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Tři dopisy

Slowackého

m a t c e

…
Sp ln il jsem tvou v ů li, milá maminko, kte
rá

se ostatně až p ř i l i l shodovala s

ním

z

' rerti, a odjel jsem za hranice,

mým

vlast
te&.ji/

vyjel jsem v noci - bylo ml wnutno - při
padalo Til, že utíkám, ještě t ©5 s© óasto přu
se svým svódomini. Maminko moje m ilá, o p la til
Jsem krásnou z m í a možná, že s e u ž nikdy nebu 'u moci vná ti t • • • "

2J

íp známky:
. iíka si přála, aby -4 ow?oki opustil V a r š »vu, kde rru v době povstání /listopad 1&30
- záři 1631 / a zvláště - jako autoru něko
lik a povstaloíácřoh básní - po jeho poráž
ce hrozilo nebezpeší,
2j Výšitky svědomí, ž@ opustil vlast ve chvíli,
kdy j í bylo nejhůře,, trápily
v o celý ži
vot.
Uvedené citace jsou z 1 # dopisu aioviCkého maboíl* j. m e l -V, čtvrtek, 1 7« března 1 ^3 1
1/'

6.
dopis
Ženeva, čtvrtek, 18. prosince 1834
i>. 18. p ro s., Sen., 1834

í^je nojnilcjžl Maminko*
Jak dlouhá je zase troje mlčení, drahá
aniríto, zvláStě když jd jsem tak zvídavý na
to, je s t li js i už s T e i f i l y ^ , nebo dosud trávíě sama dlouhé zimní večery? Q> se mě týká,
jeátě nikdy jsem neprožíval takovou smutnou
a*mu. Msvíra proč, ale padla na mne Ještě hlub*
31 melancholie a lhostejnost než kdy jindy*
Celé dny trávím doma u krbu, celé dlouhé ve
čery Jsem tyto dva měsíce p s a l.- teprve před
n%olika dny jsem Skončil svou práci •••
a t©d o ítír J kouři . . .

•••

Zdá o®, že s íly myšleni, po celý ten čas napj té, se tětí roztahuji JJko struny jako stru
ny nijakého nástroje - a za několik ditík se
vrátím zase do upínáho ticha obyčejného ži
vo ta. Tb je smutnél . . . Už mě večer nepřijdou

navštěvovat žádné vidiny, žádná Idaální krá
sa, se na né n m s m ě J® - a tolik ideálních po
stav prošlo mým pokojem běhen těch dvou mě
síců* Některé zmizely oknem, jiné shořely v
3/
žáru mého krbu , a konečně ještě jiné zůsta
ly vylisované na papíře jako macešky nebo ji
né neplné kvítky*
alečna
on ti na, která ví, že ti píšu,
mi přetrhla psaní, a protož# myslela, že se
ti chlubím svou dobrotou, připsala na okraj
4/
svůj nesouhlas
« a to má svůj důvod v tom,
že je v® mně dosud mnoho dětinství* $asto bý
vám ve společnosti těch paní zamyšlený a na
říkám. nad sebou jako dítě a říkám nahla® i
pauvre Lullii často chválím sám sebe a říkám s
bon hulil* alm jsem si vymyslel tuto zdrobntělnu podobu mého jména a dámy si na ni zvykly,
a často ml říkají Ulili*••
v® skutečnosti
se nikdo dítěti nepodobá méně než já*.* a pro
to kontrast jména s ou zachmuřenou tváří stí
rá, Jak říká *6 tób.‘inoirski, přílišnást nadsázky*
Slečna iäglantina myslela, že celý můj dopi®

tobě bud© n -dněný výkřiky* bon nebo pouvre
Lulli - a proto to první popřela, ale to dru
hé by popřít nemohla, protože Já opravdu Jsem
ubohá «ni dobrá přítoinort, ani zl tť. naděje*
Kdybych se nebál příliš románticácfho ©rovnání,
řekl byoh, že Jsem se svými myšlenkami Jalco
pes, který se chce ohyti t za o bon a dlouho se
točí na Jednom místě a nakonec vysílením pad
ne a usne před krbem*
V tomto roce Jsem tvé Jmeniny, * aniriko,
prožil sám**. í&ro Jsem z rovin vyčetl dost
špatná zprávy
- a potom mi bylo i * různých
Jiných příčin tak ssmutro, že Jsem hned po obě
dě utekl do -vého pokoje. *~m Jsem, rodia tvé
ho zvyku, zhasil svíci* •• malý oheň v krbu ml
slabě svítil - sám a mlčky jsara přemýšlel o
různýoh časech - o různých večerech - a když
hodiny nad mou hlavou hlasiti' odbily sedmou kdysi tuk velkou hodinu^ — z očí se mi prou
dem vylily slzy - ano dli Jean po poko Ji - a
rodili se - a plakal* •• Ibho večera v© mně ne
byla ani Jiskřička naděje*•• %

Jsi dělala ty,

milá Maminko, v f holin vešer v den tvých Pie
nin? - íen veder ral přetrhl nit mých myšlenek
- a pocítil jsem, že jsem pľišel

\o věku, kdy

slav škodí - protože nazítří jsem byl ještě
zasmušilejší.•s % je domácí spolešmst má taky různé srnutácy - a procesy

- takže v na

šem doraš .máme všichni zachmuřená šel a* Je to
přímo k zbláznění, kamkoliv vstoupím, všichni
jsou ustaraní, pláčí. Buä si jista, drahá • aminko, že pod Žádným nebem nejsou lidé šťast
nější než pod našimi oblaky..• ale to nás má
utěšit? j® nezbytně třeba nějakého poetického
svita - je třeba, abychom si nasadili Jiné brýle, než ty Sošky našich oSí.

V době od mého posledního dopisu, běhám
minulého měsíce
jsara napsal nový divadelní
/
kus - jakoby tragedii, pod názvem. Balladlna.

Ze všech věcí, které dosud moje hlava zrodila,
je tito tragedie nejlepší - zvláště proto, že
mi otevřela novou cestu, novou básni cicou kra
jinu, jíž se dosud nedotkla lidská wha, krá
jím obšírnější než je ta naše ubohá zaraš, pro-

toS® ideální, Jednou uvidíš, milá >£©iíeíco,
oo je to za podivnou krajinu - a dobu* '^lá
tragedie se podobá staré baladě, je složena
tok, jako by ji skládal lid, je zcela v roz
poru s hlcto riekou pravdou a i někdy s podob
ností pravdě* 4.0 snažil jsan se, aby lidé
byli skuteční, a .v srdci aby měli naše srdce*•
í%oohu ti tu dát, milá Maminko, přesnou před
stavu o druhu dramati8nosti mojí tragedie*
tóá-li něj450U pokrevní příbuznost s některém
známým dílem, pak snad se Shakespearovým krá
lem Learsrn. ch, kdyby tuk jednou stanula ve
dl® krále laaraí Shakespeare a £ante jsou taá
mými oblíbenci - už dva roky. &ía více se do
nich zašitém, tím ví o® krásy v nich nacházím,
ž&arainko aoje, jak bych byl Slastný, kdybych
mohl b těmi dvěma zemřelými usednout pod ně
jakou lípu - nebo dub, před mojí vlastni cha
lupou - v mé rodné zemi — a snít - a psát
sny - a povídat si s tebou, milá “amirko - a
se zápalem ti vvkládat moje básnické plány,
tak Jak tomu bylo kdysi* íady Jstei tak sám,

že nikdo nepoelouehá mé sny,
fc dobře Tys tíhl
tten stav Shakespeare v Ichardu II. %tíř od
souzený do vyhnastvi naříká nad svým osudem a
říká: *MůJ jazyk ml tel bude zcela k nepotřebě,
práv2' jako rozladěná lyra nebo harfa, neb o
jako um- lý nástroj, otevřený a podaný tomu,
kdo nezná žádná pravidla harmonie. Ja zyfe Jsi
uvěznil v mých ústech,.* Jsem už příliš stár,
a bych měl kojnou Jako dítě - Jsem už příliš
stár, biroh měl pěstouna - svým výtokem jsi
mne odsoudil k nemluvná a němé smrti," Ta
slova 3tu vždy s hlubokým smutkem, 1 když při
znávám, že jsem na tom o ně od lépe než ten
h ccsoeardv r^tíř, protože nepotřebuji koj
nou, aby mne naučila frunoouzky - a r.iohu se
s lítal domluvit - ale stejně Je to smutná,
o)to zimy Je naše městečko dost nudná pro
ty, kteří se chtějí bavit, 01vadlo Je tak Spat
ná, Že mi staěálo, abych na něm byl Jednou, a
úplne Jsem se ho nasytil, & protože bydlím
za městem, nechce se mi vláčet se za chlad
ných a větrných večerů takovou dálku a hledat

nudu. Oivadlo z minulá ho roku, tro ohu lepší
než to dnešní, udělalo bankrot - pro bože me
todistická tókaza tu tak ovládá nejbohatší
rodiny, že považují divadlo za hřích a ďáblo
vo pokušení, a všemi způsoby se snaží vyhnat
herce, a protože nikdy do divadla nechodí,
ubírají mu tím na zisku* Několik rodina na
takové malé městečko, to znamená velice mno
ho* Jaká bláznovství Jsou na tomto světě,
řbdle mého ti lidé urážejí Boha tím, že neu
žívají nevinných radostí Života, které jim
On nsotrávil žádným pelynkem, kromě trápení
neo Slučitelných od lidské přirozenosti* -t
mne Bůh udělá bohatým bankéřem v našem hlav
ním městě a uvidí, Jak si budu užívat...
V tomto roce máme vo srovnání s Jinými
léty tuhou zimu. Před třemi dny napadl sníh «
radoval Jsem se Jako dítě, když Jsem viděl tu
bílou zemi a zasněžená jedly před mými okny,
a zároveň Jsem cítil Jakýsi snu tok. «ůzné vzpomí
vzpomínky se mi tlačily do hlavy, a především
vzpomínka na poslední vánoční svá tácy, když

Jsem hleděl na sníh, zdálo se mi, že přijíždím
s IDlni ôkarci před Jušuňskou terasu. •• potom
jsem vyžel do zahrady a dělal sněhově toule
a házel jsem je to severním vatru jato po
imaginární no stavě ni milosti. Chtěl jsem ji
těmi touláni zasypat...
léměř každý den, když hledím do ohně v
krbu, vyvstaneš mi před oěima, M*«ninto, jak
ležíš ve šer na malá pohove© pod oknem v pro
středním pokoji, naproti roztopených kamen.
TeS, když se blíží nové Vánoce, chtěl bych,
aby mi tu někdo mohl zazpívat tu koledu, kte

rou jsem slyšel, když jeoa byl poslední rok
v Křemenci. Vše, ao zaniklo v minulosti má
má teS pro mne andělskou tvář a andělský hlas.
bvá idamova poema ve mně probudila taká
mnoho o zvuků minulosti. Je velmi krásné « po
dobná Jato román W. &aotta, psaný ve verších.
Šlechtioký dům Je vykreslen znamenítěj hrdin
ka básně, i když pase husy, má v sobě jatouci
svěžest starodávných popisů - něoo svou pro
stotou podivně do jemného.•• ^;n®ho popisů míst

- nebe - rybníků - lesů - Je napsáro mistroviskou rukou. Celá příroda žije a cítí. 3® to
poema spíše žartovná než smutná - ale 5as to
právě z těch na pohled nejveselejšlch míst
padá na Slováka smutek. Je zcela Jiného druhu
než všechnu. dosavadní *damova díla. Hajlepái
ze všeho j® popis lovce, troubícího na lesní
roh, nádherný popis - trochu ml připomněl Pa*
na Jakuba, když troubil v lese, a druhý popis
žida, hrajícího na cimbál, je také překrásný.*.
Chtěl bych, abyste si tu. poanu mohli flo nej
dříve předíst... ')& se týká autora, píší mi
z

í.

, že si dobře žije s mladou ženou - a

ta jaho žena je prá krásná a hraje pěkně na
klavír. Honí divu, vždyt je to dcera ^zymarovské. Každý veder ae v Jeho bytě schází mnoho
našich bratří - a baví ho - a on bufá z 5ibu
ku a poslouchá a usmívá ee. Jaký protiklad
k mým osamělým vešerdm. -I je se mhou, co Bůh

chce, na té smutné pouti životem*
Drahé Maminko* jenom ty mé neopouštěj ve
svých myšlenkách, protož© tak jsem osamělý

méně m ž mnoho jiných lidí, pro tože vin, že
vlastním něco,

od

mi mohou lidé závidět - tvou

lásku* Když někdy před spaním přemýšlím o s r é
situaci, nejednou mi vstávají vlasy na hlavě*
Knomě mých domácích, které mi velice přejí,
nená-. přítele v tom Sirém světe* $ijak bylo*
nějak bud©*.. Přeji ti, drahá Maminko, dobrý
nok. a kdo ví? a snad?.** to podivné slovo

snad

má čarovný zvuk Molovy loutny* Každý

1 ton nejslabší větřík vyhrává na našich my&lankách to slovo

sna d

a stále Jenom snad*,

ió slovo muselo listovat Už před stvořením
světa* Varuj mě, milá Maminiko, Jestli upadám
do misantropie, ale zdá se mi, že ne - Je to
pouze smutek vlastní mému založení a době, v
níž dal Bůh myslet té mojí mašince. ůpahá mo
je Maminko, co asi řekneš na takový prázdný
dopis - naplněný sorným tlacháním? Opravdu, i

kdybych se celý vbil kladivem do Jednoho toho
dopisu, nebyl by zajímavější než ten kus pa
píru* Přemýšlím - sním - a někdy dekám a dou
fám. lírahá Maminko, i ty doufej a usilovně

pros Boha - usilovně - aby nás dovedl k tichému břehu*
Tvůj oddaný Juliua

Poznámky*
1/ Teofil íanuezewski - strýc -šosraokého, bratr
jeho matky a manžel nevlastní sestry ££•
Hersylie.
V jde o Balladinu
3/ jde o první redakci Mazepy, kterou *. zni8il.
V Slečna is&lantina připsala na okraj dopisu
franoousiky tuto vštus "Jestli pan Julius
říká, že je dobrý, nevěřte mu, protože je
v najvyšší míře dábelský* 1
y jde o článek o neradoetné politické situa
ci v Polsku, otisknutý téhož dne v iáurope
Central.
8/ Narážka no okamžik propuknutí listopadového
povstání! signálem k zahájení povstání byl
požár mlýna v čolci, založený v 7 hodin ve-

7/ Ser.
7/ Paní Pattey vodia proces s majitelem domu,
ve kterém byl umístěn pension.
(V - Pan Tadeáš
9/ - z Paříže

15.
dopis
Paříž, středa, 30. listopadu 1 8 4 2

Moje nedražší* Viera b yl den tvýoh jme
nin, který jsem strávil svatě a velkém povzbu
zení ducha - poprvé v životě bez prázdné me
lancholie, ale v prostá bolestí a upřímném smut
ku. - íbznal jsem totiž, že nejsme na zemi pro
to, abychom hledali plané potěšení a budoucí
pomníky, jako harci, z nichž každý si hraje
svůj vlastní kus - smutný nebo veselý - ale
jsme tu pxo chválu boží,, abyohos pracovali
prosté a clatě a abychom rozvíjeli našeho du
cha a

splnili to, uo je mu uloženo. * nemysli

si, že takový jaký točí jssci, jsem ti víoe vzdá
len - naopak, jsem ti bliž a tvoje srdce mám
stál© v mém srdci, a proto ti píšu tak, abys
i ty, moje drahá, měla M staříku toho pokoj®,
který je ve mně. Mnoho věci už se na z«ni změ
nilo, a ještě ví o se tmění - a taková srdce,

jako je to tvoje, plné bolesti a ci tu, m jsou na světě zbytečně a na nadarmo náa rodila*
- bsud nám bylo smutno a hořko, protože Jsme
mysleli, že musíme trpět naším odloučením, a
snášet stesk jen pro ten kousek zené.*. ale
teď vidím, drahá, Se trpíme nejen pro zemi
ale i pro nabe - a neunikli bychom tomu utrpe
ní,

bychom šli kteroukoliv cestou, dokud

by se náš duch v něm neočistil a nenaučil no
vým a t o třebným ctnostem - a dalšímu vědění.
Není třebí, abych ti říkal, jaká jsou ty
nové ctnosti a vědomosti - vroucně srdcem za
volej ty, kteří zemřeli, a jsou tvému srdci
najbližší a oni ti řeknou a objasní všechnoj,
a budou to lepší a stu tě Jsi učitelé než Já,
ch
Jenž by měl s pokorou a v slzách ležet u tvých
rohou. - a proto mi odpust, nejmilejší, že ti
tak píšu - ale věz, že píšu po zpovědí a po
přijeti svítostí^, a musel Jsem hledat velké
ho prostáčka, aby mi dal rozhřešení, protože
rozumní mě vyhánějí ze sv. (ternu, a obviňují
a/
mě z toho, že ten dům bořím
- předtím i ted*.

a bojí se o sob© a nevědí ani nechtějí vědět
pochopit, že je to skutečné obnovení v čistotě
a nokoře. Kdyby torsu tak nebylo, neopatroval
by Buh tak zře$nš ty, kteří pracují* - Vši ohni,
kteří nejsou schopni vzkřísit samy seba a od
dat se nové a veliké práci, jsou proti nim vel
mi rozhněváni - a falešné nás obvinují a vše
lijak nám škodí. •• Gb jde k tobé možná 'noho
nepravdivých zvěstí - a jestli ml proto neuva
říš, budeš se trápit myšlenkou, že jsou byl
zbaven rozumu a nešel Jsem z oesty, m

níž jsatn

byl vítán. Uznávají ted totiž můj bývalý rozum
a bývalou pravdu,#, stěžuji si na prostého čloV
včka, kterým jsam nyní
- ale já vím, ž© mě
Bůh neopustí, protože ani já jsem neopustil
žádnou práci, týkající se světa, pouze jsem
poznal cestu, která k n f v e d e - a b o j u j i teá
nejenom hlavou, ale sebou cclýfc, a nejvíce nit
rem naplněným nejčlstiím citem, a takto si po
čínaje, prac«ji nejen za sebe, ale i za toho,
ä/
který leží v hrobě na žliai , a nevvkonal ješ
tě všechno - a vím, že ho to těší.

Zapřísahám ts, drahá, nesuď mě h nad po
přefitení těch slov a netrap se - dokud nepřij
de anděl a neobjasní ti ten dopis, který ti
bude jinak připadat J Jflo napodobování a prázdré oxaltaoe - a já teď nenávidím řalefi a nic
prázdného bych nepsal - naopak, raději bych
ten lopis psal tikovým způsobem jako dřív, pro
tože ty bys možná raději plakala nad mýiai dří
vějšími nářky, než abys teď měla klid a vidě
la mne takového prostého* - ale v mám dřívěj
ším tónu^byla bída srdce - a tady Je získáva
ná bohatství a první hrstš nabraná z nového
pokladu.
Velmi jsi mna zarmoutila,když jsi mi na můj
minulý dopis odepsala a obavami a jistou nedů
věrou - a myslel . jsi, S© jsem se dal k jasno
vidcům a uvěřil v jejich sny. íikdy jsem nebyl
tak nízko, aby mě každý druhý mohl obloudit...
ale uvěřil jsem vnitřnímu záchvěvu božího ducha
a nechal jsem se přesvědčit prostými a božími
slovy - jinak bych nebyl hoden svého místa na
zemi a byl bych vůfii 3ofcu tím, film je sluha,

který vzal od svého pána peníze a dary a í»toia
ho o-pouští, kupuj® si vesničku a svého bývaléta dobrodince u2 naohee ani vidět, aby nebyl
pokořen* - % j ® duše byla odedávna plni bo
žích pokladů, ale nebylo v ní lásky, a proto
sama jr dla vlastní vnitřnosti, když ncrcohla
biét pokrm odnikud Jinud*

tak tomu bude Još-

t1[ s -rohými, kteří Jsou bohatí dúcham, ale
nechápou, kvůli Jakému volkému cíli se Jim do
stalo jejich talentu..* ale bez ustání z něho
čerpají, hlodají však pouze oo nojvyäši zisk.
Oioh těchto lidí se podobá snu - ala boží du
chové Jsou skutečnajší a tvořivější než vidi
telná a hmatatelná těla#
Ještě Jednou tě zapřísahám, drahá, přijmi
ten dopis s co největší upřímnou prostotou a
poděkuj Bohu, že nás znovu začíná odívat Ja
ko lilie to lni - do své čisté krásy - a záro
veň tá n dává nesmrtelnost a přibližuje nás k
sobě, í%oht se slova mojí lásky v tobě přetvo
ří v dzšchu a jsou s tebou, dokud se nenaplní
boží sliby - neho$ Je Jistá, že přetrváme vše-

oheň útisk* Tb, co bude® c ítit po přečtení tohoto
tohoto dopisu, i Já budu c ítit * a preto dou
fe j a raduj se, abys mi neskalila mou radost.
Jul

íDznámky:
1/ COpio bez data. Paní Béeu na začátku dopsa
la? *Jlb4«;, Jmeniny. 17/ ay. lirtop.
obsah
první věty v5ak dokazuj®, i® byl psán na
zítří po Jmeninách, tj. 30. listopadu.
4/ ~a . byl u zpovt?oi žárovou s oolou skupinou
toviancikil, když se na ni předtím připra
vili na shromáždění u Mickij^iicze.
o / Katolické duchovenstvo obvinovalo sektu «bwi inckého, Se její činnost Je v rozporu se
2ásadami katolická víry, Tbv. zas naopak
vytýkal kat. Olrtcvi Zkostnatělost a ulpívá
ní na starých formách.
V - uznávají velikost dosavadní tvorby, k té
zou teď
sám považoval za nesprávnou.
5/ "Otee* - dopsala paní Béeu.
6/ ’3>n v nauoe ‘Sov. představoval určitý typ
duchovního života Jednotlivo©. Jednotlivci
s příbuzným to naci se spojují a vytvářejí
kolonu /kolumna/ duchů.

30.
dopis
Wroclav, pátek , 9. června 1848
i
oje nejdražší

atko. Ib různém cestováni

jpem UŽ nuíslo v<* Wroolavi a všsnožnýnl osetami ti píšu b prosbou, abys se snažila přijet
2a mrou# ibal Jsem tl na adresu bankéřovu ^1
Sylšim - psal Jsem »vloe poste restante - psal
jsem. iaafilovl do Jbienš - psal Jsem třlkré t
a v každém z těch dopisů Je Jen to Jediné přijeď a požehnej rai - dřív než mne Ján Bůh
vrhne znovu na svoje cesty. a nemůžeš-li při
jet - napiš - sáěl mi, co se s tetou děje,
protož® už měsíc ailxám olokéváním a stesk®!*
řředstav ri Jaký byl P® tolika mých dopisech
můj údiv před půl hodinou, kdy Jsem dostal do
pis od milovaného «*a ttlera“', z něhož Jsara
fcm.

se (tovšdšl, že Jsi ve Iwovš a že se po mně

ptáš. Je to pro mne nevysvětlitelné záhada,
Chtěl jsem v těch dopisech, abys mi odepisova
la poete restante na moje vlastní Jméno, a teď

tě prosím, k v«.i větší jistotě, abys adreso
vala svůj dopis přímo mně i Herm Stahlscfcnidt
ln Breslaa, Bihnhof-atrasse l'b *>.
Kdyby ses wdala na eestu, napiš rai, kdy,
abych tě mohl Sekat na železní Sním debarkadaru - a kdybys ses tam s© mnou minula, je& do
hotelu ‘eisser ^dler a řekni, aby někdo *ašel ke mně se vZkazon do ulica Usaa Bchveidnitzer ib 5 d, druhé patro /sw/aiter sto ok/,
zvonek vpravo. Brnsíra tě, dej mi ala předem
vědět v dopise, abyoh nezmeškal hodinu tváho
příjezdu. Aafel drahá a milovaná - všechny mo
je dopisy jsou jako tento. í^eobsahují nic ji
nší*) než to, qo obsahuje tento, protože bych
ti v podstatě nemohl psát o niěira jiném.
- Filové jsou uršitš v ííbieni a já nemám tvou
adresu, ani nevím, jestli mážu psát do tfbienv.
Zkrátka, divně si osud zahrál s našimi tužba
mi i srdci, protože ul měsíc jme mohli být
stolu, a zatím t©3 já, kterému hroší, že se
jj

budu muset vrátit

, nesmím prodloužit ani

tento dopis, abych neztratil ani jeden dan

v dorozumění se s tebou. Bud tedy zdrávu, ne,14
dražší,

:

j odvaha k té cest* lovolí-li tl

to tvoje zdraví.
i% tě ochraňuje Bůh - a

ml tě dá.

Tvůj Julius £&otr»
®rociav, d. S>« června 1848

%snú Lev:

1/ jde o bankéře Mausnera
Paní Béou nemohla navázat spojení se synem
a proto napsala stattlerovi, který hned po
slal zprávu "-i. Obsah dopisu paní Béou títattlerovl Je n& sledu Jí eis
"Vo chvíli, kdy Jsem měla uvidět svého
syna a jediným objetím si vynahradit o stíra
ná ct let neklidu a jemu tolik běd emigrace,
ho neštěstí vrhá znovu daleko a Já se zno
vu ptám: uvidím ho Ještě někdy na té Zueil?

Ty, Pime, jsi jeho přítelem, jsi dobrý, čest
ný, jsi mi drahý, protože sis zmiloval mé
ho syna* mědíš na něho, a z rysů, které jsi
sám nakreslil, ze vzpomínek ni chvíle s ním
strávené jistě odhadneš city Matky k tukové
mu dítěti, naoelyéíš mou prosbu a pošleš mi
kopii shotovekou tužkou. Jak ss za těch 1®
let musel změnit? a současně mí sděl, co o
ví , jestli o ijel z .‘roQl .vi . kde je
nyní, -odpust rozbolavělé Matce, jestli tě

ta prosba bude obtěžovat, y, příteli mého
Julica, můj příteli. Matka Jíilia Stovadkáte
talomea Bóou. ď. 1. Servna lb4U ve Lvov$,
v domě Zamoyakéí», vedle pošty.

:V a*. pyl vykássán policejními or^ny z «ro os
lávi.

P o z n á m k a

Uvedené tři dopisy jsou n e p a t r ným zlomkam obsáhlého souboru listů, jež psal
J u l i a s s S I s i s ; k i /1009-1349/*
vedle Stickiowicz© a íCraeinakéh© nejv;-znajanSj££
z b láníků polského romántissaij své as tes a emi
grace, v níž strávil téměř polovinu svého krétv ho života /od svých 2H let až do smrti/, řo
celou tu dobu byly dopisy jediném způsobem kont
aktu 3 n i /vůechny ^kraackaho plány setkat se
a ost&ou nakdS v cizině ztroskotaly, teprve v
roce 1648, ažkolifc měsíci před jeho smrti se
mu podařilo strávit s ní pár i;,dnů ve Iroclavi,
kdy! *e s aanoha jii\ ui emgrantyg kteří stejně
jako on odešli do cifciny po porážce listopado
vého povstání 1B3Q, vrátil na krátký Sas do iolska, chtěje se zúčastnit nového boja za jeho os
vobození*
Pevr^ základ vztahu ď&owackého k matce
přetrval z dětství, které prožil zahrnut její
láskyplnou péSÍ a starostlivostí, nfikdy až pře
hnanou - matka se obávala o zdraví svého jedi
ného dítěte, ohrožené v rodině rozšířenou tuberk alozou /Volkův otec na ni zaai el, když by
ly chlapci čtyři roky/, velkou pozornost věno
vala také duchovnímu rozvoji nadaného syna, jeho
vzděláni, •
:otbáj p vním b'snick„ m pokusům*
ttnoholetl odloučení tento vztah prohloubilo a
upevnilo. JJo jisté míry k tomu pil spěla idea
lizace matčiny osoby, způsobená nemožností
osobního kontaktu, posilovaná vzpomínkami nu
Slastné chvíle dětství a mlácí a beznadějností
vyhlídek na shled- ní v budoucnu.„ eké osamě
lost, kterou Cfcowaeki hořce pocitoval po celou
dobu života v emig raci - neměl vlastní rodinu,
Ženy, které miloval, jeho city neopětovaly,
neměl důvlrné přátele, veho vztahy a krápány v
emigraci byly poznamenány oboustrannou nevra
živostí - působila, že ae tím více upínal k

aatca* k bytosti, .-až k© bezvýhradně milovala
;‘jí': juh® oeu.: lá ;él
ordci,
:- -v£ jí a«

sv&řovul ©a mt/ai stesky, fiadějami, plány M *
větními i tvůrčími .
Pocit osamělosti a vykořenění vlak nabyl
jen iMSlam ^owackého, trpsli "ím všichni poi
stí emigranti, nevyjím.j# Miekiewicze, k téry
trávil večery /jak o tas píše Slo»acfcí a tro
chou závisti v jedna® z dopisů/ ve společnosti
milující aenželky, obklopen mcŕsa «vyird přáteli,
kteří na ta® ©vč^is byli stojné* ©poustáli vlast
s přeavSóSoaíis., la oe vrátí jako jo jí osvobodi
telé, kterážto nad ije ale rok od roku slábla*
Jejich počáteční a lnění úrovní západoavropaké
eivilizňc: záhy pohaslo, její materializovaná
podstata je zaSala odpuzovat, její mosájem o
osud polského národa jim připravil další roz
čarování, ítóboi od ní očekávali pomoc* hakonee
Etrztilí naději na návrat vôbec. Silil jejich
stesk a zoufalství nad tím, že všechny strasti
esigruca, vSoc^nu bolest z odloučení a tím, co
jim bylo drahá, nad ztrátou dusova, snášejí vlas*
*03 zbytečně, kdy2 nemohou podniknout nic, co
by jojich Život v emigraci o b a l i l o a vlasti
prospělo.
Když se ^ r es 1.41 objevil v Pařili
J&ndrza j ľawianski /eaniozvanj prorok, podstatou
jih až uč sní byla víre v neostály rozvoj a.;|®rtelnáhoducha, který v m & l m vtěleních vyplňuje
na zorni jemu určené p o a láni/, získal m z i emig
ranty tolik atoupanca právě proto, ža je zba
vil onoho trýznivého pocitu marnosti jejich utřpení, jež bylo podlé jeho učení součástí :iofcího plánu a přispívalo ks konečném vítězství
duc .a* 'mírnil jejích osamělost, když & nimi vy
tvořil nové společenství /holo cprawy
j/,
i jejich stesk tisu ä« jim náhradou za ztrace
nou vlast nabídl via&t duchovní. "dome, rbratii,
ř» vlas.til Sobot ten duch, ty city křest-ansité &
íolské, jež nás v tuto chvíli oživují a spoj ojí
to y@ podstata naší vlasti* kde na aeiai je ta

vlast jeStě malí, je vžak rozlehlá a široká
v ducha, neb^t s námi jsou v 'Každém okamžiku
spojeny miliony .Poláků, našich otců & bratrů,
Kteří Mj í na onom sviti a slouží Kristu pôd
stojnou korouhví jako m y*,
llowackt m .setkal o Ttm i onakém v červen
ci h. 1&4C* Ir©žíval v té době navíc tvůrčí
krizi, vyčerpal všechny možnosti romantického
jazyka a atylu a nevěděl jak dál a život baz
psaní byl pra něho půste ® živořeními jeho ži
vot narval plného smyslu, právě jen když
psal, psaní tm pomáhalo překonávat aa..otuf
stesk, beznaděj, zahánělo nudu a prázdnotu,
jež ho přepadala jak uprostřed víru spoločen
ského života Pařilo, tak na poklidný ca březích
"anevského jezera* žení máme, jak jejich set
kání proběhlo a co iowianaki .áfcowuckému řekl
- v oop-iso vatea ži^owacki píše* Se ho přesvěd
čila 'Slova prostá a boží”, v do, ioo <*• ísr©sinekéam sděluje, že Mv jediné® zablesknutí*
poznal pravdu* A tuto pravdu, které mu b^la
zjevena, "tajemství počátku a konec - Alfu o
Ctegu světa - a tedy i vlasti” /jak aács nap
sal v předmluvě kc druhému rapsodu "Krále du
cha*/ m ©nažil vyslovit vo všech avych dí
lech s tohoto období* lato pravd© je kritickým
rozume© napaati žitsiná, lze ji vycítit pouze
poznáním vlastního ducha, nebot v člověku jsou
obsaženy věaehny předešlé formy, které ne soba
bral duch během -váho v voje, pravda o svitě
je uložena na dně lidské duše a tam je třeba
ji hlodat - a o to m neústilo okouSel*
S fragmentůrnosti a chaotičnosti teho, co
v té době napaal /téměř nic nedokončil a navydal, vvo zůstalo v rukopisech, ve stohu neuspořádat cli papírů/, z množství verzí jednotlivých fragmentů, které ai často protiřečí,
j| zřejmé, Se ho pronásledovaly pochybnosti,
at vů M é či podvidessé*

A třebaže tvrdil, .* x m M
gn®d

paiitt &

au soálo, š# Ji i r®§@1 * ^stále JI

jmovu a znova hlodal# Jeho dílo J® svě
dectví® o sápasa ducha, ktaxy touží stát
ee andělem a těla, které umírá#
Ižžk© w £ & ů m

odhadnout, Jaké díle

by bí m l byl s&noehal, kdyby so nu byl vy
p ln il Jeho sou o dCHsLu s© K&hrádkou, kdo
by žil m svou matkou, možná s haskcu a
hodnou Soňou a dětmi a p&gtovali by rôS®

- sen běženoa hnaného ä místa na místo
,/lanáb nt M í i , ‘trnová*
t, Palestina,
ím,
Jeho

Iscoacio a k o lik Jich Ještě bylo/,
J e d iv a donovom byla poszio*

Z polského originálu - "Koresponde nc ja Juliusza
lowaokiogoM /r -o.
yyno/icsB/, roelav,
§62 - p e l o ž i l a
,ozná;i£ou a p a t í i í a H l k iv e *
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