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JULIUSZ SLOWACKIRÓL —
SLOWACKI ÉVÉBEN

I r t a : sz. Csorba

Tibor

Warszawa, 1939 május.
irodalomról hézagos ismerete van a magyarságnak. Az évszázados őszinte barátság, a történelmi közösség és az ápolt kultúrkapcsolatok mindezideig nem szüntették meg ezt a vádat. A tervszerű munka még megindításra és
megszervezésre vár.
A romantikus költészet nagy lengyel képviselői (Mickiewicz,
Slowacki, Krasinski, Norwid) közül jóformán csak Mickiewicz
krimi szonetjeit olvasta a nyolcvanas évek közönsége Gáspár
Imre fordításában, a kilencvenes években pedig a Béri Gyuláéban.
Mickiewicz igazi remekművét, a nemzeti kinccsé vált «Pan
Tadeusz»-t nemrégen (1938) fordította le Sziklay János. Egyelőre
ez minden. Nem ismerjük még Mickiewicznek a Sorbonon tartott
előadásait, amelyekben igen érdekes és egészen eredeti források
alapján beszélt a magyarok eredetéről.
A legromantikusabb romantikus : Juliusz Slowacki a magyarság előtt ismeretlen. Költészetének egyetlen műve sem jelent még
meg magyar nyelven. Csak a «Slowacki év»-vel kapcsolatban fordított le néhány költeményt Bardócz Árpád. Pedig a lengyel költészetnek ez a tiszta művésze nem kővé meredt mult, nem irodalomtörténeti lelet, hanem köztünk élő valóság. Egyre többeknek mindennapi kenyere. Mickiewicz a plasztikus, azt tartotta Slowacki
költészetéről, hogy «szép . . . templom, amelyben nincs Isten».
A szobrászi poéta nem értette meg festői kortársát, aki nemcsak
mint gondolkozó és ember, nemcsak mint művész és alkotó, hanem
mint romantikus is oly mértékben különbözött tőle, vagy akár a
Pokoli Színjáték szerzőjétől: Krasinskitől — akár Shelley Byrontól, vagy Novalis Schlegeltől. Slowacki a romanticizmusnak egy
távolabbi fázisát képviseli. Oly szélsőséges romantikus, hogy
eléri a modernizmus határát — írja róla a nagy lengyel esztéta :
Ignaczy Matuszewski.
«Slowacki és az új művészet (modernizmus)» című könyvében
(1911) az újkori esztétika megvilágításában boncolja Slowacki
alkotó művészetét és az összehasonlító kritika segítségével mutatja
ki a költő igazi esztétikai értékét, modernizmusát.
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Két lengyel nemzedék kritikusai nem értették meg Slowackit,
aki évtizedekkel előzte meg korát s úgy látszik a mának írt. Azoknak, akik rendezőivé lehettek a «Slowacki évnek» születése 130-ik
és halála 90-ik évfordulójának esztendejében. Slowacki tudta, hogy
a lengyel poétának tanítói szerepet kell betölteni, prófétai hivatást
kell vállalnia. Munkájával a jövőt építeni, hitével hitet kelteni
másokban egy jobb holnap eljövetelének biztos tudatában. Egy
reális Lengyelországban ő látta a legcsodálatosabban az ideális
Lengyelországot, mert sohasem tudta elválasztani az idealizmustól a realizmust. Az életben sohasem kereste azt, ami van, hanem
ami «lehetséges» — vagyis az alkotást.
«Szabad utat az égbe» csak azok érhetnek el, akik a szépnek
abszolút áldozatával «szolgálják a hazát». Ez a hang csendül ki
lírájából és elbeszélő költészetéből, nagy drámáiból és monoepopeáiból. A költő hősei pedig, szimbolumai annak a szakadatlan
harcnak, amelyet a szépnek az élet fölött aratandó diadaláért
vívott. Slowacki a szépséget követelte az életben. Az élet művészi
oldalait bányászta ki, ha a nemzeti önérzetért harcolt, ha «győzni
vagy halni» jelszóval rázta fel a nemzetet, vagy ha az «örök forradalmár lelke» iránt ébresztett hitet. Azt vallotta, hogy minden a
«lélekből és a lélek számára» van. Ez az Istentől Istenig keret
magába zárja az emberi ellentétek világát, amelyet egyre magasabb formák felé emelt.
Slowacki az első költő, aki az életet a költészet síkjára helyezi,
az életet költészetté alakítja. Világnézetének, esztétikai törekvéseinek ez az alapja. Innen indul ki, hogy eljusson a mába, ahol
éppen a hasonló művészi törekvések révén annyi megértésre talál.
Embersége, hazafiassága a legmélyebben merített a művészet
forrásából. Az ember és a nemzet ezért ölti legigazibb formáját az ő
költészetében, költészetének szépségében, egész művészetében
azért valósulhatott meg akkora tökéllyel. Más költő műveiben
mutatja be a hazát, Slowacki — a műből teremti meg annak sajátosan új képét.
Az «ő országa» igazán csak most, a XX. században valósult
meg. Megteremtője és megszervezője : Pilsudski József azért értette
meg a legjobban Julius Slowacki géniuszát. «Örök útitársa» volt az
élet küzdelmeiben és a nehéz harcokban. Ezért hozatta haza Párisból, a Montmartreból hamvait 1927 június 28-án a független
hazába és ezért parancsolta meg: temessék el a krakowi Wáwel
királysírjaiban, ott helyezzék örök nyugalomra, «hogy egyenlő
legyen a királyokkal».
Nagy nemzeti esemény volt Slowacki hamvainak haza-
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hozatala. A Slowacki év gazdag programjával, országos ünnepségeivel méltóképpen csatlakozik hozzá. Színhelye azonban nem
Krakow lesz, hanem Krzemieniec és az egyetemes lengyelség szíve.
Krzemieniec, Slowacki szülővárosa már régóta a lengyel közművelődés fészke. Végvára a Líceum, ez az élő bizonyítéka annak,
amit még nehéz körülmények közt élő lengyel nemzedékek tettek a
nemzeti műveltségért. A független és szabad Lengyelországban
megerősítette ezt a fontos szerepét a nagy marsai: Pilsudski.
Az ünnepélyes újranyitáson meghagyta, hogy a híres Líceum
legyen ezentúl is ápolója a lengyel szellemiségnek ezen a távoli
végén.
Ez a romantikus fekvésű keletlengyelországi város a maga
festőiségével, természeti szépségeinek gazdagságával igazi élő
múzeumává lett a művészetnek, a költészetnek és a tudománynak
egyaránt. Bizonyára nem véletlen, hogy ebben a Wolyn fővárosban és környékén a természetben és a költészetben konzerválódott
az a szép, amiről egy évszázaddal ezelőtt daloltak a nagy lengyel
romantikusok. Akárcsak Mickiewicz szülőföldjén a «Nowogroczyznán», itt is a szépség, az ifjúság és az erő szól az emberhez léptennyomon. Olyan a kapcsolat Slowacki költészete és a krzemienieci
rög között, mint amilyen viszonyban van a magyar Alföld rónája
Petőfi költészetével és egyéniségével. Ez a párhuzam annál is
inkább kívánkozik tollam alá, mert ez a két világbirodalmi titán
éppen kilenc évtizeddel ezelőtt halt meg. A nagy idő nem távolította el, hanem közelünkbe hozta őket s nem borította művészetükre a feledés porát.
Juliusz Slowacki itt született (1809-ben, ahol apja líceumi
tanár, szintén irogató meber volt) a Bona királyné hegye alatt
elterülő városkában. A kerek hegy, a város jellegzetes tornyai, a
romok, a kertek, az udvarházak korán rajzolódtak a fogékony
gyermek lelkébe. Minden, az egész vidék és az egész város azonban
csak akkor éledt meg igazán Slowackiban, amikor a költő már
örökre elhagyta Wolynt és Lengyelországot. Az 1832—1844-es
években írta mindmáig a legszebb sorokat erről a földről. A «Gondolatok órái», a «Beniowski», az «Arany koponya» lapjai igazolják,
hogy Slowacki lelkében elmosódtak ugyan a szülőföldnek valóságkontúrjai, de helyet kapott az «ideális föld» képe. Ragaszkodott
ehhez a röghöz, érezte, hogy «ebből vétetett». Azt írja valahol egyik
barátjának, hogy «ha a hazai földből egy marékravalót szorítanék
össze, ugyanaz a vér fröccsenne ki belőle, amely ereimben csörgedez . . . »
Magával vitte ennek a földnek a lelkét, a szellemét, az embe-
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rek érzés- és gondolatvilágát Wilnóba, ahol egyetemi éveit töltötte, Warszawába, ahol pénzügyminiszteriumi tisztviselő volt,
Drezdába, Párisba, Londonba, Genfbe, Olaszországba, Sorrentóba,
Görögországba, a Nílus vidékére, a Szentföldre, a libanoni Bethesdába — mindenfelé, amerre szépet kutató vágya hajtotta.
Ilyen örök emlékezetű krzemienieci alak pl. az «Arany
koponya» Gniusiája, aki reggelenkint a franciskánusoktól várja az
Őrangyalát. Diákéveinek felelevenedett emlékei között van a
Januszewskiék régi udvarháza és annak jóságos gazdája : a nagyapó. Az «Arany koponyá»-ban úgy szerepel ez a ház, mintha az
angyaloknak volna lakóhelye s nem az embereknek tanyája.
«Az öreg nemesnek céhzászlókkal díszített udvarháza» ez. A ház
körül nyárfák zöldelnek. Lombjaik az Istenanya lábáig érnek és
feltartóztatják a szoborból cikázó villámokat. Valóságos misztikus
bárka ez a ház, «selyemből van az egész és aranyból a szarva».
A krzemienieci barokk pasztorálék is fülében csengtek még
hosszú ideig. Slowacki ezektől ihletődött, a «kolendák» hangulatát
ezekből kapta. Azért olyan a zengésük, mintha maguk a dédapák
dalolnák ő k e t :
«Christus Pan sie narodzil,
Swiat sie caly odmlodzil
et mentes . . .
Nad sianem, nad zlóbeczkiem
Aniolek z anioleczkiem
ridentes .. .
(Krisztus Urunk született, megújult az egész világ — et
mentes . . . Széna fölött jászolon, angyalka angyalkával . . .
ridentes . . .)
Krzemieniec első poétájától, főtisztelendő Jan Pawel Woronicztól (a Sibilla szentélye szerzője) Slowackin keresztül a mai
lengyel poétákig sokan és számtalanszor merítettek ebből a dalos,
vallásos népköltészetéből.
Slowacki messze fölötte áll a romanticizmusnak s ezért jelent
ki nem apadó örök forrást. Remekül értette meg a nemzeti élményeket, a nemzet gyöngéit és jótulajdonságait. A régi kritikusok és
esztéták a könnyen érthető Slowackit mutatták be «válogatott
műveiben», mert nem értették még meg, hogy igazi értéke és
nagysága nem a «Szerzetes» (Mnich), nem a «Bielecki» időszakában
írt műveiben van, hanem a «Kordian» utáni költészetében, amikor
a hamletizmust és a byroni stílust sajátosan egyéni Slowacki íz és
értelem váltotta fel. «Svájcban» (W Swajcarii) (1836) c. költemé-
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nyében már új minőségű a líra. Keleti utazásairól (1836—37) küldött leveleiben, a Nílusmenti dalban stb. új hangot szólaltatott
meg, vagy az «Anhelli», a «Lilla Weneda», a «Beniowski» és mindenekfölött a «Lélek Királya» (Król Ducha) című egyetlen és egyedülálló darabjában, amely egyben a legteljesebben fejtette ki a
Lengyelország történelmi hivatását.
A korabeli kritikusok főleg a «Balladyna»-t tartották jellegzetesen romantikus alkotásnak. A mai értékelés Slowacki alkotásai
közül első helyre teszi az «Arany koponyá»-t és a «Lilla Wenedá»-t.
Főleg az «Arany koponyá»-ban nyilvánul meg Slowacki íróművészetének igazi drámai ereje és nagysága. A «Mazepa» viszont remek
kompozíciójával ragad el s a «Lilla Weneda» látomásszerűségével.
Ma a teljes, az igazi Slowacki él mindenki lelkében, főleg
azóta, hogy Malecki «felfedezte» és Matuszewski rámutatott vérbeli modernségére. Költészetének örök aktualitása mutatja a mai
lengyel költészetben az utat. A mai lengyel írók és esztétikusok
egyre több «nagy verset» fedeznek fel költészetében. Megtalálták
Slowacki költészetében a lengyel férfias lelkület kifejezését, amely
oly jellemző Pilsudski államalkotó lángelméjében is. ö talán éppen
ezért értette meg annyira és oly jól Slowackit.
A X I X . század második felétől napjainkig senki sem érte el
azt a költői és művészi magaslatot, amelyet Wyspianski megközelített ugyan, de senki sem folytatott slowackii következetességgel. Az avantgarde írók «felfedezték» a metaforát, mert nem
tudtak arról, hogy Slowacki valósággal halmozza a csodálatos
metaforákat költészetében s hogy ezek a metaforák ma is épp oly
frissek s sokkal tökéletesebbek, mint az a mai úttörőkéi. Újat
adott a ritmusban is, amelyben Slowacki magaslatáig máig sem
emelkedett lengyel poéta. Nyelvi szépsége, formai tökéletessége
igazi klasszikus érték, amelyre sok árnyékot vetett a vetélytárs
Mickiewicz bálványozott nagysága, de az idő bebizonyította, hogy
Slowacki lángesze későbbi unokákhoz szólott, akik hibátlanul rajzolják meg képét és tökéletesen élvezik, mert megértik.
Olyan az ő hangja a lengyel irodalomtörténetben, hogy
néküle csonka maradna az egész tiszta és nagy harmoniája. Slowacki
nélkül elképzelhetetlen hiány kiáltana egy hozzá hasonló lánglélek után . . . A lengyel irodalom szépsége és egysége bomlana
meg, ha nem írhatná oda lapjaira : Julius Slowacki 1809—1849.
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