maskę 
do Lucyfera, według pirOjekltu artysty dekorato
ra pana Hugona Wedle, wykonała znana wie
d eńska fi rma teatralna Burhardta". 

Ani jednak reklama, ani „wiersz roZ!iskrzony 
w szystkimi blaskami", ani kostiumy i dekora
cj e „m1eJscami przemistycznione", ani takie 
efekty w finale, jak krzyż płomienny nad sze
regami amfiteatralnie wznoszących się ław, jak 
promieniowanie świart;ła zwiastujące obecność 

Chrystusa - ani wreszcie utalentowani partne
rzy Lucyfera (Wacław Nowakowski w roli Eolio
na, Trzywdar w postaci Księcia i Jadwiga Cze
chow ska w rcli Dziewczyny) - wszystko to nie 
zapewniło śmiałej prap1remie•rze diuższego ży

wcta , bo „aż dzDwno było sły szeć mistyczny 
.~ piew Słowackiego„. w Łodzi" . 

Samuel. Zborowski 
Teatr Polski, Warszawa 24.Vl.1927 
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Na następną przygodę z Samuelem Zborow
skiJn czekała scena polska prawie szesnaście lat. 
Przez ten czas tak gruntownie puszczono w nie
pamięć za•sługę Zelwerowicza, że inscenizację 

Leona Schillera w roku 1927 w Teatrze Pol
skiJn w Warszawie recenzenci powitali jako 
prapremie;ę. Recenzji o tym wydarzeniu napi
sano z górą trzydzieści, atoli w żadnej z nich 
nie ma nawet wzmianki o prapremierze łódz

kiej. Warszawa z całą dezynwo1t,urą przypisała 

sobie to sceniczne odkrycie. I jeszcze w roku 
1938 w księdze pamiątkowej Teatru Polskiego 
Lorentowicz dumnie wyrokował, że „w związku 
z przeniesieniem zwłok Słowackiego do kraju, 
wystawił Szyfman z wielkim splendorem, po raz 
pierwszy w Polsce „Samuela Zborowskiego". 

Rzeczywiście, z wielkim splendorem i w nie
zwykłej chwili. Ekshumowane z paryskiego 
cmentarza prochy Słowackiego wy.ruszyły 14 
czerwca 1927 roku w hebanowej trumnie w dro
gę ku Polsce. Z Cherbourga do Gdyni płynęły 
Pia statku „Wilia", potem ku Warsww!ie Wisłą 
parowiec „Mickiewicz" wiózł tę trumnę przy
krytą sztandarem, nieledwie przytłoczoną wy

buchami narodowego uwielbienda. W tych dniach 
zapamiętałej feerii na cześć poety, i wzrusza
jących hołdów - szczodrze z.resztą przeplata
nych pustą deklamacją - zespół Teatru Pol
skiego w gorączkowym pośpiechu przygotowy
wał premierę „Samuela". W dwa dni przed 
przybyciem prochów Słowackiego do stolicy. 
24 merwca, Leon Schiller przedstawił wyprze
danej do ostatniego miejsca widowni najpięk

niejszą z wszystkich swych inscenizacji. 

„Wspaniale przedstawienie, godne momentu, 
którego stolica oczekuje" - pisał Boy-Żeleński 

w nocy po premierze, i dodał, że „tego Warsza
wa Szyfmanowi nie za.pomni nigdy". Ale tej sa
mej nocy inny krytyk pośpieszył z inną opinią: 
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Samuel Zborowski, Lwów, 1932 

„Przykrym zgrzytem zakłócającym uroczystą 

chwilę sprowadzenia do kraju zwłok Słowackie
go jest tendencyjne wystawienie przez Teatr 
Polski „Samuela Zborowskiego". W momencie, 
gdy trumna wieszcza podąża na Wawel, wywle
kanie na jaw faktu, że wielkiemu poecie zda
rw.ło się wygłaszać poglądy heretyckie, zarówno 
z punktu widzenia narodowego, jak i katolicltie
go, jes·t bardzo grubym nietaktem". Zauważył 

też, jakoby „lwia część publiczności siedziała na 
premie-rze, jak na tureckim kazaniu". Boy-Że
leński był wręcz odmiennego zdania: „Osiągnię
to to, iż pierwszych pięciu scen tworzących nie
jako prolog, w którym poeta szybuje w sferach 
czystej myśli, slucha się bez chwili znużenia; 

sam zaś dramat, sąd boży między Zborowskim 
a Kanclerzem - pasjonuje niemal tak, jak sen
sacyjna roi.prawa w sali sądowej". Adam Za-
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górski nazwał dokonanie reżysera imp0nującym 
czynem artystycznym, scenę sądu - „arcytwo
rem efektu teatralnego i nastroju", niemniej 
bez ogródek wypominał iż „dobry duch śmia

łych skrótów, towarzyszących Schillerowi w 
pięciu odsłonach, opuścił go w osta<tniej; scena 
sądu jest o pól gcdziny za długa; nad umkiem 
zawłada zmęczenie". 

A aktorzy? Adwentowicz, „miarowo patetycz
ny" w roli Lucyfera „s,tanął na wysokości za
d ania w finale poematu i wygłosił godzinną 

obronę Zborowskiego na sądzie p0zaziemskim 
z mocą niepospolitą", „Helianą pełną ciszy i za
dumy była p . Malicka", „p. Życzkowska wspa
niale wn::owiedziała swoją Walkirię", Kancle
rzem Zamoyskim był Wacław Nowakowski, Sa
muelem - Gustaw Buszyński, skrzydła archa
nielskie z wdziękiem nosiła Ewa Kuncewiczów
na, i na ogół chwalono sce:iografię Stanisława 

Sliwińskiego z słynnymi później „schodami do 
nie ba". 

Trzecią z rzędu inscenizację „Samuela Zbo
rowskiego" zawdzięcza scena polska Wilamowi 
Horzycy, współautorowi układu dramatyczne
go w przedstawieniu warszawskim . Jako dy.re
ktor t atrów lwowskich otworzył nią sezon 
1932133, reżyserię powierzając Radulskiemu, 
a sc enografię Andrzejowi Pronaszce. Ta pre
miera - zdaniem recenzenta Terleckiego -
„była prz2de w szystkim zwycięstwem dekora
tora. Pronaszko wyzwolił się zupełnie spod su
gestii wystawiCTi ia warszawskiego, dał dzieło 

w ielkiej pomysłowości, piękności i monumental
ności ". Roz;tropnie wyzyskał horyzont, dobrze 
\vspomagały nast,rój trójwymiarowe konstruk
cje rpro'stc w formie i kolorze (czarno-srebrne), 
ale cóż z tego, skcro ostatnia odsłona miała 

konstrukcję najsłabszą i - w dodatku „niemal 
zupełnie chybiła pod względem reżyserii mas 
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scena końcowa, nikła, nie porywająca, chwila
mi nawet groiteskowa". Lucyfera grał „wnikli
wie" Tadeusz Białoszczyńskii, Samuela - Goła

szewski , EoHona - Kielanowski, K~ięcia i Kan
clerza - Czesław Strzelecki, a Amfitrytę - Ni
czewska. „Ujęcie aktorskie miało poziom wyso
ki, ale nie najwyższy". 

Takie są dotychc.zasowe przygody sceniczne 
tego „najbardziej gotyckiego z dramatów Sł o

wackiego", mimo w szystko że nująco krótkie, bo 
w Łodzi grano „Samuela" tylko dwa razy, w 
Warszawie tyłko dwanaście, we Lwowie sze ść 

razy. A między trzecią i dzisiej8zą czwartą in
scenizacją minęło trzy dzieści lat. 

Józef Szczubletvski 
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