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Bohdan Urbankowski 

,,/sprawdzają się widzenia, 
I świat jest z duchami zgodn y" 

(Słowacki, „Sen srebrny.Salomei", akt I). 

PODWÓJNA WYKŁADNIA 

" 
SNU~' 

1. Między niewiarą a herezją. 
By zrozumieć „ Sen Srebrny Salomei" trzeba, choćby na jeden wieczór. uwierzyć, że 

mamy dusze i że mogą się one wcielać - choć nie mogą pamiętać o minionych żywo
tach, w których bywały czasem ludźmi, czasem ptakami, kryształami lub zwierzęcymi 
potworami o dwóch sercach i błoniastych skrzydłach. 

Nim jednak przystąpimy do wykładu „Snu ", przypomnijmy kilka podręcznikowych 
faktów. 

Dramat Słowackiego ukończony został w roku 1843, w Paryżu . Donosił o tym poeta 
w liście do matki. datowanym 28 listopada: 

Moja droga! Odebrałem listki kochane, a że nie odpisałem zaraz, to dlatego, że w mie
siącu tym byłem bardzo zajęty. Święta Salomea ciągle była ze mną i nade mną, przed
wczoraj dopiero imieniowijej wywiązałem się z długu, a z jaką radością, z jakim zachwy
ceniem, tego ci wyrazić nie potrafię. 

Autor listu miał wówczas 34 lata, byt od dwunastu lat bogatym emigrantem żyjącym 
z odsetków od 70-tysięcznego kapitału odziedziczonego po ojcu. przesyłanych mu 
regularnie z kraju . Jak widać z cytatu, na pierwszym miejscu stawiał twórczość. lecz 
gdy tylko ukończy! swój dramat, znalazł czas na napisanie do matki, do której miłość 
stylizował w listach będących także jednym z licznych uprawianych przezeń gatunków 
literackich. Poza tym grat na giełdzie, jako że z honorariów już wtedy żaden poeta by 
nie wyżył, sporo podróżował. Z naszego punktu widzenia interesująca jest zwłaszcza 
podróż z lat 1836-37, kiedy to poprzez Grecję Słowacki pojechał do Egiptu, gdzie 
zwiedzał piramidy i płynął łodzią w górę Nilu. Potem udał się w podróż wielbłądami do 
Ziemi Świętej i choć podróż ta nie miała być pielgrzymką - w pielgrzymkę się zamieni
ła . 13 stycznia 1837 roku poeta byt w Jeruzalem. noc z 14 na 15 spędził u grobu 
Chrystusa i tam - po raz pierwszy od lat - słuchał mszy z głębokim uczuciem. O trzeciej 
w nocy - jak pisze w liście do matki ( 19 li 1837) - poszedł dopiero do klasztoru i spał 
snem dziecka, które się zmęczv łzami. Potem pojechał jeszcze nad brzegi Morza Mart
wego i do Betleem, gdzie uczestniczył we mszy odprawianej na żłobku Chrystusa. 
Ostatnie dni tej pielgrzymki spędził poeta w klasztorze na górze Libanu, zwanym 
Betcheszban (czyli spoczynek umarłych w języku syrjańskim). W klasztorze tym odbył 
spowiedź - z płaczem i ze wszystkich grzechów życia. 

Znaczenie tych wydarzeń pojmiemy, gdy przypomnimy sobie, że przecież od lat 
poeta bvl człowiekiem niewierzącym , jeśli nie wojującym materialistą; to zgorzkniałym, 



bli skim n ih ili zmu pesymistą odrzucającym religię ( k imś w rodzaju egzystencjal isty, 
tyle, że nie tak mętnym i na dlugo przed egzystencjal izmem). że od lat w ielu wreszcie 
żywi ł n iechęć do księzy . czemu dał wyraz jeszcze 1 po la ach w hś c1 e pisanym do matk i 
18 marca 1843 roku; Nie -- nie zostanę nigdy księdzem. .. Oni ro. faryzeu ze mJ/ość uda
jący, obrzydzali mi próg kościelny i pokazywali do Boga drogę maleńką i pełną fałszów. 
po której tylko robactwo ludzkie pełznąć mogło . 

List ten, choć może wydać się to zaskakujące. jest jednym z kluczy do „ Snu" W 
1843 roku Słowa cki przeżywał bowiem okres egzaltacji m istycznei. która z a częła s i ę 
właśn ie w Zi emi Świętej i kt óra nie przybrała nigdy formy ortodoksyinej re ligii. W tym 
czasie poeta był s ię zw i ązał już z Kołem Towiańsk i go, o którym pisał matce (28 lipca 
1843 r): Teraz ... czło wiek jeden. jaśniej widzący rzeczy Boskie. odkrył niezgłębioną pra
wie czeluść przyszłości, w której wszystko ro się znajduje cośmy śnili~ ale logicznie po
wiązane f... ) Bo świat jest cafy fabryką ducha wyrabiającego w sobie mi/ość dla Boga„ . 
więc wszystkie stworzenie ma to za cel. .. a nie kończy to się na człowiek u, ale idzie wyżej 
i tak kolumna ta duchów kończy się na najczysrszych. na najbardziej wyrobionych. naj
więcej miłosnych . Więc. droga moja' można nie iść do celu Bożego. ale bawić się na świe
cie robiąc rożne rzeczy - ale życie takie nic nie pomoże. Można się wrócić nawet - ale zy
cie takie jest grzechem. 

Nim dopełn imy te cy taty i ukażemy s y s t e m . którego s ą odłamkam i. dla porządku 
musimy przyzn a ć, że w listopadzie, w czasie gdy powstawał „Sen Srebrny" , poeta 
właśnie z rywał z Kołem . Był to wy raz protes tu -przeciwko poleceniu Tow i ańskiego 
przekazanego Kołu przez M ickiewicza. w dość zres ztą dramatycznej formie. Oto jak 
wspomina rzecz Budzyński: 

Na jednej z sesji Mickiewicz zawołał: „ Bracia' Dziś ukazał mi się duch Aleksańdra I, 
cesarza Rosji i prosił, by bracia zanieśli modły do Boga na jego intencję. Słowacki zapro
testował go rąco. mówiąc: A mnie. bracia. ukazał się duch Stefana Batorego i prosił, 
abym przestrzegł, iżby bracia za żadnym nie modlili się Moskalem. W ówczas - jak rela 
cjonuje Budzyński, Mickiewicz porywa Słowackiego za ramię. ciąg nie do drzw i i wypę
dza krzy cząc: Paszoł wo n. durakl Stylis tyka i język ostatniej wypow iedzi każą przy
puszczać, że być może w tym momencie mówił przez niego duch carów ... n Tak czy 
inaczej, w listopadzie 1843 roku, w czasie pisania „Snu Srebrnego" poeta pozostaje 
w konflikcie z sektą. do której należał . Nie oznacza to jednak zerwania z wia rą w świa t 
duchów. W li śc i e do jednego z towiańczyków. niejakiego Kołysk i, poeta mi ał Iw ty mże 
listopadzie) napisać: Przy Sprawie trwam wszystkimi silami; na drodze wskazanej mi 
przez mistrza działać będę. Za razem jednak dodaje; na zebrania Kola chodzić nie 
będę, albowiem wolność ducha zachować pragnę. pod żaden indywidualny wpływ nie 
poddam się .. „ 
Więc znowu: niechęć do „ księży ", tj . pośredników, ale g o rąca wiara w Boga i kraj 

duchów. (Coś jak z anegdoty o Wolterze odmawiającym przedśmiertnej spowiedzi: nie 
będę gadać ze sługą, kiedy idę do Pana..). Czas zatem przedstawi ć swą wia rę, tak 
mocną, iż poczciwa pani Salomea sądziła, iż jej Julek p. agnie zostać ksi ędzem .. Brak 
miejsca nie pozwala na pełną prezentację poglądów poety21, ograniczmy s ię do tych 
wątków, które wy'stępują w dramacie. 
2. Prawdziwa historia świata. 

Zacznijmy od przywalan ia kilku :.. niejasnych na pozór - sformułowań, któ re padaj ą 
ze sceny. Najbardziej chyba zaskakuje przekleństwo. jakim mocujący się z chłopami 
Leon obdarza w akcie Ili Semenkę, któremu obiecuje porobić różne krzywdy i szpasy, 
dodając: 

Nim się duchy przenatu rzą 

W psa i obłok z krwawej pary 
W akcie IV z kolei ukazuje się duch Gruszczy ńskiego, któ ry wzy wa szlachtę do 

zemsty nad czernią: 
Goń c ie! bo na czarnych chłopach 
Krew nasza! - powietrze rwiemy! 
Gońcie! bo posza lejem y! 
Bo nam na błękit a c h krwaw o! 



Ten sam duch jednak. w akcie V zm1e11d zdanie 1 „ zemsty nad ludem zabronił 
Wątpliwoś ci budzi też stwierdze nie Semenk i (~ak tu IV). 1z noze Kozakó 

.. . Maią zaciętą na turę 

I okropną świ ętość duch ów .„. 
jak i opowieść Pafnucego (akt Ili ). iż Gru szczyński przed walk ą z K0Laka m1 

... pierwej du chy 
Na powietrzu gdzieś rozgramiał 

I bił o anielskie słuchy , 
I był w niebie nim na świat powróc ił, 

Porwał sztandar 1 na wrogi s ię rzucił 

Wątpliwości stylistyczne zwłaszcza budzi częste. nie tylko w tym dramac ie, uzywa
nie słów z rodziny „ lenistwa": leniwi są Polacy, leniwy iest - jak w ynika z konteks tu -
Leon, który każe Semence za siebie pisać listy, najleniwszy zaś 1est sarn Gru szcl y n 
ski: ten nie tylko nie pisze listów, ale leni się nawet na wojnę. mimo że Chrystus trzy
krotnie go na nią wzywa. 

To „lenistwo" nie jest wadą psycho logiczną , łub raczej: jest nie ty lko psychologicz
ną wadą lecz jest grzechem metafizycznym. To s1owo właśni e jest jednym ze stów -
kluczy filozofii S1owackiego. System poety to idea listyczna te o r i a ew o I u c j 1. 
jeśli zaś jedynym prawem świata jest postęp - jedynym grzechem jest z a I e n i -
w i a n i e się w postępie. 31 

Początek teorii ewolucji ?najdujemy w „ Genezis z ducha" - poetyckim wykładzie 
filozofii napisanym już po „ Snie Srebrnym". latem 1 844 roku: m y d u c h y S I o w a 
z a żąda I i ś my kształtów ·· Cytat ten zawsze sprawiał kłopoty interpretato
rom, wynika1o bowiem z niego. że Słowo, tj. - w Ewangelii Św . Jana - sam Chrystus, 
Druga Osoba Boga jest nie pojedynczą osobą ale z b i o r o w o ś c i ą By li nawet 
interpretatorzy sądzący, że w ogóle Bóg dla poety jest zbiorowością duchów - na 
dowód czego przytaczali epigramat mówiący, iż: nikt dotąd Boga nie pojął w jedności 
Słowacki sam do końca tych wątpliwości nie roztrząsnął, wydaje się, iż przy czyną błę
dów i wątpliwości jest ten banalny fakt, że poeta, jak wielu zresztą ludzi jest osobo
wością dramatyczną, że jego dusza jest jakby polem walki różnych systemów, że na
wet w czasie towiańszczyzny S1owacki wyznaje podwójny światopogląd : reliktowa 
wierzy w Boga jednego, osobowego i w jednego Chrystusa, o którym wspomina, że 
jest najpierwszym z duchów; na tę wiarę nakłada się jednak filozofia pluralistyczna, 
pokrewna myśli Leibnitza czy Schopenhauera, w której istotna jest wie I oś ć du
chowych monad. Nie ma u Słowackiego buntu duchów przeciwko Bogu (jaki jest w 
systemie Mickiewicza) - jest stwierdzenie, iż Bóg uczynił duchy widzialnymi i pozwolił 
by same z siebie, z własnej woli wywiodły pierwsze kształty świata . 3l Dalsza historia 
jest wyłącznie historią w i e I o ś c i duchów, które wywiodły z siebie najpierw siły 
elementarne (eter, elektryczność , magnetyzm i ciepło), potem zaś miały stworzyć 
światło. Część z nich jednak zaleniwiła się tworząc jedynie ogień. W dalszym ciągu 
kosmicznej e~olucji duchy tworzą system planet i gwiazd, minerały i kryształy na zie
mi - by w końcu wcielić się w świat żywy, w rośliny , zwierzęta i Judzi. Ewolucja ta 
odbywa się jakby metodą prób i błędów: w trakcie rozwoju powstają potwory o dwóch 
sercach albo też z otworami gębowymi na nogach - zostają jednak wyeliminowane 
drogą walki, która też jest prawem ewolucji. Prócz postępu, jak wiemy już z listu do 
matki, możliwy jest także regres (dlatego Leon widział Semenkę jako psa„.); jednym z 
motorów postępu jest także ofiara - dobrowolne ofiarowanie formy. W przypadku du
chów bazaltu ofiarowywana była stabilność i pewność - w zamian za to uzyskiwano 
zdolność ruchti, w przypadku ludzi ofiarowywane jest ciało - co przypomina samobój
czą śmierć :.... przy niepewności co zostanie uzyskane i czy w ogóle cokolwiek można 
po śmierci uzyskać. Ten wątek tłumaczy nam postępowanie Gruszczyńskiego: samo
bójczy atak na wroga (po rozmowach z duchami) jest aktem of i a r y, tak samo jak 
późniejsze wezwanie szlachty do ataku . Tą ofiarą chce on okupić wcześniejszy grzech 
z a I e n i w i e n i a Końcem ofiar i wcieleń ma być przemiana świata w światło i po
wrót duchów do Boga. A że do Boga prowadzą wszystkie drogi - byle p o s t ę p o w e 
- przeto Salomea w akcie Ili może tłumaczyć Semence: 

„. każda wiara 
Prowadzi ludzi do Boga„. 

\ 

' 

\ 
( 

VV ty m momencie oczywis te s i ę s ta 1ą pozo rne n1 ejaSnośc 1 dramatu. Jeśl i prawdziwą 

łl 1 s 1oną 1est ew o I u c j a d u c h o w - historia z1em1 j~st pozorem. pozorny jest cza s 
h isto ryczny pozorna jeSt t akze p rzes trzeń Du chy mogą wychodzić z form - a więc 
także z CLasu i przestrzeni. mogą wc ielać s i ę lub czekać na wcielenie. iś ć w górę w 
st ron ę świ atła albo w dół w świat zw ier z ąt 1 skat. Duch każdy - 1ak czytamy w przywo
ływanym 1uz l iście do matki z 28 lipca 1843 roku - zawiązuje s tosunki z podobnemi 
duchami beL ciała już będącemi. króre rakże oodobną rmssyą mieli i o dokończenie jej 
dbają ( ) Cały więc lud nasz umarły daw no 1est z nami i to jest obcowanie świętych, 
k1órego ks1ęza nam me mogli wytłumaczyć. To jest także kole1ne wytłumaczenie przed
b1tewne1 rozmowy Gruszczyńskiego z duchami niebios. Nie tylko z „podobnymi" 
rlucham1 n aw1ązu1emy s tosunki. św i a t cały przec1ez to duchy przebrane w formy, 
wszystk ie t duchy, rosl1n ne czy zwier zęce. łączy ducl1owa sympatia S tąd zn aki. 
stąd ostrzezen1a Kiedy Gruszczyński idzie na śmierte lną walkę, s łońce 1est: 

.. zlote. 
Na kształt mojżeszowych rogów. 
Ubrane w ogmste słupy .. (.) 

przyroda 1est pełna znaków, nawet kawki 1 wrony wyprawę polską. 

. Zwite koło naszych znaków 
Czarną koroną piekielną 

Okrakały za śmienelną. „ 
Podobne ostrzezenia widzą bohaterowie dramatu w akcie I kiedy Gruszczyński 

opus zcza swój dwór i on i b1egną<;a za nim żona i dzieci widzą nad dachem jakąś 
jasność· 

„ . Jakąś nową tajemnicę, 

Jakąś gorejącą świecę. 
Co je bardzo niepokoi 
Bo nad samym domem stoi 
Jak krwawe serce z płomyków„ . 

W takim - przeduchowionym - świecie przeduchow1one więc będą i owe noże koza
cze, o któ rych mówi! Semenko i nawet zegar w domu Grusz czyń skiego (akt li). który 
po wymordowaniu domowników: 

„. Zatrzymany strachem, czarem. 
Poznawszy. że czas nie płynie 
Stal na północnej godzinie 
Do srebrnego ducha głowy 
Podobny ... · 

Uduchowioną jest też I i r a Wernyhory, która odzywa się nawet spod kurhanu . A 
kiedy lirnik ją wykopał, to: 

. . Słyszał jej duch cały w brzęku 
Jak pierś u brzęczącej pszczoły. „ 

Ta lira - symbol poezji , zwiastun walk i klęsk - kryje w sobie ogromną potęgę ducho
wą (ogromnej potęgi duchy) - głos jej to rozkaz walki dla Kozaków, zapowiedź klęsk i 
rozdarcia Ukrainy, nadzieja przyszłego pojednania i przyszłego zmartwychwstania 
Polski. Z tego punktu widzenia najważniejszy w dramacie jest ten fragment aktu V, w 
którym Wernyhora przepowiada: 

„ . Taj słuchajte gdy z was panów 
Budut ' trupy, budut' hłazy, 
Taj gdy się wasz trup trzy razy, 
Pod mog//ą rwąc do sławy, 
Znów przewróci na bok krwawy; 
I pomyśl!; nędzarz boży, 
Ze i piorun nie otworzy 
I nie zdejmie wieka z truny, 
Taj świat przeklnie i pioruny; 
To jak stanę ja, dziad rzewny 
Jak mu ręce Izą uroszę, 



Po żebracku jak poproszę 
Jak ja lirę upokorzę 
I na sercu mu położę. 

I do czo/a mu przycisnę. 
I przeszłością w oczy błysnę. 
Starych dum nasypię w uszy; 
Klnę się na duch! że się ruszy. 
Taj wą twarzą księżycową 
Spojrzy na w as jak upiory ... 
Otóż macie moje słowo. 
M acie dumę Wernyhory. ( .. ) 

Przerywaiące wypowiedź w ieszcza pytanie Ks1ężn 1 czk 1 : 
.. Stój. . więc Polska? (. . .) 

ty lko pozornie pozo taje bez odpow iedz i. Odpowiedź daje poezj , która juz dzisiaj, 
przechodząc ponad pozo rnością czasu i przestrzeni, ponad k l ę skam i historii. jej pró
bami, błędam i , ofiaram i - wie, że Polska kiedyś zmartwychw stanie To, ż teraz 
spoczywa w grobi e. jak owi pokrwawieni zlach c1ce jest ka rą za jej zleniwienie. Pro
wadzące do klę s ki pos tępowa nie Polsk i nie było dobrowo ln ą o f i arą Ch rys tu sa, ryce
rze. k tórzy pad li, nie w cielili się w wyżn e duchy - czekają w wych krwawych c iała ch 
na moż liwość pow ro tu wt y c h s a m y c h f o r m a c h 1 odrob ien ia w in. „Sen Srebr
ny" jest dramatem niosącym nadzieję . 

3. Dramat podwójności i podwójność dramatu. 
Dz iejący się w historii i unoszący się ponad nią „Sen" to dramat po d w 6 j n o ś c i , 

a raczej dramat r o z da r c i a . człowiek jako forma dązy do ta/ości - jako duch dąży 
do zm ian. jako forma pol(Vinien być wierny św iatu widzialn em u - jako duch w1n1en w ier
noś ć światu niewidzialnemu, którego nie postrzega. Czasem ów niew idzialny świat 
daje znaki, ale czy człowiek jest w stanie prawidłowo odczytać znak i dawane z Tamtej 
Strony? 

„Sen Srebrny·· to takle dramat o błędnym odczytywaniu znaków .. . 
Gdyby podstawą ferowania ocen była tylko ko n st r u kc ja dramatu - utwór Sło

wackiego trzebaby uznać za jeden z najlepszych. jeśli nie najlepszy, dramat świata. 
Jego akcja rozgrywa się na dwóch planach bytu, podwójna egzystencja bohaterów 
daje ich czynom podwójną motywację. Jak .w zegarku! 

W p I a n i e re a I i styczny m „Sen Srebrny" jest dramatem historycz nym z 
czasów Konfederacji Barskiej, a dotyczy jej krwawego epizodu - podniecanego przez 
Rosjan buntu Kozaków i chłopów przeciwko wojującej z Rosją szlachcie. Bunt ten, jak 
ongiś bunt czerni Chmielnickiego, uzyskał początkowo przewagę. Najkrwawszym Jej 
w yrazem była rzeź w Humaniu, podczas l<tórej wyrżnięto 20 tysięcy Polaków. W końcu 
Jednak czerń poniosła klęską - pacyfikatorem Ukrainy był oboźny koronny, kasztelan 
kijowski Stępkowski (występujący w dramacie jako Regimentarz Stempowski) - w 
wyniku jego zwycięstw pogrzebana jednak została, kolejny raz, idea jedności Ukrainy 
z Polską. 

Słowacki sprawiedliwie ocenia winy stron obu. Społeczną przyczyną buntu jest bez
względny wyzysk ludu przez szlachtę, przypadkiem indywidualnym - nieludzkie postę
powanie Gruszczyńskiego, który .. . 

. . . chłopy odziera 
I plecy nahajem porze ... 

by każdy dzień mógł p rzynieś ć jego córce t o perełkę , to turkus .. Ten sam Gruszczy ńs ki 
znęcał się t a kże nad Semenką , co st ało się pow odem zdrady 1 zemsty Kozak a. Bunt 
koza cki nie jest więc bezprzyczynnym zwie rzęcym odruchem chłop rwa, nie jest I ż 
(Słowacki nie uwypukla tego wątku) tylko skutkiem rosyjskiej intrygi. Ma przyczyny kon
kretne, dlatego na zdziw ione pytanie Regimenta rza, padające w scenie sądu w akcie V: 

Jak ty mógł tak rozporządzić 
Buntem ? i takie płomienie 
Zapalić?() 



Semenko moze odpowiedzie ć: „Jak? ... Sercem, panie ... " 
Na społeczne podłoże dramatu nakładają się intrygi indywidualne: historia dwóch 

potajemnych ślubów Leona z Salomeą Gruszczyńską i Sawy z Księżniczką5J (Wiśnio
wiecka). Dodatkowymi motorami akcji s ą podstępy Semenki i przewiny Leona. Gdy 
Regimentarz nakazuje synowi napisać do Gruszczyńskiego list rozkazujący unikać 
walnej bitwy do nadejśc ia oddziału Sawy, Leon nie w ykonuje polecenia przekazując 
napisanie listu Kozakowi. Ten pisze rozkaz - prowoka cj ę : zarzu ca Gruszczyńskiemu 
tchórzostwo i nakazuje wal kę. Mszcząc s ię za krzywdy (juz jako Tymenko) w ymordo
wuje rodzinę Gruszczyńskiego - zostawiając jednak na miejscu zbrodni bandurę, 
która zdradza, że poszukiw any przyw ódca buntowników ukrywa się jako Kozak dwor
ski u samego Regimentarza. Na wątki po lityczne nakłada s ię wątek roma nsowy: Leon 
chcąc pozbyć się uwiedzionej Salomei, by móc ożenić się z Księżniczką, obiecuje swą 
kochankę Semence i aby łatwiej wprowadzić ją w błąd - bierze z nią potajemny ślub . 
Dalsza akc1a to próby Leona odzyskan ia Salomei i odpokutowania za grzech. Zakoń
czenie dramatu przypomina „Romea i J u l ię " z happy-endem: Leon szaleje widząc 
Salusię w trumnie, okazuje się jednak, że był to tylko letarg, spowodowany ziołami. Nie 
przypadkiem sztuka Słowackiego nosi podtytuł Romans dramatyczny. .. 

Na p I a n i e m et a f i z y c z ny m rozgrywa się akcja równoległa moralnym 
źródłem dramatu jest wina zbiorowa szlachty, która - gnuśna i chciwa - popada coraz 
bardziej w niewolę materii i „ zaleniwia się" w postępie . Głównym winowajcą jest 
Gruszczyński , który także się „złenił" i nie poszedł walczyć w obronie kraju i religii; 
Chrystus musiał aż trzy razy przyzywać go stukaniem w okno. Dwa razy zastał go we 
śnie, trzeci raz - na modlitwie, która dla poety także jest formą duchowego lenistwa, 
formą ucieczki od działania . Gruszczyński zdaje sobie sprawę ze swej przewiny 
mówiąc (akt I): 

„. kto używa 
Żywota. obok potoku, 
Którym sprawy bdże płyną, 
Kto chce spokojny na boku 
Wiejskich kosztować słodyczy. 
Choć się nie policzą ludzie, 
To się Bóg z takim policzy („.) 

- dramat Gruszczyńskiego jest takim „ rachunkiem Boga" Zapowiadają go przepo
wiednie Wernyhory, który mówi. że żona Gruszczyńskiego spruje kaftamk ledwo zaczę
ty i że on sam będzie wzięty przez dwie chorągiewki. Nie rozumiejąc języka wróżb stary 
żołnierz uważa, że Wernyhora plecie - zostanie wzięty do niewoli przez dwie główki 
swych dzieci zatknięte na kozackich spisach jak chorągiewki ; jego żona „spruje kafta
nik" - straci świeżo poczęty płód, który Kozacy wyrzucą z jej brzucha, zaszywając w 
to miejsce psa. Kolejną złośliwością poety przeciw ortodoksji jest stwierdzenie, iż 
Gruszczyński mając znaki za brednie - ucieka się do krzyża . Sformalizowana religia 
głucha jest na głosy z zaświatów, na znaki dawane przez Boga i przez duchy„. 

Podobnie winną jest córka Gruszczyńskiego Salomea. Nie tylko jako dziewczyna 
bezmyślnie korzystająca z błyskotek kupowanych za cenę ludzkiej krwi i potu (to była
by wina moralna, socjalna, lecz nie m et a fi z y cz n a): przede wszystkim jako 
duch, do którego inny duch zwrócił się z prośbą o pomoc. Salomea ma bowiem sen 
ołowi a ny (co jest symbolem śmierci). w którym matka prosi ją o pomoc. tłuma
cząc, że grozi jej śmierć, jeś l i córka nie przyśle po nią koni . Salomea nie odpowiada na 
prośbę i przez lenistwo woli wierzyć Leonowi, że sen to nie ołowiany lecz srebrny, 
wróżący bogactwo. Gruszczyńska ginie tak. jak zapowiadał to sen. 

Na tym samym metafizycznym planie rozgrywają się też losy Księżniczki , są one 
jednak jak gdyby tylko wyjaśnieniem tajemniczych widzeń i znaków, które ją prześla
dują (Jej dramat splata się z historią pie rścionka, który narobiwszy wiele zła wróci 
jakby do punktu wyjścia). Otóż: Księżni czka , która wzięła z Sawą ślub potajemny, 
mówi, że zostanie jego żoną naprawdę, gdy krwawa i ognista ręka odda jej ślubny 
pierścionek . Wydaje się to niemożliwe: pierścionek, którym Regimentarz chciał ją za
ręczyć z synem oddała przecież służącej, tej z kole i zabrał go Semenko. Ale Księż
niczkę ciągle prześladuje pierścień , który .. 



w ciało się w1ada 
I do kości dłoń wypieka. 
I z węglem, z ręką upada ( ) 

Ta makabryczna w1ZJa s pełni si ę co do JO TY Semenko zostanie ukara ny za zbro nie w 
sposób równie ok wtny okręcony s lomą, oblany s molą zamieniony zostanie w zywą 
pochodnię, która 1dz1e z r.:ka mi wyciągni ętymi ku górze. Ouc1na1ąc ręce Kozaka Sawa 
odzyskuje też krwawy pierśc 1e n 

Nie ok rutny wyrok 1 nie śmierć jest poi n t ą dramatu Jest nią pointa metaf it yczna. to 
Semenko oczyma pol;;:zuie p1e rśc 1 e ń w1adajac.y s i ę w wyp l oną , odc i ę t ą rękę, to przy 
pomocy duchow Sawa wydobywa od Kozaka akt skru chy Dopełnieniem tej skruchy 
Jest akt przebaczenia: duch Gruszczyńskiego ukazu je 1 ę Polakom 1 nakazuje zanie
cha(; zemsty. Jego miecz gr11 e się w rękach Pafnucego jak ołowi any Przebudzenie 
Sa lomei z letargu - koniec krwawego snu, koniec zbrodni - urasta do rang i symbolu 
Dramat rozdarcia dob i egł końca, św i a t jest znowu? ducham i zgodn .v 

Re 1mentari po leca kraj i siebie .. 
Te1 Salomei na niebie, 
Które1 święto nam przypada 
W przedostatnim listopada 

Przypisy: 
~Towiański u s i łowa ł uspraw1edliw 1t sw oJą miłość do Aleksandra wtapiając ją w antyrosyjski wywód. t lumaczył 

m1anow1c1c G oszczyńsk1emu, za du ch cara. „ /eden L bardzo małych duchów w kraini e ziem sk ie(, moze pomó c 
Polak.om w walce z Ro sj ą. Oto „Mikołaj wyjeżdża, aby dać sitę sw o1emu WOJSk u, przemów ić do niego, ty mcza
sem duch Aleksand ra szepnie mu c oś, co Jemu samemu sity odbierze„ 
Czy J~ dnak nie była to i deologię dorabia na ex post do k rec10J. rozkładającej polską amig rację robotyJ czy ra cji 
nie mi a ł Slow acki, kt óry w1edz1o ny poetycką 1n tu ic1a przeczu ł to. co Po w ielu la tach stw1e rd21l 1 h istory cy 1z To
wiańsk i (mrneJ ważn e n a 1\e sw 1adomie, na ile l&ślepionv swoją w1arą l pracowa ł na n.ecz ambasady rosyjsk1e1. 
któ ra penetrowala środowisko po lskie i usiłowała 1e sparal izowal:: 1 wytrąc ić z pol i tyki 

«)Zainteresowanych odsy łam do sweJ k s 1ąż1c. 1 „ Absurd - ironia - czyn", w które1 sze rzej omaw1 m św1a topog ląd 
S łowackiego 

H) Dla f:>Orównania: w dramacie „ Beniowsk i" Ch rystus zan:uca Polsce lenistv.•o 1ako n ajcięższy jej g rzech w his
torii. 
„Dlaczogości e wy, mury, nie szły na połudme? - Dlaczegośc1e wy, w1eze. nie szły z krzyl m 1 na g łowach , 
mówiąc . „ Chrystus 1 Chrystus! Stałyśc ie na miejscu - jako rnorze beL fa li - zasypiałyście Jako trumny olow1ano; 
gdzie bylet praca 1 kuźn ia nowych myś li . nie było was .. ·· . 

7' W11 n o t ę myśt porówna ć z systemE!m Eriugeny, w którym Bóg - Jedność. Jd St 1es2:c2e nicością. nat0m iast 5ta1e 
si ę bytem wc ie la1ąc s1e w świa t iak.o w1e l0Sć . F1Jozof porów nuJe tei Boga do sło ń clJ . „rozm1enia1acego s i ę · na 
prom1en1e; w ro zm1emame się nie jest tednak fo rmą zamkama czy śm 1erc 1 , lecz wlaśnio formą r\ rodzin. 

; ) Nazwisko musi przywodzić na pamięć „ Ogniem 1 mieczem" Nitt 1est to 1edyna i przypadkowa 1b1ezność : 
Somenko Je51 w duzym st pr11u P.iorwowzorem Bohuna. pn:eb1e ra1 ąc.y si Sawa przypom ina fortele Zagloby 11d 
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