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(Uniwersytet £ódzki)

1
W Bibliotece Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu znajduje siê pod
sygnatur¹ 9899/II kopia utworów S³owackiego sporz¹dzona przez Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego. Na s. 1, poni¿ej tytu³u Juliusza S³owackiego Król-Duch, widnieje adnotacja:
Pocz¹tek pisany rêk¹ S³owackiego, dalej arcybiskupa warsz[awskiego] Z. Feliñskiego,
z dopiskami profesora Antoniego Ma³eckiego. Rêkopism z³o¿ony bibliotece hr. W³odz[imierza] Dzieduszyckiego w darze r. 1866 przez tego¿ profesora, wydawcê pism pozosta³ych po
Jul[iuszu] S³owackim we Lwowie r. 1866 w 3 tomach  jako te¿ autora dzie³a: ¯ywot i dzie³a
J. S³owackiego.

Kopia  zbiór 30 sk³adek oprawionych w jeden zeszyt  liczy 416 stronic 1. W zasadniczej czêci zawiera fragmenty i odmiany Króla-Ducha. Feliñski pisa³ o ostatnich tygodniach ¿ycia S³owackiego:
Juliusz przygotowywa³ wówczas do druku drugi rapsod Króla-Ducha, ¿e go jednak pisanie nazbyt mêczy³o, u¿y³ wiêc mojej rêki i dyktowa³ mi z brulionu, którego sam w niektórych
miejscach nie by³ w stanie wyczytaæ i poleci³ mi kropkami miejsca te zape³niæ. Po kilku dniach
i to nawet zajêcie si³y jego przewy¿sza³o, ca³kiem wiêc przesta³ zajmowaæ siê swoimi rêkopismami, dawszy mi ogólne rozporz¹dzenie, aby je odes³aæ wujowi jego, Teofilowi Januszewskiemu 2.

Z przytoczonych zdañ wynika, ¿e pocz¹tkowe partie rapsodu drugiego mia³y sankcjê
autora. Jak daleko ona jednak siêga³a  wyj¹wszy autorstwo szeciu oktaw pieni I zanoto1
W czasie gdy korzystali z niej wydawcy Dzie³ wszystkich J. S ³ o w a c k i e g o (t. 1617. Red.
J. Kleiner, W. Floryan. Wroc³aw 19721975. Dalej do tej edycji odsy³am skrótem DW. Pierwsza liczba
po skrócie wskazuje tom, nastêpne  stronice), kopia liczy³a 460 stronic (32 sk³adki). Zob. DW 16, 77:
Ca³y rêkopis  ju¿ po oprawieniu  otrzyma³ w zbiorach poturzyckich [W³odzimierza Dzieduszyckiego] paginacjê bie¿¹c¹ umieszczon¹ w rodku ka¿dej strony tu¿ przy górnym jej brzegu. Wed³ug tej
paginacji rêkopis obejmuje stron »570«, gdy w rzeczywistoci zawiera on o 110 stron mniej, gdy¿
osoba numeruj¹ca rêkopis pope³ni³a omy³kê: po stronie »273« wpisa³a »374« i po s. »449« [powinno byæ: »549«] wpisa³a »560«, i omy³kê kontynuowa³a. Obecnie kopia jest szczuplejsza jeszcze
o 44 stronice (2 sk³adki): wy³¹czono z niej stronice 383426 (w³ac. 283326) z wersami 392424
[Dziejów Sofos i Heliona] wraz z wariantami oraz kopi¹ brulionow¹ Rozmowy z matk¹ Makryn¹,
przenosz¹c je do innej kopii, równie¿ autorstwa Feliñskiego (Bibl. Ossol., rkps 4735/II, s. 2568).
2
Z. Sz. F e l i ñ s k i, Pamiêtniki. Wyd. 2. T. 1. Lwów 1911, s. 420.
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wanych na stronicach 35 przez S³owackiego oraz dalsze strofy tej pieni pisane przez
Feliñskiego pod dyktando poety (zob. DW 16, 182)  nie wiadomo.
Charakterystykê kopii, kilka faktów z jej historii oraz czêciowy wykaz zawartoci
poda³ przed laty W³adys³aw Floryan w przedostatnim tomie Dzie³ wszystkich (DW 16,
7681). Dodawa³ te¿ m.in.:
Z opisowego przedstawienia kartka po kartce zawartoci tekstowej kopii Króla-Ducha
wydawca zrezygnowa³ z uwagi na nierównie mniejsz¹ wagê tekstu kopii w stosunku do autografu, zw³aszcza w tych wszystkich  a na szczêcie znacznie przewa¿aj¹cych przypadkach,
gdy obok kopii zachowa³ siê autograf  a tak¿e dlatego, ¿e tak szczegó³owy opis rozszerzy³by
objêtoæ tomu ponad dopuszczalne granice. [DW 16, 79]

Pisa³ równie¿:
Potrzeba udostêpnienia badaczom i wydawcom twórczoci S³owackiego pe³nej zawartoci tekstu Króla-Ducha wed³ug kopii Feliñskiego pozostaje jednak spraw¹ bezsporn¹, choæby
dlatego, ¿e dla niektórych fragmentów Króla-Ducha nie dochowa³ siê autograf. [...] Do wydawcy edycji krytycznej poematu nale¿y niew¹tpliwie obowi¹zek udostêpnienia badaczom
wgl¹du w szczegó³ow¹ zawartoæ kopii Króla-Ducha. [DW 16, 80]

Z tego obowi¹zku wydawcy Dzie³ wszystkich wywi¹zali siê o tyle, ¿e w skorowidzach
do tomów 16 (DW 16, 178199) i 17 (DW 17, 9541007) podali informacjê o kopiach
fragmentów tekstu g³ównego oraz rzutów zaniechanych Króla-Ducha. Odnotowali ponadto kopie urywków [Prób poematu filozoficznego]: w tomie 15  fragmentu tekstu g³ównego i kilku odmian [Dziejów Sofos i Heliona] 3, w czêci 2 tomu 13  urywek [Prób z³¹czenia poematu o tajemnicach genezyjskich z Dziadami] 4.
W kopii mo¿na jednak znaleæ wiêcej, mianowicie fragmenty dwóch poematów (A co
pó³ mili... drzewo pochylone czeka...5 i [Pana Tadeusza] 6), kilka dalszych urywków [Prób
poematu filozoficznego] 7, a tak¿e 16 wierszy (Duchu wiêty, go³êbico, zleæ..., Gdy noc
g³êboka wszystko upi i oniemi..., Gdyby o Tobie, Panie, nie zosta³o..., I wsta³ Anhelli...
z grobu... za nim wszystkie duchy..., Kiedy pierwsze kury Panu piewaj¹..., Lata piêkne,
z³ote, ciche..., O! nieszczêliwa, o! uciemiê¿ona..., O patrzcie, bracia, duchowy wiat...,
Ojczyzna, twoja wiêta kochanka... [Do Autora Skarg Jeremiego], Panie, o którym na
niebiosach s³yszê..., Powsta³ naród wykonawca..., S³uchaj, m³ody cz³owieku..., wiêta Ojczyzno moja  pozwól memu duchowi..., Ten sam duchowi p³omienny szlak..., Wyjdzie stu
robotników..., Zwi¹zano wieniec z rzeczy przeklêtych...). Nie notowa³o tych kopii (z wyj¹tkiem dwóch tekstów  o czym piszê dalej) ani ¿adne wydanie, ani opracowany przez Halinê Gacow¹ tom 11 Nowego Korbuta (Wroc³aw 2000).
3
W kopii Feliñskiego  s. 6970 i 75; wykaz zawartoci stronic 383387 nie jest dzi aktualny, zosta³y one bowiem przeniesione do rêkopisu 4735/II. Tytu³y utworów S³owackiego podajê,
wyj¹wszy wiersze, w brzmieniu takim jak w Dzie³ach wszystkich; numery wersów równie¿ wed³ug
tego wydania.
4
W kopii Feliñskiego  s. 352.
5
W kopii Feliñskiego  s. 170173  w. 122 (oraz redakcja odmienna po w. 22), w. 2336.
6
W kopii Feliñskiego  s. 169170  fragment III, w. 3552; s. 174  fragment I oraz pierwotna redakcja w. 512, wziêta z lewej strony w nawias i opatrzona adnotacj¹: przekrelone.
7
Na s. 102 szkic 13, na s. 205206 szkic 19 i na s. 206207 szkic 20 [Pocz¹tku poematu
o tajemnicach genezyjskich]; na s. 217218 szkic 4 [Szkiców dalszych czêci poematu o tajemnicach
genezyjskich]; na s. 127128 szkic 2 i na s. 26 szkic 3 [£¹czenia poematu o tajemnicach genezyjskich z Królem-Duchem]; na s. 119 szkic 1 [Ujmowania tematów rozmowy o celach finalnych
w formê wierszowan¹]; na s. 128, 130 i 134135 kilka odmian [Dziejów Sofos i Heliona]: Otó¿ podstawa wasza  i podstawa wiata..., Na to jedna odpowied. We w r¹czêta liczne..., Na to jedna
odpowied.  Wielki, kto pos³ucha..., Na to ja mam odpowied  lecz ta jest otch³ani¹..., Pozwolicie
 ¿e w dzieñ lubny  ja wam brat przyniosê...
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Kiedy Feliñski przepisywa³ wymienione fragmenty i wiersze, trudno powiedzieæ. Zawartoæ i uk³ad wielu stronic kopii wiadczy, ¿e odwzorowywa³ manuskrypty wiernie i skrupulatnie karta po karcie, wiêc bodaj samodzielnie, ju¿ po mierci poety, tak jak wspomina³
o tym po latach w Pamiêtniku:
Wkrótce po zgonie Juliusza zjawi³ siê u mnie Cyprian Norwid z owiadczeniem od Zygmunta Krasiñskiego, ¿e on gotów dostarczyæ kosztu na wydanie pozosta³ych po zmar³ym rêkopismów. Przyj¹³em z wdziêcznoci¹ tê propozycjê, nie mog³em jednak niezw³ocznie z niej skorzystaæ, przeto ¿e w ogromnej masie pozosta³ych papierów panowa³ taki chaos, i¿ potrzeba
by³o koniecznie uporz¹dkowaæ je naprzód, a nawet w znacznej czêci przepisaæ, aby mog³y
byæ oddane do druku. Maj¹c wówczas du¿o wolnego czasu, zabra³em siê gorliwie do tej przygotowawczej pracy; zanim jednak zdo³a³em j¹ ukoñczyæ, Krasiñski zmuszony zosta³ grob¹
konfiskaty maj¹tku wróciæ do kraju, ja za odes³a³em rêkopisma do rodziny, gdzie znalaz³y
równie wiat³ego jak sumiennego wydawcê w osobie p. Antoniego Ma³eckiego 8.

Mo¿na ¿a³owaæ, ¿e towarzysz i wiadek ostatnich miesiêcy ¿ycia S³owackiego tylko
tyle powiedzia³  w³aciwie nic  o swojej pracy z manuskryptami poety.
2
W tomie, jaki opracowalimy ze Zbigniewem Przychodniakiem (Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 2005), uwzglêdnilimy kopie
dwóch wierszy: wiêta Ojczyzno moja  pozwól memu duchowi... oraz Lata piêkne, z³ote,
ciche...  wy³¹cznie dlatego, ¿e odnotowano je w tomie 17 Dzie³ wszystkich jako urywki
Króla-Ducha. Pierwszy z tych wierszy znajduje siê w kopii Feliñskiego na s. 2, drugi na
s. 159.
Przygotowuj¹c edycjê, bralimy pod uwagê autografy oraz wszystkie znane kopie,
przy czym w przypadku rêkopisu 9899/II za³o¿ylimy, ¿e skoro nigdy ¿adna informacja
czy choæby wzmianka o sporz¹dzonych przez Feliñskiego kopiach drobnych wierszy nie
pojawi³a siê, kopie takie po prostu nie istniej¹. Sprawdzilimy zatem w owym rêkopisie
wy³¹cznie interesuj¹ce nas stronice. Bez dwóch zdañ: nasza wina, i w niczym nie umniejsza jej, ¿e z ca³kowitego zaufania do poprzedników wynik³a.
3
Mniej wiêcej rok temu, w lutym 2007, ponownie sczytywalimy, przygotowuj¹c wydanie krytyczne poematów, ossoliñskie autografy poety. Nie pominêlimy równie¿ kopii
o sygn. 9899/III. Tym razem pe³na jej lektura pozwoli³a odkryæ wspomniane wiersze
i urywki kilku innych utworów. Szczegó³owe informacje o tych ostatnich znajd¹ siê w edycji
poematów. W tym miejscu  dajê uzupe³nienie do tomu Wierszy dotycz¹ce drobnych utworów poetyckich. Robiê to jednoczenie w przekonaniu, ¿e warto w osobnej publikacji pokazaæ cz¹stkê spucizny autora Uspokojenia w takiej postaci, w jakiej jawi³a siê ona najbli¿szemu wspó³pracownikowi poety i zarazem pierwszemu czytelnikowi wielu jego rêkopisów, jak¿e czêsto trudnych w lekturze i pogmatwanych 9.
Wspomnieæ na koniec wypadnie, ¿e w przepisanych przez Feliñskiego wierszach nie
ma jakich nadzwyczajnych niespodzianek, kilka lekcji wartych jest jednak uwagi i osobnego miejsca w edytorskiej historii tekstów S³owackiego. W liryku Kiedy pierwsze kury
Panu piewaj¹... wersy 7 i  szczególnie  8, gdzie w miejsce przyjmowanej w wydaniach
8
9

matów.

F e l i ñ s k i, op. cit., s. 421.
Przedstawione tutaj uzupe³nienie zostanie w nieco innej formie do³¹czone do edycji poe-
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lekcji P³aszcze, tarcze Feliñski czyta Straszne tarcze. W wierszu O patrzcie, bracia,
duchowy wiat... wers 17 z redakcj¹ odmienn¹ ni¿ we wszystkich edycjach. W Ojczyzna,
twoja wiêta kochanka... wers 1, a tak¿e dopisana nad nim zagadkowa linijka, nie wiadomo: tytu³ czy redakcja alternatywna. W sonecie Ten sam duchowi p³omienny szlak... wersy
7 i 13 w wersjach odmiennych ni¿ przyjmowane. W wierszu Wyjdzie stu robotników... wers
20, ró¿nie przez wydawców odczytywany.
Podajê tekst kopii 14 utworów (pomijam 2 urywki, których kopie uwzglêdnilimy
w tomie Wierszy). Pisowniê modernizujê zgodnie z zasadami, jakie przyjêlimy w Wierszach. Uk³ad graficzny tekstu oraz interpunkcjê pozostawiam jak w kopii, bez ¿adnych
zmian. W nawiasie po tytule incipitowym (takim jak w Wierszach, tj. zachowuj¹cym przyjêt¹ przez nas interpunkcjê) podajê najpierw stronicê w kopii, po kresce ukonej  w Wierszach. Analogicznie odmiany: najpierw tekst kopii, po znaku || tekst zawarty w Wierszach.

DUCHU WIÊTY, GO£ÊBICO, ZLEÆ...
(234/684)

Duchu wiêty  go³êbico zleæ
Duchu wiêty  nad t¹ pieni¹ wieæ.
GDY NOC G£ÊBOKA WSZYSTKO UPI I ONIEMI...
(6970/565)

Gdy noc g³êboka wszystko upi i oniemi
Ja ku niebu podnios³szy ducha i s³uchanie
Z rêkami wzniesionymi  na s³oñca spotkanie
Lecê bym by³ owiecon ogniami z³otemi
Pode mn¹ noc i smutek  albo sen na ziemi
A tam gdzie nad Polsk¹ wieci zorzy prêga
I ch³opek swoje wo³y do p³uga zaprzêga
Modli siê  Ja siê modlê z niemi i nad niemi...
Tysi¹ce gwiazd nade mn¹ na b³êkitach wieci
Czasem ta w któr¹ oczy g³êboko utopiê
Zerwie siê i do Polski jak Anio³ poleci
Wtenczas we mnie ta wiara  co w litewskim ch³opie
¯e modlitwa w niebiosach tak jak anio³ kopie
A czasem ziarno ducha wrzuci  i zanieci.
w. 6: tam gdzie (prawdopodobnie omy³ka kopisty) || Wiersze: tam ju¿ gdzie; w. 11: Anio³
|| Wiersze: anio³.

GDYBY O TOBIE, PANIE, NIE ZOSTA£O...
(111/472)

Gdyby o tobie Panie nie zosta³o
¯adnych pisanych kart  gdyby o tobie
Wiedziano tylko ¿e by³e na globie
Jak duch wiec¹cy obleczony w cia³o
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Gdyby mówili po chatach pasterze
A od pasterzy wieæ po wiecie ros³a
O zwiastowaniu anielskiego pos³a
w. 1 i 2: tobie || Wiersze: Tobie.

I WSTA£ ANHELLI... Z GROBU... ZA NIM WSZYSTKIE DUCHY...
(180/590)

I wsta³ Anhelli... z grobów... za nim wszystkie duchy
Szaman, Eloe... ca³a æma z grobów wstawa³a
I wszystkie bra³y dawno porzucone cia³a
A Sybir by³ zaæmiony jakby zawieruchy
Ciemnymi... i powietrze siê ci¹gle miêsza³o
I chmury sz³y... i grady b³yska³y  i grzmia³o
Wstalimy i ku Polsce szli... a na cmentarzu
Zatrzyma³ szaman onê straszn¹ duchów zgrajê
I spyta³ g³ono Kogo z mogilnych nie staje?
A wszyscy byli... Straszny i zimny grabarzu
mierci  gdzie¿ jest twój ocieñ... gdzie zwyciêstwo twoje
Wszyscymy byli  i krwi naszej posz³y zdroje.
w. 1: grobów || Wiersze: grobu; w. 7: Polsce || Wiersze: Polszcze; w. 8: szaman ||
Wiersze: Szaman; onê || Wiersze: on¹; w. 9: Kogo  g na innej literze, prawdopodobnie
k lub l; w. 10: Straszny || Wiersze: straszny; zimny  wyraz dopisany nad grabarzu
i kresk¹ wprowadzony przed rzeczownik.

KIEDY PIERWSZE KURY PANU PIEWAJ¥...
(64/592)

Kiedy pierwsze kury Panu piewaj¹
Ja siê budzê i wzrok do gwiazd niosê
Kiedy kwiatki w rosie czo³a maczaj¹
Ja o¿ywam, Pañsk¹ pij¹c rosê
Cherubiny wtenczas rzêdem staj¹
I puklerze z ognia  z³otow³ose
Przeciw duchom z³ym maj¹c zwrócone
Straszne tarcze  jak ¿elaza czerwone
Pan miê wtenczas  na rannym witaniu
Za bladymi gdzie s³ucha niebiosy
Serce moje siê roztapia w piewaniu,
Sny ostatnie  przechodz¹ przez w³osy
w. 7: maj¹c || Wiersze: maj¹; w. 8: Straszne tarcze || Wiersze: P³aszcze, tarcze; w. 9:
Pan  n poprawione na innej literze, prawdopodobnie m; wtenczas  c poprawione
z t.
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O! NIESZCZÊLIWA, O! UCIEMIÊ¯ONA...
(118/575)

O! nieszczêliwa  o! uciemiê¿ona
Ojczyzno moja  raz jeszcze ku tobie
Otworzê moje krzy¿owe ramiona
Wszak¿e spokojny  bo wiem ¿e masz w sobie
S³oñce ¿ywota...
O PATRZCIE, BRACIA, DUCHOWY WIAT...
(212213/548549)

O patrzcie bracia duchowy wiat
Bramy nam swoje otworzy³ z³ote
Tam duchy czyni¹ dzienn¹ robotê
Tam gwiazda ducha  rozb³yska w kwiat
Tam takie czyny... takie mêczarnie
I takie cuda... i takie moce
¯e tu cieñ jego  grzmi i gruchoce
Morzom z wulkanów stawia latarnie
Ludy przestrasza strasznymi snami
Depce kiedy mr¹  pêdzi gdy staj¹
Zarazy bierze nad Himalaj¹
I zórz pó³nocnych patrzy twarzami
Jak ogieñ w nocy przychodzi
O bracia moi wiat siê nam rodzi
wiat ducha  i wiat przyczyny
My teraz widzim spod gilotyny
Jak krwawa zbrodnia wylatuj¹ca
Leci  o duchy zbrodniarzów tr¹ca
Zdrowe omija ¿ywota drzewa
Lecz zara¿one  na kszta³t miesi¹ca
Blaskiem i krwiami oblewa
w. 9: przestrasza || Wiersze: przera¿a; w. 17: Jak krwawa zbrodnia wylatuj¹ca || Wiersze:
Jak dusza zbrodni wylatuj¹ca; w. 18: zbrodniarzów || Wiersze: zbrodni znów.

OJCZYZNA, TWOJA WIÊTA KOCHANKA...
[DO AUTORA SKARG JEREMIEGO]
(246247/494503)

Ojczyzny twojej [wiêta] kochanka
Chodzi po ³¹kach Pani s³oneczna
Ty idziesz za ni¹ jak duch baranka
I wo³asz wieczna!
Je¿eli drogê piorunem znacz¹c
Ta pani biegnie  i tonie w mg³ê
To ty baranek stajesz i p³acz¹c
Wo³asz be! be!
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Jeli z kwiatkami sobie swawoli
A d³oñ s³oneczn¹ cierniem rozporze
Ty duch baranka wiesz co j¹ boli
I wo³asz  Bo¿e!
Gdzie owies  w polu jak srebro brzêczy
Gdzie szumi¹ grusze  i szemrze k³os
S³yszy Maryja  pod bram¹ têczy
Baranka g³os
S³yszy i mówi  g³oniej ni¿ wiêci
G³oniej ni¿ mi gwiazd... gra z³oty wianek
G³oniej miê wo³a od siano¿êci
Bia³y baranek
Choæbym ulecieæ chcia³a oczyma
Na s³oñca z³ote... nad duchy z³e...
To miê na têczach smêtne zatrzyma
Jego be! be!
Nie tknie siê wody  trawki ni kwiata
Na chwilê jedn¹ nie spuci g³owy
Lecz p³acze g³ono król tego wiata
Duch barankowy!
Ani ku gwiazdom g³óweczki zegnie
Ani czym serce o¿ywi md³e...
Wci¹¿ gdzie ja lecê  to za mn¹ biegnie
Jego  be! be!
Kwiatami miec¹c  gwiazdami nie¿¹c
Ilekroæ pójdê w s³oneczn¹ mg³ê
S³yszê ¿e za mn¹ goni¹c i becz¹c
Wo³a be! be!
Wiêc go wys³ucham  chocia¿ bogata
Owszem natê¿ê litony s³uch
Bo to duch przysz³y  król tego wiata
Baranek duch
Wiêc go wys³ucham  wiêc go nie stracê
Owszem anio³om otworzê s³uch
Niech ci¹gle w bramy wiête ko³ace
Baranek duch
Nad litanije czystych dziewcz¹tek
Nad wrzaski matek  nad wdowi¹ ³zê
G³oniej i smêtniej mój baraneczek
Wo³a be! be!
Przezeñ nawiedza wiat ma przytomnoæ
A st¹d i ducha oddech  i czynnoæ
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Bo w ustach jego baranka skromnoæ
W oczach niewinnoæ
S³yszy i mówi g³oniej ni¿ wiêci
G³oniej ni¿ luteñ omdla³ych strój
Wo³a miê z kwiatków od siano¿êci
Baranek mój
Kwiatków nie skubie  trawki nie czyna
Lecz oczy podnios³ w s³oneczn¹ mg³ê
Ci¹gle miê wo³a z ³¹k jak dziecina
Be! be!
7 pierwszych strof wiersza (w. 128) Feliñski napisa³ w g³ównej kolumnie na s. 246. Na lewym
marginesie tej kolumny, na wysokoci w. 1829, wpisa³ poprzecznie dwie strofy (w Wierszach s¹ to
w. 2532 pierwszej redakcji brulionowej) i przekreli³ je dwiema pionowymi kreskami:

Po pas w kwiateczkach  kwiatków nie skubie
Na trawce m³odej  trawek nie z¿yna
Zgubi³ siê w drodze  jak ja siê gubiê
W anielstwie syna
Zesmêtnia³ ca³y i wiata ciszê
Przyj¹³ do ducha  serce ma md³e
A jednak smêtne od ³¹k tam s³yszê
Jego be! be!
w tych strofach odmiana: w. 5: ciszê || Wiersze: cisze.
Powy¿ej tych strof, na wysokoci w. 417, Feliñski wpisa³ poprzecznie jeszcze jedn¹ strofê
(w Wierszach s¹ to w. 3336 pierwszej redakcji brulionowej), po czym i j¹ przekreli³ pionowo
piórem:

Tak mówi Pani mocarka s³owa
Zbli¿ona cudem na wiecznej zorzy
Bo ty j¹ wo³a³  jak duch Eljaszowy
Baranek Bo¿y.
w tej strofie odmiany  w. 2: cudem (wyraz przerobiony z ludziom w taki sposób, ¿e na l
napisane du¿e C) || Wiersze: ludom; w. 3: Eljaszowy (s³owo w kopii przekrelone poziom¹
kresk¹) || Wiersze: Krakowa.
Dalsze strofy Feliñski umieci³ w dwóch kolumnach na s. 247: w kolumnie lewej w. 2944,
w kolumnie prawej w. 4560.
Odmiany tekstu g³ównego kopii s¹ nastêpuj¹ce: w. 1: nad tym wierszem wpisane i podkrelone
Ducha wiêtego czysta kochanka  trudno powiedzieæ, czy jako tytu³, czy jako alternatywna redakcja w. 1, nie wiadomo równie¿, na jakiej podstawie Feliñski doda³ ten wers; Ojczyzny twojej
[wiêta] kochanka (w s³owie Ojczyzny koñcowe y na pierwotnym a; [wiêta]  napisane
S.; ej w twojej na pierwotnym a) || Wiersze (pierwsza, druga i trzecia redakcja brulionowa):
Ojczyzna, twoja wiêta kochanka; w. 2: Pani dopisane nad s³oneczna i kresk¹ wprowadzone
przed ten wyraz; w. 3: przed idziesz przekrelone z (Feliñski prawdopodobnie zacz¹³ pisaæ za);
w. 6: pani || Wiersze (pierwsza, druga i trzecia redakcja brulionowa): Pani; w. 10: s³oneczn¹ 
pierwsze litery napisane na pierwotnym sw¹, dalej przemazany pocz¹tek jakiego nieczytelnego
s³owa i dodane zakoñczenie czn¹; w. 13: na wysokoci tego wersu po lewej stronie podkrelona
cyfra 1; w. 14: szemrze napisane na jakim nieczytelnym wyrazie, byæ mo¿e szumi; w. 15:
Maryja  napisane Marya; w. 18: gwiazd  Feliñski zacz¹³ pisaæ gra, po czym poprawi³ na
gwiazd; w. 21: na wysokoci tego wiersza po lewej stronie podkrelona cyfra 3; w. 23: smêtne
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zatrzyma || Wiersze (pierwsza redakcja brulionowa, w. 23): smêtni i trzyma; w. 2528: w Wierszach jest to druga przekrelona redakcja strofy po w. 24 pierwszej redakcji brulionowej; w. 26:
jedn¹  n na jakiej innej literze; w. 2940: w Wierszach s¹ to w. 1728 drugiej redakcji brulionowej; w. 29: gwiazdom || Wiersze (druga redakcja brulionowa, w. 17): kwiatkom; w. 35: becz¹c || Wiersze (druga redakcja brulionowa, w. 23): bie¿¹c; w. 37: wys³ucham  m dopisane
poni¿ej linii wersu; w. 40: Baranek || Wiersze (druga redakcja brulionowa, w. 28): Baranka; w.
4144: w Wierszach jest to pierwotna, w wiêkszej czêci przekrelona w autografie, redakcja w. 25
28 drugiej redakcji brulionowej; w. 44: Baranek || Wiersze (druga redakcja brulionowa, czwarty
wiersz pierwotnej wersji strofy 2528): Baranka; w. 4548: w Wierszach jest to pierwotna, przekrelona w autografie redakcja strofy po w. 17 drugiej redakcji brulionowej; w. 45: dziewcz¹tek ||
Wiersze (druga redakcja brulionowa, w. 1 przekrelonej strofy po w. 17): dzieweczek; w. 46: matek  Feliñski po Nad napisa³ pierwotnie matek, po czym przekreli³ rzeczownik i dopisa³ go
u góry powy¿ej nad, kresk¹ wprowadzaj¹c po wrzaski; w. 4952: w Wierszach s¹ to w. 2528
trzeciej redakcji brulionowej; w. 49: Przezeñ nawiedza wiat ma przytomnoæ || Wiersze (trzecia
redakcja brulionowa, w. 25): Przezeñ wiêc wiatu moja przytomnoæ; w. 50: st¹d na jakim
nieczytelnym wyrazie; w. 5360: w Wierszach s¹ to w. 1724 trzeciej redakcji brulionowej; w. 53: na
wysokoci tego wersu po lewej stronie podkrelona cyfra 2; w. 55: Wo³a  W na jakiej innej
literze; w. 57: nie czyna  czasownik napisany na jakich innych literach, przy czym c bodaj na
z || Wiersze (trzecia redakcja brulionowa, w. 21): [nie] z¿yna; w. 60: Be! be! || Wiersze (trzecia
redakcja brulionowa, w. 24): Be! be! we! we!

PANIE, O KTÓRYM NA NIEBIOSACH S£YSZÊ...
(69/564)

Panie o którym na niebiosach s³yszê
Gdzie s³ychaæ grzmot s³oñc  albo gwiazd dzwonienie
Panie w którym ja nieraz siê uciszê
Gdy padnê we ³zach twarz¹ na kamienie
w. 2: s³oñc  napisane s³oñæ; w. 4: przed kamienie przekrelone kolana.

POWSTA£ NARÓD WYKONAWCA...
(69/563)

Powsta³ naród wykonawca
Rêka wiata  i Miecz Zbawca
Zatrz¹s³ twierdz¹ i ³añcuchem
Serce rozgrza³  ruszy³ duchem
w. 2: wiata || Wiersze: wiata; Miecz  M poprawione na pierwotnym m; w. 4:
duchem || Wiersze: Duchem.

S£UCHAJ, M£ODY CZ£OWIEKU...
(107/477)

S³uchaj m³ody cz³owieku
W Kaweczkach piosnka wieku
Duchowi twemu dzwoni
¯e wieczny wiatow³adny
Oliwny winogradny
Myl¹cy ju¿ w jab³oni
Duszeczki twojej si³a
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W dêbie siê ju¿ liczy³a
W krysztale bra³a miary
Którymi siê dzi mierzy
W brylantowej odzie¿y
w. 2: Kaweczkach || Wiersze: kaweczkach.

TEN SAM DUCHOWI P£OMIENNY SZLAK...
(132/572573)

Ten sam duchowi p³omienny szlak
Ten sam s³owiañski orze³ i lew
Tam gdzie na wiedmie Krout czy Krak
cierwo  or³owie  ogieñ i krew
A tam gdzie ludu S³owiañski syn
W zagrodzie swojej w modlitwie ni
¯e widzi Pañskich anio³ów gmin
Wiecznoæ jak z³otych tysi¹ce dni
Niebo jak w kwiatach b³êkitny len
Przysz³¹ ojczyznê piêkn¹ jak sen
Bo on nie s³awy lecz S³owa syn
On wie co wielki znaczy siê lud
Ka¿dy potê¿ny szanuje czyn
A czyn najwiêkszy odda za cud
w. 3: Krout || Wiersze: Krokt; w. 5: ludu || Wiersze: Ludu; w. 6: w modlitwie || Wiersze: z przodkami; w. 7: ¯e widzi Pañskich anio³ów gmin || Wiersze: Niebo jak  z³otych anio³ów gmin; w. 8: Wiecznoæ  wyraz dopisany przed przekrelonym Jasny; w. 9: kwiatach
|| Wiersze: kwiatkach; w. 11: s³awy || Wiersze: S³awy; w. 13: Ka¿dy potê¿ny szanuje czyn
|| Wiersze: Nie padnie, on krwi szanuje czyn; w. 14: najwiêkszy || Wiersze: najwy¿szy.

WYJDZIE STU ROBOTNIKÓW...
(118/449)

Wyjdzie stu robotników
Oborz¹ miasta grunt
Wyrzuc¹ ³okieæ  funt
Klatki pe³ne wróblików
Otworz¹  i przed t³uszcz¹
Ptaszki na wolnoæ puszcz¹...
Muzyka nieustanna!
Wolnoæ  wolnoæ  Hosanna!
wiêci stan¹ w katedrze
Trzej... i zawezw¹ ducha...
Lud ksiêgi praw rozedrze
Próchno kart porozdmucha
Wemie stare sztandary
Wyprowadzi jak mary
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Za kocio³  na mogi³y
Zapali  by wieci³y
Zbitym dawnymi dzie³y
B³ysnê³y  i sp³onê³y 
Bije godzina ranna
Massy krzycz¹ Hosanna.
w. 8: Hosanna || Wiersze: hosanna; w. 10: ducha || Wiersze: Ducha; w. 17: Zbitym
(wyraz napisany przed przekrelonym B³ys³y) || Wiersze: wiatu; w. 20: Massy krzycz¹ Hosanna || Wiersze: Mary znik³y, hosanna.

ZWI¥ZANO WIENIEC Z RZECZY PRZEKLÊTYCH...
(134135/568)

Wieniec zwi¹zano z rzeczy przeklêtych
Lamp pogaszono tysi¹ce wiêtych
Pod jeden topor ludzkoæ siê k³adzie
Zegary wszystkie stoj¹ na zdradzie
Prac przenajwiêtszych ³amie siê moc
O! wielka noc! o! wielka noc!
Czujmy  bo kur wnet zapieje trzeci
Ciemnoci wiecznych anio³ przeleci
w. 1: Wieniec zwi¹zano || Wiersze: Zwi¹zano wieniec.
Abstract
MISSED COPIES OF JULIUSZ S£OWACKIS POEMS
Edited by
JACEK BRZOZOWSKI
(University of Lodz)

In the first part, the paper informs of the so far unknown copies of epic poems (There stands
a bent tree after each half mile, [Master Thaddeus], [Attempts at a philosophical epic poem]) and
copies of Juliusz S³owackis poems. The copies in question, made by Zygmunt Szczêsny Feliñski, are deposited in Ossolineum Library (No. 9899/II) and known to publishers as manuscripts
containing texts which belong to second rhapsody of King Spirit.
In the second part I present the text (and its variants) of 14 copies which were not included into
the edition: J. S³owacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Prepared by J. Brzozowski and Z. Przychodniak. Adam Mickiewicz University Publishing House. Poznañ 2005.

