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Wierzcie mz, ze to duch ojczyzny nowy 
Chodzi, uderza w błękit, w światów lirę, 
Rozbudza„. 

JULIUSZ SŁOWACKI Samuel 
Zborowski 



Pomyśl teraz, B:elijonie, 

Czyli w tym wiec.znym ducha ludzkiego zakonie 

Rodzącym się z boleści .. . nie będzie poprawą, 

Jeśli duch jaki pierwsze tu moralne prawo 

Pod strachem grzmotów - ludziom na ołtarz położy. 

Mnie się zdaje„. że nowy ten pracownik boży 

Wielką sobie zasługę u Boga pozyska, 

Jeśli ów świat zaklęty - i widzący z bliska 

Genezyjskie trapienie„. ducha i potwory 

Oślepi - by nie patrzał na one upiory 

Krwawiące się - a raczej oczy wrzucił w ::;iebie„. 

Ja bym sądził, że taki duch będzie na nieb1e 

Miał swą gwiazdę„. Lecz powieść j
1
ego na mnie spada; 

Zaprawdę - przez połowę ten, co opowiada, 

Dzieli cześć z tym, co czynił... Może się okaże 

Nawet w dniu ostatecznym-. gdy włożone twarze 

Na prochy podgrobowe - przed słońcami staną, 

Ze pomiędzy śpiewaka sławą i śpiewaną 

Jeden jest grób„ . i urna „. dwóch nie ma popiołów 

A przynajmniej - to pewna - że wyższych aniołów 

Czyn„. uderza we wszystkie tego globu struny 

I stroi „. A inaczej świata by bieguny 

Uderzyły na siebie„. Gdyby nie tak było, 

Gdyby się duchom globu zarazem nie śniło 

O każdym wypełnieniu - i globowym ruchu, 

Dzisiaj by przychodziły duchy nowe - w duchu, 

Jakieś rewelatory nikomu niezdatne, 

A myśli by, ich były jak myśli zaświatne, 

Podobne lub do śmiechu, albo też do jęku, 

Lecz w nas nie znajdujące żadnego oddźwięku, 

Niezrozumiałe„. Dzisiaj duch nie napotyka, 

Jeno braci„. Jest widać jakaś respublika 

Ducha - pod ciał formami - równią trzymająca, 

Jest - a ta sama nieraz jak wulkan gorąca 

Spod form ucisku swoje płomienie wywala, 

Wszystko wywraca - łamie - rujnuje -- zapala 

I ustaje - i znowu nas o przyszłość trwoży, 

I nie odpocznie, aż się forma ciał ułoży 

Podług hierarchii ducha„. 

JULIUSZ SLOW ACKI 

.„ 



A oto wyszedł - jal by Rafa la 
Tarcza okryta różnym malowaniem -

Księżyc i zagrał pierwsz:1 picśii \\'csd<i 

Wy •zt•dł'>zy \;wi •ci<'.· prz d <.,amym zaraniem, 

A z ni •go wielki mil'cz płomit•nn.v .... 1r1:t•la -
1 :1zwnny w nichic nichicskim na Z\\ anil·m -

PrzNI którym zac.lrzy i fal....i:, i J>oku .... a, 
Lecz nikt ni• dźwigni mie .t.a - prót·t. hryslll'>a! 

On na nim ręce skrwawione położy 
Potem podniesie i trzy razy mieczem 

Nichiosa cał rozelni , otworz. : 
Wtenczas my, duchy. pod gwiazdy ucieczem, 

Bo z ni ba wyjdzie na zi 'mię duch boży, 
A m L. lej ziemi mgł i chmury zwie zem, 

By się potkała jej twarz z b żą twarzą; 
Wtencza się słońce i gwiazdy przerażą. 

Świętych zohaczysz Pański ·h w j •dnej <.,Ironie, 
Podobnych chmurz :lonecznej, Maryja 

Stać będzi w <;łońcu, na złotym wrzecionie 



Kn;c:JC jako ta , ktc."1ra tt;r7.C' zwija ; 
A po tych tęczach aniołowe konie 

Bt;d~! latały, a szatan jak 7.mija 
Bt;dzic jl' „1ra:-.zyl wielkim dymu klc:hcm 

I języl owym je zhuka lrójzctbcm. 

Polem to W'>ZY"ilko rnzcm się zsunie 
Mgł4 ... i by J:impa zgaszona z:iga-injl'; 

I lum nn ziemi po nocy coś runie, 
I echa niebios tak zaj<cczą właśn ie , 

Jak kiedy piorun idzie po piorunie, 
A potem zagra po skałach i zaśnie ; 

I znów się zwali coś z odgłosem strzału , 

Smętniej jak echo pierw zego powału . 

Wtenczas na niebie wyjdzie anioł h1arly 
Z Jampą olejem napełnioną smolnym 

I rzeknie: „Gdzie są ciał i kości składy , 

Abym je palił lampy ogniem wolnym'?" 
To mówiąc pójdzie i różne gromady 

Trupów oświetli, i ogniem okolnym 
Lampy stosy ciał hędzie oczerwienial. 

A ci<1,::lc idiic, :-.trach i miejsce zmieniał. 

Miejsce, gdzie przejdzie będzie zwane d r o g ą 
Po szu ki w a n i a, na kształt czarnej szrn:rr.y. 

A idąc anioł ów nadepce nogą 
Grób - i wykrzyknie: „Rola halccdamy! 

Tutaj się ludzie nassać duchem mogą , 

Ale zamknięte są już rebrne bramy 
I dzień tu biały powróci nieskoro!" 

To mówiąc 1:-impę rzuci w krwi jezioro. 

I 1.nów !-.it; :-.tanit• noc, i /. ko1tl'i1w uhu 
Świata płacz wielki pójdzie jak z bożnicy : 

Polem aniolki od .~wi«l''go żlohu, 

Jak hiałt• róże od Bo,::uroclzir~-, 

S,vpiąc się rzekną : „C z as · i ws la w a ć z gr ob u! 
Wstań bez korony złotej i zbroic:y, 

Płomieniem serca świecąca od lona , 
w .... tui1 , jak~1' hylu w grohie położona!" 

A wtenczas mgła się ze · łońca usunie 
I ta co była w słońcu, znów odkryta, 

Rzeknie; wy słońce w jej znajdziecie trunie 
I stratowany miesiąc przez kopyta . 

Niech tak na zorzy pokaże się łunie 
Piękna jak piękna leżała zabita! 

Niechże tak chwalę wskrzeszenia opowie -
Z k..;ię'lycem 11 nóg, z • .... tońccm na glnwit· . 

Polem . ię w pierwsze bicie erca wsłucha 
I rźeknie z wielkim uśmiechem: „O Panie! 

Nie z ciała jestem wskrzeszona , lecz 7 ducha, 
Niech mi ..;ię jako !-.lużełrnic;v :-.tanie!.„" 

Tak nieraz stojąc stary majster cechu -
Z chorągwi jednej sklepienie uczyni 

Dla trzystu ludzi, albo gdy na blechu 



lto.wi;u.p1ic plotno dobra go ... podJni; 
Ty ... iącc k" iatków nic widzi uśmiechu 

Słoi1n1 i U<'lll l'f c-.kicj hog ini, 
Al<• "it; mu..,z :! 1)łldda \:· - z l•! nadzit•j•! · 

Że plótnc1 wkr()lcc -.łoi1ccm "~ <;rebrnieją . 

I lu:cl;! zdjt;l1•. Jt•..,h•m 7 lit•1hy kw ial\1\\' 
Pocłohru ... 11\\ ,\ t·h. l'Zt;..,lo ... ty'i1.t;, \kt>J, 

Nade mn<t jakie~ kruwenie <;ię Ś\\ iatów, 
S7c7cpienie duchó" nowych w stare <;zczcpy. 

Pszczelny brzęk nih.v na-.1.yeh anlenató" 
ld11cych pomóc. Lecz że ja do rzet>Y 

Płom1c:1 Ś\\ icczkę włożę pisząc wier<;zc, 
Nit• wicl1t;, ahym wid1.i;.1ł ~wiaty -.z<•r..,Zt'. 

J ULllf~Z Sl.0\V ,\( 'Kl 







Marta Piwińska 

NAJDZIWNIEJSZY POEMAT 
LITERATURY POLSKIEJ 

Słowacki pisał Samuela Zborowskiego w końcu 1844 i na 
początku 1845 roku. Było to niemal w samym środku tej 
fazy jego twórczości, która nazywana jest mistyczną i o któ
rej współczesna publiczność nie wie prawie nic - wie·:lz2c 
jednak, że Słowacki się zmienił, ze w ciągu ostatnich sze
ściu lat życia pisał ina cze i, a~e nie wiadomo dokładn ie co to 

było: czy ·psychiczna ·katast.rofa, która zwichnęła jego ta
lent. czy przeciwnie, jakiś przełom, który pchnął go wyżeJ . 

tak, że dopi·ero teraz odnalazł samego -; i-e·bie. Był to olwcs 
najbardziej Gryginalnej jego twórczości, ale tego się nie czy
ta. Ta poezja jest ciemna, trudna i dziwna. 

Pisał wtedy ba.rdzo dużo , cóż my je:lnak z tego znamy? 
Wiersz UspokoJ enie - ten z „kolumną w Warszawie". Sen 
srebrny Salomei - jedy.ny, który wszed ł na s tałe do reper
tua.ru teat ra lnego. Odpowiedź na psalmy przeszłości - a z 
r.iej werset o szlachcicu, co się zląkł i o duchu wiecznym 
:·ewolucjoniście. Reszta jest znana z tytułów a ta reszta jest 
ogromna. To niemal połowa wszystkiego, co Slowacki w 
cgól•e :wpisał. Obok Snu i Samuela dwa dramaty: Ksiqdz 
Marek i Książę Niezlomny. Kilka fragmentów dramatycz
nych: o Zawiszy Czarnym, o Agzyleuszu, o Krzemieńcu za 
czasów Jana Kazimierza. Dwa listy 1poetyckie podobne do 
Odpowiedzi. Ogromna konstelacja wierszy hrycznych, ·które 
jak gdyby s·ię składają na }eden poemat o losach ludzkości 
od raju po czasy współczesne. Ki.lka poematów, wśród nich 
Genez1s z Ducha. Ta reszta to wielki blok pism filozofiocz
r,ych prozą. Także odev.vy, akta, manifesty; pisma po-htycl
ne, wśród nich list do Ks.ięcia Adama Czartoryskiego, gdzie 
.. republikanin z ducha" dowodził Księciu „wsteczności" par
iamentaryzmu i żarliwie przekonywał go do ltberwn v et J. 



I List do emigracji o potrzebie idei - jak gdy by -emigracji 
polskiej w Paryżu brakowało wtedy idei! Bardzo osobliwe 
on wtedy wypowiadał myśl·i; .nic dziiwnego, że 'historycy li
tera·tury ·nie wszystko •Co wiedzą przeznacz.ają do s2lko.!nych 
podręczników. Ten progresywista niejednym mógłby zgor
szyć jeszcze dzisiaj , ale w jego szaleństwie jest logika . Ja
ka - za chwilę . Na razie trzeba szybko dopełnić tę nieczy
taną resztę: to da!sz:e pieśni B eniowski"'go i, oczywiście, 

Kró! Duch. 

Chyba !tyl'ko jedno, w ychowane 'Przez modernis tów, .poko
lenie w Polsce znało późnego Słowack·iego mniej więcej tak, 
jak •znamy Mioki0ewicza. Ci, który•ch młodoś ć przypadła n<.1 
początek naszego wieku , ik i·edy w 1927 ·roku sprowa:dzono 
ciało Slowackieg.o, wiedzi·eli, że ·na Wawel'll spoczn~e aut0r 
Króla Ducha - nie a•utor Kordiana, Balladyny, Beniowski e 
go. A'le był to jego 2irnie-rzch. Właśnie wtedy zaczynały sit; 
lata ·niechęci do duchów i do wszelkiej literatury cie:TI'nej 
i dziwnej, opisującej ·nie t<en, zmysłowo ,rzeczywisty świat, 

ale jakieś inne. Lata niechęci do patosu , irracjonalizmu, wiel
ki ch słów, nieskoń·czonych horyzontów. Ta niechęć trwał a 

dl·ugo i miała swoje powody. Ws2ielkieę; ') •typu „wiel.kośc t" 

przec·iwstawiano sc-eptycznie wartości sprawdzalne t·u i teraz. 
Działo się tak we ws zystkich dziedzinach; w literaturze jas
ność wyrazu stała się na pewien czas ·niemal synonimer-.1 
prawdy. Podej.rzewano, ż-e kto pisze cie:nno, być może nie 
wie sam ·co pisze, więc ·nie podobna mu wierzyć. 

Od pewnego -czasu sy tuacja się zmieniła. „W.raca romar,
ty21m". Wyprzedziła go w tym secesja . Wraca .upodobanie do 
linii krzywych i kształtów zawiłych, do og•rom nych ,i nie
jasny•ch .namiętnośd, a także, jak najbardziej , do różnych 
wielki,ch słów i ws-zystkiego co w sobie niosą. Irracjonalizm 
przestaje być el,eganckim określeniem mętr •. ej bredni. Współ
cz.esność z nieja1kim uporem sama sobie przy pom·ina, że od 
myśli racjonai'nej .róż·ni s·ię on nie s·prawinością uży,wa:nia 

mózgu .J.ecz założeniem - takim mianowicie, że r ozumu nie 
uważa za ostateczne krytel'i.um wszys tkiego, lecz za władu: 
pooZnawczą , jedną z wiei.u. I·rmymi słowy , że rozum i·est „sl·u
gą" nie „panem" człowieka. Było to fundamentem roman
tyzmu. 

Irracjonalizm późnego Słowackiego mieki się więc w gr:i
r.icach s.tylu i ni·e on czy ni go nam obcym. Boimy się tych 
duchów, :które straszą ju.ż w tytula,ch i w 'każdym zdaniu, ja
ki-e wtedy p·i s ał: ,;Wszystko dla ducha i przez ducha jest ?. 

!li·c dla -cielesnego celu n i·e istn ieje". Zdanie równie za.gad
kowe jak t.er,rorystyczne; zwłaszcza , że duch wcale tu nie 
znaczy .na przykład Boga. Ra·czej miesza się jakoś z Auto
rem: 

A wtenczas ja Duch ponad oceanem 

Postawion jąłem ducha mego dzieje 
Rozpamiętywać.„ 

Czytając tak.ie wiersze czujemy, że to nie jest żadna prze
nośnia .poetycka, że iu mowa całkiem serio ·o czyichś ireal
nych dziejach, ale ,czujemy się w sferze myśli „szalonej", 
której całe nasze kulturalne wychowa,nie stawia ·opór. 

A jednak Jeśli „romantyzm wraca" to właśni·e dlatego. 
Oczywiście on nie wraca sam przez s,ię. To współczesność 
sięga po myśli trudne i ciemne, skoro te jasne i pr.oste ani 
ś wi ata nie wyprostowały ani człowiekowi zagadek jego ży
cia do koń·ca .nie wyjaśniły. Taki stan ·rzeczy, ki·edy pewi-en 
styl myślenia i odczuwania się kończy, a inny }eszCoZe się nie 
zaczął, kiedy najbardziej sprzeczne kulturowe wątki mie
szają s·ię ze sobą a wielkim rozczarowaniom towarzyszy nie
jasna nadzieja, nazywa s ię <kryzysem. Właśnie w n~m }e
sbeśmy. 

Na całym świecie widać IZWr·ot ·ku pisarzom ciemnym 
i dziwnym, ku ·poetom o ,;szalonej" wyobraźni. Blake w An-



g]i.i, HiHderlin w Niemc zech, Nerval we Francji - mito
twórcy„ wizjonierzy, fa·ntastycy, zaczynają zna}dować ·entu
zjastów. A my możemy się utwi·erdzać w narodowej dumie. 
Słowacki w ostatnich '1ata·ch był poetą bardzo ciemnym, jed
nyim z najos.obliwszy·ch wizjonerów jakich zna literatura. 
Naprawdę .tr•udno go zrozumi•eć. 

Trudno go nawet pr.zeczytać. Cały „mistyczny" sp-Osób 
pisania godzi w nasZie •j}rizyzwyczajenia -- a Samuel Zbo
rowski już szczególnie. Na przykład, nie przypadkiem Eo
!ion, rozpoznawszy w „córce rybaka" ukochanego od począt
ku świata ducha, wspomina starożytny Egipt. Tam się spot
kali ostatni raz, jako para fa.raonów. Ale ·dlaczego spotyka
ją się teraz „w ·karpackim parov.rie" ·i czemu popełnili ;k,ic
dyś w spólne samobójstwo - tego się z Samuela Zborow
skiego nie dowie:11y. To Słowacki opisał w kilku i•nych poe
matach i tak jest Zie wszystkim: dalsze ciągi wątków i myśli 
jednego utworu znajdują się w innych, v,; obec tego w jed
nym, wziętym osobno, mamy zwykle do czyni·enia z całą 

wiązką .fabuł zaczętych od środka i znienacka urwany ch. 

A jednak jest w tym logika i, choć trudno to pojąć , Slo
waoki umieścił w Samuel ·u Zborowskim tę s cenę po to, żeby 

wyjaśnić , nie żeby zaciemnić wątek tego właś n.ie dramatu. 
Dzieje ·Heliona i Hebany (są one - p i'Sal gdzie indziej -
„streszczeniem algebraicznym" ludzkości) ściśle s ię wiążą z 
historią :pewnego szlachci-ca ściętego w Polsce w szesnastym 
wieku, za to, że nie chciał opuścić kraju, choć był skazany 
na banicję. To znaczy - dla Słowackiego t e hi s torie się wią
zały, komentowały .nawzaj·em, dopowiadały jedna drugą . Bo, 
choć fabularnie i' historycznie tak odl·egłe, te wątki wiążą 
się ze sobą symbolicznie, -przez a,nalogie. I oba przypominają 
w jakiś a.Juzyj.ny, heretycki sposób dwie inne historie o mi
łości, ofierze z życia i o zmartwychwstaniu: dzieje Chrystu sa 
i historię Polski. Więc normalny mesjanizm? Ni euupel rne 
normal:ny. Po-lsce - Chrystusowi narodów n iepotrzebny był 

<l·ni pusty g.rób faraona ani ścięta głowa Zborowskiego ani 
symbol!czmy między nimt związek. Sama była wystarczają
cym symbolem. Zaś Słowacki mesjanLs tą był, owszem, ale 
ortie ltterackim ilustratorem myś l i gotowych. Łqcząc te c zte
ry htstorie w jeden znak chciał dowieść, ź r· n ie sy mbol iczni , 



i nie .przez metafory lecz realnie wszystke> się ze sobą wiąże. 

Mówiąc parado'ksalnie, w j.ego późnej twórczości przeszka
dza nam nie to, że wszystko się rozpada na luźne fragmen
ty. Tak Słowacki .pisał pr.zedtem, tak pisał Mickiewicz .i By
ron, taka była poetyka romantyzmu. Prze~zkadza to , Ż·e te 
fragmenty nieustannie się ze sobą mieszają i plączą , iie s ą 

ze sobą jakby pozrastane, że w każdym miejscu wszys·tko 
może się węzłem analogii złączyć ze wszystkim . 

Dawniej sądzono, że Sł-owac-ki miesza! wszystko ze sobą, 
bo był chory, bo nie panował nad własną wyobraźnią, bo nie 
był w stanie ,porozdzielać utworów od siebie jak ·należy :i do
piero wydawcy cr·obili w nich porządek. Dziś si ę sądzi, że on 
moż·e wcale utworów .rnzd·zielać od sie bie ni•e chciał, bo nie 
pisał ju.ż, jak przedtem, osobnych poematów i dramatów ale 
pisał ina·czej, a raczej co innego: jedno dzieło o.parte na jed
<llei myśli . Ogamiające jednak obszar nieskończony, poniaważ 
tą myślą było <uchwycenie wewnętnznych związków łą·czą 

cych cały świat w czasie - od powstania materii przez hi
:;torię ludzkości p.o jej kres; i w .przestrzeni - ud właściwo
ści fizykalnych globu przez formy o.rgani-czne po form y hi
storyczne - prawa, religie, narody. Temu wewnętrznemu 

związkowi odpowiadała twór-czość, gdzie tematy i wątki 

przekraczaly granice rutworów, a ich s tali bohaterowie wJ:a
cali w różnyeh formach i wcielen.iach, jak aktoirzy tego sa·· 
mego teatru bytu w <różnych Tolach. 

Słowacki więc nie mieszał wszystbego ze wszystkim ale 
wiązał. Tworzył własną syntezę istnienia. Samuela Zborow
skiego pisał rni•emal w samym środku tej pracy. śc iś lej -
wtedy gdy porządek przy,f'odniczy sprzęga! z porządki·em 

historycznym i z mesjani2imem polskim. Ten dramat jest jak 
gdyby .punktem środrkowym. Zbiegają się w nim wszystkie 
wątki. To synteza syntezy. Wielki skrót, most łączący Gene
zis z Ducha z Królem Duchem. 

Dla Kleinera to „najdziwni•ejszy poemat literatury pol
skiej, ·od dzilW.nych w ypadków ziemski'Ch idą·cy w najdalszą 
przeszłość wspomnienia, w najdalszą przyszlo~ć marzenia -
wznowienie średniowiecznych prób dramatu d·uchów, nie lu
dzi, średniowiecz.inych m isteriów trójdziel nych ziemi, nieba, 
pi·ekla". Zapewne. Moż!la tylko dodać, że w podobny sposó b 

' I 

dziwna jest większa część literatury Tomantycznej. Dramaty 
wtedy miały iprawo dziać <Się w niebie i w pi,eikle a ta·kże w 
przestrzeni umownej i metafizycznej, gdzie mogły przema
wiać uosobione duchy natury; mogły także dziać się w pru
strzeni wewnętrznej, np. w czyjejś myś li, śnie lub wyobraź
ni. Dziady też wznawiają misterium i, je ś li będziemy je mie
li w •pamięci, łatwo uchwycić symbolicmy, n.ie fabularny 
związek scen i ·nie będzie rzeczą dziwną, że Samuel Zborow
ski zaczyna s.ię w czyimś śnie a kończy się w zaświata-en, 

przed sądem bożym . 

Ten drama•t zaczyna się dość zwyczajnie jak ~1a utwór ro
manty-czny: oto dQI'astający chłopiec, poeta, widzi we ~n i e 

rzeczy niedostępne ludzkim .zmysłom a l•udzie rozsądni 

i zmartwiony oj·ciec podejrzewają go o szale!'lstwo. Nie jes t 
rzeczą dziwną, że Eolion ma w.izje i że w jego snach mówi 
inny - .kto jednak, w pewnym stopniu, }est także nim. To 
znany romantyczny chwyt. Dziwne, niesamowite wręcz je>t 
co innego: kto mów.i i co mówi w wizjach Eoliona. 



Bo kto mote o sobie 1powiedzieć: pamiętam kataklizmy po
czątków globu, ·byłem w<U11':anem i ognierrn. Kto syczy wężem 
pr-zez •sen Eolio.na i, w innej sceni·e, j.uż ja·ko os·ohna postać, 
wspomina jak k•ruszył :korzeniem ·skały, rzucał się skrzydła

mi w powietrze, wprawiał sobi·e w łeb pierwsze oko? Cele 
„dzieło stworzenia" zyskuje jakby język, p<imięć, świadomość 
i przemawia w pierwszej osobie. Opowiada ile męki by ło w 

bycie, ·który zaprag·nął być. Trud formowania się wciąz na 
nowo. Mękę matenii martwej i p-rzerai.ienia życia samym s0-
bą. Sama wola twórcza ws,pomina gwałtownie - 'bo pierw
szy raz mówić mogąca - swoją p:r.zeszł·ość potworną i bun
towniczą, wręcz pi·ekielną, g:dy „duch życia" szedł do góry, 
po trupach, i rozpętując siły demoni-czne „stwa.rzał sieibi~ 

kawał po kawale" będąc własnym 1katem i ofiauą. I oto dru
ga wizja Eolfona. Kto w :niej mówd? Egipski faraon. Więc 
Już człowiek - ktoś in:ny, •ni·e „duch glo:bowy"? I t.ak i nie. 
Równie krwawy, bezwzględ·ny i diemoniczny; on szedł: 

Po ciałach ludzi żywych„. co szę kładti sami 
l byli mostem.„ słyszę pod mymz nogami 
Trzeszczące czai wilgocie„. 

Poczem następują słynne, recytowane kiedy~ do wyzucia ich 
z wszelkiego sens-u wersy o „duchu fatalnym", ·który „z gła
zów i ludzi czyni świat piramidalny /I ma spokojność Stwór
cy". No tak. O Bogu tu mowa czy o Słowackim? Niedługo 
po·dobne potwomości będzie mówił duch poprzez bohaterów 
epopei noszących imiona •królów polskic'.1. Zapewne jest to 
więc du•ch histoni, w którym jednak mówi „duch globowy", 
w którym mówiła sama wola twórcza. A wszyscy razem po
przez siebie mówiąc, mówią w wizjach Eoliona, który mówi 
przez sen. Ile pięter i gdzie właściwie jesteśmy? 1 oto nagły 
skrót, •wracamy na miejsce: jesteśmy we śnie, który jes t 
poezją. To znaczy czym? Oto duchy przepowiadają Eolio·no
wi, ż•e g·dy wyrośnie •na czlowj.eka 

Swną ci sny.„ jak liczny wróg, 
I stworzysz świat... jak tworzy Bóg„. 

Ale nie świat realnych scen, 
Lecz nikły śwmL - jak ze snu - sen . 
I złamiesz świat... i pójdziesz wbrew 
Wojskami mar ... przeciwko cial, 
I będziesz myśt.„ przemieniał w krew.„ 

A potem jeszcze .bliżej - aprostofa do matki. Jego, Sł-owac
kiego, wprost. Więc .trzy :razy mówi o tym samym: ·o two
rzeni•u w materii, w historii, w słowie. I to trzecie }est jai< 
gdyby identyczne z drugim i pierwszym. L ecz to nie „0,1 



sam" mówi o sobie pod maską Eoliona. Za trzecim razem 
nad bohaterem i do bohatera mówi znów sam duch tworne
nia, i tłumaczy, jakim jest; to znaczy, jakim będzie, gdy bo
hater wyrośnie. Mówi włafoiwie to samo, co duch gJobowy 
w wizji pierwszej: „ja się w mej twórczości męczę" bo jest 
zawsze „'wbrew" „przeciwko" „ja:k wróg". 

Oto myślowy łączni·k: rpisa·nie jest tworzeniem tworzenie 
jest męką. Dzieło stworzenia - świat - Jest wi'ęc zapisem 
męki ducha; lecz jeś,Ji tak, to - uwaga - istnienie można 
przeczytać. Formy istnienia są pismem drucha, który pisze 
ks1ięgę - a !raczej ,list pisze, bo istnienie jest „adiresO<Wane". 
Na końcu ten list przeczyta Bóg. Ale iprzedtem „niech duchy 
czytają sami w kształtów księdze". 

Można rzec, że Słowacki uznał kosmos za literaturę. Moż
na równie dobrze powJedzieć, że zlikwidował literackość 

tra1ktują1c wszystko ja'ko przekaz, ,list od nas do nas (od ist
nienia do -istnienia) zapisany w rzeźbie ziemi kształtach 

zwierząt i roślin, w faktach historycznych i ,;_, ksiąH:ach 
ludzi. Wszystko jakby ,na równi. W.szystko to jeden list w 
niezna,nym języku, pełen ważnych wskazówek i przejmują
cych wyzmań, pisany z najwyższym wysiłkiem 'Przez mi.liony 
lat. Przez krew, śmierć, piekło natury ten l·ist szedł do czło
wieka; potem szedł przez historię, aż doszedł w wiek dzie
więtnasty, do Pola'ków. I oto są znaki , że zbliża się do adre
sata, tego przedostatniego, który może go Bogu ~przełożyć n3 
ludzkri język. Przez materiaJ.ną 1kopertę faktów historycznych 
prześwitują litery ducha a ·natchnieni poeci 1roziumieją }ego 
fragmenty: ,;odczytują" mesjanizm. Cierpienia narodu uczy
niły jego historię ja1k gdyby przez-roczystą. Ale trzeba od
czytać ten list w całości; wtenczas początek wyjaśni koniiec. 
On, Słowacki, zna nie tylko literę ale i gramatykę ducha: 
śmierć. Przez nią wszystko się odmienia. 

Słowacki czuł się tak, jakby złamał szyfr wszechbytu. Zo
baczył, że .księgi natury i historii są pisane tym samym alfa
betem i mają się do si ebie tak, jak Stary Testament do No
wego. Ale odtąd ,.s<.Jm „ jak gdyby przP stał pis ać: . Postanowił 

słowo po słowie i zdanie po zduniu, odczytać i przepisać ca
ły przekaz, jak Champol'lion 1hieroglify. Patrząc na to z dru
giej strony, można ·rzec, że Słowacki zaszyfrował całą swoją 

późną twórczość. Ona sama stała się listem w nleznanym ję
zyku, pelnym przejmujących wyznań i ważnych wskazówek. 

Jak określić gatunkO<Wo to co z,robił? To coś podobnego 
do religii choć relig,ią nie j1est, bo jest .raczej poznaniem niż 
wiarą. Tym bardziej nie jest próbą stworzenia schizmy czy 
sekty na wzór Towiańskiego. Ale ma to równie ścisły zwią
zek z literntu·rą ,i równie ścisły związek z polityką i równie 
ścisły związek z materią i życiem. Wszystkim rządzi ta sama 
wola istnienia, która zawsze mówi w czasi.e przyszłym, jest 
wolą zaistnienia, wciąż Da nowo, wyżej. Innymi słowy byt 
jest 1rewolucją. A prawo i moralność gdli;:! są w tym syste
mie? Są, jako to w rczym istnienie się realizuje, są formą; 
więc nie mają wartości bezwzględnej. Jest tylko jedno pra
wo, a właściwie na.kaz woli - ruch ducha. I jeden grzech -
obrona „form gotowyc-h". Sprawa Zamojskiego przed trybu
Dalem Bożym jest, jak widz~my, z góry przeg;rana, bo nie 
przez ducha „co części wydziela /Granice kreśli ... ledwo 
Chrystusowi ugięty/ Prawa narodu stanowi" świ<.Jt postępuje 
ku swemu .celowi ale przez myśl inną, która ,.narody rodzi". 
Słowacki nie jest wtedy rozdzielony na „mistyka", który 

pisze o sprawach ducha i na rewolucjor.istę, który wierzy 
w postęp, pisz-e Odpowie dź na Psalmy i jedzie w 1848 roku 
do Poznania. W tym nie ma sprzecznoś c i. J ego mi s tycznoś ć 



i jego rewolucyjnoM są dwi·ema stronami tego samego. Od
kąd zobaczył świat jako prooes stwarzani.a się, wska.zuje, że 
ten proces się nie zatrzymał. Nie, on trwa , i cała jego współ
czesność i Pol ska i on sam, J1uliusa; Słowa·c ki są w środlku 
tego procesu. Od i·ch decyzji zależy wszys·tko. Dlatego -każdy 
czyn i każde słowo nabierają ogromnej wagi. Owo si·lne i 
bezpośrednie odcz..uwanie, że właśnie teraz dzieją się rzeczy 

zasadnicze a człow iek jest odpowiedzialny za wszystko, Sło
wacki miał wtedy, w lata ch 1842- 49, nie w czas ie powstania 
listopadowego, kiedy his toria się ·twoczyła na j•eg o oczach 
a on wymuszał z s·iebie zimne hymny i ody. Teraz poJ.itycz
ność widzi wszędzie. Stokrotki mówią mu o zasadach demo
kracH a woda, że prawo z •na tu ry swej jest martwe, bo kon
se rwa tywne. Wszędzie czyta ten sam tekst. 

Przede wszystkim jedna1k chce odczytać ten rozdział księ
gi istmenia, w który sam i·es·t wpisany: histoPię Polski. Czy 
trafił na Samuela Zborowskie.go otworzywszy ją w miejscu 
przypadkowym, na chybił trafił? Może rzeczywiście .przy
padkiem •prz,eczytał „Pamiętniki o Samuelu Zborowskim ze
brane ze wspólczesnych dziel i rękopisów biblioteki kórnic

kie/' przygotO'\vane do dru ku przez Siemińskiego, w 1844 ro
ku. A może nie przypadktem, bo interes-0wa ł s·.ię w ted y 
szlachtą sanmacką, kresami, wiekiem szesnastym i siedem
nastym w P olsce. Skoro jednak przeczytał, musiał ·uznać, że 
los Samuela Zborowskiego jest „zapisem ducha" wymagają
cym „rozszyfrowania" w tak osobliwy i pełen tajemniczych 
znaków ciąg układają się w nim fakty. Jakby jakb s-e:is 
przezierał tuż pod 1powierzchnią zdarzeń. Więc ·trzeba ods ło
nić „firanki mat€•l'i<i", prz,eczytać co się stało napra.wdę i na
pi sać to j·eszcze .raz, O•d strony duc'ha. Tego jak gdyby s i ę 

domaga ł stamtąd, „zza kurtyny ciała" bohater jego dramatu. 
Ni·e jak gdyby - dosłownie: wezwał prLecież Kancl e-:·za n:i 
sąd Boski. 

Słowacki przeniósł z Pamiętników do dramatu ws zystk ie 
fakty, któ.re uznał za znaki. Nie wiadomo ile z teg.o wymy
ś lili pamiętnikarze, bo ta his toria by ła w swoim czasie jed
ną ze szlaoheckirch opowieści grozy, podobnie ja k np. dzieje 
Gertrudy Komorows•kioej; same fakty - by tak rrzec - ma
ją s ty l barokowego widowis·ka. Z Pamiętników przeniesiona 
jest makabryczna czerwona trumna - opisano jak krew 
przes•iąkla całe drewno ·nie c-hcąc zakrzepnąć . Stamtąd opo
w ieść o kacie, •który uciefkł. I o pijanym księdzu. Stamtąd 

„zaporoska sława'' i dzieci w ·c.za mych kcszulkach. Faktem 
j·est ,też, że Zborows·ki „zajeżdżał drogę" Zamojskiemu p:> 
wyroku, że mu „skakał w oczy" wyzywając wręcz prawo 
(„Więc że mój klient co? człowiek szalony („ .) sam s ię o 



brzytew Wyroku ·pode.ina.„"). Faktem jest, że Zamojski trzy 
razy prosił Zborowsk·iego o odpuszczenie „za to, ż.e go każe 
ściąć" a Zborowskii „odpuścił" za trzecim, jednocześnie wy
zywając go pr:zed sąd za grobem. I faktem, że ktoś umoczył 
chustkę w krwi ściętego, przysięgając zemstę. Wedle Pa

miętników był to }eden z braci. U Słowackiego ktoś i·nny. 
Mimo tylu zgodności słusznie kiedyś pisał .J. G. Pawlikow

ski, że ,,im bardziej studiowalibyśmy historię Zborowskiego, 
tym mniej rozmmielibyśmy dramat". Histor<ię Zborowski<ego 
trzeba zrozum•ieć poprzez wszyst<ko, co się .działo w czterech 
pierwszych aktaoh. Rozs·zyfrować ją można tyl•ko w.iedząc 

o drodze ducha, o łańouchu genezyjskim, o śmierci i o 
zmartwychwstaniu. W jednym z tamtych aktów ten proces 
był już nawet zapowiedziany, gdy Lucyfer, który tworzył 
,.w pijaństwie szafonego ducha" i Am:f\itryta, która „została 

w tyJe" i „nie wiele więcej waży niż martwe prawo" obrzu
cają się nawzajem obelgami. Słowacki pisał wtedy do Czar
toryskiego: „każdą ideę z-realizowaną już, uważam Z3 umar
lą". Więc dowodem koronnym na to, że przez Zborowskiego 
, ,szedł druch" jest to, że łamał prawo. Był „przeciw" 
i „wbrew". To jak gdyby znak rozpoznawczy nowej form.v, 
która się w nim czy ·przezeil tworzyła - ale się .nie dotwo
rzyła, bo idei ścięto głowę, przez co historia Polski zostala 
„wstrzymana". Ta tajemnicza zbrodnia, µopelniona przez 
prawo, jednocześnie zapowiadała i spowodowała śmierć poli
tyczną państwa. Bo nie o to chodzi w tym proces•ie, czy 
Zborowski był winien czy nie. Ta •kwestia nie jest w ogóle 
poruszana. Tam przed Bogiem ,;naród w dwóch osobach stoi" 
a „buntownik" i „wiohrzyciel" oska.rża Kanclerza tyleż o 
śmierć własną co o śmierć Polski. 

Bo jeśli ja z jego ręki 

Ponioslem śmierć sprawiedliwą 

To niech mi ojczyżnę żywą 

Pokaże! 

Można się tylko domyślać co duch „chciał" powiedzieć przez 
Samuela Zborowskiego, bo przecież został ścięty zanim speł
nił swoją misję. Idea szlaoheoka („prawo co wolność ducha 
zabezpiecza") przekształcała się zapewne w miłość ojczyzny, 

czego widomym znakiem było, że Zborowski wolał „wygn a 
nie na cmentarz" .niż wygnanie z kraju. Ale tego on sam na
wet powiedzieć nie może. Był „cały sercem" (dziwne to echo 
Kordiana), lecz to musi dopowiedzieć za ·niego A:dwokat w 
niebie: „ten duch stworzył miłość ojczyz•ny". Stworzył ~ylko 
w sobi·e - prawo nie pozwoliło się wcielić słow<u w nową 
forunę. 

Zapewne dlatego szlachta (pozostawszy w starej formie) 
musiała zejść ze s:ceny historycznej. Słowacki w tzw. mi
stycznych dramatach ;ciągle krążył wokół tema<tu szla•che~

kich grzechów ti ,,iprzeanieJ.enia" narodu. Wedle ni·ego, po
dobnie jak Zamojski g.rzieszy cała emigPacja chcąc, żelJy 

Polska była 'Pailstwem jak ·inne. Tymczasem ona ·nie po to 
umarła. Idea, ja<kiej emig•racji było trzeba, 'to to, 2'e Polska 
ma zmartwyc.hwstać ja.ko <eoś i·nnego, żeby dowieść, że „coś 
większego ze świata być może I Niż gniazdo nędznych i cier
pią•cych J.udów". ,Może owo przekształce!1i€: miało się doko
nać wtedy, w szesnastym wieku, w chwili największ~j świ0et

ności •kraju. Ale idea została ścięta i oto Zborowski stoi w 
zaświatach z włas·ną głową w rękach ;1iczym ja-kiś święty 

męczennik z .barokowego obrazu. Jest nim. Jest ·pi e rwszym 
męczennikiem Polski, z której nie mógł ·wyjechać (szczegól 
ną sprawę obrał sobie Słowacki na proce3 za grobem). Pa
trząc na to z drugiej strony, można jednak powiejzie-~, że 



właściwie Zamojski, przeformowawszy okrutnie tego sZJlach
cica z warchoła na męcZJem1ika, przyśpi.eszył postęp ducha ... 

Nie moż,na ani nie .trzeba :zbyt dokładni€- badać tego rpro
c:esiu. Jest w ·nim za wiele spraw naraz. Dramat politycz
r:o-genezyjski ale i .próba tragkznego wyważenia ra·cji, po
dobna do Antygony (Zamojski to Kreon). I „proces" samego 
Słowackiego z Czarlcrysbm z jednej strony i z Mickiewi
czem z drugiej. I własne Dziady: sły:chać prnecież wyraźnie 
Wielką Improwizację - a nawet dwie Wielkie Lmprowiza
cje ... Teraz on, ni·e tamten, staje przed Bogiem jako Adwo
kat Narodu - ·nieco wystylizowany na 'Szlacheckieg·o pale
stranta. I pr.zedstawfa własny mesjanizm: oto nadchodzi czas 
cudów - nie bosikich 'lecz lu<lzilcich, „bo jeś'li ·Cud jest - t<J 
do nas naJ.eży". Zbliża S·ię „cel finalny". Byt z ,ludzkością 

na czele i Polska na ·czele 'ludzkości wchodzi do „miasta" -
mniejsza, ·co Słowacki roZJumiał prZJez Niebieską Jeruza.Jem 
WZJiętą z Apokalipsy. Ważine było to, że Polska 'i'dzie na 1cz·ele 
nie dlatego, że umęczona ·na krzyżu jak Chrystus, ale ż.e 

jest wcielonym Słowem - też ja'k Chrystus. I wcieloną wo
lą. Zmartwychwstanie - bo zmartwychwstać chce. Sztur
mem zdobędzie Niebieską Jeruzalem „szab'la:mi rąbiąc owe 
bramy święte". Rozpoznajemy ton „duceha g1lobowego". Sło

wacki srukał jego s·iły i jego rozmachu v.- kresowych war
,chołach i zabija:kach. Dlatego tyle wtedy pisał o ·nich. Takim 
był Kos·sakows·ki w Księdzu Marku. W Samuelu Zborowskim 
demcmizm i świętość, bunt i męcZJeństwo połączyły się w je
den znak. I dlatego jego Adwokat~ jest i Lucyf\er i „ja". 
Aile jak ,przełożyć te skróty myślowe, syntetyczne elipsy? 

Slowack'i przełożył je ·na teatr. Napisał dramat pełen cu
downośoi i makabry z efektownym pomysłem w ostatnim 
akcie: sensa·cyjny proces w ta}emniczej sprawie o morder
stwo. I tragedię przechodzącą .czasem w wielką (globowq) 
komedię, gdy pani Elementarnych sil natury kłóci S•ię z du
chem żyóa (rpa:rodiiująie zapewne róż.rue ,;podwodne" s·ceny t. 

roman'tycZJnych oper) i oboje krytykują proces ewol1ucji: a to, 
że kształty były potworne, a to że g lina i wapno są kiepskim 
materiałem, a to, że z moralnego punktu widzenia cała ewo
lucja jest dziełem Kaina. Patos przechodzi błyskawicznie 'N 

komizm i z powrotem. Autor Balladyny został sobą, ale żeby 

się tym bawić, trzeba wiedzieć kto z kim o czym mówi; 
tymczasem nasz gatunek jest iraczej egocentryczny ... 

Ja·k uiteatraJnić metaifizykę? Słowacki ·zrobił to przez ma
gię. ·W tym dramaceie peł<no jest sztuczek, które mają glęb
~ze '(otchłanni·e głębokie) znaczenie. Choć na zewnątrz są po
pisami zręczności cza·rodziejs.kiej i aż komicznej w swym 
„łotrostwie" na przy:klad wtedy, gdy Lut:yfer sam zosilaj·e 
zg·niłą kładką, żeby strącić w otchłań „parę cieni złotą". 

Situ.ki magkzne, te sceniczne cuda, to są skróty; one pozwa
lają odeg.rać to, <:o ,;naprawdę" ·działo się przez miliony lat, 
za k<uHsami świata. Dlatego Duch Wieczny Rewol<Ucjon_ista 
występuje .osobiście jaiko ·iluzjonista i magik. Zamienia du
sze, ·przechwytuje sny i sam się wciąż przemie nia będą'c tym 
samym w różnych <rolach. Bukarym w komedii ziemskiej 
i Lucyferem w pielkle przyrody. A kiedy się okreśila w za
światach jak,o „ja" - 'kim wtedy jest? („Quid advocatus 
es't?" jak pytają w niebie). Duchem tworzenia, głosem naro
du, Słowack,im? Ich „strieszcz,eniem algebraicznym". Jednym 
z tych symbohcznych hieroglifów, w które Słowacki zaszy
frował swoją ·twórczość. Podobni·e ścięcie Zborowskiego j•est 



tym samym co śmierć polityczna Polski i wystąpienie poety 
z Kola czy spór z Mickiewiczem. 

Trzeba jednak dodać, że on mo:żie tak spokojnie pisać „ja" 
tak że dlatego, że w nikłym stopniu już jest samym so bą. 
.~est Tłumaczem Słowa (Adwokatem) - głosem pam~ęci i 
historii; ja.k gdyby nie człowiekiem osobnym lecz punktem 
bytu, gdzie istnienie „rozpoznaje się w swoim jest•estw~e" 

tpowiadając sobie własne dzieje. Na ty :n właśnie polegała 
przemiana i jego same go i jego pisarstwa. Trudno to p i
sać . ,.Trudność mam wielką -...v pisa ni u o tym ... „ wyznawo.ł 

on sam. Nic wt. m prawd ziw.v m pi. a n iu : ,„Jak s zalony pbz1; 

prędko, chcąc, aby jak najwięcej ducha wylało 1się ze 
mnie ... " „Zatrudniony jestem bardzo, bo mi znów jakby 
nrncne pchnięcie od Boga przyszło do p.racy - a mam te; 
chwilę, że niby z jakąś rozpaez~1 rzu c::iin s ię d o papieru, 
chcqc ga•r ~c iami dusz e: mojq rzucaC:: na ·ludzi, przemiellial: 
ich w siebie, .nadgryzać ·im •dało, aż ich urobię podobnych 
r:ajpiękniejszyun ze śmiertel·nych, słowem, podług słów świę
tego Pawła, wyjść z tego więzienia, spłaciwszy ostatni sze
ląg za siebie". Nie była to więc trudność w pisaniu rzeczy , 
d·o których czul się powołany teraz, a·le w wytłiumac:zieniu 

nod·malnym, w Ustach, własnej matce, co się właściwie sta
ło. „Nie odmieniło się nic w zewnętrznym życiu mo1im -
oprócz smutku, ·który gdz.ieś uleciał" (a jednak, koilczyl ~o 

zdanie „zmiana ( ... ) r ea lna jest i zup ełna". Pani Salomea nie 
rozumiała: „Ty chcesz od mnie opisu stan u •mego ... może na
wet widzisz mnie z daleka w jaki ejś nadzwyczajnej exaltacji, 
podobnym do •!rudzi, których misty;kami zowią - pisał do 
matk·i - Otóż r az na zawsze proszę cię 1~i e zwątp o moj ej 
wnętrznej ducha s-pokojności... (. .. ) szczęśliwy j-estem ( .. . ) bo 
są ·dnie, ż.e w 'Ciągłym jest<em upoj.eniu, w -ciągłej niby har
monii z całym ~ tworzeniem - rdrzewa mi się tłumaczą z ta
jemnic swoich - jagody usprawiedJ.iwiują ze swoich wła
sności - kwiaty za swoją piękność memu duchowi dzięku
ją - wszystko gada dziw.nym, nowym języki·em rzeczy, 
któ!'e zapewne nie prędko inni Judzie po5lyszą". Pani Sal ;:i 
mea bardzo s•ię niepokoiła tymi wyznaniami, ·więc musiał ją 

zapewnić : „Gdy -ci 'tak piszę ·lękam się, znów, :żie mnie we,~

miesz za wariata, albo za <.człowieka, •C·O myśli ·księdzem zo
stać ... Raz na zawsze od.pędź. te myśli od siebie ... Na1tu.:-y, 
którą mi dał Bóg, ni·e wyrreknę się, z drogi nie zejdę -
nie odmienić s·ię chcę, ale rosnąć - moce, które są we 
-mnie, pmmalem .. . " „Jaśniej tłumaczy ć się nie mogę - to 
tylko wiedz, Ż:e nie imaginacją rządzony jestem, ale rzete1m1 
siłą ... " 

Takie .rzeczy s ię zdarzają pi sa.rzorn nawet jeśli nie są 



, ,m·istykami". Pr-oust około 1905 roku też się zmienił. Choć 
w jego „życiu zewnętrznym" ·ni•c się nie zmieniło, zamknął 
się w .domu i pr.z.ez siedemnaście lat, do śmierci , pisał jed
no dzieło w kilkunastu tomach, które jest ·rodzaj:em pa
miętni'ka; ·nie his torią życia lecz jego summą bo odk:rywa 
związek z ·Czasem każdego ludzkiego życia •i stanowi arty 
s tyczny odpowiedni;k filozofui i wi•edzy swej :epoki. 

Twórczość mis-tyczna ~lowackiego Jest podobna do dzieła 
P:rous ta - jeśli odłożymy na bok różnice stylów. To także 
rodza j pamiętnika i summa życia , i „j a" opowiadając własne 
dziej·e odkry wa tu generalną zasadę istr.ienia, -k tóra, po
dobnie jak u Prousta , wiąże s•ię z pamięcią . Lecz owo „ja " 
nie jes t „osabą" a pamiętnik się zaczyna w pierwszym dni'.! 
stworzenia. Inaczej mówiąc PToust pisał psychologiczną syn
tezę ży cia indywidualnego, Słowa cki - metafizyczną syn
tezę by tu. Całe ·i stn ienie miało w jego dziele „odzys kać 

utraco!ly czas". Samuel Zborowski jes t cC'ntralnym r ozdzia
łem z samego środka tego dzieła . 

Dlaczego Słowacki wymyśl·ił coś takiego? Bo około 1842 
roku ·spotkał s·ię z Towiańskim, 'który wywarł na niego 
wpływ? Zapewne wywarł. AtJ:e Słowacki dość szybko z Kola 
wystąpił a przemieniony został już do śmierci. Bo doznał 

iluminacji, miał objawienie, zmienił się wewnętrznie? 

Zmienił się na .pewno. Bo pracował nad sobą ·chcąc się 

zmienić ? Oczywiście, pracował ·i chciał. Ale wszystko to nie 
tłumaczy, że wymyśloił taką a nie inną całość. To, co stwo
rzył, można zrozumieć pytając, przeciw czemu to było ·
i co to w nas obraża do dziś . 



Poeci „szczególnie uwrażliwieni'', „cz,ują głębiej" zwykło 

się - i słuszni'e - sądzić. Słowacki ponadto 1był człowie

kiem bardzo inteligentnym. Widział k:u czemu zmierza 
świat - to znaczy, jaki człowiek za·czy·na tworzyć obraz sa
mego S<iebie. Demokracja, mecha1nizacja pra·cy i rozwój nauk 
przyrodniczych nie były mu obce. Ten radykalny progesywi
sta w tych ipunktach był „przeciw" i „wbrew" postępowi. 

I usiłował jak gdyby wytrącić z ręki bro,1 swoim przeciwni
kom. Pisał utw ory, które do p otcrwy zgadzają s ię z B i blią a 
od połowy z teorią ewolucjL Jego „duch globowy" przypo
mina podróże w głąb czasu lub w głąb zie mi - jak z Ve~
ne'a. Wizje są na wpół z Apokalipsy a n.a wpół z gabinetu 
uczonego przyrodnika z ·połowy XIX wieku. Dokonał sy,1-
t ezy, której nie przyjmu}e ani człowiek wierzący - ·bo ma 
rysy wielce heretyckie, ani materialista - bo jest to meta
fizyka, ,rację fizyczności określająca poza r!ią. A jejnak Sło
wacki wiedział co robi i przeciw czemu budu}e swój sy
stem, sięgając do wszelkich tradycji heI"metyczny.c h - al
chemii, Plat ona, Swedenborga, d o filozofii hinduskie j etc. -
i chodząc jednocześ nie na wykłady o elektryczności, ślejząc 
eksperymenty 'chemiczne, czytając dzieła z zakresu geolcg i'i 
i paleontologii. Przewidywc.ł, :ile nauki przyrodnicze obalą 

romantyczną wizję. I przewidywał słusznie, niedługo nastq
piło to, co mazywamy przełomem pozytywisty,cznym. Porzą
dek teleologiczny świata podtrzymywał w romantyzmie wo
'l untarystyczną wizję czł owi eka. Porządek przyczy no
\\'O-skutkowy dany przez nauki przyrod nicze zmienia czlo
wieka w wiązkę przystosowar'l do różnych warunków. Sł o 

wacki jak gdyby chciał zaprzeczyć przyszłemu światopogl c1 -

Llowi „naukowemu" wbudowując metafizykę w samą naukę, 

Twórczoś ć Słowackiego, 1tak naprawdę, wydaje •nam się 

obca dla t ego, że dziedziczymy światopogląd pozytywistyczny. 
Poeta więc nam mózg przewraca na drugą stro nę, Myślimy 

dokładnie na odwrót - a on j,est .,przec iw" „wbrew" i „jak 
wróg". W l i ście do nas przeciw nam pisał s woje najp ięk

n iejsze w ierszp i swoje maniackie wykres y różnych globo
\Nych „trójc" gdzie łączył w jedno zjawiska fi zykalne, p>y 
chic zne i abstrakty: „Duch w woli. Wola miłość. Wo'a 
duch " , „Duch w magnetyzmie. Magnet-yzm siła. Ma gnetyzm 
rnch". No tak, można znaleźć 1piękniejsz,e cytaty, Tie są 

smieszne. I obłędne. I przejmujqce w pewnym sensie. Tu 
\vidać jak on tworzy litery swego p-isma, Buduje alfabet tc-
00 nieznanego, syntetycznego języka uformowanego "\V po1l
sz czyźnie. J a k pows ta je s zyfr. Jes teśmy w głębi. u fu nda 
m en t1)w sa mc·go p r oc . u twórcz,..go, 

MARTA PIWIIVSK.A 



fragmenty przemow1enia Józefa Piłsudskiego 
wygłoszonego 28 czerwca 1927 r. w czasie uro
czystości złożenia trumny z prochami Juliusza 
Słowackiego na Wawelu 

Zyl sto lat zaledwie temu, zaledwie trzy pokolenia 
wymarły lub wymierają, a jednak gdy policzymy lu
dzi, o których co.~kolwiek wiemy, to jest ich tak ma
ło, a gdy mówimy o Słowackim, to spotykamy si~ 

z Nim codziennie i z Nim obcujemy. Powtarzamy 
Jego słowa, jak gdyby byt żywą istotą, powtarzamy 
wrażenia, które przeżywał, jeżdżąc po świecie. Wie
my, co Mu się podobało, a co nie pozostawiło na 
Nim żadnej impresji. Jest więc żywy i żyje wśród 

nas, i prawda śmierci okrutna, prawda śmierci po
tężna nie istnieje dla Niego. („.) 
Słowacki żyje dlatego, że umrzeć nie może . Zda 

się jak gdyby bramy śmierci przepastne za nim za
mknęły się nieszczelnie. Dla niektórych ludzi zostają 
one otwarte tak, że życie i śmierć się nie rozdzielą. 
Zda się, że są ludzie, którzy żyć muszą dłużej, któ
rych życie trwa nie latami, lecz wiekami, wbrew 
prawdzie przyrodzenia ludzkiego. („.) 

Gdy warstwy ziemi otwartej przeliczę i widzę 

szkielety, co o Stwórcy świadczą, twierdzę, że są 

szkielety żywe. Szkielety żywe, przejrzyste, świeże 
i mlode tak, że płakać po nich nie umiałby nikt 
szczerze. Nie płaczemy też po Słowackim. Gdy idzie 
trumna Jego przez całą Polskę, witają Go ludzie, 
nie zaś żegnają, tak jak gdyby byl żywym człowie
kiem i żałobne dzwony nie żałobnie biją, lecz biją 

radością i triumfem. Nikt z nas nie potrafiłby zapła
kać nad Zmarłym. 



Twierdzę raz jeszcze, ze bramy przepastne śmierci 
dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o praw
dzie wielkosci takie j, że prawa wielkości są inne niż 

prawa mał.ości. („.) 
Gdy niegdyś jednego z większych, co ostatnie pro

wadzili bunty i powstania, pytałem, który z wiesz
czów najwięcej wplynąl, najwięcej dzialal, gdy mie
cze na naszej ziemi zadzwoniły - stwierdzal mi 
zawsze, że naszym poetą jest Słowacki. 

„Miłość Ojczyzny, o! to słońce świetne 
Dla serc, co dumne, sieroce, szlachetne, 
Całe się czystym miłościom oddadzą. 
Jako żórawie , co łańcuch prowadzą 
Świetniejsze serca wylatują przodem; 
Umrą, ich duchy lecą przed narodem" . 

Gdy teraz patrząc na trumnę, wiem tak, jak wszy
scy zebrani, że Słowacki idzie, to wiem, że idzie tam, 
gdzie glazy na naszym gościńcu stoją, świadcząc nie
ledwie chronologicznie, przez imiona., o naszej prze
szłości. Idzie między Władysławy i Zygmunty, idzi ~ 

między Jany i Bolesławy, idzie nie z imieniem, lecz 
z nazwiskiem, świadcząc także o wielkości pracy 
i wielkości ducha Polski. Idzie, by przedłużyć swe 
życie, by być nie tylko z naszym pokoleniem, lecz i z 
temi, które nadejdą . Idzie jako „Król-Duch". 

Fragmenty przemówienia Józefa Piłsudskiego zaczerpnięte 

zostały z książki „Pochód na Wawel". Pamiątka z pogrzebu 
Juliusza Słowackiego (14-28 VI 1927 r.). Ze sprawozdań ze
stawił Józef Wiśniowski, Kraków b.d. 
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