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Juliusz Słowacki 
.. . mistrz słowa, rymu, myśli. 

Obok Mickiewicza i Krasińskiego 
często zaliczany do „wielkiej trój
cy narodowych wieszczów". Poeta, 
dramatopisarz, epistolograf, twórca 
własnej, romantycznej kosmogonii 
i mesjanistycznej historiozofii (fi
lozofia genezyjska). Urodził się 
4 września 1809 roku w Krzemień
cu, zmarł czterdzieści lat później 
w Paryżu (3 kwietnia 1849 roku). Dzieci11stwo poeta spędził u boh1 swo
jej matki, która - po śmierci ojca Juliusza - otoczyła syna szczególną 
opieką. Przez całe życie łączyła Słowackiego z matką przedziwna więź. 
Wzajemną miłość i oddanie najlepiej widać po zachowanej niemal w ca
łości korespondencji Salomei z Januszewskich i jej syna, Juliusza Sło
wackiego. Młody poeta wychowywany był w otoczeniu elity intelektu
alnej Krzemieńca i Wilna. Studiował prawo. Podczas studiów zetknął 
się z Mickiewiczem, Lelewelem, braćmi Śniadeckimi . Echa tamtych lat 
niejednokrotnie powracały w późniejszej twórczości poetyckiej i dra
matycznej . W lutym 1829 roku wyjechał do Warszawy, gdzie pracował 
w min. w Biurze Dyplomatycznego Rządu Narodowego. 

Pierwsze utwory Słowackiego powstawały w stylu „byronowskim". 
Największy jednak wpływ na jego twórczość miało bez wątpienia po
wstanie listopadowe. Jego utwory patriotyczne przedrnkowywane były 
w prasie powstańczej i cieszyły się sporą popularnością. Do dziś duże 
kontrowersje wzbudzają motywy, które kierowały poetą, kiedy w marcu 
183 J roku opuścił Polskę na zawsze wyjeżdżając do Drezna (później -
jako kurier dyplomatyczny - do Paryża i Londynu). W 1832 - już za 
granicą - drnkicm ukazały się jago pierwsze powieści poetyckie (Żmija, 
Jan Bielecki, Hugo, Mnich, Arab) oraz dramaty (Mindowe i Maria Stu
art). Te zdecydowanie romantyczne utwory, bliskie Szekspirowi i Bay
ronowi, nie znalazły uznania u zaabsorbowanej klęską emigracji, zwłasz
cza, że Mickiewicz - najważniejsza postać literatury tamtego okresu -
miał powiedzieć, iż ,jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak 
wzniosły kościół - ale w kościele Boga nie ma". Zdanie to znacząco 
wpłynęło na odbiór twórczości Słowackiego . 

Od grudnia 1832 roku Słowacki przede wszystkim podróżował. Wiel
kie wrażenie zrobiły na nim Alpy, przez kilka lat przebywał bowiem 
w Genewie, skąd słał do matki pełne zachwytu listy. W tym okresie po
wstał poemat miłosny W Szwajcarii oraz liczne liryki. Pogłębione w tym 

czasie refleksje nad ojczyzną, aktualną sytuacją polityczną oraz rolą 
narodowej literatury można dostrzec w wielkich - może największych -
dramatach Słowackiego napisanych właśnie w Szwajcarii: Kordia
nie( 1834), Balladynie( 1839), Horsztyńskim ( 1835). Były ona realizacją 
programu poezji narodowej, który znalazł się w tomie Ul jego Poezji 
(w tomie znalazła się min. Godzina myśli). Podniosła problematyka na
rodowa i nowoczesna fonna dramatów otworzyły nowy, dojrzały okres 
w twórczości Słowackiego i były zarazem kolejnym, ważnym ogniwem 
w rozwoju polskiego romantyzmu. Podczas pobytu we Włoszech poeta 
serdecznie zaprzyjaźnił się Zygmuntem Krasińskim, w którym znalazł 
serdecznego, lecz wnikliwego, krytyka. Żniwem podróży do Grecji, 
Egiptu i Palestyny były utwory inspirowane wschodem, lecz w istocie 
bardzo bliskie tematyce emigracyjnej (Hymn o zachodzie słońca. Roz
mowa z piramidami, Podróż z Ziemi Świętej do Neapolu, Grób Aga

memnona, Anhelli. Ojciec zadżumionych). 
W 1838 roku Słowacki powrócił do Paryża, gdzie został już do końca 

życia . Intensywnie pracował, chcąc zdobyć uznanie i rangę „poety naro
dowego" . To wtedy powstaje min. Mazepa i Lilia Weneda oraz Testa
ment mój. Utwory te, tak znacząco różne od uchodzącej wtenczas za 
wzór twórczości Mickiewicza, nie spotkały się ze szczególnym zainte
resowaniem czytelników. Słowacki wdał się w polemikę ze swoimi od
biorcami pisząc poemat dygresyjny Beniowski. Poemat wywarł ogrom~ 
ne wrażenie w kręgach emigracji i wzmocnił pozycję poety. Słowacki 
w tym czasie przeżył swoją ostatnią wielką miłość do Joanny Bobrowej, 
którą sportretował w wydanym dopiero po jego śmierci Fantazym. 

W 1842 roku Słowacki został przedstawiony Andrzejowi Towiań
skiemu. Jego nauki miały ogromny wpływ na poetę i choć ten wkrótce 
opuścił założone przez Mickiewicza Koło Towiańczyków, to zetknięcie 
się z doktryną ,,Mistrza" pozwoliło mu rozwinąć i sfonnułować wła~n: 
system filozoficzny, którego zalążki tkwiły już w utworach w~ześmeJ
szych, zwłaszcza w Godzinie myśli. System ten zost.ał dokładnie prz~d
stawiony w poetyckim traktacie Genezis z Ducha 1 często zwany Je~t 
„genezyjskim mesjanizmem". Najciekawszymi realizacjami poetycki
mi genezyjskiej interpretacji dziejów narodowych są dramat Samuel 
Zborowski oraz epos historyczny Król-Duch, a także w Ksiądz Marek 

i Sen srebrny Salomei. 
Na wieść o ogarniającej Europę Wiośnie Ludów poeta zebrał wokół 

siebie grnpę przyjaciół chcąc przedostać się do Pozania i walczyć o ni~
podległość. Deportowany przez policję do Wrocławia (gdzie ~~otkał. się 
z matką) musiał wracać do Paryża. Zmarł na grnźlicę, pozostaw131ąc więk
szość dorobku w rękopisach. W 1927 roku przywieziono jego prochy do 
Polski, gdzie złożono je na Wawelu, tuż obok prochów Mickiewicza. 



Siła nabywcza pieniądza na ziemiach polskich 
pod zaborem rosyjskim około roku 1840. 

Burmistrz rocznie - ok. 1 O OOO złotych 

Kierownik huty rocznie - 900 rubli+ dodatek funkcyjny 150 rubli 

Główny kasjer - 450 rubli + dodatek funkcyjny 45 rubli 

Kancelista - 120 rubli 

Fleczer - 150 rubli 

Weterynarz - 360 rubli 

Akuszerka -- 45 rubli 

Ogrodnik - 270 rubli 

Woź.ny - 120 rubli 

Mąki pszennej korzec - około 50 złote 

Grochu korzec - około 30 złote 

Mleka garniec - 17-30 groszy 

Jajo - 1,5-2 groszy 

Piwa podwójnego wiadro - 3-4 złote 

Gorzałki garniec - 4-6 złote 

Wół - 105-315 złote 

Baran rzeźny - 30-40 złote 

Świec łojowych funt - 30-40 groszy 

Płótna lnianego łokieć 35-60 groszy 

Kapusty korzec - 75 kopiejek 

Surdut - 3 ruble srebrne 

Płaszcz - około 6 rubli srebrnych 

Czapka robotnicza - 30 kopiejek 

Piwa dubeltowego wiadro - 4 złote 



Fantazy 
Uświadomienie sobie kontrastu między uczuciem prostym i silnym a po

zą uczuciową, między prawdziwą, cichą tragedią a bogatym w słowa 
dźwięczne komedianctwem tragicznym, między istotnym pięknem życia 
a romantyczną pogonią za pięknem niezwykłym, między powagą prawdy 
a różnymi rodzajami blichtru komedii - oto było podłoże psychiczne Fan
tazego. 

I romans franfurdzki i pojedynek n iedoszły z Ropelewskim wprowa
dziły niewątpliwie do życia pierwiastki dodatnie - ale dysonansów było 
w nich sporo, zbyt wiele, by obojętny mógł być na to krytycyzm Słowac
kiego. Mimo wszystko - w obu tych epizodach, w których zaj ął stanowi
sko wyjątkowo aktywne, mus iał odczuć i uznać ich marność . Wobec ta
kiej miłości, jakiej ideał przyświecał poecie, czymże był zainscenizowany 
po literacku atak uczuć do Bobrowej , czym całe to rzekome ożyc ie serca? 
( ... )Czy nie było to wszystko romantyczną tragikomedią? 

Dawniej taka rewizja własnej postawy życiowej byłby doprowadziła 

do ujęcia tragicznego; teraz autor poematu o Beniowskim( ... ) skłonny do 
był do śmiechu i do ironii. Zresztą - najważniejszym rezultatem analizy 
krytycznej było może shvierdzenie, że w tym wszystkim nie tkwił nawet 
tragizm, że na innych drogach życia , na innych szlakach duchowego roz
woju jawią się bohaterowie tragiczni. I ówczesne dyspozycje psychiczne 
i rezultat refleksji doprowadziły do tego, że właściwą formą epicko-lite
racką stawało się zmieszanie drwin i wzlotów, łez i ukłuć, śmiechu i roz
machu fantazji - właściwą formą dramatyczną tragikomedia. ( ... ) 

Utwór bowiem, który zrodził się z bystrego, satyrycznego wglądnięcia 
w duszę własną i dusze obce, rósł i soków nabierał jako poetycki akt ze
msty. Miał więc historię i tendencję pokrewną, jak Beniowski ( .. . ), ale 
nowy utwór miał dać zadośćuczynienie za inne przykrości . Inną też czynił 

to metodą. Nie rzucał inwektyw ni docinków, nie dawał uczuciom uj ścia 
w wybuchach lirycznych, ale zobiektywizował treść psychiczną· osobom 
do których Słowacki żal w sercu żywił, pokazał ... zwierciadło [Fantazy 
jest Krasińskim, a Idalia Bobrową]. Nie poprzestał na tym. Człowieka, 

który niespodziewanie stał się jego rywalem w świecie miłości, ukarał 
w marzeniach. Nie nadmiernie, bo nienawiści nie czuł przecież ku przyja
cielowi, ale dotkliwie, w sposób mogący ranić miłość własną. Zgodnie 
z psychologią marzeń, kierowanych przez życzenia, wciągał Krasińskie

go w sytuacje, które miały dawać rekompensatę za to, co niemiłego prze
szedł Słowacki. ( ... ) niechże ten Zygmunt Krasiński przegra kampanię 
w szrankach Amora. Niech dawny stosunek do Bobrowej będzie mu sa
memu kulą u nogi i przeszkodą, psującą zamysły erotyczne. Niech s ię 
przekona, że blask jego wielkości kurczy się i blednie wobec człowieka 

niby zwykłego, ale mającego aureolę prawdziwych, nie marzonych czy
nów, prawdziwego, nie marzonego męczeństwa. Niechaj temu młodemu 
magnatowi, ufnemu w urok swej osoby, piękna i szlachetna dziewczyna 
w twarz rzuci słowa prawdy, że tylko dla pieniądzy gotowa mu w rozpa

czy rękę oddać . ( ... ) 
A do tej kobiety, która jest mu tak wierna, do tej Idalii-Bobrowej, 

niechże wróci ostatecznie, niechże czuje się zmuszony wrócić, ale jako 
bankrut, ale dlatego, że go inna nie chce. Jak zaś Słowacki, chcący zdo
być Bobrową, znalazł ją- zakochaną w drugim i drugiemu wierną, niech 
Fantazy-Krasiński zakocha się w Diannie, wiernej - dawnemu kochan

kowi.( ... ) 
O wiele łagodniej, chociaż także z niemałą dozą złośliwości , odwza-

jemnił się poeta swojej „dręczycielce". Kochasz go ciągle? - mówił do 
pani Bobrowej - więc dobrze, gońże za nim, obserwuj, jak się do drugiej 
zaleca, przebywaj piekiełko zazdrości i poniżenia, graj wspólnie z nim 
sceny tragicme i komiczne, a w końcu - skoro chcesz koniecznie - bierz 
go sobie ponownie. I tak go inna nie zechce. I tak dobrana z was para.( ... ) 

Idalia-Bobrowa przyprowadziła ze sobą męża, pana Bobra, który na
zwany został hrabią Respektem, i obie piękne córeczki „dręczycielki" frank
furdzkiej - Ludwikę, czyli Lolkę, i Zofię. Wprawdzie i hrabia Respekt, 
i obie hrabianki figurowały już w powieści satyrycznej, ale zdaje się teraz 
dopiero rysy sióstr sympatycznych upodobniły się c.ałkowicie do panie
nek, które Słowacki darzył serdeczną życzliwością. Ze zaś obie Bobrów
ny były modelami Diany i Stelli, świadczą późniejsze, już w epoce misty
cyzmu pisane wiersze Do Ludwiki Bobrówny i W pamiętniku Zojii Bo
brówny. Kontrast tonów i obrazów ten sam, co w obu postaciach dramatu, 
te same motywy zasadnicze w zarysowaniu p01irctów. ( ... ) 

Poeta dawał bohaterowi tytuł hrabiowski i mały wzrost Krasińskiego, 
wziął z życia stosunek do kochanki porzuconej i do przyjaciela-opiekuna 
- lecz najlżejszym potrąceniem nie ruszył prawdziwej tragedii, nie wspo
mniał o chorobie, nie wspomniał o stosunku do ojca, chociaż narzucało 
się to niemal , by zabiegi matrymonialne motywować naciskiem takim, 
jaki na syna wywierał Wincenty Krasiński. Gdyby autor Irydiona kiedy
kolwiek do rąk dostał Fantazego - niejedno byłoby go drasnęło, uraziło, 
oburzyło, ale nic by go nie było prawdziwe, głęboko zabolało . 

Zresztą - Słowacki nie tylko portretował w Fantazym Krasińskiego; 
włożył w bohatera także niemało duszy własnej. Pomimo reminiscencj i 
twórczości obcej - użyczał mu coś ze swego władztwa słowem; a chociaż 
w malowaniu jego wyobraźni posługiwał się może jakimiś echami listów 

i rozmów, odzwierciedlał własne przeżycia. 

Juliusz Kleiner „Juliusz Słowacki. Dzieje twórczosci" , Kraków 1999. 



JULIUSZ SŁOWACKI 

(Nowa Dejanira) 
Dramat w pięciu aktach 
Rzecz dzieje się na Podolu, około 1841 roku 

Obsada: , 
Hrabia Resp.ekt, były marszałek powiatowy ~.:::.:~~~\ .'~(',' > ·ił 

~:~~!~~p~:~~a~jego żona ~~\::·~·'/7 ;J'(<t\ 
ELZBIETA LASKIEWICZ {;· :~/&, ! . ', i, ~ .:. · ),t.'ij 

1!..· \~~:·· „. „ ·, ! t„~ 
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JOANNA LITWIN ' " ·~~<„ ::.:. : :~~., .. ~ ·~.,:r 
Hrabia Fantazy Dafnicki 
JERZY DZIEDZIC 

Rzecznicki, marszałek powiatowy, jego przyjaciel 
ZBIGNIEW LERACZYK 

Hrabina Idalia 
EWA LEŚNIAK 

Wołdemar Hawryłowicz, rodem Czerkies, stary major 
rosyjski 
JANUSZ OSTROWSKI 

Jan, zesłany na Sybir w sołdaty 
ROBERT WDANIEC 

Kajetan, kamerdyner hrabiostwa Respektów 
PIOTR ZAWADZKI 

Helenka, pokojowa Idalii 
IWONA FORNALCZYK 

Lokaj Idalii 
GRZEGORZ KRAWCZYK 

Kałmuk, sługa majora 
MARCIN ZAWODZIŃSKI 

Reżyseria: 

HENRYK ADAMEK 

Scenografia: 
WOJCIECH JANKOWIAK 

Kostiumy: 
MARTA HUBKA 

Muzyka: 
WŁODZIMIERZ NAHORNY 

Fragmenty „Fantazji Polskiej" 

Asystent reżysera: 
Zbigniew Leraczyk 

Inspicjent: 
Ryszard Grochowina 

Sufler: 
Agnieszka Dzwonek 



Joanna Bobrowa 
i Juliusz Słowacki 

Celem nagłej podróży poety do Frankfurtu była nie 
tylko chęć usunięcia się z Paryża w chwili wyjścia dru
kiem Beniowskiego - poematu będącego rozprawą 
z emigracyjnymi krytykami, ale również pragnienie 
spotkania z bawiącą we Frankfurcie panią Joanną Bo
brową. Znana była ona w kręgach ówczesnej elity to
warzyskiej przede wszystkim ze względu na głośny ro
mans, jaki (. „ ) miała z Kraśnit'lskim . Separowana z mę
żem, mieszkała Bobrowa na przemian w Paryżu, Frank
furcie lub Dreżnie, wyjeżdżała też czasami na Wołyt1 
do stron swych rodzinnych. Słowacki zetknął się z nią 
po raz pierwszy w Dreźnie w 1831 roku, ponowne spo
tkanie nastąpiło w dziesięć lat później w Paryżu, praw
dopodobnie na początku 1841 roku. Przelotna znajo
mość zmieniła się wkrótce w gorącą miłość ze strony 
poety, a następnie w głęboką, dozgonną przyjaźtl. 

„ ... nieszczęsne położenie, w które sam siebie wpę
dziłem goniąc bańkę mydlaną zwaną miłością, męka 

moja się nie kończy, jednak postępuję powoli i mam 
nadzieję, że przyzwyczajenie uczyni to, czego nie mo
gła uczynić miłość. Nie żałuję jednak, że przyjechałem ... 
dni moje upływają przyjemnie, widuję ją, czuję przy
spieszone bicie serca mojego i jej, jej twarz, różowi się 
barwą, która mi przypomina blask zorzy w Grecji, uczę 
się mówić językiem miłości, żyję i promienieję ... cze
góż trzeba więcej? ( ... )". ( 18 maja 1841 roku). 

Kuszenie Bobrowej odbywa się za pomocą rękopi
su dramatu Beatrix Cenci. Jest to najzupełniej zgodne 
z konwencją romantyczną. Muza z Podola była jednak 
kobietą chimeryczną, ulegała humorom i atakom histe
rii, liczyła się z głosem opinii publicznej, z którą nie 
umiała walczyć. Po głośnym skandalu, jakim był ro
mans z Kraśnit'lskim , pani Joanna stała się z pewnością 
bardziej ostrożną i zgorzkniałą. ( ... ) 

„Pani moich myśli nie daje mi ani chwili spokoju 
i rzadko bywa cisza na morzu, po którym płynę na peł
nych żaglach. Cierpię i gryzę wędzidło pieniąc się . 

' . 

Twoja rada, aby się 
ważyć, ważyć się na 
wszystko, nie jest do
bra , spróbowałem 
i o mało nie zginą
łem, jeszcze chwila 
i wszystko byłoby si ę 
dla mnie sko1'tczyło. 
Teraz jestem bardziej 
ostrożny i ona rów
nież . („. )" (22 maja 
1841 roku). (.„) 

Zabiegi o wzajem
noś ć Bobrowej za
koóczyły się zupeł

nym fiaskiem. Ro

mans pozostał w sferze wyobraźni , w momencie kry
tycznym odwołano s i ę do opieki boskiej, by w ten spo
sób uratować chociaż przyjaźtl . („.) 

„Życie, które tu prowadzę, jest nieznośne : j es tem 
sam, na jej łasce , duszę mam rozdartą przez ni ą. Jest 
niemożliwym znosić dłużej takie tortury; musu; wyje
ch ać , toteż najwyżej za dzies i ęć dni jas kółcze moje 
mieszkanko zobaczy mnie znowu" . (1 czerwca 1841 
roku) 

Dnia 8 czerwca 1841 roku poeta przybył do Pary
ża. („ .) Prawdopodobnie na przełomie 1843 i 1844 roku 
przystąpił do pracy nad nowym dramatem pt. Funta::y. 

Zhi gnicw Sudo lski „Słowa cki. Opow i eść biogra fic w a". Warszawa 

1996. 



Pozdrawiam Panią, 
Sługa dawny - i wierny - teraz szczęścia życzący - i spełnienia wszel
kich nadziei. Całym sercem proszc; - strzeż Pani serca wielkiego - i pra
cuj nad małościami w duchu prawdy i miłości. Smutku mi ujmiesz, któ
ry mam - wszystko, co wielkie jest serdecznie - rosnąć nie chce ... 

Jul 

fragment lisru do Joanny Bobrowej. 

Nie opuszczaj mnie, Pani, i nie 1wij tej cudownej jakiejś małej nitecz
ki, która podłóg listu Pani - związek nasz stanowi i bez nieświętości 
zerwaną być nie może. lle razy pociągniesz Pani za te; nitkc;, to odezwę 
się jak dzwonek , nawet spoza świata i po - za świata i po wiekach. 

Twój Jul 

Fragment listu do Joanny Uobrowcj / 6 cLcrwca 1844 roku. 

„Fantazy" romantycznej Pol
ski zwierciadło wklęsłe ... 

Stanislaw Wasylewski 
.. Ciclliom Juliusza Słowackiego 

rycerza narowietrznej wałki , 
która o narodowość naszą 

się toczy'". I 909. 

Pół miliona 
W naszym dramacie suma pół miliona złotych została rzucona na szalę trzy razy. 

To pół miliona Fantazego, Idalii, Majora. Wreszcie Major „dobija targu".( ... ) 

Historia pierwszego pól miliona. 

Nie wiadomo z początku, dlaczego Fantazy zainteresował się Dianą. Pochodzi 
ze świetnego rodu, kocha go piękna i wytworna Idalia. Jest bogaty. Wytłumacze
nie może być tylko jedno: Fantazy szuka nowych wrażeń i nie liczy się z niczym. 

„Milion z górą ... Mego majątku ... kiedy się spienięży, Zamienić w złoto - w je
den zlać pierścionek[ ... ) i pannie Dyjannie Wtoczyć go ... jeśli nie weżmie - w staw 
rzucić."( ... ) 

... jesteśmy świadkami nagłej przemiany w psychice Fantazego. Obojętny, a na
wet ironicznie dotychczas nastawiony do miłości konkurent zaciekawił się prze
szłością swej przyszłej narzeczonej i serce jego uczuło gniew, że nigdy nie będzie 
panem serca Diany. Ta myśl dopiero pobudziła w nim uczucie - ale jest to już 
uczucie „uszkodzone myślą", niepełne zatem i już z góry wyrafinowane oraz chłod
ne. Owo „uczucie" bohatera, wprawione w stan życia poprzez myśl o niszczeniu 
życia wokół siebie, dyktuje Fantazemu następujące ,,wyznanie miłosne": 

„Ona. co na nmie jako narzeczona 
Patrzeć tu musi ... a w duszy gorącej 
Czuje ... że będzie majątkiem kupiona, 
A cierpliwością wypłacić się musi -
Ta panna ... Czuję, że to podłość we mnie! 
Ale mnie jakiś szatan wewnętrzny kusi 
Popełnić taką podłość i nikczemnie 
Kupić ją ... złotych polskich pół milionem! 

Historia drugiego pól miliona 

Prosto idź na targu scenę 
I mów, że siostra ci jedna po zgonie 
Na zagranicznym banku zostawiła 
Tyle - ile ci ludzie chcą za córkę. 
Ja jestem twoją siostrą ... 

- mówi Idalia do Jana. W ówczesnej realistycznej powieści obyczajowej tego 
typu sytuacja zwiastowała szybkie i szczęśliwe rozwiązanie społeczno-obyczajo
wych konfliktów. W Fantazym - stanowi dopiero początek konfliktu moralnego. 
Ponieważ Janowi mogły pomóc tylko pieniądze - Idalia prosi Jana o przyjęcie od 
niej pół miliona, żądając w zamian bezinteresownej oceny jej intencji. Prosi jak 
o laskę, jak o największy dar. Prośba miała się stać czynnikiem uidealnienia daro
wizny. Idalia błaga Jana o poświęcenie się, aby do zera sprowadzić materialną 
wartość daru, który nie mógł składać się z samych zer. Jan dar odrzucił. Na dnie 
darowizny tego typu czaiła się bowiem zawsze groźba hańby dla przyjmującego, 
niezależnie od intencji darującej , a w dalszej perspektywie - groźba zhańbienia 



ukochanej kupnem. „To przypomina mi ' Z gorl<.i na gorkę', piosenkę ruską" mowi 
Jan widząc siebie na miejscu Fantazego w roli targującego się o Dianę. I odpowia
da słowami protestu, w których dwna miesza się z poczuciem niezasłużonej krzyw
dy i ujmy na honorze. (.„) Pokorny w swoim ubóstwie, był przecież Jan z tego 
ubóstwa dumny na tyle, że potępiał każdą pomoc, która wydawała mu się upoko
rzeniem. Idalia przeciwstawiła Janowi teorię „anielskiej" pokory, określając jego 
dumę mianem uczucia konwencjonalnego moralnie, jakkolwiek mimo tej kon
wencji stosunkowo szlachetnego, bo roktuącego nadzieję na przyszłość. Owa „aniel
ska" pokora miała u Idalii polegać na poświęceniu się ludziom bez reszty. („.) 

Po czyjej stronie stanął Słowacki w konflikcie idei między Idalią i Janem? Spór 
między hrabiną a syberyjskim wygnańcem zostawił poeta nierozstrzygniętym. Każ
dej postaci przyznawał pewne racje ideowe i kazał bohaterce nagle przerwać rozmo
wę, zanim doszło do ich ostatecznego wyjaśnienia. Jan zawinił, bo odrzucił „pomoc 
siostrzaną"; jakkolwiek docenił intencje - nie zaufał ludzkiemu sercu. Pokora, z któ
rej był tak dunmy, nie była uczuciem dostatecznie szlachetnym. 

Pokora Idalii, jakkolwiek głoszona w metafizycznym świetle błyskawic, nie 
była moralnie bezinteresowna. Najpierw dlatego, że Idalią powodował gniew i chęć 
zemsty. (.„) więcej było w niej pozy, niż prawdziwego uczucia. Poza zwyciężyła 
głosicielkę idei. („.) 

Dzieje drugiego pół miliona nie doprowadziły w dramacie do decydujących 
rozstrzygnięć. Poeta napisał tylko kolejny rozdział swojej „filozofii pieniądza' ', 

pokonał jego niszczącą siłę w warunkach absolutnej niezależności wobec ludz
kich intencji. („.) 

Historia trzeciego pól miliona. 

Dlaczego umiera Major? Przywiązany serdecznie do Respektów, wygnańców 
niegdyś takich jak i on, czyni wszystko, aby dopomóc im na swój sposób, szczerze 
i otwarcie. Tragedia jego polega na tym, że chociaż uczynił wszystko to, czego 
w skrytości ducha pragnęli Respektowie, nie uczynił tego w sposób przyjęty na 
wielkim świecie, „gdzie pozór się ceni". Major po prostu nie rozumiał zasad obłu
dy, nie pojmował „teatru" w Respektowie, jakkolwiek zdawał sobie sprawę, że 

gospodarze grają komedię. Kiedy zrozumiał, że Respekt nie jest, wbrew pozorom, 
bogaty, było już za późno, ale i w tym momencie nie zawahał się zapłacić najwyż
szą cenę, na jaką go było stać . Słowacki skonstruował ciąg wydarzeń w ten spo
sób, że śmierć Majora stała się w rezultacie warunkiem ocalenia Respektów. I Major 
podjął decyzję dobrowolnie, ale na łożu śmierci, w wanmkach bezwzględnej szcze
rości swojej intencji, zdecydował się na pokierowanie wypadkami samodzielnie 
i ułożył swój testament. Tym razem Jan nie musiał już sam iść na targ. ( .„) W każ
dym innym wypadku Jan musiałby odmówić przyjęcia pieniędzy, Rcspektowie 
zaś mogliby demonstrować wobec niego swoją pychę. ( „.) 

Zwycięstwo ostatniego pół miliona nie jest zatem zwycięstwem łatwym. Zwy
cięstwo ostatniego pół miliona jest zwycięstwem tragicznym. 
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