


Post scriptum reżysera. 

Proponuję Państwu przypomnienie sobie fragmentu jednego z 

listów Juli u'sza Słowackiego do matki: 

„„.wystaw sobie„. za sto !at ... że ktoś czyta „Ba!tadynę" - ten 

utwór bawi go jak baśń, a razem uczy jakiejś harmonii i drama

tycznej formy, bierze „Li!lę" - to samo„. zajrzał w „Godzinę 

myśli" albo w „Lambro" - i rzucil ze wzgardą te melancholiczne 

skargi dziec ka niedorosłego. Otoż dlatego jest „SaU.y', „Ksiądz 

Marek" i „Książe niezłomny". 

„Sally" to „Sen Srebrny· Salomei" - dzieło napisane i zade 

dykowane matce poety - Salomei, 1-voto Słowockej, 2-voto Becu. 

Pozwólc'.e więc, że w akcję dramatu wprowadzę Matkę - pos

stać, która daje życie - jest na początku drogi każdego z nas ... 

Mój „Sen" zacznę modlitwą matki; utworem, który poeta nazwał 

„Modlitwa dla ciebie". 

Nawiązując do listu przytoczonego na początku mego post 

scriptum - pozwólcie, aby rację Juliusza Słowackiego przyjął 

na siebie w mo;ej inscenizacji - Wernyhora. Bardzo bym chciał 

Państwa o tym w spektaklu moim przekonać. 

- Wierzę, że mnie zrozumiecie. 

Z szacunkiem i serdecznośc i ą 

Bernard Ford-Hanaoka 

TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 
W OPOLU 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

BOGDAN HUSSAKOWSKI 

Z-CA DYREKTORA D/S ADMINISTRACYJNYCH 

MIROSŁAW OBŁOŃSKI 

KIEROWNICTWO LITERACKIE 
MACIEJ SZYBIST, TADEUSZ NVCZEK,~JAN GOCZOŁ 

JULIUSZ SŁOWACKI 

SEN SREBRNY SALOMEI 
Opracowanie dramaturgiczne i reżyseria - BERNARD FORD-HAHAOKA 
Scenografia - RYSZARD GRAJEWSKI 
Muzyka - CZESŁAW NIEMEN 

Asystent reżysera 
Asystent scenograf a 
Układ scen wojskowych 
Układ ruchu scenicznego 

AKTORZY: 

Matka 
Osoba w złocie 
Osoba w srebrze 
Osoba w bieli, Wernyhora 

Salomea 
Księiniczka 
Anusia 
Popadianka 

Regimentarz 
Sawa 
Semen ko 
Leon 
Gruszczyński 
Pafnucy 
Karmazyn 
Prokurator 
Miody 
Wódz Kozacki 
Kozacy 

Oficer I 
Oficer li 

- STEFAN SOCHA 
- BARBARA WOJTKOWSKA -KOTYS 
- MARIAH GAŃCZA 
- BARAARA BERNACKA -

PIOTROWSKA 

- MARIA DRZEWIECKA 
- ZOFIA BIELEWICZ 
- STANISŁAW SZRENIAWSKI 
- JACEK ROMANOWSKI 

- ANNA DROżDżóWNA 
- MAŁGORZATA ZĄBKOWSKA 
- MARTA WOŻNIAK 

MARINA SZMAK-KONARSKA, 
- !RENA CHARKOWSKA 
- ADOLF CHRONICKI 
- TADEUSZ MORAWSKI 
- MARCIN ROGOZIŃSKI 
MIECZYSŁAW FRANASZEK 

- FRANEK MICHALIK 
- JAN HENCZ 
- MIROSŁAW SMOLAREK 
- BRONISŁAW KASSOWSKI 
- ANDRZEJ KEMPA 
- STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
- WALDEMAR KOTAS 
- STEFAN SOCHA 
- KAZIMIERZ ZAKLUKIEWICZ 
- ZDZISŁAW ŁĘCKI 
- MIECZYSŁAW OSTRORÓG 

Instrumenty perkusyjne - MAREK ZIELIŃSKI 

Inspicjent - MICHAŁ DOMSKI 

Sezon 1975/76 

Sufler - TERESA KASSOWSKA 

Premiera 14 marca 1976 r. 

DUŻA SCENA 



SEN SŁOWACKIEGO 

W „Kalendarzu życia i twórczości Juliusza Słowackiego" na stronie 

449 czytamy: »Spośród kilkunastu snów własnych i cudzych, które Sło

wacki zanotował w Raptularzu, niektóre uderzają bogactwem fantas

t"(ki, niektóre mają wprost charakter jakichś wizji. Zresztą kilka razy 

sam Słowacki podkreśla, że były to widzenia na jawie. 

Głośno o tym musiało być w kole znajomych poety, skoro Gaszyński 

wspomina, iż „jak mówiono, zażywał opium, aby sprowadzić widzenia, 
które mi nieraz opowiadał". 

15 kwietnia 1845 wtorek, Paryż. Notatka w Raptularzu: „Sen dziwny -

niby mnóstwo koni białych jak srebro - nad dachem zamku ulatywało 

w powietrze - ciągnąc niby w szafirowy błękit gromadkę łabędzi -

lecz te konie unieść się nie mogąc, zleciały wielką chmurą na dól, aż 

na ziemię, i podniosły kurzawę grubą, w której znikły z całym obrazem"«. 

(„Kalendarz życia i twórczości Słowackiego" s. 529): 

„Obu przywódców towianizmu zaliczył poeto zatem do owej „jawy", 

którą w poemacie Komierowskiego jest - w przeciwieństwie do ma· 

rzeń - rzeczywistość polska, ze zdrajcami, renegatami, sprzedawczykami, 

karierowiczami itp." 

Te trzy cytaty stanowią granice, między którymi rozgrywa się dra· 

mat opisany w „Snie srebrnym Salomei". Pierwszy mówi o źródle, 

o napędzie tej poetyckości, drugi jest jej wypełnieniem, trzeci wreszcie 

wprowadza nas w ideowe uwarunkowania dramatu - w opozycję mię

dzy snem a jawą, między jawą a marzeniem, między prawdą a fałszem, 

słusznością a niesłusznością, życiem prawdziwym a śmiercią niewidocz

ną . Aby jednak zrozumieć ostatnią opozycję tu wymienioną, to znany 

„między życiem prawdziwym a śmiercią niewidoczną", musimy jeszcze 

dodać jeden warunek niezbędny dla zrozumienia tego utworu, jego 
sensu, ki e runku i prawd w nim zawartych. Ten czwarty element będzie 

także - zdaniem naszym - rozwiązaniem zagadki treści tego utworu. 

A oto ów element: 

Bohaterami tego dramatu nie są jego postacie. Postacie są tu tylko 

znakami idei, o opowiedziana w nim fabuło podporządkowana jest 

wolce ponad nią się rozgrywającej . Jest to walko istniejącego z postu

lowanym, przeszłości z przyszłością; walko między „życiem prawdzi

wym" o „śmiercią niewidoczną". 

„życie prawdziwe" - qyżbyśmy nie czuli co Io oznaczal Ależ oczy-

wiście - jest to życie wypełnione prawdą, potrzebą dojścia do 

celu, nawet przez śmierć ciała . A „śmierć niewidoczna"? - To życie wygod

ne i dostatnie - ole bez ducha, bez sensu nadrzędnego, bez potrzeby 

wi·docznej. Takie życie jest śmiercią, w istocie swojej. oto mamy 

dramat Słowackiego rozłożony i wyjaśniony! Któż tutaj jest po stronie 

„życia prawdziwego"? Oczywiście Semen ko - szaleniec w walce, w po

lityce, w miłości. Jego siłą jest namiętność, która pozwala mu przejść 

przez śmierć ognistą do prawdy swojej; to on zaprzecza porządkowi 

som i układom sztucznym. Semenko jest klasycznym przykładem roman

tycznego anarchisty. Kto jest z nim, kto z osób dramatu mu towarzyszyl 

Z pocrątku nikt - potem dopiero napędzane przez niego sprawy tak 

pokierują losami ludzi, że przyłączą się do niego Leon i Salomea. 

(Choć Salomea przyłączy się tylko częściowo - w śmierci swojej niż 

w działaniu, w ideii niż w materii). A kto jest po stronie „śmierci nie

widocznej"? Tu są prawie wszyscy. 

Wszyscy prawie w tym dramacie pochodzą ze starego świata, tego, 

przez który Polska upadla, z tego świata, który - choć jeszcze żywy -

to przecież skazany jest na zagładę. 

Regimentarz owładnięty sztuczną , konwencjonalną formą swojego 

wielkopańskiego regimentarstwa; Leon owładnięty konwencją swojej 

młodości ( jak u Gombrowicza w „Iwonie", gdzie mówi się - „Funkcjo

nować, funkcjonować! Nic, tylko funkcjonować w błogim rozradowaniu. 

Jesteśmy młodzi! Jesteśmy mężczyżni ! Jesteśmy młodymi mężczyznami! 

Funkcjonujmy więc jak młodzi mężczyźni! Dostarczajmy .roboty klechom, 

aby i oni mogli funkcjonować!") Księżniczka owładnięta romantyczną 

manią tajnych schadzek ze „swoim kozakiem", owładnięta całym tym 

niewieściem teatrem romantycznej pozy. Pan Sawa - ten wymyślony 

przez Księżniczkę jej niedoszły kochanek, cały w kompleksach, w sztu

czności, grający konwencjonalną, literacką rolę amanta. 

No i Salomea wreszcie, wraz z jej snem. Ten sen jest trudny do roz-

szyfrowania, gdyż jest to podwójny sen; sen o „prawdziwym życiu" i 

sen - marzenie o „śmierci ukrytej". Sen o prawdziwym życiu opowiada 

Salomei zagładę jej domu rodzinnego, jej gniazdka; jej czułostkowej, 

dziecinnej, małej, płaskiej dotychczasowości. To jest sen o okrucień· 

stwoch nowego, które zabija stare. Nowe, to Semenko i ten sen jest 

proroczy: spełni się. Ale ono śni także inny, srebrny-śmiertelny, niepra

wy sen: Salomeo chce zostać regimentorzówną, chce zrobić karierę 

społeczną. i to jest kłamstwem w jej osobie i duszy. I dlatego dwa 

są sny Salomei: sen zloty i srebrny, sen o „życiu prawdziwym" i sen 

o „śmierci ukrytej". 

Podobnie Leon, najpierw konwencjonalny bałaguła z pańskiej ro

dziny, o potem tragiczny, przeparły do muru śmierci, heroiczny czło

wiek nowej epoki, który przeszedł przez granicę konwenansu, przez 

kłamstwo własnego dotychczasowego życia, przeszedł przez wszystko 

do takiej prawdy, w której stoi się nowym człowiekiem, stopił się z 

Semenką i z nowym mitem. 

I tu najważniejsza sprawa, właśnie związano z ostatnim słowem po

przedniego zdania: „Sen Srebrny Salomei" jest obrazem walki dwóch 

mitów, dwóch ciągów mitycznych, „oficjalnego" oraz tego, który pod

skórnie istniejąc - przez Słowackiego - wyprowadzony no powierzchnię 

- zostaje mitem wiodącym w historii Polski, w odrodzeniu się ducho

wości i zarazem wolności polskiej . 

Mit story - to konwencjonalny, staromodny świat sentymentalnej U

z romantycznymi kochankami-Kozakami, z całym tym bagażem 



obrazów poetyckich i z całym zasobem konwenansów życiowych i or· 

tystycznych wytworzonych przez szkolę ukraińską polskiego romantyzmu. 

Kurhany, mogiły, jory i stepy, bałałajki i teorbany, dumki i kruczowło

se kochanki, porywczy Kozacy i pocałunki przy wtórze słowików w 

parku zamkowym; to jedno, srebrno strono, to mit „śmierci ukrytej", 

to przeszłość. 

I nowy mit, mit koliszczyzny; mit anarchicznej, krwawej, okrutnej, 

śmiertelnej, samobójczej wolności; nowego życia jeszcze nie ujętego w 

ramy, ole włośnie dlatego wartościowego, prawdziwego, bo takiego, 

co rozwinie się w nową epokę. Poprzez śmierć ciało, ole przez nie

śmiertelność ducha. 

Te dwa aspekty świata i dwa sposoby życia, te dwie strony natury 

ludzkiej i dwie polówki tej somemj cywilizacji 

teraz i i od tamtych czasów do teraźniejszych przejawiały się w roż

maitych prefiguracjach, ole zawsze w tej samej proporcji, w tej so· 

mej opozycji i w tym samym układzie. 

Teraźniejszość, ledwie kilkuletnia przeszłość nasza, doczesna, też w 

tym dramacie się odbija . I wiośnie takie uniwesalistyczne spojrzenie, 

takie połączenie wszystkich epok, takie wyniesienie ponad historię do 

rangi praw ponodepokowych - jest motorem naszego przedstawienia. 

Bo ono opowiada nie o Zaporożu, Ukrainie i Kozakach, ale o wolce 

mitu z mitem, mitu konwencjonalnego z mitem o prawdzie ukrytej pod 

płoszczem pozoru życiowego_, opowiada o zwycięstwie „prawdziwego 

życia" nad „śmiercią ukrytą" o zwycięstwie ginącego w płomieniach 

ciało nad ciałem tkwiącym w fotelu tronowym, które, choć jeszcze ży

we, jest istotą śmierci, czyli kłamstwo. 

* * 
* 
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