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Chodzi mi o to, aby język giętki 

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa: 
A czasem był jak piorun jasny, prędki, 
A czasem smutny jako pieśń stepowa, 
A czasem jako skarga nimfy miętki, 

A czasem piękny jak aniołów mowa... 
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem. 
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem. 

 

Juliusz Słowacki, Beniowski 

Co ci w duszy gra... 

Wszystko jest poezją. 

Poezja to szczery głos duszy ludzkiej, 
wybuch pewnej formy namiętności. 

Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni 

Juliusz Słowacki 

( 1809 – 1849) 



Juliusz Słowacki i miłość. 
I wiecznie w tłumu zanurzony fali,  

Nie mogłem czoła wznieść nad tłum — cierpiałem.  
 

Przywykłem kruszyć serca — a gdy kruszę,  
Patrzyć, jak cierpią i śmiać się szalenie!  

Miłoście moje jako próchna świecą;  
Lecz nigdy się krew w marach nie zapali!... 

Smutny, gonił za ideałem i sam śmiał się z tej pogoni. Gorycz zmieszana 
ze łzami przebija we wszystkich niemal jego utworach. Był wrażliwym,  
dumnym i w sobie zamkniętym i  wszystko do siebie tylko odnosił.Lubił 
samotne przechadzki 

Słowacki kochał się kilka razy. 

 Najpierw kilkunastoletnie jego serce zabiło do starszej kobiety — ale panny. Była nią 
Ludwika Śniadecka, która nie pozwoliła rozwinąć się uczuciu, a Juliusz wyznał swą 
miłość i został odepchnięty. Miłość ta, która „pierwszą i ostatnią była“ — jak 
zapewniał 23-letni poeta — długo jeszcze we wspomnieniu Juliusza przetrwała ( 
wiersz  Ostatnie wspomnienie -do Laury)  

We Florencji poznał Korę Pinard, która się w nim zakochała. Po pięciu miesiącach 
znajomości z panną poeta donosił matce: "Przez grzeczność powiedziałem pannie 
Korze, że ją kocham - ona mi się przyznała, że mnie także kocha - a wtedy 
zapytałem ją, co zrobi, jak ją kochać przestanę - odpowiedziała, że się otruje albo się 
utopi. [...]Od tego czasu postanowiłem dowieść jej, że się ani zabije, ani utopi, 
chociaż ją kochać przestanę. I zacząłem kaprysić; przyprowadzałem ją do gniewu, 
dawałem uczuć, że jeszcze dziecko, słowem, mściłem się na niej za wszystko co 
kiedykolwiek od wietrznic, jak mówi Bohdan Zaleski, ucierpiałem.". Gdy chwilę 
później polski poeta postanowił zerwać związek z rozkochaną w nim panną Pinard, 
cynicznie zanotował w jednym z listów: "Szczęściem, że zima nadchodzi, będzie 
więc tańcować, a ma lat tylko 16 i ładna, więc zapomni".Po śmierci poety przez lata 
składała kwiaty na jego grobie, a w testamencie zobowiązała do tego swoje dzieci. 

Kobieta o której zawsze pamiętał toMaria Wodzińska, która ujęła go talentem i grą 

na pianinie, to dla niej zadedykował wiersz pt. Rozłączeni. Poeta zabiegał o jej 

względy, a ona bogata lekceważyła jego zaloty. 

 

W Paryżu pokochał ostatnią kobietę swego życia Joannę Bobrową,która była jego 
towarzyszką i przyjaciółką do końca jego życia. Juliusz Słowacki nigdy się nie ożenił. 



Droga! Gdybym pałace mógł nazad odzyskać jedną łzą 
twoją, nie chcę, abyś łzę wylała. 

Juliusz Słowacki, Kordian 

Rozłączenie  - Juliusz Słowacki 

Rozłączeni - lecz jedno o drugim pamięta; 
Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku 
I nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku, 
Wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta; 
  
Wiem, o jakiej godzinie wraca bolu fala, 
Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzę wyciska. 
Tyś mi widna jak gwiazda, co się tam zapala 
I łzę różową leje, i skrą siną błyska. 
  
A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, 
Znając twój dom - i drzewa ogrodu, i kwiaty, 
Wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać, 
Między jakimi drzewy szukać białej szaty. 
  
Ale ty próżno będziesz krajobrazy tworzyć, 
Osrebrzać je księżycem i promienić świtem: 
Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć 
Pod oknami, i nazwać jeziora błękitem. 
  
Potem jezioro z niebem dzielić na połowę, 
W dzień zasłoną gór jasnych, w nocy skał szafirem; 
Nie wiesz, jak włosem deszczu skałom wieńczyć głowę, 
Jak je widzieć w księżycu odkreślone kirem. 
  
Nie wiesz, nad jaką górą wschodzi ta perełka, 
Którąm wybrał dla ciebie za gwiazdeczkę-stróża? 
Nie wiesz, że gdzieś daleko, aż u gór podnóża, 
Za jeziorem - dojrzałem dwa z okien światełka. 
  
Przywykłem do nich, kocham te gwiazdy jeziora, 
Ciemne mgłą oddalenia, od gwiazd nieba krwawsze, 
Dziś je widzę, widziałem zapalone wczora, 
Zawsze mi świecą - smutno i blado - lecz zawsze... 
  
A ty - wiecznie zagasłaś nad biednym tułaczem; 
Lecz choć się nigdy, nigdzie połączyć nie mamy, 
Zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy 
Jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem. 

Nad jeziorem Leman, d. 20 lipca 1835 r. 
 

 
Ilustracja do "Hymnu o zachodzie słońca nad morzem" ("Smutno 
mi, Boże") Juliusza Słowackiego - Mordasewicz, Kazimierz. 



A gdy spojrzysz iskrami twych oczu - szaleję!  
Juliusz Słowacki, Kordian 

 

A ona - bywało- Juliusz Słowacki 

A ona — bywało — 
Głowę mi piękną położy na ramię 
I mówi: "Słyszę piosnkę doskonałą". 
Ja patrzę w oczy — i wiem, że nie kłamie, 
W promiennych oczach bowiem światło grało 
Słoneczne, jakieś piękne było znamię. 
 

Stokrótki - Juliusz Słowacki 

 
Miło po listku rwać niepełną stokroć 
I rozkochanych słów różaniec cedzić, 
Miło przy ludziach było raz powiedzieć, 
Że się kochamy, i mówić po stokroć. 
  
Miło zabłądzić pod lipowe cienie 
Z kwiatkami w ręku — i patrząc 
ukradkiem, 
Wzajemnie mówić obrywanym 
kwiatkiem: 
Kochasz!... i pani kochasz mnie 
szalenie... 
  
Gdy nas różowa poróżniła sprzeczka, 
A zgody ciągle zabraniały świadki, 
Pamiętasz, luba, jak te białe kwiatki, 
Jeden mówił: nie — a drugi: troszeczkę. 
  
Dzisiaj samotny, dzisiaj bez nadziei 
Błądząc po skałach, wszystkie moje smutki 
Zbiegły się razem do białej stokrótki, 
Co była siostrą stokrótek w alei. 
  
Rwałem ją... listki leciały w błękicie 
Aż na jezioro, ze skały, gdziem siedział; 
I wiesz, co listek ostatni powiedział? — 
Luba, że jeszcze kochasz mnie nad życie. 

 



Zacznę jak słońce, może skończę jak słonecznik – Ona mi 
będzie serce obracać oczyma. 

Juliusz Słowacki, Mazepa. Tragedia w pięciu aktach 

 
 

Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami- Juliusz 

Słowacki 
 

 
Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami, 
Wprzód się spytam, czy jesteś 
bogata? 
Bo ci w westchnieniach oddawałem 
lata, 
A ty płaciłaś je pocałunkami. 
  
A dzisiaj tymi ty pewno latami 
Kupujesz sobie wieczność na 
błękicie, 
Bo w twoje życie weszło moje 
życie, 
I najpiękniejsze sny pomiędzy 
snami. 
  
Ale ty, jasna, błękitna królowa, 
To tylko musisz znosić w słońcu ducha, 
Że wszędy w tobie dźwięczy pamięć słowa, 
  
A w słowie twój duch na błękitach słucha, 
W słowie jest jego piosnka i skrucha, 
I niby ziemskiej przeszłości połowa. 
 

 

 

 
https://vaku-dsgn.pl/sklep/obrazy-z-postaciami/687-metafizyka-milosci-
nowoczesny-obraz-na-plotnie-120x80-cm.html 



Świat jest nieraz snycerzem, a serce kobiety lawą ostygłą. 
Juliusz Słowacki, Kordian 

Do Aleksandry Moszczeńskiej - Juliusz Słowacki 
 
Ogniem, żałością wre zamknięte łono; 
A kiedy zacznę się na serce dąsać, 
Chciałbym je wyrwać z mych piersi i skąsać, 
I precz odrzucić tę rzecz tak zhańbioną 
  
Twoją miłością, że ognie, co płoną, 
Dotąd nie mogły go uczynić czystym! 

A ty myślałaś, że ja z tym ognistym 

Sercem — nazwę cię kochanką i żoną? 

Do Pani Joanny Bobrowej - Juliusz Słowacki 
O! gdybym ja wiódł Panią do kaskady! 
To tak jak ludzie przyjaciołom wierni, 
Aż tam bym zawiódł, gdzie pył leci blady 
Śród leszczyn w Gisbach — a śród laurów w 
Temi. 
 
Dzikie bym zrywał na murawie kwiaty, 
A Pani w skałach siadłabyś myśląca 
Jak anioł skrzydłem kaskady skrzydlaty — 
Czekając znad skał śpiewu — i miesiąca. 
 
Gdybym ja Panią do kaskady woził, 
Może bym wieczną tam zatrzymał siłą — 
Śpiewem skamieniał i lodem zamroził, 
I kazał tęczom świecić nad mogiłą. 
 
 Lecz nie powiodę do takiego zdroja, 
Bo teraz straszna jest ducha kaskada; 
To cały duch mój i cała krew moja, 
Która na Polskę chce upaść — i spada. 
  
Raz ty porwana tym strumieniem gminnym 
Byłabyś nigdy nie wrócona światu; 
Dlatego poszłaś gdzie indziej — z kim innym; 
Ręki się bojąc dać dawnemu bratu. 
  
Bo dzisiaj Polka ciekawość pokona, 
A jej nie karmi to, co tłum paryski, 
Gdy w sercu Polska duchem urodzona 
Jak nimfa wstaje z perłowej kołyski. 

Dzisiaj siedzącej przed kaskadą w koczu 
Sumnienie Pani powie samo głuche... 
Że niegdyś łzy się tak sączyły z oczu! 
A dzisiaj! oczy patrzą — takie suche! 
  
Czyś tym przeklęta? czy błogosławiona, 
Że serce zimne — oczy łez nie leją? 
Powie ci kiedyś mogił druga strona, 
Gdzie serca pękną — albo się rozgrzeją. 
  
Co do mnie — wiem ja, jak to praca pusta 
Serce kobiece na czas prze—anielić! 
Dlatego odtąd — wiecznie zamknę usta, 
I wolę nie być z Panią — niż zgon dzielić. 
  
Bo to okropnie! rany pozamykać, 
Zagoić wszystkie dawne serca blizny! 
Iść — i aniołów już nie napotykać! 
Już nie mieć ani serca! — ni ojczyzny! 
  
Gdybym był duchem wersalskiej natury, 
A taką Ciebie między tłumem zoczył, 
Zleciałbym na cię jak kaskada z góry, 
Porwał — i rzucił w przepaść — i sam skoczył 
 

O! pierwej piekło! niżby czoło dumne 
Na twoim zimnym sercu kiedy spało! 
A niż całować twe usta rozumne 
  
I twoje białe marmurowe ciało 
Owionąć ogniem i żyć z taką skałą, 
Jaką ty jesteś? zimna! — lepiej w 
trumnę! 
 



Ostatnie wspomnienie - Juliusz Słowacki 

do Laury 

Dawniej bez serca — dziś bez rozumu, 
O biedna Lauro! — nim zginę, 
Dla ciebie z głuchych pamiątek tłumu 
Wianek Ofelii uwinę. 
Ty go drżącymi weźmiesz rękoma, 
Jak wąż ci czoło okręci... 
Oto bławatki, ruta i słoma, 
A to są kwiaty pamięci... 
 
Burza żywota nad nami mija, 
Przeminie — lecz głowę zegnie: 
Śmiech nie pociesza — ból nie zabija, 
Wkrótce i rozum odbiegnie. 
Cicha spokojność nigdy nie wróci, 
Zniszczenia wicher nie wionie; 
Słońce nie cieszy, księżyc nie smuci, 
A w nicość śmierć nie pochłonie... 
  
Strętwiałość! — za cóż ten zimny kamień 
Na serca nasze się wali? 
Żeśmy się niegdyś w kraju omamień 
Na jednej drodze spotkali? 
Że cię tak długo dźwiękami lutni 
Budziłem i do snu kładłem, 
A ty smutniejsza niż ludzie smutni, 
Za innym biegłaś widziadłem. 
  
I coraz wyżej w niebo lecąca, 
Niknęłaś w marzeń lazurze, 
I roztopiona w blasku miesiąca, 
Zwiędłą rzuciłaś mi różę. 
I nie wiem nawet, czy z twego czoła, 
Czy twoją skropiona łezką, 
Czy mi jakiego ręka anioła 
Rzuciła różę niebieską. 
  
Ciemność twej duszy jak dżumy plama 
Od ciała przeszła do ciała. 
Widzisz jad w sercu? — to łza ta sama, 
Którąś ty w serce nalała. 
Widzisz, jak zagasł dziecka rumieniec, 
Gdzieś ty oddechem przebiegła?... 
Nie laur na głowie — lecz z ognia wieniec 
Tyś skrami oczu zażegła. 
 

Zebrała i opracowała: Grazyna Szymczyk 

Dziś, gdy mi włosy burza roztarga, 
Ogniami czoło mam sine, 
A jakąś dumą drży moja warga, 
Że w tych płomieniach nie ginę... 
Lecz gdy do szczęścia świat mię zawoła, 
Nie biegnąc za szczęsnym śladem, 
Przeklinam ciebie bladością czoła, 
Serca przeklinam cię jadem. 
  
Więc niech mię prędko chmury czarnemi 
Porywa wicher nicości, 
Bo już przekląłem wszystko na ziemi, 
Wszystko — w aniele przeszłości. 
Tam, gdzie tłum ludzi huczy, ucieka 
I falą powraca ciemną, 
Nic mię nie żegna, nic mię nie czeka, 
Nic za mną! i nic przede mną! 
  
Gdy bracia moi, gdy wędrownicy 
Lecieli z szumem po niebie, 
Ja nieruchomy, gwiazdą źrenicy 
Patrzyłem w przeszłość — na ciebie. 
Dziewice ziemi nieraz spostrzegły 
Łzawymi oczu błękity, 
Że oczy moje za tobą biegły, 
Żem był na sercu zabity. 
  
Okruszynami serca, miłości 
Karmiłem blade widziadła... 
Ale łza taka, jak łza przeszłości, 
Na żadne serce nie spadła. 
Jak moje oczy topią się — mdleją, 
Jak myśli rzucają ze dna, 
Jak iskry sypią, jak łzami leją, 
Ty wiesz! — lecz tylko ty jedna. 
  
A teraz, smutny przeszłości echem, 
O ludzie, idę za wami, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


