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RECEPCJA SŁOWACKIEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY POLSKIEJ 

W ZABORZE ROSYJSKIM W LATACH 1864-1914

Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego wśród kolejnych pokoleń 
młodzieży polskiej nie była w istocie rzeczy dotychczas badana. Zajmowa
no się, szczególnie w okresie powojennym, sprawą oceny twórczości wiel
kiego poety, sądami o nim historyków i krytyków literatury1. Omawiano 
stan badań nad jego twórczością i potrzeby z tym związane 2. Badano wpływ 
twórczości Słowackiego na współczesnych jemu i późniejszych pisarzy, głó
wnie poetów 3. Pisano też ogólnie o kulcie poety w Polsce4. Recepcji szkol
nej poświęcono właściwie tylko dwa artykuły o poważniejszym znaczeniu, 
ale jeden z nich dotyczy tylko podręczników historii literatury do 1870 r., 
drugi zaś recepcji współczesnej5. W sumie jednak miejsce Słowackiego — 
jako inspiratora myśli demokratycznej i narodowowyzwoleńczej — w 
świadomości i ocenie młodzieży nie zostało poddane analizie ani też oddziel
nie omówione.

Ośrodkami recepcji twórczości Słowackiego wśród pokoleń młodzieży 
polskiej w latach popowstaniowych na terenie zaboru rosyjskiego mogły 
być tylko: dom rodzinny i tajne koło samokształceniowe. Czasem też zazna
czał się wpływ ostrożnie ujawnianej polskości nauczyciela. Szkoła była 
w tym czasie (od 1872 r.) zrusyfikowana, a kolejne programy nauczania ję
zyka polskiego nie dopuszczały „buntowniczych” utworów wielkich roman
tyków i wypisy z zasady pomijały wyjątki z ich dzieł. Przedmiot nauki 
szkolnej nie uwzględniał przy tym historii literatury polskiej. Pozostawały 
więc głównie dom i tajne koła jako miejsce literackiego samokształcenia i 
źródło wiedzy o dziejach narodu i o jego kulturze.

Etapy nasilania się procesu rusyfikacji są dobrze znane, tak że nie ma 
potrzeby szerzej tej sprawy omawiać. Warto jednak wspomnieć, że w roku
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1882 do wszystkich szkół wprowadzono jako obowiązujące rusyfikatorskie 
podręczniki: Gramatyką Grubeckiego i W ypisy Dubrowskiego (wspomina
0 nich m.in. w Dziennikach młody Żeromski). Dopuszczona później, po 
kilku latach, Polskaja Chrestomatia Wierzbowskiego 6 obejmowała jednak 
kilka utworów Słowackiego, w całości: Odwiedziny piramid, Do Zygmunta  
Krasińskiego, we fragmentach: Godziną myśli, W Szwajcarii i Ojca zadżu- 
mionych. Wszelkie inne utwory poety były zakazane. W roku 1887 Apuch- 
tin wydał okólnik, w którym zabraniał uczniom czytania książek polskich, 
surowo też zakazywał wypożyczania dzieł literatury ojczystej z bibliotek
1 czytelni. Na stancjach nie wolno było mieć żadnych książek dotyczących 
historii i kultury oraz literatury polskiej.

Wszystkie te zakazy sprawiały, że czytano i dyskutowano, mimo nadzo
ru i grożących represji, utwory narodowej literatury, dzieła filozoficzne 
i ekonomiczne nie dopuszczone do bibliotek szkolnych, z których skrzę
tnie za czasów apuchtinowskich wycofano książki polskie, zastępując je 
piśmiennictwem rosyjskim. Tak więc obok zrusyfikowanej oficjalnej szkoły 
istniała druga — tajna, i w niej kształciła się i wychowywała młodzież 
polska.

W nielegalnych, ściśle konspiracyjnych kołach samokształcenia two
rzono skrzętnie ukrywane biblioteczki uczniowskie. W tajnej bibliotece 
uczniowskiej w gimnazjum kieleckim, którą współtworzył Stefan Żerom
ski, znajdowały się m.in. „dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskie
go...” 7 Tak samo było w Kaliszu, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach. 
W latach 1885-1886 i później w Kielcach „Wśród gorących dyskusji na te
mat literacki omawiano dzieła Mickiewicza, Słowackiego...” 8 W pracy kół 
wyrastali miłośnicy literatury romantycznej i twórczości Słowackiego. Ju 
lian Ochorowicz wspominał :

„[...] partia idealna, do której ja należałem, czytywała Słowackiego i Syro- 
komlę, podczas gdy partia trzeźwa, na czele której stał Głowacki, w ogóle lek
ceważyła poetów jako rozkrzewiaczy sentymentalizmu i marzycielstwa” 9.

Adam Woynicz pisał, że byli wśród nich :
„[...] tacy, jak [...1 Władysław Papieski, przezwiskiem „P a p i e ż który Ojca 

zadżumionych,  po dwukrotnym przeczytaniu, deklamował bez omyłki. To zachę
cało i innych kolegów [...] do pracy nad językiem polskim [...] kolega „Papież” 
po cichutku, wykładał historię literatury polskiej mnie i innym ”10.

Inny pamiętnikarz stwierdza, że :
„[...] o Mickiewiczu, Krasińskim, Słowackim — dowiadywaliśmy się dopiero 

w wyższych klasach. Byli zresztą i tacy, którzy uważali czytanie tych wieszczów  
za niebezpieczną zabawkę...” 11

Jednakże kult młodzieży dla poezji romantycznej był raczej powsze
chny. Interesująco ujął ten fakt Franciszek Kuropatwiński, pisząc:
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„Ale przeciwstawiając przeczulonemu uczuciu polskiemu zdrowy rozsądek 
i pozytywną pracę u podstaw, pozytywiści nie mogli długo panować nad umysła
mi młodzieży polskiej, zawsze zapalnej, zawsze upajającej się hasłem: «Mierz 
siły na zamiary»-” 1г.

Toteż nie dziwi fakt, że nawet w szkole handlowej w Kaliszu, na lekcjach 
księgowości, zajmowano się literaturą:

„Woleliśmy książki niż ksiągowość, i w ten sposób podczas żonglowania sal
dami i bilansami wertowało się w najlepsze Kordiana, Dziady, Przedświt ..."11

Uczeń szkoły sandomierskiej, w latach 1906-1914, Aleksy Banaczkowski 
pisał, że „Żeromski, Mickiewicz, Słowacki — to najpoczytniejsi autorzy z 
moich szkolnych czaisów” 14. Piszą o tym i inni byli uczniowie szkół rosyj
skich, członkowie kół samokształcenia, którzy zgodnie stwierdzają, że 
obok Sienkiewicza, Prusa i Żeromskiego, Mickiewicz i Słowacki należeli 
do ulubionych pisarzy w starszych klasach gimnazjum. Potwierdza te o- 
świadczenia jedno z nielicznych jeszcze wówczas badań czytelnictwa. Mie
czysław Rudnicki badał czytelnictwo własne młodzieży w Łodzi, w latach 
1907-1909. Wśród dziewcząt Słowacki uplasował się na szóstym miejscu, 
według liczby przeczytanych poezji, za Orzeszkową, Sienkiewiczem, Pru
sem, ale przed Mickiewiczem i Żeromskim. Wśród chłopców Słowacki oka
zał się znacznie mniej poczytny, gdyż zajął dopiero siedemnaste miejsce 15. 
Jednakże w najwyższych klasach mniej fascynowały już powieści history
czne i przygodowe, a bardziej treści wielkiej literatury narodowej. Dlatego 
też w pamiętnikarskich omówieniach pracy kół samokształceniowych do
minują głosy o głębokim wpływie twórców literatury polskiej. Mieczysław 
Skrzetuski, uczeń gimnazjum lubelskiego w latach 1901-1905, pisał, że: 
„nie mieliśmy przewodników bezpośrednich, żywych. Naszymi nauczycie
lami byli: Mickiewicz, Słowacki, Żeromski” ie. Jeszcze silniej zaznaczył to 
Stanisław Radwan, pisząc: „Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Żeromski, 
Wyspiański i Limanowski stworzyli światopogląd radomiaków, dali typ 
czynny, uspołeczniony i narodowo-rewolucyjny 17”.

Innymi źródłami wpływu dzieł Słowackiego, poza kołami samokształ
cenia, były: atmosfera patriotyczna w domu i związany z nią kult roman
tyków, biblioteczki domowe i prywatne uczniów, nieraz słowo nauczycie
la, często teatr. Dominował jednak przede wszystkim osobisty kontakt z 
wybranymi dziełami literackimi. To wszystko w sumie stanowiło o głębo
kiej, pozytywnej recepcji wielkiej literatury romantycznej, a więc i utwo
rów Słowackiego. Często zamiłowania te kształtowały się już w domu ro
dzinnym. Tak było np. w przypadku H. Sienkiewicza, Z. Wasilewskiego, 
S. Żeromskiego i J. Piłsudskiego. W wielu domach były biblioteczki lub 
nawet większe księgozbiory, jak w rodzinie Sienkiewicza, Gomulickiego, 
Piłsudskiego, Szumskiej — M. Dąbrowskiej i in. W miarę możliwości mi
łośnicy literatury ojczystej gromadzili własne książki, tworząc prywatne

11 — Rocznik XIV—XV
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biblioteczki. Zygmunt Wasilewski dokładnie wylicza własne, zakupione 
przez siebie, dzieła Słowackiego, potajemnie sprzedawane chłopcom z gim
nazjum kieleckiego przez księgarnię Saula Rosenblatta. Pisze: „W ten spo
sób doszedłem [do] 18 tomików Słowackiego” 18. Zapiski w Dziennikach 
Żeromskiego uwydatniają jego żywy stosunek do poezji Słowackiego, gdyż 
czytał i dobrze znał ponad 30 utworów poety, często deklamował Grób A g a -  
memnona, nieraz urywki z Kordiana, a w latach studenckich w Warszawie 
wygłosił referat o twórczości Słowackiego 19. Własnych książek, z braku 
funduszów;, miał niewiele, korzystał więcej z prywatnie wypożyczanych. 
Wykorzystywano i inne możliwości. Na przykład uczniowie sandomier
scy wypożyczali książki „z bogatej biblioteki seminarium duchownego i 
księgozbiorów osób prywatnych najczęściej księży” 20. W Kaliszu zaś. „wiel
kich romantyków naszych w niecenzuralnym wydaniu lipskim Brockhausa 
mieliśmy [...] z biblioteki wicegubernatora kaliskiego Rybnikowa” 21 — pi
sze Tadeusz Miłobędzki, dodając, że „młodzi Rybnikowowie z dużym ryzy
kiem dla siebie i dla nas owe zakazane polonica nam wypożyczali” 22. Jest 
to chyba kapitalny przykład pomysłowości młodzieży, ale i dowód potrze
by lektury dzieł romantycznych.

Czasem do Słowackiego zbliżał przypadek, gdy np. nawiązanie kontak
tu z dziełami poety następowało z chwilą odnalezienia na strychu starego 
kufra z książkami. Wzruszająco pisze o tym Artur Oppman, wspominając 
kolejno Don Kichota, Robinsona Kruzoe, Klub Pickwicka, i kończy:

„w tym kufrze wreszcie, na dnie ukryte przed co dzień możliwą rewizją, 
leżały dwie pożółkłe książki — dwa źródła rumieńców i łez bezsilnego żalu: 
K ordian  i Pan T adeusz”

Również i Stanisław R. Dobrowolski dzięki kufrowi dziadków poznał 
utwory Słowackiego. W kufrze bowiem był „śpiewnićzek rewolucyjno- 
-patriotyczny, w którym obok popularnych pieśni i piosenek [...] było wie
le wierszy Mickiewicza i Słowackiego...” 24

Nawiązany kontakt ż poezją twórcy Kordiana podsycali nieraz nauczy
ciele — miłośnicy Słowackiego. W Kielcach czynił to Antoni G. Bem. 
W Dziennikach pisze Żeromski, że Bem deklamował w klasie utwory poe
ty 25. Z. Wasilewski zaś uzupełnia: „Antoni Gustaw Bem uczył nas ukrad
kiem języka polskiego, zerkając niespokojnie na drzwi od korytarza” 2e. 
W Kaliszu Stefan Giller, nauczyciel i poeta (młodszy brat Agatona), miłoś
nik romantyków, głównie Słowackiego — jak pisze A. Parczewski: „poety
ckiego swego ducha wlewał w wykłady, zwłaszcza poetyki...” 27 Przykładów 
można by przytoczyć więcej, ale szczególnie jeszcze jedno wspomnienie 
zasługuje na uwagę, w kontrastowym zestawieniu faktów. Maria Dąbrow
ska, w szkicu pt. Warszawa mojej młodości pisze, że na pensji p. Pauliny 
Hewelke język polski w szóstej klasie wykładał Ignacy Chrzanowski, któ
ry jednak: „był bezwarunkowym entuzjastą Mickiewicza, natomiast cokol
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wiek ironicznie odnosił się do Słowackiego” 28. W siódmej klasie uczył już 
Jan Zakrzewski, gdyż Chrzanowski odszedł na katedrę krakowską. I cho
ciaż, pisze dalej Dąbrowska, „miałyśmy teraz pod dostatkiem Słowackiego, 
ale nie podobało mi się, że nauczyciel mówił o wielkim poecie Julek, a i w 
ogóle lekcje były dość postne” 29. Okazuje się, że brak umiejętności dydak
tycznych nauczyciela mógł czasem wpływać na ograniczenie recepcji dzieł 
poety.

Było jeszcze jedno źródło kontaktu ze Słowackim, a mianowicie te
atr. W latach nacisku rusyfikacyjnego, braku w programach utworów poe
ty, poza demem można było „spotkać” Słowackiego w teatrze. Antoni Sło
nimski wspomina, że gdy miał 12 lat widział „afisz teatru Rozmaitości, na 
którym, pod tytułem sztuki Mazepa widniały małe literki: Napisał J.S. 
Ojciec objaśnił mi, co te inicjały znaczą...” 30 Kazimierz Wroczyński, w swo
ich wspomnieniach stwierdza, że „Jedyną naprawdę katedrą języka i li
teratury  polskiej był naówczas tea tr” 31. Podobnie pisał wybitny aktor, Je
rzy Leszczyński, że poza domem „w dwóch tylko miejscach rozbrzmie
wała polska mowa: w kościele i w teatrze” 32. Oczywiście, że kontakt ze sło
wem Juliusza Słowackiego mogli mieć tylko ci, którzy przebywali w mia
stach Królestwa, w których wystawiano Mazepę, właściwie jedyny utwór 
dozwolony, tym silniej patriotycznie rozumiany.

Tak więc, mimo wszystkich wysiłków rusyfikatorskich zaborcy, istnia
ły możliwości, mniejsze lub większe, aby w procesie rozwoju intelektual
nego i duchowego, w latach dzieciństwa i młodości, odnaleźć dzieła Sło
wackiego, głębiej inspirujące myśl i czucie narodowe, postawę patriotycz- 
no-postępową.

Przekonują o tym odnalezieniu Słowackiego i współżyciu z jego prze
pięknym i głębokim słowem poetyckim osobiste wynurzenia prozą i wier
szem wielu byłych uczniów szkoły carskiej, z których choć kilka trzeba 
tutaj przytoczyć 33. Włodzimierz Stebelski, który „uwielbiał Słowackiego” 
wspomina w Don Juanie, jak to w ósmej klasie widział siebie wielkim, a po 
latach poznał, że jest tym „co Słowacki ongi nazwał... niczem!” 34 Wiktor 
Gomulicki nie zachwycał się Kordianem. Pisał: „Próbowałem czytać Kor
diana, lecz mię znudził; wydał mi się ckliwym, rozwodnionym i niedołęż
nie rymowanym — zachwycałem się natomiast Anhellim, czytając go ni
by jakąś cudowną kolorową bajkę” 35. Jednakże w latach studenckich, w 
Szkole Głównej, pisał „pod Słowackiego”, wielki poeta bowiem pobudzał 
myśli i wyobraźnię. W wierszu pt. Na Kanonii wspomina:

Choć poemata moje pierwsze 
Brano pod placki,

Co noc pisałem wściekłe wiersze 
À la S łow ack i8e.
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Podobnie, inny student tej samej uczelni, Henryk Sienkiewicz, w jednym 
z wierszy swej młodości pisał:

Sam nie wiem, jak mam weną poetycką władać,
Jak wiersze, strofy, zwrotki i rymy układać: [...]
Czyli też, Słowackiego zachwycony sławą,
Porzucić heksametry, a pisać oktawą...” *7

Słowacki i w innych stanach psychiki okazywał się pomocny. Żeromski 
w Dzienniku wyznaje: „Znowu napada mię [...] smutek, bezbrzeżność, nie
skończoność, niesmak, pustka... Nic, tylko wziąć Słowackiego i lecieć gdzieś 
w las...” 38 Ochorowicz, w kilka lat po maturze ponownie zbliżył się do 
Słowackiego, pisząc: „Czytam pośmiertne wydanie dzieł Słowackiego i za
chwycam się. Był to olbrzym, który, jak sam mówi, nie zostawił po sobie 
dziedzica” 39.

Antoni Lange wyznaje, że chodząc na wagary m.in. czytał „w altanie 
Juliusza i Danta” 40. Józef Piłsudski wyraźnie oświadcza się za Słowackim, 
pisząc: „mnie zaś od dzieciństwa zachwycał zawsze Słowacki, który też był 
dla mnie pierwszym nauczycielem zasad demokratycznych” 41. Władysław 
Bukowiński był wielkim czcicielem poezji Słowackiego i pod jej wpływem 
pozostawał w swej twórczości. W jednym z wierszyków, utrzymanym w 
tonacji młodzieńczego rymotwórstwa, tak pisze:

W mym pokoju, na wsi głuchej,
Wisi portret Słowackiego,
Bo od dziecka czcić przywykłem  
Jego pieśni, Ducha jego4*.

Jarosław Iwaszkiewicz tak określa swój stosunek do Słowackiego w la
tach młodości:

„Dla mnie Słowacki — to wykradane z bibliotecznej szafy tomiki, to Bal
ladyna  czytana ukradkiem i[...] A potem w czasach młodości to niebywałe odkry
cie: Beniowski i Król-Duch” 4S-

Słonimskiemu zawsze był bliski Słowacki, jednak stwierdza, odnosząc 
się do lat młodości, że po rewolucji 1905 r. zmniejszał się zasięg oddziaływa
nia myśli zawartych w poezji autora Króla-Ducha, gdyż:

„Ludek warszawski coraz sceptyczniej przysłuchiwał się wszelkim hasłom  
patriotycznym i egzaltacjom narodowym. Coraz mniej było amatorów przerabia
nia zjadaczy chleba w aniołów i coraz wyraźniejsze pragnienie przejścia z ka
tegorii Królów-Duchów na stanowisko zjadaczy chleba”44.

A jednak właśnie te dosyć ostre wypowiedzi poetyckie Słowackiego 
skierowane do narodu, to wołanie o przebudowę postaw, o sumienie społe
czne, czynny patriotyzm i walkę narodowowyzwoleńczą — były jednym 
nurtem głębokiego oddziaływania jego utworów. Drugim zaś nurtem, dzię
ki któremu uwydatniały się myśli i sens poetycki, była przepyszna forma 
jego dzieł. Harmonijne współoddziaływanie tych dwóch nurtów — głębo
kiej myśli i pięknego słowa — na młodych czytelników stwarzało podstawy



—  165 —

do głębszej recepcji, a w latach dojrzałych zaś do pełnej aprobaty poezji 
Słowackiego. Ci wszyscy tutaj wspomniani, jak i nie wymienieni, pozostali 
wierni jego wskazaniom, ulegli czarowi jego wierszy. Niektórzy z nich póź
niej jako nauczyciele, jak S. Giller, W. Bukowiński, L. Rygier, przekazy
wali swój serdeczny stosunek do Słowackiego następnemu już pokoleniu 
młodzieży polskiej, pokoleniu pierwszej wojny światowej. Brak miejsca nie 
pozwala przytoczyć również innych dowodów, wypowiedzi i prac o Słowa
ckim pisarzy tej miary, jak M. Konopnicka, A. Asnyk, H. Sienkiewicz, 
J. Kasprowicz i in.

Stefan Żeromski, może najtrafniej i najgłębiej rozumiał rolę poety
ckiego testamentu Słowackiego, gdy pisał, że wiersze jego są „obłokami 
ziemi polskiej i bez których ziemia polska byłaby jałową pustynią bez nie
ba” <5.
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