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Juliusz Słowacki (1809-1849) 
O Polsko! póki ty duszę anielską 
Będziesz więzila w czerepie rubasznym, 
Póty kat będzie rąbal twoje cielsko, 
Póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym, 
Póty mieć będziesz hyjenę na sobie 
I grób - i oczy otworzone w grobie! 

Zrzuć do ostatka te plachty ohydne, 
Tę - Dejaniry palącą koszulę: 
A wstań jak wielkie posągi bezwstydne, 
Naga - w styksowym wykąpana mule, 
Nowa - nagością żelazną bezczelna -
Niezawstydzona niczym - nieśmiertelna! 

(Podróż do Ziemi Swiętej z Neapolu. Pieśń VIII Grób Agamemnona, 1839) 
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CYPRIAN NORWID 

O Juliuszu Słowackim (1860) 

' ( ... ) Gdyby dramata czyli tragedie Juliusza Słowackiego były pi-
sane przed Kochanowskim, postawiłyby nas na równi z literaturą 
hiszpańską 'lub angielską: dziś są one ekspiacją szczoclTą za teatr 
warszawski, !karmiony od kole'łJlci winem szampańskim, i to tym 
jeszcze winem, !którego Szampania nie wydaje. I jeżeli Fvedro, Ko
rzeniowski, Bogusławski są dramatopisarzami, ale nie mają języka. 

epok, to Lilla Weneda, Sen srebrny i Mazepa wymaganiom tym 
zupełnie odpowiadają - jest to nie ty'1ko zaleta, ale obywatelska 
zasługa. 

W powieściach Słowackiego, bajrońskiej formy nie godzi się uwa
żać za naśladowczą, talk, jak Wallenrod i Maria Malczewskiego 
mimo tejże formy inaśladowczymi nie są. - Na iposiedzeniu dru
gim, Byrnna kreśląc ważność, tłumaczyłem to - tu tylko dodam, 
że naśladownictwo w stosunku do tych, krt:órzy coś obowiązującego 
cały rozwój ludz'kości przynieśli, nie jest rzeczą naśladownictwa, 
ale człowieczości, i że jak Kopernikistami nie godzi się zwać astro
nomów, tak bajronistami poetów. - Słowa&i w rprzedmowie do 
Lambra mówi wyiraźnie, że są to dzieje ity;ch znajomych naszych, 
po których zgonie przedwczesnym bliscy długo mawiają, czym oni 
być mogili, a dalecy, że nie byli !1.1.iczym, - mówi więc n~e o uro
jonych typach, ale o znanych i żywych . Było to pisane w roku 
1833. Miał cm dziwną współczesność i może dlatego iwlaśnie współ
cześnie był niepojmowany. 

Współczesność albowiem jest dwojaka. Kiedy w Warszawie-
1836 r. nocą budzeni bywaliśmy przez kolegów, aby choć obec
nością naszą zasłać pożegnanie wysyłanym na Syibir, Słowacki wte
dy z druglego końoa Europy Anhellego ojczyźnie przysyłał - to
jest pierwsza wspók:ziesność. Tej samej zaś zimy, w zacnym polskim. 
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salonie mówiła mi pewna pani domu, «że ["Ozpowiadają coś ciągle 
o zsyłkach, a przecież z nas nikogo rw czwartek nigdy nie brakuje.» 
- Oto druga współczesność . - Słowacki miał tę pierwszą, bez któ
rej poeta jest tylko kal!i.grafem lub natariUS"ZJem. 

Liiteratura ż:idna pewno takich nie miała czytelników, jak ci mło
dzi czytelnicy w Wilnie i w Warszawie, którzy lk~ą i łzami kartki 
<:zytanej poezji okupywali. Katastrofy te były, zaiste, rzezią nie
winiątek w wigilię odrodzenia się słowa narodowego. - Ani ·laury 
żadne, .ani .rozgłos nie ozłacały im czarnych więzienia kątów! Cześć 
więc oddają Słowackiemu za to, że on ze swoją lirą na tych polach 
bywał przytomny. Okazał on tym prawdziwy patrycjat serca swe
go i ta-łto obywatelska współczesność dala mu igłę magnesową za
miast stylusa w .rękę . Tym chętniej 2aś oddajemy Słowackiego za
sługom sprawiedliwości, im wyraźniej sam świadczy, o ile mu to 
za życia odjętym rbyło. Pisze on do Zygmunta Krasińskiego: «stary 
i ślepy harfiarz z wyspy Scio przys:ziedł na brzegi morza Egej-skiego, 
a usłyszawszy z wie1kim hukiem łamiące się fale, myślał, że szum 
ów pochodził od zgiellku ludzi, którzy się zbiegli pieśni rycerskich 
posłuchać . - Oparł się więc na harfie i śpiewał pustemu morza 
brzegowi; a ·kiedy skończył, zadziwił się, że żadnego ludzkiego gło
su, żadnego westchnienia, żadnego pieśń nie zyskała oklasku. Rzu
cił więc harfę precz daleko od siebie, a te fale, które śpiewak mnie
mał tłumem ludzkim, odniosły złote pieśni narzędzie i ·położyły mu 
je przy stopach. I ods:redł od harfy swojej smutny Greczyn, nie wie
dząc, że najpiękniejszy rapsod nie w sercach ludzi, ale w głębi fal 

Egejskiego morza utonął.» 
- Współczesności zatem dwte jest zawsze, a dzień, w którym 

by jedna ·z nich wygasnęla, byłby albo dniem dojścia postępu d? 
okresu, albo wy.gaśnięcia zupełnego wszełkiej energii postępowe]. 
Ale z,bliża się pora - 2lbliża się dzień - i już, już jest we drzwiach, 
kiedy to, oo tu :zJWiemy W spókzesnością, większe rozmiary przy
oblekłszy, stanie się jedytną formą i jedynym organem ... koinspi
racji! Pojmując t0 jasno i wszechstronnie, nie można zaprawdę się 
nie iradować, - doszliśmy więc do obowiązującego wiek .potęgi -
do wspókzesności uważanej jako sila, potrzeba i obowiązek zara-

zem. 
(Z lekcji VI, 1860). 



TADEUSZ BOY-ZELEŃSKI 

T,r agikomedia polska 
Przeceiż ta komedia .to jest cud, jakiego nie miala i :nie ma Euro

pa. Mówi się diużo o bluszczowatości Słowackiego, a przecież ta 
sztuka to jest fenomen oryginalności, kwiat wyrosły wprost z zie
mi. W pełnej epoce romantyzmu, gdy poezja w teatrze uciekała 
w dawność lub w fantazję, ta !komedia ws p ó l c ze s n a, pisana 
naj wspanialJszym wierszem, a rrealizmem i.swym wyprzedzająca póź
niejszy teatr mieszczańslki, ta sztuka idąca swobodną stopą przez 
płaskość i tragiczność, poprzez groteskę i patos, najśmielej mie
szająca tony z cudownym poczuciem wieloplanowości życia - jest 
czymś Zlllpelnie jedynym, zarówno w itwórcwści Słowaakiego jak 
w ogóle w dziejach teatru. I oo za prz€dziwna synteza polskiego 
życia, co za poczucie jego tragizmu, jego ironii, ta komedia, która 
rozgrywa się w szlacheckim dworze na Podolu, jednym skrzydłem 
poezji sięgając śniegów Sybiru, a drugim laurowych gajów Italii. 
Bo to było właŚinie nasze życie ówczesne, po roku 1831. 

(Juliusz Słowacki : Fantazy, Flirt z Melpomeną . Wieczór IX, Warszawa 1930). 
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EDWARD CSATO 

O Fantazym Słowackiego 
Kiedy dziś myślę o Fantazym, przede wszystkim uderza mnie spostrze

żeniie, że jest to dramat o miłości. Myśl ta nie wygląda okrywozo, wszyscy 
wiedzą o tym przecież doskonale, ale napisalem „uderza mnie", ponieważ 
ani krytycy, ani nia ogół reżyserzy <nie zwracali od lat żywszej uwagi na tę 
cechę utworu. Cechę, którą można by nawet 111a:z:wać jego osobliwością, po
nieważ w dramaturgii Słowackiego •nie jest to bynajmniej zjawiSko częste. 
MU.ość WJPrawdzie pojawia się w ka.21dym niemal jego dramacie, ial.e zazwy
czaj odgrywa .ralę uboczną. Poza Fantazym może tyl!ko, w jednym Śnie 
srebrnym Salomei przeniknęła w sposób istotmy do tych warstw utworu, 
które stanowią o jego ·konstrukcji; ale i tam s:zy!Yką i decydującą przewagę 
uzy.slkują niad nią i111ne sprawy, o charakterze ogólniejszym, narodowym. 
Tylko w Fa!l1tazym wszystko obraca się dookoła miłości. 

Romantycmti kochankowie - Fantazy i Idalia ... W[adomo, że to przeciw
stawienie pierwszej pary. Tamci są z tych, co życiem swoim tworzyli grunt 
podatny dla rozkwitu romantycznej literatury, ci - aa.li z tej literatury wy
rastają i do niej naginają życie, jako coś wtórnego. Są wykwitem intelektu
alnym swojej epaki, cząstką jej ,,przerośniętej" świadomości; a jeżeli prze
rost świadomości można by nazwać chorobą - są także chorobą swojej 
epoki, ale chorobą nie pozbawioną swoistego piękna, kuszącą urokami, nio
sącą w sobie wartości, bez których może i samo zdrowie ukazałoby się 

mniej warte. 

Fantazy różni się od Idalii ważnym rysem. Ona swą romantyczną ma
nierę nos.i z całą powagą, jak ślubny welon, jak anielskie skrzydła. Maniera 
tak całkowicie przylgnęła do jej postaci, tak się z nią zrosła, że niepodobll1a 
rozróżnić, co tu jest tkanką pierwotną, a co wtórną. Stylistycroa emfaza 
romantyki ugruntowała się w niej jako najzupełniej ,naturalny i osobisty 
sposób myślen.ia; na pewno nawet sny pojawiały się jej w takim kształcie. 
Identycznymi formami pragnęłaby przyozdobić cały świat; wszystko, co ro
mantyczne, jawi się jej jako bliskie, siostrzane. FantJazy jest już inny. Napi
saliśmy „już", ponieważ zaczynał pewnie od tego samego. 

Młodość prawie zawsze bywa manieryczna, wtórna, naśladowcza, a.le zaw
sze jest naiwna i szczera w owej manierze, !którą sobie przyswaja z pełnym 
poczuciem osobliwości i jedyności swej fizjonomii wewnęh·znej. To pomaga 
jej s.ię .rozwijać. W każ;dym razie Fantazemu jego man~era przyniosła nie 
tylko bogaty i autentyczny J:'OZIWÓj duchowy, ale i >powodzenie w salonach. 
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Lecz rozwój ma z kQllei to do siebie, że z mamier zaczyna się wyrastać, jak 
z przyciasnych ubrań; szczęśliwy, kto jeszcze JJOtem będzie miał 00 na siebie 
włożyć! 

Teraz więc, jak powiedzieliśmy, Fantazy jest już inny. Byroniczna poza 
wydaje mu się sztuczną, śmieszną maską, którą naikl:adają na siebie ludzie 
z jego otocz~a i którą on sam nasi dla efektu. U tamtych ta maska go razi, 
a zaczyna tez <Cxlazuwać, że sam z niej wyrósł. Myś1i o sobie, że wkłada ją 
jeszcze tylko na ipokaz, jak strój zabawny a niepoważny, przyczyniający się 
do sukcesów towarzyskich. Rozumie, ile maniery i katbotyni=u jest w tych 
modnych postawach i obyczajach, j'111k: moda przez spospolitowanie odebrała 
tu caly smalk śWlieżości czemuś, co przecież miało niegdyś sens i treść. Trze
ba prnyznać, że :indywidualizm jako moda bywa szczególnie monotonny; 
oto !Ilajwięlksza słabość romantyc2'illej postawy. 

Fantazy wciąż jeszcze ulegał modzie, choć go ona zaczęła mierzwić. Prze
żył romans z romantyczną arcyheroiną, Idalią; najpierw z zapałem, potem 
!Pewnie z uśmiechami pobłażania i szukaniem jaki·chś nowych, ostirzejszych 
smaC!'hków, Wł'esz.cie z dotkliwym uczuciem znużenia i rpustki. Czy .to romans 
go zmęczył, czy romantyczność? Sam dobrze nie wie. Ale zrywa, rzuca 
wszystko. Prnybywa na Podole, pomiędzy brać szlachtę, wyobraził sobie, 
że będzie „zwyczajnde" gospodarować, ożeni się ze „zwyczajną" dziewczyną. 
Nawinęła się Diana. Więc z jawia się u niej . 

I ·oto z:nów demonstruje się dwuznaczna ułomność jego charakteru. Czy
niąc wysiłek, aby zerwać z sobą, nawet w tedy sobą być nie przestał. Fan
tazy, nie potrafi naprawdę oderwać się od siebie : gdy chce przestać być 
dawnym Fantazjuszem, zabiera się do tego w nieodmiennie fantazjuszow
ski sposób. Ludzi się chwilami , że jest i naczej, ale ma przecież za wiele 
inteligencji, świadomości, ironii, aby nie zdawać sobie sprawy, ja:k jest na
prawdę. Rodzi się z tego jego swoisba ekspresja, ton smu1lny i jednocześnie 
niepoważny. „Sami tu szatani grają komedię ze mną - najsmutniejszą" -
może powiedzieć o sobie, n ie tylko dlatego, że już w trop goni go dawna 
kochanka. 
że próba ucieczki od niej skazana była na klęskę - to uprzytamnia mu 

dopiero jej rzekome porw anie. Teraz rozumie, że cały epizod z Dianą to 
była nieprawda, nieprawda przez niego samego wymyślona, jego sen o tym, 
jakim mógłby się sbać, gdyby normalna, szlachetna, niewykrzywiona we
wnętrznie dziewczyna pomogła mu stworzyć sobie nowe życie; sen niewy
śniony. A właśnie ów wewnętrzny gest romantyczny, pełen tęsknoty za pięk
nem nieograniczonym, idealnym i smut nej niewiary w rzeczywistość, ów 
gest, który, żywiąc się jego stalą męką duchową, w końcu go zamęczył i wy
dał mu się czymś zbyt materialnym, zewnętrznym, pozą, maską - właśnie 
jednak on, mimo wszystko, pozootał jeszcze najprawdziwszy ze wszystkie
go, co w nim jest. Prawdą musi dla niego zostać romantyczna choroba, 
prawdą zostanie jego miłość do Idalii i dlatego „ostatnia godz:ina moja„. 
innym się tu duchom należy" - nie ,przypadkowej narzeczonej. 
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Tutaj wpływamy znowu do k.rainy romantycznego dzieciństwa . Fantazy 
gotuje się na śmierć, której nie chciał, ale którą .postanowił przyjąć jak naF 
godniej, już teraz bez oporu wewnętrznego rprzybierając swój dawny gry
mas (z którym tak do twarzy mu było). Teraz ten grymas znów będzie w peł
ni prawdziwy, a raczej nie znów, lecz dopiero: po raz pierwszy prawdziwy, 
już nie w zludzeniu i tęsknocie, jak to bywało w latach wczesnej mlodo5ci, 
kiedy chłorpak wykrzywiał się życiu, jeszcze go wcale inie zaznawszy. I na
wet to, co dotąd było tyl!ko modną manierą, nazbyt spopularyzowianym ba..:' 
nalem, teraz odświeża się i nabiera niespodziewanej, tajemniczej majesta
tyczności śmiertelnego rytuału: miłość i śmierć, dwie siostry, otwierając 

bramę do nieskończoności - jedynej prawdziwej i godnej tęsknoty rzetel
nego romantyka. Teraz możemy brnąć w to wszystko, wspólnie z nią, Ida
lią, Siostrą, Idą marcową Cezara, która nie zawaha się dotrzymać kroku 
na tej drodze - ona jedyna. 

A ponieważ szczere przejęcie się nawet banałem użycza człowiekowi ry-' 
sów jakiejś .prawdy i godności, Fantazy z Idalią są w tej ostatniej swojej , 
cmentarnej scenie rŻeczywiście wzruszający; mimo licznych śmieszności 
i mimo tego, że z romantyCZiilej rekwizytorni wydobywają wszystko, co się 
da. Czy potem śmierć Majora, taka Jnna w swojej prostocie, naprawdę ich 
odmieniła? K.rytycy odpowiadają na to pytanie zależnie od tego, jak oce
niają ich moralną postawę. Lecz nie wydaje mi się to sprawą moralności, 
o coś chyba innego chodzi tu przede wszystkim. Przecież wzruszać się pro
s totą tej śmierci , tak jak to robią oni - to również r eakcja bardw roman
tyczna : poddać s i ę tej prostocie, wziąć ją niejako w sieb ie, przyznać się do 
niej, uczynić ją podstawą nowego marzenia. Nieważne więc, jacy będą 

w przyszłości; istota rzeczy kryje s i ę w tym, że teraz, w momencie k iedy 
Major krwawi przed nimi i umiera, pozostają tak bardzo sobą, przybierając 

tylko - i to jak zawsze z możliwą szczerością - nową maskę . „Do Rzymu 
ruszy" o n, a za nim ona; doskonale. Będą tam pewnie s nuć dalej swój skom
plikowany i podsycany coraz n owymi pożywkami poema t erotyczny. Tak jak 
Jan z Dianą swój poemat prosty, a też z tego samego romantycznego źródła 
wypływający . I tak drama t Słowackiego o miłości przecież zakończył się 

„szczęśliw ie" . 

(Szkice o d r amatach Stowack iego, Wars zaw a 1960). 
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JAN PARANDOWSKI 

Mit o Dejanirze 
Herakles był ulubionym bohaterem greckim. Każdy kraj i nie

omal każde miasto chciało się pochwalić, że !bodaj przez dzień goś
ciło na swej ziemi syna Alkmeny. Legendy o Heraklesie w swym 
ni~rzebranym bogactwie oplotły cały świat helleński. Śpiewano 
o nim p1eśni .i 'Pisano sztuki teatralne. 

D ej a n i Ta patrzyła na swego małwnka z zachwytem i po
dziwem. W istocie Herakles nie był podobny do 'innych ludzi. Dłu
goletnie zmagania z potworami i olbrzymami spotęgowały jego 
wie'lką siłę i rozparły ciało w groźne kłębowisko muskułów. Po
deszwy nóg tak stwardniały, że były 1grubsze :i mocniejsze od san
dałów. W biegu prześcigał dzik.tie kozy i jelenie. Był .nieczuły na 
skwar i niepogodę . Skóra wysmażana na wszystkich słońcach -
pociemniała na brąz . Biło od niego zdrowie szerokich pól, nocy 
przespamych pod niebem, •tłustych ćw.ierci mięsa, kt6rymi nasycał 
swój głód potężny. W plaszc:zJU z lwiej skóry, ze wspaniałą grzywą 
włosów opadających na ramiona, z gwiazdami oczu błyszczących 
wśród gęstwy czarnego zarostu na ·ogorzałej twarzy - był piękny 

jakąś niesamowitą, pierwotną urodą. 

Dejanira była rprzy nim drobna i maleńka. Brał ją co chwila na 
ręce, by nie utrudziła swych stóp na kamienistej drodze. A gdy 
pI"Zenosił ją przez głębokie strumięnie, jego długa broda zanurzała 
się w wodzie i wówczas wyglądał niby bóg rzeczny, dobry i ·potęż

ny. Tak wędrowali. Herakles chci.ał teraz założyć gdzieś swój dom, 
w którym mógłby odpoczywać, mieć jakiś kawał ziemi, aby sadzić 
kapustę i wiecrorami przy kielichu opowiadać sąsiadom swoje przy
gody. Kiedy stanęli nad pewną rzeką, szu'kając brodu, spotkali 
centaura N es:sosa, który ofiarował się przenieść na grz;biecie De
janirę. Ale gdy Herakles oddalił się o kilka k!roków, fałszywy cen
taur porwał kobietę i zacrząl uciekać. Herakles strzelił doń z łuku 
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i zabił . Nessos umierając rzekł do Dejaniry: „Jeżeli chcesz m1ec 
ni·ezawodny środek, aby na zawsze zachować dla siebie mi
łość twego męża, naibierz trochę mojej krwi, która jest w tych spra
wach cudownym lekarstwem". W tej chwili Herakles zawołał " 
z przeciwnego brzegu: „Co robisz tam tak długo? PoZJostaw go, niech 
zgnije, i chodź do mnie". - „Już idę" - odkrzyknęła Dejanira 
i prędko .schowała pod suknię flakon z krwią N essosa. 

Dejanira była bardzo zazdrosna. Zdawało się jej, że każda ko
bieta jest niebezpieczną rywalką. My1ila się, oczywiście, albowiem 
Herakles kochał ją całym sercem. Chcąc być bardziej .pewną wier
ności męża, postanowiła wypróbować centaUJrowe lekarstwo. Krew 
N essosa wy lala na miednicę i wyprała w rn.iej kffizulę Heraklesa. 
Koszula zabarwiła się 'Pięknym szkarłatem i Herakles ubrał się 
w nią, g<ly szedł składać ofiarę Dzeusowi. Centaur się zemścił, 
zemścił się straszliwie. Jego krew była okrutnym jadem, któ.ry 
prz;esiąkł w ciało, wżarł się w nie i zaczął je trawić ogniem szalo
nego bólu. Herakles krzyczał .i da:rl z siebie szaty, aż strzępy opa
dały razem z 'kawałami mięsa. Płakał. Ten olbrzym, który nie ugiął 
się pod najgroźniejszymi niebezpieczeństwami, który gniótł po
tworne cieilska smoków i z bogami mógł walczyć zwycięsko - za
łamał się pod ciężarem niezmiernych katuszy, jakie nań sprowa
dziła słaba, kochająca niewiasta. Nie było już ratunku. Dejanira 
powiesiła się z rozpaczy. A bohater zawlókł się na górę wysoką, 
sam wbie ułożył stos pogrzebGwy, rozesłał na nim skórę lwa, która 
mu ·dotąd wiernie służyła za okrycie, pod głowę pGlożył maczugę 
i tak legł, aby żywcem spłonąć . Ledwie jednak pierwsze płomienie 
objęły bolesne ciało, rozległ się huk gromu i błyskawice 2J0rały po
ciemniałe niebo. Wtedy przestał cierpieć. 

(Mitąlogia, Warszawa 1955). 
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STEFAN FLUKOWSKI 

Nowa Dejanira Słowackiego 
_ Skiwacki nie wziął na serio mitu. On z .nim poigrał w sposób 
.najbardziej swobodny i wirtuozowski. Tak, jakby to uczynił Girau
doux, a może śmielej jeszcze. Bo odwrócenie wszystkiego na wspak 
jest chyba dowodem szczególnej śmiałości, a żartobliwe po
dejście - perwersji artystycznej . 

Któż tutaj jest Heraklesem w tej ... Nowej Dejanirze? A ~to Nes
susem? Kto Dejanirą, przez kitórą mityiczny bohater ginie? 

W ·swobodnym i żartobliwym ujęciu mitu przez Słowackiego fakt 
omyłkowego porwanfa zamiast hrabiny Idalii pani Omfalii Rzecz
nickiej je.st centralnym obrazem, transpozycją porwania Dejaniry 
przez cent.aura Nessusa. Ale tam Nessus dobrze wiedział kogo uno
si na g;rzbiecie, tu poeta każe mu się omylić. Co więcej, nie on jest 
wł;aściwym Nessusem, ten Kałmuk, sługa Majora. Ten sam Major 
jest duchowo porywającym rzekomą Dejanirę-Idalię. A więc 

dwóch Nessu:sów i dwie Dejaniry, wszystko podwójne, jak i po
dwójną j.est postać samego Heraklesa. Na skutek bowiem omyłki, 
qui pro quo, w momencie porwania, zarówno Fantazy za Idalią, 
jak i Rzecznicki za Omf.alią stają się ścigającymi Nessusów Hera
klesami. Pod magicznym piórem poety wszystko się mnoży i kom
plikuje, scena zapełnia się ruchem, który jest złożony bo dwuznacz
ny. Ale na tym jeszcze nie lroniec. 

Do tak skonstruowanej dwupostaciowości mitu poeta do~lad.a 
jeszcze odwrócenie pewnych linii •jego przebiegu. U niego bowiem 
nie Herakles-Rzecz.n.icki strzela w pogoni za uciekającymi, ale 
Nessus-Kałmuk uprowadzający panią Omfalię strzela do Rzecz
nic'kiego. Nie Herakles-Fantazy musi umierać, a1e właśnie Nessus
-Major, bo pierwszy z nich to nie człowiek czynu, lecz romantycz
ny gaduła i deklamartor poetyckiej, pustej prozy. I nie Herakles 
jest tu szlachetnym, ale właśnie demoniczny w starożytnym micie 

12 

N es.sus, który porywa Dejanirę nie dla siebie, przez zemstę, ale 

dla Jana przez serdecmą życzliwość. 
Przedziwnie na deseniu biedermayerowskim utkał się mit herak-;

lejski w bladych palcach Juliusza Słowackieg~. I ni_e t~lko na de.~ 
seniu biedermayerowskim, ale także na osnowie wz:ięteJ z ~o.me~:1 
omyłek, sytuacyjnych niespodzianek, qui pro quo, ·satyry 1 irom1. 

(Biedermayerowski Herakles, Listy z Teatru, 1946 nr 4). 
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Fantazy 

„.same jaikieś światła 
Chodzą po mojej głowie jak u dzieci, 

Zielone, jasne, czerwone - jak .na tła 
Złote ... rrucone przez Wenecjanina 

Swiętych ,postacie ... róme jakieś tony, 
Z których iton każdy - mi coś przypomina 

Smutnego ... a ma niewytłumaczony 
Urok dla ducha. - W powietrzu mi dzwonią 

Różne pamiątki miejsc ... kolo mnie chodzą, 
Karoa ze swoją twarzą - swoją wonią, 

Zmieniona w nimfę - w postać ... Ach! jak 
szkodzą 

U czuciom ... myśli nadto rozw.iin.ięte ! 
Zda się upiory ... piękniejsze, że mętne -

Zdaje się, kwiaty smętniejsze - że dęte -
Zda się, że bóstwa, kirwią nie namiję1me, 

Ale g.r.ziejące słonecznością lica, 
W wieńcach, w kameliach z gwiazd ... 1których 

kolory 

Niepewne jako półtęcze księżyca, 
Srebrzeją ... Myśli me - już pól-upiory, 

A jeszcze myfili ... 

(Akt I , scena 8, w. 231-250). 

I 

ALEKSANDER PUSZKIN 

Pismo na Sybir (1827) 

W głębinie syberyjskich rud 
Wytrwajcie dumni, niezawiśli, 
Nie .zginie wasz bolesny trud 
I lot wysdkl waszych myśli. 

Nadzieja, sio&tra nieszczęśliwych, 
RoZJproszy 'kiedyś mroczny cień 
I zbudzi rześką radość w żywych. 
N adej'dzie upragniony dzień -

Miłości światło i przyjaźni 
Dojdzie was przez ponurą noc, 
Jak do katorżnej waszej kaźni 
Mój wolny dziś dochodzi głos. 

Okowy swe rzucicie precz, 
Runą ciemnice, brzask zaświta, 
Wolność na progu was przywita 
I bracia wam oddadzą miecz. 

(Przelożyl Julian Tuwim) 
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ADAM MICKIEWICZ 

Do Przyjaciół Moskali (1832) 
Ten Ustęp 
przyjaciołom 

Moskalom 
poświęca 

A u tor 

Wy - czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę 
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, 

więzieniach, 

I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze 
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniaah. 

Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa, 
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki 
Wisi do hańlbiąoego przywiązana drzewa; 
Kllątwa ludom, oo swoje mordują proroki. 

Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągnął, 
Wieszcz i żohrierz, ta ręka od rpióra i broni 
Oderwana i car ją .do taczki zaprzągnął; 
Dziś w minach ryje, rSkuta obok polskiej dłoni. 

Innych irnoże dot'kinęła sroższa niebios kara; 
Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony, 
Duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara 
I dziś .na progach jego wybija pokłony. 

Może płatnym językiem tryumf jego sławi 
I cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa, 
Może w oj.czyźnie mojej moją krwią się .krwawi 
I przed carem, jak z zasług, chlubi się z przęk1ęstwa. 

Jeśli do was, z daleka, od wolnych narodów, 
Aż .na północ :zalecą te pieśni żałosne 
I odezwą się z góry nad krainą lodów, -
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. 

Po:macie mię po głosie; pókim był w okuciach, 
Pełzając milczkiem jalk: wąż, łudziłem despotę, 
Lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciiach 
I dla was miałem zaw.s:be gołębia prostotę. 

Teraz na świat ·wylewam ten kielich trucizny, 
Żrąca •jest i paląca mojej gorycz mowy, 
Gorycz wys.sana ze krwi j z łez mej ojczyzny, 
N i ech z.rze i pali, nie was, lecz wasze okowy. 

Kto z was podniesie .skargę, dla mnie jego skarga 
Będzie jak \Psa szczekanie, .Móry tak się wdroży 
Do denpliwie i długo noszonej obroży, 
Ze w końcu gotów kąsać - rękę, -co ją targa. 
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Sonet (1829) 
Już północ - cień ponury pól świata okrywa„ 
A jeszcze serce zmysłom spoczynku nie daje 
Myśl za minionym szczęściem gonić nie 

przestaje, 
Westchnienie po westchnieniu z piersi się 

wyrywa 

A choć znużone ciało we śnie odpoczywa, 
To myśl znów ulatuje w snów i marzeń kraje 
Goni za marą, której szczęścia nie dostaje, 
A dusza przez sen nawet drugiej duszy 

wzywa, 

Jest kwiat, co się otwiera pośród nocy cienia„ 
I spogląda na księżyc i mile tchnie wonie, 
Aż póki nie obaczy jutrzenki promienia. 

Jest serce, co się kryjąc w zakrwawionym 
łonie„ 

W nocy tylko oddycha, w nocy we łzach 
tonie„ 

A w dzień pilnie ukrywa głębokie cierpienia. 

.TAN LECHOŃ 

Pani Słowacka (1920) 

Gdy on się laurowego dosługuje wieńca 
W dymie pochlebstw, w poezji liliowym oparze, 
Gdy srebrnym gwiazdom tęsknić, kwiatom marzyć 

każe-

Ona, dama najpierwsza białego Krzemieńca, 
W starym dworku z modrzewia, gdy wieczór oddycha 
Mokrymi bzu kiściami i księżyc się skrada 
Przez drzwi ganku, przy czarnym fortepianie siada 
I w półmroku salonu gra Chopina z cicha. 
Gdzieś tam - wszystko to jedno: daleko czy 

z bliska -

Nieszczęście krwawi serca i wyludnia domy: 
Pod oknem rano dzwonek zadźwięczał znajomy, 
Żegnając się, mówiono porwanych nazwiska. 
A potem na nieszporach byl dziś tłum w klasztorze, 
Dzwon się dlugo nad miastem kołysał i żalił, 
Aż zaszedł dobry wieczór i gwiazdy zapalił, 
I wszystko może stać się, co się stać nie może. 

Dla nas to są te parki o zielonych wodach 
I zmurszałych posągów szeptane powieści, 
Dla nas cicho staw pluszcze i trzcina szeleści, 
A wiatry alejami płaczą po ogrodach. 
Już się koncert wieczorny rozbija na glosy, 
I wiatr, co przywiał z ląki, żartuje ze świecą, 
Przez okno do salonu ćmy zlęknione lecą, 
Miłośnie marzą róże pod kroplami rosy. 
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I tylko w tym Polski, tyle jest nam prawie, 
I mamy ją u siebie, nocą zachłyśnięci: 
Będziem mieli ję jutro, omdleli, pośnięci, 
Wsłuchani w granie świerszczów, leżąc na murawie~ 
Pod żurawi studziennych .skrzypienie miarowe, 
Pod brzęczenie kos w trawie i piosnkę skowrończą„ 
Będzie zwolna szla ku nam, a gdy kosić skończą, 
Wonne siano nam lekko poloży na glowę. 
N a bal się teraz stroi w wieczorowe szaty 
I otwiera flakony najdziwniejszych woni, 
Tren gwiazda i srebrzony wyplynąl z jej dloni 
I muska po zagonach rozmarzone kwiaty. 
Nie przyjdzie do ofiarnych, zapomni o botnych, 
Ominie wszystkich mądrych a wytrwalych zdradzi: 
Cichy walc ją Szopena po nocy prowadzi, 
Zapłakany od rosy i drżeń aksamitnych 
Już przyszła. Nie. To tylko rococowe cacka 
Na serwantce się wdzięczą, tylko cienie drżące. 
Tak, to ona: poznaję jej oczy marzące. 

Lecz nie wiem, czy to ona, czy pani Słowacka. 

DRAMATY JULIUSZA SLOW ACKIEGO 
NA BYDGOSKIEJ SCENIE 

1919 - MAZEJPA w wykonaniu zespołu Ludwika DybizańskiegO. 
1920 - KORDIAN, MAZEPA, MARIA STUART - za dyrekcjL 

Wandy Siemaszkowej 

1921 - BALLADYNA 
1922 - BEA'I1RIX CENCI 
1925 - BALLADYNA 
l 927 - LILLA WENEDA, BALLADYNA - za dyrekcji Włady

sława Stomy 

1938 - LILLA WENEDA, BALLADYNA 
1946 - MAZEPA - w pierwszą rocznicę rozpoczęcia powojen

nej działalności teatru; reżyseria: A. Rodziewicz, sce
nografia: A. Muszyński 

1949 - MAZEPA - na inaugurację działalności teatru w nowym 
gmachu .przy ul. 24 Stycznia 15; reżyseria: K. Borowski, 
M. Wielicz, scenografia: L. Torwirt 

1953 - BALLADYNA - reżyseria: M. Szczepkowska, scenogra
fia: W. Kosiorek 

1956 - MARIA STUART - reżyseria: M. d'Alphcmse, scenogra
fia: K. Gajewski 

1958 - MAZEPA - reżyseria : J. Kulczyński, scenografia: A. Mu
szyński 

1959 - KORDIAN - reżyseria: H. Moryciński, scenografia : 
S. Bąkowski 

1964 - BALLADYNA - reżyseria: T. Aleksandrowicz, scenogra
fia: Z. W·ierchowicz 

1965 - KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY - reżyseria: J. Błeszyński, sce
nogr:afia: T. Targońska 

1967 - LILLA WENEDA - reżyseria: D. Knoppówna, scenogra
fia: M. Jankowska 

Zestawiła: Julita Hetlof 
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Po raz pierwszy na scenie 
bydgoskiej: 

KRYSTYNA MICHEL 
ANNA MOZOLANKA 

STANISŁAW FRĄCKOWIAK 

JAN IBEL 



Krystyna Michel 
Absolwentka wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Fi1mowej, Telewizyijnej i TeaJtralnej im. L. Schil
lera w Lodzi. Podczas ostatniego roku studiów zagrała 
gościnnie w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie 
rolę Jill w sztuce Gershe'a Motyle są wolne. W przedsta
wieniu dyplomowym Wachlarza Goldoriiego grała rolę 

Wdowy Gertrudy. 



Anna Mozolanka 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
A. Zelwerowicza w Warszawie. W ostatnim dyplomowym 
przedstawieniu Cwiczenia ze Słowackiego grała: Chochlika 
w Balladynie, Rozę Wenedę w Lilli Wenedzie, Księżniczkę 
w Snie srebrnym Salomei, Podkanclerzynę Radziejowską 
w Janie Kazimierzu. 

Stanisław Frąckowiak 
Po ukończeniu w roku 1965 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. L. Solskiego w Krakowie grał w Teatrze Polskim we Wro
cławiu (Obnoskin w sztuce według Dostojewskiego Wieś Stiepań
czykowo i jej mieszkańcy, Juan w Królewskich lowach slońca 

Shaffera, Zbilut w Stanislawie i Bogumile M. Dąbrowskiej, Gor
bunow w dramacie Szatvowa 6 lipca). W sezonie 1967/1968 pra
cował w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, od 1969 roku 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. J. Słowackiego w Ko
szalinie. (Tesman w Heddzie Gabler Ibsena, Stach w Krakowia
kach i góralach Bogusławskiego, Sawa w Snie srebrnym Salomei 
Słowackiego, Ubu w Ubu król Jarry'ego, Astrow w Wujaszku 
Wani Czechowa, Tomasz w Moście Szaniawskiego). Grał w fil
mach: Sąsiedzi (reż. A. Ścibor-Rylski), Album polski (reż. J. Ryb
kowski), Jarzębina czerwona (reż. E. i Cz. Petelscy) . 



Jan lbel 
Rozpoczął pracę jako aktor w roku 1953 w Teatrze Ziemi Łódzkiej 
w Łodzi. W latach 1956-1959 grał na scenie Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Koszalinie; następnie w Gdańsku, w Szczecinie, 
w Poznaniu. Występował gościnnie w Teatrze Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze. Z minionego dziesięciolecia wspomina m. in. 
role: Kirkora w Balladynie Słowackiego, Błazna w Wieczorze 
Trzech Króli, Horaoego i RozenkraTlltza w Hamlecie Szekspira, 
Armanda w Damie kameliowej Dumasa, Burimistriza w sztuce Irwa
szkiewiCZ8. Odbudowa Blędomierza, Chudego w Turoniu Żerom
skiego, Don Rodryga w Cydzie Corneille'a, Hrabiego Almavivy 
w Cyruliku sewilskim Beaumarchais'a. 
W Teatrze Polskim w Bydgoszczy gra aktualnie rolę Lorda Ruthve
na w sztuce B-Olta Vivat! Vivat Regina! 
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