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Feliks Fornalczyk 

O Sł,OWACKJl\f 

Dwa !ni.a miał .Tuliu;z Sluwacki, kirdy jego ojri0c 
11lr7:m1 ni nomin acje; na profC'sora „ordynar~·jnE• ~,) " 

uni\\ ersytC'tll wiler'iskicgo. Opu.,dli \\ ic;c Słowa,· '-.v 

Krzemicni <>c i na początku wrze.~nia 1811 roku prz~
nieśli s i ę do Wilna. gdzie zamieszkali w gmachu 
uniw0n~·tetu . Trz~· lata mial Juliusz Słowack i, kic 
d:: przez Wilno przceiągnc;ły na wschód fran cuski<' 
wo.iska Napoleona, a niebawem czmychały z po
wrotem na zachód. WiC'lkie naclzicjc pol sk ie p0·1ioo,lv 
r{Jwni wielkq Id skc; co amb ie.ie ('esar;:a Fran
eu7ów. 

A le te sprawy hyl: wt0c1y obce i niccl o<; l cnne Ju
liu~zov: i Słowackiemu. Znacznie dotkliwiej mógł 

odczuć: dopiero śm ierć ojca, k tóra nastąpiła w 
1814 rol~u . Euzebiusz Słowacki zmarł na gru żli 

cq - chorobę wówczas niPulPczaln:-i, którą przy:;zly 
por·ta oclziedziczyl ro ojcu. Matl~a .Juliuszfl o trz.v
ma!a v spadku po zmarłym profeso l'ze uniwersyte
t u w ill' r·1skiego 70 tysięcy zło tych polskich. Suma t a 
st;inowi!a po<.lslawc: malc·rialn:) \V11lnrgo orl trL1~k 

i urozmaiconego życia Juliusza Słowackiego . 

Po śm ierci Euzebiusza Słowackiego pan i Salomea 
wrbdla z synrm d0 Krz<'miet'ira. Miała tam bliskich, 
roclzinr. ł atwiej wirc było zn;i l eżć spokój po stracie 
mci:a i ulożyć sobie 7.yrie. Jul iusz uczyć sic; zaczr, J 
jcszC7C' p0cl kierunkiem ojca. lC'cz tC'raz byla to 0du
kacja bardziej knnsekwentna i - w zr;odzie z epo
ką - dosłownie sentymentalna. Młody Słowacki 

czytał po fra ncusk u i po pol<k u, w obu j~zykaeh 

z r ównn l:1twośria. Nie chodził wszakże do szkoły, je 
go nauką kierowali domownicy . 

·. 

J~'UU3Z .;:t..O\'-'ACKI 

ZY 
dramat 

okładka programu 



Pani Salomea uczyła go pi~:inia i ci.ytania, wuj 
TPofil Janus,;cwski dawał mu lek .i · rys11 riJ.: u . W 
kDrit u Lita 1817 prz;, j ecl!ał do Krzcinit·óca pr<ik·:11r 
.\u;·Jst Bćcu. Znał panią Salomeq Słowacką jr"szc1.e 
z \".· ilna, gc'zi ·~ wykładał na uniwersytd:i1.; hi.•.ic:·1 · 
i rnedy::ynę sądową. Becu był luźno zwiąwny ze 
sprawami pol>kim i, toteż bez trudu znalazł wspólny 
je:.;;'· z c:1rc';imi władzami. Kwestia ta do dziś nie zo
stała cc.!'·swic:ie \v,·j aśniona - dla współczesnych nie 
ulel?'alo irrn;ik v·:ąt(:.li\l'C .::d, że profcsDr Bć-cu odegrał 
przyriajmnicj dwuznaczną ro lę w okresie słynnych 

aresztcw:i!l u,1iwersytcckich, kt!ire 1<1iał~· mkj~ce " 
roku i824, a które stały się'" p6ż 1i,•j ,;zyd1 l'!t?('h źró 

tll"P v ic!u :. rzykro·c:i cłb Ju!i •1sza ~I0\'.'1C' · i · :q. 

p - qfn·«1r \'n~ust RCL"U r··;~uil ~:i 
1 

• ~•1ni·1 f ... rłl1n1 J' , . 

\V ~-i·: 1 .i11 ],'17 roku o 1l ył.'~ ;,; P'J.~P '„ Pe !~rzc~ 1 n .i-
11· .'n ' 'i l 1a - Tuli,: , S!ov ·H; l i m i,l \"ÓWCZ"<3 

o::i~· 1 J.1 1. \V V.'ilnic n ·1:· :il l"f"": ;,,1·stcm.1tycz1n 
lli"!U\.' \V · :t.krl si „ o~ f,l 1 •11 ,,, l ! ic:ri111kicn •1 u\A.·0r-

ncra Hipolita Błotnic!\ iego or;g iN•1 ::a Fo<·lrn. 
" z;1kn ,j,, mm.yki. .Tt• ·ieni<i l a l 'I r >' 11 Sl!l\ . :icl·i 
w~ t<wił du piL'rwszc i I· h· .\· J,im:r•1iu '1 , ist•ii<?i'11'"l'•J 
!>rzy uniwersyh· ·ie '-. ,!,..· 11skil1~. n1)t ~v! '/1SO\VC \"V

chowanie spra\\·ih, że r· Jody SIO\\Ol''.·i t•-.•n il 1Jd I ;J
leµó\ :, był zci mknkty w sobie - ?C'1Jb ~·ł t· ·Jl.n p „,,. _ 

jaźń jednego koleg i szko!<1et:r', Lwi\· i'..n !:1.. itr.
n ag! . . 

Uc :'''ł si..; i"dnak Slov. ac id ś •1ictHie, 7. roku n 1 , ,,k 
u .:ysldwał pr • .in10c.'c 1. J tu·. do J·h1,:.. W Hł2?. r 1d-. u 

v:.'·~<ly „Bailady i r ,-;:use" /\dama l\1icJ:ic\\ i<·1,,1, 

i w t)111że ro!:u dos::'<) cln p ien"s;C'..(o ZC'tknkcia <;i<; 
Ju l iuszz z 11 ht star.<z'·m od ~i'hic ,~d1'11C'in l\1ic 
!dr:w!czcm . . p'ltl.anie 1)cth:'10 si<' w dr •lllU SlPwac
k i e~c>. jako że pani a lomca T'.(·..:u prowadziła ~al"n 

lii e12cki. i\ le spotl ·anie to utL·wilo w pam ir.; ci Mir
kie\' iL· 7 'l pi~ką c: vni w~pomn ieniell'. Oto profc~or 

.Jan Sniadec:ki wykpił wtedy niemilo;;iernie wiersze 
'.'.'k' it:v. il za, a profc or I3 ec u nie uezynił nie, aby 
prz>·naimnicj osłod zić te pigułki. 

to, 11 s ierpn io 1o!>l.1ł opio<zon:· wyro:.;: w prur.:e~il 

filaretó w . CzGść skazanyeh została zesłana w głąb 

Rosji. Mickiewicz opuśc ił więzienie 21 kwietnia, 
a 26 sierpn ia 18 1 rol u został rażony piorunem w 
czasi e pocibicdni c j rlr;cmki w s\.voim pokoju profesor 
Bći:u . Nad Wil11C'•ll przedą~;-lła b urza, tymczasem 
\'J I'Okoju ~!Ji:1<"'f, (1 z<ipomniano zamknąć okna. To 
co było zwykłym przypadkiem urosło potem w le
gendzie, w atmo~ferze podnieconego wypadkami 
\Vilna, co wyrobi Opatrzn ości. 

Pani Salomei Becu y;yrnaczono wówczas pensję 

wdowią w wysokości ror·L.~ cgo wynagrodzenia, jakie 
utrzymywał jej drugi mą.i: . „Wobee tego - domyśla 

s ic: Paweł Hertz - że wypłacono jej, zdaje si<; rów 
nic.i: prns:i<; pu Euzchiu s:-:u Słowackim , sytuacja 
materialna ma'ki .J11 Jius71 nie była zbyt ci~żk a". 

w }j pr\l 1R2:i r1JkU ~!P'.'.';]( ld UkOtlCZYł gimnazjum. 
I .;•tn sp~dwno w Krz{'n1 ie:'1cu i okolicy . A jesienią 

,luli11sz Shi;•;ac:-: i rozpon::i l f tudia na wydziale nauk 
moralnych polit. -.·C'zn yr-h •1niweriytetu w Wilnie. 
Tera z. to pr7.yP,F11ci f•\•:n ~ łynna niendwzajemniona 
mi~•J~ć .ltlliu5„a Sh" ·'1<'' ie :o cło Ludwiki Sniadec
ki>·i, córld profosnrn .T<-drzeja Sniadeckiego. 

'','«k'lr.i " ri>l<u lr."'r: su~clz;il Juliusz Słowacki zno
\1 u w roclz it·n~·ch kn: r icnieckich stronach i tam 
n i pisa ł „Dum l:c;- uhraii'1~'· i", ktGrą pan i Salomea 
J1 •1e<:l3la Orl:-·(1cowi r111 , Bihliutchi Polskiej". Odtąd 

już na serio 7.acz~łn si q pi 'cinie Juliusz.a Słowackiego 
N:.i fl <'C 1.ą lk11 1827 roku napisał c:vkl sonetów, ułożci

nv . h norl urnkic'm poe?.ii l\'Iickiewic:r.a. Tak siQ skła 

rl;ilo v• życiu Sbwarki go, i.e hyło ono znaczone ;:t
n'< :; f f' "" śmierc i. Ot i ter az - k iedy poczuł siq do-
1"•:>1."m, kkd:v zazna ł smaku pisania - wypadło mu 
!"1 ril" <;'-tatni µożc;·n ać swojego jedynego prz.yja
c'1cJa , L11uwika Sz!)itm:oitila, który przyjechał z Peter 
shu1'.q<i, oświaclu.vł ~i~ o r kę panny Rdułtowsk i e.i, 
;i że jej ojciec nic god; i ł sic na małżelistwo, Szpitz
n;i•:et odehrał sr,bic ż ·; i.;ie wystrzałem z pistoletu. 
13„-::.i : u p1zeL·icż niC' tylko epoka romantycznych wcs
t: ·hnicii, ale i romant.vcznych gestów. 

Śmier · przyj ciciela zni1)>ł jednak Słowack i stosun
kowo ł a two i szybko. h'! iał przecież sporo własnych 

cierpień miłosnych, miał własne problemy życiowe. 
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które traktował zawsze z zastanawiającym reali
zmem i rozwagą. Ucieczki od ciężkich rozterek szu
kał bądź w podróżach, bądź w pisaniu. Na jesie
ni 1827 roku napisał poemat „,Szanfary". Był to 
ostatni rok jego studiów - od lata do końca 1828 ro
ku przebywał znowu Słowacki w Krzemieńcu. Uczył 

się angielskiego, podróżował - i piekielnie nudził. 

To obecne próżnowanie pozwoliło mu wszakże prze
czytać w oryginale dzieła Szekspira. 

I chociaż nie musiałby troszczyć się o byt, pani Sa 
lomea wypchnqła w końcu syna z Krzemieńca w 
św iat , „aby robił r~·w ilną karierę w Warszawie, 
w któr.vm ś z biur„, jak sam pisał w . , Pamiętniku„ . 
Juliusz Sło'ł;acki marzył o dostaniu się do Komisji 
Skarbu. która podlegała ówczesnemu ministrowi 
finansów Królestwa Polskiego, Lubeckiemu. Potrzeb
na była jednak do tego protekcja, ale z tym nie 
było większych kłopotów - pani Salomea miała 

w Warszawie rozległe znajomości jeszcze z czasów wi
leńskich. Słowacki przyjechał do stolicy Królestwa 
Polskiego w lutym 1829 roku i tu zameldował się 

z listami polecającymi przede wszyskim u Antoniego 
Edwarda Odyńca, a następnie u Czartoryskiego. 

W Warszawie Juliusz Słowacki przebywał dwa 
lata, pracując jako bezpłatny aplikant w Komisji 
Skarbu, a następnie jako aplikant w dyrekcji kon
troli w sekcji wypłat. Był to czas tajnych sprzysię

żeń i ożywionej działalnośc i konspiracyjnej, lecz 
Słowacki tr zymał si ę z dala od wszelkieh stowarzy
szeń konspirującej młodzieży patriotycznej. Uwagę 

jego zajmowaly towiem calko•.vi cie kontakty z ko
łami literackimi i artystycznym i Warszawy. „ Życie 

umysłowe kraju pulsowało wówczas w Warszawie 
silniej niż gdziekolwiek indziej", pisze Paweł Hertz. 
Słowacki poznał teraz osobiście Brodzióskiego, Za
iesk iego, Maurycego Mochnackiego.. . Ale owe 
„salony literackie" Warszawy rychło się znudziły 

pozującemu na byronicznego poetę Słowackiemu, 

toteż - jak zanotował potem w „Pamiętnilrn" -
przesiadywał zwykle w samotności w swoim miesz
kaniu w pałacu Paca przy ul. Miodowej, a potem na 
Elektoralnej, pisał lub grał na fortepianie . 



Chorowity ł skłonny do przeziębień Słowacki nie 
traktował zdaje się zbyt sumiennie uciążliwej i me
chanicznej roboty biurowej. W sierpniu 1829 roku 
napisał poemat „Hugo", v: listopadzie ułożył tra
gedię „Mindowe", w lutym następnego roku - p:i
emat wschodni „Mnich" ... „Hugo" ukazał się dru 
kiem w jednoroczniku „Melii'ele" w kwietniu 1830 
roku i wkrótce poeta mógł przeczytać o nim w pra
sie niepochlebną krytykę. Wakacje spędził zno\\'U 
w Krzemieńcu, gdzie w lipcu napisał „Jana Bielec
kiego". Wróciwszy do Warszawy zabrał się tym ra
zem Słowacki do Rauki języka niemieck iego. A tym
czasem 29 listopada 1830 roku podchorążowie pod 
dowództwem Piotra Wysock iego uderzyli na Bel
weder - rozpoczęło sję Powstanie Listopadowe. 

Ogólna atmosfera podniecenia udzieliła się teraz 
i Słowackiemu. Swój udział w wypadkach politycz
nych zam anifestowal patriotycznymi wierszami: 
„Odą do wolności", „Kulikiem", „Hymnem do B::i-
5urodzicy" . . . W najgorętszym okresie powstania 
pisał poemat „ Żmija". Powstrzymanie się Słowac

kiego od bezpośred niego udziału w wydarzeniach 
wynikało, zdaje się, z jego poglądów politycznych, 
bliskiclil obozowi księcia Czartoryskiego. W stycz
niu 1831 roku Słowacki zrzekł się posady w Ko
misji Skarbu, pisząc w podaniu, że odebrał „in
ne przeznaczen ie", a 8 marca opuścił Warszawę 

za legalnym paszportem, wystawionym przez Rząd 

Tymczasowy i . ruszył w kierunku na Wrocław. 

Dążył do Drezna, jako że na drezdeń11ki bank wy
stawiony był weksel otrzymany od matki. Do Drez
na przybył 29 marca 1831 roku. Przesiadywał tam 
codziennie w bibliotece królewskiej i czytał. A poza 
tym pisał - kończył zaczęty w Warszawie poemat 
„Żmija". W trakcie tych zatrudnień nieoczekiwanie 
pojawił się u Słowackiego Gorzeński, który przeka
zał poecie tajne listy i polecenie natychmiastO'wego 
wyruszenia w sprawach ważnej wagi do Londynu. 
W Londynie organizował się właśnie polityczny 
ośrodek emigracji polskiej. Poczęto tam czynić za
biegi wokół zjednania zagranicznej pomocy dla 
pokonanego kraju. Inspirowali te poczynania ludzie 
księcia Czartoryskiego. 
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W Londynie spędził Juliusz Słowacki miesiąc. 
Pojawił się tam zresztą niebawem stary Julian 
Ursyn Niemcewicz, który z upoważnienia Czarto
ryskiego prowadził rozm owy z rządem angielskim. 
Po Niemcewiczu przybył do Anglii także sam ksią

że Czartoryski. Słowacki nie miał tam już potrzeby po
zostawać dłużej - 8 września wrócił na kontynent 
do Francji. Zamieszkał w Paryżu, w niewielkim 
pokoiku przy ulicy Neuve de St. Eustache pod nu
merem 5. Na razie prowadził żywot skromny, z dala 
od zgiełku wielkiego świata, przesiadując przy se
kretarzyku. Pisał po francusku - dla zarobku - po
wieść z życia Ukrain~r. 

Poczynało się już w tym czasie organizować życie 
polityczne emigracji, lecz Juliusz Słowacki nie chciał 
się wiązać z żadną z istniejących koteryj czy klu
bów. Korzystał jednak z zaproszeń księżnej Czarto
ryskiej na słynne poniedziałki i dogadzało to zdaje 
się jego próżności. Dbał o swój wygląd, o stroje, 
iył dostatnio, jakby chciał podkreślić swój dystans 
do całej szarej i biednej emigracji polskiej. Oczywiś
cie - pisał także; wówczas poemat „Lambro, powstań
ca grecki". Całe to obecne paryskie życie Słowackiego 
składało się, według słów Pawła Hertza, z „me
lancholii, pisania i wizyt w wielkim świecie". 

Wreszcie ukazały się - od razu - dwa tomy 
wierszy Juliusza Słowaekiego. Ale autor daremnie 
czekał recenzenckiego oddźwięku swych książek. W 
końcu lipca 1832 roku przyjeehał do Paryża Mic
kiewicz. Doszło do spotkania obu poetów. Słowacki 
oczekiwał opinii starszego kolegi na temat swoich 
prac poetyckich. Lecz zdanie to wypowiedziane w 
gronie przyjaciół - było dość obcesowe. „Świątynią 
bez Boga" nazwał Mickiewicz poezje Słowackiego . 
I paradoks ten zrobił karierę wśród emigracji. Po 
tej opinii emigranci odsunęli się od Słowackiego. 
Mimo wszystkie afronty, niepowodzenia Słowacki 

starał się nie zrażać i nie tracić ducha. Na jesieni 
siadł bowiem do pisania sztuki dla teatru francu
skiego. Sztuka ta to pierwszy szkic „Beatrix Cenci". 

Jednakże teraz - było to w listopadzie 1832 ro
ku - stało się coś, co Słowackiego załamało. W wy-

drukowanej właśnie III części „Dziadów" Mickie 
wicza znalazły się fragmenty, przedstawiające w jak 
najgorszym świetle ojczyma Słowackiego, profesora 
Becu. Ktoś „usłużny" przesłał Słowackiemu egzem
plarz, w którym właśnie le fragmenty zostały stn
rannie podkreślone. Słowacki postanowił wyjech -1ć 

z Paryża i przenieść się do Szwajcarii. Wyruszył 

w drogę 26 grudnia 1832 roku. Zegnało go zaledwie 
kilku wiernych przyjaciół. Wyjeżdżał zmaltretowany, 
smutny, szukając spokoju i samotności. 

W Szwajcarii zamieszkiwał poeta w pobliżu Ge 
newy, w Paquis, w pensjonacie pani Pattey. Wła

ścielka pensjonatu i jej córka Eglantyna starały 

si<; zapewnić Słowackiemu jak najlepsze warunki, 
tro~zczyły si<; o niego n iczym o domownika: wyni
knc;ła stąd potem bardzo uciążliwa dla poety miło.ić 

panny Eglantyny, ale na początku warunki do wy
poczynku, rozmyślań i pracy miał idealne. W ma.iu 
1833 roku wydawca paryski Słowackiego, Pinard, 
wypuścił trzeci tom jego poezji. W przedmowie po
mie~cił Slowacki przytyk do swego antagonisty, 
Mickiewicza. Do jesieni tego roku ukończył jeszcze 
w Paquis „Kordiana". Dramat ten także powstał 

z rywalizacji z Mickiewiczem - „Kordianem" chciał 

si<; Słowacki zmierz~· ć z „Dziadami". 
Owa my~l o rywalizacji pobudzała Słowackiego do 

czynów istotnie ponad zwykłą miarc;. Pragnął on 73-

służ.vć sobie u rodaków na miano poety narodowe
go. Tymczasem prz~·znawano mu maestrie; form i jc;
zyka, ale nic ponad to. Było to przycz~'ną nieust;,i
jącego dramatu osobistego poety, na co nie mogło 

b~' Ć jednak w owym czasie żadnego lekarstwa. Od
poczywał wi<;c Słowacki przez zimę i wiosn<;, w ut 
worach Kochanowskiego szukająe wytchnienia i mi;:i
ry na wielkiego poetę. A latem 1834 roku spotkał 

po raz pierwszy pic;tnastoletnią Marię Wodzińską 

swoją kolejną Ludwikę Śniadecką. Cóż, daremnie 
zabiegał o jej uczucia. Dziewczyna była zimna, 3a
ma uważała się za artystkę, w dodatku z poezji 
wolała akurat - wiersze Mickiewicza. 

Może na zasadzie ucieczki od spraw codziennych 
w tym, co pisał znowu tej jesieni, Słowacki wracał 
w przeszłości historyczną. Pisał bowiem dramat „Ma-



J. Słowacki 1,Fantazy" premiera 12. 4. 1959 r. 
Reżyseria - Krystyna Tyszarska 
Kostiumy - Teresa Roszkowska 
Dekoracje - Jerzy Feldmann 
Włodzimierz Panasiewicz (Fantazy) 
Derski-Derengowski (Rzecznicki) 

Edmund 

zepa" i baśń sceniczną „Balladyna'". Marzyła mu się 
rola podobna do tej, jaką w Anglii odegrał Szekspir. 
Jednakże realizacja tych marzeń szła Słowackiemu 
z trudem. Niszczył pierwsze szkice napisanych dra
matów, w kol1cu prwniósł się z Paquis do Veytoux, 
na południowe wybrzeże Jeziora Genewskiego. Le,J
sze wyniki osiągał w poezji. Powstały wtedy prze-

śliczne wiersze: „Rozłączenie", „Przekleństwo", 

„Chmury" ... 

Wówczas to Januszewscy wymogli nn Słowackim, 
ahy koniecznie odwiedził ich w Rzymie i Słowacki 
rozpoczął starania o paszport. Starania te wypadło 
mu prowadzić - poprzez pu.yjac:iół - w Paryżu. 
Ale starania te wypadły na niezbyt sprzyjającą 

chwilę. Francuzi odnosili się podejrzliwie do wszel
kich kontaktów polskich emigrantów z Włochami, 
Widocznie jednak podanie Słowackiego nie budziło 

więk~zych sprzed11ów, bo w lut~·m 183G roku po ta 
otrzymał wreszci paszport. Wyjechał do W!Jch 
natychmiast. 

Kwaterą u Teofiló"f1' Januszewskich - na via del 
Babuina - stanął 22 lutego. Teraz Słowacki pozn"<ł 

osohi śrie i zaprzyj::iżnil si z Z~·gnrnnlem Krasińskim . 
.Juliusz i Zygmunt - z.nani już poeci - uganiali sir; 
,jak wariaty" 7-a panią llichthoffen, zawierali nriwe 
1.najomości i podróżowali po bliższej i dalszej okolicy. 
N<i pisanie zdaje sic: niewiele zostawało czasu. Tym 
b;:i,·dziej. że stosunki Słowackiego z Januszewskimi 
nic układały się najlepiej . Słowacki szkicował w każ
dym razie prmnwnie dramat o Bcatrix Gcnc:i. Ale nil 
szk icach się tylko skończyło. 

Propozycja podróży na wschód pojawiła się niespo
dziewanie. Oto zamożni młod7.i ludzie - Zenon 
Brzozowski oraz Aleksander i Stefan Hołyńscy - wy
bierali się za Morze Sródziemne i zapragnęli mieć 

w swoim towarzystwie znanego poetę. Słowacki oi<a
zywał pewne sk'rupuły, lecz pozbył się ich szybko za 
sprawą Brzozowskiego, który pożyczył mu 4 tysią

rubli srebrem z terminem czteroletnim. Podróż tę 

odbywał Juliusz Słowacki początkowo sam, statkiem, 
i z miejsca rozpoczął spisywanie dziennika z wę

drówki 



Pierwszy etap prowadził do Grecji - w porcie Fa
tras Słowacki wylądował IO września. cały tydzień 

(od 20 do 27 września) spędził poeta w Atenach ... 
W końcu września udał się do portu na wyspie Sy
ra, aby zająć miejsce na statku płynącym do Alek- • 
sandrii. Statek ten przybył 12 października. Podróż 

morska trwała dziewięć dni. Po obejrzeniu Aleksan
drii Słowacki wyruszył łodzią po Nilu do Kairu. Tu 
spędził tydzień. 6 listopada zajął znowu miejsce w 
łodzi , aby popłynąć do Teb. Hołyńscy udali siq tam 
wcześniej, podróż tę odbywał poeta wespół z Brzo
zowskim. 

Trudno tu relacjonować wszystkie szczegóły lej 
podróży. Wszelako 10 grudnia odbyło siq w Kairze 
spotkanie wszvstkich uczestników wqdrówki i ponow
ne rozstanie. Hołyńscy zostali w Kairze. Słowacki 

i Brzozowski udali siq wielbłądami do Ziemi Swiętej 
W El-Arish odprawili 12-dniową kwarantannę, któ
ra dostarczyła poecie refleks.ii do „Ojca zadżumio

nych". U bram Jerozolimy stan cli wieczorem I 3 stycz
nia 1837 rok u. Nie od razu ich wpuszczono. Nocle
giem wqdrowcy stanqli w klasztorze. Iluzja podnios
łego miejsca i chwili była zupclna. 

A póżniej nastąpiły dalsze etapy: Betlejem, Dama
szek, Bejrut. . . Tam Brzozowski rozstał się ze Sło
wackim. Młody szlachcic pojechał dalej "do Konstan
tynopola, śladem transportu rasowych koni, jakie 
w tej egzotycznej podróży nabył i wysłał na Podole. 
Słowacki został sam, trochc podróżował i poznawał 
miejscowe osobliwości, a trochc kort.vstał z pióra. 
Po 20 lutego zamieszkał bowiem w klasztorze Bet
cheszlan , i tu - jak pisze Paweł Hentz - „celkc miał 
małą, żył skromnie, gadał z zakonnikami". Tam 
powstał „Anhelli". 

W kwietniu odjechał Słowacki do Bejrutu. lecz 
statek ledwo co był odpł~·nął i trzeba b~• ło sześć ty 
godni czekać na następny. Nudził · sic teraz setnie, 
toteż z radością przyjął niespodziewane pojawienie 
się Stefana Hołyńskiego. Czas teraz leciał rażniej, 

ostatni wieczór przed odjazdem obaj przyjaciele sp<:;
dzili na balu u konsula francuskiego. W drodze pow
rotnej zatrzymali się w Tripoli - tu nastąpiło osta-

teczne rostanie. Słowacki popłynął do Włoch, Hołyń
ski ruszył do Kairu. w· morzu upłynqło teraz Słowa
ckiemu dni czternaście ... 17 czerwca stanął w por
cie Livorno, a w nim na miesiąc nieubłaga:nej kwa
rantanny. Ta egzotyczna podróż obfitowała więc nie 
tylko w romatyczne wydarzenia. Toteż i Europę zoba
czył teraz Słowacki w ciemnych barwach. ..Poczer
niały domy - zgęs tniało powietrze - na zwiercia
dło marzeń ktoś chuchnął i zamglił szkło" - pisał 
do matki. Zatrzymał się we Florencji, gdzie wynajął 
dwi.ipokojowc mieszkani na via dei Banchi. W koń 
cu sierpnia zastał go tu Zenon Brzozowski. Ale Sło
wacki nie marnował tym razem czasu,, wiele czytał, 

poprawiał dawniejsze i pisał nowe utwory, z rzadka 
tylko daj ąc się wciągnąć w życie towarzyskie. We 
Florencji napisał poemat o Wacławie oraz „Poemat 
Pias ta Dantyszka herbu Leliwa o Piekle". Jesień 

i zimę przeznaczył poeta na przypomnienie się opinii 
publicznej i atak na polski Paryż. 

„Oj~iec zadżumionych", „Wacław" i „Dantyszek" 
ukazały się naslqpnic w Paryżu w tomie, zatytuło

wanym .. Trzy poematy". Z Florencji wysłał przecież 
Słowacki także Januszkiewiczowi „Anhellego", a po
nadto „ogromny manuskrypt tragedii" pod tytułem 

„Balladyna". Był to efekt poważnej pracy. Ale za
mierzenia Słowackiego pokrzyżowało co nieco, 
a w każdym razie opóźniło, niespodziewane areszto
wanie wuja Teofila Januszewskiego na jesieni 1838 r. 
w związku ze spiskiem Szymona Konarskiego. Janu
szewski został zesłany do guberii permskiej, ale śledz
twem ob jqto także matki; Słowackiego, będącą sios
trą Januszewskiego. Informację o tym przywiózł po
ecie w październiku Krasiński. Słowacki alarmował 

teraz paryskiego wydawcq, aby nie śpieszył się z dru
idem „Trzech poematów", które mogłyby urazić prze
ś ladowców jego bliskich w kraju. 

„T rzy poematy" ukazały się więc w innym ukła

dzie - bez „Dantyszka", który wyszedł oddzielnie 
bez nazwiska autora - i w póżniejszym terminie. 
„Anhelli" ukazał siq natomiast bez przeszkód na po
czątku sierpnia 1838 roku. Słowacki przyjechał do 
Paryża około Nowego Roku 1839. Kontakty, jakie tu 



z mreJsca odnowił,wiązały go z koterią artystokra
t:vczną. Na l eżał do klubu, któremu prezesował hrahia 
Ludwik Plater. Można sobie w~·obrazi<'.:. z jak<1 ni e 
cierpliwością oczekiwał Sło"vacki krytyki swoivh 
świeżo wydanych utworów. Ale nic takiego znowu 
się nie zdarzyło, prócz złośliwych prz~'cinków i uszc~v
pliwo ści. 

Wiosenną porą 1839 roku wezbrała prawdziwa 
fala niechqci wobec Słowackiego. Paszkwile Stani
sława Ropelewskiego '" „Młodej Polsce", plotki, boj
kot towarzyski - wszystko to docierało do poety 
obrzydzając mu życie. Juliusz Słowacki nic µozosta
wał dłużny, podjudzało to tylko przeciwnikl1w 
i zaostrzało niezaschni<;ty konflikt mi<;dzy Słowackim 
a calą koterią zwolenników Mickiewicza. Sprawa 
zaogniła siq na nowo w pażdziPrniku, kiedy to Ro
pelewski „,schlastał" nowowydaną „Ba lladyn<;" jesz
cze ostrzej, niż uprzednio „Trzy poemaly" i „Dan 
t.vszka". 
Słowacki nie poddawał si<; jednak zniechGC<;Jli11. 

Pisał jakby ze zdwojoną silą. Właśnie w tym okre
sie - w Paryżu - powstały: obmyślana już dawno 
„Beatrix Cenci" oraz dedykowana Zygmuntowi Kra
sińskiemu „Lilla Weneda", nowe pieśni „Dzienn ika 
podróży", , Grób Agamemnona", wreszcie „Maze
pa" ... . ,Grób Agamemnona'', był jakby głosem 

Słowackiego w aktualnej polemice na temat emigra
cyjnych kłótni oraz własnej poezji. „Mazepa" wracał 
w przeszłość szlachecką, nie szczędzqc w tym jaskra
wych barw. Z tej napiqtej wewnętrznej obrony zrodzi 
się niebawem „Beniowski". 
Jednakże pisanie poematu szlo Słowackiemu z 

trudnością. Wiosną 1840 roku zmienił mieszkanie -
- zamieszkał na szóstym piętrze domu przy ulicy 
Castellane, kupił meble - odczuwał z tego pCJwodu 
dużą satysfakcje. W maju odbyła się w Par>·żu uro
czystość sprowadzenia prochów Napoleona, co Sl<J
wacki upamiętnił wspaniałym ,„ ierszem okoliczno;
ciowym. A w ogóle był to rok znacznego napiccia po
litycznego w Europie. z czym emigranci polscy l<t
czyli pok;:iżne nadzieje na odmianę własneso lo~u. 

Czy podzielał te ocwkiwania Słowacki? Niew,1t
pliwie, chociaż nie m~·ślął zapewne i teraz angażowa(: 
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Rzecz dzieje s i ę na Podolu, okola 1841 roku. 
W tr7.ech pierwszych aktach w domu hr. Respektów, 

w obu os. talnich - w majętności hrabiny Idalii 
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się osobiście w wydarzenia 
zresztą nawiązanym właśnie 

anną Bobrową, niedawną 

polityczne. Zajęty był 

romansem z panią Jo-
kochanką Zygmunta 

Krasii1skiego ... W Boże Narodzenie 1840 roku Sło
wacki wziął udział w przyjqciu, wydanym przez 
Eustachego Januszkiewicza. To teraz i tutaj doszło 

do owego słynnego turnieju improwizatorskiego po
mic;dzy Juliuszem Słowackim i Adamem Mickiewi
czem. 
Słowacki nic miał ł atwego zadania. Swoją wier

szowaną oracje; m ial wyg!osi(· na cześć l\[itldewicza 
- clo czego nic mia! zbyt wielkiej ochoty wohec fa
natycznych wprost wyznawców autora „Pana Tade
usza". Lod y zostaly jcclmik 1.n·zcłamnne, obaj poeci 
pojednali ciq, w'·ralowali z duh('ltuwki, c;le Sło

wacki czul sic; upokorzony ... Ni bawem uczucie to 
ugru:1towala jeszcze prasa, w której walazly się 

sl0wa zaczerpnięte z improwizacji Mickiev.;icza, od
mawiające Słowackiemu prawa do uważania się za 
poetę, ,bo nic ma w iary i miłośri". 

Takie to byly spraw~· i sprawki, kt(1re dawały się 
poważnie we znaki Słowackiemu w pierwszvch mie
si<!cach roku 1841. W,':tL·h11ienia Od nich S7.Ukal poeta 
w spotkaniach z panią Bobrowq. Ki cel~· w kwietniu 
wy.Je ·hala ona do Frank fu rt u, S!cm HC'I-i pognał zaraz 
za ukochaną .. . W Paryżu drukował sic; „Beniowski", 
ale dla poety nie miało to jut: znat'Z('nia. Wszelako 
pani ,Joanna nie była zadowolona z ohjawów uczuć 

ze stron~· Slowal'k i ego, toteż nic przchy\vał on długo 
we Frankfurcie. 

„Beniowski" t.vmczas m clolkn;-ił dn :i:yw0go cal~ 

litewską koterię" Mickiewicza. Toteż kiedy Słowacki 
pojawił sic ponownie w Paryżu - w czcrwt'u - cze
kała go tam burza. nupclcwski w.vzwał poetę na po
jedynek. Do strzelania miało do.iść 14 czerwca, ale 
różne osoby ze stron~· Hopekwskicgo nie rlopuściiy 

do pojedynku. Cala t ra(\ifarsa pojedynkowa zakoń

czyła się śniadaniem u Cezarego Pl<1lcra. Z koóc em 
lata zasiad ł Slowacki do pisaniR d;ilszych pieśni „Br-
11 iowskiego". Burza wokół .Beniowskiego" zakoi1-
czyła się wszakże zwycięstwem autora. Słowa::ki 
chdał zapewne wykorzystać teraz swoją przewagc; 
do końca. 
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We wrzesmu 1841 roku zmienił jeszcze raz miesz
kanie. Przeniósł się na ulicę de la Ville l' Eveque, 
pod numer dziesiąty bis. Zajmował się teraz pi
saniem .,Fantazego" oraz spekulacjami akcjami dro
gi żelaznej. Miłość do pani Bobrowej w tym cza~ie 

zdążyła ostygnąć, toteż kreślony właśnie .1Fantazy" 
wypływał z ducha opozycji wobec niej i Krasińskie
go, dawał wyraz wszakże i szerszym reminiscencjom 
już to społecznym, już to literackim. W październiku 
napisał Słowacki cudowny wiersz „Pogrzeb kapitana 
Mayznera". Formował się trzeci i ostatni etap życi:t 

Juliusza Słowackiego. Rozpoczynał się on w atmos
farze pozornej stabilizacji, w promieniach sympatii 
ksic;cia Adama Czartoryskiego, u szczytu możliwości 

twórczych poety. 
W Paryżu pojawił się oto Andrzej Towiański. Zjed

nał sobie z miej~ca Mickiewicza, a wraz z nim - ogół 

mickiewiczowskiej koterii. Słowacki do tej koterii 
nie należał, trzymał sic; z dala od życia publicznego, 
nie brakowało mu nigdy zdrowego rozsądku, a prze
cież i on w krótkim czasie stal się wyznawcą .,mistrza 
Andrzeja". 28 lipca 18 iz roku Słowacki był już na 
w.vcieczce w Malmaison w gronie najściślejszych to
wiallczyków. Jak mogło dojść do tego? Oto jedna 
z bardzie.i zawiłych zagadek, która nie znalazła do
tąd wystarczai <1cego wytłumaczenia . 

Słowacki przeobraził sic; bowiem całkowicie - stał 

sic; jednym z najgorliwszych towiar'lczyków. Jak pi
sze Paweł Hertz, „Słowacki chciał teraz z zapałem 

nowego wyznawcy nawrócić wsąstkich na swoją 

wiarc;o. Tc starania rozsiane są w jego ówczesnej i<o
rcspondenc.ii z panią Bobrową, z Krasir'lskim i z mat
ką " . Dokonuje jeszcze raz przeprowadzki - wyna
jął teraz dwa pokoiki przy ulicy Ponthieu, które opła
cał regularnie, jakby liczy ł sic; z tym, że czas jego 
pohytu w Paryżu jest policzony na dni. 

Tymczasem mijały tygodnie i miesiące, a proroc
twa Andrzeja Towiar'lskiego nie sprawdzały sic; ani 
w ząb. „Mistrz"' musiał zresztą podporządkować się 

woli francuskie.i policji, która uznała jego pobyt 
we Francji za niepożądan y - i wyniósł się do Bel
g ii. Przywództwo nad „braćmi" sprawował więc pod 
nieobecność „mistrza" Mickiewicz, który traktował 
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koło towiańczyków niemal jak stronnictwo politycz
ne. Jemu więc podlegał teraz „duchowo" Słowacki. 

„Spowiadano siq wzajemnie, doskonalono wewnqt
rznie; ceremoniał był tak naiwny, że z trudem moż
na sobie wyobrazić ludzi tak świetnych, jak Mic
kiewicz czy Słowac:ki, gdy powazme rozprawiają 

o duchu Napoleona lub skupiają siq nad grobowcem 
malarza Wańkowicza" -pisze w swojej monografii 
Hertz. 

Istotnie. Tkwi bowiem w tym trzec:im etapie ży

cia poety niezwykły paradoks, który Hertz ujmie 
nastqpujqco: „Dla piszącego te słowa ów najciem
niejszy niewątpliwie z punktu widzenia racjonąlizm" 
okresu życia Słowackiego jest najświetniejszy, gdy 
mowa o poezji. Do lata 1843 nie powstał jednak ża

den utwór poetycki Juliusza Słowackiego. Dopiero 
w lipcu tego roku napisał „Księdza Marka". Tym -
C7a <; em nie najlepiej por·zynało się dziać w kole 
towiai'lcz.,·ków. „Na jednej z sesji Mickiewicz - jak 
wspomina Michał Budzyński - zawołał: „Bracia! 
Dzi~ ukazał mi się duch Aleksandra I, cesarza Rosji, 
i prosił, ah~· bracia zan i eś li modły do Boga na jego 
i11 tc:1c:j<1" . Słowacki nwrotestował na to ostro, w 
odpowiedzi M ickicvvicz wyrzucił go za drzwi. 
Było to w lipcu 1843 roku. W kot"lcu sierpnia Sło

wacki wyjechał nad Oecan, clo Pr1rnic. Był i:hory 
na gruźlic<.; - oznak i tej chornb.v dostrzec było moż
na na jego twauy. Twarz miał w vv~·pickach, oczy 
zapadnięte i błyszczące ... Czasem kaszla! suchym, 
gl<;bok im kąszlcm. Mor~kic powietrze pogorszyło 

sl'rn zdri;wia poety, ale działało kojqco 11a jego sa
mopoczucie. Był młody - li czy! zaledwie trzydzieści 

trzy lala - a·e życic nic było przed nim, a za nim. 
Odczuwał to z bolesną świadomością w czasie samot
nych chwil nad morskim brzegiem. 
Toteż kiedy \vTócił do Paryża, jakby to uznał za 

swoją naj\vażniejsz:ą spraw<;, rozslrzygniil przede 
wszystkim swoje stosunki z kołem towiańczyków. Kro
pnął im list, w którym bez;oslonek napisał, co myśli o 
ceremoniałach, odb.vwanych w kole i oświadczył, że 

dalszą prz.vnaleino · ć do kola uznaje za krępowanie 

swojej wolności . Posłował w lej sprawie do Słowac
kiego Mickiewicz, ale bez skutku. Słowacki uważał siq 
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za kogoś ponad tym, co działo się w kole, a narazie 
p i sał „Sen srebny Sa'omei", który pojawił się drukiem 
na początku 1844 roku wraz z ,.Księdzem Markiem" 
i przekładem „Ksic:cia Niezłomnego Calderona·•. 

Te trzy książki zabrała z sobą pani Joanna Bo
browa. kiedy wiosną \\ ~'l'USL~·la w podróż do kraju. 
Latem - w lipcu - Słowacki wybrał się znowu 
do Porn1c. aby odpocząć i odwiedzić ulubione zakąt
ki. Powstało tu trochę nowych wierszy i najpewniej 
pomysł ,.penezis z ducha". Miał to być utwór głębo
ko filozoficzny i prosty zarazem, lecz w pisaniu za 
łożenia te nie bardzo się sprawdzały. 19 lutego 1845 
roku ukazało się w paryskim „Dzienniku Narodo
wym" oświadczenie byłego towiańczyka, pułkownika 

Kamieńskiego, w którym potępił poddańczy list to
wia1i cz,vka Chodźki do cara Mikołaja I i krytycznie 
potraktował całą imprezę towianizmu. Słowacki de
dykował teraz temuż to Kamieńskiemu swoje świe
żo ukończone , ,Genezis z ducha". 

I dziwna rzecz. Słowacki krząta się teraz ener 
gicznie i przygotowuje do utworzenia czegoś w ro
dzaju własnej sekty, podług własnego rytu, która 
miałab~· przejąć spadek duchowy i przywódczy po 
Mickiewiczu. Nie wyzbył si ę - widać stąd - nigdy 
kompleksu nieuznania i drugorzędności wobec „wiel
kiego Adama". Słowacki - przekonany, iż wszystko, 
co robił i co pisał Mickiewicz. było złe i w~·paczało 
ideę postanowił stworzyć teraz na nowo „Dziady", 
, Pana Tadeusza", „Konrada Wallenroda" ... Zacho
wały się fragmenty tych utworów, niekiedy istotnie 
mi strzowskie. Jest wiosna 1845 roku. Wokół Słowac
kiego poczyna gromadzić się kółko ludzi młodyrh 

i poddających się łatwo jego agitacji. Znamieniem 
czasu staje się działanie, modnym pojęci.em jest de
mokracja, ale włączający się do w'allłi są z przekonań 
rzymsko - katolikami. toteż z tego połączenia pow
st::ije coś w rodzaju „republiki anielskiej", 

W sierpniu Słowacki \\·yruszył w drogę do Nor
mandii, do klasztoru w La Trappe, by spędzić tam 
kilka dni, ale pobyt w klasztorze nie służył poecie. 
Reszte wakacji odprawił przeto nad morzem, w Tro 
uvile. Jesienią Słowacki spotkał się z Makryną l\Tie
czysławską, rzekomą zakonnicą wymordowanego za-



konu żeńskiego w Mińsku i spotkanie to wywarło 
ogromne wrażenie na poecie. Pod jego wpływem na
Pisal przejmujący poemat „Rozmowa z Matką Mak
ryną Mieczyslawską". Pojednał się też teraz-za wsta
wiennict\\·cm Konstantego Gaszyńskiego - z Zyg 

muntem Krasir'lskim. A w kolie-u lutego 184fl roku 
dotarły do Paryża pierwsze wieśq o galic~·jskiej re
belii chłopskiej, która obróciła się przeciwko szlachcie 
polskjej. 

Juliusz Słowacki szukając wyjścia z konfliktów his
torii umyś:ił sobie coś w rodzaju ,,republiki aniołów" 
Dał tym pomysłom wyraz mic;dzy innymi w anoni
mowej broszurze „Do Ksjęcia A. C." (Adama Czarto
ryskiego) oraz w „Królu - Duchu". pisanym właśnie 
w końcu 1846 roku. W początkowych miesiącach na
stępnego roku Słowacki nie żal wal czasu na popu·· 
laryzowanie swoich poglądów w kołach emjgracji pa
ryskiej oraz zdobycie przywództwa po Mickiewiczu. 
A gdy nadeszło lato, wyruszył do Ostendy, gdzi0 prze_ 
bywała właśnie pani Joanna Bobrowa. 

Do spraw publicznych wrócił znowu Słowacki na 
jesieni. W każdy czwartek zbierali ~ię u niego młodzi 
emigranci, którzy opuścili kraj po rewolucii 1846 roku. 
Był wśród nich Zygmunt Feliński, Fredro. był sekre
tarz Tyssowskiego Rogawski, Kornel Ujejski, brat 
Cypriana. Ludwik Norwid, byli i inni. Tematów do 
dysput nie brakowało. Toczył się w Berlinie proces 
Mierosławskiego i towarzyszy. Wracano w czasy prze
szłe, mówiono o przyszłości ... Fantazja mieszała się 

w trakcie tych głośnych biesiad z rzeczywistością ... 
Paweł Heetz domyśla się, iż Słowacki „był bliski 

anarchjzmowi, czego szczególnym dowodem jest na
cisk położ_ony na federalistyczną strukturę społeczeń
stwa i na prawo każdego członka federacji do obrony 
własnego zdania". Zapalając siq do swych myśli, za 
pominal zupełnie poeta o swojej chorobie, która tej 
zimy dawała mu łię poważnie we znaki. W takim 
stanie - podniecenia umysłowego i cierpień fizycz
nych - zastał go rok 1848, rok Wiosny Ludów. Chciał 
być blisko zdarzeń; na aktach założonej w Paryżu 

w marcu konfederacji Po)aków widnieją przecież 

także podpisy Juliusza Słowackiego. 
Niebawem wraz z resztą skonfederowanych braci 

- Felińskim, Fredrą, Niewiarowiczem, Czarnowskim. 
Tchórzewskim, i Janiszewskim - wyruszył do Poz
nania, na ten obszar ziem polskich, które zostały 

najrychlej ogarnięte wrzeniem rewolucyjnym. W 
oblężonym Poznaniu stanqł Słowacki 1 O kwietnia 
Sytuacja nie układała się jednak pomyśl nie dla pow
stańców. Towarzysze Słowackiego ruszyli więc od 
razu w pole, on sam, chory i zgorączkowany, pozostał 
w Poznaniu, na kwaterze u rodziny Bukowieckich na 
Piekarach. 

Wszystko jednak szlo na zagładę. Starcia powstań
ców z regularną armią pruską przechylało na swą 
stronę wojsko. W sztabach cywilnych i wojskowyr·h 
rebeliantów njc było zgody. Zwycic;żali defetyści, lu
dzie małej wiary, lękający się o swoje majątki. Przy-

. szło w kor'lcu najgorsze - opanowanie przez armi~ 
pruską Poznania. Tuż po ,\Vielkanocy, która wypadla 
tego roku na 23 i 24 kwietnia, Słowacki musiał opuścić 
miasto. Udał się, jak niegdyś z Warszawy, do Wro
cławia. Dojechał tam 9 maja wieczorem. Kwaterą po
dzielił się z nim napotkany przypadkowo młody Po
lak, Weryha Dąbrowsk i ., 

Juliusz Słowacki był już bardzo chory. Musiał jed
nak zachowywać incognito. aby nie wpaść w oko 
pruskiej po'.icji. Nie tracił przecież jasnoś ci umysłu, 

Zaaranżował pośpiesznie spotkanie z ukochaną mat
ką, Salomeą Becu, jakby czując, że to ostatnia ku 
temu okazja. I zarządzał na odległość swoimi intere
sami finansowymi w Paryżu, które stanęły pod zna 
k~em zapylania na skutek nagłej śmierci jego paryskie
go plenipotenta LomaJ11a. W czerwcu przyjechała do 
Wrocławia pani Saiqmea - po osiemnastu latach · 
niewidzenia doszło wreszcie do spotkania matki i sy
na. 

Oboje byli bardzo zmienieni, ale szczęśliwi. Nie 
mogli jednak przebywać z sobą długo. 7 lipca pani 
Sa '.omea opuściła Wrocław, Juliusz Słowacki . został 

znowu sam. Tego dnia wieczorem w mieŚzkaniu 
poety pojawił si patrol policy jny. Nielegalny pobyt 
Słowackiego we Wrocławiu musiał się skoi'1czyć .. Je
chał dalej znanym sobie szlakiem przez Drezno. ale 
nia zdążał do Paryża, lecz do Ostendy. Czuł się kiep 
sko, kaszlał bardzo, wyglądał źle . .. Toteż smutna 



była ta cała podróż. Zdaje si<;, iż dodatkową przy
krością było dla poety to, że w Ostendzie nic zastał 

pani Bobrowej. 
W Paryżu znalazł siq Słowacki około 20 lipca. Sto

lica Francji zmieniła się nie do po7.nania pod dyk
tatem generała Cavaignaka. Ale, jak pisze Paweł 
Hertz, kontrrewolucjq Cavaignaka pojmuje Słowal' ld 

jako karq za to, że ruch rewolucyjn~' dąży ł, według 

niego, do przemian tylko materialnych. Słowacki poś 

więcił siq w tej sytuacji całkowicie jednemu: pisaniu 
dalszych rapsodów „Króla - Ducha". Żył w samot
ności, stroniąc od przyjaciół i znajomych. Zimę zno
sił ciężko. Nie wy chodził prawie z dom u. Ożywiał si q 
jedynie mocną kawą, którą sam sobie zaparzał. 

Pod koniec lutego Juliusz Słowacki odczuł pewną 
poprawę zdrowia. Snuł znowu plany podróży. Ale 
były to już skąpo odliczone ostatnie chwile jego życia. 
Zdawał sobie z tego sprawę, ponieważ powtarzały siq 
już u niego krwotoki. Porządkował więc swoje pa
piery, pisał ,.Króla - Ducha" i „Beniowskiego·', 
przeglądał listy, szkicował testament - i ssał cukier
ki, które łagodził.v ataki kaszlu. Niebawem rozpo
czqlo sic powolne umieranie. Męczący kaszel i krwo
toki nie pozwalały mu spać po nocach. Z żalem roz
stawa! sic z życiem. Pisał resztkami sił i dyktował 
niemal do ostatniej chwili. 

Noc z 31 marca na I kwietnia była bardzo zła. 

Doktor Hluszkiewicz, Feliński i inni najbliżsi domo
wnicy nie odstępowali umierającego poety. Przyszedł 
w końcu ksiądz Praniewicz. Poeta kazał sobie podać 
gorącej herbaty. Po chwili poprosił o łyk wina. Wy
dał jeszcze dyspozycje co do redakcji ostatnich strof 
„Króla - Ducha" i listów prywatnych, poczem za
milkł - i zgasł jak zdmuchnięta świeca. Dochodziła 

czwarta po południu 3 kwietnia 1849 roku. W dwa 
dni później odbył się skromny pogrzeb na cmentarzu 
Montmartre. 

Feliks Fornalczyk 

L i te r a t u r a: 

- PawPł Hertz: „Portret Słowackiego". Wydanie 
drugie. Państwowy Instytut Wydawniczy, War
szawa 1950, str. 273, 1 nlb. 

- Edward Csato: „Szkice o dramatach Słowackiego . 
l\Iaria S tu art - Balladyna - Beatryx Cenci -
F an ta zy". Państwo\\".'-' I110tnu t Wydawniczy, War
S7awa l!J6 0, s tr. 285, :1 nib. 

- .Juliu s.l Słowack i : .,Dticl;i ·. I'u rl redakcją Ju liaua 
Krzyżanowsk i ego. T om. V ll L .. TJr<1111illy" (M. i. na 
8(r. 2;-3 - 37fi „F an laz.v" (Nowa De.ian ira), d r amat 
w p i<;ciu a k ta«h. ·wydan ie dr ugie. Opracowa ł 

Wiktor Halln. W.,·dawnictwo Zakludu Narodowego 
im. Os~olińsk ich, Wrocląw 1952. 



KRONIKA 

Kierownictwo teatru w sezone teatralnym pozo
staje b..,z zmian: Dyrektor i kierownik att ystycz'1y 
Przem~sl„w Zielińsk:,i, Z-ca dyrektora Jan Rhl.e 
wicz, kierownik literacki Feliks Fornalczyv, sce ri o
graf Edward Grochulski, kierownik m uzyc:zny Ry
szard Gardo. Jako reżyser wangal.cwany rn;tał Jan 
Perz, b. dyrektor Teatru Polskiego w f'o 7naniu. 

Zespół artystyczny uksztalto wal si-:; w rwstęt)Ują

cym składzie: 
Irena Angcrman, Sonia Cicsic1sk:;i, !\Tar'a Deskur, 
Helena Drzewiecka, Jad\' ·i,~a Hudorslrn, l\Taria Ko. 
ch;i1i s!<a, Irena Lc;cka, Iz 111 •I la Niewiaro-.- .>!-n, Ma·•da 
11adlO\'v$k:l, Anna 11.am r.a, ilarbara :-;trz.t·.;z' '\\'!:k 1, J' la 
Szmaró·.-ma, Władysław Illic llC'wic-r, Zbif;1Jie·v Bojar
czuk, Józef Chrobak, Jed11,u11:.l Dcrc11gowski, Zbig
niew Graczyk, Wiesia\'/ r· ura~. C?esław Kordus, Je
rzy l\:11Jicki, Włodzimierz l':Tiid?.s iński, Józef Ony
szk iewicz, Stanisław Foks, Tarl cu~z Pokrzywko, Ste
fan Posselt, Andrz.ej Slupe1.:k i, P~liks Woźnik, Bo
k~lav: Werowski, Wiesław Wcbszy :'1ski. 

Insr>icjenci: Sylwester Banan.a!:' , Harald Klemenz. 
Su f1crzy: Leoka<.lia S;;aida , Zd ;isław M<tdrecki 

Z okazji pobytu w Gr.i tnie - w Z'.viązku z reży
serią sztuki Aleksandra Fredry „Pan Geldhab" -
aktora Teatru Narodowego w Warszawie .Jana Cie
cierskiE'go, popularnc;.:o Józefa Matysiaka , Towarz:v5-

two M iłośników T ca1ru rnrganiz.owało : ~crcg spotkań. 
Snotkania te odbyły sic;: 

23 września w Klubie MPiK w GnL:źn i e, 

29 wrz.eśnia w Klu bie Domu Górnitrn w Koninie, 
3 października dla pacjentów i pracowników 

Szpitala dla Psychiczn ie i Nerwowo Chorych 
w Dz.iekance 

14 października w Kl l1!:.i ie Wrzcsifis) ~ie1~0 To•varzys
twa Kulturalnego we Wrzc~n i. 

26 września odbylo siQ sp0tkanie aktorów Ireny 
Angerman, Anny Ramza, Józt>fa Cłirobaka, Władys

ława Blichewicza i \\'iesława \.Vołoszyilski e"o z źoł 

nierzami W. P. 

4 październik a odbyło si~ w Klubie MPiK w Gnieź
nie otwarcie czonu ! ulturnlno-oświatowego , w któ 
rym wzięli udz.iał dyre1: to r i ki erownik artystyczny 
Przemysław Zie'.iński, z-ca dyrektora Jan Różewicz 
i aktor Edmund Dercn~cl\vski. Korzystając ze spot
kania z gn i c7.n i cńskim a~:tywem kulturalnym, dyrE'k
tor Przemysław Zieli!i si-i zapozna ł :.ebranych z re
pertuarem teatralnym na sezon 1966/67, a akt:ir 
Edmund Derengowski - jako delegat na Kong:·cs 
Kultury Polskiej mówił o osiągni ęcach kulturalnych 
środowiska gnieźnień:;kicgo ze szczególnym uwzglę

nicnicrn pracy teatru. 

5 października w Klubie OficL-rskim w G11i eźnie 
odbyło się spotkani\.! aktorów z dz.ialaczkami 
Ligi Kohict. W spotkai ·iu \ •z.ii li qdział aktorzy: Ire
na Anserrnan, Anna Ram 7.;i, .Tóz.ef Chrobak, Władys
ł.'lw Bliche\\·i :.:z i Wiesław Wo!o~zyński. 

Sezon teatraln y 1966. 6i Teatr Gnieźniei'lsld otwri · 
r 0 ył 5 pażdziernill:a premiPr"! !'<:~1l!; i „Pan Gcldhab" 
Alel.sandra Fredry. Z uwao;i tlił trwający remont 
\',-itiowni w sied t.ihie własih~j prC'miera odbyła się 

we V!rześni, w sali Powiatowc~o DGm u Kultury. Po 
spektak lu puhlicw o.~r wywołała na scenę reżyser a 

ntuld, Jana Ciecierskiego i przyjęła jego oraz ze
S!'Ól ;jc r<;q owacją . 

?.!l p1ździernilca - odb 'ła sic; w siedzibie pre
miera gnieźnieńska komed ii Al. Fredry .,Pan Gcldhab''. 
l'n prz .. ~ds t w·ieni u k':.; int:v i p"1t ul acje przc·l: ·1;r:1!i : Ko

' iLC't Powiatowy PZPR, Prezydium Wojewódzkie j Ra
lly J\1arouwej , Prezydium Miej~kiej nady Narodowej 
\ Gnie/.nie i Oddział Stowarc.y~;;enia „PJ\X". 

23 pa2:clzcrnika - w Kl11bie Kombinalu PGH w 
Dzia!yniu pow. Gniezno odhy l0 się spoti.;: anie aklo
r6w z \\ idz.ami. Z tej okazj i teatr propu;o;ycji, dzia
lri j;icy z ramien h Tl\1T wystawił sztukę„ K1rol" 
Sławomira l\ 1 rożka przy udziale kule'.(ów Józefa 
Chrobaka, Jó;;efa Onyszkiewicza i Wiesława Wołri

szyóskiego. O działalności Teatru im. Al. Fredry 
rr. ó ;v ił wicedyrektor Jan Różewicz. 

Po wy~t ;cip i e!l iu aktorów wywiązała sic; ożywiona 

dy~l;.usjn . 



W roku 1966 Teatr im. Al Fredry obchodzić będzie 
l!roczystość 20-lecia swe.i działalności. 

Hdmuv .'· program uroczysto.-ci przedstawia się na
:.l~' Pi' j;1( 11: 

:,>1; li ;tonada - god.1:. 18 OO - przedstawienie 
~;:ti:i. i .T. Słowackic"::o .. Fan tazy". Po tJrzed: ta 
"' i ·n iu glówna uruu.1•stusć na scen ie . 

2'r lbtopada - godz. ](i.flO -- I< lub l\l l'iK - pc·c
lekcja red. WiLri lda Fillera. 

:.'.7 li stopada godz. ID.OO - p rzc.Jslaw ien ic 
sztuki „Pan Gdd hab" w Gnieźnie. 

30 listopada - god z. 19.00 - „Kram z pinsenka
mi" L. Schillera - w:vstqp Tea lt u i111. Wujc:ie 
cha Buguslawskic!.io z Kalisza. 

1 grudn ia - god7. 1!1 .00 - j. w. 
3 grudnin - godz. l!J.01) - \Vystęp Teatru Pol

~kiego z Poznania. 
4 ~>,r udnia - godz. 19.00 - występ T cat1 u Pol

skiego z Poznania. 
W okresie uroczyslości czynn a będzie w gmachu 

Teatru Wystawa obrazu iąca działalność Teatru w 
okresie XX-lecia. 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

RYSZARD GARDO 

Przedstawienie prowadzi 

Harald Klemcnz 

Kontrola teks~u 

Leokadia Szajda 

Kierownik Techniczny 

JOZ EF l'OLEROWICZ 

Pracownia krawiecka 
Stanisław Paru sk 

Pracownia stolarska 
Witalis Strzeleck 

Pracownia fryzj.-perukarska 
Alfred Szablewlc1: 

Pracownia malaraka 
Tadeusz B iałklewlc1 

Pracownia elektryczna 

Edward Zalew1k 

światło 

Stanisław Budzyńsk 

Pracownia tapicerska 
Józef Białczyk 

Pracownia ślusarska 

Franci szek Oslń 1k 1 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Bry~ad ie r sceny 

Stefan Wichniew cz 

Kierownik Działu Organizacji 

MARIA CHMURZANKA 



XX LAT TE!\TillT. l',i 'T. FHEORY W GNIEŹNIE 
W r·yfr .lth 

161 premier 

2 819 598 widzów 

odwiedzono do 31. ' . l !lii6 r. 

?24 micjscowoś(·i, z czego 

1:13 miejscowości woj. poznni1skicgo 

51 wni. by<lgnskiC'go 

35 woj. \\'rrwla wsk iPl.!O 

28 woj . 7 j c:> lonogórsk i eą;o 

25 woj. k<1S7F1]ii'lJ , j go 

17 \\'O i. JóclzJ-if'f~O 

12 W(Jj. si· r ;~0 c, i 11~..;!~ ic-;o 

11 \'!Oj. ol.c?ty(1s kic30 

9 \\"Oj. g<iańs1dc '! o 

3 w oj. warszawskiego 

W re pe r t uar ze 

Aleksander Fredro 

PAN GELDHAB 

FA NTAZY 

Nas Ł<; t;nn premiera 

Bertholrl 13recht 

1\-IATKA COURAGE 



Cena zł 3,-

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telet. 22- 91 I 22-!l2. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatra 

korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Państwo\\'y Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnle:f.nie 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzedaż 

tekstów scenicznych oraz kostiumów 
dla amatorskich zespołów teatralnych 

Przcdst:iwienie trw:l 2,30 godziny 

Projekt okładki 

EDWARD GROCIIULSKI 

Projekt nfisza i kostiumów 

RYSZARD STRZEMBALA 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 

G.Z.G. Gniezno - 2000 zam. 3063 9 66 W-13 /438 
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