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CZYLI 

MIĘDZY SNEM I SPANIEM 

Kto wie, czy Ukraina lat sześćdziesiątych osiemnastego wieku to 
nie był świat jeszcze bardziej zawiły od naszego. Nie jesteśmy 

mądrzejsi od Slowackiego. Złudne jest przekonanie, że roman
tycy, a może właśnie w szczególności Słowacki w latach czter
dziestych dziewiętnastego wieku był za blisko historycznych 
wydarzeń, jakie posłużyły mu do zbudowania własnej akcji, by 
mieć do nich dystans. Od roku 1768 do roku 1843 zdarzyły się 

rozbiory, przetoczyła się epoka napoleońska, przepadły nadzieje 
Księstwa Warszawskiego, była klęska Powstania Listopadowego 
i Wielka Emigracja. Prawie 80 lat, być może najbardziej wypeł
nione 80 lat w całej historii Polski. Dosyć zwrotów dziejowych, 
dosyć świetnych dzieł literackich i historycznych, dosyć pracy 
potężnych umysłów, by wydłużyć perspektywę. Od połowy 

dziewiętnastego wieku do dziś nie zdarzylo się w dziele prze
trawienia historii tak znowu wiele więcej. 

A czy z kolei romantyczna legenda barska, mitologizacja barska, 
którą Słowacki podtrzymywał, nie tkwi równie mocno w nas, 
bodaj silniej, bo w podświadomości? I w ogóle czy te półtora 

wieku, jakie nas dzieli od napisania Snu srebrnego Salomei to tak 
dużo? Europa nie bardzo się zmieniła. Europejska hipokryzja, 
fanatyzm, politycznie umotywowane okrucieństwo pobierały nau
ki właśnie w końcu osiemnastego wieku, wieku rozumu. Że 
sprawy w wizji Słowackiego obecne na pierwszym miejscu mają 
niejedno wspólne z naszym światem, nie trzeba zresztą nikogo 
przekonywać, czyni to gazeta codzienna. 
Kiedy trudno nawet elementarnie wyłożyć, co się z nami dzieje, 
pozostaje sprawdzenie u wróżów i wieszczbiarzy, jak oni nasze 
przeznaczenia widzą. Tym zdarzało się znać nawet daleką przy
szłość. Wbrew banałowi widuna, fachowi jasnowidze zaczynali 
bowiem od tego, że jasno rozumieli, co się dzieje wokół nich. 



Taki właśnie jest w Śnie srebrnym Wernyhora. Jest zdumiewająco 
przvtomnyrn jegomościem. 
A więc: co ma nam do powiedzenia Słowacki? 

W 5 akcie Regimentarz każe przynieść trupa Gruszczyńskiego, by 
się przed nim pokajać, ale i po to, by zaraz użyć go jako rekwizytu 
potężnej teatralizacji. Jej celem jest samooczyszczenie. 

Panowie! ;a nie morderca -
Czy nie widzicie? że ściska , 

Że ściska mnie, nie odpycha? 

Regimentarz w swoich monologach zawsze najpierw zadość czyni 
hasłom moralnym, by potem spokojnie przejść do interesów. 
Pozbywszy się wyrzutów sumienia, a może tylko je odsunąwszy, 
przystępuje do montowania uplanowanego małżeństwa Leona. 
Wówczas zjawi się Wernyhora i wszystko przyjmie obrót inny. 
Wernyhora przychodzi zmienić bieg wypadków, bo dokumenty 
szlacheckie Sawy poplączą plan Regimentarza. Ale przede wszyst
kim przychodzi, by rozstać się „z wami, panicze". Przychodzi 
powiedzieć im jasno, że to oni, nie umarli, są trupami. Przychodzi 
też przekląć, lecz nie przeklina. 
Ale za nim to wszystko zrobi, tłucze swoją lirę. Znaczenie tego 
gestu Wernyhory jest zaskakująco zbliżone do metafory Mandel
sztama, kied)' mówi o końcu sztuki chrześcijańskiej: „nowy 
Orfeusz rzuca swą lirę w bełkocącą pianę„. nie ma już więcej 
sztuki„." Wernyhora żegna się z trupami, a odchodzi z umarlvmi, 
w których więcej życia. Tarn, dokąd według niego idą umarli 
- w stepy Ukrainy. Zabiera ze sobą pieśń. 
Nie będ zie pieśni. Nie będzie pamięci, nie będzie kultury. Będzie 
- chciałoby się powiedzieć - pusta zona, świat niepamięci, jak 
w Stalkerze Tarkowskiego. Wernyhora - on sam - chce jednak 
zapamiętać. Zostawia też nadzieję w postaci słynnego proroctwa. 
Czerwony dom ma spać . To już nie sen srebrny, tylko spanie, 
wiei ka i pusta nuda. Czasy, które nadchodzą warte będą, by je 
przespać. \X'śród uczestników tego dziwnego i wieloznacznego 

happ] endu, którzy mają kłopot z przypomnieniem sobie poloneza, 
snuje się w tym przedstawieniu męczennik. Jego obraz będzie się 
odtąd pokazywa ł w śpiącym świecie jako centrum zbiorowego 
rytuału ku podtrzymaniu legendy. Ale i w drugim znaczeniu, jako 
znak żywej pamięci. 

W jakim miejscu proroctwa Wernyhory my dziś się znajdujemy? 
jest to pytarne ciekawe dla wszystkich, którzy ani nie machnęli 
jeszcze ręką na romantyczny dramat, ani nie deklarują, że w duchy 
nie wierzą, tylko w sarn najczystszy praktyczny rozum. W czysty 
rozum, jak dowodzi psychiatria, wierzą tylko szaleńcy. Zresztą 

powiada Mrożek:* 

TATIANA: 
Czy Pan w nic nie wierv1

1 Piotrze Aleksiejewiczu? 
.\}E]KIN: 
Jakby to powiedzieć„.Staram się. 
TATIANA: 
Wierzyć cz)' nie Jl'ifl'ZJ'ć? 
SJEJKIN: 
Na jedno wychodzi. 

„Wi~c JCSt jakiś sposób mów1erna rzeczy ohydnych, który je 
zamienia w anielskie" - pisał Słowacki w lutym 1845 roku 
w liście do matki . Starał się w nim wyjaśnić, dlaczego śmiał nadać 
swojej bohaterce jej 1m1ę i posłać utwór w podarunku imienino
wym. 
Słowacki, idąc za wzorem Sofoklesa, oszczędza nam widoku 
straszliwych scen, a każe je tylko relaqonować. W tej wielkiej 
dramtycznej logice Greków, której celem jest catharsis, ważniejsze 
jest, byśmy potrafili wznieść się ponad krew, niż mieli przyjem
ność w oglądaniu okropności. 
Ale Słowacki czyni coś jeszcze: jednej ze swych postaci oszczędza 
wiedzy o strasznych wypadkach. Nie tylko on, wszyscy obecni 
w utworze wielcy zbrodniarze i drobniejsi przestępcy starają się 

ukryć przed Salomeą prawdę. Nikt nic jest tutaj pozbawiony 
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ludzkich odruchów, a najbardziej grzeszni obdarzeni są czuciem. 
Każdy z nich ma swoją chwilę wielkości, w każdego niemal wciela 
s ię na chwilę Król Duch. 
Dzięki temu, że Salomea nie zostaje wprowadzona do rzeźni, jej 
glos mógl poeta uczynić głosem samego Boga. To b)·I dar dla 
matki, którego nie zrozumiała. Odpowiada! jej w tym samym 
liście : „Chorzy jesteście i chcecie, aby wszyscy podobnie Wam 
j~cze li. Nerwami już, nie sercem czujecie„. Lubicie, co \X'am 
nerwy rozczula, a wstręt macie do zdrowych pokarmów.„" Ten 
czuły list do matki jest chwilami brutalny. 
Dz ięk i temu, że Salomei oszczę<lzono, mogą obecni na scenie, 
możemy my z nimi wznieść się ponad jatkę. Jatka paraliżuje, 

w jarce nikt niczego nie może wyartykułować. 
Pafnucy ro męczennik, a Salomea ro świ ęta naiwna, której 
oszczędzono męczeństwa. Ale ona wie więcej niż inni, świadomi 
mechanizmu toczącej się gry. I Pafnucy, i Salomea, jego szlachetna 
odmiana fanatyzmu 1 1ej 01ewinność, są niezbędne w rym 
uniwersum zbrodn1. Salomea do Semenki, sprawcy jej tragedii, 
mordercy jej bliskich : 

Nie, Semenko, każda 1viara 
Proll'adzi ludzi do B~~a. 
Tatko 1t1Ó11Ji: śn,•iat to mara, 
A dobrodzie;: śmiem trwo,ga. 
T q; 171)', h)'1valo, 111e d1vorze. 
Kiedy śnies okna zaivali, 
PrZ)' tatku kolędowali 
[fi .mhrne J\arodzeme Boże. 

Słowacki pisze dla niej jeden z na1waż01ejszy ch monologów 
dramatu. Salomea opowiada ,,. mm o oicowsk im kolędowaniu, 

w którym pasterze szukali dziecka: 

/jc/J - gdj• I/tli/I zaJpiewa/ latko, 
Że znaleźli - to mnie IJJafq dzieU!CZ)'nę 

LZJ' zala6•: dreszcz radośtl)' przechodzi!, 
I krv·cza!am: Chrptus Pan się narodzili 

I krzyzalam i klaska/am tak 1v ręce: 

Chr,rstus Pan się narodzi! 1v sta;ence/ -
A dziś.I Boże.I cóż się ze mnq dzieje? 

Ta opowieść o Chrrstusie - dziecku , w której streszuonn 
geniusz chrześcijaństwa, skierowana jest do zb rodniarza. On 
odpowie: „nie mogę od łez„." i będzie to scena godna Dosto1ews
k1ego. 
Salomea rzeźnię prześ01fa. I dlatego jest teraz jedyną osobą, która 
jest w stanie wypowiedzieć na nowo, w zamęcie 3 aktu, przeslanie 
chrzcści1aństwa. I ono może zostać zderzone L wydarzeniami, 
które remu przeslarnu przeczą. 

Co tu jest rzeczywistością , a co złudzeniem? Dziec innie wyrażona 
hiswria Narodzenia, czy błędn y krąg okrucie ństwa i fanatyzmu;; 
Dla Slowackiego odpowiedź jest oczywista: To Narodzenie jest 
realną prawdą. Ono właśnie jest rzeczywiste, podczas gdv reszta, 
1ak pow1edzial stary Gruszczyński, to mara. Bohaterowie Snu 
srebrne,~o niekoniecznie podzielają takie przeświadczenie. Są zagu
biem, wszystko jest dla nich niejasne i poplątane. Działa1ą po 
omacku. Zachowują się iak szaleńcy. 

Co robić z takim światem:> Kro przyjmuje go za rzeczy wisrość, 

za truwa duszę . Salomea jest trzeźwa, choć śni . Trzeźwość Slowac
kiego polegala me tylko na bardzo ostrym widzeniu Judzkich 
motywacji w historii, ale również na tym, ze wyraźnie odróżniał 
nierzeczvwi stość od rzeczvwistości. Kloakę świata 1 potrzebę 
czynienia dobra, to, co czynimy oraz to, do czego siebie sami 
przeznaczamy. Z jednej strony niespokojność, nudę i czczość 
myśli, z drugiej „promienistą wolę, w nas utajoną", o jakiej p1sal 
Mochnacki. 
Gdzieś tu blisko jest może odpowiedź na pytanie, dlaczego 
deklarował , że to fragmenty Sn11 srebrnego Sa/0111ei, a nie poemat 
Ul Szl/Ja;carii gotów jest zadeklamować przed Chrystusem. 

Nie idzie więc o „naszą interpretację Słowackiego", lecz 
o nieco inny odcień tego popularnego hasła. O to, by - w mia
rę możliwości, jakimi dysponuje obecny teatr - stworzyć 



WATAŻKA HAJDAMACKI MAMAJ I }Eco chNv. IMt PAN MAMAJ GRA NA GITARZE; 

IMć PAN MAMAJ PIJE GORZAŁKĘ; IMć PAN MAMAJ TANCZY; IMć PAN MAMAJ 

GOTUJE KuLESZ I Mvśu Co MA ZROBIĆ z JosIEM; IMC PAN MAMAJ NAMYŚLIŁ SIĘ 

I z AMATORSTWEM PowIES!L JosIA Do GóRY NOGAMI. KoN PATRZY NA To 

WSZYSTKO ZDZIWIONY. 



GONTA NAD TRUPAMI DZIECI 

PANOWIE NIE ŻYCZĄ PoDDANSTWU UPADKU, LECZ UszczĘSLIWIENJA; NIE OPUSZ

CZENIA GosPODARSTWA I Rou, LEcz Pn.NOWANIA, STARANIA 1 MIENIA NAJLEP

SZEGO; A PRZEZ BuNT NIE TYLKO GosPODARSTWO 1 ROLE OPuSc1t, ŻONY 1 Dziw 

Do OSTATNIEJ M1zER11 1 NĘDZY PRzYPROwADz1t, Au I WŁASNE ŻYCIE NA 
WIDOCZNĄ STRATĘ ODDAt POTRZEBA. 

LIST P11STIORSK( UNICUf.CO Mi::TR:OPOLITY KIJOWSKIEGO, IO LIPCA 1769 ROKU 

GONTA W HUMANIU 

SzPAK MNIE M ówIL, ŻE w KoDNI TAK TRACONO H JDAMAKólf : N.w RowEM 

GŁĘBOKIM KŁADĄ GŁOWĘ I TNĄ. Po ZAKOP ANIL CIAŁ SAM K REW BILA FONTAN

N SPOD ZIEMI. PRZEKONAŁO To SĘDZiów, ŻE WIELU N IEWINNYCH LvozI PocI-

7'\ ĘLO' 



warunki, dzięki którym da się wizję Słowackiego dziś od
czytać. 

Czy jest możliwe i jak jest możliwe, by oddać dziś Słowackiemu 
głos? Pierwszym warunkiem jest porzucenie naiwnego przekon
ania, że Słowacki był od nas bardziej naiwny. Jeżeli się natomiast 
zgodzimy, że, choć poeta i wizjoner, patrzał w gruncie rzeczy 
trzeźwiej niż my, możemy pytać dalej. 
Nas samych stać dziś w porywach na objawy zdrowego rozsądku. 

Chwilami zresztą podejrzewamy, że zbyt latwo przychodzi mu 
sąsiadować z obłędem. Słowackiego stać było na wizję na miarę epoki. 
Kto dziś może powiedzieć, że spełnia ten warunek? 
A więc: jak dać się wypowiedzieć Słowackiemu? To jest dla scenv 
pytanie bardzo praktyczne, niemal warsztatowe. Można je po
stawić w teatrze, który podejrzewa, żę poza uprawianiem spon
tanicznej autoekspresji ma jeszcze jakieś zadania. 
To pytanie podstawowe nasuwa szereg dalszych. Co zrobić przede 
wszystkim z tekstem, by jak naczyściej wyartykułować intencję 

Słowackiego? Albo odczytać wedle tej intencji znaczenie po
szczególnych postaci? Jak grać? 

Co nas dzieli najbardziej i naprawdę dzieli od połowy dziewiętnas
tego wieku, to szkola oszczędności wyrazu, przez którą przesze<ll 
teatr dwudziestego wieku. Przeszedł przez współczesną poezję 

i dramat, które postawiły sobie za zadanie „jak najmniej słów". 
W dodatku całego tekstu Snu srebrnego Salomei zagrać się nie da. 
Dla nas dzisiejszy sens „oczyszczenia tekstu", redukcji tekstu do 
istoty intencji, nie może się więc wyrażać inaczej, jak przez 
ograniczenie potoku poezji. 
Regimentarz w 5 akcie, bezpośrednio po wydaniu wyroku na 
Semenkę (zakneblować pyski, ręce okręcić słomą, oblać smolą, 

poświęcić przez księdza, zapalić, poczym wolno nieść przez wieś): 

Sqd się od drugich zaczyna, 
A zakończy się na sobie ... 
Wiedzcie zaś, że to, co robię 
W imieniu swoim i syna, 
Z aniołów idzie nakazu, 
Którym nie f:ylko W)'razu 

Wnętrznego trzeba od ludzi, 
Lecz i kształtu, co żal budzi, 
Skruchą serce zadawalnia, 
A przed sqde111 już Aniolóu" uwalnia. 

Dzisiaj chcemy, by postaci wypowiadały się krócej. Jeżeli zależy 
nam na jasnym wyartykułowaniu tej intencji Słowackiego, który 
chce pokazać nadużycie religii do usankcjonowania zwykłego 
instynktu okrucieństwa, wypada urwać jego wypowiedź tam, 
gdzie w powyższym cytacie kończy się druk tłusty. Albo - z tych 
samych względów - ograniczenie innego monologu do słów: 

A ni111 dwie pory prze111inq, 
Na świętego kinę Franciszka, 
Z weselnego pociqgnie111 leieliszk.a. 

Gdzie indziej jeszcze Regimetarz z nadzwyczajną łatwością prze
chodzi od wyroku na Semenkę do załatwiania rodzinnych in
teresów. Kiedy za sceną podpalają żywą pochodnię, on proponuje, 
językiem niemal fredrowskim, by zebrani przeszli do spraw 
bardziej na czasie: 

Z światem się godzić należy: 
I biec razem, jak czas hieży, 
Bo stanqć jest niebezpiecznie. 
Jakoż pogrzebowe świeczki 
Gęs1J•111 zagasiwsz;· placze111, 
Affektów będę tlu111acze111 
Mego syna dla Księżniczki. 

Skreślenie poprzedzającego ten ironiczny passus fragmentu o za
wiłej myśli oraz strukturze poetyckiej, pozwala lapidarniej wyrazić 
biegłość Regimentarza w przyozdabianiu własnych inte~esów 
objawami szczerego (?) żalu. Słowacki sam wyposażył Regimen
tarza w jawnie erotyczną skłonność do Księżniczki, którą on 
swata z synem. I o to szybkie przejście od makabrycznego wyroku 
do stworzenia gwarancji dłuższego cieszenia się wdziękami panny 



Wiśniowieckiej prawdziwie po szekspirowsku zadbał. Jego czytel
nicy chcieli jednak poświęcić na lekturę więcej czasu niż gotowi są 
to uczynić w teatrze nasi widzowie. 

Co otrzymujemy po tak iej próbie zredukowanta tekstu? Bodaj 
hi sto rię opętani a . 

Egzemplarz sceniczny, jaki pozostaje, nasuwa wniosek, że bohate
rowie Słowackiego w swoim przerzucaniu s ię od skrajności do 
skrajności, w miotaniu się między ok rucieństwem i wyrzutami 
sumienia, zmierza ją ku rodzajowi obłędu. Są zagubieni w świecie 
1 w historii , i każdy ich krok to za tracenie potęguj e. 

,\k eja tej sztuki zdaje się opowiadać o rozcięciu na dwie części 

integralnego świata złotego wieku, kiedy ludzie jedli chleb 
- wedle slów Wernyhory - od jednego dany Boga. 
Skutkiem tych wydarzeń jest rozszarpanie tego jednego wielkiego 
Boga na dwóch mniej szych bogów. (Czego to będą bogowie? 
Nienawiści?) Już nie tylko malownicza, wzbogacająca obyczaje 
i kulturę d woist0ŚĆ obrządku i żywiołu muzycznego, ale schizo
freniczna dwoistość sakralnego aktu odnajdywanta się we świecie. 
Świat z wewnętrznym pęknięciem. To by byla ta lektura dla 
„chlopka bogatego z rodziną już czy tać umiejącą - za sto lat 
- w cichym gdzieś domku pod Krakowem''. 
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RZEŻ HUMAŃSKA I HAJDAMAKA 

SPOD RzEZI HUMANSKIEJ WYSZŁO WIĘCEJ ZNAKOMITYCH POLAKÓW, KTORZY TE. 

RAZ DZIAŁAJĄ - Niż z LICEUM KRZEMIF.NIECKIEGO 

JULIUSZ St.OWACJo:I 



••• MALo ZosT.u.o SIĘ GosPODARZY NA UuwNJE. Kro PoczuwAL SIĘ, UMYliL 
NA W0toszczvzNĘ, Do KRYMU, Do Mosnrv, Do DoNU 1 SAMI Tvuo PoczclWI 

ZosTALl SiĘ, Nic SnADAJĄC WIĘCEJ LunNO$C~ J.u WE WSIACH Dz1ES1Ęcru. 

RESzrA Wsi ZosTAtY OPUSZCZONE 1 w Pusm ZAMIENU.Y SIĘ. WvnAwAL STĘP

KOWSIIEMU SYN OJCA, OJCIEC SYNA, MĘŻA ŻONA. 

PRZYSIĘGAM PANU Boc;u WSZECHMOGĄCEMU w TRóJC\' ŚWIĘTEJ JEDYNEMU NA To, 

Iż PRZY ODEBRANYM NA SIEBIE MU.OSIERDZIU DAROWANIA Ml ŻYCIA MEGO, 

DozGONNJE, WIERNIE 1 TRZEżwo, BEZ ŻADNEJ ZDRADY 1 UcrEK.ANIA, w STAJNI JM 

REGIMENTARZA Lue Do Wou DYSPOZYCJI DwoRu MAJĄCEGO, Do JAKIEJ BY 

MNIE USLuG1 OsRóeJL, TĘ BEz ŻADNEGO SPRZECIWIENIA S1Ę CzYNIC MAM. TAK 

MI, BożE, DoPOMóż 1 NIEWINNA MĘKO SYNA JEGO. 

!Uplioi w Czennnej, fot. Adam Bujak 
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Lisry Juliusza Slowackiego do matki, Salomei Slowackiej-Bicu 

Paryż d. 15. lutego 1841 . 
A teraz bez egzaltacyi i prosto ci napiszę, że ty 

zajmujesz pierwsze miejsce IV sercu mojem; gdybym 
umiera/, k.azalbym spalić i odnieść ci serce moje, bo jego 
popiół do nikogo innego nie należy. Zawsze czegoś 

brako1valo tym, którym je oddać chcialm1. „Najpięk
nie;szej z córek moich dam imię twoje chrzestne", i to 
imię dlugo będzie brzmialo owonione zapachem kon
walii, która rośnie na Czerczy; to jedno mogę: dźwięk, 
glos, echo dać naszemu smutkowi. 

Paryż , d. 28. lipca 1843. 
Wkrótce, zda mi się, nowe dziecię w świat 1vpzlę, 

gdzie jedna z osóbek chrzestnych nosi imię two;e. Może 

też dziecinę tę prędze; zobaczysz niż inne. (. „) 
„.jak szalony piszę prędko, chcąc aby jak napvięce; 

ducha wy/a/o się ze mnie i poszlo utwierdzić, żywić 

ciebie i rozmiłować w Bogu i prvwiodlo do celu, nie 
katując cię cieleśnie, ale łagodnie prowadząc. 

Pisa/em tak, żem się aż zmęcvl, i lęk.am się 

odcvtywać slów napisanych, bez ladu bowiem i przela
dowaniem być muszą. 

Paryż, d. 18. listopada 1843. 
Moja droga! Odebrałem listki kochane, a że nie 

odpisalem zaraz, to dlatego, że w miesiąm IJ'm bylem 
bardzo zajęlJ'. Św. Salomea ciqgle by/a ze mną 
i nademnq, przedwczorq dopiero imienio1vi je; wy1vią

zalem się z dlugu, a z jaką radością, z ;akiem 
zachwyceniem, tego ci wyrazić nie potrafię. 

lntię to tylko i oczka zielone, więce; nic, ale chcę, 

aby to imię pach/o na wieki, aby odtąd rozkocha/o ludzi, 
aby dziateczki maleńkie odpowiada&' matkom kied)1ś na 
ten głos, którym stara Januszka wola/a wśród czereś
niowych sadów na dziecko swoje. 

Sq mda na ziemi i I/! niebie, o których się ani śni/o 
nasz;•m filozofom. Pod Krakowem jest pustynia św. 

Salomei: otóż ta pustynia musiała być teraz zupełnie 

pustq, bo to, co jq zaludnia/o, by/o " mnie; i dziw 
większy, że to w ten miesiąc, i to przed sam]m dniem 
imienin, bo wierz mi, droga, że sam kwiat m)'śli 

nasvch jest podszeptaniem i tchnieniem nadniebieskiem 
stworz.ony. Jeżeli czas W)'Starczy to i „Salus ie" W)'· 
prawię. 

(fragmemr) 

Pa~yż, lu1J1 1845. 
Jest z1vyczajem Anglików, z1vlaszcza IV klasie 

pnvowaró1v krwiste;· organizacji, że co miesiąc użyll'a;ą 
emetyk.li, a bez tego zabiegliby knviq, obrośli sad/em, 
starci/i 1vszelh[ myśl i energię. Dla 1J1ch ludzi Bóg 
stworvl dawno emetyk, a teraz prvslal doskonalsze 
lekarstwo, to jest enenvującq muvkę Chopina. 

Grl.J' zohaczJ'SZ takq ciężką istotę, nad którq rialo 
utrvmu.Je codzienne z1vy1cięst1vo, radź jej jednq lub 
drugq kllrac]ę. Lecz obu lękaj się dla ludzi W)U'iędlych 
i schorzalych, bo po emetyku część ciala 11!/asnego 
wyzucq, a po koncercie Chopina część dusv 1vlasne; 
utracą. 

I ~y, droga moja, czula, dobra, litośna, millljqCa, 
siadłaś pisać do mnie, 1vyiplakawSZJ' się w kącie z duszy 
ralfj, IJ1JplakaJ11SZJ' się na próżno, więr grzesznie, 
1vyplak.awsv się dlatego, bo cię semitonami i dyssonan
sami polonev Chopina laskotaly po wsvstkich ner-
1vach. IViesz więc, co napisałaś? Oto list, który dla 
nerwowego, sentymentalnego czlowieka prostego, z ser
cem, jest listem zupełnie bez serca pisanym. Ja także, 
droga mo;a, bardziej teraz niż IJ' otwartym być muszę, 
bo to o duszę t1vo;q nieśmiertelną chodzi. 

Otóż po111iem ci, coś 11apisala. ZaCZJ'nasz od 
prostego wyzutu, że marnuję moje zdolności, od 
wyzutu, żę nie piszę tak jak dawniej pisalem„. Jeżeli 
ja rzecvwiście bylem kiedjiś //! szczęściu a dziś 

podupadlem, bo bogac/1vo m)'śli;est państwem 111 aniolów 
krainie,;eżeli więc pra1vdzi1vie (a ty 1viesz, że bez 1viny 
1vlasne; podupadłem), to powiedz mi, cz11 to do ciebie 
należalo pokavwać mi, że ii· plaszczu dziura1vy1m 
'!Jrz.alaś mię li ' S111oim eleganckim ChopinOJIJ'm salonie? 

(. . .) Oto rada, aby1m się 11ie spiesvl z drukowa
niem, a ochlonqwsz,v z ~orr.'.czki, odczyta/ ut1vór mó;, 
;ak gdyby byl utworem innego pisarza. Pomyśl, droga, 
jak ta rada ;est zlq i falszy111q. Więc 1)1 chcesz, abym ja 

JULIUSZA Sł.OW ,\(;KIEGO 

~lłll 

SREBRNY SALO~IEł 

Romans dramaLyczny 
• pię1.:iu a„tnh . 

I' Drakar1i i Lil•Kraii. lnl4e i lr111, 

1944. 

blisko milczenia mia/em do przetrawienia myśli moich, 
i spodzim·alem się, że na tem milczeniu długiem 

zakończ)SZ W]rzuty wo;e, a nareszcie pozdrowisz mię 
listem dobr)'m i spokojnym„. nareszcie przebaczqqcym, 
bo ;ednak i ;a 11ie ;estem bez winy, bo winq mo;q ;est 
użycie imienia świętego, a to wcale mi do glow)' nie 
prz)'Szlo, kiedym pisał! (.„) 

Lecz i tu, po111)'śl IJ', droga, gqyb)"' ;a napisal np. 
„Indianę" s1J1lem pa11i Sand, i tę kobietę diva rav 
niell'ierną, d11'C1 raZJ' oplamioną, biegajqcq po mieście aż 
do mieszkania amanta, nazwa! !wojem imieniem, ale to 
lllSZJ'Slko nie z prostotą czlowieka, ale z Chopi110111ą 

ca/q dyssonansową, kwaśno-melancholiczną potęgą 

i sztuk4 draż11ienia nenvÓJJJ i bb1skotnością kolorów 
poslal tobtd Kzeklabyś, że md mdó111!„. Więc ;est 
jakiś sposób mówienia rzeczy Oh)dn)'ch, ktÓT)1je zmienia 

111 anielskie? 
Droga moja, pom)'H nad Iem, nim potępisz kióre

gokoliviek z moich wyrażeń, 11i111 ;e nazwiesz niewlaś
ciwemi i nie po polsk.11„. a te „nie po polsk1/ 1 co za 
1vyrażenia? Więc ;est kilka frazesóu; prv;ętych, 1v któ
re ja koniecznie muszę ubrać się, nim wystąpię?„. 

Zamiast powiedzieć krótko: kocham cię, drukll)qC to 
samo, muszę wyazić się w bezokolicznym trybie, np. 

"" posiadasz serce twego syna. To okrqglo i pięknie! Tak 
gadajq i pi.rzą umarle naroqy„. piJ-z.ąjęZJ·kiem, którego 
potem w mowie potoczne; użyć 11ie mogą; tah{ jest 
literatura wioska. Patrz, ;akie cudowne poemata, 
patrz,jak latwo Wlochowi napisać sonet lub dytyramb, 
wszystkie frazesy ma gotowe, cale toki mówienia 
pr-:z,eżute. 

Lecz wierz, droga, że Wioch ten, sam listu napisać 
11ie umie. Znajduje się w podobnym razie ;ak nasza 
sau·antka, która m11si llŻJ'Ć franmskiego ;ęZJ'ka. Inni 
więc krzyzq na llżycie fancuszczyz11J', przeklinają 

eleganckie salony a ;a staram się i11acze;".· o 1vyprawienie 
za drzwi tego ;egomościa, to ;est, da;ę //!(}!Jl w poezyi 
jęzj1k gadafl)1, prosty, nieW)!!IUszony, który „każdą 

myśl ;ak potfwę cieplq 11a stó/ poda;e. 11 

S/owem, widzisz, droga mo;a, że w ~ym liście 

twoim ani razu jednego nie bylaś opiek.llńC-i)lnJ duchem I 
ale córką mojq, która Il/i zat1l)'ś!Onemu gfębok.o rac!J• 
daje, a ja słuchać ich muszę, ale się wewnętrznie 

uśmiecham„. Inaczej by/o z pierwsvm listem. B]I 011 
prosto wypowiedze11iem uczucia two;ego serdecznego i by1I 
świętym dla mnie. Odrysowalaś w nim poemat, o ;akim 
marzyłaś, a to marzenie by1/o prawdziwie pięk.ne, tak 
piękne, żem uczul niemoc wlasnq, jak architekt ogrom
nym piane!!/ budowy, podanej mu do 1rykonania, za
tr11:ożo11I 

Widzisz więc, droga moja, że mi wtenczas, kiedy 



prawię. 

Paryż dnia 30. listopada 1844. 
„. 111o;e rozczarowanie względe111 „Salusi" da11!/10 

przezemnie przewidziane, spad/o mi na serce ciężko, bo 
czemużbym mia/ przed tob4 brać tę spoko;n4 i mar
murow4 postawę, któr4 przed światem mieć musi ten, co 

ma coś większego r}{) spelnienia' niż zajęcie kilku miepc 
między zap)'lon4 gromadq umarl.ych. Winien jestem i nie 
wrn1en. 

Wiesz droga, co się stalo po odk91ciu Ameryki? 
w księgach tego 11ie pisz4, ale ja J11ie111 od sa111ego 
Kolumba. Oto po tryumfalnem jego prw{ciu 1v o;·cZJiź

nie, królowa wezwała do swego pokoju jednego z towa
rzyszy Kolumba i pyta/a go, CZJ' to prawda, że Kolumb 
jednej z WJ'SP nowo odkrytych dal nazwisko Izabeli? 
Prawda, odpo1viedzial d1vorzanin i lice królo1JJej llJ)Jaś-
nilo się ;ak slońce; z uśmiechem więc rzekła: „ Wyspa 

la,;ak sądzę, H1usi być największa z WJ'SP odkrytych?" 
Dworzanin, któt)' nie byl jednym z przy;aciól Ko!u111ba, 
ale owszem rad by/ zniżyć go, zw/aszcza, że llCZJ'11iĆ to 
mógl hez falszu żadnego, odpo1viedzial, że wyspa ta, 
imieniem Izabeli ochrzczona, wcale nie byla wielką, 

owszem jedn4 z najnędznie;SZJ!Ch 1rysepek Oceanu. (. „) 
"To prZJ'llajmnie; mieszk.ańC)1 te; llJ)1Spek) muszą 

b)'ć ludźmi z natury motliwymi?" T 11 d1vorzanin 
ukJonil się i rzeki: „Na;jaśnie;sza pani! 1ryznać 

muszę, że IJJ)Spa twoje iH1ię nosząca, zamieszk.ana jtSt 
przez Antropofagó1v". Królowa odwróci/a się i nic 
1/Jięce; nie rzek/a' ale 1/Jiadomo ci, co się stało potem 
z Kolumbem. Otóż to ;est wyspa mo;a i cale tlómacze
nie się moje. („Sen srebrny Salomei") . Pamiętaj 0' 
;ednak, droga, że nie jesteś fJ' króloivq jedne;·, ale 
WSZJ1stkich wysp moich. Teraz ci powiem, droga mo;a, 
że ;a sobie żadnego z moich utworów teraźnie;sZJ1ch 

wytlumaczyć nie mogę, nie wiem b01mm, skqd pr:u
chodzą i dokqd idą, ale czasem względem nich są dzi1vne 
okoliczności, które mi dowodzq dziwnego związku tych 
rzeczy z światem nie1vidzial11J1HI, a stąd i potrzeby ich 
do1vodzą. 

Paryż, 17 stycznia 1844 
Wracając dziś z pierwszym egzemplarzem 

świeżo od broszera „Snu Salomei", nie myśląc, 
po~:.:ed!em drog;; pcmr.ib Molierowskiego, któ

ry także po raz pierwszy oglądałem, w kilka 
minut później przyszło mi na myśl, że to mię 

duchy wprowadziły, aby ustalić i pocieszyć. 
Juliusz Slowacki, „Raptularz" 

przez pryncypium zwyczap1e świata, to jest emulac;Jną 
zazdrość, postępowa/ i tę /lral za podstawę i duszę 
moich cv·nólJ'? 

(„.) natchnienie jest darem aniolóJJJ i zrozum, 

jakim fJ' sposobem zalecasz mi oszacOW)'WaĆ radość 

mo;ą z podarunku. („.) 

Nareszcie koniec listu jest, że 11tu1091 "'0Je dlatego 
ci sq mile, że 1v każ~ym mówię o sohie, a !)1 sobie moją 

postać przypominasz. Powiedzże n1i, droga,;akże ja do 
tych przemawiać będę, którz;' mi nie są matkami? 
Najokropnie;szo to ;es/ kr]fyka 11Joirh 1J1ierSZJ', droga 
mo;a, że one wszędzie o sobie gadają. Nareszcie 
ostatnią prośbq;est, abym si(' nie gniewa/ i nig~y za zie 
n nie mia! niczego. Bo,ga na J'1viadka biorę, żem ten list 

krytyczllJ' sk~ytykowal duchem, 1viedzqc dobrze, że on 
nie z glęb1 t1voje/ 1vyszedl, ale z te; nieszczęsnej 

atmosfery, smętne;, bląkające; się teraz dusz najpięk
nie;szych, które chcą koniecznie, ab)1 im ludzie smętku 
do s1JJęlkt1 dolell'ali. 

Chorzy jesteście z chcecie, a~y 1vszysry podobnie 1vat11 
;ęczeli. Nerwami już, nie sercem czu;ecie! Lubicie, co 
//Jalll ntnJJ) rozczula a /J!Jtręt macie do zdrowych 
pokarmó1JJ. Widzialaś-że !)', ab)1 kto naza;utrz po 
rozczule11iu 1vielkiem, przez Chopina muzykę spra1vio-
11em, stal się lepszym, picknie;szym, iitośnie;szym, 

1ryrósl na bohatera? Jedną mi osobę zacytu; a IJJ)'znam, 
żeni me ll!t'al raC)'i potępienia . 

Ten list leża! przez miesiąc u ciebie, albo by/ przez 
d111a miesiące 1v drodze, bo między jednym a drugim 
listem, shirżąC)'m się na książeczkę, trzy miesiące 

W IU{IJ{ Wl[l 1 muga fRUJU 1 ze fnt /JJ/ent'{aJ 1 l'<,leUJ 

cię wyższą i piękniejszą od siebie samego duchem 
zobaC'z_ę, to smucę się; ale l/JtenC'z_as, kiedy cię widzę za 
Ślviatem, gdzieś daleko za mnq zosta/qcą, to mię 

rozpacz bierze. Bo za tobq 1vprzód idqc4 ja zawS"z_e 
dolecę kiedyś i będę prz;1 tobie. Ale dla ciebie 111rócić, ani 
o;czyzna, ani sprawa boża mi nie poz1voli. Pilnujmy się 
więc, droga mo;a, obo;e i bądźmy zawsze tak otwarci, 
;ak teraz. Bo świat nie Ila wza;emnem oszukaństwie 
stoi, ale na harmonii i na prawdzie duchó1v. Biada 
duchowi twmm, jeśli cię ten list obrazi albo zasmuci. 
Zatrwóż się wtenczas w sobie i pomódl się i odczyta; go 
z110111u spoko;11ie i święcie . OdcZJ1ta;, mó1vię, te wyrzuf)1 
twoje i rad;1 i pomyśl, czyliby one mogly bJ1ly dane być 
przez Ch91stusa? 

Z ty11J jed11y11J tonem ewangelicz11J"" 11Joże11Jy róumać 
nasze utu1091, aby zobaCZJIĆ ich /JJartość. Otóż ;a ci 
po1viem, że prz_ed Ch91stusem nie śmiałbym deklamo-
1vać z zapalem a11i „Sz1va;caryi" ani innych osobistych 
poematów. Ale deklamowalb}'n spokojnie oplS 1valki na 
stepie z trzeciego aktu „Salusi", aiho też U'ler~yho9• 

dramę w piąf)1m . 

Więcej ci pon1iem: wpta1JJ sobie cblopk.a bogatego, 
z rodz111q j11ż czytać u111ie;ącq, za sto lat, //1 cichy!JJ 
gdzieś domku pod Krako1vem. Odpocvl//Ja po wo;nie, 
szczęś11ivy, ogie1i pali się 1v izbie a prZJ' k.alendarzu Już 
i niektóre książki zna;du;ą się na stole. ~ystaiv-że go 
sobie, że CZJ1fa „Bal/a.dynę". Ten ut1vór baivi go ;ak 
haśń, a razem uczy go ;akie;ś harmonii i drama{vcz11e; 
fornlJ'· Bierze „Lillę", to samo. „Mazepa" trochę 111u 
się ;uż wydaje nadto deklamatorskim. Lecz u;rzal 
„Godzi11ę 111Jśfi" albo „La111hra 11 i rzuci/ ze 1vzgardą 
te melancholiczne shirgi dziechi niedoroslego. Otóż dla 
tego chlopk.a jest „Salomea", „Ks. Marek" i „Książę 

Niezlomnx 11 

Proś Boga na;wyższego 1v dzień i 111 tJOC)' o poezyę dla 
ŻJ'nJ1ch ludzi. Kto pienvej z tak.q poeZJ'ą przy;dzie, ;a 
11111 z wszystkich moch k.siążek postument zrobię, i sam 
się pofożę pod nogami, aby staf IJJ)'żej i prawdę zaw.rz_e 
ogląda/ z 1vysoka. A póki takiego nie flla, nie równaj 
rnię z nik1m, ale proś o ducha śtviętego i z ducha tego 
da1vaj mi raq;1, a wtenczas będziesz mi pra111dzi1vie 
opiekunką . 


