
Ojciec Zadżumionych1

Obok Ojca Zadżumionych staje siłą skojarzenia pojęć biblijna postać Hioba,
skamieniała w bezgranicznym bólu i powtarzająca swą do głębi wstrząsającą skargę: Niech
zginie dzień, któregom się urodził i noc, w którą rzeczono: Począł się człowiek (Hiob 3, 3).

Hiob, odwieczny typ wszechludzkiego bólu, nieszczęsny ojciec licznej gromadki
dzieci, jednego dnia wszystkie je tracący (H. 1, 19), sam z żoną pozostał nie na przeciąg
jednej kwarantanny, nie tylko trzy razy wieków przeżywał czterdzieści, ale nazawsze, jak się
zdawało, przykuty straszliwą chorobą i nędzą do swego barłogu.

Pomimo tak wielkiego podobieństwa i zbieżności rysów wspólnych Hiob ma nie być
prototypem Ojca Zadżumionych, albowiem ten znalazł, jak sam poeta wyznaje, swój prototyp
we współczesnym Arabie, którego tragiczne dzieje opowiadał poecie doktór Steble.

Czy jednak poza gotowym typem, przyjętym przez poetę od doktora Steble, cierpienia
biblijnego Hioba nie wpływały na wyobraźnię jego podczas tworzenia tego arcydzieła i nie
narzucały się mu, jako wzór i obraz?

Na to pytanie chcę odpowiedzieć. Słowacki znał księgę Hioba, pozostawił wspaniałą
parafrazę wierszowaną pięciu pierwszych wierszy rozdziału VII-go2.

A parafrazę wiersza 7-go, 8-go i 10-go w tym samym rozdziale Księgi Hioba
odnajdujemy w Ojcu Zadżumionych: I już nie wróci ani ni urośnie! Ani go kiedy mój dom już
zobaczy! I już nie wróci nigdy! - o rozpaczy!!! (w. 300-302). W Księdze Hioba: oko moje nie
wróci się, aby widziało dobra. Ani mię ogląda wzrok człowieczy (H. 7, 7-8); Ani się wróci
więcej do domu swego, ani go dalej pozna miejsce jego (H. 7, 10)3.

Jest jeszcze inna w Biblji księga, która wyraża najwyższą skalę cierpienia nie już
osobistego, ale narodowego. Są to Treny Jeremiasza Proroka. Że je miał w pamięci Słowacki

3 Z rozdziału zaś III-go Księgi Hioba Słowacki zaczerpnął ton elegijny. Hiob: Czemum w żywocie nie umarł,
wyszedłszy z żywota wnet nie zginął? (H. 3, 11). O. Z.: Oby nie umarł! lub się był nie rodził! (w. 112).

2 Słowacki:
1. Czyż dla ziemskiego tutaj wojownika

Walka jest wieczna? czyliż dni człowieka
Nie są na ziemi, jak dni najemnika?

2. A jako sługa odpoczynku czeka,
A robotnik czeka swej zapłaty,

3. Tak mnie miesiące, co przynoszą straty,
Dałeś, o Boże, i stroskane noce.

4. A położę się, myślę o wstaniu
I myślę tylko o prędkiem świtaniu.

5. A skórę moją robactwo już stacza
I proch jest na niej - i w kawały pada.

Hiob:
1. Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi: a jako dni najemnicze dni jego.
2. Jako niewolnik pragnie cienia i jako najemnik czeka końca pracy swojej:
3. Takem i ja miał miesiące próżne i nocy pracowite obliczałem sobie.
4. Jeśli zasnę, rzekę: kiedyż wstanę? I zasię będę czekał wieczora i będę napełnion boleści aż do mroku.
5. Ciało moje obleczone jest zgniłością i plugastwem prochu, skóra moja zesła i pomarszczyła się.

1 Rozprawa ta znajduje się w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu Warszawskiego celem uczczenia 350-ej
rocznicy założenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Warszawa 1931 r.
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przy tworzeniu Ojca Zadżumionych, stwierdza wyraźna w nim cytata: Ojciec Zadżumionych
zawodzi: Że nie wiedziałem, czy pacierz doleci do Pana Boga, co się zakrył chmurą (w.
85-86). Jeremiasz Prorok: Zastawiłeś się obłokiem, aby nie przeszła modlitwa (Treny 3, 44).

Oprócz tej cytaty możnaby jeszcze zestawić w obydwu tych utworach: współczucie
przyrody w nieszczęściu człowieka. Ojciec Zadżumionych mówi: Naprzód błękitne na
Libanie chmurki Pytać mię będą o synów, o żonę, O dzieci moje… W dziedzińcu moim
pomarańcza dzika zapyta… córek moich kwiatki spytają (w. 28, w. 24, w. 26).
Odpowiednikiem do tego będą w Trenach Jeremiaszowych ustępy, gdzie drogi Syon płaczą,
że niemasz, ktoby szedł na święto uroczyste (1, 4), płakało przedmurze (2, 8), a Syon
rozciągnęło ręce swe, niemasz, ktoby je cieszył (1, 17).

W większej zaś mierze zaznaczył się wpływ Księgi Hioba przy tworzeniu tego
arcydzieła. Zaczynają się obydwa poematy jednakowa: wylicza się członków rodziny: Ojciec
Zadżumionych posiada maleńkie dziecko, trzech synów, trzy córki, razem siedmioro (w. 3-4).
Hiob ma siedmiu synów, trzy córki (H. 1,2).

Słowacki daje w środku poematu prześliczny obrazek najmłodszej córki, która
zrobiwszy z jedwabiu osnowę, Około cedru biegała po trawie, Jak pracowity snując się
pajączek (w. 161-163). Odpowiednikiem u Hioba są słowa: Wychodzą dziatki ich jako trzody,
a maluczkie ich igrając, skaczą (H. 21, 11).

Kończą się obydwa poematy także wzmianką o rodzinie. Ojciec Z. wspomina o
ośmiorgu, włączywszy matkę, zatem o dzieci siedmiorgu (w. 424). W Księdze Hioba mówi
się na końcu o siedmiu synach i trzech córkach (H. 42, 13), z tą jednak wielką różnicą, że
Hiobowi narodzili się nowi synowie i córki, Ojciec Zadżumionych czyni wypominek o
umarłej żonie i dzieciach.

Poemat polski rozpoczyna się od tego, że najmłodsza dziewczyna przynosi wodę z
rzeczułki, a najstarszy syn pije tę wodę z dzbana (w. 41-49). W Księdze Hioba u
pierworodnego swego brata zebrali się synowie i córki, jedli i pili wino (H. 1, 18). Najstarszy
syn Ojca Z. powalił się tu jak palma złamana (w. 50). U Hioba dom pierworodnego syna
obalił się i przytłukł dzieci i pomarły (H. 1, 19).

Cierpienie spada, uosobione i tu i tam: Szatan przychodzi do Hioba, aby zabrał
dobytek, zabił mu dzieci (H. 1, 12-19), wyszedł, aby go samego zaraził wrzodem bardzo złym
(H. 2, 7). Ojciec Z. się skarży: wszedł anioł pomoru (w. 20), bałwan zarazy przewali (w. 130),
anioł powrócił morderca! (w. 131) Anioła śmierci Bóg przyszle, mówi dalej Ojciec (w. 153),
Bóg szatanowi oddaje wszystko, co Hiob posiada (H. 1, 12). Zaraza Hioba jego tylko samego
dotknęła, Ojcu Z. zaraza wszystkie dzieci i żonę zabrała, jego zaś samego oszczędziła.

Hiob cierpi fizyczne bóle: W nocy wiercą boleści kość moję (H. 30, 17), wnętrzności
moje wezwrzały bez żadnego odpoczynku (H. 30, 27). Ale Hiob nie był przy śmierci swych
dzieci, nie patrzał jak konały. Ojciec Z. przeciwnie sam nie doznawał bólów fizycznych,
natomiast patrzał, jak konały w oczach jego dzieci. Cierpienia jego duchowe, jako ojca były
większe, ale i Hiob wyznaje: we mnie samym więdnie dusza (H. 30, 16).
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Na zewnątrz wyrażają swą boleść: Hiob rozdarł szaty swoje i ogoliwszy głowę,
upadłszy na ziemię pokłonił się (H. 1, 20). Upadłem przy niej, jak martwy na ziemię, mówi
Ojciec Z. (w. 355). Trzej przyjaciele Hiobowi zakrzyknąwszy płakali, a rozdarłszy szaty swe,
sypali proch na głowy swe ku niebu (H. 2, 12). Ojciec Z. opowiada: Ja z wielbłądami - na
kolanach wszyscy, Łamałem ręce i wołałem głośno (w. 110-111).

Przyjaciele Hiobowi siedzieli z nim na ziemi siedm dni i siedm nocy (H. 2, 13). Z
założonemi na piersiach rękoma Siedziała trzy dni matka nieruchoma (w. 219-220). Hiob:
Azać otworzone są bramy śmierci i widziałeś drzwi ciemne? (H. 38, 17). O. Z.: Gdzie się nam
trupia otwierała brama (w. 313).

Cierpienie zmienia człowieka: przyszli trzej przyjaciele Hioba, podniósłszy zdaleka
oczy swe, nie poznali go (H. 2, 12). O. Z.: przybyli lekarze, Głęboko patrząc w nasze smutne
twarze. Widziałem, jak się każdy z nich zadziwiał (w. 335-337).

Cierpienie odbija się na ciele. Hiob woła: Zczerniała skóra moja na mnie i kości moje
wyschły od upalenia (H. 30, 30). Ojciec Z. mówi o żonie: Była jak bursztyn, albo żółte woski
(w. 340). Hiob: Do skóry mojej po strawionem ciele przyschła kość moja: a zostały tylko
wargi około zębów moich (H. 19, 20). Ojciec Z.: lekarze, Głęboko patrząc w nasze smutne
twarze… nachyliłem się był i posiwiał… żona na głowie miała z włosów siwych wieniec
(335-341). A Hiob wieniec swoich win wkłada na siebie, aby iść przed sąd Boży (H. 31, 36).

NIeszczęście czyni człowieka milczącym: trzej przyjaciele Hioba siedzieli z nim na
ziemi siedm dni i siedm nocy, a żaden do niego słowa nie mówił: bo widzieli, że boleść była
gwałtowna (H. 2, 13)4. Ojciec zaś Zadżumionych się wywnętrza: I nie mówiliśmy do siebie
słowa - Bo powiedz, jakąż być mogła rozmowa W pustym namiocie między mną i żoną? (w.
323-325).

Cierpienie oddala od siebie małżonków. żona z Hiobem się swarzy. Żona: jeszczeż
trwasz w prostocie twojej? Błogosław Bogu, a umrzyj. Hiob: Jako jedna z niewiast szalonych
rzekłaś (H. 2, 9-10). Ojciec zaś Zadżumionych mówi: Boleść obojgu nam rozdarłszy łono,
Zaczęła jakieś jady w serca sączyć, I teraz chyba je sam Bóg oczyści. Smutek podobny był do
nienawiści I stanął czarny, wielki, między nami. Więc rozłączeni byliśmy i sami (w. 317-322).
Hiob siedząc na gnoju, skorupą oskrobywał ropę (H. 2, 8). Ojciec Z. siedzi w namiocie
kwarantanny: Potem wróciłem do płóciennej nory, Schować się w cieniu jak nocne potwory
(w. 375-376).

W nieszczęściu ludzie unikają człowieka. Hiob się skarży: znajomi moi jako obcy
odeszli ode mnie. Opuścili mię bliscy moi... Komornicy domu mego i służebnice moje mieli
mię jako obce i byłem w oczach ich jako cudzy... Tchem moim brzydziła się żona moja (H. 19,
13-17). Ojciec Zadżumionych mówi: Wszystko, co miało tylko twarz człowieka, Zaczęło
stronić ode mnie zdaleka (w. 247-248); Nie przyleciała z ptaszyn ani jedna (w. 261). Samotny
Hiob narzeka: Byłem bratem smokom i towarzyszem strusiów (H. 30, 29). Samotny Ojciec Z.
mówi: Nie była to już twarz człowieka, Lecz głowa mego starego wielbłąda. Spojrzał - i

4 Porównaj: Hiob: Będę mówił, nie ukoi się boleść moja: a jeśli będę milczał, nie odejdzie odemnie (H. 16, 7).
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spojrzał z twarzą tak litośną… (w. 399-401).

Noc. Hiobowi robactwo dokucza: ci, którzy mię jedzą, nie śpią. Od mnóstwa ich kazi
się odzienie moje (H. 30, 17-18). Ojcu Z. Chyba mysz jaka w księżycu przebiegła (w. 332). Po
nocy słyszy hyjen przeraźliwe wycia (w. 390). Hiob: Jeśli rzekę: Pocieszy mię łóżko moje i
ulży mi się, gdy będę z sobą mówił na pościeli mojej. Będziesz mię straszył przez sny i przez
widzenia strachem strzęsiesz (H. 7, 13-14). Ojciec Z.: i noc w każdą ciemną Oni tu byli w tym
namiocie ze mną; Gadałem z nimi, zmyślałem rozmowy, W których rozmawiał ze mną tłum
grobowy (w. 383-386).

Nocne widzenie. Elifas przyjaciel Hioba: W okropności widzenia nocnego, gdy sen na
ludzie zwykł przypadać, zjął mnie strach i drżenie i wszystkie kości moje przestraszone są. A
gdy duch szedł przy bytności mojej, wstały włosy ciała mego. Stanął ktoś, któregom twarzy
nie znał, wyobrażenie przed oczyma memi: i słyszałem głos jako wiatru cichego (H. 4, 13-16).
Ojciec Zadżumionych: Położyłem się i zasnąłem w nocy. I we śnie, w lekkie owinięte
chmury, Ujrzałem moje dwie umarłe córy. Przyszły za ręce trzymając się obie… Szły cicho, z
wolna, schylały się nisko Nad matki łożem, nad dziecka kołyską; Potem na moją najmłodszą
dziewczynę Obiedwie - ręce położyły sine! (w. 182-192).

Noc szczególna. Hiob noc swoich narodzin opisuje: Noc onę ciemny wicher niech
osiędzie… niech jej złorzeczą, którzy złorzeczą dniowi… niech się zaćmią gwiazdy mrokiem
jej! niechaj czeka światła, a nie ogląda, ani wejścia wstawającej zorze! (H. 3, 6-9). Ojciec Z.
opisuje noc, gdy mu ostatnie najmłodsze dziecko umierało: Noc przyszła, dotąd w pamięci
ohydna, Ciemna, od gromów czerwoności widna. Jeszcze dziś czuje i widzę i słyszę (w.
267-269)5.

Morze. Hiob: Kto zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało... obtoczyłem je
granicami memi... I rzekłem: Aż póty przyjdziesz, a dalej nie postąpisz i tu rozbijesz nadęte
wały twoje (H. 38, 8-11). Ojciec Zadżumionych: A tam na wzgórzu, kędy morze bije, Dla
ciebie szumi morze - dla mnie wyje; A kiedy z wichrem na brzegi nie skacze, Dla ciebie
szemrze tylko - dla mnie płacze (w. 231-234). Do tego dodać należy błękitną szarfę morza
śródziemnego, która roztrącała się o piasek i smutnym gwarem fal napełniała ciche nad
pustynią powietrze, jak ją we wspomnieniu zachował poeta (Przedmowa w. 35-37).

Burza. Hiob: Znagła wiatr gwałtowny przypadł od strony pustyni i zatrząsł czterema
węgłami domu, który obaliwszy się przutłukł dzieci twoje i pomarły (H. 1, 19). Ojciec Z.:
Słyszę, jak namiot gęste sieką deszcze, Jak się rozciąga, jak głucho szeleszcze, Jak się nade
mną w ciemności kołysze… Zdawało mi się… Żem słyszał martwe dzieci, za namiotem,
Wszystkie jęczące przeraźliwie, głucho (w. 270-277).

5 Podkreślić należy zbieżność barw w jednym i drugim utworze, mianowicie barwa ciemna, czarna powtarza się
i tu i tam dość często, co się tłumaczy wspólnym nastrojem tragicznym.
W Księdze Hioba: “mrok” raz, “ciemny” 3 razy, “ciemność” 25 razy. O. Z.: “noc ciemna” dwa razy, “ciemny
namiot”, z “ciemnicy”, “czarna śmierć”, “niebo czarne”, “smutek czarny”, “płótna poczerniałe”, “krąg ponury”,
“sine, jak żelazo”, “sine lica”, “śniade trupy”.
U Słowackiego są także barwy inne: dziecina blada, siwe włosy, posiwiał, żółta jak z drewna, jak żółte woski.
Błyszczące oczyma, noc błyszcząca gwiazdami, promieniste słońce, słońce czerwone, złoty księżyc, pustynia
złocista, jasna, weselna, złociste warkocze, włoski złote. Róże, korale, lazurowe rączki, błękitne chmurki.
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Pioruny. Hiob: Ogień Boży spadł z nieba i uderzywszy na owce i sługi, spalił je (H. 1,
16). Ojciez Z.: namiot od piorunów się cały czerwieni, Podobny grobom szatańskim z
płomieni (w. 273-274). Burzę w pustyni, nacechowaną wielkością biblijną przechodził sam
poeta: w nocy powstał deszcz piorunów, namiot szeleszczący od wichrów i deszczu,
zaczerwieniony od piorunów wydawał się ognistym i strzegącym łożą bezsennego
cherubinem (Przedmowa w. 57-64).

Zagadnienie o cierpieniu w Księdze Hioba jest rozwinięte we wspaniałym djalogu,
szeroko omawiającym ideę cierpienia, które niewinny człowiek ponosi, oraz stosunek tego
cierpienia do sprawiedliwości Bożej, że się ono z tą sprawiedliwością godzi, choć człowiek
tego zrozumieć nie może.

Poeta w swym utworze nie zapuszcza się w żadne filozoficzne wywody o przyczynie
cierpień niewinnego, bo nieszczęśliwy ojciec we wstrząsającym monologu nie rozumuje, nie
zastanawia się, ale żywiołowo czuje, cierpi, rozpacza, zawodzi swe żale, nie sięgając do
przyczyn cierpienia na ziemi.

W jednym tylko ustępie poematu odbija się echo wywodów Hioba o stosunku
człowieka do Boga w imię cierpień, które Bóg nań zsyła. Ojciec Zadżumionych słyszy
śpiewającego muezina, który nieszczęśliwemu ojcu głosi wielkość Boga (w. 236-246). I on tę
wielkość wielbi wielkich nieszczęściach i cierpieniach, które Bóg dopuszcza na ludzkość.
Wielbi więc Boga w szumie pożarów, w trzęsieniu ziemi, w zarazie, która dzieci ojcu
wytraca I bierze syny z łona rodzicielki (w. 241-245).

Wspaniały ten hymn nie jest szyderstwem i bluźnierstwem, jak słowa żony Hioba:
Błogosław Bogu, a umrzyj (H. 2, 9), ale staje się on jasnym i zrozumiałym w świetle słów
Hioba, gdy uginając się pod brzemieniem największego cierpienia, z bohaterskiem
poddaniem się mówi: Pan dał, Pan odjął: jako się Panu upodobało, tak się stało: niech
będzie imię Pańskie błogosławione (H. 1, 21); Jeśliśmy przyjęli dobra z ręki Bożej, złego
czemubyśmy przyjmować nie mieli? (Hiob 2, 10). O, Allach! Akbar Allach! jesteś wielki! (w.
246), woła Ojciec Z. Oto Bóg wysoki w mocy swojej... albo kto mu rzec może: Uczyniłeś
nieprawość? (H. 36, 22). Oto Bóg wielki, przewyższający umiejętność naszę, czytamy w
Księdze Hioba (H. 36, 26).

Z tego, co przytoczyłem, widać, że poeta na Księdze Hioba się wzorował. Posiadamy
zatem dwie pobudki, które wpływały na twórczość poety podczas układania tego poematu:
jeden, o którym sam on we wstępie swoim wspomina, drugi to Księga Hioba. Da się jedno z
drugiem pogodzić. Cierpienia współczesnego poecie Araba, który utracił całą swą rodzinę
podczas kwarantanny, w tem samem miejscu, gdzie ją odbywał później Słowacki,
opowiedziane przez naocznego świadka doktora Steble wywarły głębokie na poecie wrażenie
i pobudziły go do pisania. Dołączyły się do tego własne poety przeżycia podczas
kwarantanny pod miasteczkiem El-Arish: piaszczysta pustynia, mały grobowiec Szecha,
morze, wicher, spienione fale, burza, pioruny, strażnicy, muzein. Podczas twórczej pracy
przez skojarzenie pojęć i obrazów stanął w umyśle poety Hiob, jako typ po wsze czasy
największego cierpienia. I wiele szczegółów z Księgi Hioba przedostało się do poematu.
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Zatem Arab i Hiob złożyli się na postać Ojca Zadżumionych. Cierpienia jednego i
drugiego, oraz własne przejścia poety na pustyni dały podłoże temu wstrząsającemu
opowiadaniu.
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