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W³adys³aw HENDZEL

Echa setnej rocznicy urodzin Juliusza S³owackiego

w „Tygodniku Ilustrowanym”

Nie myli³ siê autor Beniowskiego, przewiduj¹c: „Przysz³oœæ moja i moje bê-
dzie za grobem zwyciêstwo”. Ju¿ niemal od pierwszych lat drugiej po³owy XIX
wieku roœnie zainteresowanie nim wœród badaczy, wydawców i czytelników1.
Szczególnie zaœ bliski stanie siê on twórcom modernistycznym. O ile bowiem
w kanonie pozytywistycznym w hierarchii „trzech wieszczów” czo³owe miejsce
nale¿a³o do Adama Mickiewicza, o tyle pierwsze pokolenie modernistów przyz-
na prymat Juliuszowi S³owackiemu, który – jak zauwa¿a Halina Floryñska –
„[...] obwo³any zosta³ Ÿród³em ¿ywych prawd odradzaj¹cego siê mesjanizmu
narodowego, metafizycznym rewelatorem i wzorem nowej sztuki”2.

Na rok 1909 przypada niew¹tpliwie apogeum zainteresowania S³owackim.
Poœwiadcza to m.in. liczba prac jemu poœwiêconych. Dorobek w tym zakresie
podsumowa³ wówczas Bronis³aw Gubrynowicz w specjalnej broszurze. Wczeœ-
niej odczyt na ten temat wyg³osi³ na uroczystym posiedzeniu Zjazdu im. S³owac-
kiego we Lwowie. Autorowi Beniowskiego poœwiêcono w ca³oœci monotema-
tyczne numery niektórych czasopism, np. „Pamiêtnika Literackiego”, „Eleusis”
(t. 5) z 1909, pojawi³o siê o S³owackim szereg rozpraw m.in. autorstwa Jana
Gwalberta Pawlikowskiego, Stanis³awa Witkowskiego, Jerzego ¯u³awskiego,
Józefa Kantora, Józefa Wiœniowskiego, Micha³a Janika, Stanis³awa Pigonia.

1 K. Poklewska, Recepcja S³owackiego we Lwowie 1852–1870, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu £ódzkiego. Nauki humanistyczno-spo³eczne” 1960, z. 16; W. Hahn, Kult S³owackiego w Pol-

sce, „Wiedza i ¯ycie” 1959, nr 1.

2 H. Floryñska, Spadkobiercy „Króla-Ducha”. O recepcji filozofii S³owackiego w œwiato-

pogl¹dzie polskiego modernizmu, Wroc³aw 1976, s. 14.



Wiele tych rozpraw zamieszczono w dwutomowej Ksiêdze pami¹tkowej ku ucz-

czeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza S³owackiego.
Niemal zgodnym chórem przez wielu m³odopolan S³owacki zosta³ uznany za

duchowego przywódcê, a zasadniczy kierunek w interpretacji dorobku poety,
szczególnie myœlowego, inspirowany by³ potrzebami duchowymi modernizmu3.

Z pocz¹tkiem XX wieku od¿y³a idea sprowadzenia do kraju prochów S³owac-
kiego. Zaczê³a ona zreszt¹ kie³kowaæ ju¿ dawno, najwiêksze jednak nasilenie
dyskusji wokó³ niej pojawi³o siê we wspomnianym roku 1909. Powo³ano wów-
czas specjalny Komitet Obywatelski, maj¹cy zasiêgn¹æ opinii literatów, arty-
stów i ludzi nauki w nastêpuj¹cych kwestiach: 1) kontynuowania starañ o spro-
wadzenie prochów wieszcza, 2) rozstrzygniêcia sporu dotycz¹cego miejsca ich
z³o¿enia: w Katedrze Wawelskiej czy te¿ w Tatrach. W zwi¹zku z tym, i¿ kar-
dyna³ Jan Puzyna stanowczo odmawia³ zgody na umieszczenie trumny ze
szcz¹tkami poety na Wawelu, wielu dyskutantów proponowa³o na tymczasowy
pochówek grotê wykut¹ w skale tatrzañskiej. Jednak niektórzy byli odmiennego
zdania. I tak np. Jan Lemañski, pytany o zdanie w tej kwestii, w liœcie do ¯erom-
skiego nie kwestionowa³ Tatr jako sta³ego miejsca „pobytu” prochów S³owac-
kiego, sprzeciwia³ siê natomiast ich czasowemu tam z³o¿eniu. Z w³aœciw¹ sobie
ironi¹ dowodzi³, i¿ „bêdzie to wygl¹da³o, jak gdybyœmy wysy³ali S³owackiego
po œmierci w góry dla poratowania zdrowia, którego mu nie daliœmy kiedy ¿y³”.
Dra¿ni³o pisarza, ¿e z ca³ej szlachetnej idei próbowano uczyniæ coœ w rodzaju
rozgrywki z kardyna³em Puzyn¹. Wed³ug Lemañskiego nie nadesz³a jeszcze
w spo³eczeñstwie polskim chwila stosowna do sprowadzenia prochów S³owac-
kiego. Konkludowa³ wiêc we wspomnianym ju¿ liœcie:

Dobrze mu [S³owackiemu – W.H.] jest na Montmartrze. Niech sobie tam mieszka
w spokoju i niech czeka tych dobrych czasów, kiedy naród tak zjednomyœlnieje, ¿e
w³aœnie ta sama jednomyœlnoœæ bêdzie dla Króla-Ducha S³owackiego nie tymczaso-
wym i przemijaj¹cym, jeno trwa³ym i najdogodniejszym przybytkiem4.

Niechêæ do sprowadzenia prochów S³owackiego i umieszczenia ich na Wa-
welu by³a dosyæ powszechna. Po latach Wilhelm Feldman napisa³:

Gdy nadesz³a setna rocznica urodzin poety, darmo wszystko, co ¿ywiej czu³o w Pol-
sce, wielkim g³osem wo³a³o o miejsce w panteonie narodowym dla poety „ducha –
wiecznego rewolucjonisty”... Nie tylko to wo³anie nie zosta³o spe³nione, ale nieba-
wem ¯eromskiemu, który proponowa³ przewiezienie prochów wieszcza do kraju, aby
czciciele na barkach swoich mogli je przenieœæ na jeden ze szczytów tatrzañskich,
odpowiedziano, i to ze strony literackiej wysoce kulturalnej – groŸb¹... kijów.

4 W³adys³aw Hendzel

3 T. Weiss, Romantyczna genologia polskiego modernizmu. Rekonesans, Warszawa 1974.
4 Cyt. za: W. Hendzel, Ironista i marzyciel. O ¿yciu i twórczoœci Jana Lemañskiego, Opole

1984, s. 29.



A w g³ównym organie reakcji galicyjskiej pisa³ Zygmunt Wasilewski: „Jestem zda-
nia, ¿e zamiar sprowadzenia szcz¹tków S³owackiego na Wawel nie jest dojrza³ym ru-
chem myœli narodowej... Dlatego po prostu, ¿e w S³owackim brak pierwiastka tego,
który w oczach powszechnoœci czyni postaæ legendarn¹, mianowicie brak mocy twór-
czej przemieniania ¿ycia”5.

Przypadaj¹c¹ na rok 1909 setn¹ rocznicê urodzin Juliusza S³owackiego, a œciœ-
lej – atmosferê jej towarzysz¹c¹, jaka pojawi³a siê zreszt¹ ju¿ parê lat przed
owym rokiem i trwa³a jeszcze póŸniej, uznaæ trzeba bez w¹tpienia za zjawisko,
które mocno wstrz¹snê³o polsk¹ œwiadomoœci¹, co w naszych warunkach, wo-
bec pytañ o przysz³oœæ narodow¹, by³o faktem nie bez znaczenia. Pytañ owych
pojawia³o siê wówczas sporo i to ró¿nej natury: o stosunek do dziedzictwa ro-
mantycznego, o rolê literatury w nowej rzeczywistoœci, a przede wszystkim
o istotê, kszta³t, znaczenie i „potomstwo literackie” „Króla-Ducha”6.

Owa wielka rocznica odbi³a siê szerokim echem m.in. w czasopiœmiennic-
twie, przybieraj¹c, rzecz jasna, ró¿norodne jego formy i przejawy. Szkic niniej-
szy pragnie odpowiedzieæ na pytanie, w jakim stopniu wielki jubileusz przy-
ci¹gn¹³ uwagê redakcji g³oœnego warszawskiego pisma – „Tygodnika Ilustrowa-
nego”, które obok „Biesiady Literackiej” i „Wêdrowca” cieszy³o siê najwiêksz¹
popularnoœci¹, a gdy idzie o wysokoœæ nak³adu, zdecydowanie, jak to wykaza³
w swoich badaniach Zenon Kmiecik7, wœród nich przodowa³o, maj¹c stale wier-
nych czytelników we wszystkich zaborach.

Ju¿ w 1. numerze czasopisma z 1909 roku redakcja, zapowiadaj¹c osobny ze-
szyt ku czci S³owackiego i podkreœlaj¹c „wa¿noœæ id¹cego roku”, zwraca³a siê
do czytelników z utrzyman¹ w patetycznym tonie odezw¹:

[...] Ca³a Polska zjednoczyæ siê powinna w sercu i duchu, aby godnie uczciæ pamiêæ
wieszcza, który jest pieœniarzem Polski m³odej, ¿ywej i rw¹cej siê w przysz³oœæ, moc-
nej, dostojnej i szlachetnej [...] Rok bie¿¹cy jest rokiem setnej rocznicy urodzin jed-
nego z najwiêkszych duchów odrodzonej Polski, autora Anhellego, Lilli Wenedy,
Króla-Ducha, Kordiana, Beniowskiego! Potê¿ny wp³yw genialnego poety ogarn¹³
Polskê ca³¹ i przenikn¹³ do g³êbi wszystkich czuj¹cych górnie serc [...] On wierzy³
niez³omnie w przysz³oœæ nasz¹, a jeœli siêga³ do trzew najumi³owañszej i targa³, to
dlatego jedynie, aby j¹ piek¹cym bólem wyrzutów synowskich oderwaæ od marnej
szarzyzny ¿ycia i podnieœæ ku idea³u gwiazdom [...] (s. 17)8.
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5 W. Feldman, Wspó³czesna literatura polska 1864–1918, t. 2, wstêp T. Walas, Kraków 1985.

6 T. Weiss, op. cit., passim.

7 Z. Kmiecik, „Tygodnik Ilustrowany” – najpoczytniejszy tygodnik polski, [w:] idem, Prasa

warszawska w latach 1886–1904, Wroc³aw 1989.

8 W nawiasie podajê numery stron, z których pochodzi cytat z danego numeru „Tygodnika Ilu-
strowanego”.



Uzupe³nieniem niejako tych rocznicowych zapowiedzi by³a zamieszczona
w tym samym numerze pisma „iluminacja” fragmentu Beniowskiego autorstwa
malarza Adama Pó³tawskiego z takim oto komentarzem redakcyjnym: „Ilumi-
nacja fragmentu Beniowskiego, piêkna i wytwornej prostoty pe³na, niech bêdzie
pierwsz¹ pami¹tk¹, jak¹ «Tygodnik» przyjacio³om swoim w roku S³owackiego
ofiarowuje” (s. 17).

Lektura interesuj¹cego nas tutaj czasopisma prowadzi do wniosku, i¿ nazwis-
ko S³owackiego pojawia³o siê dosyæ czêsto, szczególnie jednak wiele informa-
cji o autorze Króla-Ducha znajdujemy w numerach 36. i 46. z 1909 roku. Rocz-
nicowe echa wielkiego poety przypominaæ tu bêdziemy w porz¹dku zasadniczo
chronologicznym.

To w³aœnie numer 36. „Tygodnika Ilustrowanego” by³ tym zapowiadanym
specjalnym numerem jubileuszowym. Ca³¹ pierwsz¹ stronê jego ok³adki wy-
pe³nia³ portret Juliusza S³owackiego wed³ug rysunku Piotra Stachiewicza. Pod
portretem umieszczono dosyæ charakterystyczny fragment poematu Hymn:

¯em prawie nie zna³ rodzinnego domu...
¯em by³ jak pielgrzym, co siê w drodze trudzi
przy blaskach gromu,
¯e nie wiem, gdzie siê w mogi³ê, po³o¿ê,

Smutno, mi Bo¿e.

Kornel Makuszyñski sk³ada³ ho³d poecie w d³ugim, pisanym kunsztown¹
oktaw¹ poemacie Pod S³owackiego chor¹gwi¹; utwór pomyœlany zosta³ jako wy-
powiedŸ genialnego wieszcza, którego udzia³em jest smutek, cierpienie i tragizm:

Bom ja, i brat mój, i braci gromada
Jesteœmy z rodu tych nikczemnych ludzi
Którym jest siostr¹ melancholia blada
I których tylko jedna œmieræ obudzi.
Otom jest z rzeszy, co hymny uk³ada,
Lecz wielkim krzykiem piersi nie utrudzi,
Bo suchotnicze piersi me zapad³e,
A oczy mêtne i od ³ez wyblad³e (s. 730).

W poetyckiej schedzie wielkiego romantyka Makuszyñski widzia³ Ÿród³o
wiary i si³y dla ca³ych pokoleñ Polaków. W tekst wspomnianego poematu
„wmontowano” zdjêcie: „Medalion J. S³owackiego wed³ug sztychu A. Olesz-
czyñskiego. Ze zbioru L. Méyeta”. Na stronie s¹siedniej pomieszczono du¿¹ re-
produkcjê obrazu Stachiewicza Œmieræ Elenai.

Wiktor Gomulicki – w swym eseju utrzymanym w konwencji poetyckiej im-
presji (Smutek Juliusza, s. 728) – dochodzi³ do przekonania, i¿ dominant¹ twór-
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czoœci S³owackiego („jeden z najnieszczêœliwszych ludzi na ziemi”) jest smu-
tek. Historia literatury, zauwa¿a autor, zna wiêcej takich przyk³adów; wystarczy
– dowodzi³ – wymieniæ nazwiska Heinego, Musseta, Byrona, Krasiñskiego. Go-
mulicki stara³ siê rozwik³aæ tajniki osobowoœci poety. Nie bez znaczenia, dowo-
dzi³, pozostawa³ tutaj fakt, i¿ autor Beniowskiego skazany by³ przez ca³e ¿ycie
na samotnoœæ, pozbawiony przyjació³, niezrozumiany, a czêsto i odepchniêty
przez wspó³czesnych.

Henryk Moœcicki pomieœci³ w „Tygodniku” przyczynek do t³a dziejowego
Kordiana, proponuj¹c nowe pog³êbione odczytanie sceny audiencyjnej w Waty-
kanie (Kordian w Watykanie, s. 732). Autor podj¹³ polemikê z niektórymi do-
tychczasowymi interpretacjami wspomnianego dramatu sugeruj¹cymi, jakoby
owa scena by³a dowodem „bezwyznaniowoœci” S³owackiego lub te¿ „jego wro-
giego usposobienia wzglêdem Koœcio³a”. Pisa³ Moœcicki: „[...] Zaprawiony bo-
lesn¹ ironi¹ okrzyk poety pod adresem Stolicy Apostolskiej jest tylko odbiciem
tego ¿alu i rozgoryczenia, jakie siê ujawni³o w spo³eczeñstwie naszym po roku
1831 z powodu nader wstrzemiêŸliwego a nawet niekiedy wprost, niechêtnego
stosunku Watykanu wzglêdem rewolucji listopadowej”. Niechêæ Watykanu do
Polski wynika³a w du¿ej mierze, jak sugeruje Moœcicki, z uk³adu napiêtych
przed powstaniem listopadowym stosunków miêdzy w³adz¹ œwieck¹ a ko-
œcieln¹, skutkiem czego nast¹pi³o znaczne odsuniêcie siê polskiego duchowieñ-
stwa od udzia³u w ¿yciu narodowym. Historyk podkreœla³ tak¿e przesadnie ¿y-
czliwy stosunek Watykanu wobec ¿¹dañ dworu rosyjskiego. S³owackim mia³
wstrz¹sn¹æ do g³êbi list Grzegorza XVI; niektóre ustêpy sceny audiencyjnej
w dramacie to poetycka parafraza „s³ów okólnika papieskiego”. Moœcicki nieja-
ko usprawiedliwia³ autora Kordiana, koñcz¹c swój szkic s³owami: „Kto wie,
czym by³a Polska dla tu³aczy naszych w pierwszych latach po rewolucji listopa-
dowej, ten odczuje i zrozumie krzyk buntowniczy zranionego serca poety”.

Na tej samej stronicy „Tygodnika”, na której znajdowa³ siê szkic Moœcickie-
go, reprodukowano rzeŸbê Marcelego Guyskiego Juliusz S³owacki.

Ukryty pod kryptonimem A.£.C. (byæ mo¿e Adam £ada-Cybulski?) autor in-
formowa³ o dwu nieznanych dotychczas portretach pani Bécu. Jeden z nich,
w³asnoœæ Romualda Szaw³owskiego w Chrzanowie, wykonany zosta³ technik¹
akwarelow¹, drugi zaœ, pochodz¹cy ze zbiorów Heleny D¹bczañskiej-Budzynow-
skiej we Lwowie, to portret olejny pêdzla Józefa Pitschmanna. Oba te portreciki
reprodukowano po raz pierwszy w „Tygodniku” (s. 732).

W nocie redakcyjnej, tak¿e w numerze 36., informowano o pracach podjê-
tych przez komitet odpowiedzialny za obchody setnej rocznicy urodzin S³owac-
kiego we Lwowie (Z powodu rocznicy S³owackiego, s. 740). Anonsowano m.in.
wydanie drukiem ksiêgi pami¹tkowej i cyklu pocztówek wed³ug projektu
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Wac³awa Szymanowskiego oraz „nalepki artystycznej dla iluminacji kartkowej
autorstwa Piotra Stachiewicza”.

Plon ró¿norodnych konkursów inicjowanych z okazji setnej rocznicy urodzin
S³owackiego próbowa³ podsumowaæ i oceniæ Henryk Galle (Plon jubileuszowy,
s. 741). Podkreœla³ on na wstêpie swej wypowiedzi niezwyk³e wrêcz zaintereso-
wanie spo³eczeñstwa dorobkiem literackim poety. „Ca³okszta³t spuœcizny Juliusza
– zauwa¿a³ – staje siê w³asnoœci¹ ogó³u, wchodzi w krew i cia³o narodu”. Zjawis-
ko to, w przekonaniu krytyka, by³o w³aœnie efektem wielu inicjatyw jubileuszo-
wych: „Ta wielka rocznica bowiem pozostawi po sobie trwalsz¹ nierównie
pami¹tkê nad mowy okolicznoœciowe, pochody, surmy i wiwaty w postaci ca³ego
szeregu wydawnictw, maj¹cych na celu popularyzacjê twórczoœci œpiewaka Kor-

diana”. Autor dokona³ zwiêz³ej oceny wa¿niejszych osi¹gniêæ o charakterze
historycznoliterackim i edytorskim, podkreœlaj¹c zw³aszcza wysi³ki Artura Gór-
skiego, Bronis³awa Gubrynowicza i Wiktora Hahna. Wysoko tak¿e stawia³
w swej ocenie trzytomowe studium Tadeusza Grabowskiego Juliusz S³owacki,

jego ¿ycie i charakter, oparte na gruntownych badaniach porównawczych. Wy-
mienia³ tak¿e liczne biografie, szkice i przyczynki autorstwa m.in. Wiktora Hahna
i Leopolda Méyeta, przygotowane g³ównie z myœl¹ o szkole galicyjskiej.

O warszawskiej inscenizacji Z³otej Czaszki pisa³ dosyæ obszernie w numerze
37. Czes³aw Jankowski (s. 757). Jakkolwiek ogólna ocena przedstawienia zys-
kiwa³a w konkluzji recenzenta ocenê pozytywn¹ („powia³o ze sceny [...] atmos-
fer¹ i nastrojem, pod których czarem przebywamy nieczêsto”), to jednak wyraŸ-
ne zastrze¿enia zg³asza³ on odnoœnie do inscenizacji i obsady ról. Ta ostatnia
uwaga nie dotyczy³a gry Boles³awa Leszczyñskiego, który jako ksi¹dz prowin-
cja³ da³ niezapomnian¹ kreacjê.

Stosukowo du¿o miejsca „Tygodnik Ilustrowany” poœwiêci³ na zamieszcza-
nie sprawozdañ i informacji o ró¿nych formach akcentowania wielkiej rocznicy
we wszystkich zaborach. O krakowskich obchodach czytelnicy „Tygodnika”
mogli siê dowiedzieæ z numeru 43. Anonimowy sprawozdawca relacjonowa³, ¿e
„cykl uroczystoœci ku uczczeniu setnej rocznicy” rozpocz¹³ siê 10 wrzeœnia za-
inaugurowany posiedzeniem Rady Miejskiej, kiedy to teatr krakowski nazwano
Teatrem im. Juliusza S³owackiego i kiedy zawi¹za³o siê Towarzystwo im. Juliu-
sza S³owackiego. A póŸniej, jak wynika³o ze sprawozdania, w teatrze odby³o
siê przedstawienie Z³otej Czaszki poprzedzone „piêknym przemówieniem p. Lu-
cjana Rydla”. Za wielkie rocznicowe wydarzenie informator krakowski uzna³
tak¿e przygotowan¹ w Pa³acu Towarzystwa Sztuk Piêknych wystawê pami¹tek
po Juliuszu S³owackim, na której „zgromadzono szereg bardzo cennych ekspo-
natów, które w takim komplecie nigdzie nie by³y ogl¹dane”. Sw¹ relacjê koñ-
czy³ autor uwag¹, i¿ w czasie krakowskich uroczystoœci w Teatrze Miejskim
i Teatrze Ludowym odbywa³y siê specjalne przedstawienia „dla m³odzie¿y
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szkolnej i dla warstw ubo¿szych” (s. 881). Informacjê o uroczystoœciach krakow-
skich redaktorzy „Tygodnika” uzupe³nili zdjêciami: „Projekt pomnika S³owac-
kiego we Lwowie”, Medal jubileuszowy S³owackiego (rzeŸba J. Raszki), „Biur-
ko wieszcza”, „Pokój z czasów S³owackiego”.

W numerze 44. czasopisma korespondent poznañski podpisany T. Jaw. dosyæ
szczegó³owo relacjonowa³ o „wielkim i pamiêtnym dniu”, gdy w holu Teatru Pol-
skiego odby³a siê uroczysta akademia. Stwierdzaj¹c, i¿ po wsiach i miasteczkach
zaboru pruskiego zorganizowano 95 wiêkszych i mniejszych podobnego typu
uroczystoœci jubileuszowych, dodawa³: [...] „dumni jesteœmy z szczêœliwego zwal-
czenia tych rozlicznych przeszkód, których nam nie szczêdzono”. Maj¹c na uwa-
dze uwarunkowania polityczne poznañskich uroczystoœci i ich nieco konspiracyj-
ny charakter, z gorycz¹ stwierdza³: „Taka ju¿ dola nasza, ¿e z ho³dem dla naszego
najwiêkszego wieszcza wspó³czesnej doby kryæ siê musimy” (s. 899).

Kilka informacji pomieszczonych w „Tygodniku” wi¹za³o siê z uroczysto-
œciami lwowskimi. Korespondent warszawskiego tygodnika ukryty pod krypto-
nimem A. za „najwa¿niejszy i w wykonaniu ostatecznym najbardziej udany
punkt programu uroczystoœci” uzna³ – co wydaje siê rzecz¹ przesadzon¹ – wy-
stawê pami¹tek po S³owackim zorganizowan¹ staraniem malarza W³odzino-
wskiego. Wystawa ta tworzyæ mia³a „plastyczny i nigdzie dot¹d nie widziany
obraz ludzi i rzeczy, wœród których wieszcz nieœmiertelny ¿y³ i arcydzie³a swoje
tworzy³”. Wœród licznych eksponatów, jak wynika³o z relacji, znalaz³y siê m.in.
rêkopisy poety, rysunki, a przede wszystkim pochodz¹cy ze zbiorów Ossoline-
um zespó³ portretów rodzinnych oraz szereg obrazów inspirowanych dzie³ami
S³owackiego.

Bardziej problemowy charakter mia³a dosyæ obszerna wypowiedŸ anonimo-
wego sprawozdawcy wydrukowana w numerze 45. (Dni S³owackiego we Lwo-

wie, s. 925–926). Konstatowa³ on na wstêpie, i¿ S³owacki bardziej odpowiada
temperamentowi lwowian ni¿ Mickiewicz. Du¿a popularnoœæ autora Balladyny

we Lwowie, jak sugerowa³ autor, jest w ogromnej mierze zas³ug¹ wyk³adów
Antoniego Ma³eckiego. Czytamy o tych wyk³adach takie oto stwierdzenia:

[...] W najwiêkszej sali uniwersytetu lwowskiego nie mogli [...] pomieœciæ siê s³ucha-
cze wspania³ych wyk³adów Ma³eckiego o S³owackim. M³odzie¿, zas³uchana w powa¿-
ne s³owa ukochanego profesora i w odczytywane przezeñ porywaj¹ce ustêpy dzie³
wieszcza, t³oczy³a siê w korytarzach, bo salê zajmowali osiwiali w pracy publicznej
mê¿owie, którzy spieszyli na uniwersytet, jak za dawnych dni m³odych, aby nauczyæ
siê rozumieæ tego, który jak gdyby z grobu zapomnienia wstawszy, zwiastowa³ naro-
dowi zmartwychwstanie.

W przekonaniu sprawozdawcy Lwów przewy¿szy³ wszystkie miasta „pod
wzglêdem wspania³oœci obchodu [...] i tego serdecznego, szczerego pietyzmu,
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jaki w ten obchód w³o¿ono”. W przywo³anej tutaj relacji wymienione zosta³y
i skomentowane wszystkie sk³adniki owych rzeczywiœcie imponuj¹cych, zakro-
jonych na szerok¹ skalê obchodów, a wiêc zjazd uczonych polskich i z wielu in-
nych krajów, którzy zajmowali siê S³owackim, poœwiêcenie kamienia wêgielne-
go pod pomnik przed teatrem miejskim, imponuj¹cy pochód, w którym sz³a
m³odzie¿ wszystkich szkó³, „sukmany w³oœciañskie” i „d³ugie szeregi wielkiej
armii robotniczej”. To niezwykle szczegó³owe sprawozdanie zawiera te¿ intere-
suj¹c¹ dokumentacjê fotograficzn¹.

Uroczystoœci lwowskie przyci¹gnê³y tak¿e uwagê Kornela Makuszyñskiego
(Listy lwowskie. Dni Króla-Ducha, s. 931–932). W konkluzji swych uwag
sprawozdawczych zauwa¿a³, i¿ „Przez trzy dni czci³ Lwów S³owackiego na
wszelkie sposoby, a miasto by³o wzruszone i tym wzruszeniem szczêœliwe”.
Pisarz wskazywa³ jednoczeœnie na rosn¹c¹ wci¹¿ w owym czasie popularnoœæ
i inspiruj¹c¹ si³ê poety, co w du¿ej mierze wi¹za³o siê z okreœlon¹ konstrukcj¹
psychiczn¹ autora Króla-Ducha, wyj¹tkowo blisk¹ polskim modernistom9.

Uroczystoœci zwi¹zane z setn¹ rocznic¹ urodzin S³owackiego organizowano
– jak wynika z relacji „Tygodnika Ilustrowanego” – tak¿e poza granicami
naszego kraju. O paryskich obchodach tego œwiêta czytelnik móg³ siê dowie-
dzieæ z numeru 49. (K.W., Obchód Jubileuszu S³owackiego w Pary¿u).
Nieznany bli¿ej reporter informowa³, i¿ odby³y siê one 20 maja staraniem
Komitetu Franko-Polskiego w porozumieniu ze stowarzyszeniem by³ych ucz-
niów Szko³y Polskiej. W uroczystoœciach owych, którym przewodniczy³ Maurice
Berrès, wziê³a udzia³ licznie zgromadzona kolonia polska, a tak¿e przedstawi-
ciele francuskiego œwiata literackiego.

Jakkolwiek nazwisko Juliusza S³owackiego pojawia³o siê dosyæ czêsto
w latach póŸniejszych na ³amach „Tygodnika Ilustrowanego”10, nigdy jednak
zainteresowanie nim nie przybra³o takich rozmiarów jak w 1909 roku.

THE ECHOES OF THE HUNDREDTH ANNIVERSARY
OF JULIUSZ S£OWACKI’S BIRTHDAY IN TYGODNIK ILUSTROWANY

S u m m a r y

The hundredth anniversary of J. S³owacki’s birthday, which fell on the year 1909, aroused
a great deal of interest in the literary, artistic and scientific circles of the day. There appeared
a series of publications dealing with the life and output of the author of Beniowski. Special

10 W³adys³aw Hendzel

9 Zob. I. Matuszewski, S³owacki i nowa sztuka (modernizm), [w:] idem, Twórczoœæ S³owac-

kiego w œwietle pogl¹dów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze, Warszawa
1902 (wyd. 2 – 1904); H. Floryñska, op. cit.

10 Zob. Groby dwóch kobiet S³owackiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 31; J. Kleiner,
Nieznany rapsod „Króla-Ducha”, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 2, s. 22–23; nr 3, s. 50–51.



sessions and celebrations were organized in a number of communities being culturally active in
the three parts of the Partitioned Poland. One of the issues of Tygodnik Ilustrowany (No. 36 of
1909) was wholly devoted to the poet. It included, among others, works by the following authors:
Kornel Makuszyñski, Czes³aw Jankowski, Wiktor Gomulicki, Henryk Moœcicki. The magazine
contained also an exceptionally interesting illustrated material presenting the figure of J. S³o-
wacki. Additionally, the editing staff inserted information on the course of celebrations devoted to
the occasion, which were held at home and abroad.
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