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Julius7 Slow::icki 

PIEŚŃ KONFEDERATÓW 

Nigdy z królami nie będziem w aliansach 
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi 
Bo u Chrystusa my na odrynansach 
Słudzy Maryji! 
Więc choć się spęka świat i zadrży s.Z071 ce, 
Chociaż się chmury i morza nasrożą; 
Choćby na smokach wojska latające 

N as nie zatrwożą. 

Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, 
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce 
Wszak póki On był z naszymi Ojcami 

Byli zwycięzce! 

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, 

Nie uklękniemy przed mocarzy władzą, 
Wiedząc, że nawet grobowce nas same 

Bogu oddadzą. 

Ze .skowronkami wstaliśmy do pracy 
1 spać pójdziemy o wieczornej zorzy , 
Ale w grobowcach my jeszcze żoldacy 

I hufiec boży. 

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu 
I sze dł na święte kraju werbowanie 
Ten de profundis z ciemnego kurhanu 

N a trąbę wstanie. 

Dóg jest ucieczką i obroną naszą! 
Póki on z nami całe piekła pękną 
Ani ogniste smoki nas ustraszą, 

Ani ulękną. 

Nie złamie nas głód ni żaden frasunek, 
Ani zhołdują żadne świata ho-Idy, 
Bo na Chrystusa my poszli w erbunek. , 

Na jego żołdy. 



Maria Janion 

Z WYPOWIEDZI NA ICONGRESU~ KULTURY 
POLSICIEJ 11 GRUDNIA 1981 

Zacząć muszę od prezentacji osobistej 
i zawodowej jednocześnie. Z profesji 
jestem historykiem literatury romantycz
nej, a moja scisła specjalność to historia 
poezji w kraju między powstaniem listo
padowym a styczniowym. Podczas wielu 
lat studiów nad tym tematem nigdy ra
czej nie przyszło mi do głowy, że będę 
mogła na własne oczy oglądać zaskakującą 
aktualizację pewnych form kultury oby
watelskiej daty międzypowstaniowej. Wte
dy to principia, postawy emocjonalne 
i sposoby ekspresji nowoczesnego patrio
tyzmu polskiego zostały skrystalizowane, 
by nie rzec spetryfikowane i dość szeroko 
upowszechnione w ówczesnej „warstwie 
politycznej" kraju. Chcę tu zwrócić uwa
gę na takie cechy owej kultury, jak pieś
niowatość, emblematyczność. Zaraz jaśniej 
wytłumaczę, co przez te zjawiska rozu
miem. Wpierw jednak pragnę podkreślić 
ich rodowód romantyczny, ich związek z tą 
przynajmniej formacją kultury, którą na
zywamy romantyzmem popularnym. 

Według znanej typologii kultur roman
tyzm należy do tych postaw w sztuce, któ
re w życiu każą naśladować literaturę. 
Jakże stanowczo i ostentacyjnie miał prze
ciw temu zaprotestować realizm. Teatrali
zacja życia, zachowanie się w życiu jak na 
scenie, wyznaczają styl kultury roman
tycznej. Romantyzm programowo narusza 
ustanowioną przez klasycyzm granicę mię
dzy sztuką a zachowaniem życiowym. 
Malarskość, teatralność, deklamacyjność 
romantyzmu uprzywilejowały efektowny 
gest. Nic dziwnego, że bezustannie od po
czątku istnienia romantyzmu aż do dziś 
pojawiają się zarzuty, iż jest on :1istrio
nizmem, pozą, estetyzacją i grą z życio
wym serio. 

Z podziwem zaprawionym goryczą mó
wił Norwid w wykładach o Słowackim 
z r. 1860 o szczególnym wcieleniu poezji 
romantycznej w życie: „Literatura żadna 
pewnie takich nie miała czytelników jak 
ci młodzi czytelnicy w Wilnie i Warsza
wie, którzy krwią i łzami kartki czytanej 
poezji okupywali. Katastrofy te były, za
iste, rzezią niewiniątek w wigilię odrodze
nia się słowa narodowego. Ani laury żad
ne, ani rozgłos nie ozłacały im czarnych 
więzienia kątów''. W przeszło sto lat po 
romantyźmie Tadeusz Konwicki powie, że 
partyzantka, w której. uczestniczył przez 
sześć miesięcy w latach 1944/45, była 
„dzika, znikąd nie sterowana, może stero
wana tylko przez tradycję literacką. Um
rzeć za Polskę. W ogóle umrzeć"!. Owo 
sterowanie przez tradycję literacką, naś
ladowanie ustalonych przez poezję hierar
chii wartości i wzorów, postulat wierności 
wobec ideałów nakreślonych przez wiesz
czów to cecha kultury inspirowanej przez 
romantyzm, a wpisać w nią można dzieje 
polskich ruc:O.ów niepodległościowych aż 
po powstanie warszawskie. 

Z tego punktu widzenia przyjrzeć się 
wypada Stoczni Gdańskiej w sierpniu 
1980 roku i promieniowaniom wytworzo
nego przez nią stylu zachowań. Powstał 
tutaj osobliwy mikroklimat poetycki, gdyż 
Stocznia stała się symbolicznym miejscem 
wyodrębnionym, Redutą, która w spon
taniczny sposób ponowiła romantyczny 
wzór kultury polskiej. Wolno dopatrywać 
się w tym zjawisku świadectwa akcesu 
społeczności robotniczej do utrwalonych 
form mi tu ogólnonarodowego. Zarazem 
jednak przejawiały się w nim postawy 
i nastroje charakterystyczne dla kultury 
ludowej. 

Podczas ponad dwutygodniowego straj
lrn okupetcy jnego ukształtowały się 7.:1 -

chowania \vsp6lnoty, w których udcrz~1j:1 
dwie zwłaszcza cechy. Mamy tu więc do 
czynienia, z jednej strony, z wielkim sku
pieniem duchowym, przybierającym wręcz 
charakter egzaltacji religijnej, z drugiej 
zaś ten strajk jest również, jak to zresztą 
już w historii bywało, świętym 
„Gdańskim Karnawałem". Tak się wprost 
o nim mówi w jednym z wierszy strajko
wycn. ( ... ) 

Romantycy, jak wiadomo, chcieli two
rzyć wiersze, które staną się własnością 
ludu. Zniknięcie autorskiego imienia i naz_ 
wiska wielu z nich uważało za najszla
chetniejszy patent na poetę, jak powie
dział Mickiewicz do Wincentego Pola, ra
dząc mu, by puszczał swe poezje w lud 
i czekał, aż wrócą doń przepisane i śpie
wane, a nikt nie będzie wiedział, kto jest 
ich autorem. Z podobnego punktu widze
nia lud ma pełne prawo władać poezją 
w taki sposób, jak to się stało np. w Sto
czni Gdańskiej. 

Przypomnijmy sobie teraz, co sobie 
wziął z owego romantycznego dziedzictwa. 
Znpewne jednym z ciekawszych epizodów 
staje się wtopienie „Pieśni Konfederatów " 
z mistycznego dramatu Słowackiego Ksiądz 
Marek w konstelację tekstów strajkowych, 
w której znajdują się obok niej pieśni ta
kie, jak My stoczniowcy, zaczynająca się 
od słów: „W imię Boga przysięgamy", 
oraz Wolność naszą jest miłością. („.) 

Współczesnego odbiorcy nie mogą nic 
poruszri ć najgłęhi '"' j robotnicze utożsamie
nia z K011ft.:derL1tnmi, ryct' rzami, żołni ~
rzami i obrońcami wolności. Czy świad
czyć one mają, jak sądzą niektórzy, o zbie
raniu resztek i odpadów ze stołu kultury 
„wysokiej"? O naiwnej stylizacji ludzi, 
którzy praktycznie nie widzą, kim są, 
i chcą się ustroić w strzępy archaicznych 
kostiumów? Wielokrotnie spotkałem się 
z takim przeświadczeniem, sięgającym 
zresztą do pozytywistycznych wyobrażeń, 
że kultura ludowa to wtórna komplikacja 
zapożyczonyc:O. wątków. Miałoby tak być 
i w sierpniowych oraz posierpniowych 
e~spresjach - jakiś anachroniczny śmiet
mk kultury „wysokiej ", jakieś wytarte 
sterotypy i zniekształcone szczątki... 

Kiedy robotnicy piszą na murach swych 
fabryk, na transparentach podczas uro
czystości ku czci swych poległych słowa: 
„Bóg - Honor - Ojczyzna", wielu daje 
wyraz oburzeniu z powodu tej niestosow
nej - ich zdaniem - uzurpacji lub kry
tykuje zatratę klasowej tożsamości. Otóż 
wydaje mi się, a i dotyc:1czasowy wywód 
miał temu przeświadczeniu służyć, że wy
łania się jednak przed nami pewna całość 
kultury robotniczej i narodowej zarazem 
że zarysowuje się wyraźnie koherencj~ 
kultury strajkowej i postrajkow~j. Jest 
to spójna kultura emocjonalna. 

Maria Janion 



Jan Błoński 

DYW AC;ACJI~ () StOW ACKIJVI 

Współcześni Słowackiego zachwy
cili się nim naprawdę raz 
tylko ... jako tyrtejem - amatorem: 

Witaj, wolności ani2le, 
Nad martwym wzniesiony światem! 
Oto w Ojczyzny kościele 
Ołtarze wieńczone kwiatem -
i wonne płoną kadzidła! 
P atrz, tu świat nowy - nowe w ludziach 
życie! 

I trzydzieści lat po śmierci poety publicz
ność czuła już „krew serdeczną" miast 
euzebiuszowego inkaustu: 

Byli tam, kędy śnieżnych gór błyszczą 
korony, 
Gdzie w cieniu sosen, bożym strzeżone 

napisem, 
Stoją białe szalety, wiązane cyprysem, 
Gdzie w łąkach smutnie biją trzód zbłą
k anych dzwony, 
Gdzi2 się nad wodospadem jasna tęcza 
pali , 
I oczywiście: 
żyłem z wami, cierpiałem i płakałem 
z wami -

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny; 
Byłoby krzywdą powiedzieć, że najtrzeź 
wiejsza - i może najsmutniejsza - z pol
skich publiczności literackich dojrzała 
w Słowackim liryka wierszy sztambuc:10-
wych i „maksym z wzorków do pi~ania", 
które wyszydzał potem Brzozowski. Lecz 
to prawda, że Słowacki był poetą pięk
nych uniesień. Jego wiersza~i wysław.ia~o 
młodzieńcze miłości, marzenia o 01czyzme, 
nieokreślone, na poły religijne wzloty 
duszy ... słowem to wszystko, co nie mie
ściło się w żywocie człowieka rozsądnego . 
Tylko narwańcy, buntownicy i t2rroryśc i 
marzyli n iek iedy, oby im na grobie wyry
to: 

Kto, mogąc wybrać, wybrał zamiast domu 
Gniazdo na skałach orła - niechaj umie 
Spać, gdy źrennice czerwone od promu 
I słychać jęk szatanów w sosen szumie„. 

Czyż opinia Tarnowskiego, że Słowacki 
„pr zed poezj ą nowych dróg nie otworzył " 
i tytuł broszury studentów krakowskich: 
„Cieniom Juliusza Słowackiego, rycerza 
napowietrznej walki , która się o narodo
wość naszą toczy" - nie wyznaczają naj
lepie j przestrzeni sporu gustów, który 
toczy się wokół poety? 
Początek wieku był Słowackiemu najprzy
chylniejszy. Przy sypany laurami Mickie
wicz jął nudzić poetów, nawet jeśli nie 
mieli odwagi powiedzieć tego głośno. Czyż 
ca ła Młoda Polska to nie „skrzypce ol
brzyma napełnione Mirmidonami", gdzie 
olbrzymem jest oczywiście autor powie
dzenia, Juliusz Słowacki in persona? Sło
i mistyczny, subtelny i groźny, estetyczny 
i profetyczny, wagnerowski i nietzcheań
ski. .. Słowem zbyt wszechstronny, aby 
prawdziwy , nawet u Matuszewskiego, któ
ry uczynił dla niego więcej niż ktokolwiek. 
„Mistycyzm nowoczesny, o ile przybrał 
skrystalizowaną formę teorii metafizycz
nej, jest w zasadzie swojej identyczny 
z doktryną, której hołdował i którą pro
pagował Słowacki( .. . ) Kogokolwiek z poe
tów i artystów nowoczesnych weźmiemy, 
czy na wróconych ateuszów i na tura list:) w, 
jak Huysmans lub Strindberg, czy misty
ków z urodzenia, jak nadczuły w izjoner 
Maeter linek, czy teatralnych propaga to
rów ezoteryzmu, jak P eladan, czy naiwnych 
śpiewaków pokuty i skruchy, jak Verlaine, 
czy nastrojone demonicznie potomstwo du
chowe Baudelaire'a, szukające nowych 
dreszczów w dziedzinie zła i grzechu -
u wszystkich znajdziemy jeden rys wspól
ny , a mianowicie wiarę w odwieczny czyn
nik duóowy, przenikający i ożywiający 

świat i człowieka. To j edność wszechświa
ta, „jedność natury i duchn ludzkiego", 
dostępna tylko intuicji poety; to nic in
nego, jak przeświadczenie Słowackiego, 
że „wszystko dla ducha i przez ducha 
zostało stworzone, a nic dla cielesnego 
celu nie istnieje". Więc Słowacki to sym
bolista avant la lettre ... Złuda, oczywiście , 
tym tylko uprawdopodobniona , że sym
bolizm był jeśli nie dzieckiem, to wnu
kiem romantyzmu, płodnego jak sam oj
ciec Wergiliusz. To przekonanie miało swo
je konsekwencje. Młoda Polska , tak w 
Słowackim zakochana, odczuwała go sto
sunkowo wąsko: co więcej, dawała pier
wszeństwo (wbrew pozorom!) wartościom 
estetycznym słabym, szukała zgodności 
nastroju nie objawienia metafory. Swego 
Słowackiego tkała z mgieł, gwiazd i róż , 
rzeźbiła z „drogich kamieni i przeźroczys
t ego kryształu", plotła z epitetów, aluzji 
i omowni ... Trochę to paradoksalne: bro
niła najtrudniejszych dzieł poety. Ale jak? 
- Ileż to razy czytając Króla Ducha my
ślałem - pisał Matuszewski - że tylko 
prerafaelita mógłby być odpowiednim 
ilustratorem tej mistycznej .epopei -
Jeszcze znamienniejsze były przytoczenia, 
zwłaszcza dłuższe, czyli fragmenty, które 
najbardziej wzruszały krytyka : 

Nic nie zmieniło się - żadnym obłamkiem 
Nie grozi wieża, choć chwiać się musiała 

W chwili, gdy czas się zatrzymał nad 
zamkiem, 

A zamek stracił ruch i czyny cia ła ; 

Najmłodsza córka, jeszcze za barankiem 
Goniąca, sama jak baranek biała, 

Motylem wielkim, tęczowym goniona, 
Stała ... baranek, motylek i ona. 
Na szmaragdowej trawie ono dwoje, 

A motyl wisiał i trwał na błękicie . 
Druga, wchodząca w kryształowe zdroj e -

Oddech w niej ustał, a zostało życi e 
I wstyd. .. bo jedną ręką srebrne stroje, 

Ostatnie piersiom dziewiczym zakrycie, 
Trzymała silnie, ku piersiom je cisnąc -
Drugą dłoń miała na wodzie - jak 
prysnąc ... 
U Słowackiego moderniści szukali zatem 

- i znajdowali - harmonii, nie dysonan
sów. Harmonii osobliwych, - nastrojowo 
-podmiotowych- ale jednak; uładzonych 
estetycznie , wbr-=w napominaniom poety: 
-wierz silnie nie w sztukę, bo to wyra
żenie jest ohydną arlekinadą Francuzów 
- ale wierz, że każda sztuka jest narzę
dziem otrzymanym z łaski Boga i danym 
duchowi dla finalnego celu, to jest dla 
spełnienia misji swojej na ziemi( ... )-. 
Dwudziestolecie odziedziczyło zatem Sło
wackiego - dwoistego. Jednego od Pił
sudskiego (-kto mogąc wybrać ... -), dru
giego od Matuszewskiego (-a motyl wi
siał i trwał na błękicie-). Spadek bogaty, 
ale kłopotliwy. Zapewne nigdy Słowacki 
nie był lepiej i powszechniej czytany: 
dlatego Tatara mógł udowodnić, że obecny 
był w twórczości wielu poetów niby to 
obcych jego muzie. Nic dziwnego: wchła
niali go w szkole, którą wywalczyli 
Kordianowie, Balladyna była zaś jeszcze 
ponętna, nie musiała wabić chłopców mo
tocyklem. Zarazem jednak liryka dwudzie
stolecia obywała się - w swoim rozwoju 
- bez głębokich impulsów, które by ze 
Słowackiego czerpała; inaczej mówiąc nie 
powstał nowy mit Słowackiego. W komen
towaniu poety krytyka zastąpiła uczonych, 
Matuszewskiego Kleiner. Dla Kleinera 
Lilla Weneda - najnieznośniejszy dziś 
z dramatów poety - mimo wad swoich -
była -największą tragedią, jaką stworzył 
romantyzm europejski-. Cóż za dziwna 
pomyłka! 
U człowieka nie tylko wiedzy ogromnej, 
ale ciekawego nowości, odważnego w są
dach bardziej, niż się zwykle przypuszcza ... 
J ednak obraz Słowackiego ukształtował 
się Kleinerowi jeszcze przed wojną. Poz
nał tak dobrze szyfry i sposoby poety, że 
stracił do nich dystans. A wiedział, że 
wzruszały publiczność - przed 1918 ro
kiem , a z rozpędu także później. 
-Dzieje twórczości- to monument praw
dziwy. Lecz monumenty rzadko stają się 
drogowskazami. Już w dwudziestoleciu 
kiełkować zaczęło nowe odczuwanie Sło
wackiego. Spodobał się ironiczny intelek
tualista, szyderczy podglądacz ludzkich 



pokrętności, majster stylizacji i - szczc
r':!j czy udawanej? - prostoty. 

W starym kościółku na Woli 
Został jenerał Sowiński, 
Starzec o drewnianej nodze 
I wrogom się broni szpadą. 
A wkoło leżą wodze 
Batalionów i żołnierze 
I potrzaskan':! armaty 
I gwery„. Wszystko stracone! 

Po nowej wojnie z tych cech Słowackiego 
chciano ulepić -realistę-. Tragedię za
stąpiła komedia, Lillę Wenedę - Fantazy. 
Lecz jego szyderstwa rownie rozedrgane 
emocjami co częstochowskie wersy -So
wińskiego- patosem? 
Równocześnie odnowiło się zaciekawienie 
najpóźniejszym Słowackim. Ach, po
woli, dyskretnie! Jeszcze w 1960 r. 
Jastrun, który niemało piękności umiał u 
Słowackiego dostrzec i ukazać, pisał o 
-fanatycznym fideizmie-, o niewątpli
wym -prymitywiźmie- mistyki poety„. 
Ale kiedy w 1974 r. Bizan wydał najciem
ni~jsze, najosobliwsze, najbardziej wyzy
wające wiersze i fragmenty ostatnich lat 
- wzbudziły one niespodziewane echo. 
A dosypać tam można był jeszcze niejed
no„. 

Teraz wiatr się zerwie 
Który kolumny Kościoła okręci 
Te wszystkie, których nie podpalili święci 
I zniszc~y„. Oto wielkie rozwidnieni':! 
Ducha rozlewa się. O, Jeruzalem, 
Ubrana w żywe błękitu promienie 
Schodzi. .. a mur jej p9rłą - wał koralem„. 

Mocniej też chyba dziś niż przed trzydzie
stu laty uderza - najdosłowniej - roz
szalała retoryka ostatnich dramatów ... 
najlepszych przecie, jakie Słowacki napi
sał! Ani miejsce, ani czas, by udowadniać, 
jak teatralnie skuteczny i pomysłowy kon
strukcyjnie jest Sen srebrny, Ksiądz 
Marek,. Z~oro~ski nawet. Posłuchajmy 
przyna3mme3, Jak ksiądz Marek przeklina 
Kosakowskiego. Przekleństwa miotane na 
łotrów i zdrnjców znwsze poprawiają hu
mor. 

A to - służalec szatański 
Człowiek mordu i grabieży, 
Gwałtownik i pjanica, 

Pusty, jak diabła kaplica -
Krzykun, jak wojna kokosza -
Złodziej publicznego grosza, 
Obdzierca domów, kapituł, 
Chodząca jakaś szkarada, 
Do którego nie przypada 
Zaden dawny polski tytuł. 
Starosta? - Lecz on na głowie 
Nie ma zasług ani lat! 
Podskarbi? Sam niechaj powie, 
Niechaj publicznie obwieści, 
Ile grosza wczoraj skradł; 
Sześnik? - Ale on bez cześci! 
Miecznik? - Ale on jest kat, 

Otóż mówię w imię boże, 
Ze odtąd, jako banita, 
Pójdzi9 na świata bezdroże, 
Jako szatanowie czarni, 
Pędząc gdzieś pod błyskawice 
Do mglistej w deszczu latarni 
Przez krwią zbryzgane ulice, 
Śród zgiełku i tarabanów, 
Z odwagą w sercu umarłą, 
Bez sądu położyć gardło! -

Otóż mnie się zdaje, że rozżarzona do 
blasku elokwencja, stylizowana prostota, 
wsparta często na biblijnych reminiscen
cjach, oraz ekstatyczna metaforyka obja
wień to trzy oblicza tej samej poetyckiej 
struktury, która zaczynamy dopiero od
czytywać... Ale nie w perspektywie na
strojowi ej, podmiotowej, estetycznej. Ra
czej w mitograficznej, religio- i kulturo
twórczej, czasem zaś apokaliptycznej . 
W Słowackim poeta czekał na proroka, nic 
zaś, jak tylu mniemało, prorok pomi-=szał 
języki poecie. I właśnie taki Słowacki 
- barokowy, wielokształtny, posłuszny 
-epileptycznym skokom- serca i pióra 
- jest najbardziej sobą, i najbardzi':!j pol-
ski, i nam najściślej współczesny. Ku ta
kiemu złożeniu poetyckich pierwiastków 
zmierzał chyba przez sw':! krótkie życie, 
odbywając drogę odwrotną pospolitej: od 
salonowego literata, sadzącego się na 

światowość i oryginalność, do biblijnego 
młodzieńca, co z głębi ognistego pieca wy
śpiewuje proste pieśni Panu: 

Podnieście teraz czoła, od wieków trapieni , 
A więcej się nie bójcie żadnego ucisku; 

Pan ciała wam przemieni 
I miasto swoje złote - postawi na błysku ... 
Pan nasz zamieszka z nami - i nigdy już 
więcej 

Nie zostawi na ziemi jak teraz sieroty; 
Król tysiąca tysięcy, 

Na stolicy słonecznej - ognisty i złoty . 
Król nasz umiłowany - Baranek łagodny, 
Sędzia nasz sprawiedliwy - ciał naszych 

przemieńca, 
Syn Boży pierworodny, 

Wołający swe święte do chwały i wieńca. 

A wnioski? 
Czyż nie narzucają się same? 
Dzieje sławy Słowackiego różnią się wy
raźnie od Micki':!wiczowskich czy Norwi
dowych. Nikt nie miał nigdy wątpliwości, 
że na Dziadach i Panu Tadeuszu zasadza 
się wielkość Adama. Zaś Cypriana odrzu
cano lub wielbiono en bloc - zapewne 
zresztą niesłusznie . Co do Słowackiego, to 
punkt największego przyciągania wędruje 
coraz bardziej w głąb twórczości.„ aż do 
poezji lat ostatnich, co rozświetla jakby 
i jednoczy różnoraką całość dzieła. Jest tak, 
jakbyśmy wszyscy potrzebowali stu pięć
dzi9sięciu lat na drogę, którą Słowacki 
odbył w piętnaście.„ Czy będziemy to so
bie wyrzucać? Chyba nie, bo szlak był 
wielkiej piękności. Bylebyśmy tylko umieli 
należycie uhonorować to poetycki':! Jeru
zalem, do którego dotarł. 
Lecz ono„ . czy nie zupełnie inaczej się 
jawi, kiedy spojrzeć nie na czytelników, 
ale na poetę samego? Słowacki był w isto
cie dzieckiem późnym . Urodził się w mo
mencie, kiedy największe dzieła europej
skiego romantyzmu były już napisane albo 
pisały się właśnie. 

Dlatego tak długo kopał się w książkach, 
zanim zaczął - by przypomnieć jeszcze 
jedną jego przenośnię - -kopać w nie
biesiech-. Zapewne, Słowacki nie zapo
wiadał następnej literackiej epoki (choć 
przygotowywał pozanastępne). Lecz emi
gracja i osamotnienie, na które skazała go 
nie tylko polityka, ale także język, którym 
pisał - bynajmniej nie zepchnęły go we 
wtórność, drugorzędność, prowincjonalizm. 
Krocząc przeciw prądowi, Słowacki (ina
czej niż postromantyczni esteci) wracał do 
źródeł, odkrywał tę jedność ducha poety
ckiego z religijnym, proroczym, apokalip
tycznym, od którego poczynał siE! roman
tyzm u Blake'a, Hblderlina, Novalisa ... 
Odkrywał po swojemu, nie wiedząc nawet, 
że postępuje ścieżką równoległą do poprze
dników. Lecz była to i n n a ścieżka, cho
ciaż prowadziła do wspólnego źródła. 
Ufajmy więc wielkim poetom, my, czytel
nicy. Oni wiedzą lepiej, dokąd dążą. Poeci, 
ufajcie sobie samym, pamiętajcie o po
czątkach, własnych i wspólnych, o arche 
poezji, w której wam przyszło pracować. 
Bo nie na rynku, ale w waszym wnętrzu 
mieszka prawda. 

JAN BLONSKI 



KRÓTKIE KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
JlJLIUSZA SŁOWACKIEGO 

4 września 1809 w Krzemieńcu urodził się 
Juliusz Słowacki 

1819 rozpoczyna naukę w gimnaz jum 
w Wilnie 

1825 zapisuje się na Wydział Nauk 
Moralnych i Politycznyc'.1 Uniwer
sytetu Wileńskiego 

1827 układa pierwsze sonety 

1828 kończy studia uniwersyteckie ze 
stopniem Kandydata Obojga Praw; 
pisze poemF.t Szanfary 

1829 przenosi się do Warszawy, podej 
muje pracę w Komisji Skarbu ; 
pisze opowieść poetycką Hugo 
i dramat Mindowe 

1830 powstają wiersze patriotyczne 
(Hymn, Oda do wolności, Kulig) , 
opowieść poetycka Jan Bielecki, 
dramat Maria Stuart 

1831 opuszcza Warszawę, odwiedza Wro
cław, Drezno, Londyn; osiada na 
stałe w Paryżu ; tu powsta je poemat 
Żmija 

1832 Lambro, Duma o Wacławie Rzewus
kim, dramat w języku francuskim 
Beatrix Cenci , nieukończona po
wieść w języku francuskim Le roi 
de Ladava 

1833 przenosi się do Genewy; Godzina 
myśli , Kordian 

18 34 Balladyna 

1835 Horsztyński , drobne liryki 

1836 wyjazd do Rzymu i Neapolu, po
dróż do Egiptu, P alestyny i Syrii ; 
Podróż do Ziemi Swiętej z Neapolu, 
Smutno mi Boże ... 

18~ł7 po powrocie z wyprawy na Wschód 
zamieszkuje we Florencji. 

1838 ponownie osiada w Paryżu; Anhelli, 
Poema Piasta Dantyszka, W Szwaj
curii, Ojciec zadżumionych 

1839 Mazepa , Swięcone u Radziwiłła 
Sierotki, Lilla Weneda, Testament 
mój 

1840 dramat Beatryks Cenci w języku 
polskim 

1841 Pogrzeb kapitana Meyznera , pierw
sze pieśni poematu Beniowski, 
fragment dramatyczny Jan Kazi
mierz 

1842 dramat Złota Czaszka, praca 
nad Fantazym; 12 lipca po raz 
pierwszy rozmawia z Andrzejem 
Towiańskim 

1843 Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei , 
Książę Niezłomny (wg. Calderona) , 
Fantazy 

1844 Genezis z Duchn, dramat Zawisza 
Czarny, fragmenty dramatyczn~ 
Walter Stadion i Agezylausz 

1845 Do autora trzech psalmów, Samuel 
Zborowski, fragment dramatyczny 
Książę Michał Twerski: rozpoczęcie 
pracy nad Królem-Duchem 

1846 Rozmowa z matką Makryną Mie
czysławską, fragmenty poetyckie 
Pan Tadeusz i Dziady, przekład 
fragmentu Iliady 

1847 prapremiera Mazepy w Budapeszcie 
- jedyna premiera sztuki za życia 
autora 

l 848 podróż do Poznania i Wrocławia, 
spotkanie z matką ; ostatni powrót 
do Paryża - wiersze Wyjdzie stu 
robotników, Biada warn - gdy 
budzi się duch, Ten sam duchowi 
płomienny szlak 

3 kwietnia 1849 w Paryżu umiem Juliusz 
Słowacki 
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