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F r a n ç o i s R o s s e t, D o m i n i q u e T r i a i r e, JEAN POTOCKI. BIOGRAPHIE.
Paris 2004. Flammarion, ss. 506 + 8 wklejek ilustr.*
W roku 2004 we francuskim wydawnictwie Flammarion ukaza³a siê biografia Jana
Potockiego, napisana przez dwóch uczonych: François Rosseta, profesora Uniwersytetu
w Lozannie (Szwajcaria), oraz Dominiquea Triairea, profesora Uniwersytetu w Montpellier (Francja).
Obaj autorzy to wytrawni znawcy owiecenia, przede wszystkim jednak wybitni badacze ¿ycia i twórczoci Jana Potockiego, jednej z najoryginalniejszych postaci siècle des
Lumières.
Ich dotychczasowa dzia³alnoæ badawcza dowodzi, ¿e niejako w sposób naturalny dojrzeli do napisania tej biografii. Ksi¹¿ki: Le Théâtre du romanesque: Manuscrit trouvé
à Saragosse, entre construction et maçonnerie (1991) Rosseta czy Potocki. Essai (1991)
Triairea stanowi³y znacz¹ce osi¹gniêcia w badaniach nad dorobkiem autora Rêkopisu znalezionego w Saragossie. Do tych publikacji dodaæ nale¿y liczne artyku³y powiêcone Potockiemu. Triaire z podziwu godn¹ konsekwencj¹ i poszukiwawczym uporem wydawa³
z rêkopisów korespondencjê twórcy Parad. Wielkim wydarzeniem by³o odkrycie w ukraiñskich archiwach tekstu zatytu³owanego LAveugle (lepiec)  przys³owia dramatycznego,
które powsta³o w schy³kowej fazie ¿ycia Potockiego. Wa¿nym etapem przygotowawczym
do wspólnego napisania biografii by³o niew¹tpliwie opracowanie w duecie ksi¹¿ki De
Varsovie à Saragosse. Jean Potocki et son oeuvre (2000), zawieraj¹cej 12 szkiców Triairea
i 7  Rosseta.
Autorzy siêgnêli, o czym informuje notatka zamieszczona na obwolucie, do zasobów
bibliotecznych 12 krajów. Rzeczywicie, pod wzglêdem wykorzystania róde³ rozprawa
przedstawia siê imponuj¹co. Triaire i Rosset znacz¹co poszerzyli bazê materia³ow¹, na
której podstawie rekonstruowano dot¹d koleje ¿ycia autora Rêkopisu.
Do momentu ukazania siê ksi¹¿ki Jean Potocki. Biographie szerzej znane by³y dwie
próby biograficzno-monograficzne: Jana hr. Potockiego prace i zas³ugi naukowe (1911)
Aleksandra Brücknera oraz Un témoin de lEurope des Lumières, le comte Jean Potocki
(Paris 1963) Edouarda Krakowskiego. Dzie³o Brücknera, obecnie ju¿ przestarza³e, ma w³aciwie znaczenie wy³¹cznie historyczne (choæ niektóre s¹dy na temat dzia³alnoci naukowej
Potockiego zachowa³y, w pewnym stopniu, swoj¹ aktualnoæ). Znacznie póniejsza rozprawa Krakowskiego zawiera nadspodziewanie du¿o b³êdów, a przede wszystkim, to najwiêkszy jej mankament, nie zosta³a wyposa¿ona w przypisy i bibliografiê. Dlatego nie wiemy,
z jakich róde³ autor korzysta³, choæ niew¹tpliwie musia³y to byæ materia³y bardzo cenne,
poniewa¿ Potoccy mieszkaj¹cy we Francji udostêpnili Krakowskiemu archiwum rodzinne.
Tak wiêc Triaire i Rosset nie mieli do swojej dyspozycji wartociowych opracowañ
biograficznych, które mog³yby u³atwiæ pracê nad ksi¹¿k¹. Tym wiêksza ich zas³uga, ¿e
mimo to stworzyli wartociowe dzie³o.
* Ju¿ po napisaniu tej recenzji ukaza³a siê wersja polska: F. R o s s e t, D. T r i a i r e, Jan
Potocki. Biografia. Prze³. A. W a s i l e w s k a. Warszawa 2006
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Obu badaczom uda³o siê wype³niæ wiele bia³ych plam w ¿yciorysie Potockiego.
Choæ niew¹tpliwie eliminowanie poszczególnych pustych miejsc nie przebiega³o w rozprawie jednakowo intensywnie, jeli wzi¹æ pod uwagê ró¿ne fazy ¿ycia autora Rêkopisu.
W pocz¹tkowych rozdzia³ach Biographie, prezentuj¹cych wczesne etapy jego ¿yciowej
wêdrówki (Un fils de famille 〈17611768〉; Premières aventures du comte Jean 〈1778
1787〉)  materia³ faktograficzny nie jest nazbyt obfity. Mimo wysi³ków nie uda³o siê autorom poszerzyæ a¿ tak radykalnie wiedzy w tym zakresie, co zreszt¹ zosta³o kilkakrotnie
zasygnalizowane; np. na stronicy 132 czytamy: Ce séjour [chodzi o pobyt Potockiego
w Anglii na prze³omie lat 1787 i 1788] nest documenté daucune façon [nie zosta³
w ¿aden sposób udokumentowany]. Du¿ym osi¹gniêciem w owych rozdzia³ach jest niew¹tpliwie ustalenie, kiedy i dok¹d podró¿owa³ m³ody Potocki. Panowa³a bowiem dot¹d
w tym wzglêdzie dosyæ du¿a dowolnoæ.
O wiele bogatsze faktograficznie s¹ rozdzia³y, które ukazuj¹ Potockiego w fazie m³odzieñczej dojrza³oci (Comme un vrai Polonais 〈17881790〉; Du Club des jacobis à la
cour du Maroc 〈17901792〉). Je¿eli chodzi o ten okres ¿ycia autora Rêkopisu  efekty
poszukiwañ obu badaczy okaza³y siê znacznie obfitsze i bogatsze. Skrupulatnie skorzystali tutaj zarówno ze róde³ drukowanych (tak¿e z publikacji samego Potockiego: artyku³ów
w Journal hebdomadaire de la diète, relacji z podró¿y do Turcji, Egiptu i Holandii, broszur politycznych  De la secte des Trembleurs, Des choses dont un chasseur à besoin
dans la forêt, Ne quid detrimenti respublica capiat), jak i rêkopimiennych (m.in. z korespondencji króla Stanis³awa Augusta z Filippem Mazzeim, królewskim agentem).
Zaprezentowane w wymienionych tu rozdzia³ach (m.in.) listy Potockiego do François
Josepha Talmy (s³ynnego francuskiego aktora) czy te¿ listy Tadeusza Morskiego (ambasadora Rzeczypospolitej w Hiszpanii) do Ignacego Potockiego, a tak¿e wiele innych przywo³anych materia³ów ród³owych pozwoli³y precyzyjnie zrekonstruowaæ repertuar zainteresowañ oraz mapê relacji towarzysko-intelektualnych autora Rêkopisu w latach 1788
1792, ukazuj¹c, porednio, ró¿ne aspekty jego umys³owoci.
Kompetencje Triairea i Rosseta oraz efekty wieloletnich studiów ujawni³y siê najpe³niej w rozdzia³ach obejmuj¹cych dojrza³y i schy³kowy okres ¿ycia Jana Potockiego (Le
reporter du monde 〈17921798〉; Le métier de père, la besogne d’auteur 〈17981805〉;
Serviteur du tsar 〈18051808〉; Une savante solitude 〈18081815〉). Dziêki przywo³anym
ród³om (przede wszystkim  dziesi¹tkom listów) dosyæ dok³adnie uda³o siê odtworzyæ
bieg ¿ycia autora Rêkopisu po roku 1792; zw³aszcza doskonale udokumentowany materia³owo zosta³ ostatni etap jego biografii (18081815).
Warto zaznaczyæ, ¿e Triaire i Rosset nie ulegli pokusie beletryzacji. Byæ mo¿e, poszli
za rad¹ Potockiego, który w relacji z wyprawy do Turcji i Egiptu (Voyage en Turquie et en
Égypte) niezwykle efektowny opis piramid zamkn¹³ s¹dem, w którym stwierdzi³, i¿ pióro
podró¿nego nie powinno iæ poza to, co widzi podró¿nik. Obaj badacze skoncentrowali
siê przede wszystkim na ustalaniu i przedstawianiu wiarygodnych faktów (rzetelnie informuj¹c o ród³ach, z których je zaczerpnêli). Obu cechuje te¿ dystans (zawsze dobroczynny) wobec podjêtego tematu; dziêki temu recenzowana ksi¹¿ka odznacza siê sporym obiektywizmem. Ch³odna faktografia, bezstronnoæ, dystans, nieuleganie emocjom nadaj¹
rozprawie racjonalistyczne zabarwienie, z którym koresponduje elegancki, zwiêz³y styl.
Te przymioty stanowi¹ cechy dobrze napisanej biografii naukowej.
Mocn¹ stron¹ rozprawy s¹ komentarze  oszczêdne, mo¿na powiedzieæ: dyskretne;
kompetentne. Zawieraj¹ szereg ciekawych spostrze¿eñ, m.in. na temat twórczoci literackiej, dokonañ naukowych, stylu podró¿owania Potockiego. Tak wiêc mamy np. tutaj niezwykle trafn¹ charakterystykê postawy badawczej autora Rêkopisu, ujawniaj¹cej siê
w trakcie podró¿owania: „Cet exemple montre bien comment Potocki voyage: à la fois
dans le monde, dans sa tête et dans sa bibliothèque personnelle, et c’ est la réunion de
ces trois expériences qui conduit à la connaissance. Partout, il est amené à mesurer la
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combinaison de deux dimensions contradictoires du temps: la marche et l’immobilité, le
progrés qui implique le changement et la permanence qui fixe les objets [Ten przyk³ad
pokazuje dobrze, w jaki sposób Potocki podró¿uje: podró¿uje jednoczenie w przestrzeni
geograficznej, w mylach, a tak¿e »wêdruje« po swojej bibliotece. I to w³anie zwi¹zek
tych trzech rodzajów dowiadczenia prowadzi go do poznania. Wszêdzie i zawsze d¹¿y do
tego, ¿eby oceniæ i zbadaæ zestawienie dwóch sprzecznych wymiarów czasu: ruchu i bezruchu, postêpu, który warunkuje zmianê, i sta³oci (trwa³oci), która okrela przedmioty]
(s. 253).
Zacytujmy jedno jeszcze kapitalne spostrze¿enie Triairea i Rosseta: Le monde de
Potocki est gouverné par lanalogie [W wiecie Potockiego rz¹dzi analogia] .
Czêæ komentarzy mo¿e, co zrozumia³e, budziæ w¹tpliwoci. Wydaje siê, i¿ pewne
zastrze¿enia mieæ nale¿a³oby np. do opinii (przynajmniej niektórych) powiêconych stosunkowi Potockiego do Polaków i Rzeczypospolitej, w której urodzi³ siê i której, do 1795
roku, by³ obywatelem.
Autor Rêkopisu, jak wiemy, otrzyma³ kosmopolityczne wykszta³cenie. By³ edukowany przez cudzoziemskich guwernerów, a wczesn¹ (dzieciêc¹) fazê kszta³cenia odby³ za
granic¹. Ta przyczyna zapewne zadecydowa³a, ¿e nie nauczy³ siê mówiæ i pisaæ po polsku
 nawet w stopniu podstawowym. Mo¿na to uznaæ (mimo i¿ owiecenie by³o okresem
absolutnie frankofilskim) za swoisty fenomen. Przedstawiciele ówczesnych polskich elit
spo³eczno-intelektualnych, kszta³ceni i wychowywani w podobny sposób, przyswoili sobie jednak w jakim stopniu jêzyk narodowy. Ta francuskojêzycznoæ, a tak¿e czêste przebywanie poza granicami kraju nada³y Potockiemu piêtno cudzoziemskoci.
Kiedy pojawi³ siê w Rzeczypospolitej na pocz¹tku 1788 roku  od razu rzuci³ siê
w wir dzia³alnoci polityczno-spo³ecznej, ujawniaj¹c na wskro patriotyczn¹ postawê. Napisa³ wówczas (po francusku) i rozkolportowa³ po kraju wiele broszur, w których wyrazi³
troskê o ojczyznê i zawar³ wiele interesuj¹cych rad i propozycji. Przekonany, ¿e wojska
pruskie przygotowuj¹ siê do inwazji na Polskê, zorganizowa³ gwa³town¹ kampaniê antyprusk¹. Wystêpowa³ przeciwko nadu¿yciom ambasadora rosyjskiego w Polsce  Ottona
Stackelberga. Po energicznej kampanii wyborczej  zosta³ pos³em na Sejm Czteroletni
(z województwa poznañskiego). Wprawdzie niezbyt solidnie uczêszcza³ na obrady (bo
nieznajomoæ jêzyka ojczystego uniemo¿liwia³a mu dok³adne zrozumienie ich treci). Podj¹³
natomiast aktywn¹ dzia³alnoæ promuj¹c¹ owe obrady; tak¿e poza granicami Polski (tworz¹c Journal hebdomadaire de la diète). Za³o¿y³ Drukarniê Woln¹, w której opublikowa³
wiele pism o charakterze g³êboko patriotycznym. Ogarniêty patriotycznym entuzjazmem,
jaki udzieli³ siê wiêkszoci Polaków, przeznaczy³ pi¹t¹ czêæ swoich dochodów na potrzeby korpusu in¿ynierów wojskowych. W czasie wojny polsko-rosyjskiej (1792) walczy³
jako ochotnik. Wszystko zmieni³o siê po upadku Rzeczypospolitej. Potocki radykalnie
odmieni³ wówczas orientacjê polityczn¹  zosta³ wiernym s³ug¹ cara; z wielk¹ niechêci¹
wyra¿a³ siê o Polakach.
O tych sprawach pisz¹ sumiennie (przywo³uj¹c pokany materia³ faktograficzny) autorzy Biographie. Jednak próby wyjanienia w rozprawie (m.in. na s. 374) tej radykalnej,
rewolucyjnej wrêcz zmiany nie wydaj¹ siê do koñca przekonywaj¹ce; przede wszystkim
jednak  s¹ niepe³ne. Byæ mo¿e, niepochlebne mówienie (po 1795 roku) o sprawach polskich, niezbyt czêste (wrêcz rzadkie) podejmowanie tego tematu wynika³o z faktu, ¿e sprawa polska, po upadku Rzeczypospolitej i rozwianiu wszelkich nadziei, sta³a siê dla Potockiego problemem bolesnym; byæ mo¿e, w tej niechêci wyrazi³a siê g³êboka gorycz,
wyp³ywaj¹ca ze wiadomoci totalnej katastrofy, jaka dotknê³a polskie spo³eczeñstwo.
(Takiej motywacji autorzy rozprawy nie wziêli pod uwagê.)
Pomocna w t³umaczeniu tej radykalnej metamorfozy mo¿e te¿ okazaæ siê refleksja
zawarta w licie, który Potocki skierowa³ do króla Stanis³awa Augusta  w lipcu 1792.
Pisa³ tam: Dans le fond ce n’est pas aux Russes que nous avons cedé mais à la destinée et
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à la nature des choses, qui le voulait ainsi. Quand nous avons commencé, le genie des
cabinets était tourné à une opposition contre la puissance trop croissante de la Russie,
à présent ce genie est tourné contre la France et nous [W gruncie rzeczy to nie Rosjanom
uleglimy, ale przeznaczeniu i naturze rzeczy, które tego chcia³y. Kiedy zaczynalimy,
duch (»geniusz«) rz¹dów by³ zwrócony przeciw zbytnio rosn¹cej mocarstwowoci Rosji.
Obecnie duch ten skierowany jest przeciwko Francji i nam] 1.
W licie tym doæ wyranie przejawi³ siê fatalizm, nieobcy Potockiemu. Jak zauwa¿y³, si³y rz¹dz¹ce wiatem, biegiem zdarzeñ zaczê³y sprzyjaæ Rosji, nie  Rzeczypospolitej. Intencja kryj¹ca siê za t¹ konstatacj¹ wydaje siê doæ ³atwa do odczytania: otó¿ skoro
losy sprzyjaj¹ Rosjanom, nie Polakom, to nale¿y siê temu podporz¹dkowaæ, tzn. s³u¿yæ
Rosji, nie  Polsce. I tak w³anie zrobi³ Potocki, Potocki-fatalista.
Motywy, które kry³y siê za t¹ zdumiewaj¹c¹ metamorfoz¹ autora Rêkopisu, by³y niew¹tpliwie jeszcze bardziej z³o¿one i skomplikowane.
Pochodzenie Potockiego zobligowa³o autorów Biographie do przyjrzenia siê XVIII-wiecznym realiom polskim: spo³ecznym, politycznym, obyczajowym, tak¿e, niekiedy,
ekonomicznym. Uczynili to kompetentnie, zapoznaj¹c siê ze ród³ami pamiêtnikarskimi,
utworami literatury piêknej, opracowaniami dotycz¹cymi historii i kultury polskiej, powiêconymi w³anie tym czasom. Kilka usterek w owej materii wkrad³o siê jednak do
rozprawy. Tak wiêc na stronicy 18 znajdujemy zapis: Grodno, capitale de la Lituanie.
Otó¿ Grodno nigdy nie by³o stolic¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (funkcjê tê pe³ni³o
Wilno). Mimo to odgrywa³o znacz¹c¹ rolê. W Grodnie odbywa³ siê (od roku 1679) co
trzeci sejm. Tutaj równie¿ mia³ miejsce ostatni (1793) sejm niepodleg³ej Rzeczypospolitej. Niew¹tpliwie fakt ten doda³ miastu wiele splendoru (móg³ tak¿e staæ siê jedn¹ z przyczyn sygnalizowanej pomy³ki).
Nieprecyzyjne (zawy¿one) s¹ dane dotycz¹ce liczebnoci nadwornego wojska Franciszka Salezego Potockiego, potê¿nego magnata kresowego, wojewody kijowskiego. Autorzy Biographie mówi¹ o 25 tysi¹cach ¿o³nierzy wojewody (protegé par son armée de
vingt-cinq mille hommes) [ochraniany przez 25-tysiêczn¹ armiê prywatn¹], s. 37). To
zdecydowanie za du¿o. Mimo ogromnych dochodów  ¿aden magnat nie móg³by pozwoliæ sobie na utrzymanie takiego wojska. Najliczniejsz¹ armi¹ prywatn¹  nie tylko w XVIII-wiecznej Polsce, ale prawdopodobnie w ogóle w dziejach pierwszej Rzeczypospolitej 
dysponowa³ Hieronim Florian Radziwi³³. Utrzymywa³ on, jak pisze pamiêtnikarz Jêdrzej
Kitowicz (a potwierdzaj¹ to tak¿e inne ród³a), 6 tysiêcy regularnego wojska, tak dobrze
jak pruski ¿o³nierz sprawnego. Mia³ te¿ drugie szeæ tysiêcy nieregularnego, to jest kozaków i strzelców, z gruntu s³u¿bê ¿o³niersk¹ czyni¹cych [...] 2. Dysponowa³ wiêc 12-tysiêczn¹ armi¹; przy czym trzeba zaznaczyæ, ¿e po³owa tej armii (nieregularna) nie by³a
przez niego op³acana, a jej udzia³ w ewentualnych wojskowych imprezach wynika³
z faktu u¿ytkowania radziwi³³owskiej ziemi (12-tysiêcznej regularnej armii Radziwi³³ nie
by³by ju¿ w stanie prawdopodobnie utrzymaæ).
Na drugim miejscu (wród XVIII-wiecznych panów polskich) pod wzglêdem liczebnoci nadwornych oddzia³ów sytuowa³ siê Miko³aj Bazyli Potocki, który ¿o³nierza regularnego pieszego i konnego, dobrze p³atnego i umundurowanego mia³ do dwóch tysiêcy
[...]. Oprócz tego dysponowa³ do kilkuset kozaków po dobrach osadzonych 3, którzy na
w³asny koszt stawiali siê.
Franciszka Salezego Potockiego uplasowa³ Kitowicz na trzeciej pozycji: trzyma³ [on]
po pryncypalnych miastach swoich do kilkuset kozaków [...]. Oprócz kozaków mia³
Cyt. za: W. K o t w i c z, Jan hr. Potocki i jego podró¿ do Chin. Wilno 1935, s. 15.
J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wstêp M. D e r n a ³ o w i c z.
Warszawa 1985, s. 204.
3
Ibidem, s. 205.
1
2
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nadwornych u³anów, janczarów, piechotê i dragoni¹, cudzoziemskim autoramentem urz¹dzon¹, co wszystko w kupê zebrane wynosi³o do dwóch tysiêcy ludzi 4.
Wydaje siê, ¿e podane przez Kitowicza liczby bliskie s¹ faktycznej wielkoci nadwornych oddzia³ów Franciszka Salezego Potockiego.
Jeden jeszcze szczegó³ (w³aciwie: szczególik) przywo³any w rozprawie, a dotycz¹cy
XVIII-wiecznych realiów polskich, mo¿e budziæ zastrze¿enia  mianowicie informacja na
temat liczebnoci poddanych w dobrach nale¿¹cych do Stanis³awa Szczêsnego Potockiego
(syna wspomnianego tu ju¿ Franciszka Salezego), wojewody ruskiego. Triaire i Rosset pisz¹
o Szczêsnym: propriétaire de dizaines de milliers de serfs [w³aciciel 12 tysiêcy ch³opów
pañszczynianych] (s. 193). W rzeczywistoci w posiad³ociach Szczêsnego, najbogatszego cz³owieka na kontynencie (jak s¹dzi wielu badaczy), ¿y³o znacznie wiêcej poddanych, ni¿
uwa¿aj¹ autorzy Biographie. Jerzy £ojek, biograf Stanis³awa Szczêsnego Potockiego i jego
rodziny, pisze: Dobra Potockiego po³o¿one by³y na obszarze ok. 1,5 milionów ha, pracowa³o na niego 130 000 ch³opów pañszczynianych [...] 5. Wydaje siê, ¿e 130 000, a nawet
wiêcej  to faktyczna liczba dusz w posiad³ociach wojewody ruskiego.
Tych kilka drobnych usterek czy kontrowersyjnoæ niektórych opinii nie jest w stanie,
nawet w niewielkim stopniu, przes³oniæ pierwszorzêdnych zalet Biographie. Otrzymalimy dzie³o o wybitnych walorach poznawczych i intelektualnych. By³o poniek¹d spraw¹
wstydliw¹ dla badaczy, ¿e nie powsta³a dot¹d porz¹dna biografia Jana Potockiego, przypomnijmy  jednego z najwybitniejszych pisarzy w literaturze wiatowej. Po ukazaniu siê
ksi¹¿ki Jean Potocki. Biographie  problem ten znikn¹³.
Janusz Ryba
JULIUSZ S£OWACKI. WYOBRANIA I EGZYSTENCJA. Pod redakcj¹ M i c h a ³ a
K u z i a k a. (Recenzent: Marek Piechota). S³upsk 2002. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku, ss. 342.
Poród wielu studiów indywidualnych i ksi¹g zbiorowych, które na prze³omie XX
i XXI wieku wzbogaci³y refleksjê badawcz¹ o twórczoci Juliusza S³owackiego, a które
zwi¹zane by³y niejednokrotnie z obchodami 150 rocznicy mierci poety, postawiæ nale¿y
na poczesnym miejscu tom studiów i szkiców, zawieraj¹cy materia³y konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w S³upsku we wrzeniu 1999. Zamys³ analityczno-interpretacyjny redaktora ods³ania
w sposób wyrany formu³a tytu³owa ksiêgi: wyobrania i egzystencja. Staje siê ona
sygna³em niew¹tpliwej donios³oci pracy, jak i ród³em pewnych napiêæ, aporii, niekonsekwencji, o których przyjdzie tu pomówiæ. Wyznacza bowiem nader pasjonuj¹cy, ale i obszerny zakres refleksji, tematów, zagadnieñ, z czego redakcja w pe³ni zdaje sobie sprawê,
wiadomie wybieraj¹c jednak tê analityczn¹ opcjê 1. Pisze przeto redaktor tomu: Tu  we
wstêpie  pragnê jedynie zauwa¿yæ, ¿e jest S³owacki twórc¹ jednej z odmian romantycznej mitologii prywatnej (a nie tylko narodowej, jak g³ównie zauwa¿ano dotychczas), zakorzenionej w tego typu mitologii epoki, nawi¹zuj¹cej tak¿e do dawniejszej tradycji; mitologii zwi¹zanej z dowiadczeniem biograficznym poety (s. 5).
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Ibidem.
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1
Czytamy ju¿ na pocz¹tku wstêpu: Patronuj¹cy spotkaniu tytu³ zak³ada³ podjêcie rozwa¿añ
nad obiema  tak wa¿nymi w twórczoci S³owackiego  kategoriami »wyobrani« i »egzystencji«
oraz nad ich wzajemnymi relacjami w poezji romantyka. Przedstawiony tu tom studiów wykracza
jednak poza ten projekt, bowiem oprócz g³ównego przedmiotu sesji zebranych w S³upsku naukowców zainteresowa³y i inne problemy zwi¹zane z dzie³ami poety [...] (s. 5).

