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O I nie lękajcie się mojej goryczy! 

Dalibóg! nie wiem sam, skąd mi się wzięła; 

Długo po świecie, pielgrzym tajemniczy, 

Chodziłem farby zbierając do dzieła, 

A teroz moja muza strof nie liczy, 

Lecz złe i dobre gwiazdy siać zaczęła; 

Komu za kołnierz spadnie przez przypadek 

Syrius rzucony przez nią lub Niedźwiadek, 

Spali się - lecz ja nie winien. Per Sacco! 

Różnymi drogi mój poemat wiodę; 

Jak Chochlik często częstuję tabaką, 

A gdy kichają, ja zaczynam odę, 

Na przykład drugą piękną Odę taką 

Jak do młodości. Może serca młode 

Pokochają mnie za to, żem jest śmiały 

Jak Roland, który wpół rozcinał skały. 

Beniowsl<i 

Antoni Małecki 

KREACJA ZA WIŁA 
I PZEŁADOWANA 

Po tern wszystkim, com powiedział, rozumiem, 
że nie będę się potrzebował tłumaczyć przed 
czytelnikiem, dlaczego nie uważam za s tosow
ne podejmować właściwego rozbioru Księdza 

Marka i Snu srebrnego Salomei. Są to rzeczy, 
które by rozbioru szczegółowego wcale nie wy
trzymały. W Księdzu Marku znajduje się nie
wątpliwie tu i ówdzie (a szczególnie w akcie Tl 
ustępy genialnie napisane i takiej siły , że ma
łoby który utwór dawniejszy - nie tylko Sło

wackiego, ale któregokolwiek z najznakomit
szych poetów naszych, potrafił okazać w skła

dzie swoim coś podobnego 1 Ale całość kompo
zycji i ogólne autora założenie żadną miarą 

myślącego człowieka zaspokoić nie mogą. 

Sen srebrny Saiomei nierównie więcej ma 
okrągłości i wykończenia, aniżeli utwór po
przedni. Mimo to jednak i tutaj ostateczny 
zamiar autora nie jest tak jasny, iżby sam przez 
się uderzał w oczy. Na pierwsze spojrzenie zda
je się to być tylko prosta udramatyzowana po
wiastka o dwóch małżeństwach, których dojście 
do skutku stało się podobnem dopiero w skutek 
różnych nieszczęść i trwóg krajowych, jakie 
przeszły ludziom ówczesnym nad głowami. Dla
tego też zatytułował to dzieło swoje poeta ro
mansem dramatycznym - a więc niejako po
wias tką, romancą. Z tern wszystkiem przezierają 
i tutaj pewne ukryte, zaledwie dostrzeżone in
tencje głębsze, które ze sprawą tych dwojga 
małżeństw w przypadkowym tylko zostają 

związku, a dotyczą najżywotniejszych kwestyi 
całego społeczeństwa narodowego. Gdyby zwią
zek między osnową sztuki, stanowioną, że tak 
powiem na pierwszym planie, a temi ideami 

3 



ogólniejszego znaczenia był wydatniejszy; gdyby 
te idee, te wieszcze przekonania poety, te sądy 
o społecznych narodu naszego winach, fatalnoś
ciach a w najdalszej perspektywie wreszcie na
dziejach były więcej sformułowane i artystycz
nie w ci e I o n e; gdyby na koniec nie było ze 
strony formy tyle powodfiw do protestacji: -
byłoby to jedno z najznaczniejszych arcydziPl 
naszych. Byłby to pomnikowy wyraz wieszczej 
teodycei ducha polskiego! Ale właśnie tej pew
nej ręki, 1.ej dokonanej myśli artysty i filozofa 
nie widać w Snie Salomei! Są tu tylko zarody 
i błyski genialnego pomysłu ; ale do rozprowa
dzenia tego pomysłu i postawienia go na jaw 
wszem wobec i każdemu z osobna - na niesz
czę~cie nie przyszło! Migają się tedy tylko o,:l 
czasu do czasu przed oczyma naszemi złudnę 

wskazówki, w myśl których idąc, zdaje nam 
się, że potrafimy podążyć w ślady za pędem 

ideału poety. Ale każda taka skazówka przez 
krótką tylko chwilę wiedzie do celu, a nieba
wem potem zawodzi. Albo ją bowiem zgoła 

tracimy z oczu, albo też doprowadza nas ona 
do takich punktów widzen ia, że patrząc z nic:1 
na to co się dalej otwiera, nie radzibyśmy szli 
dłużej tą samą drogą; zdaje nam s ię bowiem, 
że błądzimy po jakimś labiryncie, z którego nie 
ma wyjścia. ( ... ) 

Dlatego też jeżeliby się miało określić etycznv 
sens Snu Salomei, trzebaby treść dramatu d0 
połowy prawie zapomnieć. Tylko bowiem z od
dalonego spojrzen ia na całość tej zawiłej i prz\~
ładowanej kreacji można odważyć się do robie
nia wniosków o głównej intencji jej autora' 
Niejednoby też dopiero trzeba nadłożyć, a i nie
jedno jako niepotrzebne i zawadzające usunąć, 

jeżeliby miał stanąć przed nami czysty i caiy 
pomys ł poety. 

„Juliusz Słowacki jego życie 

i dzieła w stosunku do współczes
nej epoki przez Antoniego Ma
leckiego", Lwów 1867 t. II. 

Salomea Słowacka 

Józef Trełiak 

ZLEPEK 
I 

NI EDORZECZNOSCI 
Spytajmy, jaka jest ogólna wartość tego ut

woru, to jest jaki stosunek stron dodatnich do 
ujemnych i jakie stanowisko jego w szeregu 
innych utworów poetyckich. Główną dodatni<i 
stroną Snu srebrnego jest to, co i w Księdzu 

Marku i w Beniowskim nadaje wielki urok 
poezji Słowackiego, i przed oczami entuzjastów 
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zasla 1ia wszystkie jej ulomności - rn i<inow icil! 
czy to swojski koloryt styl u. L udzi e występują 

cy w t y m dramacie, k tór 1ch m 1 śli i czyny s<l 

przeważnie dziwaczne, niepra wdopod ob1 e i ni e
dor zeczne, maj ą ru chy, a k cen ta i zwrot y m ow: 
ż ·w cm z g r ącej r z czyw i toś ci t:hw ·one, lu 'J 
wy bor n i '1: niez astygłe j jeszi.:zc pr7.L'S;:l oś c i sta
roszlacheckiej naślad ow;:inc, i t o wszy;; tk o ,\· 
!. ·wym, drgającym i rytm icrn ie jak slrum ic1i 
górsk i płynącym wierszu roztopione. w t y cl1 
ruchach, a centa ch i zwr otach maluj · s i ę pe 
części ohycz;,ij polsk i, po częśc i t m!Jer a mc 1t 
działa j ącyc 1 sób, więc di alog spra \\'ia \vielk't_ 
?J udzen ie życia , dopóki te osoby nic za cz} n ;:i j.i 
bredzić gorączko\\ym i obrazam i lu ' w nie 
prawdopod obnych występować sy tuacjac h. 

P oza s \ · ojskością k olorytu, poza si łą bar'' 
i d żwh:;czno.~t:ią \\ icrsza prawie ws z. stko w tym 
utworZL' p ornnionc i chorobliwe : i idea d r<1. 
matu , i budowa jego, i psychiczny stan os(Ji) 
rl;dałający t'11 . I deą dramatu, c h oć rnuie sam 
pot:la ni c zdawał sobie z !ego sprawy, j(·st fal; -
li m: udov:a opiera si ę na pl ątani n i e nie\\'y ja
::nionych motywów lu b steku nicprav dopodc
b iei'ls tw; na próbę psycho ogii osób d ość przy 
t u i:zyć , jak regi mentarz, po :śn ii c ci Gr m zczyfJ 
skiego, każe wnicś L; j qju c i ał u , nprze c'.' 11:1 

kr zcśl " a klęk11<1wszy przed nim wraz z syn m 
W7.ywa nicbo~zczyka , aby dobyl m icrza i ś cial 

im obu g] 1)\\'Y , jak o \\ iuowajrnm. Nie i ;rz „,,:
kadzn 1 o !Pm uż rt·gimentar:wwi, za1 ilZ hczp~

fr cdni o po leni, pog nclziwszy sic.'hit! w tnki lalwv 
:sposób „z t ą jasną d uchów r(Jżycą" . !Jy (' „llu·
maczem al 'kióv.; swcgG sy na dla Ksiqżniczki " 

i m<:J lowa( s bt In mi barwami w dzi<;ków j r :i 
c:i ii!a , „wt:ięt;'t:h a 1Jelny ch ta jcmny ]1 l.dC:iS/. 
l! O!'SÓW" eic. 

V•/ porównaniu o: Księdzem Mr1r/d e1P, • ·c11 

sr ebrn µ Sulumei i< st o w1 •k rn;iszym utworclll 
Tan tego budow a jest tylko zŁpsuta u końc,i. 

w tym jt•i;t zlepkiem u ieprnwdopcdubie i'l ~t w 
n i ed orzecznośc i . Pisząc K si<;d::. a M ar a, IJ.\' I 

Put·td napra\\"dt:: natchnion~· idei'] towianizmu 
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c h oć n;;tchni nia nie starczyło m u do k o1'1c a , v· 
'nie sr eiJrn ym a l omei wró ił do dawnego sta 

n ·iska w irt uoza, ja -je zajmował w F'rmtazym, 

Jakie zajmo\v;:ił \\ dawnych swoich t r agediach 
Wy ższe po<iclnwal tu niższemu , mówi ą c znany m i 
swwam i Goszczy11skiego. Osn uł w pra 'cizie sw <'ij 
dramat na tle poj~ ć m istyczny ch , ale on by ły 

tu sr udkir·rn niczcj ni ż. ce cm: cel em ~łównym 

było nap isanie c(ektowneg o dramat u , któr 1 
miał hyć szczeg«i lnym uczcz niem por•tyck ir:i 

mo ki. 

.J111er Trcllnl< : ,„Ju li usz S ł owack i " 

1{ 1»kńw 1904 r . t. fi 

Stan i sław Turo w ski 

BRAK HARMONII 
ARTYSTYCZNEJ 

.S um jąc wszystko, trzeba prązna0 . że Sen 
~·rebrn 11 ni c jes t ;:i rcydzi łcm . D<i leko mu ba r dz,; 
du tej doskonałości którą r huj e w ybCJr na ha -
rnonia logiczna i artystyczna. 

J ak kolwiek w iea t rzc ·it·szy s it; zna ·z n y m po
wodzeniem , \ o jednak poni eważ bogactwo treśd 
rozsadza ramy dramatu nadmiarem epick ie:gc 
pierwias ka , i pon i eważ r ozmaite moty\ ·y ciągle 

~i Q . py chaj ą 7. p ierwsi go planu , prz to interes 
dla któr ej bąd ź sprawy tr;;gicznej rozprasza s it; , 
mąci i s!;ibnie, a wi dz, wzruszony glęboko frag
mentam i, nie zazna tego os atecznegu, 1> t-:ż.ueg · 
wzruszenia, jak ie da je sp oisty dramat w chwiii 

r ozwiązania . 

SI nnislnw T n·ow,Jd : w,t<;p do 

„Snu srcb rneg u S~lomei " , Bi blio
tl·l<:t "·l.::iro ~l o\.•a, 1923 r. 



Juliusz Kleiner 

ZABOBONNA 
MISTYKA DNIA 

CODZIENNEGO 
Pomimo ulegania sugestii Towiańskiego i Koła 

odzywał sic;: chwilowo w poecie dawny kryty
cyzm i uprzytamniał mu, że w nowej sekcie 
sporo jest chorobliwości i że zatapianie się w 
sferę halucynacji i marzeń mistycznych zaciem
nia w niej myśl patriotyczną. W tym drama
tycznym wyznaniu wiary, jakim jest Ksiqd? 
Marek, znalazł się przecież ślad reakcji prze
ciwko towianizmowi. Wnosił ów ton reakc.1i 
Kazimierz Pułaski, jawiący się w akcie trze
cim. Pełen czci dla proroka, zachowuje prze
cież odporność żołnierską, praktyczną, racjona
listyczną i przy tym odporność patrioty czyn
nego - i kończy utwór niespodziewanymi sło

wami: 
Ten lud, widzę, cały chory, 
Wszędy, gdzie oczyma skinie, 
Widzi ogień i upiory. 
A ja wszędy w tej krainie 
Widzę jedną wielką bliznę, 

Jedną moją cierpiącą ojczyznę! 

Ale jeśli Słowacki uświadamiał sobie wyją+
kowo niebezpieczeństwo ogarniającej go atmo
sfery psychicznej, obronić się przed nim nie 
umiał. Zaświadczył o tym drugi utwór, tuż po 
Księdzu Marku napisany w ciągu kilku tygod
ni, ukończony w ostatnich dniach li stopada 
r. 1843, nadal rytmem calderonovvskim brzmią
cy, a o wiele bardziej barokowy - Sen srebrnu 
Salomei. 
Krąg tematów Beniowskiego, uporczywie na

rzucający się poecie, rozszczepił się między dwa 
dzieła. W Księdzu Marku postaci z czasów 
konfederacji barskiej organicznie przepoiły się 
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duchem mistyki; w śnie srebrnym, któremu 
dostarczyła materiału hajdamaczyzna, wątki hi
storyczne i romanse pozostały naprawdę du
chowi temu obce, jak też nie udało się epil:
kości ich przekuć w walory dramatyczne. Opo
wiadania wypełniają trzecią część utworu, naz
wanego zresztą „romansem dramatycznym w 
pięciu aktach". Podniecenie duchowe mistyka 
spotęgowało tylko szybkość tempa i krwawy ko
loryt okropności. Dostosowanie zaś tematu do 
ideologii nowej dokonało się w sposób dość 

zewnętrzny. 

Wszystko może przybrać". barwę mistyczną 
jeśli jest przeczute, zapowiedziane, ·zwi-ązane ze 
znakami taje·mnymi . świata- wyższego. W tym 
bowiem uznawaniu, Że każdy wypadek uprze
dzony jes.t czymś w sferze duchowej, tkwi rys 
typowy mistycznego· poglądu na świat. .Ą. jed
nym z orzykazań misty]\r, którym Słowacki 

przejął si.ę silnie, · jest obowiązek posłuszeństwa 
względem znaków Bożych. Więc nieszczęścia 

starego Gruszczyńskiego i jego wyrżniętej przez 
hajdamaków rodziny stąd płyną, iż nie posłu

chał on stuknięcia trzykrotnego, którym Chry
stus wezwał go do udziału w konfederacji. 
Bohaterka zaś mogłaby Ódwró,cić nieszczęści<i, 
gdyby poszła za wskazówką -snu ostrzegającego. 

ów Gruszczyński reprezentuje tężyznę staro
szlachecką jak Strażnik Złota Czaszka, bo sfera 
przedstawień owego dramatu, zahamowanego 
przez towianizm, r·ównież ujście znalazła w 
„romansie historycznym"; a że w Złotej Czasz
ce rodzina poety zapełniła dom krzemieniecki 
i córka Strażnika otrzymała rysy matki Sło
wackiego, przeto i córka ·Gruszczyńskiego ma 
podobny czar oczu zielonawych i co więcej nosi 
imię Salomei. Hołd bowiem świadomy sk~adal 

poeta matce swojej tylko doborem imion. żonę 
Horsztyńskiego nazwał Salomeą, Judycie karnl 
dać to imię w chwili chrztu i teraz pisał Sen 
srebrny SoJomei. Może zresztą podświadomi·=· 

w sposób zamaskowany, odpowiadały koleje 
bohaterki w jakiś sposób myślom jego o matce, 
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bo w sna(: h zachodzą często takie związki uta
jone, a cały utwór był niby wydzieraniem sio;: 
zmor sennych w dziedzinę jawy - i niby otrzą
saniem się, wyzwalaniem się spod ich naporu. 
Toteż finał ukształtowany jest jako przebudze
nie się radosne po snach dręczących: pogrążo

na w letargu Salomea budzi się po straszliwych 
przejściach do szczęścia i małżeństwa. Rażące 

to w ponurym i krwawym obrazie i niepraw-

Strona z raptularza poet1.1 z notatkami pt. „Na
uki naturalne" i r1.1sunkami liści 
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dopodobne, ale psychologią snów i przebudze>l 
uzasadnione. Od nieprawdopodobieństw zaś roi 
się w całym dziele, mimo że z niesamowitą 

prawdą oddana jest groza buntu hajdamackiego 

Do tragedii dziejowej, którą znal i z tradycji 
i z dziel historycznych, i z powieści czy sztuk 
teatralnych, z opowiadań Goszczyńskiego. 

poeta dołączył wątki romansowe o posmaku 
sensacyjnym, odpowiadające panoszeniu się li
teratury sensacyjnej we Franc.ii ówczesnej. 
Więc, jak często w romansach, z osobą boha
t erki łączą się rywale z dwu obozów walczą

cych, pan polski i Kozak - i nieszczęśliwy w 
miłości Kozak Semenko wznieca bunt. ów Se
menko wiedzie życie podwójne: jako Tymenk :i 
(historyczny) jest hersztem hajdamaków. Uwo
dziciel Salomei nikczccmnie chce ją ślubem 

związać z Semenką, a sam ożenić s ię z Księż
ni czką, która znów potajemnie poślubiła Saw•~ 

W tych różnych powikłaniach pomocnikiem byl 
Słowackiemu Dumas (ojciec). Akcja cała prze
pełniona jest wróżbami, wizjami, snami i sce
nami ok1·ucieństwa nieludzkiego, w którym 
zgodnie z historią współzawodniczą ze zbunto
wanymi chłopami ich pogromcy. Poeta mim0 
współczucia dla cierpień szlachty i sympatii d!a 
jej cnót rycerskich rozumie rozpaczliwy bunt 
ludu, którego wódz, na sądzie zapytany, jak 
zapalił płomienie buntu, odpowiada: „jak? -
sercem, panie"... Konsekwentni e przeprowadził 

tragiczną koncepcję Ukrainy, koncepcję Gosz
czyńskiego; ukazał, jak w krwi i łzach, mor
dach i rozpaczach utonęła owa przeszłość ko
zacka, której pogodę malował Zaleski. Tragiz
mem przL pełnił duszę Wern y hory , zbolałegc 

króla lir, kochającego i Polskę, i Ukrainę , a wi
dzącego, że morze krw i przedzieliło ludy bratnie 
i że bezsilne jest jego natchnienie prorocze. 
Straszny konflikt klasowy ukazał z godnym po
dziwu realizmem, który i w epoce mi styki do
chodził jeszcze silnie do głosu. 
Ukrainę wskrzesił poeta z olbrzymim czarem 

poezji, z podbijającym urokiem muzyczności, 
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która niezapomnianą czyni i dumę kozacką Se
menki, i słowiczy głos Salomei, rozbrzmiewają
cy wśród grozy, i hetmańską proroczą dumę 

Wernyhory. Ta poezja wznosi utwór chwilami 
na szczyty, ale nie zdoła przesłonić i ozłocić 

jego dusznej, mrocznej atmosfery. 
Nie mistyka wzlotów tutaj włada. Ksiądz 

Marek wiedzie myśl ku Bogu, ku Jego kapła

nom i bohaterom, Sen srebrn11 ku wróżbitom. 

bo tylko jako wróżbita należy do akcji Werny
hora. Tam przemówiła twórcza mistyka chwil 
ekstazy - tu lękliwa, zabobonna mistyka dnia 
powszedniego. · 

Juliusz Kleiner: "Słowacki" Os

solineum 1972 r. 

Gdzie mój poemat? Moje przedsięwzięcie 

Epiczne? Moja ariostyczna droga? 

Widzę, że 'wszystko mi stoi na wstręcie, 

Nawet pisania łatwość rzuca plamę -

Mówią, że w czterech dniach układom dramę. 

O Boże! ileż bym stworzył romansów, 

Gdybym chciał wszystkich d ... w być zabawą, 

Wyspą dla grubych naszych Sonczo Pansów, 

Na której by się uczyli ze sławą 

Sylabizować. 

Któż słyszał - jakie tajemnicze słowo, 

No którym stanąć mogliby synowie? 

Wszystko śpi głucho pod deską grobową. 

Beniowski 

Kto co od trumien zasłyszał - niech powie, 

A odbudujem całą Polskę nową 

No tym jedynym, tajemniczym sławie!„. 

Na tę myśl anioł się we mnie uśmiecha, 

A razem pełny łez„. Cóż? nigdzie echo? 
Beniowski 

Maria Czanerle 

ROMANSE PANIENEK 
W „ŚNIE SREBRNYM 

SALOMEl71 

O obydwu panienkach, bawiących goscmnic 
na dworze Regimentarza, pisano z reguły bar
dzo dobrze. Panienki miały wiele uroku i cza
rowały kogo się dało - partnerów w dramacie 
i komentatorów utworu. Nawet stary Regimen
tarz i jeszcze starszy Wernyhora nie oparli siQ 
wdziękowi Księżniczki. O Salusi trudno bylo 
coś brzydkiego pomyśleć; nosiła przecież imic: 
ukochanej matki poety, jakże więc mogła nie 
być uosobieniem cnót i uroków? 
Mężczyźni mieli wady i złe namiętności; ro

bili rzeczy brzydkie, niedobre, nikczemne. Ko
biety były ich „najpiękniejszym kontrastem" 
O Salusi pisano, że to gołąb, narcyz i płomien
na róża". Kleiner pisał o „postaci wiotkiej 
i śpiewnej i mimo splamienia białej". Jan Kolt 
ma pewne obiekcje do jej intelektu, gdyby ją 

chcieć traktować jak postać tragiczną. Ale mo
ralności białej i srebrnej Salusi nikt nie kwe
stionuje. 

Jeszcze świetniejsza jest reputacja, jaką cieszy 
się Księżniczka. „To piękność, przed którą się 

klęka" - pisał o niej Turowski. Kleiner porów
nywał ją do Beatryczy z Wiele halasu o nic. 
Widział w niej „fantastkę subtelną, bardziej ży
jącą wyobraźnią niż sercem („.) ale zdolną do 
uczucia głębokiego, o ile ktoś potrafi poruszyć 

w niej struny szlachetne". („.) W domu Regi
mentarza zjawiła się jakby przypadkiem 
z Shakespeare'a albo z Wes ela, a może nawet 
z naszej epoki. („.) 

Obydwie panienki miały szczęście. Nikt si~ 

na nich nie poznał. Nawet sam autor potrakto-
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wal je znacznie łagodniej, niżby pewnie zrobi! , 
gdyby nie były kobietami. Kobiecymi wdzię

kami osłoniły postępki, które z wdzięków odar
te, i pod dane sądowi zasłużyłyby pewnie n<i 

oceny nie mniej surowe od ty ch , jakie stoso
wano do mężczyzn. Zwłaszcza , gdy chodzi 
o Księżniczkę. 

Bo Salusia jest głupsza i bardziej naivma. 
Ma zbyt ograniczone możliwości. Ogarnięta jed
nym uczuciem i jednym dążeniem ni e potrafi 
i nie chce zająć się innymi sprawami, naw·=l 
gdy dotyczą one jej własnej rodziny. Ale Sło

wacki nazwał swój utwór Sne m srebrnym Salo
mei - widać do snu Salusi, a może t<ikże dn 
osoby, przykładał wagę szczególną. Na pozór -
sen jak sen, nie jedyny w tym dziele , gdzie 
prawie ws zystkim coś się przyw iduje i śni . 

Tym się tylko różni od innych , że nie ma w nim 
wcale fatalizmu. Ma przeciwnie - charakter 
interwencji. Oto matka zjawiła się Salusi we 
śnie prosząc o konie, bo jej dzieciom grozi nie ·· 
bezpieczeństwo ze strony chłopów. Prośba bylil 
niedwuznaczna. Salusia mogła uratować rodzin~ 
sprowadzając ją na dwór Regimentarza. Regi
mentarz nie odmówiłby prośbie - ze starym 
Gruszczyńskim łączyła go dawna przy jaźń 

i nowsze zobowiązania. Salusia uwierzyła w sen. 
wierzyła w pomoc Regimentarza , ale nie zwró
ciła s ię z prośbą. Bardzo przejęła się losem 
rodziny, ale jeszcze b a rdziej zależało jej nil 
Leonie, synu Regimentarza, za którego miała 

nadzieję wyjść za mąż. Jemu też zwierzyła si~ 

ze snu , by sobie ulży ć - nie ukrywając też 

przed nim powodów swojej nieinterwenc;!. 
Przyjazd rodziny z wielu względów byłby jej 
teraz nie na rękę . Po pierwsze matka odkryje 
stosunki, jakie ją łączą z Leonem (. .. ) A pozii 
tym Salusia wstydzi się też swojej „chłops kie.i'' 

rodziny. ( ... ) 

Salusia „chowa się" przed wszystkim, co n ie 
dotyczy jej zamążpójścia za L eona. Wróble n3 
dachu ćwierkają już o strasznej rzezi w Grusz
czyńcach, - a Salusia o niczym nie wie, pró-
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buje niczego nie dosłyszeć. Nawet na słowa 

Regimentarza (po jej ocknięciu się z letargu) 
powiedziane już bez osłonek -

A kto tam już pod mogiłą 
DowJesz się. Jesteś sierotą. 

połączone z propozycją poślubienia Leona -
Salusia reaguje tylko jednym gestem: „rzuca 
się klęczącemu Leonowi w ram10na". 

Gest ten jest tym dziwniejszy, że przecie:! 
w poprzednim spotkaniu z Leonem dowiedział;) 
się o wszystkich jego podłościach, że ją Leon 
podarował Semence, o sfingowanym weselu . 
o kłamstwach Leona i własnej hańbie. A teraz 
już nie pamięta o niczym. Wpadła w ramiona 
Leona, jak gdyby nigdy nic, jak by nie było 

sceny z Semenką, ani wiadomości o wymordo
wanej rodzinie. I dla takiej to Salusi Semenkc 
podburzył chłopów, popełnił ileś tam mordóv.1 
a Sawa, by uśmierzyć buntowników - wymor
dował połowę Ukrainy. Jak zwierzątko głu.piut
ka Salusia, jedynym tylko instynktem miłosnyr:i 
czy matrymonialnym owładnięta - 5tała si~ 

bezwiednym sprawcą historycznej katastrofy 
której pierwszymi ofiarami byli jej najbliżsi 

A może tytuł utworu jest właśnie ironiczną 

aluzją do naiwnej Salusi i jej srebrnego sn•i 
jako powodu początku historycznej kata
strofy? 

Salusia to pierwsz;i połowa doprowadzonej 
niemal do absurdu historiozofii Snu. A druga 
połowa to Księżniczka. (. .. ) Jak Salusia niechcą
cy spowodowała decyzję Semenki, tak Księż

niczka chcący czy niechcący pokierowała 

„karierą" i losami Sawy. (.„) Księżniczka poszła 

za głosem serca czy wyobraźni: zawarła ślun 

potajemny z osobnikiem dość podejrzanym. Sam 
c·n przecie nie potrafi o sobie nic wyraźnego 

powiedzieć. „Człowiek z troistej osoby - z La -
cha, z Kozaka i z czarta". Taka rekomendacja 
podziałała zapewne na wyobraźnię romantycz
nej panienki, ale czy kandydat z „troistej oso
by" jest odpowiednim mężem dla Księżnicz

ki? (..,) 
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Pastereczka z Parnic. Rysunek z raptularza 
Słowackiego 

Odpowiedź moźe być jedna: Księżniczka za
plątała s i~ w przykrą kabałę, z której nie bai·
dzo wie, jak się wyplątać. ( ... ) Jakże niewiele 
wie Księ7-niczka o tym swoim „mężu" po;ca 
romantycznym nimbem „ludu sławy", który ;:ą 

kiedyś uwiódł. Ale narazie jego „rycerstwo" nie 
wystarczy, by ogłosić go mężem Księżniczki 

Ani nawet by dopuścić go do siebie w charak
terze „męża". Do tego konieczne są dokumenty, 
stwierdzające, że Sawa jest co najmniej szlach
cicem. A dokumenty, jak na złość, zapodziały 

się w wojennej zawierusze i niełatwo je teraz 
odnależć. Księżniczka jest nieustępliwa - twar
de ma widać w tym względzie zasady, twardsze 
niż wtedy, kiedy wychodziła za Sawę. 
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Wymyśla różne przyczyny 
Ucieka się do wykrętów , 

Ale serce tej d'Ziewczyn y 
Chropstwa się mojego boi. 

' I 

f 
t 

zwierza się biedny Sawa po trudnej roz
mowie z „żoną" , którą na próżno usiłował na
kłonić do wypełnienia małżeńskiej powinności. 

Cóż, nie było na nią innej rady, jak „chłopską 

z siebie wygnać duszę" i odzyskać stracone pa
piery - co też Sawa postanowił dokonać. 

I tu właśnie dochodzimy do miejsca, w którym 
można JUZ wytoczyć Księżniczce najcięższe 

z wielu oskarżeń. Bo mniejsza o znaczenie, ja
kie do szlacheckiego papierka przywiązuje ta 
panna „współczesna", wyzwolona, a tak kry
tyczna wobec przywar szlachetczyzny u jej naj
znakomitszych reprezentantów - Regimentarza 
i jego syna. Wiadomo, że taki e to były obyczaje 
i taka epoka, w której księżnej nie godziło się 

wychodzić za byle kogo, zaś reszta -mogła byc 
sprawą temperamentu, kaprysu, czy honoru. 
Mniejsza nawet, że jak bigotka przechwala sit; 
swoją „czystością", choć wydaje się brudniejsza 
i głupsza od ciężarnej i głupiutkiej Salusi, kiedy 
wobec wszystkich kryguje się swoim dziewi
ctwem: 
REGIMENTARZ: Ty ślubna? 
KSIĘŻNICZKA: Lecz na ksztalt kwiatków 

Jeszcze , Panie , nie dotknięta. 

W jej stosunku z Sawą są grzechy stokro:'.: 
ważniejsze. Bo przecież ta rozmiłowana w bo
haterszczyźnie Sawy romantyczna panna, tak 
inteligentna i tak krytyczna wobec moralnych 
wykroczeń Regimentarza i jego syna , ani sic; 
spostrzegła, kiedy za jej sprawą (jak to właś
ciwie z utworu wynika) bohater przeistoczył si~ 

w zdrajcę, a „ludu sława" w zbrodniarza i kata 
tego samego ludu. (.„) 

Nie, nie zrobił tego świadomie ani cyniczni.o:. 
Jak zwykle w takich raza ch dorobił do złej 

gry piękną ideologię. Na widok pomordowanej 
przez uk~aińskich chłopów rodziny polskieg0 
szla chcica poruszyło się w nim polskie sumie
nie. Złożył przysięgę odwetu tak okrutnego, ż'" 

nawet Regimentarz się przeraził i zaczął go 
mitygować. Neofici, jak wiadomo, bywają gor
liwsi, niż Judzie z dawna wierzący. ( ... ) 
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Pal'"''Z mój do rękojeści 
Czerwony krwią mego ludu. 
Podobnie się nam do cudu 
Ta krwawa walka powfod18, 

Anl jeden z nas nie zginął. .. 

Jakże znamienne jest w tym raporcie użycie 

zaimków 0sobowych! Jednym tchem został wy
obrażony tryumf z powodu przelanej krwi 
„mego ludu" i satysfakcja, że się tak krwawa 
walka „nam" (czyli szlachcie) powiodła i żade;1 

„z nas" (czyli szlachty) nie zginął. Nie ma w tych 
słowach ani cienia jakiegoś wstrząsu (jak na 
widok rodziny Gruszczyńskiego), wyrzutów, 
współczucia czy żalu. (. .. ) 

Bo też sfera uczuć moralnych obca jest za
równo Sawie jak Księżniczce. ściślej mówiąc_ 
obca w odniesieniu do nich samych, a nie do 
osób trzecich. Żadne z nich nie rozpatruje 
swoich czynów i myśli ze stanowiska moralnoś
ci. Obydwoje dążą po prostu do swoich cefów 
bez jakichkolwiek skrupułów, na nic i na nikogc 
nie zważając, niczym i nikim się nie przejmując. 

A celem Sawy jest Księżniczka. Nie hetmań
ska buława, o której mówi Wernyhora , 
a o czym wydaje się nie mieć pojęcia Regi
mentarz. (. .. ) 

A Ksi ężniczka? Jakby nie zauważyła zmiany, 
jaka zaszła w jej ukochanym. W cytowanym ·ju± 
oświadczeniu „dla mnie rycerz ukraiński, a dłil 

was już pan Caliński" - nie ma ani odrobiny 
ironii, choć ten ukraiński rycerz zjawił się na 
wesele „w białym żupanie zbryzganym krwią·· 

ukraińsldeso ludu, z pałaszem, który przed chwil ą 

odciął ręce płonącemu żywcem Semence. ( ... ) 
Jest w iym dziele, tak na pozór splątanyrn 

i zawiłym zdumiewająca logika w określeniu 

psychologii ludzkich postaci. Na rozszyfrowani'..! 
owej logiki i owych postaci, na wykryciu mo
tywów ich działania i ich wzajemnych powią
zań i stosunków - polega zapewne znalezienie 
klucza do Snu, do jego makabrycznej treści 

i komediowego finału. (. .. ) 
Dwa huczne wesela zamykają krwawy roz

dział historii rozpoczęty przez dwa niefortunn2 
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romanse. A w środku m1esc1 się surowa materiR 
najprawdziwszej historii - społecznego konflik
tu między ludem i szlachtą i wsz.ystko, co o tym 
powiedziano, w biografiach Semenki i Grusz 
czyńskiego, w charakterystykach Regimentarza . 
Leona i Sawy. że nie wynika z tej historii 
żaden tradycyjny morał, że nie ma sprawiedli
wego sądu Opatrzności, pioruna z niebios ani 
ziemskiego wyroku na prawdziwych winowaj 
ców? A czymże w istocie jest ów sąd regimen
tarsk i, jeśli nie genialną parodią „historycznt:j 
sprawiedliwości", którą zawsze przecie wymie
rzają zwycięzcy wedle własnych etycznych za
sad. Ileż historiozoficznej wnikliwości ma m:i.
kabryczny wyrok Regimentarza na Semenkę 

w połączeniu z rozgrzeszeniem dla s iebie i syna. 
jakie wyczytał z zachowania ... trupa Gruszczyń
skiego! A wyrok Wernyhory na ową szlachtę 

i Polskę szlachecką pomimo jej zwycięstwa od
niesionego tym razem nad ludem? Z kapitaln 'C j 
drwiny owego sądu, z satyry na owych sędziów 
i bohaterów krwawe j historii narodu - wy
ras ta przecie równie kapitalna drwina i satyra 
finału, w którym rozgrzeszeni ze wszystkiego 
winowajcy zabierają się gorliwie i beztrosko 
do „weselnego kieliszka". Można tylko podzi
wiać dialektyczną jedność dzieła, w którym 
z niemoralności niemalże wszystkich zwycię

zców autor wysnuł ów „niemoralny" finał 

tak na pozór szokujący, tak bardzo zrośnięty 

z tonacją i logiką utworu i tak bliski litera
turze naszych czasów pri.ez swoją szydercz~ 

poetykę i filozofię. ( ... ) 

Słowacki nazwał Sen srebrny - „romansem 
dramatycznym". Nie jest to z pewnością przy
padek. Romanse tłumaczą tu wiele rzeczy, które 
trudno by inaczej wytłumaczyć. Romanse spro
wadzają patos krwawej tragedii do wymiarów 
tragicznej farsy. Usprawiedliwiają poziom mo
raln y bohaterów, który byłby nie do pomyślenia 
w tragedii „prawdziwej" . ( ... ) 

Za życia Słowackiego i długo potem wybrzy
dzano się na owo szokujące przej ście od trupa 



Semenki do „weselnego kieliszka". Wydawaio 
s ię wielu zaskakujące i w wysokim stopn iu nie
moralne. Dziś się wydaje prawie naturalne 
i bardzo współczesne. Ale nie jest to „winą" 

Słowackiego, że nasze czasy tak skwapliwi.o 
adaptują dzieła, których autorzy mieli bardziej 
od innych krytyczny stosunek do etyki historii 
i jej procesów. Dlatego przyjmując dzieło z ca
łym jego inwentarzem, nie należy s ię łudzić, 

że Słowacki wszystko to chciał powiedzieć, co 
my dziś potrafimy w nim wyczytać. To już 

„zasługa " naszych doświadczeń i nowszych kry
teriów. moralnych ocen, jakie z tych doświad

czeń wyrosły . 

., 

Mana Czanerle: Romanse pa•nie
nek w ,/inie srebrn y m Salomei", 
Dialog nr 6 1961 r. 

~n 1 ~~rn1 al~iDBi ~ 
i 

Afisz prapremiery „Snu srebrnego Salomei" 

Juliusz Słowacki 

W każdym kształcie jest wspomni~nie niby 
przyszłej i rewelacja następne] formy, 
a we wszystkich razem kształtach jest re

welatorstwo ludzkości, śnicie niby form o czło

wieku. Człowiek był przez d ługi czas finalnyn1 
celem ducha tworzącego na ziemi. 

Wszystko jednak w bezładzie jest i wysile
niu„. Zdaje się, że duch tworzy w rozpaczy, 
nie przekonany jeszcze o własnej mocy i twór-
czości. 

Genezis z Ducha. Modlitwa. 

* 

B
ezwładność ogarnąć musi powoli masę na
rodu, która ciągle ku celom ostatecznym 
nie jest jako morze przez gwiazdę mie-

sięczną podnoszona. 
Do emigracJ1 o potrzebie idei. 

K
tóż pomoże ludziom nie potrzebnym? któ 
rzy oświadczają wyraźnie: iż chcą dom 
swój na to tylko odebrać: aby w nim uży 

wali dostatku i wczasów, albo czynili rzeczy 
pracom innych narodów podobne. 

Do emigracJ1 o potrzebie idei. 

* 

J a to wiem, że szarlataenerią można ludz
kość oszukać - zmusić ją do uczynie
nia rzeczy dobrej, dawszy jej miecz 

z fałszu, miecz dziecka ołowiany - ale się 

potem ludzkość mści s traszliwie, mści hańby 

i plamy rozumu swego krwią rewolucyjną. 

Zabroniłem więc sobie wszelkiego fałszu, nawet 
w środka ch - mogą mię więc ludzie ubiec, 
ale wiem, że nie wyprzed zą . 

z Raptularza 
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D n. 17 stycz. (1844), - Wracając dziś z pier
wszym egzemplarzem świeżo od broszena 
Snu Salomei ... nie myśląc poszedłem dro-

gą pomnika Molierowskiego, który także p.J 
raz pierwszy oglądałem... w kilka minut póź

niej przysz ło mi na myśl , że to mię duchy za -
prowadziły, aby ustalić i pocieszyć. 

P oeta nie może zjawić się 

gdzie nie ma oczekiwania, 
długo tam, gdzie w masach 

z Raptularza 

w narodzie, 
ani tworzyć'. 

nic twórczości 
poetycznych nie wywołuj e ... 

z Raptula rza 

P otrzeba litera tury. Wystawić (sobiel 
szlachcica, który samotny na wsi, prze
staje odbierać dzi eł i myśli nareszcie, 

że już wszy scy w Polsce myśleć przestali. 
Z Raptularza 

Z. aczarowana była ziemia fałszywym snem 
o przeszł ości. 

Z Raptularz;, 

J ęzyk stworzyć narodowi jest t o szatańska 

przysługa . Wkrótce z formy wydobyć si~ 

nie może , leniwieje duchem - i łatwość 

tłumaczenia si ę bierze za obfitość myśli. 

z RaptularzD 
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Juliusz Słowacki 

SMĘTNEJ RZECZY 
WIĘC DOTKNĘ 

Najdroższa moja! Wczoraj był dzień imienin 
Twoich, który przepędziłem święcie i z wiel
kim podniesieniem ducha - pierwszy raz w ży
ciu bez próżnej melancholii, a z prostotą boleści 
i serdecznym smutkiem. - Poznałem albowiem, 
iż nie na to jesteśmy na ziemi, abyśmy szukali 
próżnej uciechy i posągów przyszłych jako ak
torowie grający każdy swoj ą sztukę - smutną 

albo wesołą - ale dla c hwały Bożej jesteśmy 

i dla pracy prostej a czystej, i dla wywiązania 
ducha nasze~o, dla spełnienia tego, co mu je3t 
polecono. 

L i•t do matki, 17/2t li•topada 
1842 r. 

... Między aniołami a szatanami były m1eisca 
dla wszy stkowiedzących; teraz tych miejsc dla 
ludzi już nie ma: jedni muszą być z aniołam;. 
drudzy z innymi , a reszta policzona do trupów. 

L ist do Zygmu nta Kra5ińskiei;o, 

Pary ż 14 &:rudnia 1842 r. 

Uczuciem więc, ogniem miłości, ściągnięciem 

woli bożej na ziemię możemy odbudować świat 

i postawić go w kształcie zupełnie nowym. Praca 
więc powinna się zacząć w nas samych, to jest 
powinniśmy wyrobić w sobie doskonałą moc 
uczucia, zlewać go, spioruniać w sercu - a to 
wszystko z cichością i prostotą ludzi mocnych 
i mających wielkie rzeczy do wypełnienia. 

Stwórz sobie myślą takiego człowieka, postaw 
go sobie przed oczy , niech przemówi do Ciebie 
twarzą pogodną, wnętrznym uczuciem siły nie
śmiertelnej, mocą magnetyczną wyższości praw
dziwej - a ujrzysz nasz ideał. ( ... ) Albowiem 
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lenistwo ducha wiedzie na potępienie i ci, któ
rzy siebie lekceważą, a myślą, że są tak nie
widomi śród miriad duchowych, że jeszcze na 
stronie zostać mogą i pobaw'ić się z materią. 

zdając sp:-awę bożą na silniejszych, winni są 

jakoby krwi i morderstwa, i kradżieży, albo
wiem dar ducha kradną Bogu: .. Więc że i doga
dzanie każe duchowi podług świata - łechtając 

go uczuciami, zaspokajając sławą - grzechem 
jest i zbrodnią, albowiem jest to tańcować na 
balu, kiedy inni krew wylewają broniąc walów 
miejskich od nieprzyjaciela„. Wszelkie więc 

wylewanie ducha na rzeczy małe ujmuje 
strumieniowi ognia, który lać się zaczyna przez 
środek świata, aby wszystkie kwiatki błahe, 

na brzegach rosnące, od jego siarczanego wy
ziewu powiędły . 

List do Zygmunta Krasińskiego, 

Paryż 17 stycznia 1843 r. 

... dosyć jest ludzi strzegących mizernych sw0-
ich pozycji i dumy własnej, i czci światowej ... 

fałszów .. . ale muszą być i tacy, co zapomną 
o sobie - a wtenczas będą silni i niepokonani... 

List do matki, 18 stycznia 1843 r. 

Moja droga! Odebrałem listki kochane, a że 

nie odpisałem zaraz, to dlatego, że w miesiącu 

tym byłem bardzo zajęty. Święta Salomea ciągle 
była ze mną i nade mną, przedwczoraj dopiero 
imieniowi jej wywiązałem się z długu, a z jaką 
radością, z \akim zachwyceniem, tego Ci wy
razić nie potrafię. Imię to tylko i oczki zielone, 
więcej nic - ale chcę, aby to imię pachło n3 
wieki, aby odtąd rozkochało ludzi, aby dzia
teczki malenkie odpowiadały matkom kiedy n;i 
ten głos, którym stara Janusz(ews)ka wołała 

śród czereszniowych sadów na dziecko swoje. (. .. ) 
Są cuda na ziemi i w niebie, o których się 

ani śniło naszym filozofom... Pod Krakowem 
jest pustynia St. Salomei - otóż ta pustynia 
musiała być teraz zupełnie pustą, bo to, co ją 

zaludniało , było u mnie; i dziw tern większy, 

że to w ten miesiąc, że to przed samym dniem 
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imienin - bo wierz mi, droga, że sam kwiat 
myśli naszych jest podszeptaniem i tchnieniem 
nadniebieskim otworzony ... ( ... ) 

Zatrudniony jestem bardzo, bo mi znów jakby 
mocne pchnięcie od Boga przyszło do pracy -
a mam t.ę chwilę, że niby z jakąś rozpaczą 

rzucam się do papieru, chcąc gar ściami dusz~ 

moją rzucać na ludzi, przemieniać ich w siebie, 
nadgryzać im ciało, aż ich urobię podobnych 
najpiękniejszym ze śmiertelnych, słowem, 

podług słów świętego Pawła, wyjść z tego wiQ
zienia spłaciwszy os tatni szeląg z siebie. 

List do matki, 28 li s topada 1843 r. 

Dziwny dzień miałem po odebraniu listu Twe
go, droga moja - z jednej strony widok tego 
domu, gdzie otoczono Ciebie wspomnieniami 
o mnie, gdzie ten mały aniołek prn wdziwie p0 
anielsku śpiewał Ci o duchu moim - bo za
prawdę Bóg go natchnął i dał mu takie uczu
cie, jak gdyby coś z pośmiertnej chwały sy
nowskiej zaśpiewał Ci - z drugiej strony Twoje 
rozczarowanie względem Salusi, dawno przeze 
mnie przewidziane, spadło mi na serce ciężko -
bo czemużbym miał przed Tobą brać tę spo
kojną i marmurową postawę, którą przed świa
tem mieć musi ten , kto ma coś większego do 
spełnienia niż zajęcie kilku miejsc między za-· 
pyloną gromadą umarłych? Winien jestem i nie 
winien. ( ... ) Teraz Ci powiem, droga moja, że ja 
sobie żadnego z moich ut·worów teraźniejszych 

wytłumaczyć nie mogę - nie wiem bowiem, 
skąd przychodzą i dokąd idą - ale czasem 
względem nich są dziwne okoliczności, które mi 
dowodzą dziwnego związku tych rzeczy ze 
światem niewidzialnym, a stąd i potrzeby ich 
dowodzą ... 

List do matki, 30 li s topada 1844 r. 

Otóż ja Ci pow iem, że przed Chrystusem nie 
śmiałbym deklamować z zapałem ani Szwajcarii 
ani innych osobistych poematów - ale dekla
mowałbym spokojnie opis walki na stepie 
z trzeciego aktu Salusi albo też Wernyhory 
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d r<J mę w p: ąty m.. . 'if; ej Ci p~wi C'm - vv·y

s taw obic chiopka bo~a t •g o 7. rodziną już czy 
t a ć umiejącą - za s to la t - w ci ch ym gdzid 
domku pod K rako\vem. n dpoczywa µo \ ·o.inie -
'Zczęś liw: - og ici"1 pall ~i<' w izbk. a pr z,· 
k l ·nda rzu już 1 niek tór e ks iażki z:1uJdujq s[c; 
na stole . Wystawże go sobie, że czy ta nallad11-
nę - l en utwór bawi ~o jak baśń . a ra zc; ,1 

uc:zy jak i jś harmonii i dra m atyczne j forrny . 
Bierze L i ll , - to samo. M azepo truchę m u s i ę 

j uż wydaje n dto dekl a ma torskim. ecz za jrzal 
w Godzinę muśli, albo w L amf,ra - i rzucił 

ze wzgard ą te m elanch ol iczn • sic rg i dz iec:kn 
ni ed orosłq;o . O óż dla Le o chłopka jest Sa ll11. 
J{:; . Marek i K.~i qię N iez l, um1q - i e1 K.·iqż:; , 

k Viry mi kości we\\'nętrznC' połam · l - gdzie S<J 

pioruny poez ji - a z k t6rym Ty nic m as z żad 

nego zwi ązku, bo ni e na ner vy - ale na sam <> 
czyste czucie u d rza , n ic melarn.: holi ją , air: bo
kść ob ud za n ic rozh a r towywa czylelnik ,1. 
ale go czyn i si ln ym i podobnym spoko jnem u 
aniołowi ... 
Proś Boga najwyżs zeg o \ dzień i w nocy 

o poezją dla ży vych lud zi.„ Kt o pierwszy 7 ta ką 

poezj ą przyjdzie. ja m u ze wszystkich książek 

m oich postumen t zrobię i sam s ię poi że; p od 
nogami, aby sia ł wyżf·j pr::J\\'dt: zaw sze og ląd ~i ł 

z wysoka „. 
Tc:n li s t n :(' b ł pnsłilny nlnt ce. 
Jut y 1345 r. 

Smętnej rzeczy wi ę c d otkn~» .. tak było: 
W pier wszy m szale rozbudzonych we mnie 

ducha w nc; rzności, n<i tur9 moją wicdz io 1Y d o 
teg o, <.ibym zaws z·, u o ab i a ł myśl moją . c h cąc 

kon ieczni e wytłumc czyt.: sir; n ir· z i dl' i, b o 
ta tomów i wick óv,: by potr zebowała , :::ik 
z ide ał u, to jest z p ie r\\'szrg o owocu idei . 
wpadł m bezmyślnie na j ed yną fig urę hist o 
ry czni] i w y padek , który mógł przez usta swoi c 
i zd a rz n ia swo je - mnie . to jest: czego che.; 

co pojm uj e; . w:tiumaczy ć . Obr alcm księdz.< , 

a sama nędza zcwnc;trzn•1 w w yk o11ani u świad-

2.6 

<7 Y, żcrn w szal eństw ie: pis;;!. .J ak kuch a n< 1, 

k tr"iry w bezsennej iw cy li ~t pełny dziw (1 · 
i wu lkanów napisze , a rankiem sam się dzi wi 
wczornjsz J głupocie, podobn ie ja : <iż po nap i
san iu drama lu ob· c:z yłcm i W<~tlość dzida . i b0 · 
Jei;ni ejs ze jeszcze, różn e zeń p r os to v ·y Jatu.i ~ r '.! 

st.r Zi.l ł y , kiól«' \'. ~ z kż · - Bóg mi świnaki •:m ! -
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nie w twórczośc i godzinie ani przed tą świętą 

chwilą ze mnie wypadły. Po napisaniu więc aż, 

ale przed vvydrukowaniem, obaczyłem się na 
dwóch rozstajnych droga ch - ducha i ciała .. 

L ist do Zygm unta 
12 stycznia 1846 r. 

K rn s it"1skiego , 

Spokojność moja prawdziwą jest, nie jest 
jednakże bez cierpienia. Cierpię, bo mam cel 
wielki przed sobą, a si ł mi braknie... Wystaw 
sobie, że ludzkość jest dziecięciem moim , a to 
dziecko chore jest i w konwulsjach, a ja wiem 
o pewnym lekarstwie uzdrawiającym, lecz mysi 
moja zmęczona boleścią nie chce mi na 
ustach położyć nazwiska zioła onego, o którym 
wczoraj wiedziałem z pewnością jak najwięk

szą ; wyobraź sobie stan taki ojca, a zrozumiesz, 
czym jest odosobienie moje i nad czym pracuj'.:> 
myśl, na inne rzeczy już obo jętna. ( ... ) 

Wiesz, co to jest to prawidło filozofii dawnej: 
„P o z n a j si e bi e sam ego". .. Nie jes t to 
przestroga ani zachęta, abyśmy poznawali mo
ralną naszą naturę, błędy i wady charaktero
we; owszem , poznanie takich wad szkodziłoby 

człowiekowi. Nie powinien na nie patrzeć ani -
przypadkiem odkrytych - rozglądać i lubow a<" 
się nad nimi, ale owszem, przeciwną wiar~ 

w anielstwo swoje urod zić . Przestroga ta filo
zofów - ś c iągała się do ducha tajemnic. Mial
żeby obcy człowiek odkrywać je w Tobie? ... (.„) 

Wielki by kamień spad ł z ducha mego, gdy 
bym ujrzał i uczuł w Polszcze w ielkiego czło

wieka; od razu jako łuk rozprężony rozpuścił.

bym moce moje, odetchnął i rozradował siq_ 
jakby przez aniołów tysiące otoczony ... ( ... ) 

Nie sądż mię pokaleczonym przez ludzi, ale 
sądź dźwiga Jącym ... 

I słów m oic h nie przypisu j dumi e, i s tyl u 
mego - konwulsjom: tak będzie pisał a kiedyś 

Polska, z myśli idąca ku formie, nie formą 

chłoszcząca s i ę, aż myśl wytryśnie... Między 
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anielstwem światła a szataństwem ognia ta jest 
tylko różnic a. 

List do Zygmunta Krasińskiego, 

26 !tycznia 1846 r. 

Kochany Zyg., jeszcze biorę tę ćwiartkę pa
pieru, aby dłużej z Tobą pomówić . Powiedz mi 
święcie i sumiennie, czy Polska zdolna jest 
wyprzeć się tego słowa: „C h cę umieć", a za
cząć od: „W i e d z i e ć chcę", to jest umie
jętność analityczną wymienić na mądrość we
wnętrzn ą, widzącą. Znasz terażniejszych Pola
ków, powiedz więc, czy te natury młode nie 
będą mocniejsze i skorsze do czynu, działając 

tylko instynktownie, od tyc hże samych natur , 
gdybyśmy je dziś od „a" do „z" zaczęli odbu
dowywać z wiedzy dawn ej . Jam takie budo
wnictwo odbył w przeciągu lat czterech, a oni, 
dziś zacząwszy, wielu by lat potrzebowali? Nie 
byłożby to grzechem czasu - zaczynać? Dziec
kiem jest Hamletowe wahanie się - w porów 
naniu z tym, jakie ogarnie duchy czujące w so
bie ojcostwo narodu . Usta im się pozamykają , 

błyskawic... nawet z oczu rzuconych lękać si..; 
będą, otoczą się kołem wieków - i cichością 

czasów przyszłych oba lsamują się; trupami je 
nazwą teraźniejsi, w nich wszakże będzie ży

wot prawdziwy ... ( ... ) 

Oto są, Zygmuncie, powody mego milczenia 
i schowania się; a to dobrowolne, bo gotowe 
i napisane są rzeczy, do których napi sania su
mienie mnie wiodło, równie jak dziś sumienie 
tylko - od drukowania wstrzymuje. Czekam . 
aż żądza wiedzy obudzi się, aż wiara w to, 
iż Bóg da Polakom broń nową i moc nową, 

wstanie w upokorzonych umysłach. Jakże mó
wić do ludzi, którzy sądzą , że wszystko , co wie
dzieć ludziom potrzeba , już jest odkryte, a w 
dalsze rewelatorstwo prawdy wiary nie 
mają. Jakże ubogi chłopek, oddalony od braci 
swoich, może im w pomoc garścią brylantów 
sypnąć, kiedy wie, iż oni to za szkła czeskie 
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wezmą i szukać nawet w piasku nie będą, 

a mineralogów nie ma, ani jednego nie widzę. 

Gdyby byli, poznałbym ze słowa jednego ... 
List do Zygmunta Krasińskiego, 

19 lutego 1846 r. 

Rysunek z raptularza 

O Polsko! jeśli ty masz zostać młodą 

I taką jak ta być, co dzisiaj żyje, 

I być ochrzczona tą przeklętą wodą, 

Której pies nie chce, wąż nawet nie pije; 

Jeśli masz z twoją rycerską urodą 

Iść między ludy jak wąż, co się wije; 

Jeśli masz zrównać się z podstępnym Włochem: 

Zostań, czym jesteś - ludzi wielkich prochem! 

Beniowski 

Sam nie wiem, 

Dlaczego mow1ę tak, lecz mam przeczucie: 

Czuję trumnianym pachnący modrzewiem 

Naród i w trumnie grające zepsucie ... 

A jednak - pod tym mogił chwastem, plewiem, 

Jest jakieś dziwne, ciągle, głuche kłucie, 

Pod narodową słyszane mogiłą, 

Jak gdyby ... serce ludu w kamień biło. 

Beniowski 



O! tęczowa 

Kopulo myśli, tyś moim kościołem! 
Wymalowona, jasna, księżycowa, 

Nad srebrnym duszy wisząca aniołem, 

Modlitwą w tobie są rozpaczy słowa, 
Serce wygląda jak urna z popiołem 

W najtajemniejszej kaplicy stojąca -

Tok jesteś, gdy cię żaden wiatr nie trąca . 

Lecz kiedy burza zawieje i zru szy 

Z filarów ciebie, kopuło tęczowa, 

Pękasz jak niebo nad aniołem duszy; 

Próżno się broni w błyskawicach głowa: 
Cały gmach no nią upada i kruszy 

I ją, i serce, które biedna chowa 

Jak smętny łabędź pod skrzydły biołemi. 

Pękło - popioły rozwiał wiatr po ziemi . 

Skończono wielka tragedio powagi 

I ciszy greckiej; reszta - wiatru wyciem; 

Myśl zabłysnęła nagle jak miecz nagi, 

Morzenia stoją się czynem i życiem, 

Czyny się stoją piorunem odwagi -

Rozbiły kościół! - Pod jego rozbiciem 

I serce pękło, i burza przewyła„ . 

Z wszystkiego, patrzcie, co: krzyż i mogiła . 

Beniowski 
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