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We wszystkim, chcąc wyjść z biedy, trzeba drogę odmienić, 

trzeba fonnę wziąć· nową . Lec.z trzeba to uczynić prędko i ener
aicznie, nie tracąc na zatrzymywaniu rzeczy, które od nas od
latują w przepaść. 

Juliusz Słowacki 
List do Hersylii i Teofila Januszewskich , 
grudzieri 1848, Paryż. 

Proś Boga najwyższego w dzieri i w nocy o poezją dla ży
wych 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 oglądał z wysoka„. 

Juliusz Słowacki 
List do matki, 
luty 1845, Paryż . 
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,,SEN SREBRNY SALOMEI" 

(fragmenty) 

SAWA: ... Niechaj Pan Jaśnie Wielmożny 
Wystawi sobie ów domek, 
Taki cichy i pobożny, 
Od Nimf laszych ekonomek, 
Ubrany w cebuli wianki, 
W m.alowane na papierze 
Obrazki, miedziane dzbanki, 
Cynowe misy, talerze 
Na policach tak błyszczące 
Okolo ścian jak miesiące 
Czarodziejskie, rusałczane: 
Teraz, wszystko krwią zbryzgane, 
Co uniknęło grabieży, 
Trupy ludzkie bez odzieży 
I na ziemi i na łóżkach, 
Na krwią ociekłych poduszkach; 
Dziatki porąbane srodze 
I na ceglanej podłodze 
Porzucone, i z puchówek 
Pierze śnieżące podłogi. 
Sama pani - widok srogi! -
Dziateczki swoje bez glówek 
Za nóżki zimne, zielone 
Trzymała; ach jedną, raną 

(Jasne stepowe księżyce, 
Biorę was za krwawe świadki!) 
2e lono tej polskiej matki 

Od strasznego nożów cięcia 
Wyszlo na lano szczenięcia, 
I stało się psią mogiłą; 
Bo i szczenie martwe było 
Na dnie martwego żywota! 
Ojczyzno moja! o zlota 
O.jczyzno moja kochana! 
W nwtkach twoich zarzynana! 
I gubiona w matek płodzie! 

PAFNUCY: ... Mówilem wam, że w zanwchu 
Szabli, l e cąc na gromady, 
Starzec stanął - stal się blady, 
Głuchy, jakby skamienialy; 
Wysoko gdzieś zapatrzony, 
Jak na kruki, jak na wrony, 
Na słońce i na niebiosa, 
Na Anioły i na Boga. 
A na niego szedl las wroga, 
Gromada spis złotowłosa .: 

Las niby jakiś bez liści, 
Z girlandą ognia na głowie; 
A w tej girlandzie, o! Boże! -
Słuchajcie, Mości Panowie! 
I dajcie też Wernyhorze 
Świadectwo, że widzi, co gada. -
Pośród spis, dwoje główeczek, 
Jedna i druga tak blada; 
A tak utkwiona na tyce, 
Ze z tych dwojga dzieciąteczek 
Były dwie płonące świece 
I dwa umarłe księżyce 
Śród straszliwego ogrojca; -
Dwie główki ścięte po szyje, 
Szły prosto, prosto do ojca; 
Zabita; bo otworzone 
Miała żywota świątnice, 

I straszną płodu zamianą -
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Ż9ci oqJ 3 własnn Juli us za Słowackiego 

Słowacki (Juliusz), 'Yn Euzeb iusza Sł owackiego urodził się 

dn .. 23 sierp n ia 1809 r. w Krzemieńcu. Odebrał wychowa
nie w gimnazjum. a i:;o tem w Uniwersytecie \i\Tileńskim. Cho
ciaż powołanie do p oezji nadto wyraźnie dawało się postrzegać 
w jego dzieci.ństwie , przevvodniczący w jego wychowaniu ka
zali mu prawniczymi zająć siE; naukami i walcząc ciągle z ch<;
cią młodzieńca, po skończeniu nauk wymową zniewolili, że 

wszedł jako praw n ik (employe) do i\1inisterium Skarbu w Kró
lestwie Polskim w vVarszawie. Znudzon ', zniechęcony niemiłą 
administracyj ną pracą, z wic:kszym niż w dzieciństwie zapałem 

rzucił si ę w krainę marzeń ... 
Vlybuchn<:; la r ewolucja - pi erwszy głos poetyczny , który 

dał sic; sły sz e ć ludO\Vi, by ł to śpiew Sło\vackiego, \\'Skrzesz, -
jący dawną. wojenną pieśń Polaków, najdawniejszy zabytek 
ich mowy. Pierwsze słowo dawnej pieśni w nowy hymn rewo
lucyjny wrzucone, miało elektryczne dla powstańców wstrzą
śnienie. Zmart\,·ychwstanie narodu było chwilą zmartwych
wstania poetycznych marzeń Słowackiego. Podczas wojny 
z depeszami rządu polskiego do Anglii pojechał. Po upadku 
Polski, tułając si ; z innymi, wydał w Paryżu poezje \V dwóch 
tomach, pie rwszy tom, zawierający poemata, nosi na sobie 
koloryt nieco ciemny nowej angielskiej szkoły. Dwie tragedie, 
w drugim tomie zawarte mają przynajmniej te; zaletl~, że są 

pierwszymi, które si, oddaliły od naśladownictwa dawnej fran
cuskiej szkoły, które to naśladownictwo krępowało po]skich 

drama tyków. 
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Kilka myśli na marginesie inscenizaq1 
„SNU SREBRNEGO SALOMEI" 

Bywają teksty literackie, których lektura wprawia w za
kłopotanie. Naruszają pewne tabu, otaczające intymną sferę 

życia czy telnika, stawiając jedno ześnie \V dwuznacznej sytua
cji znanego skądinąd ze swej przyzwoitości autora . Jeśli właś
nie ranga autor a nie pozwala na zbyt ostrą krytykę , ani cho
ciażby na pominic;cie kłopotliwego utworu, można jeszcze - by 
uratovvać sytuacj - po prostu nie d ostrzec j ego drażliwości. 

Tak właśni i h i toria lit r~ tury, i niej d n krotnie e tr usto
sunkowywały . ·i~ do niektórych dz ie ł Słowackie - tych, 
w których dal on najbardziej zdecyd owa ny w ' raz swemu kry
tycznemu stosu nkowi do tradycj i narod owej . T ad ycj t 

odwieczny los Polaków, pr epa rowany nieustanni przez nich 
samych według st ale niezmiennych recept , stanowi za sadniczą 
materię dramaturgii Słowacki go - od młodzieńczego „Kor
diana" do ostatniego. nieokie łznanego w swej poetyckiej wizji 
„Samuela Zborowskiego'". Wi elokrotni e pod jmovVO\ na na 
tej przestrzeni przez Słowackiego próba przebicia się przez 
czerep rubaszny do duszy anielskiej niemal za każdym razem 
kończy się niepowodzeniem. Tak przy najmniej jesteśmy w sta
nie oceniać owe próby dzisiaj - zbrojni we współczesną wra ż

liwość i bogatsi o nieznane jeszcze Słowackiemu doświadczenia 
historyczne, zawinione przez takich samych ludzi, jacy wypeł
niają jego dramaty: tchórzliwych wodzów, gadatliwych ryce
rzy, niedowarzonych rewolucjonistów, zapatrzonych w niebo 
mistyków. 
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Ile osób można dziś rehabilitować spośród tłumu postaci za
ludniających scenę teatru Słowackiego? Która z nich oglądana 
z tzw. perspektywy historycznej sprostała zapotrzebowaniu na 
bohatera? 

Brak odpowiedzi pozytywnej byłby właśnie uznaniem owej 
prowokacji, czy więcej - oskarżenia wkraczającego w intymną 
sferę życia - tym razem narodowego. Dlatego zarówno ko
mentatorzy, jak i teatr niejednokrotnie starali się znaleźć dla 
polskiej duszy azyl w więzieniu Kordiana, \V cichym dworku 
stTażnika Złotej Czaszki, w otoczonym przez Moskali Barze, 
czy wśród pijanych Kozaków Semenki. Przeoczano przy tym 
fakt oczywisty, że wszystkie odpowiednie utwory kończyły się 
(lub jak „Złota Czaszka" miały się kończyć) triumfem śmierci, 
klęską, chaosem i niewolą. Że zwycięstwa okazywały się chwi
lowe i pozorne, bo usytuowane \ ciągu kataklizmów, którym 
7:aden promyk racjonalnej nadziei nie wyznaczał końca. 

Jaka bowiem nadzieja pozostaje po „Snie srebrn 'm Salo
mei"? Czy jest to sztuka o odkupieniu win, czy raczej o pot"
pieniu za nie? Czy istnieją jakiekolwiek podstawy, by uwie
rzyć:, że po okrutnych jatkach sprawionych zbuntowa nym chło
pom bohaterowie dramatu zdolni będą d o tworzenia wartości 

pozytywnych? Że wyciągnęli jakąkolwiek moralną , czy choćby 
ty lko pragmatyczną naukę z wypadków, które łatwo rozp<;tali , 
a opanowali z najwyższym trudem? Że ich skrucha (nie odno
sząca się zresztą do win zasadniczych) nie j st tylko kolejną 
obłudną pozą, która ma wyrównać rachunki z \Vłasnym su
mieniem? 

Regimentarz będzie pewnie nadal warcholił, hipokryta 
Leon - mimo że odtąd żonaty - uwiedzie jeszcze niejedną 
głupiutką Salusię, Księżniczka przebywać będzie dalej w świe
cie urojonych snów i przeczuć, zapatrzony w niebo Pafnucy 
znów w razie potrzeby stępi miecz na ludzkich karkach, nowy 
Gruszczyński okaże się nieodpowiedzialnym ojcem i wodzem, 
a następny Semenko w imię osobistej zemsty poprowadzi pija
nych chłopów przeciw szlachcie. I właściwie nieważne, kto 
znów zwycięży, skoro nie będzie to zwycięstwo nad własną 
głupotą, cynizmem, prywatą, hipokryzją, obłudą, gadulstwem, 

9 



niefrasobliwośc ią i krótkowzrocznością polityczną, naskórko-
wością myślenia obywatelskiego, okrucieństw m, skłonnością 

do zbiorowej hist erii i psychozy oczekiwania na cud, naiwną 
wiarę w int erwencj.i:; boską, czy w bełkotliw eg o proroka, który 
ma przyjść i odkupić. 

A przeci eż wszys tk ie postaci „Snu srebrnego Salomei" ocie
rają s ię momentami o autentyczne bohaterstwo, tyle ż e żadna 
z nich ni e j st w s tanie osiągnąć t ego bohaterstwa naprawd ę. 

Dlatego t a k ż e w ty m - a może przede wszystkim w tym dra
macie Słowackiego nie warto bronić nikogo; dla tego końcowe 
przebudzeni e si ę Salusi do życia i szczęścia i pozor nie kiczo
waty happy end, przyczepiony na zasadzie d eus ex m achina 
do dantejskiego piekła pierwszyc h aktów, odczy ta ć dziś można 

tylko jako sarkastyczną kpinę autora z pobożnych ż · czeń i na 
iwnych nadziei bohaterów dramatu . 

W eufo rii chwilow ego triumfu nie myślą oni o tym, że bez 
okiełzna nia tak c zęsto nieodpowiedzialnej psychiki narodowej 
apokalipsa polska będzie powtarzać si ę wi elokrotnie, nie d o
strzegaj ą, że widma pobit rch wypełzają z mrocznych czeluści 
tego muzeum pol skośc i , b y ponownie gotować się do j ałowych 
kłótni, niepotrzebnyc h ofiar i bezmyślnych r zezi. 

Antoni Baniukiewicz 

JERZY ZAWIEYSKI 

Słowackiego za grobem zwycięstwo 
(Przemówienie wygłoszone na inauguracji Roku Słowackiego 

w Teatrze Polskim w Warszawie clnia 4 kwietnia 1959 r.) 

Za tanawiająca j est w ymowa fakt ów dotycząca życia i s ław 
pośmiertnej Juliusza Słowackiego. 3 kwi tnia 1849 roku umie
rał w Paryżu po ta , znany przez ni wielu na Emigracji, nie
znany prawie zupełnie w kraju. Na jego pogrzebie była garstka 
najwierniejszych przyj aci ó ł , wśród których znajdował się Cy 
prian Norwid , a w prasie polski ej poj awiły się drobne wzmian
ki, powiadamiające o miejscu i dniu pogrz bu poety . 

Wydawało się , że pamięć o Słowackim przepadnie i j ego 
dzieło, tak zwalczane przez współczesnych, pokry je złowroga 

niepamięć . Byvvało tak wszakże z poetami nawet głośnymi za 
życ ia, z którymi czas obszedł się surowo, a pokolenia badaczy 
zaledwie notowały w historii , ż e w ogóle is tnieli. Słowacki 

przeżył całą gorycz poety nieuznanego przez swoją epokę. 

W przedmowie do trzeciego tomu swoich poezji wyznaj e, 
że „nie zachęcony pochwałami, nie zbity dotąd krytyką , rzuca 
tom trzeci w tę otchłań milczącą, która pierwsze tomy poezji 
połknęła" . „Przez osiem lat pracowałem - skarży się Słowacki 

- bez żadnej zachęty dla tego narodu, w którym epidemiczną 
j est chorobą uwielbienie, epidemiczną chorobą oziębłość". 

Mimo goryczy, wierzy Słowack i w misj ę poezji w ogóle 
i w misj ę poetów, którzy są „minstrelami narodów" . Poeci 
budzą naród, gdy zasypia i stają sit: jego sumieniem. Toteż 
„jeżeli lit eratura nasza wzrośnie na wygnaniu - pisze poeta 
- to kiedyś będą o tym rozpowiadać ze łzami wnuki nasze". 
I kończy Słowacki swoje żale skromnego, nieznanego wówcza 
w kraju poety - takim wezwaniem, zwróconym do przyszłych 
pokoleń, więc i do nas: 

„Przebaczcie mi, Polacy, że się dobijam o jedno z niższych 
miejsc we wspomnieniach szczęśHwej kiedyś przyszłości". 
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Te słowa przyjmujemy dziś ze wzruszeniem i z uczuciem 
szczęścia, że los zrządził inaczej. 

Historia, tak surowa dla twórców, wyznaczyła Słowackiemu 
nie jedno z niższych miejsc w pamięci narodu, jak• o to sam 
poeta prosił, lecz jedno z miejsc najwyższych. I prochy jego 
spoczywajią wśród grobów królewskich w krypcie wawelskiej 
obok Mickiewicza. 

Tam też na Wawelu odbyły się pierwsze uroczystości zwią
zane z Rokiem Słowackiego, tam przedstawiciele Rządu Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz przedstawiciele społeczeń
stwa złożyli hołd poecie, nie uznanemu za życia. 

Uroczystości Roku Słowackiego podejmuje Rząd i społeczeń
st\vo polskie nie z obowiązku jedynie, lub z pobudek przypom
nienia poety, który umarł 110 lat tern.u. Nie chodzi też o to, 
aby ze względów patr iotycznych budzić man: wawelską i -
jakby powiedział \Vyspiański -·- poruszać trumnę z dostojnymi 
prochami. 

Uroczystości Roku Słowackiego przenikc radosna Duma 
Polaków, że oto największy poeta, Juliusz Słowacki, jest ciągle 
żywy, ciągle obecny z nami, nie tylko w dniach rocznicowych, 
ale w naszych dniach codziennych. Gd.J'.. za chwilę ze sceny 
posłyszymy słowa po ty, przekonamy się , że oddalenie od niego 
jako poety, żyjąc go w ub iegłym stuleciu - nie istnieje . 
Z radością też musimy stvvierdzić, że Słowacki staje się coraz 
bliższy nowym pokoleniom, coraz lepiej rozumiany i coraz 
głębiej odczuwany . 

Marzył on o tym, aby jego poezję czytali chłopi krakowscy · 
i aby oni wzruszali się losami Balladyny. Stało się to teraz, 
w naszych czasach, kiedy Polska Rzeczpospolita Ludow a udo-

,stępniła skarby sztuki najszerszym warstwom narodu. Wy
mownym przykładem jest wielkie powodzenie dramatów Sło
wackiego, granych przez teatry, zwłaszcza powodzenie Marii 
Stuart, której setne przedstawienie na tej scenie zbiega się 

z dzisiejszymi uroczystościami. 

Wzrastająca sława poety i wzrastające społeczne znaczenie 
jego dzieła po 110 latach, należą do najdziwniejszych zjawisk 
w kulturze. 

12 

.J LJUSZ SL- WA("K I WF ,Z !F 

=>ortr d wy konany prz z wuja p ety 



Życie Słowackiego znamy dobrze z jego poezji i nade vvszyst
z jego listów do matki. Nie było ono ani tak dynamiczne, 
jak życie Mickiewicza, ani tak romantyczne, jak życie Byrona, 
uwielbianego w młodości przez naszego poetę. Znamy jego 
życie niejako od wewnątrz, bo cała jego poezja jest pamiętni
kiem serca i niepokoju myśli. Kiedyś powiedział poeta o sobie, 
że przeszedł przez życie na rów ni jak anioł i dandy". Kiedy 
indziej znów wyznał po męsku, z prostotą: 

To dro ga moja - ,ży ć - cierpi e ć - i tworzyć, 

T o w sz ystko czyni ~ . a więcej nie niogę . 

I chyb a w ty m wyznaniu zawiera s ię najszczersza prawda 
o pracow itym życiu poety, w k tórym najwi E;ksze przygody 

naj d ramatyczn iejsze zdarzenia zachodziły przy pracy, nad 
kartkami papieru. 

Znamy vv·szys · Słowackiego od lat szkolnych i do niego na-
1 żą najżywsze uczucia, jakie \V nas wywołuj e poezja. Słowacki 
także b udzi nasz niepokój, gdy jego poezję zestawiamy z poezją 
JVIickiewicza. Który z nich wi l=; kszy? Któremu należy się pierw
szeństwo, bądź w naszych uczuciach, bądź w kulturze? Prze
żywamy wszyscy w latach młodzieńczych to rozdwojenie i ten 
niepokój, który za życia poety dzielił Emigrację i który stwo
rzył antagonizm między Adamem i .Juiiuszem. 

Historia łagodzi ten antagonizm, chociażby w symbolu krypty 
wawelskiej, która przygarnęła prochy obu wieszczów. Ale 
w historii serc czytelników czy widzów w teatrze ta sprawa 
pozostaje zawsze otwarta, zawsze żywa. I dobrz.e, że tak jest. 
Bo świadczy t o o tym, że najwięksi poeci przenikają głęboko 
w nasze życie intelektualne i u czuciowe. Niezależnie od na
szych subiektywnych opinii i upodobań należy stwierdzić, że 

poezj1a Słowackiego jest prawdziwym fenomenem. Doniosłość 

tego fenomenu na tym chyba polega, że Słowacki jest w ciele
niem poety i poezji, i że spośród poetóvv, nie tylko polskich 
lecz całego świata, był on najbardziej przesycony żywiołem 
poezji. „W jego utworach ciągle jest mowa o samej poezji, naj
pierw mówi o tym z romantyczną, młodzieńczą pozą, później, 
pod koniec życia, z głęboką wiarą w potęgę słO\va". 
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Dokonał też tego, że w jego poezji zaczął żyć człowiek. 
„Człowiek walczący między złem a dobrem, człowiek cnoty 
i grzechu, upadku i wzniosłości". W ciągu swego krótkiego ży
cia potrafił stworzyć nie tylko odrębną swoją poezję, ale po
trafił stworzyć swój własny teatr. 

Teatr ten zaludniony jest tudźmi żywymi, których stworzyła 
niespokojna myśl poety i jego pasja tropienia prawdy w czło
wieku. \Vszystko się zawiera w teatrze Słowackiego: i ludzkość: 
i Polska. Przypatrzmy się, jak na tej cenie grać będą namięt
ności ludzkie w Marii Stuart, jak królowa Szkocji w malignie 
szykuje truciznę, jak cierpią nie\vinni lub występni. Wywołaj

my z pamięci Kardiana, Zborowskiego, Zlotą Czaszk ę , gdzie 
idzie o Polskę. 

Nikt ty]e gorzkie j prawdy nie powit.'dział o Polsce, co Sb
\Vacki. Ale wiemy, że miał pravvo do tego, bo mówil z b ólem: 
„czerep rubaszny ", „papuga narod. W'", a le i męstwo powstań-

ców, nawet męstwo słabego Kordiana. 
Ludzkość i Polska - oto zawartość tego teatru, który powstał 

nieomal z niczego, stworzony szczc;śliv>ą ręką geniu za . I dopie
ro nmvoczesna technika teatru czerpie \V peł ni z b ogactwa 
czaru Słowackiego, kiedy wszystko może się ucieleśnić , n ie 
tylko słowo przez aktora, ale i kolor, i śv.riatło, i muzyka -
dramatyczna akcja i dramat rczi1a atmosfera. Słowacki pisał 

dla teatru przyszłośc i. który został zrea lizowany dopiero w n a
szej epoce. 
Może i dobrz e sic; stało , że poeta nie widział żadnego ze swo

ich dramatów na scenie, bo Ó\vczesny stan techniki te tru 
mógłby tylko jego dzieło pomniejszyć i odjąć \Vielkoś nowator
skim inspiracjom i oszałamiaj ącemu bogactwu artys tycznemu. 

Tworząc teatr romantyczny sięgał w przyszłość i stworzył 
teatr, który dziś nazywamy „poetyckim". 
Czegóż ten genialny, suchotniczy poeta nie stworzył'! Wydaje 

się też, jakby w swej poezji stworzył na nowo mowę polską -
oszałamiającą, przepyszną, pełną obrazów, muzyki i kolorów. 
.Jako artysta stał się natchnieniem dla przełomów >V sztuce, 
dla wszelkiej artystycznej niezgody i wszelkiego buntu. To on 
uczył, jak rozrywać schematy, jak sięgać po rzeczy nowe, od-
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mładzające poezję. Powiedział o sobie: duch wieczny rewolu
cjonista! 

Siła przeczenia i siła buntu była u źródeł tej twórczości, 

która spadła na Polskę jak burza, aby wskrzesić „proch, zam
knięty w narodowej urnie" . 

Dziś Słowacki przechodzi przez Polskę nie jako mara 
wskrzeszająca prochy, ale jako bard z ziemi mogił i krzyżów, 
ale jako triumfator życia i poezji. Prowadzi on nas „od burz 
młodzieńczych do coraz głębszych radości , żyje i cierpi z nami , 
ale także cieszy si ę z nami, bo de:.! narodowi wolność ducha 
radość" . Radość swojej nieskal anej poezji. 
W powieści poetyckiej pt. Larnbro pmviedział poeta o sobie: 

Więc będę spi.eical i dążył do kresu , 

Ożyu, i ę ogi eń , jeśli j es t w i skierce. 

T ak Egipcjani n w li śc i e z aloesu 

Obwija zwi ędłe iim ar/ego serce, 
Na liś c iu pisze zmart w y clnc:stania slowa; 

Chociaż w tym liściu se rce .nie ożyje , 

Lecz od zepsucia w iecznie się zachou:a, 

W proch nie rozsypie ... Godz ina u;ybije, 
Kiedy myś l sl01.ca tajemną odgadni e, 

Wtenczas odpowiedź będzie w sercu - na dnie. 

Tę odpowiedź odnajdujemy - każdy z nas osobiście my 
zbiorowo, jako naród . 

Słowacki odniósł za grobem z\.vycięstwo nieporównane i Je
dyne. Imię jego zapisuje się miłością w sercach pokoleń, a su
rowa zazwyczaj wymowa dziejó'N , nagradza poecie gorycz jego 
życia . 

W tej wymowie dziejów zawiera się jeszcze jeden przejaw 
niezwykły, związany z dniem dzisiejszym i nazwiskiem naszego 
poety. Oto Polska Rzeczpospolita Ludowa inauguruje Rok 
Słowackiego. Wymowa tego faktu jest szczególna. Naród polski 
ma uczcić swego poetę, geniusza artystycznej mowy, czaro
dzieja sztuki. Ma go uczcić za to, że był poetą niedościgłej 

miary i aby w ten sposób została podniesiona do najwyższej 
rangi sama sprawa poezji w naszej ojczyźnie . 

Jerzy Zawieyski 
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Juliusz Słowacki o teatrze 

Przybyła tu do naszego miasta nowa trupa aktorów, lepsza 
od poprzedzającej, i przez całą zim dość niezły będzie teatr. 
Byłem na pierwszej reprezentacji, na Fra Diavolo, operze, 
którą niegdyś we Wrocławiu słyszałem. Dziwne sprawia wra
żenie ta sama sztuka \\ różnych słyszana okolicznościach. Pu
bliczność tutejsza bardzo jest niesforna: vvygwizdano kilku 
aktorów, a między nimi jedną aktorkę: biedaczka w okropnym 
była położeniu. 

Genewa, d. 22 września 1833 r. 

Nim s ię goście stąd rozjechali, przept;dzaliśmy często wie
czory na czytaniu tragedii. Byłem lektorem towarzystwa, 
i zdaje się, że byli kontenci ze sposobu, jakim wydawał m 
różne role; przynajmniej widziałem często na ich twarzach, 
że dobrze czytałem. Córka pani Pattey, która jest za jednym 
bankierem, zamierza tej zimy urządzić teatr i liczy na mnie, 
że się niektórych ról podejmę. Będzie to więc jedna z moich 
zimowych zabaw. Będą więc niektóre godziny, w których 
będę musiał śmiać się szczerze z musu rozśmieszać widzów. 

Genewa, d. 27 października 1833 r. 

Byłem tego miesiąca kilka razy w teatrze. Dziwię się, ze 
mnie teatr teraz nie bawi. Chciałbym usłyszeć na nim ludzi, 
mówiących po polsku, zdaje mi się, że rozmowy, innym języ
kiem prowadzone, nie interesują mnie, a potem tragedii tu nie 
grają, opery tylko i wodewille. Pięrwsze źle dosyć mi się 

wydają po paryskich, i aktorki trudnem przełamywaniem trud
ności dręczą zawieszoną uwagę. Co do drugich, to jest wode
vvillów, uważam je za najgłupsze wynalezienie Francuzów; 
ani w nich sensu, ani wesołości, ani muzyki dobrej nie ma, 
wolę proste i szczere farsy, takie, jak nasze Damy i Huzary. 

Czasem chodzę rano do biblioteki czytać po hiszpańsku 

Kalderona i upajam się jego brylantową i świetności pełną ima

ginacją. 

Florencja, d. 3 października 1837 r. 
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Wiadomość smutna, że Adam, chcąc zarobić na kawałek 
chleba, dramę po francusku napisał i wyznał sam , że ją pisał, 
jak szewc, co szyje buty, aby wyżywić żonę i dziecko, że pisał 

bez zapału, a teraz przechodzi przez męki tych autorów, którzy, 
z nieznanym imieniem, chcą reprezentacją dla pierwszego 
dzieła na scenie otrzymać. Czy znasz, Mamo, list George Sand 
o tej dramie, czy dramacie. Dość zimny, wszakże dosyć dla 
Adama przychylnie napisany. 

Florencja, cl. rn maja 1838 r. 

Pierwsze tomy poezj i moich są bez duszy. Teatralny koturn 
włoż. rłem na stopy moj e, abym, dziecięciem jeszcze będąc, 

wzrostu sobie pomnożył. Pokazałem się więc po raz pierw
szy jako artysta ludziom, którzy bynajmni .i o artystoshvie ni 
myśleli, ważną i okropną tragedią rzeczywistą zaj ,ci. -
„Kordian" świadczy, żem jest rycerz em t ej nnclpowietrznej 
walki, która się o narodowość naszą toczy. 

Kilka slów odpowiedzi na artyku ł pana Z . K. (1839 ). 

Idei... ja nie wiem ... ale ja bez żadnej 1d i p1szt, .. H.z cz 
stworzoną nazywam pomysłem ... z pomy~łu wyni kają na tural
ne figury i charaktery - jest zaś jaki eś monotonne usposo
bienie duszy, która to wszystko harmonizuj e i jedną barwą 

oble\va .. tak na przykład, że po napisaniu (ale po n apisaniu, 
powiacl3.m, nie przed) dziwi ę si<; sam kolorytowi, który moje 
dzieła jedno od drugiego rozróżnia - a wytłumaczyć tego 
inaczej nie mogę, jak powiedziawszy wam, że mi się mój 
Sen n ocy letniej wydaje błękitnym i ksi 1c;życowym... a np. 
Mackbet szarym i czerwony m obrazem. 

Szekspir w „Krylyce krytyki li teralury" (1841) 

Wracając dziś z pierwszym egzemplarzem świeżo od bro
szera „Snu Salomei", nie myśląc, poszedłem drogą pomnika 
Molierowskiego. W kilka minut później przyszło mi na myśl, 
że to mię duchy zaprowadziły, aby ustalić i pocieszyć. 

z 15 stycznia 18 44 
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Śniło mi się, że jakaś autorka Marachta (duch indyjski) de
klamowała „Księdza Marka" - i „Księcia Niezłomnego" mó
wiąc, że cudowna poezja. Nade dniem zaś Mickiewicz to samo 
powtórzył o „Marku". 

z Raptularza 1 m aja 1844 r . 

·wystaw sobie chłopka bogatego, z rodziną już czytać umie
jącą, za sto lat, w cichym gdzi eś domku pod Krakowem. Od
poczywa po wojnie, szczęśliwy, ogień pali się w izbie, a' przy 
kalendarzu już i niektóre książki znajdują się na stole. Wy
stawże go sobie, że czyta Balladynę. Ten utwór bawi go, jak 
baśń, a razem uczy jakiejś harmonii i dramatycznej formy. 
Bierze Lillę, to samo. Mazepa trochę mu się już wydaje nadto 
deklamatorskim. Lecz zajrzał w Godzinę myśli, albo w Lam
bra, i rzucił ze wzgardą te melancholiczne skargi dziecka nie
dorosłego. Otóż dla tego chłopka jest Saly, Ks. Marek, Książę 
Niezłomny, ten książę który mi kości wewnętrzne połamał, 

gdzie są pioruny poezji , a z którym ty nie masz żadnego 

związku, bo nie na nerwy, ale na same czyste czucie uderza, 
ni') melancholię, ale boleść obudza. nie rozhartowywa czytel
nika, ale go czyni silnym i podobnym spokojnemu aniołowi ... 

Paryż, w lutym 1845 r. 
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