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ELEMENTY FANTASTYCZNE W UTWORACH  

JULIUSZA SŁOWACKIEGO 
 

 

Fantastyka jest ściśle związana z romantycznym sposobem pojmowania świata, który 

według romantycznej konwencji przeniknięty jest tajemnicą. Kwestionując oświeceniowy 

obraz rzeczywistości, romantycy odkrywali zjawiska, które nie mieszczą się w rozumowym 

porządku. Czuli, że pod zmysłowo uchwytną, dobrze znaną powierzchnią, kryje się inny, 

żywy i niespokojny świat. Fascynowały ich niespodziewane wydarzenia, niedające się 

wytłumaczyć ani zdrowym rozsądkiem, ani prawami naukowymi. Prawdy poszukiwali za 

pomocą środków irracjonalnych, takich jak intuicja, wiara, instynkt czy przeczucie. Sięgali 

też po inspirację do źródeł ludowych, do świata egzotycznego, do otoczonego pewną 

tajemniczością średniowiecza. Stąd też rozpowszechnienie fantastyki, mistyki, orientalizmu i 

tajemniczości. 

 Romantycy starali się za wszelką cenę wprowadzić do swojej twórczości elementy 

odmienne od oświeceniowych, dlatego m.in. głosili pochwałę serca w opozycji do rozumu, a 

natury do cywilizacji. Według nich cywilizacja działa niszczycielsko na człowieka, odbiera 

mu zdolność wrażliwego poznania świata. Z tego powodu zainteresowali się ludem, który, jak 

sądzili, potrafi odkrywać tajemnice natury i mocniej czuje. Odnaleźli w nim bliską sobie 

wrażliwość, odkryli świat pierwotnej wyobraźni – krainę duchów i upiorów. Ze zdziwieniem 

zauważyli, że istoty z gminnych opowieści lepiej wyrażają ludzkie doświadczenia niż 

rozprawy filozofów. Dla romantyków oznaczało to, iż lud ma łączność z tym, co 

niewidzialne, przejmowali od prostych ludzi sposób widzenia świata, ich filozofię, a także 

moralność, poprzez jasny podział na dobro i zło. 

 Tak duży udział folkloru w twórczości romantycznej wynika również z faktu, iż lud 

stał się w czasach rozbiorów ostoją tradycji i polskości, obroną przed zaborcą. On 

pielęgnował dawne obyczaje i obrzędy, zachowywał pamięć o przeszłości. „Pieśń gminna” 

żyła, trafiała do narodu, łączyła podzielonych Polaków. Ludowość wzbogacała literaturę, ale i 

ówczesną filozofię, odświeżając ją i dodając nowe elementy. Dokonywała także przeobrażeń 

w poglądach wychowanych na oświeceniowym programie ludzi. 

 Wątki ludowe i łączące się z nimi elementy fantastyczne wykorzystał w swoich 

utworach Juliusz Słowacki. Bardzo wyraźnie zaznaczają się one m.in. w „Balladynie”. Ta 

historia dwóch biednych sióstr, które marzyły o poślubieniu księcia jest typowym przykładem 

utworu, w którym obok świata realnego istnieje drugi, nadprzyrodzony. Jest to świat magii, 

niezwykłych zjawisk, zamieszkany przez fantastyczne istoty. Obydwie płaszczyzny – realna i 

wyimaginowana – przenikają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Rzeczywistość miesza się 

ze snem, czary z logiką. Wszystko to dzieje się zaś w odpowiedniej scenerii – w otoczeniu 

przyrody, w lesie, w pobliżu jeziora. Są to miejsca stanowiące granicę między światem 

rzeczywistym a metafizycznym, typowe dla konwencji romantycznej, która dużą rolę 

przypisywała naturze. Była to tzw. natura naturans, tajemnicza, groźna, rządząca się 

własnymi prawami. Nieposkromiona i nieopanowana przez człowieka, który był tylko małą 

jej cząstką, był w nią wpisany jak każde żywe stworzenie. 

 „Balladyna” jest utworem o charakterze baśniowym i w taki nastrój zostajemy 

wprowadzeni już na samym początku lektury. Słowacki umieszcza akcję dramatu w „czasach 

bajecznych”. Potęguje to wrażenie tajemniczości i otacza historię aurą legendy. Pojawiają się 

też postacie fantastyczne: zamieszkująca jezioro Gopło boginka Goplana i jej dwaj 

pomocnicy: leśne duszki, czy też sylfy Skierka i Chochlik. 

 Goplana to piękna wodna nimfa, nazywana też „Królową fali”. Jest uosobieniem 

piękna, młodości, zwiewności i powabu. Posiada też magiczną moc i władzę nad przyrodą, z 

której cyklem zgodne jest jej życie. W zimie Goplana zapada w sen, z którego budzi się 
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wiosną. Wraz z nią do życia powraca cała przyroda. Czary Goplany są potężne. Umie ona 

wcielić się w dowolną postać: do Balladyny zwraca się jako zabita siostra. Potrafi także dla 

ukochanego Grabca utkać królewski strój z elementów przyrody. 

 Sługami nimfy są dwa sylfy – Skierka i Chochlik – ucieleśnienie sił natury. Wykonują 

one rozkazy Królowej fali, pomagają jej w „ożywianiu” wiosny. Skierka jest radosny i 

twórczy, zawsze skrupulatnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Chochlik jest 

natomiast złośliwy, przewrotny i nieskory do pracy. Lekceważy swoje zadania, co przyczynia 

się do wielu nieszczęść. Duszki te również są obdarzone mocą magiczną, która źle użyta 

może zaszkodzić ludziom. 

 Wątkiem magicznym w tragedii jest właśnie działanie Goplany i jej pomocników. 

Nieszczęściem nimfy okazuje się miłość do człowieka – hulaki i lekkoducha – Grabca. 

Pewnej zimy ratuje go od utonięcia, wyrzucając ledwo żywego nieszczęśnika na taflę lodu. 

Od tego momentu Grabiec nieustannie zajmuje jej myśli. Owa namiętność doprowadza do 

zguby wielu osób. Grabiec bowiem, zakochany w Balladynie, nie chce wiązać się z istotą 

nadprzyrodzoną, która wydaje mu się tworem „z mgły i galarety”. Patronka przyrody 

postanawia jednak za wszelką cenę zdobyć ukochanego i używając swoich mocy, krzyżuje 

ludzkie plany. 

 Wykonawcami jej woli są duszki. Chochlik, jako czarny pies, prowadzi Grabca na 

manowce. Nieszczęśnik błąka się więc po lesie i mokradłach, dodatkowo odurzony 

alkoholem. Skierka natomiast powoduje, że powóz Kirkora wpada w wyłom na mostku, 

niedaleko chaty wdowy, co zmusza hrabiego do zatrzymania się w ubogim domostwie. Za 

sprawą duszka Kirkor zakochuje się w obydwu córkach starej kobiety, Alinie i Balladynie, i 

nie może zdecydować się, którą z nich wybrać na żonę. To także Skierka podsuwa wdowie 

pomysł na rozwiązanie tego problemu przez turniej zbierania malin. Od tej pory w świecie 

ludzi sprawy zaczynają przybierać niewłaściwy obrót. Zaborcza i zawistna Balladyna zabija 

siostrę, a potem następuje szereg złych wypadków i cykl morderstw. Goplana nieświadomie 

rozpoczyna swoisty taniec śmierci, do którego zaprasza główne postacie dramatu. 

 Zauważamy tutaj ścisły związek pomiędzy światem fantastycznym i rzeczywistym. 

Łączą się one ze sobą a świat metafizyczny, zgodnie z romantyczną konwencją ma ogromny 

wpływ na to, co dzieje się w realnym ludzkim życiu. Goplana jest siłą, która gmatwa ludzkie 

losy. W końcu jednak zdaje sobie sprawę, iż jest winna wszystkim nieszczęściom. Po śmierci 

Balladyny znika także ona, odlatując z kluczem żurawi, ludzkie losy oddaje zaś w ręce 

sprawiedliwego Boga. 

 Świat fantastyczny jest też widoczny w scenie sądu, kiedy to Balladyna sama skazuje 

się na śmierć. Gdy tylko wygłasza wyrok, uderza piorun i uśmierca ją. Jest to 

charakterystyczny dla romantyzmu motyw winy i kary, wywodzący się z etyki o ludowej 

proweniencji. Wykonawcą wyroku jest tutaj natura, element świata fantastycznego, która 

wymierza sprawiedliwą karę za grzechy. Podobnie jest w przypadku Grabca zaklętego w 

wierzbę za niedotrzymanie wierności Goplanie. 

  

Innym utworem Słowackiego, w którym zawarte są motywy fantastyczne, jest 

„Kordian”. Autor wprowadza tutaj wiele elementów tego typu, które budują nastrój 

niesamowitości i grozy, a czasem służą metaforycznemu ukazaniu bieżących wydarzeń.  

 Szczególnie dobrze jest to widoczne w „Przygotowaniu”. Jest to scena autonomiczna 

w stosunku do głównej części dramatu. Przedstawia ona diabelski sabat, podczas którego 

dokonują się różne magiczne obrzędy. Szatani nastawiają „wiekowy zegar”, odmierzający 

czas historii, zapowiadając wydarzenia wieku XIX. W czarodziejskim kotle gotują wywar, z 

którego powstają przywódcy mającego się wydarzyć powstania listopadowego. 

 Według „Przygotowania”, wiek XIX jest oddany szatanowi i to właśnie on ma wpływ 

na bieg przyszłych dziejów. Trwa pierwszy dzień wieku, kiedy to diabeł ma prawo stwarzać 
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postacie, które będą działać w nadchodzącym stuleciu. Określa to przyszłą sytuację, bowiem 

dzieła szatańskie nie mogą być pomyślne. Stąd wiadomo, że walka narodu polskiego podczas 

powstania jest z góry przegrana. 

 Czas w „Przygotowaniu” jest uprzedmiotowiony, jako rzecz, którą można kraść, 

odbierać, usuwać z niej części. Czas to integralny element treści tej sceny. Stąd duże 

nasycenie symboliką pozostającą w sferze pojęć temporalnych: wieczności, trwania i 

przemijania, początku i tworzenia. Szatan, Aniołowie i Bóg to wartości ponadczasowe, w 

odróżnieniu od tworzonych właśnie ludzi, czy „godziny” powstania, przemijalnych i 

krótkotrwałych. Przebieg czasu mierzy alegoryczny zegar, konserwowany przez szatanów. 

Ten ponadczasowy instrument wywodzi się z deistycznych wyobrażeń świata jako zegara 

skonstruowanego i puszczonego w ruch przez Boga. 

 W pełnym makabrycznej fantazji opisie zegara Słowacki przedstawia istny katalog 

artefaktów czarnej magii. Jest tu krew dziecka, zbezczeszczona hostia, żądło Lewiatana i 

zaklęta w mechanizm dusza grzesznika. Rekwizyty te odnoszą się w dużej mierze do czasu. 

Lewiatan lub wąż opasujący Ziemię był symbolem nieskończoności i wieczności, zegar ma 

przecież działać zawsze. Dusza grzesznika to wieczny jak męki piekielne element tego 

zegara. Noga pająka, będąca wahadłem, może być utożsamiana, zgodnie z motywem 

romantycznym, z kosą, którą na średniowiecznych obrazach „Tańca śmierci” trzyma śmierć,  

a pod jej ostrzem ulegają zagładzie wszystkie żywe, czyli śmiertelne formy. Gehenna i 

Astaroth liczą mijanie czasu wskazywanego przez ten zegar, wąż wieczności „gniecie” świat, 

kółka zegarowe okazują się kołem tortury. Wieki zasypują świat „pyłem umarłych pamiątek”. 

Przestrzeń tego świata ma kształt vanitas, szatan nazywa go „trupem chaosu”. To czas – 

niszczyciel okrywa świat rdzą i toczy zgnilizną. 

 Także opis tworzenia przez diabła przywódców powstania listopadowego jest mocno 

przesiąknięty fantastyką. Zostaje nam tu ukazany obraz rytuału alchemicznego, z użyciem 

równych dziwnych składników. Pojawiają się różne pierwiastki chemiczne, szpilki z map 

Napoleona, atrament z kałamarza Talleyranda, a także rogi ślimaka czy język biblijnej oślicy 

Balaama. Z warzonego przez diabła wywaru tworzeni są ludzie, przeznaczeni na przywódców 

powstania. Szatan kształtuje ich jednak jako osoby nieudolne, całkowicie nienadające się do 

wyznaczonych im zadań. To oni mają się przyczynić do upadku powstania. Słowacki 

przedstawił tu w metaforyczny sposób swoją krytykę tych jednostek. 

 Innego rodzaju niewytłumaczalne zdarzenia mają miejsce w akcie III. Zmierzającemu, 

by zabić cara Kordianowi, stają na drodze jego upersonifikowane obawy: Strach i Imaginacja. 

Bohater przeżywa tu psychomachię, wewnętrzną walkę między lękami a wolą dokonania 

zamachu. Kordian doświadcza dziwnych i strasznych wizji: obrazy ze ścian ożywają i 

napastują młodego spiskowca, próbując złamać go i powstrzymać od zabójstwa. Objawiają 

mu się węże, sfinksy, widzi też cara w koronie skalanej krwią. Kordian boi się także, że może 

być szpiegowany. Wydaje mu się, że widzi dziwne rośliny o uszach i oczach zamiast liści i 

kwiatów. Za oknami zamku przesuwa się korowód trupów, który symbolizuje dalsze 

zbrodnie, jakie pociągnie za sobą zabójstwo cara. W końcu młodzieńcowi ukazuje się diabeł 

wychodzący z sypialni cara. Kordian przegrywa walkę ze swoimi lękami, okazuje się zbyt 

słaby i mdleje tuż pod drzwiami carskiej sypialni. Zostaje przeniesiony do szpitala wariatów, 

gdzie odwiedza go doktor-szatan. Potwierdza on swoją obecność w zamku, podczas próby 

zabójstwa cara. Wprowadza to wątpliwości: czy wizje Kordiana były tylko wytworem jego 

umysłu pobudzonego przez napiętą sytuację, czy może widma ukazały mu się naprawdę? 

 Ten krótki przegląd fantastycznych motywów pozwala stwierdzić, że w „Kordianie” 

mamy do czynienia z różnymi rodzajami fantastyki. Obok nawiązań do ludowych legend 

znajdziemy w tym dramacie surrealistyczne wizje oraz lekceważenie ograniczeń 

czasoprzestrzennych. Elementy fantastyczne sprawiają również, że „Kordian” jest dramatem 

praktycznie niemożliwym do wystawienia na scenie: weźmy na przykład scenę z 
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„Przygotowania”, w której z nieba spada „deszcz” szatanów albo obraz podróży Kordiana na 

chmurze ze szczytu Mont Blanc. 

 Podsumowując, można stwierdzić, że utwory Juliusza Słowackiego zawierają bardzo 

wiele elementów fantastycznych. Sprawia to, że nie odbiegają one od romantycznej 

konwencji, a doskonale się w nią wpisują, przedstawiając przenikające się plany 

rzeczywistości. 

 

Przygotował: Krzysztof Spelina 

 


