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JULIUSZ KLEINER „O FANTAZYM" 

S łowacki jasno widział. ile było pozy w różnych romantycznych 
cierpieniach, ile fałszu w różnych formach romantycznego poety
zowania życia i romant) cznego chronienia się przed zadaniami 
realnymi w sferę fikcji. Prześwietlenie tych wszystkich wypaczeń 
drogi prostej i mocnej błyskami krytycyzmu, satyry i wnikliwej 
diagnozy psychologicznej dało treść duchową „Fantazemu". 
Dramat czy raczej tragikomedia odbiegająca typem swoim od 
wszystkiego, co dotąd Slowacki napisał, mieści w sobie ujaw
nienie kontrastu między romantyczną pogonią za błyskotkami, 
za niezwykłością i za upiększeniem szarzyzny a istotnym pięk
nem - między pozą a uczuciem prostym i mocnym - między 
strojnym w słowa dźwięczne komedianctwem a wielkością praw
dziwych , cichych tragedii. 

wietny wiersz nowego utworu w słowa płynne i skrzące a do
siosowane wyraziście do ind ywidualności każdej z osób ujmował 
tok żywej rozmowy. Lekko ś(' i wdzięk dialogu pokrewne były 
gracji paryskiej młodego romantyka Alfreda Musseta, który 
w subtelnych utworach dramatycznych, dopiero po dziesiątkach 
lat maj ących bu dzić z<J chwyt , wprowadzał nową jakąś naturalną 
poetyczność, da t eką od teatralności Wiktora Hugo. Ale Musset 
w dia logu z rywał z wierszem - - Słowa cki umiał giętkość kon
wersacji ać kun ztowni e rymowanym j denastozgłoskowcom . 
Cały dramat - na pozór kapryśny, a mimo lo niezwykle jedno
lity - o. adz i ł w tereni e r a lnym, bliskim, wspólczesnym, wśród 
prawdy warunków spoi znych. obyczajowych, ekonomicznych. 
Właśn i e tedy Ba lzac w powieściach swoich ukazywał strukturę 
społe zn. Francji, rzucał światło na przemiany ekonomiczne, 
spra" mat r ia ln , pieniężne u w ydatniał jako sprężyny akcji. 
Romant)• y polsc nie zaj mowali s ię na ogól stosunkami ekono
micznymi; Słowacki w poezji dotychczasowej bardziej niż kto-
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kolwi~~ i~ny unikał kwestii pieniądza. Tym ciekawsze, że w „Fan
ra~ym memal p_o balzakow ku pieniądz uznał za motor, że uwagę 
skierował na rumę ekonomiczn q szlachty w Polsce i na płynący 
stąd rozkład moralny. · 

~Irabia Re~pe_kt, ?ieg?yś Sy.birak, ~e:az o tym_ j e ~lynie myśli, 
Ja k ratowac si ę oo rumy maJ<JlkoweJ 1 zachowac bhchtr wielko
pański; __ „~la?ia~orsh:·o. n? cl z ~· domowej ze światem walczącej" 
oto tresc zyc1a Jego 1 zyc1a zony: on maskuje prawdę pozorami 
humoru, staropolskiej wylanej serdeczności gościnnej, anegdo-
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ciarstwa, ona, na wskroś zmateriallzowan ;.1, przed obcymi gm 
płytką komedię poetyczności. 

Od przyz it:>mności rodz ic-ów l1dliij;i pul'zja prawdzi\ a dwu córek, 
dojrzałej duchowo Di;rny : dzieci9cej Ste lli. Fałszywą z ś poezj ł;' , 
subtelną, \vyrafinowan ą , nacechowam! wysokim poziomem inte 
lektu i kultury, ale niemniej sztuczną, pozująq, romantyczm· 
kłamliwe upiększenie życia, zuż_ vanie sil ciuchowych na fikcje --

Joanna Bobrowa 

reprezentuje para bohaterow, hrabia Fantazy i porzucon<1 przeze11 
dawna ukochana hrabina Idalia. 

Oni to oboje są przedmiotem analizy maj4cej uprzytomnić fał
szywą postawę dusz romantycznych wobec świata. Niewątpliwie 
sporo czerpał poeta z psychiki własnej; ale zasadniczo w tej 
diagnozie romantyzmu nie dawał już autoanalizy na podobień 
stwo „Godziny myśli" i .,Kordiana". Osądzał ową „chorobtr 
duszy", jako coś obcego sobie, przezwyciężonego. 

Wzoru zaś i materiału dosta rczyły osoby bardzo bliskie, o któ
rych trudno by przypuścić, że będą mu pozowały bezwiednie do 
portretów satyrycznych: przyjaciel serdeczny i kobieta kochana -
Zygmunt Krasiński i Joanna Bobrowa. 

Po ukaraniu wrogów w „Beniowskim" jeszcze jeden utwór 
kształtował się jako akt zemsty literackiej - tym razem za przykre 

cloznania w życiu osobistym. Słowacki, pragnąc zdobyć miłość 
pani Bobrowej, dozna! zawodu, ponieważ kochała ona ciągle tego, 
który ją porzucił - twórcę „Irydiona". Niech ż E> więc los odwza
jemni się temu zdobywcy serc kobiecych - - przynajmniej los 
marzony, w utworze literackim, który na podobieństwo snu nieraz 
spełnia tajone życzenia. Niech ten wielki pan, przywykły do 
tryumfów w miłości, stara się o pannę kochającą innego; niech 
mu owa piękna, szlachetna panna powie, że nic nie znaczy dla 
niej jego poza, jego ni ezwykłość, jego sława, że tylko ze względu 
na jego pieni ą dze gotowa mu oddać rękę. Niech widii on nikłość 
swoją wobec prawdziwego dostojeństwa duchowego, prawdzi
wego bohaterstwa. Ale nie dość tego. Nie tylko za niepowodzenia 
erotyczne poety zapłacić ma w marzonej historii przyjaciel; on, 
który w znacznej mierze zadecydował o tryumfie Słowackiego, ma 
pokutować za przykr;-1 spraw~ poj edynkową, *) która mimo wyniku 
pomyślnego dużo kosztowała nerwów, a w świetle myśli krytycz
nej wydala się zapewne marną tragikomedią. Przeto w fikcyj
nych losach kierowanych przez marzenie złośliwe młody magnat, 
dumny potomek rycerskiego rodu, mieć będzie pojedynek znacznie 
bardziej denerwujący i kończący się upok~rzeniem. 

Łagodniej obszedł się poeta ze swoją „dręczycielką", jak nazywał 
panią Joannę. W ostatecznym wyniku przeznaczył jej zemstę taką, 
że - ona sama nie wymyśliłaby bardziej pożądanej: wróci do niej 
dawny kochanek. Ale wróci dlatego, że go inna nie zechce, 
a przedtem narazi ją na piekiełko zazdrości i poniżenia, na śle
c'zenie, jak się do innej zaleca, na przysłuchiwanie się, jak dawną 
ukochaną wyszydza. Cała ta zemsta literacka, chociaż dała życie 
arcydziełu, jest niemiłym oddźwiękiem przyjaźni dwu Wenedów. 
Dwie wszakże okoliczności łagodzić każą ocenę ujemną: 
najpierw to, że nawet w marzeniach działały u Słowackiego 
ramulce etyczne, że nawet w tworzeniu zemsty fikcyjnej nie za
nikła delikatność uczuć, ie tego, co było w życiu przyjaciela 
istotną tragedią - choroby i stosunku do o}ca - nie dotknął 
utwór żadną aluzją i gdyby stal się znany Krasińskiemu, mógł go 
silnie urazić, nie mógł go zranić boleśnie; a następnie fakt znacz· 
nie ważniejszy, iż poeta nie ogłosił „Fantazego", iż może ze 
względu na prototypy postaci głównych zachował w tece jedno 
ze swych dziel najświetniejszych. 0

) 

z kryl_ Io m „Hal lad yny· S i. l~ nrie l P \\Sk l m. 

Kleinera „Słow a cki ' ·. 
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O! wy, co w prochu myśli mażecie I serca, 
Z tych serc otrzyjcie rdzę -- podnieście czoła! 

Z LISTÓW DO STATTLERA 

Każde zwycięstwo sztuki jest zwycięstwem ducha w krainie 
przyszłości. 

Początkiem I fródłem malarstwa nie było naśladowanie natury, 
ale wiz)a, to Jest ta władza tajemnicza ducha naszeKo, która 
wzrokowi naszemu ciska Jakieś dziwne błyskawice nlewl· 
dzialneJ piękności. 

... Gdy natchnieniom nowe formy wynajdziesz, prowadt ludzi 
za rączkę do obrazów twoich, jakbyś to z maleńkimi dziat· 
kami uczynił, ciesząc się, że różne głupstwa maleńkie świegocą. 
Zaczaruj duchem twoim obrazy, a potem bądź spokojny o nie 
i pewny, że one w swoim czasie czarować będą; ko~o? -
Ja nie wiem. 

, 
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1831 

Wrocław , cl. 17 marca 183 1 r 
.. .!Jopeł11iu}l! l" 1.::oli kochanej Mumy, która uż nazbyt z moją chęcią zgadza{u 
się, -c.•y j eclwlem za granicę ... smutnu mi było - ·- zdac.2•a lo mi się. że ucie
lwm, i teraz j eszcze często się kłóci' z n1 oi111 sum11ie11.ie111. Mu1110 moja kochana . 
. ':liczny kraj op11.~cilem i może już dn niego nir:;dy nie bf!dę mógł powrócić. 

Paryż, d. 20 października 1831 roku 
W'vjaż bardzo ..;,•iele daje ..i.!yobrażetl. szkoda tylko, iż wszystko ukazuje 
mniej pięknym. niż było ce' imaginacji - i potem zostaje w pamięci dwa 
obrazy - j eden taki, jaki byr' pou::inien. oczami wymalowany; drugi pięk
fliljszy, da u:•niej uhc•<Jrzony przez imaginacjq. Kiedy.oi ut wurzy się trzeci 
najpiękniejszy z imaginacji i z sennego przypomnienia -- i połączy ~ć' sobie 
v szystlw najp:ękniejsze z iych trzech obrnzó ;:).•. Nie pojrrwj~. jak Byron mógł 
µisać nu miejscu. 

Paryż, d. 10 gru dnia 1831 r. 
Z pr1elami llllt!jszymi nie ~ tnil'm i 1 ~. c chcv .,i!" poznm . .::a{, bo teraz nieztw
;omy C'ier/Jialbym nie mo[!qc sobie 11uleż11egu mifdzy nimi wjąi' miejsca ... 

- 1832 

Paryż, d. 24 stycznia 1832 r. 

. . M atko moju , jakżeś mogla twój i.' I zako1iczyć slo;:·ami, iż mi nieidele 
dobrego zrobiła· na tym śv:.·iecie - czymże ja byłbym, gdyby nie ty, Mamo 
moja ... W'zyslko dobre mam od ciebie - wszystkiemu złemu sam jestem 
i:.: inierz. U" zystko 111 11 i t' znudziło - musiałem wszystko porzucić - 1 ja~ 
r~:u riat gonif za jakąś tam urojoną nieśmiertelnością -- nieszczęśliwe jest 
ro skiero~·t111 ie mohh myś!t . „ dzieciris1 w1e .. Ale cóż robić! już tak być 
li tl< i - ty/k ty . M11mo. niP u..:.• żaj tego za d :eciristr...•o, tego stanu, 
., jakim j es1em. !Vie z, M amo kochana, por.::iem ci to, cz gom nikomu nie 
m6c:ił - .~: dziecirist r.:.•i e, ki dy by l em egzaltowame riabożn.y, modliłem się 
do Bogu 1. .?~~to 1 gorąco, ·eby mi dał życie 11ajrzę.dzniejsze - - żebym był 
11ogardza11y przez w ly ;.;.:1ek mó1 - - i t ylko. żeby mi za to dal niefoii erteln1; 

law (' p11 ~m/Nri 
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Juliusz Słowacki 
w wieku ok. lat 15 

Portret olejny 
Szkoła Rusterna 

D. 7 m a r ·a 1832 r. P ar_ /. 
K ochana M amo! N ie uwierzysz, jak teraz j est em szczę.~!i t"JJ , ; fob ii' . \fofl·u 
moja. w inienem Jedyne szczęście, j akiego jeszcze dn;r..•iadcza<' 1 11 0.~r 
Od ty godnia zajęty jestem drull iem mnich rioezjl: za d„N1 m;esi ce b11dz1.:s 
je M ama miała. To t ak samo. jakbyś mnh• zobaczyla - ho jC' nit• ;1·sf1' 111 

n iczym innym, ja lt moim i poezjami .„ 

... Poszedłem do d rukarza Pinnard druk ię 11kł dać : 10 111 .zas/alem h11ri/zo 
ładną pannę Pin1za rd, które/ narzeczony zawiaduje drnkamiq. Ten •11rrze
czany był bardzo g rzecznym dla mni<', uloż11 1em .~ie r1 drul1 i dc..•u /Om!J 
l·~ dq mnie kosztor.:.iafy nie tak 1;._1 i ele. f akem si spodzie „. ni />ott'n zu lrilem 
z panną Pinnard i z tą dlufto gadaliśmy - bit'dnu norzec::o11y 11111si va11ie11k1 
słu chać - mus/al ze Izami w orzach rm obiad mnie zoprosd Ptr.:.•n11 Jt's/ern . 
i:ż mnie na niczym nic oszukają. Chodźko mó:,•il m1 ii. ut.i.• mnir rJ t ruu-.1 
część b iorą łaniej, niż brali zer dzieła Mrck•cc:•lrz11 . \l„idzici1. że dobrz . lt 
pomawa l: z panienkami - dobrze si~ zostać prz!I komini·u i n tąi/11 i1111y111 
niż o interesach pogadać . 

... Otóż teraz z rana jestem lileratem - popru •ium t·orrekly, piSZf'. r•ru11i ·11if' . 
a r:; ieczOrl!m od g odziny pól do dzit'siątej stujf si1 1111 Da rr d 11. n11gicl kr 
p etit - mal t r e - i przyznam si~ ~·am, że to l11b1r: siuram .sif . żeby 1u~ 1 
t<: i t>Czorem nie odgadł, c111m ja f esf l'm • rnnn - a z rnna, frby n ic m; z • 1ie
cznr n.ej f a I 11 Ił · 11Je zosto.lo ... 

„ 

D. 12 kw; tnia, cz~ ariek. .. D zi '· obaczyłem u Pinnard r egestr ludzi fi ·•nych, 
za ·arty r:.• biografi i C o n t cm por a i /1 s - spod S . litery tak i porządek: 
\ r; r zJJnec 1.i Jan . - lor;.:ack1 Euzeb iusz. -- Sio-... acli 111 i 11~::: . - Sn1u.11./i - 'icz 
i ran, is. el .. - _ 11 i adec/.i Jan - niaded i ! fdrzej - .re w·•dzicie, ż1 
~· dcbrytn , ,•sit m lc~·arzyst .da . Ucieszy/o m11ie Io !u dzu. h t to rz a islao.„•-
1ue1sza bzograjija - cieka "Y j estem, co o mnle p iszy brdr si r starać 
do .~lać jeJ. To dziwniejsza, że ta biografija .„:yszła ..;{lfzód, nim zacząłem 
rJ ru lw•1.·at: moje poezje; a stąd nie W/l'm, z czego M 11 i1• lam sławnym zrobW . 
. \'le ·adł11Ro :c:.·y1dz1e o mn ie ar !y k11l ""' R e v u e E 11 c y c I op e di q u e, 
1'rzyszlę Wfl m go - na knii rn rc;zb1 nru moich dzit I brdzi 11mieszczony 
p oemat Ar a b, t lw 11ac.:. 011y p rzez l.emai t re. Posyłam wam e.f!.zemplarze 
7 podpi ami - nieu:.- iel11 osobom posyłam . a Io d la/ego, aby moich podpisó41 
11iP pospolilor:.•ać - aby l e osoby . które ode m n ie dzieło ot rzymaj1J, w ie-
1/z;ały . że j f je szczególniej szanuję i kocham ... 

. . Czy ty nie adgadn ies , Aln.tko maju . co ja czułl!m , podpisując dla cieb ie 
egz„mplarz? -- \\?iem, llOchana Afumo, że tobie:' to zrobi przyj mność, że 
/.:1r dy b('dq clm.ralić Ju lka, to wreszcie uwierzysz, że to nie czynią osoby d la 
oszukan ia łatwoc:.•i rnie kochającej Matk i.. Teofilu. H ersy/lw,*) widzę stąd 
mój .:gzemplarz naprzód na waszym stoli /w , a pofr m w szafce, w pokoju, 
g dzie }Cl kiedyś micszka fr m. Widzę czasem Dziadunia i Babun ię, k iedy 
u.:· u.1oim pokoju. przy okn ie, czytają f atala c!zy przez Jul/w przysłane ... 

... Bqdźcie zdro rr.li i szczę.W ·1i - ja jestem szczęśliwy, i gdyby nawet 
2()00 frankó w wydane ria druk dzieła nie wróciły się, to powiem, żem nie
drogo szczęście kupił ... 

Paryż , d. 30 lipca , 1832 r . 
Na1drozszo famo! Trudno, l m dt!o mi opisać mojej radości , jaką miałem 
z ostaf11lego listu - więc czytacie 1112 moje ks iążeczl i l 
Tragedia M i 11 d o " e w iem . .ce bardzo słaba oprócz Ili /ku scen ... Znajdują 
tu, że nie mum tlramatyr~11ego usposobien ia - ale to przypisuję ich nie-

. Gl1unnni11 . ię z 11o~ym dramafyczflynt rodza;em : oni przy wy ld i dn •1 i ersza 
Bu r bu 1 y i nie "-'i edz11. jak ,,•ft>/e j est sztuk: <.:' ... •it:rszu przekładanym 
,W a 1 i i I 11 a r t - Lecz kiedyś dobry akto r da u czu ć sio;,:_ a u.•yry:~·ając 
się z J11szy ·- po "°• i 11ż duszą te rozmowy. które teraz zdają się polamane ... 

12 t. rn... Przr szedlem -trochę do dandyzmu dz iś ;,:.!/a.~n ie 
uda/u m; . if moj a n /a ...;; ug rodzie Tui /I ries. p ii!rwszy , az 11 biorL'm zi.::ró
d lcm oczy dam - bo mia/em bia łe szarawarki, kom•zclkę bial . !w szmi
ruwą, u.• ogromne różno/wloro:;Je li w iaty, tak j ak dawne suknie damskie, 
1 holn ierz od koszuli odłożony - do tego dodajcie fo~eczkę z po lncaną. głó ~.1kq 
i glan owane rękawiczki, a będzi ecie mieli Julka ... Jeden z moich kolegów 
słysza ł nao:Je/ damę mówiącą: ,Jaki ładny kostium." I lak p rzybliżyłem się 
do komparr i i ludwi/1ói;., P laterów i k lika sf6w pa. ... 1/edv '·szy, odszedłem, 
pe· •ny, ż11 powiedzielr o mnie: Q u e I f (J f 1 n s u p p o r ta b ! e ! . 
I zapytasz zapewn Mama. dlaczego to robię? Ot dlatego, i · raz zostawszy 
poC't ą , clrą ufśt powsz11chne/ r agany. k tóra nasz r · d wys !a i;.; ia f a ko 
opaszczany i n iedbały ... 

Przyrodn ia siostra Juiiusza Slowackie~o i jej mąż T. Januszewski. 

11 
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Paryż, d. 9 listoµ. 1832 r. 
lebyście ;;:ied:u li, jo/.: ren śc:.•ia1 1111dn!J - z11peillie inny. niż nam się ..:.•J111a1 1• 
~·~· Jaszcza Pary .? jest Io prat~·dzir.:.•e :::ięzienie dla czlo::1ieka bez u..•i!!/11 p/c
r.if'dzy -- b(J u:· innym miasterzku . a na 1Jei mieścil' . c11d11 •z .:mie< ..:.•clwd i 
"1lrtlZ do dobrych lor.:.•tff JJ ~I .~· T11illj zam!: wf fr .~q d<•ntf/ !rze 1)a mit'i 
ku/;riolet ,,•lasny, żeby sil-' r; / ,;·1,rzyh; - zu..•l aszczu reraz I u ,\'o b I,; s st' 
·•yniosla si11 pra r::i z Paryża. ' I a bo u 1 g e o 1 si e, !11 bn!lantowa 

pOCZi.i.' ara. k/Óru zaU•/o j <'j m.'ejsce. 11 i e przypuszcza do Sil'bie, ty/ko bogaty ft. 
C/u:ąc zaintert.'sOtc•at' jak. dam~'. lrzeblJ po angielsku gridać . udo..:.·u, 
:lnglika -· bo u:·iedzq. że Po!ncy nie majq pieniędzy; uda ::•{)(' zu .~ A11r;lilw . 
t rz eba uaau..·a~ głupca i or11f!.i11 alu bo /a /1imi są Anglicy. 

1833 

Genewa, d. 5 styczni a, 18:3;{ r 
O/ koc/1111u moi - smutno mi, smutno czasem -- i czrsto - - bo się już 
p rzera biam 1w oby,,·atda so.i.'iala -·- już się uni do miejsc, ani do osób. 
z którym i żyję, nie przy;;.;iązuję tak silnie jak ..:• dziecińst z;;ie ··- to jest 
jedm1 z wad, jakiej na by re· serce tułacza ... 

Gen~\1· a, 1833 r., d. 15 miH<.:d 

. . Co do ksiqżek polskich, przysz!ijcie mi je dyliżansem - to jest Kocha 
rw wskiego Jana. Kochanu:.Jskiego Piotra J e r o z o I im ę got11ckimi lite 
rami - jeżeli zaś można, to !Tli przyszlijcie dykcjOJw rz slu.;.•11J1ch ludzi. siu 
f.ący za materia{ do ';J!ieku Zygmunta li!. Zdaje mi ~ię, że przez Siorczy1i 
!!kiego - ale nie pe..;Jny 1estem autora. Sq to dwa tomy, J!Jydane p1zez 
1ednego z członków Towarzyst i..:Ja Przyjaciół Nauk. Pan Pa •ei powie wam, 
1akie to jest dzieło ·- może go w Glucsberga księgami znajdzi e .'e; to dzie!n 
r.i; ielkim byłoby dla mnie !ilwrbem. Ta mała biblioteka poi ka „ ,ieczn ie mi 
będzie towarzyszyć - i będę bogatszym od wszystłłich moich kolegów. 
Co ty/kei ci, i\.1amo, u..•padnie u:• fi/Ce ze starych /ironik, które się czase1'1 
po rękach lydów t~•alajq, to mi przyszlij. 

Genewa, 1833 r., 25 kwietnia, 0 11 w nocy 
... Przebacz mi, Matko, że ja tak niczym jestem dla twego szczęścia - ia nic 
nat,;:et dla własnego m e robię„. Twoje pismo okropne mi · przedstawiło 
obrazy.„ \f! y coraz mniej macie dostatkóu; .„ zdaje s ię, że los wziął t eraz 
za cel naszą rodzinę.„ 
Afówiq mi czasem ludzie, ż.: ja mam "-'Yższe zdolności. po takich mou.·ac/J 
ludzi czę to myślę z goryczą, że jest tylu, którzy z małymi talentami utrzy 
mują całe rodziny, zasłaniają je od niedostatku„. a ja jestem jak niepotrzebne 
:.:iele„. jestem nawet ciężarem dla ciebie, .\.:lamo moja„. Przebacz mi, Matko 
moja, że taką drogę obrałem„. A le r;.• rócić nie mogę. Teofilu! czuwaj tam 
nad ~szystkimi„. strzeż i bądź i ch aniołem ... a ja kiedyś zapłacę za ciebie 
dług, podczas księżycowej niegdyś nocy zaciągniony. 
Nie śmiejcie się z lego listu, bo ja go ze Izami piszę. „ Ty mi, Mat/w, piszesz 
" ożen ieniu - nie chciałbym niszczyć t woich marze1ł.„ a jednak zdaje mi 
s ię, że j a :.<:iecznie na samotnofr skazany jestem, b0 moj j żonie ciężarem 
bf '' nie myślę ... dosyl. Żl' n im jestem dla ciebie„. 

FANTAZY 
( \Jowa Dej anira) 

Dramat w pięciu aktach 
(w sześci u obra zach) 

lłE2YSERIA: 

.fan Kreczmar 

WSPOLPRACA REZYSERSKA: 

Maria Straszewska 

SCENOGRAFIA: 

Jerzy Torończyk 
Teresa Targońska 

1\ll JZYKA: 

Ryszard Schreifer 

KIEROWNIK LITERACKI: 

Maria Bcchczyc-Rudnic!w 

DYlłEKTOR TEATR U: 

Zdzislaw Lorenowicz 

... 

11 1e \\ a d11ia :!:ł \I 11. t:s!1i :i l ~·: 1-. 

ju k f!. •ir11 „ 110/0~11. Pn1 ::·dzi - ·i1• 
, tuk o 1w .;.'t1!JCl1 cpui:,1cli oży .;.•rn 
· ;. „,/„111 jak Tu rek f/1 rzez J?ń/ 

: i111 11p i /"'" Ztlit211!/ .. \Iii~ · i1· 
•11 ir /1·r11 ' 'u,· . l11t!1 : ej„ 1.'!tt:11 k 1 

,;[!./h 11111 j u n11 1111t-1 zyc si (• ręk,1 
t uruj' '. \ 'i e. f t ; j est m11ź • tyllo• 
1/ · 11b u ,~•1I Crizlwl .:il I: b11dź . 1,·11 
,, ż11ci .: j est I:·szysi!cim. CiJyb!J 
'i 111n1wcn u:.·szy g/1 ..: · ~' J" ·:u:.·iedzir:· 
1• 11111 y m' . Io lt11/zi1: nie 1111/<l iby 
<!i:pi„ . A u:.•swkże ja tyle mam 
~zy fu pisać ;:.•iersze CZ!J kraś« 

1P\\' ll, d. :2/ p ;iż d z iernika, J8:)J i'. 

•it'h imit'llit1. Syn Tc:•ój z du !elw 
hy ·. 11111 1nzeb11 czy lo. fr ci~' tok 
,;11111r; .~ci życia ,µomiędzy pomna
•w moju - czy my.~my starzy. 
•le usób brakuje? Czy nas Bóg 

• ,1 mogli sobi po~·iedziec', że!.my 
szych tc•yczyim' mogli le sami' 
s ię - ffiech ci przyjd<J we o/to 

11i2 Io znajdę sobie za J!runic11 

13 
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Jebyście ..::i edz;el i. jok ten ś..;.' ial 1111 

zdaszcza Paryż jest to pra .;:dzil 
r.irdzy - bu u:.• inn!lm miasteczl~ 
.-oraz d 11 dnbrych la •.::orzy: t :.·. T 

a/;r io l e1 ;.:ła s11 11, żeb11 sie rif .:·r;r , 
:.:'ynioslci si11 -pra .~· 1 · z' Paryż 
pncz•.:.·am, kt6ra zuj lu jej 111:·ejsr1' , 
Chcąc zo i11/ereso1.. •w" j okq damti 
.1r1glil:n - bo u.frd u1 . że Poftu 11 
trzeba uda u.·a.: g/11pci.1 i orygina./1 

J 

0 1 lwclrn11i moi - sm11t11 0 mi, 
przerabiam 1:a oby..;.•aft:lo .\:".'iata 
z k turym i żyję. nie przy ..;.• iązuję 
jedne~ z ;,;.• ad, jakiej nabywa ser~ 

.. Co do książek polskic/t , przysz.1 
nou.!skiego Jana, Kochano;;:Jskiea 
ram i - jeżeli za. można, to mr 1 
iący zu mater ia / do wieku Zy gnt 
11kiego - ule nie p e..;.111y 1estem 
Jednego z członków To warzyst u.·a 
1al1ie to jest dzieło - może go w 
u: ie/kim by/oby dla mnie skarbe. 
będzie towarzyszyć - i będę I 
Co ty/lui ci, M omo, wpadnie u:• 
po rękacil Zydóu:.• t:.>ala ją, to mi 

.„ Przebacz mi, 1Hatko, że j a tak r 
na'1I:.let dla i;;/asnego me robię„ 
obrazy. „ \Vy oraz mniej macie 
za cel 12 aszą rodz in ę „ . 
iHówiq mi czasem ludzie, że ja 
ludzi często myMę z goryczą . że 
mują całe r odziny, zasłaniają je .: 
:::ie/e ... j estem na wet cięża rem dl 
moja, że taką drogę obrałem„. 
11ad u.>szystkimi. „ strzeż i bqdi 1 

dług, podczas księżyco ..:Jej niegdy 
Nit: śmiejcie się z tego listu, bo j 
•. oże12 ieruu - 12 ie cli ialbym ni 
sif, że ja ·.i.'iecznie na samotnoś 
b!;L' nie my~lę„. dosyć . · e 111m j 

POSTACI: 

HRABIA RESPEKT 
hyly rn !l rsz 11 lek p \\ 'iii!• \') 

HRABINA RESPEKTOWA 
j ego żon a 

DIANNA 

STELLA } ich córki 

HR. FANTAZY DAFNICl'. 1 

RZECZNICKI 
mar ·za lek powiatow) , 
jego przyjaciel 

IIRABINA IDALIA 

KSIĄDZ LOGA 
kapelan 

WOLD. I-IAWRYLOWI C/:'. 
rod em Czerkies, 
sta1y major rosyjs ki 

J1 N, 
zesłany na Sybir \\ ol l :1ty 

JET AN, 
karn l'rdy11cr hr. r~ cspekl ó 11 

I IELENKA, 
po kojowa Id alii 

LOKAJ IDALII 

LOKAJ hr. RESPEKT .w 
KA LM UK 

PACHOLKO\VIE 

A K/ORZ)»· 

Jaro!'./a 1 Sku!s!?i 

Mart a ojda!ir1ska 

Te1-e_ a Lassota 

Xenio .farnszy1/ska 

.Ian K~t>2m.ar 

lbys łm~· .fanlwwiak 

Tech Slwlimo c::.: s fł i 

. V>\): \\) 
·et.• 

f!~a (ińrec!w 

Juliusz Dziemski 

ll !Pksan der Aleksy 

Stanisław Mi/w /ski 

Siani law Ma h>. , •ski 

Ma ria Możdżenióu. •tza 

Andrzej Chm i larczylł 

X X X 

X X X 

l( z cz tl ziejl' s ir na Podol u, n lw ł11 r. llMI, \\ trz ·h ! i rw. z:c li :-ikt :idi , cl mu 
hr. Respektów, w ohu os L1! 11 il'li - \\' majętnośei hr. Idalii 

11l·\\ :i ol n111 :!:! 11 r 1.c~ 11i a ltlJ.: r 

iuk f!Órtl .;· p11/ug 11. Pro~·dzi .::ie 
ta k fi/' . .::11y,-/1 epul:a cli u?11~ iu 

· J<'slc:m jak Tur<'k I przez f1Ó/ 
< .'J//1// jl i Jl /'<llUŻ! Zll l/ . „ .\/ 6;:.:• ·i,, 
;rn ~ · ft'r11 , !us . l11d rzeja Chem,·1 

1)[!/ b1; rr1 ] 11 1' "li 11 d1•1 Z!J l" 'i J! r{'/i i! 
/11 /uj " ,\ ft" 11• j e· / mn.f:e l 11 lk" 
ii · 11bu • .:.•i l Crj j/.' fl i .:•11 k bad.i: . /c1r 
" ?111 i1 · j i•s/ ;;'SZ!/,;fkirn . · Gdyby 
·1 /h.J l11 u C u~:..'szy gin u. ' ~' 1 1(J~:·iedzi1.. · ~· 
e in nym' . to ludzie nie /l ukliby 
;/„ f' i .· A .;;sza/de j/J tyle mam 
"2!1 ju pisal- :.•iers e rZ!J kra fr 

• 1 \\<i , d. 27 pażd z icrn i k H , J8j.J r. 
;i<'/1 irnirnin . Syn L~·ój z dulelw 
1111-~ 11111 111·wbuczy /(I, że cię !u l! 
ernnofr i życ i cr ,pomiędzy pomnu
•w moju - i:zy myśmy starzy. 
·l i' osub bralwj ? Czy nas Bóg 
1 mof!./i sobie pori, iedzicl', że~m!J 
szych ,;:yczyt c1L' mog li te samt! 

s .; f' - 11 iech ci przyjdc! .:;esolt: 
nic• to znajde snbie za granica 

13 
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lebyście .;_•iedz ·cli, jak l en ś~1ic11 11, 

zrdaszcza Paryż jest io pra t:•dzi 
r.iędzy -- bo ::· innym miastu z1 
"·11rt1z dn dob1p fi io r;.•(l rzy ·/ „ I 
ka/)fiolet u..•lasn!J. frl!!f sir ut „ ·r 
~wniosła się pra .~·i • Pary< 
poczr.:.·arn. któm zujęln jej 111 :ej sct• 
Chcąc zainteresor;_• ać juką dam! 
:1nglilw - bo -u:iedzq, że Polacb 
t rzeba 11aa.: 1a1' r;luprn i urygin al 

0 1 kochuni moi -- smutnu mi, 
przerabiam !la ubyi.::ate!a śc:.'hi/ci 
z /;/órym i żyję, nie przy :; . .'iązuję 
jedn<J'" z ;;;:ad, jakiej naby t>.'a sert 

... Co do książek po/sliich, przysz1 
rio r;Jskiego Jarza, !(ochano ·•skie{I 
rami - jeżeli zaś można, to m1 , 
tqcy za materiał do ...iieku Zygn. 
skiego - ale nie per.:.iny 1estem 
1ednego z członków Towarzystwa 
Jal1ie to jest dzieło - może go w 
r.l:ielkim byłoby dla mnie skarbe, 
będzie towarzyszyć - i będę I 
Co tyl/io ci, Mamo. "-'Plldnie "' ' 
po rękach 2.ydó;;; 1~1afajq, ta mi 

.„Przebacz mi. Matko. że j a l ak 
naw et dla własnego /lle 1 obię„ 
obrazy.„ \17y coraz mri iej macie 
za cel naszą rodzin ę. .. 
Mówią mi czasem /udzii:, że ja 
ludzi często myślę z g oryczq, że 
mujq całe rodziny, zasłaniają je c 
ziele„. jestem nar:Jet ciężarem d! 
moja, że taką drogę obrałem.„ 
11ad wszystkimi„. strzeż i bądź , 
dlug, podczas księżyco';l•ej nie dy 
Nie śmiejcie ię z tego listu, bo j 
· . ożenieniu - n ie chciałbym m 
s i ę, że ja r.:.'ieczme na samoinoś 
b!,•t' 11 /e my lę ... dosyć . że nim j 

KIEROWNIK TECHNICZ~Y : 

Bolesław Niemczewski 

KIER. PRAC. KRAWIECI(IEJ 

Aniela Michońska 

K!i:ROWNll' SCENY: 

Edward Klimek 

PERUKI : 

Marian Marzycki 

.'\Vli\Tt.O: 

Bolesław Dziuba 

I<IER. PRAC. MALARSKIEJ: 

Ste/an Kulczycki 

MODELATOR: 

Eugeniusz Pol 

REKWIZYTY: 

Steran J;ebrowski 

Pl~ZEDSTA\VIEl\IE PROWADZI: 

Stanisfaw Maleszewski 

SlWLEI<: 

Maria Orwid 

l KL\D Pl<OGRAMU: 

Maria B<!chczyc-Rudnicka 

PIWJEKT OKLA.Dl\I: 

Eugeniusz Pol 

lir~Ill'\\11. 1l rn a 'J 'l. \\r 1. 1:~ 11i :1 ltJill r. 

. . / ej zimy zamyślam pisuc i !' sui icslnn 1uk .nr\rc ;;• f"'"'IJ.11. Pru ..:.•dzi:.. ii· 

.1ie wiem. ja/w je t 01 ga11iz11 cj ,1 •• 'l' 111 11il'. :e si! /!//; " I'• - ·11ycil L'Jlo lw c/1 o'?y iu 
myślami 1•rzcpf'lnia :;·yf ., .,;u i zmi„• '''S /<'111 111k Turl'I, ( przez JJÓI 
roku) pn ,;·yt1 ' <'Ź „·1t· 11 ·u ~ if' < r>pi11 111 'llfl<'i11i1 z11111111 i !"·11,niczny ... . fó;,.. rfr 
su ie .. co chn•r11 , 11 a loj1· mi 'i ~>, ;: , ~dy li1; 111 if• /1• ru • .111_- . lml r:e1u C !rt•1111 1 
.~pritr..a l, gdyhy 1/1 1<° 1111 .\tr1i1 ·u ' t1r11;.;: 11d c li " 111 1lpł b11 1 11 1.il.' 1m ud„r •yc' si. f('k<: 
~ on/11 1 rzir . . l ,;· ·~okź ,' jo 111 i1 d1 •m cus /11 /uj' ' \ 1,, !n j e~ / 111 r1że t y/Ja, 
.1;,.. i u. .'e/1 K /1: 111 bo;... ·s/;ie,1.::r, , l:tóru " ' " l!i1'ri!1\ tut· 11 011 ..:.•il. Cii:?/8;/c. ·it'k bądź . t c11 
1';;.• il'k odr6ż11 iu mir oa lud2i. dlu /.·16ryc'1 In ~Y• iL j, s1 ~·s . 11slk i111. GdyiJ!f 
kiedy ~ syster11til Gul/u -...:yd slmna/1111 0 i .1.1 dyb11 / IC 11 1u co.;·.~zy f! {u .;.'f! 1w~· iedzil' ( 
1n.oż11a by/o cz /ur::iekm.;.• i· „ B f' l Zi esz 1y111 u nit' i1111y111', 10 /udzit> nie ll11k liby 
się po tej ziemi -- i nie ,:•aff'.rn/ i si!' j uk ,'fr!'i.,. 11 ..:.•szul:że ja fyle mam 
guzó <D, że 111n Gnl! może by nie nd{fadl , cz 11 ju pisai· .:•iersze rz11 kra:H 
h !'dę„ 

Gt JH~W • t . d. 21 pa ź d z icrnikll , 18:.JJ r. 
„.Mat/w, list /(·11 muże otrzynws~ .: dzi<'t i 1~•uic/1 imien in. Syn T:..;.·ój z du! l:'ilu 
ręce do ciebie r.:.'!J Ciqgu i prosi ci!'. i\Jatku. u !J!JŚ 11111 wzi:buczyło. że cię tuk 
samą 1w fa:iec1e zos/u .:.'i{ .. bez ~ud1111 rh pr.zyjen 111 0 .~c 1 życict ,pomif!dzy pomna
::ającymi sir cu d11io grub11mi rod~ ny. Mamo maju czy myfo1y starzy. 
czy m!J przespali u.·icle lal, że nam /rd· ~·'ele osub brakuje? Czy nas Bóg 
złączy kiedyś dlategu, 11 by .śmy prz ed śmiercią mogli sobie pou.'i edzid:, i:eśmy 
żyli„. abyśmy na zmienionych l:..'urz1.1clt naszych u.·y czytai: mogli te sami' 
' !owo„. żyliśmy .. Matko maju - 11śm ff.! c!rnij sir - 11i ech ci przyjdt/ wesołe 
rr: .dli . we l'(Jie marunia \f'rócę kil'fiy( a jeżeli nie - fv znajdę snbie zu vanici,1 

Rysunek 
Juliusza Słowackiego 

Jezioro Trockie 
pod Wilnem 



Rysunek Słowackiego 
z ZO roku 

Psyche Kupidyn 

ładn.q - dob rą - ml:• t 11wże bogatą żon ę ... Będę miał sy11ó t'.) , córki 
10ybio rę c! najpięfmiejszego z sy11ó"· - a n iołka - przyszlę ci go. Mamo 
::'{'el zn ie 11a t .:JO j e kr;la11f! 111/tw. M //fko, odpęd uj f_fn od książek - niech 
nad śmierciq H elitora nie placu , ni !!ch si ~' n ie 11 czy od Jow isza Iliady 
zmorszczcniem brcc'i śr„:iat ,.•strząsm"·. D aj mu zimną Enejdę, litórej Ju lek 
częstym czytani~m n ie podarł , 11il'ch ze spalonego m."asta uczy się z Eneaszem 
i11wsi t Boga - matkę - żonę - dzieci - niech nic n ie zostawia po sob i e, 
czego by mógł żałor;.•uL . 

Bobuniu, Dziadun iu. d rodzy moi - Teofi l u, JitJrsy /ku otoczcie ;__JSzJ/ cy 
Mamę moją tak ścisłym ko /em, aby 1pe "'-l idziała, że j ej kogo jeszcze brakuje. 

1835 

Genewa, d. 5 lute g , 1835 r. 
-·'fam " snbie coś, co tak 1111 Judzi działu, że n igdy ze mną spoufa lić S i.' 

ntl'.' mogą Czesio szukt m ..: · Rirb: serca m ego przyczyny tego -- i zn nlcżć 
!.'ie 1 .wgę. B óp, m1 przez11acz!f l miej sce w j akim cichym k lasztorze - dla
cz1:goż nie dal mi tej m islycz11.:j pochodni, z którą :.:i lliasztor ze mógłbym 
się zamknąć i lai 11a k rzydlar.h „iar y w jaką.~ błękitną krainę nieskori 
czono§ci? 

Genew;i, cl. 24 maja, 1 5 1 _ 

Pisr, /tr4r wir ctj ttlż k iedykolwiek . u co dzir.;Jniej sZ(l, że piszę prozą. •) 
At,ym ci dor1: iód/, Mamo, 1ak ty jesteś zn .:Jsze p rzytom na moim myślom 
ja1' chcia łbym wspomnienie fo:o1e ze wszysll~imi marzeniami, nawet poetycz -
11ymi, połączyć, muszę Ci donieść, że jedna z heroi n mojej nowej t rag edii 
ntzzy r..:·a się Sallomeq. Zobaczysz kiedyś, że piękna j ak lil i a „. i nieszczęśliwa 
p m ie jak ty „ l y lko z innych przyczyn„ . B óg ~ie, dla kogo piszę i k i dy 
wydrukuję. Z daje m i się . że piszę zupełnie dla siebie i stąd więcej może będzie 
naturalności - i bardziej roz "iane zarysy __ _ 

J H orsz l y ń skie ~ o. 

j 1s 

Chciałbym ew -<'ni bardzo poje1hać .wó:... dv Paryża -- i n a~ ·i:t mam pvtrze br 
l <'{JO d la sprm;:dzema trochę zar..:ilycłz ruclt11 nkó z k tęg za ;_ Oszul;uj ,1 

1.'111 ie i mam prcm: ie oczyr.:.•1sle dm:.:od11 . ile m11ie zby.;: ają niczy m ... a le muszę 
irh zostmdć :.:.1yrz11tom sum11 ie11ia , j •żdi j1•suzc t •1kol „ i k moją podś ci c.:o 'ci... 
Pra..:.•dz ;~~· ie, że k !assa la ludzi jest j 11d11 ą ;_· 11 ajgurszucll - dr . 11 aj biedn ie1-
szyclt l rutzi tta śr. i ecie - i ma;q do cz111 !ic 1110 z f11 dżm1 11 ajg /11psz!lmi do 
im resó " - z pisarzam i. 

Genewa, d_ 20 p aź dziernib 183~ r. 
P•-zyrzel:am ri tu. mnj ct d roga . Żt! za 11 iczym rr: ięce1 n ie gon ił bym cl1cia/
/:um tylko miuc' w pt!l11 ! ;.:0/110; r:, l nfouch marzell. Bo czymż. j 11 byłbym . 
gdy bym stra cił k oki('nfw . 11 rz •;: ktu1 c 1w .~ u.·iat patrzę i 1_ dz11u.•11111 się do 
przecltodzqc11ch pod drm1kh m moim ludzi? Teraz zdaj e mi się, że j estem 
nu oś pulrzd my - gdyby mi po •• 1,•dziwto . fe n ie , Io okry{by m . ię 111oim 
p laszczem i rmluiy lby111 sie p uk jny du Sill/ , i l!J faii!c Boga, l!U co mi kazał 
rcć rolę u:·ilf -<ila nu 1y 111 ś •• i<?rie. Bu już l cruz i;!iloby za ptlźno rozsqd11icj sz 1.1 

:n1 czy1wć r.:.' f!dró~•k ę --- an i moji' 1w11ki . rw i my.śl i n iu przyda łyby si(' 1rn : o 
r r:z ądniejszcgo i pOi fr leczniej sugu dla mr1h;. Zrobiłem z moj ej g!oUJy 
n u.rzędzie na nic :nneg o, j ak na fo, do czego rn; t eraz s!JJ ży , nieprzydatne 

Słowacki 

na piramidach 

Malował 

Gaszyński 



Ale h\ ardo - ale jasno 
Śród narodu swego stać„. 

1838 

Florencj a, 18:38, 2 s1yc" 1. nia 
\Vigiliją ;ud/em z ziomkami :c· du11111 l!.:r111u11,1 - 1w sian i<'. Sal/lu gos/11J
duni doni u dola 11u111 "SZJ!Sl k i<' d t1 .c•11 • 110/ruu.•y . ,.;· kuirych u:•s11um 11 ieniu by/u 
pieprze m i rodzy11!111111 i. Nce ..;.: iem d!aczeg1 . all' c1ągfc 111y.';/a!e111 o wil i i 
u prefekta Jarfun.;..1skiego . lłtórq kied!fś judfrm b1•d1.1c d7ii:ck ie111. Potem wzyszl~ 
mi na myśl :11 ie!lw buł w1i piekarni u - cze/Lilli !;1111,:'t1f(!C<1 kolędy - potem 
t::•ertep krzemien ;ecl<i . kt6remu może ~· i11ie11 j estem mój szekspirow ski zapał„. 
Nareście dru::m!fm z<ty czajem wyciąg1H.1le111 żd .iblu sia nu spod obrusa i c1'f / 

cwgnąlem j e bez k<ie•ia/ka. Pan i dri 11111 _•idz1! r moj l! z11s m11 ce11ie of iaro ,aia/a 
Sif, że mi drugie u..•!]Ciągn ie; jukoż d„ bylo mi idźh/o /irólhe bardzo, nie 
z kw iall<iem, ale z kłosem na koiirn„ . T!11mucz -~·irc sobie, droga moja, że d11i 
moje będą krótlłie, ale k!os zostan ie po nich.. . j <1 lak llu maczf srrn1 
i cieszę się.„ 

Od jul? iegoś czasu du/em się :.1.1ci17gnrp'· 111imo ::•o/11iu '~' ~· ..;.·i nt i już od fiil ku 
tygodni 'proc:_•adzę życie pełn e rozfa'.·gnie11fu. co mię męczy. i m.1dz_i. 
Często, wyszedłszy z towarzystwu. gdzie i:.: ·w1e nada/em, •przypomina mt st:ę 
twój talent, droga moja, bawif.•n iu gości 1 dziękujf Bof!:u: że '.7;1 .110 '.obie 
trochę tego daru gawędzenia spad/o: leLZ la mif'dzy nami 1est rozn1ca, ze ty 
luhsz obudzać myśli c..1 kofe to,_.ttr.zysk im i "'yciągasz z niego iskry jak 
z krzemieni. a ja nieszczęśliwy gu <...'f'dzr i niczego się na l'W jem od ludzi 
dopytać n it mogę„. Tak mię to życie :w11Jzi{o, że t eruz ża lflj(!, żem zos~al 
rta zime e Flor encji - nic bow iem nie 11rocuj ę i z rozpaczą muślf' o moim 
8 rok ii ż11cia, ko1l czącym się na 111 c11 //Ościach fo•iaio:c·ych. Prawdziwie, że 

rw skrzydlach mi w. iek ucieka -- 1 c/icia łb r1m zatrzymać l ata nie d!aterzo, 
abym się j akiego SZCZ!' .i:cia spodzil' c•ul . 0 /1 frb 11 nil' ze(ś( u świalrz n;ep/11 1-
ll!lffl dłużnikiem . 

Florencja. d. 22 lutego 1838 
Na/droż za moja! Oto tłusty dzisiaj rz ;...•Q rtek. Ffn rencja pełna masek, po ic;o
zóu· śmiechu, zgiełku, u j a także znbi,•m m Sif ~·y/fr no ufic(' i IJfZ.t1/ln fn1 -
lN1Ć się zaba "'Om tfi ch ludzi.„ 

Dziś jestem ~ u /rJb ionym Filó;,:• mi.•śc ic' 1 .- rhęc1q odda/by m im ~· ·zy:; t/in 
to, co mi{' ni ba . .:.' i . a w malarskq 7 eoii /(l uba.:.•i loby imagrnacją, t o je. t tę 
muskaradę .;.•/óczącą się po błocie. ()/o jc•Jr1 1 /lum m sek "-'ysia 1ia tryumf 
r.ezara. ~·a nwomnym •>.'Ozie siedzi jaki:, głupiec ..: I urn ·'1 nd sf6fl d" głór:· 
1 w:.m1eclla się dumnie, ~1ysoko:Sr'q .:·ujl'f(11 11ic!desln l11 puró~·11ar111 z p in ... • 
swmi piętrami dnmó- "· przed nim 1dq Rz11111 iw1il' z lrqbu mi · 11udęt yr/1 
;1yskac'1; p „zed 111 111 , 11a 11 ędznej ·~·aµi1• _iedzi1 jaki .~ Cm!es. 101iiś Bru/u ·. 
kt<iry, że użyję l~a lamburu Sz!!k~pili.1 _, li am Ie r i e. nie ,eza rn ...:· Kupi · 
talu, ale kapitalne zabił cielę, ma ko ."-·uni ci ho :... •i 111 są rik/Of'O "ie albo 
rzeźnicy . Ci osta tni naj bardziej . j ak u-·ażułem ~ktorm i ą dn mn kMarl 
i do przybierania na siebie rycrr~kirh strnjóu• 

Honor myślom! z których błyska 
Nowy duch i forma nowa! 

Florencja, d. 21 sierp. 1838 
Przedwczoraj miałem dzie1I miły dla mnie. Oto przyszło mi z Paryża moje 
ostatnie dziecko*), które tylko 11 dni dopiero żyje, w ładną sukienkę ubrane, 
potulne, melancholiczne, prosto mówiące, dziecko, słowem, które ja kocham 
,'1ardzo i o którym zaręczono mię, że mu się dobrze powiedzie; odebrałem je 
z rana ;:.:1 niedzielę, u.1ięc porzuci wszy obojętnie, ubrałem się i poszedłem 
11a śniadanie, ale mnie coś ciągnęło do domu i do mego dziecka, więc już 
chciałem powracać śpiesznie, ule przypomniałem sobie, że jest niedziela, 
że kościoły otwarte, że Bóg tak jest dobry dla mnie, więc poszedłem do 
u:•ielkiej, ciemnej, pustej katedry i slaną!i•szy w pośrodku zacząłem my.~leć 
o Bogu. aż oczy moje napełniły się łzami. Upokorzyłem się, bo mi się zda
v:ało, żem lego ranka urósł nieco i że Bóg upokorzenie moje widzieć będzie, 
jak gdyby jaka z najwyższych kolumn w ruinie upadała przed nim„. 

1843 

Paryż, 18 stycznia 1843 
.Vajdrożsi moi - Prosiłem i błagałem, abyście sercem, nie zaś rozumem 
wzięli słowa moje.„ jakże więc mię boli boleść wasza i ta nieufność w faiię
t()~ci moich przedsięwzięć w opiece Bożej.„ 
Nie przyda"1.1ajcie więc zimna do zimna i oporu światowego do oporu -
dosyć jest ludzi strzegących„ mizernych swoich pozycji i dumy własnej, i czci 
światowej„. i fałszów. „ ale muszą być i " acy, co zapomną o sobie - a w ten
czas będą silni i niepokonani„. 

Paryi, d. 18 marca, 1843 r. 
l'il1 odmieniło się nic w zewnętrznym życiu motm - oprócz smut~u, który 
gdzlei uleciał i wpuścił więcej niż nadzieję do domu mego.„ Przybyła także 
większa prostota - mniej zachceń ziemskich, a więcej prawdziwej żądzy 
do b re go. n;uch mój się podniósł i ciało nabrało więcej mocy - tak, że 
mnie ludzie zaled"1t10 poznają. Nie dziwię się więc, że wy, widzieć mnie nie 
mcgąc, z samego głosu widzicie zmianę we mnie - zmiana albowiem jest 
realna i zupełna. Bóg mnie obronił od tej strasznej godziny, w której przy
chodzi rozczarowanie na ludzi marzących o rzeczach Anielskich - albo-

~ J Anhelli. 
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„.widzisz, jak to trudno 
Uprawiać cnoty pustynie odludne, 

.Jaki pot wielki z ~złowieka się leJe, 
Gdy o ideał stoi lub ideę. 

,>Jiem widz,-. że do ko11ca życia m am drogę pełną słońc i tęcz prawdziwych -
z ta mi -wystarczy. choćbym żył najdłuższe lata. Każdy czyn na tej drodze -
nie trudzi, ale pokrzepia„. 

Paryż, 28 listopada 1843 r. 
Z tfrudniony jestem /; ardzo '' ), bo mi znów jakby mocne pchnięcie od Boga 
przyszło do pracy - a mam tę chwilę, że niby z jakąś rozpaczą rzucam się 
do papieru, chcqc garścia mi duszę moją rzucać na ludzi, przemieniać ich 
w siebie, nadgryzać im ciało, aż ich urobię podobnych najpiękniejszym ze 
.<miertelnyclz„. 

1844 

Paryż, dnia 2 lutego, 1844 r. 
l'l ierz mi, droga , że się tu dla mnie nic nie odmieniło -· zawsze mam mocną 
1 • .' iarę. że się ;,,•sz11stko dobrz sko1zczy, że jeszcze będę mógł uścislwć nogi 
twoje i przepros ić za ;;.1sz!}Slko, coś ucierpiała dla twardości mego charakteru, 
a z przy cz yny też i tej Bożej , że duchy tak ie jak ja muszą cierpieć, aby 
zdoby wai' moc, musz1,1 nieruz z małych drobnostek ml/ości własnej lub 
pokoju robić ufirur. aby nic :; /rn cii ustulecznego trium fu i nie wyjść jak 
glupcy 1w lw1łcu tego ży r.::o/a z kie zen frJ 11 apełn io 1zcJ samymi błyskotkami 
i szkiełkami świa ta ... 

Paryż, d. 12 sierp. 1844 r. 
Na wszystk ie pyta11ia , które by mi zadał człowiek pospolity chcąc osądzić,• 
r.zy jestem szczęśliwy, odpow:~działbym w takim sposobie, żt? człowiek ten 
osądzi/by, iż mi wszystkiego, co do szczęścia należy, nie dostaje. Albowiem 
jeśli szczęściem jest zabawa, tej ja nie znam - jeśli pieniędze, tych mam 
tyle, ile mi potrzeba, ale mniej, niżby ich owemu człowiekowi dla szczęścia 
ż1;dać przyszło - jeśli szczę ' ie jest w poch wałach od ludzi odbieranych 
i w oczy mówionych. to takich ja nie słyszę. a ile razy słyszę, to wzdrygam 
!•Zf: czując niby wstyd jakiś i uczucie upokorzenia. „ 

~ ) Okres Ks i ę d z a Al a r k a Snu sreb r neg o Salomei. 

Juliusz Słowacki 
Szkic ołówkiem 

Rysował 

nieznany autor 

1845 

Paryż, 20 stycznia 184.'i 
Ty . droga moja, przywyfl/ oś do dar.;J nego tonu, do błyslwtnych szat, w których 
;;Jystępowałem, do m elunclzo!ii, do jęków - wszystko to uderzało cię jak 
echo, jak głos znajomy . sercu f;;,•o jemu - teraz przez długi może czas nie 
będziesz mogła się przyzu.•yczaii do czło r.;J ieka, który z oskrobanej mojej figury 
µ0kazuje się. 
Wspomniałem ci o samotności mojej - jest to tylko samotność serca, bo co 
do ludzi, tych mam dosyć przychylnych, ale cóż. k iedy z e wszystkimi 
muszę postępować jak z kryształowymi la lkami bojąc się z11iszczyć tego, 
co w nich jest pół doskonałością, aby po zniszczeniu tego nie zostali zupełnie 
martwymi - szano;;,·ać ~· ięc muszę wszystkie półtony, pól szlachetności, pól 
uczucia, pól zapały, pół energije - i pól mi/ostki - i czekam jak cudu, aż 
k tóry z tych ludzi obudzi się nagle przede mną i zawoła zupełnie m()im 
językiem„. Czy ty r:;ysta11•isz sobie torturę takiego czekania? 

Paryż, w lutym, 1845 r. 
„ . Proś Boga najwyższego i.:· dzień i w nocy o poezją dla żywych ludzi .. 
Kto pierwszy z taką poezją przyjdzie, ja mu z wszystkich książek moich 
postument zrobię i sam się położę pod nogami, aby stal wyżej i prawdę 
zawsze oglqdal z u.1J1soka„. 

, 
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Salomea Słowacka 
2° voto Becu 

Rysunek z 1848 r. 
Wojciecha Stattlera 

Paryż, et 1 O grudnia l84:i 
Może iy nie wiesz, że n(l odmian ę ludzi dany nam jest jeden tylko sposób - 
oto wzbudzenie c;,• nas wiury, że ci ludzie ScJ nieśmiertelnymi aniołami, a zbru
dzili się jak dzieci: i przelanie tej wiary w nich samych. Ile razy krytyku
jemy, albo skarżemy się na Ś L1!ia t, albo wyrzucamy mu z gniewem 10ady jego, 
l" •orzymy sami w iarę ., brud i w niedoskonałość, a każda ~iara zamienia 
~ię w ciało i spełnia się ... Czy ty wiesz, droga moja, że prawdziwymi zabój
c:ami czaso..,:•ymi nas da :.•nych byli tacy prorocy , z kaza lnic i z c!ysokich 
miejsc od /;ilku ;.;•it·kóc:J ltc!bil1cy fo1ierć wam (z dodatl?iem: jeż eli się nie 
poprawicie) ... \v zult gdybyś ly fudze twemu ciągle mówiła przez lat dzie
S tf'Ć, że kradnie, to na ko1i c11 by kradł; że chory, to nareszcie by zachorował ... 

1849 
Paryż, d. 4 marcu, 1849 

Kochani moi! Po os /at 11i111 liście, który, jak przypominam sobie, był bez 
daty, piszę tych sfó ..;.• kilka, abym " 'as nie zostawi! w długiej niespokojności. 
Słabość moja, slw/ek u.•ios ny 1A.'czesnej i sło1i ca gwałtownego, minęła -
i znów jestem i.i.! Zu..'y cza jnym sianie zdroii_•ia, nieco UJszakże oslabion11 
J.yję więc jak ka;,.•a{ dr <.:na nie puszczając myśli mojej w żadne obsza1 y, 
abym c iała mego nie mordu:::a/, i wyglądom z niecierpliwością, azali jakle 
t:Jypadki pomyślne nie poz-..::olq mi przenieść się do was i odetclmąL' waszym 
rzeźwym podlipowym powietrzem. 

Jak długo Jeszcze, Jak długo 
Popędy świata zwierzęce 

Zepchną glob na dawne tory, 
Iść nie pozwolą za blaskiem? 
Jak długo krwią okryte na świecie aktory 
Będą witane oklaskiem?! 

Z PISH Fll..OZOFICZN'ł"CH 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

O! jak marni są ci, którzy na dysputę z zimnymi sercami 
przychodzą. 

W wierze każdej trzy rodzaje prawdy - wieczna i odkryta -
wieczna i zasłoniona dogmatem do czasu - i względna, która 
tylko Jest prawdą dla pewnej epoki I dla pewnych duchów. 

Chcąc rozwiązać zadanie narodów - a stąd obaczyć w przy
szłości miejsce narodowi Polskiemu przez Boga przygotowane, 
potrzeba wprzód rozw~zać kwestię Człowieka. 

Nie krytykę, ale budownictwo nowe zaczynamy, wiedzę 
z uczuciem pogodzoną mieć chcemy - wszystkie przy
puszczenia i opinie dzisiejszego świata przed światło mądrości 
rodzimej polskiej wywieść celem je t naszym. 

Bądicie tak poważni, aby króle wyglądali przy was jak mło
kosy, które wasz dom niestrzeżony opanowawszy z poklaskiem 
bicza - ludzi prowadzić chcą - sami głupce i bezrozumni -
przez wielkomyślną tylko waszą dobroć dotąd cierpiani. 

Gdy ludzie z nowo wynalezionym prochem do wroga prze
chodzą - nie jest obrońcą ojczyzny ten, który wynalazkowi 
siły burzącej zaprzecza; - ale prawdziwym synem ojczyzny 
nazwałbym człowieka, który takiż sam proch wynalazł„. 
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DOLP VOWACZY!VSK! IGNIS ARDENS 

Puścizna twórcz a Sł<rn: ackieg·u może stać się najmocniejszym 
antidotum na despotyzm llly lit~ 1r ~ stycznej, aniyprometejskiej 
lit ratury. !1\a \\' '-' <Jh ie bowi ni najwięcej materi a łu wybu 
·!1owego. rozsadz »jąc go i ni ' pokoj<;cegu . Al e żeby młodej 
inteligencji znowu p dnieść W7rok do góry. trzeba skarbiel· 
rumantyzmu orl ebrać z r<)k niepowołanych a zawodowych. „ 
Cał a wielka scheda naszwh druidów i wajdelotów popadła pod 
7arzi) cl i wladzh.vo belfrów i ped:1gogów. żywi lud zie nie mają 
dostępu, bo zmonopoliwwali patron at nad romantyzmem ludzie 
l;aJ amarza i bib u ł _, ni eprz liczon. legion :oz prawkowiczów 
· przyczynkarzy, , e 1!inarzy tó\\. i specj a listc)\\', szperaclv i doci -
k<J cz\ , „heitra gerów" i „h CJ :.irspalteró\\ „. pedantów i komenta
torów, rzcczozna\w ów i ekspcrt<.S\\' „. cz li molów i mułów ksi 0 ż· 
kowvch. Zwartym, zaciśni ętym kołem obl:zaia sarkofag każdego 
7. wielkich. Z rozprawek i druków wystawili mur papierowy. 
Sekci a i wiwisekc.ja, analiz H i Pgzegezn. z awoclm ·~1 d ew 1 1 c ią, 
b a n<ił n m entuziazmem i zluplww:i1.'l „ohrom)" to .. Acl ama", to 
„.lulius7a" prz<> tl pseudo-wrogami ohrzvd :dli pielgrzvmom cały 
Mon--alwacz polskiego romant\' 1' 111U„ . \Vlnśnie jest i pora na mlotv 
(malleus) romantvcznvch w i elkości, żebv z roze-romu mógł 
Feniks odrodzić się z nopiolów. Bvl · nie hvłobv indvferentyzmu 
i zoboiętni enia, a na tvm tle konwencjonalnego, płaskiego, obo
wiązu jące Q"o, „rzadm\ ·p-o" kultu. Oczvwiście mają i swoje z asługi 
przvczvnkowiczowie i Buc mani. ale du pewnvch granic i do 
1~ewnego czas u. Zboe-a~ li zasób clrobnvch, mozaikowych wiado
mości i sz c zegółów hiograficznvch. bihliogrnfi zn ·eh, an nlitvcz
nych. g netvcznych, „rozbiorowych", buchalteryjnych; natomiast 
drobiazgowością, pedantyzmem, scholastycznymi gwatwaninami 
i polemikami zdołali ·etnie obrzydzić temu czynnikowi, do któ
rego poezja przede w. zvstldm winna przemawiać, tj. młodzieży, 
samą puściznę, sam obiekt oma iany, samą świętość, relikwię . 
Toteż najwyższy czas jest, żeb · patronat nad kryptą poezji ram.an
t cznej odebrać z rąk monografomanó i oddać poetom, entu
zjastom, duszom gorejącym , młodzieży i tym, dla których wielka 
wórczość wielkich nie j st martwą literą, aktami do referatów, 

zielnikiem, ·atlasem antropologicznym, kompletem tomów, ale 
.,rewelacją", ale przeżyciem.„ 

Fragment artvkul 1. ( ,WiatlomośGi Li terackie'·, 26.V I. 1927 r. Nr 26) 
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OBJASNIENIA 

Hamadriady - greckie nimfy opiekuńcze drzew. 

lao/wnt - właśc. Laokoon, kapłan trojański, którego sm1erć, 
wraz z synami, w uściskach węży nasłanych przez zagniewa
nych bogów przedstawia słynna rzeźba z I w. p. n. e. 

Driady - nimfy leśne w mitologii greckiej. 

Amazonki - mityczne plemię wojowniczych kobiet zamieszku
jących wybrzeże Morza Czarnego. 

Padurra Tomasz ( 1801-1871) - poeta piszący w języku pol
skim i ukraińskim, autor dumek powierzchownie stylizowanych 
na pieśni ludowe. 

Siurpryza - niespodzianka. 

Eol - w mitologii greckiej władca wiatrów; przen.: wiatr. 

Kokosznik - ozdobny czepiec, narodowy strój kobiet rosyjskich. 

Cwiekiem z byronowego krzyża nazwany został Rzecznicki jako 
typowy przedstawiciel tych, którzy, zdaniem Fantazego, stali się 
przyczyną tragedii życia wielkiego poety angielskiego, zniena
widzonego przez własną klasę za krytykę i bunt przeciw 
ówczesnym stosunkom. 

Sekatura - utrapienie. 

F:t andronas scribit (łac.) pisze androny. 

Ba!agula -- woźnica na Ukrainie najmujący się wraz z końmi 
do przewozu podr~żnych i towarów; nazwą tą określano później 
l1ulaszczą młodzież szlachecką ze względu na jej awanturnicze 
wybryki. 

Egeria - rzymska boginka strumieni i źródeł. 

De Stai;! Anne Louise (1766 - 1817) - pisarka francuska, pre
kursorka romantyzmu we Francji. 

Danaidy beczką - beczk<i bez dna; wg mitulugii greckiej, 
Danaidy za zamordowanie swych mężów skazane zostały po 
ś mierci na nieustanne napełnianie beczki bez dna wodą czer
pan<J sitami. 

Perty Amfitryty --- wg mitologii greckiej, podwodny pałac bogini 
Amfitryty, żony władcy mórz. Posejdona, pokryty był dachem 
L muszli, które podczas odpływu otwierały się ukazując niezwykłej 
piękności perł y . 



Kameny - staroitalskie boginki wodne użyczające poetom na
tchnienia, utożsamiane później z greckimi muzami. 

Arios/owy kori - I Iipogryf, skrzydlaty koń jednego z bohaterów 
Orlanda szalone{!. o, cza rnoksięinika Ua nta, który przy jego 
pomoc) porywc.lł najpięknieJ ze dziewcz ta. 

P' ręku poety Dafne zmienia/a się ... w laury - Slowacki wyko
rzystuje lu po lwójne znaczenie słowa „laur": jako drzewa lauro
wego, w które, wg czi;sto opisywan go przez po t<'>w mitu grec
kiego, zmienila si~ ścigana przez ApoUina nimfa Dafne, oraz 
j~1ko lauru poetycki go. 

Pelejada -wla ' c. Plejada: gwiazda przewodniczka; ukazani się 
na niebie gwiazdozbiorn Plejada obwie zeza Io żeglarzom porę 
sposobną do ż glugi. 

7.rziknąt z centaurem lak jalł Dejanira - a luz ja do mitu gr kiego 
u porwaniu Dejaniry, iony Heraklesa, przez centaura Nessosa . 

Koszula krwawa ... - umoczona w krwl N sso a paląca koszula; 
Dejanira ofiarowała ją mężowi, zwiedziona podst~pem centaura, 
m. zczącego się na Herakłe ie za zadanie mu śmierleln j rany. 

ł/esperyda z jabłkiem - wg mitologii greckiej, Hesperydy strze
gły cudownej jabłoni rodząc j złote jabłka . 

,\ wnidowie - slarożyln) lud północno-ar rykań ki, słynący ze 
świetnych jeźdźców i łuczników. 

Idy marcowe - w larożytnym kalendarzu rzymskim ozna•zały 
tlzień 15 marca . T go <lnia wlaśnie zginął w r. 44 p. n. e. Juliu~z 

czar z rąk pi kowców r publikań kich. 

Astarte - ukochana Manfreda, z którą bohater Byronow kiegfl 
poemalu spotyka ii;; w królestwie umarl eh . 

Giwer - kolp1:1k żołnierski w woj ku car kim. 

Murawiewy - tu : dekabryści, zlacheccy rewolucjoniści w Rosji 
dążący do obalenia absolutystyczno-pańszczyźnianego u troju. 
Podpułkownik Siergiej Murawiew-Apo toi (1796- 1826), jed n 
7. inicjatorów porozumienia dekabrystów z ówczesnymi polskimi 

rganizac:jami spiskowymi. 
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