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Co będzie z wami - prosto wam nie powiem, 

Nie jestem jako wieszcz wszystko wiedzący. 

Krwią do was piłem, moim duchem, zdrowiem; 

A teraz ciskam serce, puchar lśniący; 

Słyszycie? Pękło. - Teraz mi węzgłowiem 

Jedno serce kobiece; jestem śpiący, 

Omdlały jestem, ogniem owionięty, 

Piekielne rzeczy rzucający, święty. 

Niech się komedia gra. - Może mi przyjdzie 

Grać inną: wtenczas was wszystkich przerażę. 

Ległem jak czarny Sfinks przy piramidzie 

Z grobów ojczystych; patrzą blade twarze: 

Może, wieszcz, zechcę jeszcze w jasnowidzie 

Rzec co ciemnego? Może wam pokażę 

Pełne piorunów usta, piersi, trzewa? 

Może zamilknę jak lew, co poziewa 

Patrząc na małość zielonego węża, 

I zasnę - zasnę - ha! - lecz przebudzenie? 

Niech los i serca szaleństwo zwycięża! 

Z mózgu mojego mieliście jedzenie, 

Lecz serce moje się jak łuk wypręża, 

Zrzuca was, głodne sępów pokolenie! 

U gol in odbył piekło ... Ognia fale! 

Wyrwijcie resztę sępom. Precz, szakale! 

Juliusz Słowacki, Beniowski, Pi eśń Ili. Warszawa 1981 



TRZEŹWY SZALENIEC 

Car pokazuje na Kordiana: 
Jeśli nie zwaryjował ten żołnierz .. . rozstrzelać!„. 

Miejscem sceny następnej jest „szpital waryjatów" . 
Sądząc z przytoczonych wyżej słów Cara, Kordian 
znajduje się w nim na obserwacji . Od opinii lekarza, czy 
jest obłąkany, czy też niedoszły zamach na cara był 

zamysłem człowieka normalnego, zależy decyzja co do 
jego dalszych losów. 

Ponieważ akcja dramatu toczy się w Warszawie 
w 1828 roku, więc „szpitalem waryjatów" poeta mógł 
nazwać tylko prowadzony przez bonifratrów zakład przy 
klasztorze św. Jana Bożego . Nie było wtedy w Warszawie 
innego szpitala dla chorych umysłowo mężczyzn. Obok 
„obłąkanych", „epileptyków" i „pokąsanych" kierowano 
do niego także ludzi podejrzanych o symulację. Sytuacja 
Kordiana n ie byłaby zatem na tym tle wyjątkowa. 

A jednak wzbudza wątpi iwości. Wątpliwe bowiem, czy 
rzeczywiście do „szpitala waryjatów" - jak to ma miejsce 
w Kordianie - byłby skierowany zbuntowany podchorąży, 
skazany przez samego cara na przymusową izolację, czy 
właśnie od bonifratrów wymagano by diagnozy o jego 
poczytalności umysłowej. 

Przede wszystkim dlatego wątpliwe, że od dawna już 
zakład św. Jana Bożego nie cieszył się zaufaniem nawet 
jako instytucja opiekuńcza: 

W pierwszej połowie ubiegłego stulecia 
sprawowali się zakonnicy niezbyt przykładnie, 

nierzadko wracali pijani do instytutu sami lub 
w asyście policji, częstokroć kwestowali bez 
odpowiednich uprawnień i obracali zebrane 
pieniądze na własny użytek, wychodzili ze szpitala 
bez zezwolenia przełożonych, pisali anonimy do 
władz na swych przełożonych o tym, jak to chorzy 
w szpitalu są źle żywieni, chodzą nago, boso 
i w brudnej bieliźnie, sypiają w nieopalonych 
mieszkaniach itd. A jeszcze w roku 1842-ym dozór 
cmentarny błaga Zarząd Szpitala Jana Bożego, by 
przesyłał ich zmarłych możliwie wczesnym rankiem, 
byli oni bowiem przywożeni na cmentarz nadzy i bez 
trumien; nic dziwnego, ze chowanie zmarłych 
w takim stanie wywoływało oburzenie śród 
zgromadzonej przygodnie na Powązkach 
publiczności. 

Toteż gdyby z racji spisku koronacyjnego zaszła po
trzeba zbadania poczytalności jakiegoś podejrzanego 
podchorążego, car raczej wysłałby go do szpitala 
Ujazdowskiego, przeznaczonego dla wszystkich cho
rych żołnierzy i podoficerów poniżej stopnia rotmistrza 
z pułków polskich i rosyjskich. Kordian, jako wojskowy, 



w sposób naturalny powinien w nim się znaleźć. O tym 
szpitalu książę Konstanty był dobrego mniemania. 
W związku z częstymi wizytami jego świty umiano tam 
stworzyć pozory porządku i sumiennego zajmowania się 
chorymi. Harro Harring, poeta-cudzoziemiec w wojsko
wej służbie rosyjskiej, ujawniał ich iluzoryczność: 

Wszystkie sale i korytarze w Ujazdowie, który 
Wielki Książę Konstanty czasami odwiedzał, były 
bardzo czyste i porządne; natomiast łazienki, kuchnie 
itd. przekraczały najgłębsze dno świństwa . 

Słowacki jednak skierował Kordiana - jako chorego 
umysłowo - do bonifratrów. Oto zaś informacja przed 
przebiegającą w „szpitalu wariatów" sceną VI aktu Ili: 

Widać klatki, w których siedzą łańcuchami 
powiązani waryjaci, niektórzy chodzą wolno. 
- Kordian leży na łóżku w gorączce. Dozorca 
szpitala - Doktor obcy. 

Akcja dzieje się, jak widać, w jakiejś sali zbiorowej, 
obszernej, jeśli są w niej łóżka, chorzy spacerujący, stoją 
klatki z powiązanymi waryjatami. 

W sali, w której by miał leżeć Kordian, Słowacki umieś
cił także „klatki, w których siedzą łańcuchami powiązani 
waryjaci". W historii szpitala bonifratrów nigdy ich tam nie 
było. Były tylko osobne cele dla chorych gwałtownych -
i dla „zanieczyszczających się". Komórek tych jednak 
„klatkami" nigdy nie nazywano i nie miały one bezpo
średniego połączenia z salą zbiorową . Nie były z niej 
nawet widoczne, nie mogły uderzać w oczy wcho
dzącego do sali doktora. 

Mimo to pojęcie klatki, w której trzyma się waryjatów, 
znalazło się w tekście nie bez kozery. 

Słowacki mógł przypadkowo zasłyszeć o wyglądzie 
zakładu dla kobiet obłąkanych, który znajdował się przy 
szpitalu Dzieciątka Jezus. Istniał na pewno już od 1804 
roku, a warunki, panujące tam w pierwszych dziesiątkach 
lat XIX wieku, były koszmarne- i malownicze: 

Środek był jedną salą, długą na łokci 40, szerokości 
1 O, przy ścianach porobione były oddziały, czyli małe 
pokoiki, zamykane z zewnątrz sali ogólnej i drzwiami 
zrobionymi z bali, co wszystko było podobne do 
klatek w menażerii zwierząt używanych. W tych 
klatkach mieszczono gwałtowne, krzykliwe 
i nieczyste, a wszystko było mieszaniną płaczu, 
krzyku, śmiechu, tańca, obrazem okropnego chaosu, 
i to trwało lat kilka. 

I u nas w Warszawie, w szpitalu Świętego Jana 
Bożego za czasów zarządu tegoż przez braci 
miłosierdzia pospolicie bonifratrami zwanymi, 
pokazywano obłąkanych za pieniądze, niby dzikie 
zwierzęta. Przedstawienie było rzadsze, bo odbywało 
się tylko raz na rok, w drugi dzień Świąt Wielkiej 
Nocy, czyli na tak zwany Emaus. Ta rzadkość 
widowiska wywierała wpływ wielki 

na rozciekawienie publiki, która tłumnie się zbierała, 
aby za niewielką opłatę zobaczyć waryjatów, 
jak pospolicie u nas cierpiących na umyśle nazywają. 
Chorzy, pomieszczeni w klatkach drewnianych, 
cały dzień byli wystawieni na pośmiewisko 
i prześladowanie ze strony publiki. Tu dodać 
winienem, iż naoczni świadkowie owych scen 
gorszących zapewniali mnie, że w razie braku 
chorych rozdrażnionych, których liczba była czasami 
niewielka, najmowano uliczników miejskich 
i zamykano ich na kilka godzin w klatkach, 
a ci rozmaite wyprawiali figle, stawali na głowie, 
szarpali kraty, krzyczeli i śpiewali niezrozumiałe 
wyrazy, jednym słowem udawali obłąkanych. 
Dla lekarza więc sądowego, który by się znajdował 

. pomiędzy zwiedzającymi, nastręczało się ciekawe 
studium odróżnienia obłąkania udawanego od 
rzeczywistego. Właściwych obłąkanych (wybierano 
chorych ekscytowanych) drażnili braciszkowie 
z umysłu przed widowiskiem, dla wywołania 
napadów gwałtowniejszego szału. 

Słowacki, będąc w Warszawie, mógł sam natrafić na 
takie widowisko i sądzić, że klatki stanowią stałe wyposa
żenie wnętrza szpitala. W każdym razie na pewno słyszał 
o tym spektaklu z ust naocznych świadków. 

Kordian znalazł się w szpitalu wariatów, ponieważ Car 
pragnął uzyskać odpowiedź na pytanie, czy podchorąży
-zamachowiec był zbrodniarzem, czy tylko wariatem. Czy 
ją uzyskał? Z tekstu wiemy tylko, że wpadający do sali 
żołnierze odprowadzają Kordiana na rozstrzelanie, uzna
no więc, że nie był obłąkany? Czy ponadto cokolwiek 
wskazuje, że były przeprowadzone badania jego poczy
talności? Może się wydawać, że nie przeprowadzono 
takich badań. 

Pytanie, czy decyzja Cara była tylko chwilową fan
tazją, czy też była podtrzymana przez opinię lekarzy, 
stwierdzających, że podchorąży nie zdradza objawów 
choroby umysłu, wydaje się w ogóle z punktu widzenia 
dramatu Kordiana mało ważne. Ważne było w innym kon
tekście znaczeń utworu - w planie rozgrywki między 
Carem a Wielkim Księciem. Gdyby bowiem Kordian nie 
okazał się chory umysłowo, wówczas-w mniemaniu Cara 
- byłby nasłanym przez Konstantego mordercą. Car nie 
brał pod uwagę możliwości spontanicznego działania 

podchorążego. A jak wskazuje późniejsza rozmowa 
między braćmi w se. IX aktu Ili, wątpliwości Cara nie zosta
ły bynajmniej rozproszone, dlatego igra losem Kordiana, 
anuluje obietnicę Konstantego, iż młodzieniec odzyska 
wolność, wydaje ponownie polecenie dokonania egze
kucji i znów je cofa, by z ironią, lecz bacznie, obserwować 
reakcję Księcia. 

Informacja, czy Kordian jest wariatem, ma więc dla Cara 
dużą wagę. Może zasadniczo wpłynąć na jego opinię o lo
jalności Konstantego. Toteż w tym planie ma wyraźny sens 
pobyt bohatera w szpitalu dla obłąkanych; nie wpływa on 
natomiast ani na osobowość Kordiana, ani nie pozostawia 
śladów w stosunku do niego osób postronnych dramatu. 







Lecz, umieszczając Kordiana między obłąkanymi, 

choćby na krótko i choćby miało to oparcie tylko w wątpli
wościach władcy, Słowacki osadził problematykę dramatu 
w kręgu szaleństwa. Nasuwa się bowiem, sugerowane 
przez tekst, pytanie o stan umysłowy bohatera; a jeśli 

możliwe są tu wątpliwości, to tym samym zatarciu ulega 
ostrość granicy między normalnością a chorobą psy
chiczną. 

Ze słów Cara wynika alternatywa: zbrodniarz lub 
wariat. W wydanym rozkazie da się bowiem odczytać 
także prosty zabieg klasyfikacyjny: można być albo waria
tem, albo zbrodniarzem (a jednym z nich musiał być 
podchorąży, który ważył się podnieść rękę na panującego), 
oraz przekonanie, że jeśli ktoś jest chory umysłowo, 
wówczas umieszcza się go w szpitalu i nie powinien 
podlegać wyrokom sądu. Podobnie zresztą jest w dzisiej
szym prawodawstwie: opinia psychiatrów może uwolnić 
od odpowiedzialności karnej za dokonane przestępstwa. 
Przy tym trybie myślenia zasada jest przejrzysta, a rozdział 
między wariatem i zbrodniarzem wyraźny. 

Dla czytelnika jednak, jeśli już by istniała podobna 
opozycja, to znalazłaby się ona w cieniu zasadniczej roli 
Kordiana - roli spiskowca. Był spiskowcem tak wielkich 
ambicji, że jego zamierzenia mogą być oceniane jako 
powodowane rozumem lub jako rezultat tkwiących w nim 
zarodków obłąkania. Przy tym, mimo że czynów spiskow
ca nie rozpatruje się zazwyczaj w kategoriach zbrodni, 
w tym przypadku wyjątkowo mogą być widziane i w takim 
wymiarze - zbrodni przeciw narodowemu honorowi 
Polaków; to niezwykle uwzniośla dramatyzm sytuacji. 
Znowu więc opozycja: zbrodniarz -wariat albo, z innego, 
spiskowo-patriotycznego punktu widzenia oceniając: bo
hater-wariat. 

Kordian nie jest wariatem. Ale jednak Słowacki świa
domie rozbudowuje wokół niego klimat szaleństwa. Mimo 
że w tej sytuacji pobyt w szpitalu powinien raczej mieć 
marginalne znaczenie w życiu bohatera, jako oparty na 
omyłce epizod, który każdemu może się przytrafić, tam 
właśnie rozgrywa się jedna z kluczowych scen dramatu, 
przełomowa dyskusja Kordiana z Szatanem. Bo jednak 

11 badanie" lekarskie stanu umysłu Kordiana się odbyło. Ale 
na innym poziomie. Na poziomie dyskusji o celowości 
działania. Szatańska pokusa rozumnego cynizmu jest ~u 
i sondowaniem poczytalności, a być może, wolno przy
puszczać, także zamaskowanym dochodzeniem. 

Powróćmy znów do pytania wyjściowego. Wątpliwoś
ci Cara wydały się w świetle tekstu łatwe do rozstrzyg
nięcia: Kordian nie był wariatem. Do takiego też tylko 
wniosku mógł dojść Doktor, jeśli składał Carowi raport 
z badania Kordiana . 

Ale też różnił się przecież od ludzi normalnych, takich, 
z jakich składało się jego otoczenie. Bo, po pierwsze, wy
biegał ponad przeciętność. Był wyjątkowo wrażliwy 

i egzaltowany, okazywał znamienne rysy przeżywania 

11 choroby wieku" . Nietypowej zresztą - dziwnie z nią 

koliduje niezwykle energiczna działalność i pasja we
wnętrzna bohatera. Po drugie zaś Kordian jest inny niż 
ludzie normalni. A jego charakter można by najprościej 

określić właśnie przez kolejne negacje - Kordiana nie za
dowala życie na zwykłą miarę, Kordian łamie konwenan
se, nie ulega presji tradycji, deklaratywnie odrzuca świat. 
W każdej przedstawionej w dramacie sytuacji zachowuje 
się inaczej niż- rozumując wedle zwykłych miar- można 
by oczekiwać. Przeciwstawia się światu - i to właśnie, a nie 
jego intelektualna wyższość czy większa wrażliwość emo
cjonalna, stanowi przyczynę jego wyobcowania. 

Warto zauważyć, że sytuacja Kordiana nie jest za
winiona przez charakter jego relacji ze światem: to nie 
społeczeństwo odrzuca Kordiana (przeciwnie, otacza go 
stale atmosfera sympatii i podziwu, od dzieciństwa aż do 
sceny egzekucji), ani też Kordian nie pragnie zerwania 
z ludźmi (przeciwnie, w rozmowach z Laurą i Grzego
rzem szuka kojącego zrozumienia, ze spiskowcami chce 
współdziałać dla dobra ojczyzny i dopiero bieg zdarzeń 
wzbudza w nim uczucie pogardy dla świata) . Wyobco
wanie wynika z istoty bohatera, wydaje się zrządzone 
przez jego los. 

Kordian jest inny, ale i wywyższony ponad ludzi prze
ciętnych. Odpowiednia stylizacja sytuacji podkreśla efekty 
patetyczne: a więc, zgodnie z odpowiednimi konwen
cjami, samotność bohatera wśród przyjaciół dzieciństwa, 
samotność na szczycie Mont Blanc, samotność w celi 
więziennej i wśród tłumu, zgromadzonego przed egze
kucją. 

W tym kontekście cel umieszczenia Kordiana w szpi
talu wariatów jest znaczący, jest to osobliwa droga wy
wyższenia bohatera, tym szczególniejsza, że przecież 
wskazana przez Doktora paralela między postawą 

Kordiana a słowami wariatów nie wydaje się całkiem 
bezpodstawna. 

Gdyby Kordian został ukazany w szpitalu tylko na tle 
otępiałych czy ogarniętych furią istot, nic ważnego by stąd 
dla tekstu nie wynikło - nie byłoby bowiem podstaw dla 
dokonywania jakichkolwiek porównań, byłyby to dwa 
całkowicie rozgraniczone, bez żadnych punktów stycz
nych, światy psychiczne. Ale wariaci, wśród których 
przebywa, są opętani szlachetnie ideami, które w psy
chiatrii nazywa się nadwartościowymi, zdają się niebez
piecznie podobni do wielkich reformatorów społecznych 
czy religijnych . I pojawić się mogą w związku z tym 
niepokojące wątpliwości - jest to tylko karykatura czy 
może wskazanie, jak blisko od wielkich idei do choroby 
umysłu, czy też - odwrotnie - w słowach wariatów ma 
tkwić ziarno ukrytej, irracjonalnej mądrości; tekst jest świa
domie wieloznaczny, wszystkie te odczytania są możliwe 
i bynajmniej się nie wykluczają. Jest tu jakaś wspólna 
płaszczyzna, łącząca psychikę ludzi odbiegających od 
przeciętności - wariatów i, między innymi, także Kor
diana. Na takiej płaszczyźnie, dodajmy, dyskutuje 
z Kordianem Doktor. 

Wielcy indywidualiści - artyści, wodzowie, geniusze -
wybiegają poza przeciętność, są oderwani od spraw 
świata. Tak w każdym razie mniema o nich otoczenie. Ale 
też, póki ich działalność jest społecznie aprobowana, nikt 
z wariatami nie będzie ich porównywał. Człowiek utalen
towany jest bowiem kimś wybitnym, ma uzdolnienia 



„ 

-

spotęgowane - ale też jest po prostu „lepszym egzempla
rzem" gatunku homo sapiens. 

Klimat szaleństwa wyrasta w utworze nie tylko z faktu 
wprowadzenia postaci obłąkanych ani z usytuowania jed
nej ze scen w „szpitalu wariatów"; szaleństwo zalega 
między bohaterem a światem. Wobec ludzi rozsądnych 
i dobrze dopasowanych do swych ról społecznych - jak 
Laura, Wioletta, Prezes czy nawet Papież- Kordian jawi się 
jako osobnik szalony, bo gwałtownie naruszający ustalony 
porządek. Żywiąc nierozsądne uczucie do starszej ku
zynki, dziwacznie postponując kochankę, znieważając 
Papieża, lekceważąc czcigodne rady Prezesa, stale 
wykracza poza zakreślone obyczajem i tradycją granice. 
Jest więc w pełni wyobcowany, jest szalony - oczywiście 

szalony w tym sensie, jaki funkcjonuje dziś w naukach 
społecznych, a nie w medycznym rozumieniu choroby. 

Szaleństwo dzieli Kordiana od świata. Szaleństwo 

Kordiana, jego zupełne nieprzystosowanie społeczne wy
nika z każdej sceny początkowych aktów dramatu. Ale 
scena VIII aktu Ili nagle zamazuje jednoznaczność tego 
obrazu, w którym na tle normalnego świata działa szalony 
bohater. Wspaniały monolog Kordiana w celi więziennej 
otwiera zupełnie inną perspektywę: 

[. .. ]Czegoś mi nie staje 
Ludzi znać nie chcę, [. .. ] 
[. ................................... . ] 
Niech się rojami podli ludzie plenią 
I niechaj plwają na matkę nieżywą, 

Nie będę z nimi! Niechaj z ludzkich stadeł 
Rodzą się ludziom przeciwne istoty 
I świat nicują na złą drogę cnoty, 
Aż świat, jak obraz z przewrotnych zwierciadeł, 

Wróci się w łono Boga niepodobny 
Do tworu Boga ... [ .. .] 

Punktem odniesienia dla szaleństwa Kordiana była stale 
niekwestionowana wcześniej normalność świata; tu nato
miast właśnie wspókzesny bohaterowi świat jawi się jako 
świat odwrócony jak w przewrotnych zwierciadłach, jako 
świat, w którym z ludzi rodzą się ,,ludziom przeciwne 
istoty", świat z pewnością fatalnie szalony, bo zatracający 
cechy tworu boskiego. 

Ukazuje się więc nowy aspekt szaleństwa; dzieli ono 
bohatera od świata - ale, okazuje się, można mieć uzasad
nione wątpliwości co do kierunku tego podziału, co do 
sceny, która ze stron jest normalna, a która szalona. 

Kategoria szaleństwa staje się zatem pojęciem z zakre
su idei, uzyskuje znaczenie ponadindywidualne, bywa 
wprowadzana dla określenia charakteru relacji między
ludzkich. Znaczy więc co innego, a w każdym razie 
więcej, niż wybuch namiętnej natury, niż nawet jakieś 
uwikłania w problematykę poznawczą. 

Zainteresowanie kwestiami szaleńczych powikłań 

psychiki lub możliwościami, jakie przed umysłem otwiera 
anormalna wrażliwość, pozostały w pamięci; najczęściej 
jednak szaleństwo będzie funkcjonowało w ramach pro
blematyki patriotycznej. 



Kategoria szaleństwa funkcjonowała zatem w ramach 
romantycznego zainteresowania osobowością, a więc 
w ramach problematyki indywidualizmu; tym też należy 
tłumaczyć szczególne zainteresowania autorów anoma
liami umysłu - na co wskazywałyby choćby owe opisy 
szpitali dla obłąkanych - czy wprost objawami patolo
gicznymi, również często przedstawianymi w literaturze. 

A więc wprowadzenie bohatera szalonego było w lite
raturze romantycznej jedną z form ogólnego zaintereso
wania komplikacjami duszy ludzkiej. W europejskiej 
literaturze romantycznej, a także polskiej literaturze przed
listopadowej, szaleństwo bohatera narastało zazwyczaj na 
podłożu jakichś trwałych wynaturzeń psychiki. Przybie
rało kształt działań o charakterze niszczycielskim, manii 
prześladowczej, obsesji, fantastycznych majaków. 

Pod wpływem tych anormalnych stanów czy wizji 
przemieniała się psychika postaci, stawała się zwyro
dniała; a proces „popadania w szaleństwo" interesował 
autorów jako ważny dowód komplikacji osobowości i na
tury ludzkiej. 

Inaczej było w polskiej I iteraturze romantycznej po 
roku 1830. Kategoria szaleństwa została podporządkowa
na kwestiom patriotycznym - czy, mówiąc ogólniej, ideo
wym. Nie o szaleństwo, nie o obraz szaleństwa idzie 
autorowi, ukazującemu „obłąkanie" bohatera, lecz o ja
kieś sprawy zupełnie inne, które przez jego „obłąkanie" 
można uzmysłowić. Najpierw zajmowało samo zjawisko, 
potem sposób jego spożytkowania. 

A więc przede wszystkim - sposób wprowadzenia 
szaleństwa do problematyki patriotycznej. W literaturze 
emigracyjnej wyrastające na tym tle rozterki duchowe 
bohatera przedstawione były wprost, w monologach 
postaci sprawy ojczyzny zajmowały - jak u Konrada i Kor
diana - centralne miejsce. Nie oznacza to naturalnie 
prostej deklaratywności, „szaleństwo patriotyczne" stano
wiło zazwyczaj integralną część filozofującej myśli 

pisarzy. W literaturze krajowej natomiast, gdzie istniała 
konieczność zawoalowania problematyki narodowo
wyzwoleńczej, postawa patriotyczna odzwierciedlała się 
w konflikcie między pamiętającym bohaterem a bez
myślnym, rozhulanym społeczeństwem. Pojęcia szału czy 
obłąkania bywały wprowadzone dla określenia obu stron. 

Szaleństwo-mimo że wiodło ku melancholii i śmierci
nie było wyrazem patologii, oznaczało jedynie szlachetną 
odmienność indywidualności wrażliwej, przebywającej 

w świecie ideałów; pozwalało wyraźnie przeciwstawić 
jednostkę światu. „Szaleństwo" było szaleństwem na tle 
postaw ludzi „normalnych". Wskazywało istnienie opo
zycji między dwoma typami postaw etycznych. Mogło 
służyć ekspozycji ideałów wolnościowych, mogło także 
rozbijać powszechnie przyjęte wzory obyczajowe, kon
wencje społeczne. 

Alina Kowalczykowa, Romantyczni szaleńcy, 
rozdz. „Trzeźwy szaleniec" (fragmenty). Warszawa 1977 
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