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Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Ro-
kiem Polskiego Romantyzmu. Dla naszej 
kultury i historii jest to epoka wyjątkowa, 
która stale pobudza i inspiruje kolejne po-
kolenia twórców. Epoka, która ukształto-
wała patriotyzm, duchowość i postawę 
moralną Polaków. Naszym obowiązkiem 
i przywilejem jest nieustanne przypomi-
nanie i nowe odczytywanie dzieł wielkich 
poetów: Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, 
Cypriana Norwida i innych, współcze-
snych im twórców. Dlatego z taką radością 
przyjąłem informację o decyzji wydania 
przez Państwowy Instytut Wydawniczy 
dwudziestotomowej nowej edycji Dzieł ze-
branych Juliusza Słowackiego. Ten wielki 
projekt realizowany jest przez jedno z naj-
starszych i najważniejszych wydawnictw 
w Polsce we współpracy z kilkunastooso-
bowym zespołem historyków literatury 

z najważniejszych polskich uczelni pod 
kierownictwem profesora Marka Troszyń-
skiego. Daje to gwarancję rzetelnej i no-
woczesnej edycji dzieł wielkiego mistrza 
polskiego Romantyzmu. Projekt inaugu-
ruje wydanie dwóch tomów Koresponden-
cji, które rzucają nowe światło zarówno 
na twórczość, jak i sylwetkę Słowackiego, 
ale też rysują tło historyczne i społeczne, 
na którym powstawały jego dzieła. 

Mam nadzieję, że wydaniu Dzieł zebra-
nych towarzyszyć będzie zainteresowanie 
i dyskusja, nie tylko wśród środowisk aka-
demickich, ale też wśród nauczycieli, 
dziennikarzy, bibliotekarzy, księgarzy 
i szerokiej rzeszy czytelników mogących 
ponieść spuściznę tego wielkiego, polskie-
go poety i sprawić, by jego twórczość po-
została ważna dla kolejnych pokoleń. 
W roku 2022 i w kolejnych latach apeluję: 
czytajmy Juliusza Słowackiego.

Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

PROF. PIOTR GLIŃSKI

Śmierć Ellenai, Jacek Malczewski, olej (1906–1907)  
• Muzeum Narodowe w Warszawie.



Oddajemy dziś w Państwa ręce tomy in-
augurujące monumentalną edycję Dzieł 
zebranych Juliusza Słowackiego. Rozpo-
czynamy tym samym wieloletnią, żmud-
ną pracę, której efektem będzie pierw-
sze w historii, tak kompleksowe ujęcie 
wszystkich tekstów i innych prac (bo 
także rysunków i zapisków wszelkiego 
typu) jednego z największych geniuszy 
polskiej literatury w najlepszym możli-
wym obecnie opracowaniu naukowym, 
w dodatku wykorzystującym możliwości 
książki elektronicznej, co w polskim edy-
torstwie dotąd nie miało miejsca.

Ktoś mógłby w tym miejscu zapytać, 
czy nie jest to wysiłek próżny? Czy – mó-
wiąc Gombrowiczem – nie stawiamy 
się w pozycji profesora Bladaczki prze-
konującego, że Słowacki zachwyca, bo 
„wielkim poetą był!”? Innymi słowy: czy 
powrót do wielkiej klasyki narodowej ma 
jeszcze sens? Czy w dobie odejścia już nie 
od poezji i literatury wysokich lotów, ale 
od słowa drukowanego w ogóle warto 
podejmować tego rodzaju przedsięwzię-
cia? Nie powinniśmy obawiać się tych 
pytań (wszak to właśnie obawa cechuje 
współczesnych Bladaczków i Pimków). 
Tym bardziej, że istnieją na nie proste 
odpowiedzi.

Po pierwsze, niezależnie od wszelkich 
prób dekonstrukcji czy też całkowitej 
negacji, czasem groteskowych, czasem 
całkiem poważnych i wartych głębokie-
go sporu, istnieje coś, co można nazwać 

kanonem polskiej tożsamości kulturowej. 
Podobnie jak istnieją analogiczne kano-
ny: francuski, niemiecki, hiszpański czy 
brytyjski. Każda cywilizowana nacja, 
godna tego miana, dba o nie tylko o regu-
larne wznawianie go, ale też o nieustanne 
doskonalenie poziomu edytorskiego ko-
lejnych wydań, uwzględniającego postęp 
naukowego, który się wszak nieustannie 
dokonuje – także w dziedzinie literaturo-
znawstwa i edytorstwa krytycznego. Na 
tle przywołanych nacji nasze dokonania 
w tej materii wyglądają dość blado. Po-
dobnie zresztą, jak i refleksja nad potrze-
bą nowych wydań klasyków. Tymczasem 
żadnemu szanującemu się Anglikowi, 
Francuzowi, Niemcowi czy Hiszpanowi 
pytanie, czy ma sens krytyczne wydawa-
nie Shakespeare’a, Moliera, Goethego czy 
Cervantesa, nawet w głowie nie postoi. 
Oczywiście możemy, a nawet powinni-
śmy, się spierać – ba! – kłócić zawzięcie 
o sens twórczości klasyków, jej jakość, 
ponadczasowość, oburzać się przy tym 
i – znów mówiąc Gombrowiczem – „nie 
zachwycać się”. Jednak by taki spór wieść 
na poważnie, musimy tę twórczość naj-

pierw znać i rozumieć. Tego zaś nie da się 
osiągnąć bez coraz nowocześniejszych, 
dokładniejszych – po prostu lepszych 
edycji dzieł kanonicznych. Jeśli zaś ten 
spór ma angażować nie tylko specjali-
stów, ale też – mówiąc słowami Słowac-
kiego – „zwykłych zjadaczy chleba”, mu-
szą to być publikacje obecne na rynku 
książki. Autor, by budzić jakiekolwiek 
spory i reakcje, musi być czytany.

Prowadzi nas to do odpowiedzi dru-
giej, również wiążącej się z kanonem 
tożsamości kulturowej – do obowiązku 
zapewnienia własnej wspólnocie dostępu 
do źródeł, które ją konstytuują. Nie ma 
bowiem narodu bez kultury, a wspólnoty 
bez tradycji, bez „filarów” podtrzymują-
cych sklepienie gmachu, który to poczu-
cie tożsamości tworzy. Trudno o lepszy 
przykład narodowych Atlasów niż nasi 
wielcy romantycy. Wszak to właśnie 
im zawdzięczamy przetrwanie zabo-
rów, kiedy Polski nie było na mapach. 
Udostępnianie podstaw narodowej toż-
samości jest nie tylko świętym, ale też 
statutowym obowiązkiem narodowych 
i państwowych instytucji kultury. Dla 
Państwowego Instytutu Wydawniczego 
Słowacki i jego twórczość są zatem wy-
borem nie tylko oczywistym, ale koniecz-
nym i można by rzec nieuniknionym. 

Jest wreszcie odpowiedź trzecia, bo-
daj najbliższa mojej osobistej perspek-
tywie i percepcji autora Balladyny czy 
Beniowskiego. Jeden z najwybitniejszych 

historiografów i metodologów historii 
XX wieku, Marc Bloch, na pytanie o sens 
uprawiania historii odpowiada, iż jedy-
nym istotnym sensem jest ona sama. 
Inaczej mówiąc, warto, nie oglądając się 
na jakiekolwiek uzasadnienia społeczne 
czy ideowe, ponosić trudy, wyrzeczenia 
i koszty. Jest w tej tezie – mimo niewąt-
pliwego radykalizmu – głęboka myśl 
i prawda. Przyszło nam żyć w czasach 
powszechnego odrzucania podstaw ak-
sjologicznych i estetycznych, na których 
od czasów wielkich Greków opierała się 
nasza cywilizacja. Mody obowiązujące 
dziś w pewnych kręgach intelektual-
nych (w konsekwencji także w kulturze 
i w obiegu popularnym) nakazują już nie 
polemikę, ale prostą negację istnienia ta-
kich zjawisk, jak: dobro, prawda, piękno 
czy obiektywna wartość dzieła albo inne-
go wytworu ludzkich myśli i rąk. Jednym 
z najpoważniejszych zagrożeń, jakie po-
ciąga za sobą ta moda, jest powszechna 
i pogłębiająca się ignorancja i to w pełnej 
skali społecznej. Jej konsekwencją jest 
samobójstwo kulturowe wspólnot, brak 
tożsamości i odniesień, swoiste skazanie 
się na ciasną klatkę własnych mniemań. 
W konfrontacji z tym nihilizmem chwie-
jącemu się światu tradycyjnych wartości 
i hierarchii aksjologicznych z pomocą 
przychodzi przede wszystkim sztuka 
przez duże „S”. Jej obiektywne piękno za-
wsze niesie ze sobą arystotelejską oczy-
wistość doznania katharsis, obcowania 

Dyrektor Państwowego Instytutu 
Wydawniczego

DR ŁUKASZ MICHALSKI



z prawdziwą, ponadczasową wielkością. 
I tym właśnie jest – i jak mówi współcze-
sny poeta: „gotów jestem się o to bić” – po-
ezja w ogóle i twórczość Juliusza Słowac-
kiego. Zanurzenie się w nią to nieustanne 
doświadczanie niewiarygodnej maestrii 
językowej, operowania metaforą, obra-
zem, a nawet nastrojem. Lekkość, z jaką 
Słowacki posługuje się słowem, wywołu-
je – przynajmniej we mnie – wrażenie, 
jakby urodził się z misją, by polszczyznę 
wypełnić pięknem i treścią. Nie wierzę, 
by znalazł się ktoś, kto, czytając te teksty 
sine ira et studio, nie ulegając przy tym to-
pornemu schematyzmowi mód i ideologii, 
okazałby się odporny na porażające pięk-
no i niezrównany kunszt poetycki, które 
stawiają utwory Słowackiego w rzędzie 

Adoracja Madonny, część środkowa tryptyku «Idź nad strumienie»,  
Jacek Malczewski, olej (1910) • Muzeum Narodowe w Warszawie.

Helena Modrzejewska w tytułowej roli w dramacie «Maria 
Stuart» Juliusza Słowackiego, wg portretu olejnego Paula 
Merwart’a, pocztówka (1910) • Biblioteka Narodowa.

największych osiągnięć artystycznych 
ludzkości. Nie znaczy to bynajmniej, że 
ta twórczość musi podobać się każdemu. 
W istocie jest to sprawa całkowicie wtór-
na. Prawdziwym powodem stałego i bene-
dyktyńskiego pochylania się nad teksta-
mi polskiego romantyka, pracy nad nimi 
i troską, by na nowo odkrywała je jak naj-
szersza publiczność, są one same. Jestem 
o tym najgłębiej przekonany, a pewność 
ta wzrasta wraz z każdym kolejnym spo-
tkaniem z poezją Słowackiego.

Jeśli mimo wszystko ktoś uzna, że po-
wyższa deklaracja czyni ze mnie współ-
czesnego Bladaczkę, zniosę ten wyrok 
z pokorą, pod jednym wszakże warun-
kiem: proszę każdego, kto zastanawia się 
„po co wydawać klasykę?”, by zanim rzuci 
w nas kamieniem, zechciał przepłynąć 
ten oszałamiający ocean piękna, poznać 
i stanąć twarzą w twarz z dziełem tego, 
który jak nikt chyba inny w polskiej lite-
raturze potrafił sprawić „aby język giętki 
powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. 
O wynik takiej konfrontacji z dziełem Sło-
wackiego jestem najzupełniej spokojny.  



Gdy w ubiegłym roku Bank Pekao otrzy-
mał od Państwowego Instytutu Wydaw-
niczego propozycję udziału w niezwykle 
ambitnym przedsięwzięciu publikacji 
Dzieł zebranych Juliusza Słowackiego – od 
razu pomyślałem o placu Wilsona w War-
szawie. Ten ważny dla stolicy punkt spina 
trzy ulice, których patronami są wielcy 
polscy poeci: Adam Mickiewicz, Zygmunt 
Krasiński i właśnie Juliusz Słowacki. Sym-
boliczne znaczenie takiego układu ulic jest 
ogromne. Łączy ono figury trzech wiesz-
czów, którzy tworzyli w jednej epoce ro-
mantyzmu, a ich wpływ na polską kulturę 
jest wyraźnie widoczny po dziś dzień. Ich 
dorobek poetycki powinien być rozpatry-
wany nie tylko przy użyciu kategorii indy-
widualnych, czysto estetycznych i subiek-
tywnych, ale i zbiorowych – jako wspólna, 
dopełniająca się całość, kształtująca naszą 
narodową tożsamość oraz język.

Z tego powodu trudno nie zgodzić się ze 
słowami prof. Marka Troszyńskiego, który 
przekonywał, że współczesne – i edytorsko 
nowoczesne – wydanie kompletnej edycji 
dzieł Juliusza Słowackiego jest dla polskiej 
kultury absolutnie niezbędne. Niedawne 
odnalezienie zaginionych tekstów Juliusza 
Słowackiego – notatnika zawierającego za-
piski artysty z podróży po Grecji i Bliskim 
Wschodzie, dotychczas uznawanego za 
zniszczony w czasie II wojny światowej 
– stanowi kolejny przyczynek do entuzja-
stycznego poparcia tej publikacji. 

Szlachetna i pochwały godna inicjatywa 
Państwowego Instytutu Wydawniczego 
przywodzi mi na myśl Samuela Zborowskie-
go, w którym Słowacki pisał: „Sztuka! to 
rzecz wielka | Narodów całych często zba-

wicielka | Przechowująca na dnie… duszę 
duszy…”. Sądzę, że PIW walnie przyczynia 
się do krzewienia i kultywowania tego, co 
stanowi o owej „duszy duszy”, rozumiejąc 
wielki walor i doniosłość sztuki, na którą 
zwraca uwagę nasz wielki Poeta.

Wspieranie polskiej kultury i sztuki 
jest misją, którą Bank Pekao wypełnia 
z dumą i satysfakcją, chętnie angażując 
się w nowe, ważne projekty. Troszczymy 
się nie tylko o literaturę, ale i inne formy 
twórczej aktywności. Wystarczy wspo-
mnieć, że w roku 2021 Bank Pekao urucho-
mił Wirtualną Galerię Sztuki, obejmującą 
zbiór ok. 1200 dzieł sztuki, a przy tej okazji 
przekazał polskim instytucjom kultury dwa 
spośród nich w formie fizycznej – stołeczny 
Zamek Królewski otrzymał tapiserię Porwa-
nie Heleny przez Parysa z XVI w. autorstwa 
Cornelisa de Ronde, natomiast Muzeum 
Narodowe w Warszawie – srebrną szkatułę 
na biżuterię z początku XVIII w. wykonaną 
przez Daniela Friedricha von Myliusa.

Wsparcie Polskiego Instytutu Wydaw-
niczego w ambitnym zadaniu publikacji 
dzieł zebranych Juliusza Słowackiego jest 
dla Banku Pekao kolejnym – i z pewnością 
nie ostatnim – powodem do dumy oraz 
skromnym wkładem w rozwój polskiej 
kultury.

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

LESZEK SKIBA

Ilustracja do «Genesis z Ducha» Juliusza Słowackiego, Jerzy Hulewicz, linoryt (1918)  
• Muzeum Narodowe w Warszawie.



Nowoczesna dwudziestotomowa edycja 
Dzieł zebranych Juliusza Słowackiego wy-
pełni dotkliwą lukę na rynku wydawni-
czym i umożliwi współczesnemu czytel-
nikowi dostęp do całej znanej twórczości 
jednego z najwybitniejszych polskich 
pisarzy. Wobec relatywnie niedawno 
ukończonych wydań dorobku twórców 
polskiego romantyzmu: w 2005 roku 
Mickiewicza, w 2017 Krasińskiego oraz 
realizowanej obecnie edycji Norwida, 
brak dzieł zebranych Słowackiego jest ra-
żącym zaniedbaniem kilku już pokoleń 
edytorów. Wcześniejsze pełne wydania 
jego dzieł (J. Kleiner, Dzieła wszystkie, 
1957–1975 i J. Krzyżanowski, Dzieła, 1959) 
obecne są jedynie w obiegu antykwarycz-
nym. I nie tylko pozostają one w jaskrawej 
sprzeczności z wymogami nowoczesnego 
edytorstwa, ale są również niekompletne. 
W ostatnich latach bowiem odnalezione 
zostały – bezpowrotnie, jak się wydawa-
ło, utracone – rękopisy, zawierające cenne 
teksty i rysunki. 

Jednocześnie głębokie zmiany w lite-
raturze ubiegłego wieku wymusiły nowe 
spojrzenie na dorobek poety. Stało się to 
za sprawą prawdziwej eksplozji tzw. dzieł 
otwartych i olbrzymiej kariery literatury 
faktu. Literackości i prawa obywatelstwa 
w literaturze pięknej nie odmawia się już 
dzisiaj utworom hybrydowym, o prowe-
niencji sylwicznej. Ewolucja form lite-
rackich i ich lekturowy odbiór zmieniły 
w stopniu decydującym – a prawie zupeł-
nie nieistotnym dla recepcji takich kla-

syków, jak Mickiewicz czy nawet Norwid 
– podejście do rękopiśmiennej spuścizny 
Słowackiego. Brak nowych edycji jest więc 
tym bardziej dojmujący, że dotyczy autora 
o bardzo eksperymentatorskim stosunku 
do formy, ostentacyjnie wręcz ją przeła-
mującego.

Czytelników ukształtowanych przez te 
nowe tendencje różni od generacji przed-
wojennych, które przygotowały ostatnie 
całościowe wydania dzieł poety, gust i po-
trzeby literackie. Kolejny raz, po Słowac-
kim młodopolskim, ekspresjonistycznym 
i intertekstowym, odsłoniła się nowocze-
sność i aktualność warsztatu pisarskiego 
Słowackiego. 

Zawartość teki pośmiertnej stanowi 
około 80 procent całej twórczości poety; 
za życia Słowacki znany był więc i ocenia-
ny na podstawie bardzo niewielkiej części  
dorobku. A to właśnie „zaszyfrowana” – 
w niekiedy niemal zupełnie nieczytelnych 
rękopisach – znaczna większość tekstów 
sprawia największe kłopoty edytorskie. 

Sam Słowacki charakteryzował swoje 
dziedzictwo, pisząc w jednym z projektów 

przedmowy do poematu o autorze Króla-
-Ducha – więc przecież o sobie – o „nie-
poprawności stylu”, „braku zupełnym 
uprawy” a nawet wręcz o „bezładzie pa-
nującym w ostatnich dziełach”. Jednak 
kluczowe jest stwierdzenie, że to chaos 
pozorny – zewnętrzny, że jest coś, co go 
porządkuje, a jest nim „jeden duch poety”, 
nadający wszystkiemu sens. Zamiast na-
rzucać obce tym tekstom, tradycyjne re-
guły formalne, którym Słowacki nigdy 
nie ulegał – trzeba, abyśmy się „w pozo-
stałych papierach dokładnie rozejrzeli”.

Dzisiaj wiadomo, że nikt z podejmują-
cych trud opracowania rękopisów pozo-
stawionych przez poetę, począwszy od 
wuja, Teofila Januszewskiego, nie mógł 
sobie skutecznie poradzić z tym najtrud-
niejszym problemem, polskiego, a może 
nawet światowego edytorstwa. Dlatego nie 
da się przecenić inicjatywy podjętej przez 
Państwowy Instytut Wydawniczy. Niech 
już Słowacki przestanie być autorem po-
nad stan kultury polskiej, która go pojąć 
i zaakceptować nie może, a skutecznie 
wyegzorcyzmować nie potrafi.

REDAKTOR NAUKOWY  
„DZIEŁ ZEBRANYCH”

PROF. INSTYTUT BADAŃ 
LITERACKICH PAN

MAREK TROSZYŃSKI

«Horsztyński», ilustracja do 3 sceny II aktu dramatu Juliusza Słowackiego, 
Włodzimierz Tetmajer, akwarela (ok. 1909) • Muzeum Narodowe w Warszawie.



A ja na ręce wziąłem trup niewieści,
Zaniosłem w namiot i rzuciwszy brzemię
Upadłem przy niéj jak martwy na ziemię.
I obudziłem się – na dni czterdzieści...

„Wziąłem ją – i sam zaniosłem na cmentarz”, ilustracja do poematu 
Juliusza Słowackiego «Ojciec zadżumionych», Wacław Pawliszak, grafika 

(przed 1905) • J. Słowacki, Dzieła (wydanie ilustrowane), pod redakcją 
Ferdynanda Hoesicka i Leopolda Meyeta, z przedmową Ignacego 

Matuszewskiego, nakładem Redakcji "Wędrowca", t. 1, Warszawa 1909.



„Dzieła zebrane” 
Juliusza Słowackiego 
na miarę XXI wieku
Nie trzeba już wierzyć, że Juliusz Słowacki wielkim 
poetą był. Dzięki nowej edycji jego dzieł przekonamy 
się o tym sami, a często też po raz pierwszy 
przeczytamy to, co naprawdę napisał Słowacki…

Wydanie Dzieł wszystkich Juliusza Słowac-
kiego w opracowaniu Juliusza Kleinera, 
które ukazało się w latach 1957–1975, 
powszechnie jest uważane za kanonicz-
ne. W rzeczywistości jednak od współ-
czesnego edytorstwa dzieli je przepaść, 
bo Kleiner wykorzystał te same założe-
nia, na których oparł edycję, wydawaną 
przez siebie jeszcze przed wybuchem  
II wojny, a które nawiązywały do zasad 
wydania Dzieł Słowackiego opracowanych 
przez Bronisława Gubrynowicza i Wik-
tora Hahna na jubileuszowy rok... 1909. 

Obowiązujący ówcześnie autorytaryzm 
edytorów dziś jest już anachronizmem, 
a ich ustalenia straciły wartość naukową. 
Na dodatek wydanie nie obejmuje listów  
i notatek poety, zaś przyjęcie strategii 
edytorskiej sprzed ponad wieku sprawia, 
że znajdziemy w nim teksty, których twór-
cą ostatecznie niejednokrotnie nie był Sło-
wacki, ale Kleiner. 

Na przełomie XIX i XX wieku edytorzy 
przygotowujący rękopisy do druku mogli 
wszystko i śmiało z tego korzystali. Ju-
liusz Słowacki, który za swego życia  

JULIUSZ SŁOWACKI
DZIEŁA ZEBRANE

I – XX

Pod redakcją Marka Troszyńskiego

Zespół redakcyjny w składzie: Małgorzata 
Burta, Marek Dybizbański, Rolf Fieguth, Ewa 
Hoffman-Piotrowska, Elżbieta Kiślak, Tomasz 
Korpysz, Urszula Makowska, Grzegorz Marzec, 
Ewa Mirkowska, Małgorzata Nesteruk, Marcin 
Oleksy, Stanisław Rosiek, Anna Rzepniewska, 
Mikołaj Sokołowski, Krzysztof Smólski, Marta 
Sukiennicka, Justyna Zyśk.



Stanisława Wysocka w roli tytułowej w «Balladynie» Juliusza Słowackiego, fotografia (ok. 1915) 
 • Biblioteka Narodowa.

opublikował ledwie skromną część swojej 
twórczości i przeszło 80 jej procent pozo-
stało w rękopisach, dawał im szczególnie 
duże pole do popisu. I tak pozbawione 
tytułów, nieuporządkowane teksty, nieraz 
będące świadectwem eksperymentów au-
tora z formą, edytorzy redagowali, nada-
jąc im „właściwy” kształt (np. „sklejając” 
w „całość” fragmenty rozrzucone po ręko-
pisach). I choć robili to w najlepszej wie-
rze, to przecież piekło jest wybrukowane 
dobrymi chęciami. Twórczość Słowackie-
go okazała się za nowoczesna nie tylko dla 
współczesnych poecie, ale i „późnego 
wnuka”. W efekcie w Dziełach niby to 
wszystkich, choć nie znajdziemy kore-
spondencji poety ani wielu jego notatek, 
mamy „mutacje”, wariacje edytorów na 
temat utworów, które Słowacki w rzeczy-
wistości napisał. Nie mamy jednak – dzieł 
Słowackiego. Jeśli, powiedzmy, tekst na-
pisany przez poetę nie miał finału, wy-
dawcy tak przestawiali segmenty, by uzy-
skać zakończenie. Gdy zaś, przeciwnie, 
znajdowali w rękopisach kilka równo-
rzędnych finałów, wybierali ten, który 
pasował do ich koncepcji, a pozostałe 

skazywali na niebyt… Zamieniali więc 
nieraz nie tylko słowo, ale całą historię – 
na inną.

By edytorstwo „dojrzało” do Słowackie-
go wyprzedzającego swoje czasy (a i wiek 
XX), trzeba było rozwoju nauki, czytelni-
ków i technologii. Zmieniła się definicja 
tekstu, jego integralności, pojęć „tekst 
główny” i „poboczny”, rozumienie samego 
„dzieła”, a w konsekwencji i zadania edy-
tora – dziś zamiast „przetwarzać”, stoi on 
na straży rękopisu. Także i my dorośliśmy 
do Słowackiego: dziś nie oczekujemy od 
książki akcji rozwijającej się „po bożemu”, 
czyli przyczynowo-skutkowo, potrafimy 
czytać dzieło otwarte, fragmenty równo-
ległe i równorzędne, ciągi luźno powiąza-
nych sekwencji… 

Ale by poznać Słowackiego prawdziwego 
potrzeba było Internetu i rozwoju technolo-
gicznego. Nowa edycja dzieł nie tylko popra-
wi błędne lekcje edytorów, odczytania 
miejsc trudnych i do dzisiaj nieodgadnię-
tych, ale też po raz pierwszy dzięki wyko-
rzystaniu hiperłączy ukaże struktury po-
wiązań intertekstowych i tworzone przez 
Słowackiego hiperteksty.

Ilustracja do «Genesis z Ducha» 
Juliusza Słowackiego,  

Jerzy Hulewicz, linoryt (1918)  
• Muzeum Narodowe 

w Warszawie.



1.  Pierwszy w historii edytorstwa 
„ekstrakt” ze Słowackiego – żadnego 
kompilowania fragmentów!

2.  Pierwszy w historii tom z rysunkami 
autorstwa Juliusza Słowackiego! 

3.  Pierwsze w polskim edytorstwie wydanie 
analogowo-elektroniczne, które pozwoli 
spojrzeć na całość dzieła poety.

4.  Nowe porządki. Profesor Marek 
Troszyński i jego zespół edytorów na 
nowo odczytują rękopisy i poprawiają 
omyłkowe lekcje poprzedników. 

5.  Pierwsze w Polsce wydanie dzieł 
Słowackiego nie tylko dla historyków 
literatury i studentów, ale dla wszyst-
kich, którzy chcą czytać.

Pierwsze inne!
Do tej pory edytorzy naginali 
Słowackiego do swoich koncepcji – 
„Dzieła zebrane” to zmienią!

Ilustracja do «Króla Ducha» Juliusza Słowackiego, Cyprian Norwid, rysunek (1855) 
• Biblioteka Narodowa.

Projekt okładki «Dzieł» Juliusza Słowackiego, 
Stanisław Dębicki, rysunek (ok. 1909)  
• Biblioteka Narodowa.



Dla porównania zachowana spuścizna  
listowa Adama Mickiewicza, Cypriana 
Norwida czy Zygmunta Krasińskiego li-
czy się w tysiącach. Te niespełna trzysta 
listów Słowackiego, które 70 lat temu Ju-
liusz Kleiner uznawał za margines twór-
czości poety, objętościowo stanowi jedną 
piątą całego jego dorobku! 

Największą popularnością cieszyły się 
listy do matki (ich zaprzysięgłym wielbi-
cielem był Józef Piłsudski). Stanowią one 
centrum i obejmując przeszło połowę ca-
łego zbioru korespondencji, organizują 
lekturę. W naszej edycji zdecydowaliśmy 
się jednak nie na tradycyjny układ listów 
wg adresatów, ale porządek chronologicz-
ny, w którym listy do rodziny i przyjaciół 
przeplatają się z pismami urzędowymi 
i typowo użytkowymi. Dzięki temu te 
same fakty i przeżycia, opisywane w ko-
lejnych listach do różnych osób nabierają 
dramaturgii i plastyki, a czytelnik zyskuje 
całościowy ogląd życia poety.

Chronologia pozwala też łączyć róż-
ne role autora-nadawcy, zmieniające się 
w zależności od adresata. Obok listów 
do matki i rodziny Słowacki pisał także 
jako: urzędnik, w sprawie urlopu; autor,  

XVII–XVII 
Korespondencja
Najbogatsze z dotychczasowych wydań 
korespondencji Juliusza Słowackiego. W dwóch 
tomach znajdują się 274 listy poety – w tym wcześniej 
nieznane lub inaczej zaklasyfikowane przez 
edytorów – oraz 26 listów skierowanych do niego.

Zalakowana koperta listu Kazimierza Goreckiego, na której Słowacki dopisał swoją korespondencję  
do Antoniego Edwarda Odyńca (list 3) • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
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110. DO EUSTACHEGO JANUSZKIEWICZA
florencja, około 16 listopada 1838 r.

110. Do E. Januszkiewicza • 1838

Kochany Eustaszku! Otóż posyłam ci tu dokoń[czenie D]antysz-
ka – i dwa drugie poemaciki, które mają dopełnić liczby trzech. Jeże-
li jeszcze nie za późno, to przed Dantyszkiem umieść następny sonet 
dedykacyjny1. – Dobrze jest czasem wmówić w kogo, że jest więk-
szym, niż jest w istocie. – Noty do Dantyszka, proszę cię, drukuj tak 
jak noty do Giaura… a przed poematem Ojciec w El Arish2 objaśnienie 
prozą, nieco większymi literami… Zresztą polecam się cały twojej 
opiece i sądzę, że mi się z tym tomikiem powiedzie… bo dalibóg, 
jest w nim coś… Ale nie tu koniec jeszcze mojej autorskiej natrętno-
ści – oto za kilka dni wyjeżdża stąd do Paryża L. Plater, przez niego 
więc posyłam ci ogromny manuskrypt tragedii p.t. Balladina, o który 
raczysz się upomnić… Nie żądam ja wcale, abyś go natychmiast 
drukował, bo to może będzie za ciężko na księgarnię i drukarnię, 
ale niech u ciebie ten manuskrypt powoli oczekuje czasu, w którym 
bez żadnej straty będzie mógł być drukowany, a wtenczas weź go 
pod prasę z oszczędnością, bo choć rzecz jest polska, ale niepatrio-
tyczna, więc gotowa mi się źle odpłacić… a oryginalność sama tej 
tragedii i rodzaju, w którym jest napisana, może długo rozkupowi 
sprzeciwiać się będzie… dlatego więc chciałbym oszczędnej edy-
cji – choćby na bibule maczkiem… a to jest rzecz wielka, kiedy tak 
ubraną zgadzam się mieć moją faworytkę i przyjaciółkę mojego 
przyjaciela Zygmunta K.3 Jak ją będziesz drukował, to przedmowę 
krótką w kształcie listu napiszę…4 Otóż są wszystkie już moje żąda-
nia i prośby… Na okładce Trzech poematów obwieść, że spod prasy 
wyjdzie wkrótce tragedia pod tytułem Balladina. Niech to trochę 
zaostrzy ciekawość… Addio, drogi mój i kochany Eustaszku…

Twój Juliusz Słow.

5

10

15

20

25

Jak będą gotowe Trzy poemata, proszę cię o przysłanie dwóch 
egzemplarzy sous bande5.

[Adres:] à Monsieur | Monsieur | Eustache Januszkiewicz | à Paris | France 
| Rue des M[arais St Germain N. 17 (bis)]

[Stemple pocztowe:] Firenze | Paris 24 Nov. 38

[Sonet dedykacyjny wpisany w liście i wycięty z autografu, tutaj wersja  
z edycji Dzieł Wszystkich6]

OFIAROWANIE

U nóg twych kładę: O! żałośna wdowo
Polskiego ludu! O! Matko w żałobie
Tych, co śpią w krwawym pochowani grobie,

I tych – co wierzą, że wstaniesz na nowo;

O! ty gotowa twą krew Chrystusową,
Rzucić na twarze wątpiące i blade,
WARSZAWO! tę pieśń ci pod nogi kładę,

I nóg skrwawionych twoich sięgam głową.

Bo ja nie wierzę, żebyś ty się zlękła
Carskiego czoła i carskich rycerzy:

A gdy mówiono, żeś przed nim uklękła,
Tom był jak człowiek, gdy grom weń uderzy;

Potém schyliwszy czoło zamyślone,
Rzekłem: żeś klękła ty po tę koronę,

Co spadła z głowy, i u nóg ci leży.
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[Szkice nagrobków z cmentarza Père Lachaise:] [Transliteracja napisów umieszczonych na rysunku:]

Tak chciałbym żeby krzyż był zrobiony – tylko z kamieni szerokich 

i nierówno ociosanych.

Jan Januszewski
urodził się

w r... d.... Mca....
zginął
w r 1831. ..

Krew jego waży na szali 
Boga, a my do niéj łzy przyda-
wamy – a kiedyś znów do niej 
krew przydaną będzie – a wten- 
czas!.... Boże! zmiłuj się nad 
nami.

Julija Michalska
małżonka

Jana Januszewskiego
urodzona.

. . . . . . . . . . . .

umarła.
. . . . . . . . . . . .

[M]łoda – piękna – zabita [cie-]
rpieniem.... Kobiéty cnot [sta]ro-
polskich, stojąc zadumane [prz]y 
tém grobie; pytały: czy zgonu męża 
ginącego za Ojczyznę – czy zgonu 
Ojczyzny przeżyć nie mogła?...

Melanija
dziécie

Teofila i Hersylii Januszewskich.
w czwartym roku życia

umarła.
Boże! kiedy od nas zabiérasz Aniołów tak wcześnie, z kimże my zosta-

niemy na tym świecie. –

[Adres:] Pour MMeurs Hausner et Violland | Banquiers | à Brody en Au-
triche | Les priant de vouloir faire parvenir cette lettre à Madame 
de Bécu

[Stemple pocztowe:] P. Payé. Paris 8 Oct. 1832 | Brody 22 Oct. 832

zajęty wydawaniem swoich dzieł; działacz 
emigracyjny zaangażowany w „sprawę 
medalową”; wreszcie – brat towiańczyk

Kontekst wynikający z kalendarzowego 
sąsiedztwa listów zostaje w nowej edycji 
rozszerzony także horyzontalnie. Roman-
tyczna, a może nawet szerzej, XIX-wieczna 
kultura korespondowania nie ograniczała 
się do prostej wymiany listów. List funk-
cjonował w strukturze powiązanych ze 
sobą okoliczności, bywał wpleciony 
w skomplikowaną grę odniesień. Wcze-
śniej edytorzy pozbawiali listy ich macie-
rzystego kontekstu – a więc różnych za-
łączników, dodatków, dopisków. Obecne 
wydanie przywraca ten kontekst (gdy jest 
on udokumentowany) zawsze i w całym 
dostępnym zakresie.

Szkic Słowackiego 
nagrobków 
cmentarza Père 
Lachaise
oraz pierwsza 
w historii literatury 
polskiej pełna 
transliteracja 
napisów na rysunku.

List do Eustachego 
Januszkiewicza 

wraz z dołączonym 
wierszem 

«Ofiarowanie».

Rękopis dramatu «Zawisza Czarny» Juliusza Słowackiego • Biblioteka  
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.



Pierwszy tom dramatów obejmuje utwory opublikowane za życia poety: • Mindowe. 
Król litewski: Obraz historyczny w pięciu aktach (1829) • Marię Stuart. Drama historyczne  
w 5 aktach (1830) • oraz • Kordian. Pierwsza część trylogii. Spisek koronacyjny (1833).

Tom w opracowaniu Elżbiety Kiślak i Marka Troszyńskiego.

W pierwszym z trzech tomów poematów znajdziemy: • Szanfary. Ułomki poematu arab-
skiego (1828) • Hugo. Powieść krzyżacka (1829) • Arab (1830) • Jan Bielecki (1830) • Żmija. 
Romans poetyczny z podań ukraińskich w sześciu pieśniach (1831) • Mnich (1831) • Lambro 
(1832) • Godzina myśli (1833) • Anhelli (1837) • Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle 
(1838) • Ojciec zadżumionych (1838) • W Szwajcarii (1839) • oraz • Wacław (1839) 

Tom w opracowaniu Ewy Mirkowskiej.

VII Dramaty

II Poematy

Dramat to ulubiony gatunek Juliusza Słowackiego.  
W Dziełach zebranych poświęcimy im aż siedem  
z dwudziestu tomów. 

Wszystkie poematy Słowackiego z lat 1829–1839: 
od debiutu o Krzyżakach, przez opis syberyjskiego 
piekła po dywagacje egzystencjalne z Alpami w tle.

Kordian na szczycie 
Mount Blanc na chwilę 

przed spłynięciem  
na obłoku,  

Adam Setkowicz, 
pocztówka (1915)  

• Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima 
Łopacińskiego 

w Lublinie.   



Drugi tom dramatów zawiera utwory: • Balladyna (1834) • Mazepa. Tragedia w pięciu aktach 
(1839) • oraz • Lilla Weneda. Tragedia w pięciu aktach (1839).

Tom w opracowaniu Justyny Zyśk.

VIII Dramaty
Motywy z utworów Shakespeareʼa i Byrona 
przeniesione w legendarną polską prehistorię.  
Nie ma winy bez kary i wolności bez ofiary.

Rysunku uczył się w domu w Krzemieńcu, a następnie w gimnazjum w Wilnie, gdzie 
poznał tajniki rysowania i malarstwa olejnego. Rysunki i szkice Słowackiego charakte-
ryzują się lekką wyrazistą linią. Stanowią interesujący kontekst, a często też są kluczem 
do jego literackiej twórczości.

Tom w opracowaniu Urszuli Makowskiej.

Słowacki był nie tylko poetą, ale też… rysownikiem. 
Pozostawił po sobie przeszło 100 prac.  

Po raz pierwszy ukażą się one drukiem.

[Pejzaż nocny z basztą], Juliusz  
Słowacki, gwasz (1826) • Muzeum 
Narodowe w Warszawie.

XIX Ilustracje



Nie wszystkie spośród znanych dziś 
ponad stu rysunków Słowackiego były 
reprodukowane, a tylko część została 
zauważona przez badaczy.  Na ogół trak-
towano je powierzchownie, najczęściej 
wystawiając oceny utrzymane w pro-
tekcjonalnym tonie. Widziano w nich 
raczej dokumenty biograficzne niż prze-
jawy twórczości.  Tymczasem należą do 
obu dziedzin i mogą zarówno poszerzać 
wiedzę o życiu poety, jak też stanowić 
wskazówki do interpretacji jego pism. 
Przede wszystkim zaś, dokumentując 
praktykę artystyczną Słowackiego, mó-
wią inaczej, a często również co innego 

niż teksty, o jego wrażliwości i stosunku  
do świata. 

Prace plastyczne poety – wykonywane 
ołówkiem, piórem, akwarelą i kredkami 
– są rozproszone w różnych zbiorach; nie-
które zachowały się jedynie w reproduk-
cjach. Nie zostały nigdy opracowane ani 
nawet skatalogowane. Publikacja repro-
dukcji wraz z fachowym opisem i pełnym 
rejestrem tych prac w Dziełach zebranych 
pozwoli dostrzec skalę i różnorodność 
materiału; da możność zobaczenia Sło-
wackiego z nowej perspektywy, niesłusz-
nie marginalizowanej i nie w pełni dotąd 
rozpoznanej.

Instytut Sztuki PAN

DR URSZULA MAKOWSKA

[Klasztor Betcheszban], Juliusz 
Słowacki, szkic (1837) • Rosyjska 

Biblioteka Państwowa w Moskwie.

[Widok na góry z klasztoru Betcheszban I], 
Juliusz Słowacki, akwarela (1837)  

• Biblioteka Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu.

[Grób Agamemnona], Juliusz Słowacki, szkic (1836)  
• Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie.



Trzeci tom dramatów obejmuje utwory napisane przez Słowackiego w roku 1843. Są to: 
• Ksiądz Marek. Romans dramatyczny w 5 aktach • Sen Srebrny Salomei. Romans dramatycz-
ny w 5 aktach • oraz swobodne tłumaczenie El principe Constante Pedra Calderóna pt. 
• Książę Niezłomny. Z Calderona de la Barca. Tragedia we trzech aktach •.

Tom w opracowaniu Małgorzaty Burty.

Trzeci tom poematów ukaże bodaj najsłynniejszy poemat dygresyjny w literaturze pol-
skiej. Beniowski jest dziełem szczególnym, w którym Słowacki nie tylko rozlicza się z nie-
przychylnymi krytykami i Adamem Mickiewiczem, ale też opowiada o swoich poszuki-
waniach rymu do słowa „żyrafa”… Oprócz opublikowanych za życia autora pierwszych 
pięciu pieśni obejmie również części wydane pośmiertnie.

Tom w opracowaniu Anny Mędrzeckiej i Ewy Mirkowskiej

IX Dramaty

III Poematy

W jednym z listów do matki Juliusz Słowacki pisał, że 
mógłby przed Chrystusem czytać „Księdza Marka”, 
„Sen Srebrny Salomei” albo „Księcia Niezłomnego”. 

Dramaty te złożą się na tom IX „Dzieł zebranych”.

Najsłynniejszy polski poemat dygresyjny. Barskie 
przygody Beniowskiego jako wstęp do brawurowej  
i zwycięskiej poetyckiej walki z przeciwnikami –  
dla Słowackiego nie było rzeczy niemożliwych.

Grób Agamemnona, Adam 
Setkowicz, pocztówka (1915)  
• Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie. 

Strona tytułowa «Kordiana», Jan 
Marcin Szancer, grafika (1955) 

• Juliusz Słowacki, Dramaty, 
wstępem poprzedził Stefan 

Treugutt, PIW 1955. 



I zapytał się Anhelli Szamana, co to za anioł 
z białymi skrzydłami i ze smutną gwiazdą 

we włosach, przed którym ucichają grobowce 
[…], a teraz jest wygnaną, jak wy jesteście 

wygnani, i ukochała mogiły wasze, 
im piastunką jest grobowców, mówiąc 

kościom: Nie skarżcie się, lecz śpijcie […] 
Przywyknij do niej za życia, albowiem będzie 
na mogile twojej stąpać przy blasku księżyca.
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