




S tanislaw Vincenz 

Należy oczywiście pamiętać o całkiem innym trybie życia w tamtych czasach. W lasach i na poło

ninach wschodnich Karpat roli prawie nie uprawiano, a ludność zajmowala się 9łównie hodowlą bydła 

i myślistwem. Zatem i pożywienie składało się z dziczyzny i nabiału, a ponadto z mamały9i, z kaszy 

jęczmiennej lub hreczanej, i jeszcze dziś piecze się chleb i kołacze najwyżej na święta. Aby dostarczyć 

z dolin w 9óry rzeczy niezbędrych do codzienne90 użytku, używano koni jucznych ze szcze9ólnie 

twardej i wytrzymałej ra~, która pokazała, co jest warta na karkołomnych nieraz płajach 9órskich. 

Klimat jest tam surowy, w zimie śnieżne zamiecie, w lecie 9wałtowne burze. (. . .) 

W krainie tej, odkąd pamięć się9a, było wiele samotnych chat i domów, których mieszkańcy prowa

dzili przeważnie życie ustronne, z dala od ludzi i świata. jeszcze dziś jest powszechnie przyjęte, że paste

rze spędzaJ<t lato z trzodami na wysokich połoninach, a zimę w za~panych śnie9iem „zymarkach", 

daleko od rodzinnej wioski. W takich samotniach człowiek rystawiony jest na niebezpieczeństwa, Jakich 

w społeczności niemal się nie spotyka. Sam znałem ludzi, którzy twierdzili, że widzieli diabla w rozmai

tych postaciach. Stale zagrożeni przez ma9ię i świat duchów, bronili się przeciw temu, ucząc się praktyk 

ma9icznych i stosuj<tc je. Należą do nich: „żywa watra'', „żywa woda", „żywe słowo" oraz przemówki 

czarodziejskie i formułki zaklęć. Czary mo9ą się ryrażać w najrozmaitszych postaciach, zależnie od 

tego, na co człowiek jest wrażliwy. Zdarza się, na przykład, że młodych ludzi 

opętają ,,leśne kobiety'', zaś cierpienia, powodowane przez te nierzadko chorobliwe 

stany, potę9ują się tak dalece, że bywa}<t nie do zniesienia. Zrozumiałe więc, że 

w takich rypadkach ?.flary mają więcej zaefania do formułek ma9icznych niż do 

swoich spowiedników. W te90 rodzaju ~wacjach doradza się unikać w rozmowach 

tematu „kobieta". Ze zrozumiałych wz9lędów człowiek Jako jednostka rydany jest 

w nierównie większej mierze na pastwę demoniczrych sił przyrody. Ale Zło znaj

duje pole działania nie tylko w tej bezbronności samotne90 człowieka, lecz o wiele 

bardziej w 9otowości ludzkie90 ducha do przyjęcia Zła, aby się nim posłu9iwać 

dla zdobycia władzy nad innymi, 9dyż „ Władza jest zawsze zła" (...). 

Z dru9iej zaś strony właśnie ten nierymuszony tryb życia, nie ograniczony przez 

żadną konwencję, umożliwiał takim samotnym ludziom o wiele większą swobodę 

wobec wszystkich istot żyjących w przyrodzie. Brali oni udział w sposób bezpośred

ni i inten~wny w fyciu i cierpieniu wszelkiego stworzenia i nazywali to życie z re

li9ijną czcią - „wszystko, co oddycha". Dla 9łębokiej łączności z przyrodą Nach

mana z Bracławia, prawnuka Baal Szem Towa, znamienne jest to, co Martin Buber 

opowiada o nim, że nie mó9ł spać w nowo zbudowanym drewnianym domu; miał 

uczucie, że leży między świe.żymi deskami Jakby między umarłymi, 9dyż wierzył, 

że morduje się duszę drzew, kiedy się je ścina przed czasem. Nie tak dawno temu 

zdarzyła się następująca historia. Pewien Hucuł, który naJ<tł się za drwala w wiel

kim przedsiębiorstwie, ryfnał swemu spowiednikowi, że odczuwa ścinanie drzew 

Jako masory mord na bezbronnych stworzeniach. • 



Ewa porodziła Kaina i Abla. Abraham był 
ojcem Izaaka i Izmaela. Rebeka powiła Jakuba 

i Ezawa. Dwa narody w jednym Jonie. 

„Rabbi Fineasz i rabbi Hilkia powiedzieli 

w imieniu rabbiego Szymona, że nic, nawet 

najcieńsza błona nie dzieliła Ezawa i Jakuba, 

dopóki jeden z nich nie urodził się sprawiedli

wym, a drugi niegodziwym człowiekiem". 

Tak oboje, ojciec i matka, są wewnątrz każ

dego z rodziców. Tak nienawi§ć ukrywa miłość 

i miłość ukrywa nienawiść. Tak życie staje się 

śmiercią, gdy śmierć przywraca życie. 

Miód ze skały 

„Sędziowie" Stanislawa Wyspiańskiego, tra9edia pisana w roku 

1900, przed „Weselem'' jeszcze, w roku 1907, u schyłku tycia, 

i chyba jeszcze w 1903 - jeden z najpiękniejszych dramatów, 

napisanych kiedykolwiek w języku polskim - to dzieje 9rzechu 

i zbrodni, podszyte urzekającą, poetycką opowieścią o zlej miłości 

i dobrej śmierci. Tlo Galicji Wschodniej, żydowsko-polsko-rusiń

ski ty9iel narodów, kultur i 1-1yznań każe rozmyślać o tolerancji 

i milości bliźniego, bez której na po9raniczu ludów w Jablonicy 

sąsiedzi żyją niczym w Jedwabnem. Ijlko cicha i cudna melodia 

skrzypiec śni, modli się, tęskni do dobra i piękna, których za 

mało ... 

Sztuka osnuta jest wokół autentycznych nydarzeń w roku I 899 

w Jabłonicy na Huculszczyźnie, znanych Wyspiańskiemu z sensa

cyjnych doniesień prasy krakowskiej, lwowskiej i stanisławowskiej, 

I 

„ „ 

SC Ser9iusz Sterna-Wachowiak 

„ 

s 
„ 

relacjonującej później także proces sądoiry młodego Żyda, oskarżonego o zastrzelenie mlodziutkiej Huculki 

Jewdochy, będącej z nim w ciąży, i w rzeczywistości uwolnionego przez lawę przysięgłych od winy, zreha

bilitowanego przez sąd okręgoiry w Stanislawowie. 

Pejzaż tych stron - w „Sędziach" nie pada nazwa Jablonicy, położonej w powiecie delatyńskim niedaleko 

Tatarowa i Woroch9" ale Dziad wspomina o bardziej odległych Bohorodczanach i Rohatynie - Wyspiań

skiemu był dobrze znany. „Zaraz po maturze - pisze Wojciech Natanson (,,Stanislaw Wyspiański. Próba 

nowego spojrzenia") - w lipcu I 887 roku, irybrał się Wyspiański na pięciotygodniową podróż po Galicji 

z zamiarem rysowania zaf:ytków sztuki, 9łównie kościołów. Zwiedza} wtedy między innymi Drohobycz, 

Rohatyn, Stanisławów i Halicz, ale po dwóch ty9odniach ciężko zachorował i musial przerwać swą 

wędrówkę". Powstały wówczas album rysunków zaginął podczas drugiej wojny światowej; „musiały to być 



rzecq interesujące, skoro Matejko, obejrzawszy rysunki, ściska/ Wyspiańskieao Jak -7na". 

już po napisaniu polowy „Sędziów" w 1900 roku - Jako pierwszy powstal wielki mono

loa Samuela - MJspiański wczesną jesienią 1903 roku pojechał na krótki, zdrowotny 

wypoczynek do s1rych krewnych cq powinowatych w Delatynie, stolicy powiatu, w którym 

znajduje się wieś Jabłonica. Dramat nieszczęsnej jewdochy - pisze Adam Grrymala

Siedlecki („Nad «Sędziami» Wyspiańskieao", „Dialoa" 1964, nr 4) - był tak świeży, 

niedawno elektryzowal tutejsze społeczeństwo, a VlJspiański tak sprawą zainteresowany, 

że trudno wyobrazić sobie, ly „w rozmowach z przyjezdnym kuzynem nie doszło do 

tematu Natana Marmaroscha", Jak w rzeczywistości nazywa! się czarny bohater traaedii. 

A skoro autor „Klątwy" znal Huculszczyznę z autopsji - wiedział o niej i to, że przenika 

ją zupełnie szczeaólny aenius loci, duch miejsca. 

Czytelnicy „huculskich" esejów, szkiców i aawęd urodzoneao w Słobodzie Runaurskiej 

w Czarnohorze Stanislawa Vlncenza wiedzą, że życie w Karpatach Wschodnich podszyte 

bylo i przeniknięte mitem, a codzienne i świąteczne wydarzenia i losy ludzkie zdawa!J się 

podporządkowane archetypom; mia!J znaczenie i moc symboli. W „Na wysokiej poloni

nie", w „Tematach żydowskich", w „Powojennych perypetiach Sokratesa" pisze Vlncenz 

o życiu na Huculszcryźnie, prqpominającym cq dającym się porównać tylko z eaqs

tencją antycznych Greków w czasach pierwszej świetności prastarej Hellady. Prahelleńska, 

pasterska była tam po części nawet społeczność żydowska, czeao owocem stal się 

chasydyzm i mistyka cadyków, przypominająca w chrześcijaństwie nauki święteao Fran-

ciszka z Assyżu. Coś bardzo prastareao, biblijneao i zarazem helleńskieao mia!J także 

tamtejsze kateaorie traaizmu i wznios/ości, zapisane w podaniach, leaendach i mitach, 

w pieśniach i przekazywanych ustnie rapsodach, eposach czy parabolach. Starotestamen

towa, jahwiczna, i helleńska, dioniryjsko-apollińska kateaorie traaizmu i wzniosłości 

przenios!J się z mitoarc!fii Karpat Wschodnich wprost do „Sędziów" i nada!J traaedii 

MJspiańskieao niepowtarzalny, dziwnie urzekający, aęsty od znaczeń i emocji klimat. 

„Poczucie odpowiedzialności za arzechy ojcowskie - pisze na marainesie „Sędziów" Ju

lian Krryżanowski („Neoromantyzm polski 1890-1918") - każe żydowskiemu chlopcu 

oskarżyć zbrodniarzy, ojca i brata, przed sądem ludzkim, skoro postępki ich odbiea!J 

od surowych prrykazań jehowy. On właśnie, arotny Bóa Stareao Testamentu, pelni tu 

funkcję Ananke, przeznaczenia w traaedii starożytnej, i obecnością swą w duszach ludz

kich wywoluje arozę, zapowiadającą zniszczenie jednostek ludzkich, zarówno tych, które 

arzech sobie uświadomi!J i wedle etyki chrześcijańskiej zasluaiwa!Jby na Jeao odpusz

czenie, Jak tych, które do uświadomienia takieao nie dosz!J. Bezkompromisowa etyka 

dramaturaa polskieao ma w sobie rysy niezwy kle archaiczne, znamienne dla niektórych 

bardzo pierwotnych mitów areckich czy dla Biblii, pisanej dla plemion rządzących się 

bezwzalędnym prawem pustyni". Podobnie Jak kateaoria traaizmu, archaiczna, biblijna 

i prahelleńska jest w „Sędziach" także kateaoria wzniosłości. „Dla moralisty porównanie 

między lady Makbet, która popełnia zbrodnię, aby zdobyć upraanioną władzę, a babą 

wiejską mordującą z nędzy, wypadnie może na korzyść baby - pisze Jan Lechoń („Cu-



downy świat teatru") - ale w sztuce do potęai lady Makbet wznieść się można tylko na 

koturnie prawdziwej wznioslości, tak Jak wzniósł się l1Jspiański w «Sędziach» sprawia

jąc, że izba karczemna stała się aodna pałacu Inverness". 

Opowieść o wielkiej namiętności jewdochy i Natana jest w „Sędziach" nie tylko ar

chaiczna, starotestamentowa i prahelleńska z ryrazu, ale i na wskroś uniwersalna -

zatem także i współczesna - z ducha. Ból, arzech, zachryt i nienawiść czlowieka są 

w tej opowieści o zlej milości i dobrej śmierci mocno osadzone w biologii, w grze i burzy 

.zmyslów. Z bioloaii, z erotyczneao popędu idzie też pewnie samopoczucie jewdochy, która 

uległa „okrutnemu, śmiertelnemu kochaniu": nie ma ona poczucia winy i nie ciąfy jej 

grzech, tylko ile jej na świecie. Jewdocha od początku uchyla się od fycia, chce nie

pamięci, chce nie żyć, „zbyć i dusze, i ciała" przede wszystkim dlatego, że Natan nie 

chce żyć z nią i ich dzieckiem; namówi] ją do zabicia noworodka. Ijlko bioloaiczna sila 

namiętności może wprawiać dzieciobójczynię w poczucie niewinności przed Bogiem, bez

grzechu, a jednocześnie: w praanienie śmierci. jewdocha ryklada swoistą teoloaię Boga, 

mieszkająceao nie tylko w Kościele, lecz także - i może przede wszystkim - w śmierci, 

teologię poaańską, ludowo-maaiczną. Uwiedziona Hucułka ma tu dobrego partnera 

w Żydzie Natanie, swoim uwodzicielu, który wyalasza z kolei herezję o nowych prorokach, 

„większych od Dawida", którzy „wytrącili haifę Dawidowi". Archaiczna, ludowo-magi

czna herezja Jewdochy spotyka się więc i zderza z nowoczesną herezją Natana, prawią

ceao o „miastach olbrzymich", „wielkim świecie", gdzie „bogactwo, nędza i - wolność 

W jaki sposób moje fycie może stać się 
duchową opowieścią? Moje? Świeckieao próżniaka? 

Mamy trudności z odnalezieniem reliaijneao wy

miaru życia, dlateao że utraciliśmy narracyjną część 

naszej egzystencji. Ale nawet w tym wyznaniu 

widać jądro reliaijnej opowieści. Gdyby Mojżesz, 

nasz nauczyciel, miał wlasną deflnicję duchowości, 

pozostałby w Egipcie. Nigdy nie wyruszyłby na 

pustynię . jak więc widzisz, my sami jesteśmy 

opowieściami . 

Miód ze skory 

i niewolne pęta", „każdy dla siebie żyje. Sam się broni. Słabszy pada". Na tym zmyslowo

poaańskim tle związani „okrutnym, śmiertelnym kochaniem", złą miłością jewdocha 

i Natan są pociąanięci przez śmierć, która jewdochę popycha ku myślom samobójczym, 

a Natana ku zbrodni. Także Samuel, tyle demoniczny, ile nieszczęsny ojciec Natana ma nie

jasne poczucie, że zabicie jewdochy przez Natana ma w sobie coś z miłosierdzia raczej, niż 

z fatum i będzie odmianą eutanazji. 

Pelna dramaturgicznej precyzji, doskonale skonstruowana i na wskroś poetycka traae

dia l1Jspiańskieao ponad warstwą zmysłową, naturalistyczną nawet, rozbudowaną ma 

warstwę duchową, metefizyczną, i traktat ca!J napisać by trzeba o relacjach bohaterów 

„Sędziów" z Bogiem. Sam Natan jest zresztą przeświadczony, że rzeczywistość metefizy

czna nie jest żadną sankcją, nie ma wplywu na losy ziemskie, lecz Jeao ciemna ara 

prowadzi właśnie do interwencji metefizyki w żywym, materialnym życiu. Zdumiewają 

niezwykle symetrie, przemyślnie zaprowadzone przez Wyspiańskieao w „Sędziach" między 

niebem a ziemią i ucieleśnione przez bohaterów dramatu. jewdocha i Natan, Samuel 

i Dziad, Natan i Jukli, Joas i Natan, Natan i Urlopnik. Dwaj synowie Samuela, Joas 

i Natan są przy tym nowym ucieleśnieniem prastareao archetypu Kaina i Abla, a postać 

joasa - teao młodeao poety muzyka, Jak nazywa ao Stanisław Vincenz - kto wie, 

czy nie pierwsza i alówna przywraca rzeczywistości zbrodniczej maliany pion, hierarchię 

i rymiar moralno-duchowy? 

Delikatny, wrażliwy brat rozpasaneao Natana, trudniąceao się z aprobatą ojca, 



Mówi się o świętych starcach, 

że wystarczy/o im jedno spojrzenie 

na czoło, aby moali ujrzeć najalębsze 

poklady duszy. Zobaczyć jej myśli 

i klopoty. Wędrówki i inkarnacje. Cale 

jej szaleństwo i całą świętość. Całą jej 

przeszłość od podstaw na jednej z aałęzi 

pierwszeao człowieka. Całą przeszłość 

do samych korzeni eazystencji. Drzewa, 

z któreao wszyssv pochodzimy. 

Miód ze skały 

Samuela, handlem żywym towarem, iryszukiwaniem dziewcząt dla domów publicznych 

w mieście - joas naqrwa „noirych proroków" Natana prorokami przeklętymi. joas, 

skrzypek, to wcielony anioł, jasnowidzący prcjeta, który „widzi wskróś serca", „czyta myśli 

na czole" i przez którego Bóg „ostrzega przed karą, co późno spada". Ten nadwrażliwiec, 

sam lichy, „ma Boga w arendzie". joas jest sprawnym narzędziem w ręku Jahwe, 

z którym komunikuje się przez muzykę,jurtkę do zaświatów, wizji i przeczuć. „Dziecię

-91n" Samuela i brat Natana, joas jak archanio/ z mieczem ognistym w d/oni, choć 

dziecko prawie i kruchej kondycji, zaprowadza lad duchowy i moralny w Sodomie, 

o którym mówi do Samuela Dziad, ojciec jewdochy. Joas wskazuje swego brata jako 

„złego ducha" i przestępcę i nie waha się - jasnowidzący - przed uydaniem jako pro

wodyra czy reżysera zbrodni także Samuela, swego ojca, przed sądem boskim i ziemskim. 

Symetrycznie do śmierci jewdochy, córki Dziada - ginie joas, -9'n Samuela; są więc dwa 

trupy, a wina nie mniejsza. Czy nie jest tak, że jedna tragedia irydarzyla się w jednym 

świecie, a druga w innym? Nie tylko w sensie duchoirym, także ziemskim. jedna w świe

cie huculskim, druga w świecie żydowskim, które „nigdy nie obudzily się - pisze Vincenz 

- nie dojrzały do uświadomienia sobie wspólnot/'. I dodaje: „ ifyspiański proroczo, choć 

realistycznie przedstawia nam w <<Sędziach» stan faktyczny: dwie tragedie obok siebie, 

uwiklane jedna w drugą, a jedna drugiej obca" („Tematy żydowskie"). 

Obcość sąsiadów, antagonizm na pograniczu narodów, kultur i wyznań, pustoszący 

serca Hucułów i Żydów, unaocznia i rozwija inna -9'metryczna w „Sędziach" para, 

Samuel i Dziad. Hucuł Dziad, ojciec jewdochy zosta/ kiedyś dłużnikiem Samuela, 

który wykupi/ jego gospodarstwo i ziemię . Po latach tulaczki i więzienia, Dziad wraca 

jako mściciel, ktoś złorzeczący Samuelowi i zapowiadający jego cierpienia. Ten „czort 

święco1!.Y" jest człowiekiem odzyskanej pobożności i jego zemsta nie dokona się ani z jego 

ręki, ani nie bez ?flary, Jak rozumieć mógłby śmierć jewdochy. Przeciwieństwem Samu

ela i paradoksalnie także Dziada jest Juk/i, u którego ,Jasno w sumieniu" i któremu 

Jako jedynemu tu, w tym trudnym świecie, dobrze. ,Jukli! - pisze pięknie i trefnie 

Grzymała-Siedlecki - Dla akcji «Sędziów» postać raczej zbędna, bo nic w tej akcji nie 

dzieje się przez niego i nic dla niego - międzymolekulame cia/o w organizmie dramatu, 

a któż z nas nie czuje, że bez niego «Sędziom» brakowałoby jakiegoś niebywałego aro

matu?" jukli to biedak, drobny handełes, jednak jak dobry cha-9'd „rozkochany w swoim 

ubóstwie". To ktoś, kto jak antyczni Grecy i jak Franciszek z As-9'żu pielęgnuje w sobie 

entuzjazm na widok wszystkiego tego, co niesie zrryHa codzienność: troska o liczne dzieci, 

o małe sprairy egzystencji, o dobre duchowe relacje z Jahwe. „Z jakimż poczuciem scenic

znym utrzymuje ifyspiański postać w rejestrze raczej komedioirym - ciągnie Gn:ymała 

- i Jak ta komediowość ani trochę nie zmniejsza pogłębienia duchowego! Ileż poezji 

promieniuje z iefantylizmu iryobrażeń juklego o życiu zagroboirym, z czystości jego serca, 

z anielstwa Jeao myśli I". 

Tak więc w świecie „Sędziów" ludzie tli albo tylko zagubieni, naznaczeni fatum 

wspólmieszkają z ludźmi dobrymi, jasnymi i wewnętrznie wolo/mi. Zapewne, ludzie są 
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różni niezależnie od narodowości, kultury, wyznania. I może dziś czytani, uystawiani na 

scenie „Sędziowie" nie są już tyle opowieścią o huculska-żydowsko-polskim sąsiedztwie, 

lecz nade wszystko o zlej miłości i dobrej śmierci, które zdarzają się i splatają ze sobą 

dawniej i dziś, tu i tam; wszędzie. 

Kim okazują się wobec te90 tytułowi sędziowie, Nauczyciel, Wójt, Aptekarz, Sędzia, 

ta osobliwa podróżująca lawa przysię9lych, na ówczesnej Huculszczyźnie złożona 

z miejscouych Polaków? W ówczesnych realiach sprauy jewdochy i Natana w tych 

dziwnych osobach domyślać się można aluzji do biernej, nie twórczej roli polskich elit 

w świecie huculska-żydowskich anta9onizmów. W iryższym, metqforycznym sensie ta zja

wiająca się na scenie dramatu Jak Piłat w credo 9rupa unaocznia bezradność ludzkości 

wobec starcia metc!ftzycznych mocy losu i przeznaczenia. „Karykaturalna niezaradność, 

maluczkość sędziów ziemskich, z 9lębokim celem zamierzona ich marionetkowość, zna

komicie prqstosowana do niezdolności pojmowania spraw choć trochę zawilych - pisał 

Stefan Kołaczkowski („Stanisław Wyspiański. Rzecz o tra9ediach i tra9izmie") - służy ku 

uwydatnieniu przepastnej niewspółmierności rachuby, sądów, ocen ludzkich - i uyższych, 

nieprzeniknionych uyroków". Tak wy9lądalibyśmy my sami, i tak uy9lądamy, 9dy 

w osądach czy uyrokach usiłujemy - nie ważne 9dzie i kiedy - wyręczać Bo9a. jedyne90 

prawdziwe90 Sędzie90. 

I znowu, Jak w całej tej świetnej sztuce, ziemscy sędziowie mają nie tylko rymetryczne 

przeciwieństwo w Sędzim niebieskim, lecz także Ojciec niebieski, Bó9 Jahwe, ma krzywe 

}est taka wiedza, którą posiadamy, 

a która jest tylko świadomością. Dlate90 

właśnie to, cze90 doświadczyliśmy, jest 

niewyrażalne w słowach. Nie może być 

odtworzone albo zapamiętane, czy choćby 

opowiedziane słowami. Jest to okryte 

m9łą, budzącą lęk tęsknotą, czymś, 

co niektórzy ludzie posiadają na końcu 

Jamy ustnej, a lekarze podejrzewają, 

że jest to pozostałością przypominającą 

okres niemowlęctwa, 9dy ssaliśmy piersi 

i mieliśmy tylko jeden sposób, by przypom

nieć sobie piersi matki. „Ziemia opływająca 

w mleko i miód". 

Miód ze skały 

odbicie w ojcu Natana i joasa, Samuelu. Gdy umierający Joas wqwa ojca, nie wiadomo 

już, cq wola do swe90 Bo9a cq ojca ziemskieao. Bo to Samuel szulw joasa w martuym 

ciele '9'na i nie znajduje 90, choć skrzypce wciąż araJą. Słuchając prq sercu chłopca 

Samuel rozumie, że nie ma już joasa w sercu joasa, ani na Jeao waraach, w oddechu. 

Samuel okazuje się największą z efi.ar traaedii; zhańbiol!)' przez pienvorodneao ryna, 

Natana, i napiętnowany przez młodszeao, Joasa. Tra9edia kulminuje, rozpoczyna się 

wielki, przejmujący do trzewi lament i tren Samuela, poarążoneao bardziej jeszcze, niż 

niewinny biblijny Hiob. Dopiero teraz przybywa Sędzia i w duszy Samuela odbywa się 

prawdziuy nad nim sąd. „Lęku i trwoai mej zjawiska stały się żywą jawą". 

Bohaterowie „Sędziów" wciąż skądś przychodzą i dokądś odchodzą. Z bliska, z dale

ka; do pobliskie90 miasteczka, do zaświata. Ostatnie slowo w traaedii należy do Dziada, 

który bijąc się w piersi i przesuwając różaniec wierzy: „Powrócisz mnie Panie wszystkie, 

które wziąłeś. Albowiem rzeczono: 1jś jest, który byleś i będziesz". 

jesteśmy Jak podróżni na dworcu świata, którq wyjeżdżają, przyjeżdżają, mijają się, 

spotykają i rozchodzą na zawsze, na chwilę; nasz cafy czas. • 

Poznań, 18 maja 2002 roku 

Ser9iusz Sterna-Wachowiak 



NAD 
* * * 

jak „ Wesele': tak i chronolo9icznie poprzedzający je „Sędziowie" 

powstali z "ydarzenia autentyczne90. Tutaj z faktu zbrodni, Jaka miala 

miejsce na Huculszczyźnie we wsi Jabłonica, położonej przy 9ranicy 

(wówczas, w I 899 roku) wę9ierskiej, w pobliżu Tatarowa i Worochty 

w powiecie delatyńskim. 

Wedle aktów sądowych sądu okrę9owe90 w Stanisławowie rzecz 

przedstawia/a się następująco: 

W roku 1899 w Jablonicy u miejscowe90 karczmarza Hauslera (czy 

Haenslera?) służy/a dziewiętnastoletnia dziewczyna Jewdocha, przybyla 

tu ze wsi Dobrotowa, z „dol6w", Jak Huculi miejscowi nazywają wsie, 

położone kolo Delatyna i Nadwórny. Zarówno w rodzinnym Dobrotowie, 

Jak i tu w Jabłonicy, jewdocha znana była z przykładnych obyczajów, Jak 

to w śledztwie zeznali wszyscy bez wyjątku pytani o to świadkowie. 

. 
Zycie jest nierozerwalnie związane 

z odkrywaniem znaczeń. Dzieje się tak 

dlate90, że wszystko zostało z 9óry przy-

9otowane. Nie posiadamy wcale więcej 

wolności niż na przyklad dąb. Oznacza 

to, że jesteśmy wolni tylko po to, aby być 

sobą lub próbować udawać ko9oś inne90. 

Nie możemy jednak stać się kimś innym. 

Miód ze skały 

Adam Grzymała-Siedlecki 

Dla dobre90 rozeznania się w sprawie należy zaznaczyć, że Jak w wielu innych 9órskich wsiach na Hucul

szczytnie, tak samo w Jabłonicy Żydzi stanowili poważny odsetek mieszkańców, usadowieni na za9rodach, 

nie9dyś stanowiących własność Huculów. Do takich to nowonabywców należała tu rodzina bo9atych Żydów 

Marmaroschów, handlarzy bydła, wypasane90 masowo na tutejszych bujnych połoninach. ~n Samuela Mar

maroscha, dwudziestoczteroletni Natan vel Nuta, znany byl we wsi Jako donżuan. Zachodząc do karczmy 

z interesami, czy na libację, dostrze9f jewdochę - spodobała mu się, za9iąl na nią parol. Po kilku miesiącach 

kumoszki Jablonickie zauważy!J, że Jewdocha jest w odmiennym stanie. Rzecz Jasna, zaczęly dopytywać, kto 

jest winowajcą. Niejaka Marusia Bilousowa zdołała z niej wydobyć tylko jedno: „nikt z Hucul6w". Podejrzenie 

komitetu kobiecej ciekawości skierowalo się od razu na Nutę Marmaroscha. Przeszło jeszcze kilka ty9odni 

i w 09niu krzyżowych pytań kumoszkowych Jewdocha nie przeczy, że Natan jest ojcem jej przyszłe90 dziecka. 

jak się przez ten czas zachowuje Natan? 

Starszy żandarm z Worochty przed sędzią śledczym zeznaje: - Razu pewne90 spacerowałem z oskarżonym 

Natanem Marmaroschem po drodze Jablonickiej. Przechwalał się, że nie ma we wsi dziewczyny, której by nie 



„ 
Smierć jest amnezją, która oddziela 

jedno życie od drugiego. Jest ona 

wrogiem tylko tych, którzy żyją na tym 

świecie, aby posiadać i rządzić nim. 

Dla takich ludzi nie istnieje moralność 

lub, co najwyżej, jest ona jeszcze jednym 

sposobem osiągnięcia celu. O nich mówi 

się, że są martwi, nawet gdy żyją 

fizycznie. Otoczeni bezdusznymi przed

miotami żyją po to, aby poszukiwać 

sposobów posiadania. To jest wiośnie 

najbardziej popularny i uniwersalny 

sposób ucieczki od śmierci, który jest 

prawdziwym źródłem zła i pawodem 

amnezji oddzielającej jedno doświad-

czenie życiowe od drugiego. jednak 

nie dosięga ono tych, którz)' dzielili 

swe iycie z innymi. 

Miód ze skały 

uwiódł. „Ale Jewdochy od Haenslerów na pewno byś nie posiadl". „A wiośnie, że tak i nawet 

będę ojcem. Nie będą się już ze mnie wyśmiewali, że jestem bezplodny". Nuta Marmarosch 

od czterech lat by! żonaty, ale bezdzietny, co w gettach żydowskich uchodziło za rodzaj dys

honoru. 

Czym sobie wytlumaczyć, że jewdocha, dziewczyna zwracająca uwagę ogółu niezwykłą 

moralnością i czystością obyczajów, uległa Marmaroschowi? Akta sądowe dają na to odpo

wiedź: „zabita Jewdocha - zeznaje jedna z Hucułek - mówiła mi, że Nuta zniewoli} ją, gdy 

Haenslerów któregoś dnia nie bylo w domu, ale później stal się jej miłym". Kochała więc 

si-t"Ojego uwodziciela, kochała go zapewne wyjątkowym uczuciem, tak Jak w „Sędziach" to 

wyznaje w ostatniej swojej przedśmiertnej minucie. 

Zbliża się dzień, kiedy na świat ma przyjść dziecko. Natan, po okresie zadowolonej 

ambicji i samochwalstwa, zaczyna spostrzegać, że sytuacja dla niego staje się kłopotliwa. 

Dziewczynie trzeba poczynić Jakieś obietnice. W hojności idzie do kwoty I OO złotych reńskich 

i krowy, na koszta wychowania dziecka. Rzecz jasna, że to wyposażenie łączylo się z warun

kiem, by dziewczyna Jak najrychlej opuścila Jabłonicę i o/In samym z oczu ogółu usunęła 

kamień obrazy. Czyj kamień obrazy? 

Miejscowi Żydzi, zwlaszcza chasydzi, nie bez zgorszenia przyjęliby unaoczniony fakt 

spłodzenia potomstwa z chrześcijanką; znacznie większe niebezpieczeństwo groziło Natanowi 

ze strony Huculów. Czy ci nie zechcą i.ryrwrzeć zemsty za uwiedzenie mlodziutkiej, nieomal 

niepelnoletniej rodaczki? 

Tu się pod uwagę podsuwa zagadnienie natury ogólniejszej: wzajemne w Jabłonicy usto

sunkowanie się Huculów i Żydów. 

Wspomnieliśmy przed chwilą, że znaczny procent tutejszych mieszkańców semitów osiadl 

na dawnych huculskich gospodarstwach. Proces przejścia ziemi z rąk autochtonów w ręce 

przybyszów powstawal Jako wynik zarówno lekkomyślności Huculów, Jak i umiejętnego wy

zyskiwania tej wady przez osiadających tu kupców leśnych, karczmarzy czy handlarzy bydłem. 

Tak czy owak, równolegle z bogaceniem się przybyszów rosła warstwa zbiedniałych proleta

riuszów, nabrzmiałych głuchą nienawiścią do posiadających, do tych Haenslerów, Marmaro

schów etc. Toteż ci dobrze rozumieli, że uwiedzenie Jewdochy przez Natana może wywołać 

9roźne uczucia w społeczności chrześcijańskiej. Od tej chwili prywatna sprawa młode90 Mar

maroscha stała się sprawą całej żydowskiej Jabłonicy. Akta śledztwa sądowe90 notują na 

przykład taki interesujący fakt: 9dy przedtem Żydówki miejscowe głośno i z oburzeniem 

oskarżaly Natana o skrzywdzenie dziewczyny i nawet buntowały ją - w pewnym momencie 

milkną i nic nie wiedzą, kto by to mógł być amantem Jewdochy. Zauważmy, że i w „Sę

dziach" konflikt dramatyczny tyleż jest sprawą Marmaroschów, ile i żydowskości. 

Nadchodzi dzień JO lipca I 899 roku - sobota, Jak w „ Sędziach", szabas. Rodzina 

Haenslerów udaje się spać. Oboje karczmarze w sypialni, Jewdocha wraz z dziećmi Haenslerów 

w kuchni. Wszyscy zasnęli. Nagle kolo 9odziny l I w nocy Haenslerową budzi huk, jakby 

wystrzału. „Co to może być?" - „Śpij" - odpowiada jej mąż. - „No, Jak mi powiedzial: 

śpij - zeznaje na śledztwie - to ja śpij". Ale pól 9odziny później budzi ją płacz dziecka 



Lk już, niestety, jest ten świat zbudowany, że 
zawsze łączy śmiech i płacz. To właśnie jest tajem

nica. Te wszystkie ważne chwile, których iródłem 

jest prawdopodobnie coś nielogicznego, paradoksal

nego, jakiś rodzaj niemożliwości. Męskość i Kobiecość. 

Dobro i Zło. Miłość i Nienawiść. Poszukiwanie 

i Unikanie . Życie i Śmierć. „Czas miłowania i czas 

nienawiści". Niestety, zawsze w tym samym czasie. 

Miód ze skaly 

w kuchni. - „Dlaczego ta jewdocha nie uspokaja dziecka?" Haenslerowa idzie do kuchni, kilkusetgłowy tłum współwyznawców nie tylko jabłonickich, ale i z całej okoli9' przybylych, 

nie zastaje jewdochy, okno na podwórze otwarte. ttychodzi szukać jej na podwórzu. Wola. a że godzina już była nocna, z zapalonymi pochodniami, jak tryumfatora, prowadzono go 

Znikąd odpowiedzi. już chce wrócić do domu, gdy zdaje jej się, że z kąta podwórza slyszy przez te osiem, dziewięć kilometrów z Tatarowa do jabłoni9'. 

Jakieś ciche jęki. Idzie i zastaje jewdochę w kałuży krwi. jewdocha jeszcze żyje. Zanoszą 

ją do jednej z sąsiednich chałup. Po trzydziestu sześciu godzinach agonii umiera. Dopóki 

zdradzała resztki przytomności, zadawano jej pytania, kto był jej mordercą. jewdocha dawała 

znak, że nie powie. 

Śledztwo sądowe ustala, że śmierć powstała z kuli rewolwerowej, wystrzelonej w tył głowy. 

Wszystkie poszlaki skierowaly się przeciwko Natanowi Marmaroschowi. Przez kilka miesię9' 

ciągnęło się śledztwo, którego akta objęły całe dwa olbrzymie tomy. 

Oskarżony do wi1?J się nie przyznawał. 

Sprawa poszła przed sąd przysięgłych - i to dwukrotnie. Rezultatem pierwszej rozprawy 

było uznanie Natana za winnego. Obrońca wniósł tak zwane zażalenie nieważności. Sąd 

apela9'jny uwzględni/ rację obrony i nakazał wszczęcie nowej rozprawy. Odbyła się ona po 

kilku miesiącach. 1Jm razem lawa przysięgłych dziesięcioma glosami przeciwko dwu wydala 

werdykt: nie winien. 

Na tym się ta sensacyjna historia skończyła. (...) 

Tak czy owak Natana rehabilitowano. Gdym po zbadaniu aktów jeździł do Jabłonicy 

- w Tatarowie ktoś ze starszych tamtejszych ludzi opowiada/ mi, że gdy po uniewinnieniu 

sądowym Natan Marmarosch wracał do domu, na stacji kolejowej witał go co najmniej 

* * * 

jak w „Sędziach" odbija się antagonizm żydowsko-huculski? Mamy go wcielonego 

w postać Dziada. Dwadzieścia lat wstecz nie Samuel Marmarosch był właścicielem gospo

darstwa, na którym dziś siedzi, lecz ojciec Jewdochy, ów Dziad w „Sędziach". Ojciec jewdo

chy, klasyczny ówczesny Hucuł, lekkoduch a do tego awanturnik i oczywiście pijak, w wódce 

i w beztroskach utopił swoje mienie; niewątpliwie z licytacji nabył je Samuel, główny zapewne 

jego wierzyciel. Oto pierwsze zasuplenie w prehistorii sprawy. 

W ślad za nim stwarza ttyspiański węzeł następny: 

ttysadzo1?J ze swej ziemi, no i ze swojej godności gospodarskiej, do nędzy doprowadzo1?J 

ojciec Jewdochy nie umie w sobie, w swoich winach i błędach znaleźć przyczyn swojej niedoli 

- w Marmaroschu jedynie widzi winowajcę, krzywdziciela i na nim szuka zems~ w niena

wiści swej dochodząc do tego, że próbuje go zabić, staje za to przed sądem, który skazuje 

go na więzienie. Takimi to bolesnymi a ściśle z ówczesnych huculskich danych wysnutymi 

splotami zdarzeń, win i kar nasyciło się podglebie „Sędziów". 



Upiory przeszłości nawiedzają akcję, Jaka się przed nami rozwija w sztuce: 

Ojciec jewdochy w więzieniu „znalazł sumienie", Jak zeznaje. Stal się pobożnym. Po 

ryjściu z kryminału Jako dziad proszalny z pokorą znosi swoje poniżenie życiowe, wędruje 

po miejscach świętych, umartwia się, i tak dalej, ale jedneBo nie może ze siebie ryżyć: 

nienawiści do Marmaroscha, nieukojonej, zapiekłej nienawiści. Z tym uczuciem wkracza 

w „Sędziach" w dawne swoje, dziś Samuelowe domostwo. 

Najprawdopodobniej zjawia się tu po raz pierwszy od czasu sweBo powięzienneBo (dramat 

teBo nie precyzuje). Niewątpliwie doszly BO wieści o miłosnym nieszczęściu córki - i nie

wątpliwie to BO tu sprowadza. Zhańbienie córki dopełniło miary JeBo nienawiści. Staje oko 

w oko staremu Marmaroschowi - tu następuje ta potężna ich scena, chluba naszeBo drama

topisarstwa, scena, w której ojciec jewdochy, dziad, żebrak - po rycersku, rzekłbyś, ostrzeBa 

przeciwnika, że przybył, by się mścić: „Doczekasz ty, Jaką Ja niedolę na cię zwlokę - za moją 

sromotę i za córkę, za dwór, łąki i rolę''. 

- Jak ty mię dosięBnąć chcesz? - pyta Samuel. - I ty masz dzieci! - odpowiada mu 

Dziad. 

Do żadneBo aktu zemsty z ręki Dziada nie dochodzi, ale sprawdza się wszystko, co Sa

muelowi zapowiedział: właśnie ukochane JeBo dziecko, joas, pada śmiertelną efiarą. W retro

spektywnym bieBu naszych wrażeń - charakteru wieszczenia nabierają słowa Dziada, w twarz 

rzucone Samuelowi: - ~poznasz, co znaczy nieszczęście. 

A on sam, ten ojciec jewdochy, ta resztka ludzka - obok swojej konkretnej istności jawi 

się Jako bezwiedne narzędzie ryższeBo porządku rzeczy. Zauważmy: 

Po pełnych rozpaczy nad zwłokami Joasa trenach Samuela, który już „poznał, co to 

jest nieszczęście" - autor jeszcze raz wprowadza na scenę Dziada, tym razem zatopioneBo 

w modlitwie, wprowadza BO na czas kilkunastu sekund - tyle, ile potrzeba, by naszemu 

wrażeniu przypomnieć, iż przez nieBo to wszystko było zapowiedziane. 

Tak oto określona rzeczywistość socjalno-Bospodarcza - tu: huculska-żydowska - za 

sprawą alchemiczneBo zabieBu poezji przeistacza się w substancję mistyki. (...) 

Dziad z „Sędziów" jest rytworem fantazji; najmniejszej o nim wzmianki nie ma w ak

tach sądorych . Nie móBl też być kiedyś właścicielem MarmaroschoweBo dziś Bospodarstwa, 

bo Jak wspominaliśmy, jewdocha, a więc i jej rodzina, pochodziła z dalszych okolic. • 

Adam Grzymała-Siedlecki 
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