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SŁOWACKI Juliusz, syn Euzebiusza Słowackie
go urodził się d. 23-go sierpnia 1809 r. w Krzemień
cu. Odebrał wychowanie w Gimnazjum, a potem 
w Uniwersytecie Wileńskim. Chociaż powołanie do 
poezji nadto wyraźnie dawało się postrzegać w jego 
dzieciństwie, przewodniczący w jego wychowaniu 
kazali mu prawniczymi zająć się naukami i wal
cząc ciągle z chęcią młodzieńczą, po skończeniu nauk 
wymową zniewolili, że wszedł jako pracownik 
(employe) do Ministerium Skarbu w Królestwie 
Polskim w Warszawie. Znudzony, zniechęcony nie
miłą administracyjną pracą, z większym niż w dzie
ciństwie zapałem rzucił się w krainę marzeń ... 

Wybuchnęła rewolucja - pierwszy głos poetycz
ny, który dał się słyszeć ludowi, byl to śpiew Sło
wackiego, wskrzeszający dawną, wojenną pieśii Po
laków, najdawniejszy zabytek ich mowy. Pierwsze 
słowo dawnej pieśni w nowy hymn rewolucyjny 
wrzucone, miało elektryczne dla powstańców 

wstrząśnięcie. Zmartwychwstanie narodu było chwi
lą zmartwychwstania poetycznych marzeń Słowac
kiego. Podczas wojny z depeszami rządu polskiego 
do Anglii pojechał. Po upadku Polski, tułając się z 
innymi, wydal w Paryżu poezję w dwóch tomach -
pierwszy tom, zawierający poemata, nosi na sobie 
koloryt nieco ciemny nowej angielskiej szkoły. 

Dwie tragedie, w drugim tomie zawarte, mają przy
najmniej tę zaletę, że są pierwszymi, które się od
daliły od naśladownictwa dawnej francuskiej szko
ły, które to naśladownictwo dotychczas krępowało 
polskich dramatyków. 

Życiorys własny 



.„Tylko ty, Irydionie, nie opuszczaj mnie śród zim
nego świata słuchaczy, tylko ty mi nie daj uczuć 
chlodu, który mi na czoło od twarzy ludzkich po
wiewa; a gdybyś widział na mnie idące węże, weź 
w rękę harfę Lilli Wenedy i przemień te gady w 
słuchaczów. - ile razy z Tobą bylem, zdawało mi 
si~, że ws:yscy lud:il' mają oc:cy Rafaelowskie, że 
dosyć jest, jednym słowa zarysem pokazać im 
piękną postać duchową, że dbać nie trzeba o niedo
widzenie, a chronić się tylko przesytu; sądziłem, że 
wszyscy ludzie obdarzeni są Platońską i attycką 

tlwagq: że dodawszy do stworzonego już pn:ez poe
tów świata jedną taką postać, jak nimfa, mvi~ńczo
na jaskółkami, które pierszchają z włosów, dotknię
te slońca promykiem - jedną taką postać jak nim
f a, uwiązana rączkami za łańcuch smutno gwarzą
cych po niebie żurawi - można te Ateńczyki obró
cić na niebo oczyma. - Teraz widzę, że innych 
widm, innych kolorów, innych potrzeba obrazów. 
Nie schodzę jednak z mojej drogi, a że jest pustą 
i szeroką to przypomina mi złote pustynie Suez, 
na których tak mi dobrze bylo, gdym się tylko za 
słońcem i gwiazdami kierował. - J <>-st to wreszcie 
dla mnie droga konieczna; ile razy bowiem zetknę 
się z rzeczywistymi rzeczami, opadają mi skrzydła, 
i jestem smutny, jak gdybym miał umrzeć, albo 
gniewny, jak w owym wierszu o Termopilach, któ
ry na końcu księgi umieściłem, niby chór ostatni, 
śpiewany przez poetę. 

Juliusz Słowacki 
(Z listu „Do Autora „Irydiona") 
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TESTAMENT MÓJ 

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami ; 

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny; 

Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami -

A jak gdyby tu szczęści~ było - idę smętny . 

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, 

Ani dla mojej lutni, ani dla imienia: 

Imię moje tak przeszło, jako błyskawica, 

I będzie jak dźwięk pusty trwać 'Przez pokolenia. 

Lecz wy, coście mnie znali w podaniach przekażcie, 

Zem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 

A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, 

A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę .„ 

Ale kiedyś - o smętnych losach zadumany 

Mojej biednej ojczyzny - przyzna, kto szlachetny, 

Ze płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany, 

Lecz świetnościami dawnych moich przodków 

Niech p:rz:yjaciele moi w nocy się zgromadzą 

I biedne serce moje spalą w aloesie, 

I tej, która mi dała to seroe, oddadzą -

świetny . 

Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odni€Sie„. 

Niech przyjaciele moi sięd.ą przy puchaTZe 



I i.apiją mój pogrzeb - oraz własną ibiedę: 

Jeżeli będę duchem, to się im pokażę, 

Jeśli Bóg nie uwolrnił od męki, nie .przyjdę ... 

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei 

I przed narodem 111.i.osą ·oświaty kaganiec; 

A 'kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 

Ja'k kamienie, przez Boga rzucane na szanie<: ... 

Co do mnie - ja z.ostawiam maleńką tu drużbę 

Tych, co mogli pokochać serce moje dumne; 

Znać, że srogą spełil'iłem, twaTdą 1bożą służ1bę 

I zgod:ziłoem się tu mieć - nioepłakaną trumnę. 

Kto drugi tak 'boez świata ·oklasków się zigod:zi 

Iść? ... taką obojętność, jak ja, mieć dla świata? 

Być sternikiem duchami napełnionej łodzi, 

I tak dcho odlecioec, jak duch, gdy .od.Iata? 

Jednak 'Zlostanie po mnie ta siła fa'talna, 

Co mi żywemu ma nic ... tylko czoło zdobi; 

Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzi1alna, 

Aż was, zjadaczie chleba - w runiołów przerobi. 
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A oto wygnańcy owi w szopie śniegowej w nie
by·tności Szamam.a kłócić się ~częli pomiędzy sobą 
i podzieh'li się na trzy groma(ly; a ikażida z nich myś
lała o 7Jbaw:ieniu ojczyzny! 

W ięć pi'eTWS'Z.la na czele miała ·grafa Skir, któ
ry utrzymywał stronę tych, oo się przebiorą w kon
tusze i inazy.wać się będą szlachtą, jak'by z Lechem 
na nowo iprzyibyl1i do kraju pustego. 

A druga miała na ~ele żołni€'l"Za chudego, imie
niem S'kaTta'bellę, który chciał ziemię podzielić i 
ogłosić wolność chłopów i rrówność szlachty z Ży
dami i z Cygnami. 

A trz·ecli.a na czoele SWO'im miała księdza Bcmi
rra ta, który kraj chciał zbawić motl'litwą ii na oca
lenie 'kraju pddawał sposób jedyny: iść i ginąć niioe 
1broniąc się, jak męczell!Ili>Cy. 

Te więc irzy gromady zaczęły lbyć między so
bą niezgodne w duchu i !kłócić się poczęły p zasa
dy. 

A oto druga owa giiomatla uzlbroiwszy się w 
siekiery wyszła w pole, odgrażając się, że u pierw
sz~h dowie się, jaka jest krew, dTUgim zaś da to, 
czego żądają: męcreństwo. 

Lecz niim przyszło do walki, a umysły już były 
rozgrzane, -zgodzono się za poradą któregoś z tych, 
co był z trzeciej giiomaldy , ia!by rzecz tę przez sąd 
Boga r<m>trzygnąć. 

I rzekł do nich ów dora<l.zca: Oto postawmy 
trzy krzyże na naśladownictwo męki Pana naszego 
i na tych trzech drzewach przybijmy po jednym z 
najimooniejszych w !każdej gromadzie rycerzy; a kto 
najdłużej żyć 'będzie, przy tym zwyoięstwo. 

A że umysły t~h lcudzi były j1akaby w stanie 
pijanym, znal1eźlli się trzej rycerzie, k1tórzy zia swo
je przekonanie śmierć .ponieść chcieli i 'być ukrzy
żowanymi, jaiko Chrystus Pan przied wiekami. 

Poot:awiono więc trzy krrzyiże z najwyżswgo, ja
kie było w tym kraju, d.Tzewa, i wys'tąphli trrej 
męczeil!llicy, po jednemu z każdej gromady; wszakże 
•nie wybrani 'lo.~m. ~ecz z własnej wdli. Nie 1byli to 
gromad wodZJowi:e, lecz jedni z najmniejszych. 

Kie(ly więc cie'Śle postawili krzyże na wysokim 
wzgórzu śniegowym, odezwał :się głos z nielba, jako
by w.icher, pyttając: Co czynicie? - leicz go ci lu
dzie nie przelękli się. 

I zawieszono na !krzyżach lud2;ie awe dbłąkane, 
i przybito 'ilm ręce ćwiekami; a ten, 'CO 1był na pra
wo, krzyczał: Równość! - a ten, co 1był z lewej, 
klJ'"Lyczał: Krew! - wiszący mś po środku mówił: 
Wiara! (Z Anhellego) 



( ... ) 
W Polszcze ... ryc-erze rnaprzód w polu się popiszą, 

A potem w karczmach sobie.„ za to ciągną trunek 

I pić mogą przez całe życie na rachunek; 

I gdy im poprzek jacy przeciwnicy staną, 

Mogą przez całe życie tą krwią ni-e wylaną, 

A z której sobie czopa wyjęli ... husarze, 

Mogą przez całe życie pluć, mospanie, w twaTre 

I opinie tym swoje ... Tozgłaszać w pokoju, 

Na tym słowie oparci tylko: byłem w boju ... 
Na tym słowie ... fundament mają'c swój ... 

ja'k WH~że -

Rzekłbyś, ż,e owa sztuka bić się ... Taz się bierze 

Jak chrzest ... a potem wiecznie już trwa 

sakramentem ; 

Toteż się brudzą ... żółcią zachodzą i mętem, 

Po zamkach zawieszają na oku tbroice, 

A winem nap-ełniają węgierskim piwnice, 

Tak że dopóki w gardła przyjaciołom leją, 
T·o się ich sławy jako te wina starzeją 

I coraz niby lepsze„. ku starości dążą -

Potem te sławy oni między sobą wiążą 

I TOdów zawiązują ·bezcenne fontazie, 

Które na tych piwnicach, a nie na ż.elazie 

Stoją w winach jak gniazda octowych irobaków, 

I to jest sława naszych, Zawiszo, •Polaków.„ 
(Z Zawiszy Czarnego) 
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Polska najnieszcz~śliwsza! zapomniawszy o mi
sji, którą dawniej na świecie pełniła, zaczęła być 
naśladowniczką francuskich idei. 

We własnym zaś duchu twórczość swoją posta
wiła pod ideałem kolorowego Ułana, który w obo
zie arystokratycznym za myślą porządku ... w d€!111o
kracji zaś głośno za równością cielesną obstaje. 

Cóż zostaje tym, którzy na wzór takiego ideału 
kształcić się inie mogą? Cóż się stanie ·ze starcem, 
z kupcem, z urządnikiem cywilnym, z gospodarz-em? 
Ż'aden z nich, widzimy, w każdej chwili patriota 
być nie może. 

A tak kraj dwudz·ies tomilionowy PTZez wyłącz
ność i:deału swego pozbawił się codziennego usiłowa
nia 19-tu.„ a tylko ku jednemu milionowi popisowi:'j 
młodzieży obraca swoje wejrzenie. 

Gizotom, Tiersom i Lamartinam ciągle będz1 
wyrzucał aż do trumny: iż nie służyli w Afryce i nie 
dopomogli, jako podoficery do sławy oręża francu
skiego. Dla starości jedynie staremu Pilowi prze
baczy, iż sam swoją ręką nie wrzucał bomb ręcz
nych do Pekinu. 

'I1aka to :bezwładność ogarnąć musi powoli mas
sę narrodu, która ciągle ku celom osatecznym nie 
jest jako morze przez gwiazdę miesięczną podno

szona. 
W imię francuskiich !komunizmów p-odni·osą się 

ruchy wręcz :zJaraz przez całe drugie massy rneko
kumni.stów ni:szicwne. 

Jezuityzm swoją choręgiew podniesie! ... sekta
rze przeciw Jezuitom powstaną! 

A jednak wszyscy rnie wycinać się, ale służyc 
wyższej idei powinni. 

Dlatego to rzekłem, że nad ideałem hułana - nie 
zniszczywszy go wcale„. owszem, świętością go ce
lu podnosząc - postawić trzeba wyższą ideę praw
dziwą {itrzecią między Anglią i Rossją) - matkę czy
nów, która by w niebo pTowadząc ku celom osta
tecznym, wskrzeszała pył drogi, po której stąpa. -
a. „ człowiekowi nie hołdując żadnemu.„ wszyst
kich podniesionych w kraj jeden zaprowadziła . 

Idea dopiero wszystkie i TOzmaite siły ruchu w 
Narodzie rozwinie! I nie będzie to odtąd naród, któ
ry ciągle na konia rty'l'ko wsiąść usiłuje, ale lud (Jak 
powiedział j'edein z filozofów messjaniz:mu), wy~zy 
jednym idei stopnikiem na świecie, a stąd potrzebny 
Bogu w sp-ełnieniu Jego woli na ziemi. 



Idei 'każ.dy człowiek służyć mo:żie. A jeżcli jest 
jedna i najwyższa! w celu ostatecznym stworzenia 
całego -zamknięta - w nikim nie złamie sił, na
tchnień nie wys'tudxi, cnót me uczyni beJzużyteczny
mi ... ale wszystko to jako wielka duchowa 
Os o 1b a .będzie obracała w krew jedną i w siłę na
rodu. 

PoWtarzam! tak jako Angli:a: która rośnie dziś 
każdym rega11II1istrzem i k·ażdym kredyten kupca, 
i każ.dym majtkiiem, i każidym ministrem ... a czro
wiekowi żadnemu nie oddaje całkowkie ducha swe
go, ale Idei. 
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Do emigracji o potrzebie idei 
(fragment) 

Na Termopilach? - Nie, na Cheronei 
Tirz.efua się memu załamać koniowi; 

Bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei 
Dla małowiernych serc pod{jbne snowi. 

Więc jeśh koń mój w biegu się prrestraszy, 
To tej mogiły --co równa jest - naszej ... 
Mnie od mogiły termopilskiej gotów 

Odgunić legjon umarłych Spartanów; 
Bo łeS't·em z kraju smutnego Ilotów, 

Z kra'ju - gdzie rozpacz nie sypie kurhanów! 
Z kraju - gdzi-e zawsze po dniach nieszczęśliwych 
Zostaje smutne pół rycerzy - żywych. 

Na Termopi'lach ja się nie ddważę 
Osadzić konia w wąwozowym szlaku, 

Bo tam być muszą tak patrzące twarre, 
Że serce lkruszy wmyd - w każdym Polaku. 

Ja tam n ie •będę stał przed Grecji Id.uchem -
Ni:e - pierwej slwnam, niż tam iść - z łańcuchem! 
Na Termopilach - jakąbym wał sprawę? 

Gdyby stanęili mę:żie nad trnogiłą? 
I pokazawszy mi swe piersi krwawe, 

Potem spyitali wręcz: Wiele was było? 
Zapomni j, że jest długi wieków pI"Zedział -
Gdyby spytali tak, - cóż>bym powi€'dział?! 

Na Teinnopilach, !bez złotego pasa, 
Bez czerwonego leży trup kontusza, -

Ale jest nagi •trup Leonidasa, 
Jest w maTillurowych !kształtach piękna tlusza; 

I długo płakał lud takiej ofiary, 
Ognia wonn·ego i Tozbitej czary. 
O, Polsko! póki ty du'szę anielską 

Bęldziesz więziła w czerepie ru1basznym: 
Póty kat będzie rąibał twoje cielsko, 

:Póty niie 1bęidzie twój 'miecz :re.mSty strasznym; 
Póty mieć będziesz hyjoenę na sdbie -
I grób - i oczy otworzone w gmbie! 
ZJr-zuć do ostatka re płach'ty ohydne, 

Tę - Dejaniry palącą koszulę: 
A wSbań, jak wielkie posą·gi bezwstydne, 

Naga - w styksowym wykąpana mule! 

11 



N owa - nagością żelazną bezcze'1na -
Niezawstydzona niczem - niieśmiertelna! 

Niech 'ku północy z cichej się mogiły 
Potlniiesie naród i fody przeklęknie, 

Ze taki wielki posąg - z jed!flej bryły! 
A tak hartowny, że w gromach nie PGknie, 

Ale z piorunów ma ręc-e i wieni~; 
Gardzący śmiercią wzrok - życia rumieniec. 
Polsko! le cz c-iebie błyskotkami łudzą: 

Pawiem narndów byłaś i papugą: 
A teraz jesteś służebnicą cudzą; -

Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo 
W sercu - gdzie nie trwa myśl n awet godziny, 
Mówię, bom smutny - i sam pełen winy! 
Przeklnij -- lecz ciebie przepędzi ma dusza, 

Jak Eum2n:Go., przez wężowe rózgi; 
Boś ty, jedyny syn ·Prometeusza, -

Sęp ci wyjada nie serce - lecz mózgi, 
Choć Muzę moją w twojej krwi zaszargam, 
Sięgnę do wnętrza twych trzew i - zataTgam . 
Szczęknij z 1boleści i przeklinaj syna! 

Lecz wiedz, że ręka przekleństw, wyciągnięta 
Nademną - zwinie się w łęk jak gadzina, 

I z ramion ci się odkruszy - zeschnięta! 

I w proch ją czarne szatany rozchwycą! 
Bo n~e imasz władzy prz€'kląć - niewolnico!!! 

(Z Grobu Agamemnona) 
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Tekst przedstawienia opracowany przez 
Krystynę Skuszankę 

Do tekstu Lini Wenedy włączone zostały: 
otwierający przedstawienie fragment z Kordiana (" ... Nieś
cie mię chmury - Nieście wiatry Nieście ptacy! - Sia
daj w mgłę ... niosęć... Oto Polska... Działaj teraz! -
Polacy !" fragment z „Listu II do Autora Irydiona oraz 
kilka strof z Podróży do Ziemi Swiętej z pieśni I, V, IX 
i pieśni VIII (Grób Agamemrtona) od strofy II do 21, któ
re to strofy zamykają przedstawienie. 

Skreślenia: 

Prolog wiersze 16, 17, 18, 19, 20, 24, od wiersza 26 do 58, 
od wiersza 60 do 66, od 68 do 73, od 75 do 83, od 
104: do 108, od 113 do 121, od wiersza 137 do koń
ca prologu. 

Akt I wiersze 35, 36, 37, od wiersz;a 49 do 64, od wier
sza 85 do 92, od 104 do 111, wiersze 117, 118, 061 
wiersza 155 od cezury do wiersza IM do cezu
ry, od 162 do 168, od 169 do 176, od 187 do 190, w 
wierszu 195 zamiast „i trzy" wprowadzono słowa 
z wiersza 198 „zginiesz)" od wiersza li6 do 211:, 
od wiersza 221 do 237, od 242 do 252, od 254: do 
263, od 267 do ~72, wiersze Wl, !92, od 294 do 297, 
od305 do 310, od 314 do 329, wiersze 233, 335, 336, 
od 339 do 344, wiersza 355, 356, 358. 

Akt II wiersz 84 po cezurze, wiersz 85 i wiersz 8t5 do 
cezury, od 87 do n, wiersze 10:5, lGi, 107, od 125 
do 135, od 142 do 155, wiersz 158, od 162 do168, 
od 175 do 178, wiersze 184, 185, od 187 po cezurze 
do 193 do cemry, wier:>?: 194, od 201 do 22!, wier
sze 242, 243, od 260 do 214, od 275 do 278, wiersz 
303, od wiersza 328 po cezurze do wiersza 332 do 
cezury, wiersze 335, 3~6, 337, wiersze 343, 344, 345, 
od 348 do 352, od ~67 do 372. 

Akt III od wiersza70 do 74, wiersze 93, 94, od 138 do 146, 
od 166 do 1 n, od wiersza 181 po pięciu sylabach 
od wiersza 185 po pięciu sylabach, od 197 do 204, 
od 240 do 242, wiersz 244, od 2411 do 262, wiersz 
264, 266, 267, 268, od 270 do 281, od 292 do 295, 
wiersze 297, 298, wiersz 333 po cezurze, 334, 335 
do cezury, od 348 do 352, wiersz 355, od &91 do 
408, wiercz 467, wiersz 494 od cezury od 495 do 
502, wiersze 522, 523, S24, 537, 533. 

Akt IV od wiersza 21 do 30, wiersze 38, 39, od 55 do 59, 
wie rsze 90, 91- 2, wiersz 114, od 137 do 142, wiersz 
145 od 149 do 154, od 163 do 188, od 198 do 202, 
wiersze 224, 225, od wiersza 253 po cezurze do 
wiersza 263 do cezury, od 264 do 274, od 300 do 
3C5, wiersz 331, od 333 do 338, od 345 do 352, wier
sze 382, 386, 387, od 393 do 395, wiersze 404, 405 
i 406 do cezury, od 419 do 426, od 434 do 438, od 
wiersza 477 do 510, wiersze 513, 514, 515, od 520 
do 527, wiersze 582, 583, wiersze 598, 599, od wier
sza 622 do 634, od wiersza 644 po pięciu sylabach 
do wiersza 648 po pięciu sylabach. 
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Akt V od wiersza 4 do 20, wiersze 28, 29, 30, 34, wiersze 
39, 40, od 44--47, wiersze 50, 51, od 54 do 64 wier
sze 78, 79, 80, 81, wiersz 86 do cezury od 93' do 99 
od wiersza 104 po cezurze do' wiersza' 111 do cezu~ 
ry, wiersze 114, 115, 116 wiersz 122, od wiersza 150 
do 153, wiersz 161, od 173 do 178, od wiersza 179 
po cezurze do 186 do cezury, od 188 do 213, od 218 
do 225, od 235 do 250, od 253 do 262 od 266 do 
269, wiersz 272 po cezurze, wiersze 29Ó, 291 , wier
sze 294, 295, 296. 

Zmiany w układzie tek~tu wprowadzone przez 

Janusza Bukowskiego: 

Do tekstu Lilli Wenedy dodatkowo włączono tekst z Kor
diana J. , Słowackiego - fragment Prologu - wiersze 39 do 
46, („Dajcie mi proch zamknięty w urnie ... ") oraz wiersze 
304 i 305 z aktu I SC. 1. 

Skreślenia: 

Akt I wiersz 21, wiersze 65 do 69, wiersze 160 od cezury 
do 161, wiersze 350 do 353. 

Akt II wiersze od 159 do 193. 
Akt III wiersze 19 do 23, 89 do 93, wiersze 104 do 113 

wiersze 243 od cezury do 245 do cezury, wiersze 
285 do 291, 308-318. 

Akt IV wiersze od 10 do 15, wiersz 60, 70 do 75, 118 do 
120, 135, 136, wiersze od 231 do 235, 291, 299, 353, 
360, 361, 366, 369 do 373, 388 do 418, 445-455, 527-
-549 609 od cezury do 617, 619 do 621 do cezury, 
622, 635 do 643, 661 po cezurze do 666, od 669 do 
677 po trzech sylabach. 

Akt V wiersz 21, 32 do 34, 46 do 52, 71 do 78, wiersz 150, 
154, 229, 250 od cezury do 251, wiersze 262, 263, 
264, 269, 270, 271, 291, 292. 

Wprowadzenia: 

Akt I wiersze 52 do 54, wiersze 155 od cezury do 160 do 
cezury, w wierszu 171 zamiast „Gryfie" jest „He j" 
wiersze od 205 do 211, wiersze 257 i 258 do cezury. 

Akt II wiersze 132 do 134, 142 od cezury do 144, wiersze 
152 do 153 

Akt III wiersz 249, wiersze od 260-264, 516-521, 537, 538. 
Akt IV wiersze 56 od cezury do 59, zamiast „Gryfie" w 

wierszu 76 wprowadzono „Sygoń", wiersz 519, 520, 
523, 524. 

Akt V wiersz 200 od cezury do 204 do cezury. 
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