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Genewa, d. 27 Pa: d;;icrn, 183:; r. 

Droga. najukochafts:a Mamo moja! Cli: ci w tym li~cie opisyuać będę? Spojr : aics:y na cały miesiąc 

uplyniony, nie widzę :aclncgo interesstLjącego wypadku. / \nglicy, ,\ngielki i ws:ystkie inne narody. k tóre 
v r :ez lato dóm nas::: wypelnialy, z pr:yhciern jesieni uniosły się jak jaskółki na polildnie, i niema nikogo. 
upr ócz młodego 11nglika, któ r y jest doskonale nuclny. Wystawcie sobie bowiem mlocleno c/dopca, u·ysokic 
go nic:mie.mie, dość przystojnej ticor.:y, który nigdy prawic nie pada, a kiedy się wycia z jakim :da
niem, to gp i sam cliabel o mylności :ciernia nie pr:ekona. Wystawcie s9bie tę machinę, grającą cały clzie11. 
na gitar::e pierws:::q lekcyę ;;e szkółki , a będ:iecic mieli obraz closkonaly Pana Spcare, co znaczy po polsku 
„ <l:ida'' . .Jf.!st to więc ostatni : go:ici Letnich . ·i ten porzuci nas wkrótce, co uc::ujemy tylko po oglltchłej ui
tar.:c w murach nas:ego clonw. W takicm towarzystwie, cloclaws:y do tego Anglika moje oospody11ic. mo
::ebym się nuclzil szalen ie, gdyby nie krai n ~ urojeii i mar:cri, która sil1tiej niż kicclykolu;iek oclll:iclila mu~ 
ocl świata. 

Pis:::ę wielkie dziel.o, napisalem już 1300 wierszy, ale to jest jes:cze n.iczem w porównaniu cło całej bu
dowy. Cały cl:iC1'1. jestem roztar gniony - w nocy pis:ę - a clo 10. ooclziny rano spię głęboko .. . Tok ::aś 

jestem ro:targniony, ie d:i~ płacąc s:ewcowi :a buty, clalem pieniądze i nie cloLo::yłem jeclneao s::ius, któ
ry mu się do okrqglej summy należał - i u;ys:edlem z jego sklepu. Nie wiem, jakim sposobem pr:ypom
nialem sobie o tej pomyłce, i zac:qlem s i ę .~miać gl.o.foo - bo vrawcl:::iwże, że nie wiem, co ten szewc 
o mnie pomy.~li. Placąc, minlem rękę pełną sous, n nie dodnlem mu jednego. „ ( ... ) 

Matko - list ten może otrzymas: ii.; d:ień t woich imienin. Syn Twój :dnleka ręce do (ciebie) wyciągu 

prosi cię, Matko, aby.~ mu pr:ebac::ula. ::e r-ię tak samą na świecie zostawił„ . be: żadnych przyjemności 
życia, pomięd:y pomnażającymi się coclnia grobami rodziny. Mamo mojn - czy myśmy starzy, c:y my 
pr :cspali wiele lat, że tak nam wiele osób brakuje?(„.) M atko moja - uśmiechnij się - niech ci pr::yjclq 
wesole myśli, wesote ma rzenia. („.) 

Babuniu, Dziaduniu, clrod:::y moi - Teofilu, Ilersylko - otoczcie ws:yscy Mamę mojq tak ścislcm ko 
l<..'rn., uby 1tic U..'icl.::.icil(l , :c.· j< •j l<noo .i ('łf=c=c: 11r(tl-l-ujc•. 

Bqd.:cie zdrowi ! Bqd.:cie zdrowi, nioi miU i najukoclwfisi - Ja zdrów jestem jak ryba, powietr:c tu
t ejsze barcl:o mi slu:?!J, albowiem nigdy nie cloświadc:amy wielkiego zimna, a góry śniegiem ol;ryte chto
cl:q 1ws w wielkie upaly. Prcnrclziu;ic, :':c ta 2iemia, to raj dla s:częśliwyclt „. Mamo droga, całuję ciebie 

po tysiąc razy, Twój 
.Juli tlliZ 

Juliusz Slow~.cki, Dzieb . \\'yd. ~. \\'rudJ\\' 195~: l. t;l, s. 158 lli;J (Li ·t do matki, Scdo11H:~i I3e<.:u). 
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l\a1ukoc/10hs:a, uiedna _\fonio mojC!! Ciiciulbym cię pocies:yć w boldcl tu:ojej i C?llję, :::e jednu· moje 
u.friśnicnic byloby ci mllszc Hacl ir.~:::ustki~ listów u;yra:y - a ;a ciebie, Mamo, u:icisrtąć nie mogę„. Widząc 

tah mrące o~obu koc/tan<' i clroo•e, c :C!~t:rn krzyc:ę calą mocq clus:y mojej : c:ekajcie! c:ekajcie IW mn i<' 
- mo:e jt"dna cltu:ila UlJlu11.1l', a u.:rócę - i uscisnę u;as jeszc:c .•. ille ty, l\Iamo moja, nie bęcl:ies::: sobit• 
smutkiem życia ukracać„ . b11~ ty ii:s:yslkim dla 11Lnie, bo ci pr::ysięoam, że ::aclne in ne przyiciqzanie 

n ic cl:ieli m ego serca na clccoje - i ::aclnej )<·oo c :ę.-<C'i nic oclryu;a od cie bie. „ 

Przez dwa mie~iqce oc:ek1trnlerri :: rwju;iębzą niespokojno:iciq jakiej ti:iudomości. Oclebrnlem k:;iq:h·i 
K ocltunowskieuo, list ocl tych, 1-:t<ir:y mi .ie pr::yslali, a od was ani slou:a. To niespokojno.~ć moją okr op
nie :::więks::ylo - clomou:1 rrioi pocl:ielul1 ,q „. Nakoniec ranka jednego pr:ybiega do mriie :c /:((mi rado.~ 

ci w oczach Panna E.'glantyna - i tcyciąf}Cl clo mnie rękę z listem. Porwalem go ... niesp:Jkojny.„ i pr.:e 
czvtctlem - a potem padlem w moim pokoju na kolana i modlilem się ze Izami ... a tak r : adko się m.JCllę. „ 

więc Bóg musial l::y i mocllitwę pr:u1qć jak lzę i modlitwę gr: es:nika ... Na drugi d:ień rozc::ytalem się 

w liście i znala::lem jcs:c.:e inne p..1wody smutk1l ... Więc wiecie o /!damie ... och! teraz dopióro powiem 
(ii.;am), ile mię kosztowało pr:clamanie pic r u.:szego popędu du.my ... Skorom pr::eczy(tat. .. ) chciałem się k'l 
niec:nic st r::elać :: nim - i natycli>niast posla lem(list„. doMi(chala (Sk i bick iego), pr.::yjaciela mego nic
[Jclyś , aby mi pomocy swojej u::y(('zyl). Pr::us:E dl ( ... ) Micltal wieczorem - i różnemi radami oclv.:iócll mię 

od Z((miant. I311la to (j(!c/1w) 1irzyc_!J1l, diet której clo Gent"wy u.·yjcclwlem„. i tera: nte uwier:ycic, ile 
męk i ( ... ) cierpię, i/(!kroć lucl:ll! cl1cq :demie moje o ,\damie uslys:eć . Nienatrid:ę go„. Wyjqtek z mojej 
pr :edmou·y on obciql i 1miiC':icil w piscmkv, czle tak obciął, że mu. clal zupelnie inne zrwczenic, po:ór ja 
kiejś uszc::ypliwości - a pr:eclmowa mr1j 1 jes t rac :ej moim usprau:iedliwicniem - i ws::yscy, którzy 

jq calą pr:cc:ytajq, pr::v rwja. ::e _\hm -<' _/q tciarą postąpił - on albowiem o ch.ielach literackic/1 w pi
semku 1•1sal. - Xie 1ni 11 c' po:ostu,, „uk ok ryć cielne, Matku moja, promien1cimi takiej slC!wy, auy «ię 

inne lucl.:i pociski dojść nie mool!J „. I mus::ę tego dokonać - Bóg mię sam natclmąl - bo rozwinql w my
śli mojej wielkie cl:icło. C-ę.~C:· pierws::ą ;:a kilka dni posyłam do druhu i t era:: pr:episuję. - Wierz mi. 
Matko clrooa, że się nie :a~/upicc>n - :cm to cl:ielo osąclzit po napiscmin obceoo c:loiciel~u ro.:wugą ... 
I drnkuję be:uniennic - bę<i.1e tok r6tn, ·js.:u walka : /lclumem. - Jeżeli pr:yuotujecie się na to, to za

raz pos :lę Ulka e.n•mplar:y. Nn1J1s_CH' ty lko c.:1i? - Bo cale jest o c/iorouie kuzynki„ . 

i\Iamo moja kochuna! l;qcL ty ;;1w1;oj1zu - i _riu.~ nies:czę.~t 1e .: mocą calq dtts:y. Bu cóż się .:e mną 
slanie, jc::cli ty, l\lumo. IJolescin_ :bytrtiq ustrnies: s<ę ;:; tej ziemi. Matko moja! kiedyś we.:mę cię w rękę 

i pójcI :icmu 1w cichy s1111•11tur: plakać i modl.ć się . - Matko maju! Pani i Panna Patley kilka razy, wie
cl:qc, :::e list pi~:c;. pr:yci1'Jcl:1l~1 11orl moje clr_ici i u;o!uly, abym nic .:aporrinial od nich t11siąc ci r:cr·zu 
potciecl:icc:. T'cn11w Fulcrntyrw p 1tzkula, tlou·iccl:wics_y się o nies-c·:ę.~ciu. które na u:as spncllo „. Urw tok::<'. 

J\lcctha iccloti:a i earl C! sit l<Jtlł, mu 1c1 111siqc : nartu·ieli i rdeprzyjcnwości - one tC!/·::e nicszc: c;.~liwe! 

l\Iamo moja, caluJ<: ciebie : cctlcj dus.:y, .: calr.u•J se rCC! mojeuo! 
'l'u:oj Jttli tir. 

Dnia 30. List. 1833 r. 

Juliusz Słowacki, Dzicł;.i. \\ )·d. 2, \\"roc:L.rn HJ5~; t. 13, s. 103-167 (List do matki , Salomei Becu). 
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Najukochafisza! Najdt'o:::s:a! 
Wiosna - dziś w nocy spacll dcs:c; triosc:nny - trs::ystkic: cl r::e u:a ro ::wi nęły się - c:ltudzilem lJ'J 

ogrodzie i pilem ustami pCLdmqcc pou·ictt'::c ( „. ). 

Chcialem tej wiosny pojechać clo Clarens - i w micj8cu gd:ie Heloiza :::yla, pr::e:::yć kilka miesięcy -
:::wlaszcza, że byloby to dobrze na moją kies;::cfi - w Clarens bowiem tr::eba mieszkać tt wieśniaków, 

więc mo:::na mięs::kać tanio . Nics::c:ęśliu:e polityc:::newypaclki, cło których się bynajmniej nie mięs:ał~·m. 

nie p:J::walają mi ani w prawo ani w lewo . Miejsce, gcl::ie teraz jestem, mogę w pewnym względzie :a 
r ozlegle uważać wię::icnie. Nie pojmiecie tego, jak nam :5le, jak niudzie pr::ytulku niema. Spiewajmy - ja 
więc spiewam, mój spicw ostatni jc:::eli nie podobał się, to zad:iwił. W jednym :: pism po francuslm wy

dawanych czytałem o nim :danie i ro::biór pochlebne, o tyle, ile przeciwna par tija oanić nie mo.:c - a ta 
przeciwna mi partija sq nics::c::ęścicm ics::yscu poeci, na których c::ele 11dam - ocl tego bowiem sam 
pierws::y stronić ::ac::qlem. - Wielu jcclnak::c w Pary:u pr.:upisują picśiz. moją 11damowi - oto wyjqtck 
z listu. do mnie pisanego: „bylem przytomny, jak Ogi1'.~ki aital:owaŁ Jldama i l;iccly ten się wypierał, ::e 
nie jest autorem dzieła i że nie wie o niczem. Ogiltski r::ckl: to pr:::r1najmniej u;icmy, ::.e Pan chce io mieć 
tajemnicą ' ' . W drugim Liście pisze mi jeden ;::c znajom11ch: „Z Mt!rnla, clnkqcl e:rcmplar ::e posłc1łcm, pis:q 
mi o K(orcljanie ) z wielkim uniesieniem i biorą to za pracę ~1clama" . Z tych dwócl ~ domcsil!ń tcidać , .:e 
w wielu miejscach bezimiennie wydaną mojq pracę przypisuj't1 innemu - :::ncJqC upr:ed:en,c 1ws::yl'ii 
w tym w:glęclzic , nic jest mi ni<.!milq taka ii,mylJ·a . • 1 ch. 1 i<'cly::. bąclę ll'il'cl:ial u:as.:e :elanie .(„.) 

Piszes:;; mi, Mama, żeś smutno pr;;epąd::ila kanwwal. Ja tak.:c Hic> bylem na żadnym wicc:orze - ale te.': 
zrozumieć nic mogę. aby się lclo tera;; bau:il. 'l'r_('ba Dogil cl.:ięl:ov.:a('. ilek„oć 1i; lasce swojej nic ro : pac, 
ale tyl/;o smutek :syla 1w nas„. O, bylt!~ ty, ).fomo, była spnkoj1w, :clrotcu, to moje życie, tcy:nam, prntv
d:iu;q laską Boua „ . ( „.) 

Droga Mamo, caluję ciebie z calej dus:::y. :;; całeuo serca mojego. Matko moja, ty flic tcic:;::, ile 7;r.:c.: to 
oddalenie zcbralo się w moim sercu I<!: i m,lo~ci clla cwl.Jte - tak, .:c :;erce mi c1ę::y - :::e chciał/Jum 

gwałtownie upaść na kolana u nóg tu:oich i pl,1l:ać„ . • ld1,'u. -

Juliusz Słowacki, Dzieła. \\'yd. :!. \Yrucb\, 193:'..; t. IJ, !:i. 18:!-!U7 (Lt t du 111:1tki, Salomei Bćcu). 
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Biuro Obslugi WidzÓ\\. 
SYLWIA ADAMCZEWSKA, ALIC.JA UERC:Z/\ 
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