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ZOFIA  WÓJCICKA
(Uniwersytet Szczeciñski)

�W  SZWAJCARII�  JULIUSZA  S£OWACKIEGO
�  OBRAZOWANIE  I  SYMBOLIKA

Utwór poetycki Juliusza S³owackiego W Szwajcarii nale¿a³ w pierwodruku
do cyklu Trzech poematów. Umieszczony po Ojcu zad¿umionych i przed Wac³a-
wem ukaza³ siê w Pary¿u w 1839 roku. Sugeruj¹cy umiejscowienie fabu³y tytu³
nie zaskakiwa³ nowo�ci¹. Ju¿ w w. XVIII, równolegle z recepcj¹ dzie³ Salomona
Gessnera i Jeana Jacques�a Rousseau, pojawi³y siê w literaturze polskiej w¹tki
helwetyckie, a wie�ci o szerz¹cej siê w Europie fascynacji alpejsk¹ przyrod¹ do-
ciera³y do naszych rodaków 1. Kiedy S³owacki zatrzyma³ siê na pewien czas w Szwaj-
carii (od 30 XII 1832 do mniej wiêcej 10 II 1836), chodzi³ �ladami polskich tury-
stów, zjednoczonych z narodem szwajcarskim w idei samoistno�ci pañstwa, ale nie
zestraja³ w³asnej percepcji z powierzchniowym zachwytem nad tamtejsz¹ przyrod¹.
Poemat W Szwajcarii mia³ ukazaæ filozoficzny aspekt natury, wykorzystaæ pejza-
¿e do mówienia symbolami o ukrytej w realno�ci metafizyce 2. Obrazowanie za-
le¿ne by³o do pewnego stopnia od znawstwa sztuki, jakim dysponowa³ autor.

S³owacki uczy³ siê podstaw rysunku w Liceum Krzemienieckim na wzorach
malarzy klasycznych. Kopie mistrzów renesansu i baroku ogl¹da³ w ko�cio³ach,
kopie kopii Rafaela Santi wykonywa³ brat matki, Salomei Bécu, malarz-amator
Teofil Januszewski 3. Rafaelowy ton bêdzie zauwa¿alny w obrazach literackich
poety. Zak³ada siê, ¿e mia³ on nadzwyczajn¹ pamiêæ wzrokow¹ 4. Od najm³od-
szych lat �czu³ poci¹g do malarstwa� 5, rysowa³ o³ówkiem, piórkiem, kolorowymi
kredkami, malowa³ wodn¹ farb¹. Ma³ego formatu prace (oko³o 10 na 15 cm) po-
wstawa³y z przerwami niemal przez ca³e jego ¿ycie. Kopiowane formy architekto-
niczne i pomnikowe, krajobrazy i portrety nie wychodzi³y poza konwencje do-

1 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Inspiracje i motywy szwajcarskie w pi�miennictwie polskim
XVIII wieku. W: O�wiecenie. Próg naszej wspó³czesno�ci. Warszawa 1994, s. 50, 58.

2 Z tym przekonaniem koresponduje s¹d J. K a m i o n k i - S t r a s z a k o w e j  (Zb³¹kany wê-
drowiec. Z dziejów romantycznej topiki. Wroc³aw 1992), i¿ poemat W Szwajcarii przedstawia filozo-
ficzne prze�wiadczenia �o harmonii, wspó³brzmieniach i ukrytych powinowactwach ³¹cz¹cych cz³o-
wieka z natur¹� (s. 209).

3 Zob. A. K o w a l c z y k o w a, S³owacki. Warszawa 1994, s. 46.
4 Na podstawie tezy, i¿ S³owacki mia³ d³ugotrwa³¹ pamiêæ odtwórcz¹, powsta³a ksi¹¿ka na

temat analogii w malarstwie i utworach poety � O. K r y s o w s k i, S³oñc ogromnych krêgi... Malar-
skie inspiracje S³owackiego. Warszawa 2002, s. 29, passim.

5 J. K l e i n e r, Juliusz S³owacki. Dzieje twórczo�ci. T. 3. Lwów 1928, s. 118.
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s³ownego realizmu. Wydaje siê, i¿ maj¹c sprawn¹ rêkê w pos³ugiwaniu siê kresk¹
i ³ukiem, S³owacki traktowa³ je u¿ytkowo jako upamiêtnienie poznawanych oko-
lic i nie chroni³ przed rozproszeniem 6. Od opuszczenia kraju (8 III 1831) poeta
zacz¹³ usilnie pracowaæ nad swoj¹ kultur¹ wizualn¹, zwiedzaj¹c galerie i muzea,
a tak¿e obserwuj¹c po prostu �wiat. W li�cie do matki (L 18�19, 8 VII 1831) 7

przedstawi³ widok Drezna z tarasu zabytkowej �wi¹tyni w Brissnitz, wprowadza-
j¹c w konkretn¹ przestrzeñ refleksy �wietlne i ruch 8. W Londynie ponowi³ ogl¹-
danie ziemi z wysokiego pu³apu widzenia. Pejza¿ urbanistyczny nie dawa³ siê ogar-
n¹æ wzrokiem, wiêc uchwyci³ go punktowo, rejestruj¹c pojedyncze obiekty (L 24,
10 IX 1831).

Równolegle z kszta³ceniem technik pleneryzmu formowa³a siê �wiadomo�æ
twórcza poety. W li�cie do matki z Pary¿a mamy próbê zwerbalizowania transpo-
zycji rzeczywisto�ci w obraz, uzale¿nienie tego procesu od percepcji indywidual-
nej i przekszta³ceñ dokonuj¹cych siê w umy�le artysty:

Woja¿ bardzo wiele daje wyobra¿eñ, szkoda tylko, i¿ wszystko ukazuje mniej piêknym,
ni¿ by³o w imaginacji � i potem zostaje w pamiêci dwa obrazy � jeden taki, jaki byæ powinien,
oczami wymalowany drugi; piêkniejszy, dawniej utworzony przez imaginacj¹. Kiedy� utworzy
siê trzeci, najpiêkniejszy, z imaginacji i z sennego przypomnienia � i po³¹czy w sobie wszyst-
ko najpiêkniejsze z tych trzech obrazów. � Nie pojmujê, jak Byron móg³ pisaæ na miejscu.
[L 27�28, 20 X 1831]

S³owacki doszed³ do wniosku, ¿e od zobaczenia obiektu do aktu tworzenia
musi up³yn¹æ jaki� czas. I ¿e imaginacja, która wyprzedza³a to, co mia³ ujrzeæ,
stanowi czynnik samoistny, niezale¿ny od dora�nej autopsji. Wyobra�nia jako for-
ma aktywno�ci psychicznej istotnie korzysta z wyobra¿eñ pojawiaj¹cych siê bez
wystêpowania przedmiotu w polu widzenia 9, te za� bliskie s¹ spostrze¿eniom, nie
lekcewa¿¹ zmys³ów; wszak poeta mówi o obrazie malowanym oczami. Podczas
tworzenia obrazu dochodzi do dekodowania imaginacji, wyobra¿eñ i sennego, czyli
zatartego, �ladu pamiêciowego w umy�le. Obraz ostateczny powstaje �z trzech
obrazów�. Mimo nieprecyzyjno�ci jêzyka wypowied� listowna �wiadczy o g³êbo-
kim namy�le autora nad kreowaniem obrazów, wyobra�nia wydawa³a siê S³owac-
kiemu jednym z elementów obrazotwórczych, mo¿e nawet mniej wa¿nym ni¿ wi-
zualny kod rzeczywisto�ci.

Trójwymiarowa przestrzeñ domaga³a siê czwartego wymiaru, czasu, ale do-
piero eksperymenty z perspektyw¹ i ruchem, zobaczone w teatrze, wnios¹ wielo-
wymiarowo�æ do obrazowania. W Londynie, dok¹d S³owacki przyby³ z Drezna
3 VIII 1831 i pozosta³ tam piêæ tygodni, niewiele skorzysta³. By³ sezon wakacyj-

6 Prace plastyczne S³owackiego przechowywano w zbiorach Ordynacji Ossoliñskich i Kra-
siñskich, znajdowa³y siê w rêkach A. Ma³eckiego i w Muzeum Lubomirskich. Najwa¿niejsze repro-
dukcje zob. w: Pamiêtnik Juliusza S³owackiego. Og³osi³ H. B i e g e l e i s e n. Warszawa 1901. �
M. T r e t e r, Pami¹tki po S³owackim w Muzeum im. Ks. Lubomirskich we Lwowie. Lwów 1910.
� K l e i n e r, op. cit., t. 2 (1925).

7 W ten sposób odsy³am do: J. S ³ o w a c k i, Listy do matki. T. 6. Oprac. Z. K r z y ¿ a n o w-
s k a. W: Dzie³a wybrane. Red. J. Krzy¿anowski. Wroc³aw 1979. Prócz tego stosujê jeszcze jeden
skrót do utworu tego autora: Sz = W Szwajcarii. W: jw., t. 1 (Oprac. oraz wstêp J. K r z y ¿ a n o w-
s k i). Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice.

8 Z o b. K o w a l c z y k o w a, op. cit., s. 101�102.
9 Na ten temat zob. J. M ³ o d k o w s k i, Aktywno�æ wizualna cz³owieka. Warszawa 1998,

s. 251�253, passim.
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ny, uda³o siê poecie tylko obejrzeæ Ryszarda III Szekspira z Edmondem Keanem
w roli g³ównej. Na surowej, el¿bietañskiej scenie eksponowano tre�æ dramatów
i grê aktora, teatry paryskie mia³y scenê iluzjonistyczn¹ 10 . Ich scenografie, zestro-
jone niew¹tpliwie z malarstwem, wyprzedza³y filmowe sposoby wypowiedzi ar-
tystycznej. Francuscy mistrzowie sceny, m.in. Daguerre, wynalazca panoramy i dio-
ramy, w spektaklach operowych i widowiskowo prowadzonych dramatach � za
pomoc¹ maszynerii oraz wielopunktowego o�wietlenia gazowego � rzucaj¹c �wiat³o
na kulisy i prospekty z przezroczystego materia³u lub szk³a, pokryte malowid³ami
czy te¿ rysunkami, uzyskiwali z³udzenie nadnaturalnych kszta³tów przedmiotów
i ogromnych przestrzeni 11. Po obejrzeniu opery Robert le Diable S³owacki przedsta-
wi³ swoje wra¿enia matce (L 35, 10 XII 1832). Podziwia³ przekroczenie granic za-
mkniêtej budowli teatru, perspektywê pionow¹ i wg³êbn¹, powiêkszenie form
architektonicznych oraz dwojaki status bytu � jawny i utajony 12, symbolizowany
widmami mniszek, które podnosi³y siê z grobów, by w sinych promieniach ksiê¿y-
ca uczestniczyæ w scenie baletowej. Z opisu wra¿eñ przebija fascynacja odrywa-
niem umys³u od materii i coraz wiêksze anga¿owanie siê w kulturê europejsk¹ 13.

Na proces dojrzewania artystycznego poety poza edukacj¹ teatraln¹ wp³yw mia-
³a literatura. Interesowa³ siê Chateaubriandem (L 31, 20 X 1831) i Miltonem (L 43,
7 III 1832) 14. Nie wiemy, czy siêga³ wtedy po prace mistyków. Wydaje siê, ¿e tak,
poniewa¿ by³a to literatura w Europie upowszechniona. Ju¿ na pocz¹tek XIX w.
przypad³ rozg³os Swedenborga i Saint-Martina, równocze�nie odkrywano Eckharta,
Boehmego i Anio³a �l¹zaka 15. ¯yj¹cy na Wo³yniu Tadeusz Grabianka traci³ w tym
okresie maj¹tek na podró¿e i przywo¿on¹ z Zachodu literaturê mistyczn¹. Ryszard
Przybylski nazwa³ go �ideowym wnukiem Swedenborga� 16 . S³owacki jako dziec-
ko móg³ mieæ w Krzemieñcu kontakt z pismami szwedzkiego mistyka, tote¿ za
prawdziwe nale¿y uznaæ stwierdzenie w Godzinie my�li, i¿ bohaterowie �

[...] Z dziecinnego piasku
Na ksiêgach Swedenburga budowali gmachy. [w. 135�136] 17

10 Zob. M. M a s ³ o w s k i, Zwierciad³o Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach S³o-
wackiego. Izabelin 2001, s. 66.

11 Zob. M. A. A l l e v y - Vi a l a, Inscenizacja romantyczna we Francji. Warszawa 1958, s. 66�
69. � K. B r a u n, Przestrzeñ teatralna. Warszawa 1982, s. 116. � K o w a l c z y k o w a, op. cit., s. 135.

12 Metafor¹ tych dwóch stron bytu stanie siê pó�niej wyszywany dywanik, przez ludzi �na
wywrót widziany�. Dostrzegaj¹ oni lew¹ stronê, �gdzie ró¿ne nitki wy³a¿¹ i gin¹ znów niby bez celu
i bez potrzeby... z tamtej strony s¹ kwiaty i rysunek� (L 413, 8 XI 1845).

13 Zob. A. K o w a l c z y k o w a, Teatralne fascynacje. W zb.: Twórczo�æ S³owackiego. Orygi-
nalno�æ � uniwersalno�æ, recepcja. Materia³y z konferencji w 180-lecie urodzin poety. Olsztyn, 21�
23 listopada 1989. Red. H. M. Ma³gowska, A. Kotliñski. Olsztyn 1992, s. 22.

14 K o w a l c z y k o w a  (S³owacki, s. 123) uwa¿a, i¿ metafizyczna wyobra�nia S³owackiego
nawi¹zywa³a do Raju utraconego Miltona.

15 Zob. T. J. M a k l e s, Od historii �wieckiej do �wiêtej � ku genezyjskiemu systemowi Juliusza
S³owackiego. Z zagadnieñ mistycyzmu romantycznego. Czêstochowa 1995, s. 8�9.

16 R. P r z y b y l s k i, Krzemieniec. Opowie�æ o rozs¹dku zwyciê¿onych. Warszawa 2003, s. 94.
Respektuj¹c dokonany przez Kleinera podzia³ twórczo�ci S³owackiego na okres przedmistyczny
i mistyczny (1843�1849), J. T o m k o w s k i  (Juliusz S³owacki i tradycje mistyki europejskiej. War-
szawa 1984, s. 9) nie wyszed³ poza odnotowanie wczesnej znajomo�ci Swedenborga, natomiast naj-
nowsze prace mówi¹ o konsekwentnym (bez prze³omu) rozwoju mistyki w my�leniu pisz¹cego po-
ety, co sk³ania do uznania cezury 1843 r. za sztuczn¹.

17 J. S ³ o w a c k i, Godzina my�li. W: Dzie³a wybrane, t. 1, s. 262.
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Tak zaczê³o siê wchodzenie w obszar duchowo�ci, zg³êbiane podczas odwie-
dzania Luwru. Poeta pisa³ do matki:

Czêsto dnie ca³e przepêdzam w s³awnej galerii pos¹gów i obrazów w Luwrze � i ju¿ znam
siê nieco na malowid³ach; czêsto spojrzawszy na obraz zgadujê autora. Szko³a francuska zu-
pe³nie mi siê nie podoba � figury nienaturalne i wykrzywione, koloryt to nadto ciemny, to
nadto �wiat³y. Ulubiony mój malarz jest Paul Ver〈onese〉. [L 32�33, 10 XII 1831]

W pracach na temat S³owackiego autorzy mówi¹ o admiracji dla takich arty-
stów jak Rafael Santi i Paolo Veronese oraz o braku przekonania do wspó³cze-
snych malarzy francuskich. Reasumuj¹c: po jednej stronie przyci¹ga³y poetê sub-
telne barwy, niezwyk³e �wiat³o, otwarcie na transcendencjê, alegorie i symbole,
po drugiej odpycha³a ostra, zmierzaj¹ca ku modernizmowi kolorystyka i pe³na
grozy, z ¿ycia wziêta fabu³a obrazów (Wolno�æ wiod¹ca lud na barykady E. Dela-
croix czy Tratwa Meduzy T. Gericaulta) 18. Po przybyciu do Genewy bêdzie kszta³-
towa³ podstawy w³asnej sztuki wizualnej w tekstach literackich, korzystaj¹c z nie-
których warsztatowych odkryæ impresjonistów.

Wyra�ny wp³yw impresjonizmu � w postaci ruchomego postrzegania �wia-
ta 19 � uwidoczni³ siê w obrazie Krzemieñca z poematu Godzina my�li, który S³o-
wacki stworzy³ w Genewie w pocz¹tkach 1833 roku. W obraz ten (w. 15�30)
zosta³ wpisany ruch: oko �malarza� przesuwa siê od wierzcho³ka do podstaw
góry, przeskakuje z nocy w dzieñ i z jednej pory roku w inn¹, ulega zmianie tak-
¿e konsystencja materii (z lodu powstaj¹ strumyki). Ponadto obraz ma stronê jaw-
n¹, realn¹ i wspó³istniej¹c¹ z ni¹ ukryt¹, wyra¿an¹ za pomoc¹ symboli: pn¹ce siê
w niebo wie¿e ko�cio³ów to ³¹cznik ziemi z niebem, spadaj¹ce z gór potoki � nie-
ba z ziemi¹ 20.

Prawdopodobnie w grudniu 1834 S³owacki rozpocz¹³ w Genewie pracê nad
utworem W Szwajcarii 21. Wy¿szy stopieñ rozumowania o �wiecie i niewspó³mierna
do Godziny my�li wzrokowa zawarto�æ obrazów tego poematu to m.in. efekt stu-
diów filozoficznych. Listy do matki ujawniaj¹ upodobanie poety w filozofii. W jed-
nym z nich spotykamy informacjê:

Pracujê teraz ci¹gle � czytam bardzo wiele, rzuci³em siê ca³y w filozofij¹ niemieck¹ �
pomimo wielu czczych marzeñ idealizmu karmi mi ona moj¹ imaginacj¹. [L 142, 3 I 1834]

18 Zob. D. K u d e l s k a, Juliusz S³owacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997, s. 282. � A. K o-
w a l c z y k o w a: Rafael, czyli o stylu romantycznym. �Pamiêtnik Literacki� 1982, z. 1/2, s. 219;
S³owacki, s. 243.

19 Zob. W. S t r z e m i ñ s k i, Teoria widzenia. Kraków 1969, s. 171.
20 Metafizyczno�æ obrazu Krzemieñca zauwa¿y³a G. H a l k i e w i c z - S o j a k  (Krzemieniec

S³owackiego. W zb.: Twórczo�æ S³owackiego. Oryginalno�æ � uniwersalno�æ � recepcja , s. 15�16).
Wizja rodzinnego miasta zapowiada wed³ug niej �postawê poety � rewelatora Bo¿ych prawd, przed
którym zosta³a ods³oniêta tajemnica jednocz¹cego sensu�.

21 Wielu badaczy uwa¿a, ¿e g³ówna czê�æ poematu powsta³a w Veytoux. Po�wiadcza to frag-
ment listu: �Patrz¹c na jezioro napisa³em kilka lirycznych kawa³ków [...]. Post¹pi³em tak¿e w moim
nowym poemacie [...]� (L 215, 20 X 1835). Ostateczna redakcja wysz³a spod pióra autora prawdopo-
dobnie we Florencji (VII 1837 � VIII 1838). Wed³ug J. M a c i e j e w s k i e g o  (Florenckie poematy
S³owackiego. Wroc³aw 1974, s. 111�114) tam w³a�nie utwór w ca³o�ci zosta³ napisany. Przegl¹d
hipotez znajdziemy w: A. B r o n a r s k i, Poemat Juliusza S³owackiego �W Szwajcarii� i jego ge-
neza. Przyczynek do dziejów twórczo�ci poety. W zb.: Juliusz S³owacki. 1809�1849. Ksiêga zbioro-
wa w stulecie zgonu. Londyn 1951, s. 337. Zob. te¿ Kalendarz ¿ycia i twórczo�ci Juliusza S³owac-
kiego. Oprac. E. S a w r y m o w i c z, S. M a k o w s k i, Z. S u d o l s k i. Wroc³aw 1960, s. 236.
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To oczywisty trop prowadz¹cy ku filozofii przyrody i jej fundamentalnej te-
zie, i¿ wszech�wiat stanowi wype³niona duchem ca³o�æ i jedno�æ wszechrzeczy 22.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e S³owacki czyta³ w Szwajcarii prace przedstawicieli niemiec-
kiej filozofii prze³omu w. XVIII i XIX: Friedricha Schellinga, braci Friedricha
i Augusta Wilhelma Schleglów.

Jesieni¹ 1833 Richard Wolf, rzecznik protestantyzmu, opuszczaj¹c pensjonat
pani Pattey, da³ poecie na pami¹tkê Stary i Nowy Testament w jêzyku angielskim.
S³owacki powiadomi³ matkê, i¿ jest mu za to wdziêczny, �bo ta ksiêga ka¿demu
cz³owiekowi w ¿yciu towarzyszyæ powinna� (L 133, 22 X 1833). W lutym 1834
od bawi¹cego w Genewie Emeryka Staniewicza dosta³ Nowy Testament w t³uma-
czeniu Jakuba Wujka. Rok pó�niej donosi³ matce: �czêsto wieczorem przed za-
�niêciem czytam g³o�no rozdzia³ Biblii. Mam j¹ po polsku...� (L 196, 4 IV 1835).
Od prze³omu lat 1835 i 1836 bêdzie umieszcza³ w tym egzemplarzu glosy, najczê-
�ciej do nauk Chrystusa, wykorzystane w systemie genezyjskim czy te¿ w utwo-
rach literackich ten system prezentuj¹cych 23. Wyj�ciowa data wprowadzania do-
pisków to dla mnie sygna³, ¿e zasadnicza praca nad poematem W Szwajcarii zo-
sta³a ukoñczona, Biblia bowiem, z której przeniknê³a do niego wizja �wiata i du¿o
symboli, sta³a siê przedmiotem innego rodzaju refleksji.

Jednym z czynników formuj¹cych wymiar mistyczny poematu s¹ góry, wkom-
ponowane w Pismo �wiête jako symbol powi¹zania ziemi z niebem 24. Dziêki wy-
prawie z Wodziñskimi w wysokie partie Alp (koniec lipca � sierpieñ 1835) S³o-
wacki mia³ okazjê poznaæ ich autonomiczno�æ i piêkno, co wa¿niejsze � poczyniæ
pierwsze próby wykorzystania górskich obserwacji w obrazowych opisach. Za-
mie�ci³ je w li�cie do matki tu¿ po powrocie z wycieczki.

Wêdruj¹c po Alpach S³owacki ogarnia³ spojrzeniem otwart¹ przestrzeñ wszech-
�wiata. Pionowa perspektywa zatoczy³a du¿y kr¹g, gdy patrzy³ na zachód s³oñca
ze szczytu Faulhorn:

O zachodzie s³oñca mg³y nas obwia³y � i stali�my na szczycie góry jak na pok³adzie p³y-
n¹cego do nieba okrêtu. S³oñce czerwone by³o od nas ni¿ej na niebie, a jeszcze mia³o drogê do
przebycia, nim zasz³o... Za nami z mg³y wychodzi³ ogromny szereg gór �niegowych � nikt by
w godzinê nie zliczy³ ich szczytów, a wszystkie by³y czerwone od s³oñca � ogniste. [L 169,
21 VIII 1834]

Metafora p³yn¹cego do nieba okrêtu zdaje siê mieæ inspiracjê w Sonetach krym-
skich Mickiewicza (Widok gór ze stepów Koz³owa, Czatyrdah). Czatyrdah wznosi
siê w nich nad �wiat figuratywny i siêga nieskoñczono�ci 25. Wzrok S³owackiego
poszed³ dalej, ku s³oñcu. W pó�nym okresie twórczo�ci uzna poeta to �ród³o �wia-
t³a i koloru za najistotniejszy, sakralny element makrokosmosu 26, ale ju¿ wcze-

22 Zob. B. A n d r z e j e w s k i, Przyroda i jêzyk. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niem-
czech. Warszawa 1989, s. 12, 55�56.

23 Zob. K. B i l i ñ s k i, �Biblia� S³owackiego. Mistyczne prolegomena. W zb.: Juliusz S³o-
wacki � wyobra�nia i egzystencja. Red. M. Kuziak. S³upsk 2002, s. 123, passim.

24 Zob. J. B a l d o c k, Symbolika chrze�cijañska. Prze³. J. M o d e r s k i. Poznañ 1994, s. 112.
25 Eksperymenty z perspektyw¹ powietrzn¹ zainicjowa³ w poezji Mickiewicz w Odzie do m³o-

do�ci. Zob. Z. W ó j c i c k a, Wszech�wiat w krajowej twórczo�ci Adama Mickiewicza. W zb.: Adam
Mickiewicz i kultura �wiatowa. Ks. 1. Red. S. Makowski, E. Szymanis. Warszawa 1999.

26 Zob. M. C i e � l a, Mityczna struktura wyobra�ni S³owackiego. Wroc³aw 1979, s. 30. �
M. C i e � l a - K o r y t o w s k a, Romantyczna poezja mistyczna. Kraków 1989, s. 160.
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�niej, w Szwajcarii, by³ uwa¿nym obserwatorem i t³umaczem symbolu s³oñca.
Po�wiata zachodz¹cej za horyzont gwiazdy, ogl¹dana z wysoka, wywo³uje wra¿e-
nie, i¿ o�nie¿one szczyty p³on¹ purpur¹. Niezwyk³a, mglista tonacja obrazu, roz-
rzedzaj¹c gêsto�æ materii, czyni z gór tajemnicze, �wietliste zjawisko. Znana S³o-
wackiemu szko³a wenecka, do której nale¿a³ Veronese, operowa³a w swoich dzie-
³ach s³onecznym blaskiem o rozmaitym natê¿eniu 27, patrz¹c na góry móg³ wiêc
poeta uruchomiæ w pamiêci malarskie dokonania tej szko³y. Transformacje �wia-
t³a stan¹ siê w jego utworach znakiem zstêpowania ducha w materiê. Odrealniony
widok nie zgadza³ siê z fotograficznymi oczekiwaniami matki. Pe³na �wiadomo�æ
jej percepcyjnych sk³onno�ci do ilustracji dos³ownej, wykorzystana pó�niej w kom-
pozycji wiersza Roz³¹czenie, zawarta zosta³a w zdaniach:

Jak to smutno pomy�leæ, ¿e Ty, Mamo, z tych krótkich opisów nie bêdziesz sobie mog³a
wystawiæ miejsc, gdzie Twój syn by³ � gdzie my�la³ o Tobie. Obrazy, które sobie Twoja imagi-
nacja utworzy, bêd¹ mo¿e piêkne, ale nie bêd¹ tymi samymi obrazami, które teraz ja widzê we
wspomnieniach. Czy¿ ludzie nie wynajd¹ kiedy jakiego �rodka, który by lepiej ni¿ pismo i ma-
larstwo wystawia³ przedmioty! [L 170, 21 VIII 1834]

S³owacki wiedzia³ przecie¿, ¿e obrazowanie przyrody w dziele literackim uza-
le¿nione jest od wizualizacji, tzn. od procesu psychicznego polegaj¹cego na od-
tworzeniu pamiêciowego �ladu i wykorzystaniu wyobra�ni 28. W nastêpnym li�cie
napisa³:

Bardzo kontent jestem, ¿e odby³em podró¿ po górach tego roku. Obrazy gór i lasów zosta-
³y w mojej pamiêci � imaginacja moja jak salon pa³acowy ustrojona jest nowymi malowid³ami.
[L 173, 28 IX 1834]

Czy refleksja w zakresie tworzenia obejmowa³a z tak¹ sam¹ dociekliwo�ci¹
stany wewnêtrzne S³owackiego? W listach do matki czêsto mówi³ o swojej me-
lancholii. W drugiej po³owie grudnia 1834, kiedy � jak to ju¿ powiedzia³am �
zacz¹³ pisaæ, czy mo¿e przygotowywaæ siê do pisania poematu W Szwajcarii 29,
by³ w nie najlepszym nastroju. W pa�dzierniku ukoñczy³ Mazepê, w listopadzie
Balladynê, po czym opanowa³a go jaka� �otrêtwia³o�æ�. Zwierza³ siê matce: �Nie
wiem, dlaczego, ale g³êbsza ni¿ kiedykolwiek melancholia i obojêtno�æ napad³y
na mnie� (L 182, 18 XII 1834). Otwarte pozostaje pytanie o �wiadomo�æ portreto-
wania w³asnej osoby w narratorze poematu.

Pierwszoosobowy narrator w tym utworze, rekonstruuj¹c po �mierci kochanki
to, co prze¿y³ z ni¹ w szwajcarskich górach (zamiennie nazywam go bohaterem),
ju¿ w pierwszym fragmencie odkrywa melancholijne oblicze, kiedy mówi:

Odk¹d zniknê³a jak sen jaki z³oty,
Usycham z ¿alu, omdlewam z têsknoty.
I nie wiem, czemu ta dusza, z popio³ów,
Nie wylatuje za ni¹ do anio³ów? [Sz 284, w. 1�4]

27 Zob. D. K u d e l s k a, Veronese i czas przesz³y S³owackiego. �Prace Polonistyczne� seria 52
(1997): Studia i szkice o S³owackim. Red. J. Brzozowski, s. 104, 114.

28 Zob. M ³ o d k o w s k i, op. cit., s. 394.
29 W lutym 1835, kiedy S³owacki wpisywa³ do sztambucha Marii Wodziñskiej wiersz Tam byli,

kêdy �nie¿nych gór b³yszcz¹ korony, w siedmiu pierwszych wersach zawar³ najwa¿niejsze motywy
poematu W Szwajcarii: s³owiki, o�nie¿one szczyty gór, drzewa wi�ni, szalety, dzwoni¹ce trzody na
³¹kach.
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Znu¿enie psychiczne i pragnienie �mierci to symptomy g³êbokiej melancho-
lii, podobnej do stanu ¿a³oby, w którym �wiat staje siê ubogi i pusty 30. �Ja� melan-
choliczne jest wype³nione mia³ko�ci¹ i nacechowane autodestrukcj¹. D¹¿eniu do
unicestwienia w³asnej osoby przeciwdzia³a iluzja ponowienia przesz³o�ci, lecz
zmêczona psychika narratora z trudem wydobywa siê z zapa�ci, nie jest zdolna
odtworzyæ dawnych prze¿yæ w zwartym strumieniu czasu, mo¿e zdobyæ siê tylko
na przypominanie wybranych scen-obrazów 31. Zaczyna siê �od pocz¹tku�, od
pierwszego spotkania m³odych przy kaskadzie (Sz 284�285, fragment II), koñczy
siê lamentem bohatera po �mierci ukochanej (Sz 294�295, fragmenty XVIII�XXI).
Miêdzy zawi¹zaniem a rozwi¹zaniem w¹tku romansowego czas w toku wspo-
mnieñ zatrzymuje siê na wa¿nych momentach bez troski o chronologiê, wyprze-
dza zdarzenia (Sz 284, fragment I) lub cofa siê. Fragmenty VII, XIV i XV maj¹ ten
sam temat, mówi¹ o tym, jak zaczê³o siê wspólne ¿ycie m³odych. Zgodny z na-
strojem bohatera fragmentaryzm nie odbiega od znamiennej dla romantyzmu kon-
wencji rozbijania ci¹g³o�ci �wiata przedstawionego w literaturze.

Cezurê poematu � jak bêdê stara³a siê udowodniæ � stanowi fragment IX. Od
fragmentu X dominuje przeczucie katastrofy. Pamiêæ, czas narracji i przewidywany
fina³ splataj¹ siê w symultaniczn¹ ca³o�æ. Triada temporalna: przesz³o�æ, tera�niej-
szo�æ i przysz³o�æ jako motyw kompozycyjny, wyst¹pi³a ju¿ w Godzinie my�li. Da-
nuta Danek nazwa³a j¹ poetyckim traktatem �o wewnêtrznych strukturach dzia³ania
ludzkiego umys³u�. Struktury te ukazuje równie¿ � wed³ug tej autorki � sen, który
mo¿e przekraczaæ prawa rz¹dz¹ce bytem 32. W utworze W Szwajcarii sen wyst¹pi³
w funkcji utrwalenia pamiêci o ukochanej 33, ale nie tylko, w kategoriach �nienia
jawi siê obraz wszech�wiata czy te¿ niebo jako miejsce zamieszkania zmar³ych.

Z perspektywy bohaterów autor obejmuje spojrzeniem dzieje kultury, a tak¿e
uniwersum, kiedy linie obrazu biegn¹ w kierunku pionowym. Przy patrzeniu ku
górze podnosi siê linia horyzontu, przy patrzeniu w dó³ � opada, a ludzie i przed-
mioty zmniejszaj¹ swoje wymiary, staj¹ siê ledwo dostrzegalni. S³owacki zna³ tê
prawdê z do�wiadczeñ górskich. To, ¿e uczyni³ swoich bohaterów postaciami ano-
nimowymi, przypisujê wiedzy o mo¿liwo�ci odwracania perspektywy. Idea ufilo-
zoficznienia obrazu �wiata wykluczy³a te¿ wziêt¹ z ¿ycia autentyczno�æ (kim z na-
zwiska by³a bohaterka), ³¹cznie z wierno�ci¹ odtwarzania krajobrazu. Tymczasem
badacze traktowali niezwykle serio t³o w¹tku romansowego.

Ustalaniem topograficznych realiów zajmowa³ siê m.in. Stanis³aw Makowski.
Id¹c �ladami poety przez góry, chcia³ zobaczyæ, �co ze szwajcarskiego krajobrazu
wesz³o do literackich pejza¿y polskiego romantyka� 34. Tytu³owy topos Szwajcarii
uwiarygodni³ siê, ale stworzone przez S³owackiego obrazy, sugeruj¹c analogie do
�wiata realnego, pozosta³y dalekie od rzeczywisto�ci. Przyjê³o siê nazywaæ je kre-
owanymi, mimo i¿ w jêzyku sztuk plastycznych przez kreacjê rozumie siê tworze-

30 Zob. Z. F r e u d, ¯a³oba i melancholia. W: K. P o s p i s z y l, Zygmunt Freud. Cz³owiek
i dzie³o. Wybór tekstów. Wroc³aw 1991, s. 297 (prze³. B. K o c o w s k a).

31 Zob. ibidem, s. 306.
32 D. D a n e k, Sen (marzenie senne). Has³o w: S³ownik literatury polskiej XIX wieku. Red.

J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wroc³aw 1991, s. 870.
33 Zob. M. P i a s e c k a, Mistrzowie snu. Mickiewicz � S³owacki � Krasiñski. Wroc³aw 1992, 

s. 93.
34 S. M a k o w s k i, W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy S³owackiego. Warszawa

1976, s. 33.
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nie ex nihilo, pokrywanie pustej przestrzeni obiektami samorodnej wyobra�ni 35.
Kreowanymi nazywa siê te¿ dzie³a asymiluj¹ce materia³ spoza ja�ni artysty, pod
warunkiem, i¿ podporz¹dkowany zosta³ jego subiektywnej, podmiotowej percep-
cji �wiata 36. O S³owackim jako o kreatorze obrazów w poemacie W Szwajcarii
mo¿na mówiæ tylko w tym drugim sensie 37. Motywem obrazów sta³a siê przyroda
poddawana naukowej refleksji, generuj¹ca sw¹ g³êbiê poprzez system znaków i me-
taforycznych odniesieñ. Ju¿ sam fakt, ¿e pejza¿e S³owackiego nie powstawa³y
w bezpo�rednim kontakcie z realn¹ przestrzeni¹ tak jak w przypadku impresjoni-
stów, lecz jaki� czas po wycieczce w góry, stanowi dowód wizualizacji ukierunko-
wanej przez umys³ i d¹¿enia do interpretacji �wiata, który jawi³ siê poecie jako
znakowy. Aby prze³o¿yæ w³asne wra¿enia i przemy�lenia na jêzyk plastyki, S³o-
wacki obserwowa³ dokonania pejza¿ystów.

Obrazowanie w poemacie W Szwajcarii powi¹zane by³o z kultur¹ plastyczn¹
�rodowiska genewskiego, czym literaturoznawcy nie zajmowali siê. Temat wyga-
si³a konstatacja, i¿ stolica Szwajcarii mia³a nieciekawy teatr (poeta pisa³ o tym
w listach do matki), niezdolny oddzia³ywaæ scenografi¹ na zmys³ wyobra�ni 38.
Genewczycy ¿yli jednak sztuk¹ wizualn¹, i to na co dzieñ, sprzyja³a jej m³odzie¿
po studiach w Pary¿u, bogaci mieszczanie, nawet lud, który wymóg³ na w³adzy
statuê kochaj¹cego szwajcarsk¹ przyrodê Rousseau 39. ¯ycie towarzyskie patry-
cjatu miejskiego, otwarte dla polskiego poety, urozmaicane by³o przez muzyko-
wanie i wystêpy teatrzyków amatorskich, salony � jak siê mo¿na domy�laæ � ozda-
biano obrazami malarzy powi¹zanych z Genew¹. S³owacki informowa³ matkê:
�w domu [pani Pattey] wygrzeba³em [...] cztery wielkie sztychy z Heloizy Roussa,
w starych z³oconych ramach, i tego dnia, kiedy statuê odkryto, w moim pokoju
powiesi³em te obrazy� (L 196, 7 III 1835). Znajomi pamiêtali niew¹tpliwie o idyl-
licznych pejza¿ach sielankopisarza Salomona Gessnera, który w XVIII w. wyró¿-
nia³ siê w grupie malarzy szwajcarskich. Gessner i Rousseau, wi¹¿¹c w swojej twór-
czo�ci idealno�æ z poetycko�ci¹ wed³ug wzorów dawnej literatury, przedstawiali lube
zak¹tki przyrody, oazy intymno�ci. Niektórzy tury�ci zwiedzali Szwajcariê z Sie-
lankami Gessnera i Now¹ Heloiz¹ Rousseau w rêku, szukaj¹c ustroni, gdzie Dafnis
kocha³ Chloe, a Saint-Preux � Juliê 40.

S³owacki nie by³ sk³onny do ekspresji idyllicznej, ponadto plastyczny sposób
patrzenia na �wiat stanowi³ dla niego nieustaj¹ce wyzwanie. W muzeach Europy
nie dawa³o siê pomin¹æ malarstwa krajobrazowego, które, siêgaj¹c korzeniami

35 Na tê nie�cis³o�æ terminologiczn¹ zwróci³ uwagê M. M a c i e j e w s k i  (�Natury pozna-
nie� w lirykach S³owackiego. Dzieje napiêæ miêdzy podmiotem a przedmiotem. �Pamiêtnik Literac-
ki� 1966, z. l, s. 84, 86), mówi¹c o kreacyjnej postawie poety.

36 Zob. A. R o s s a, Impresjonistyczny �wiat wyobra�ni. Poetycka i malarska kreacja pejza¿u.
Studium wybranych motywów. Kraków 2003, s. 44.

37 Koncepcja M a k o w s k i e g o  (op. cit., s. 23, passim), ¿eby za kreacjê obrazów przyj¹æ ich
�konstruowanie� z realiów alpejskich, upraszcza³a problem. Przetwarzanie i wzbogacanie artystyczne
pochodz¹cego z ró¿nych �róde³ materia³u to, moim zdaniem, temat badawczy, konieczny do wyja-
�nienia ewolucji obrazowania w dzie³ach S³owackiego.

38 Zob. Z. R a s z e w s k i, �W Szwajcarii�. S³owacki na widowni teatru genewskiego. �Pa-
miêtnik Teatralny� 1962, z. 1.

39 Zob. ibidem, s. 108. Zob. te¿ L 193, 7 III 1835.
40 Zob. J. Wo � n i a k o w s k i, Góry niewzruszone. O ró¿nych wyobra¿eniach przyrody w dzie-

jach nowo¿ytnej kultury europejskiej. Kraków 1995, s. 234 � oraz s. 232: reprodukcja �ród³a w lesie
S. G e s s n e r a  (gwasz, 1785).
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baroku, w drugiej po³owie XVIII w. wyró¿nia³o siê ciekawymi dokonaniami. Two-
rzyli wtedy pejza¿y�ci szwajcarskich Alp: Jean Etienne Liotard 41 i Caspar Wolf,
autor Widoku na lodowiec Rodanu, panoramy ogl¹danej ze szczytu, co by³o wów-
czas wypadkiem rzadkim 42. Do tego obrazu wrócê, analizuj¹c III fragment po-
ematu. Niestety, od kiedy Alpy sta³y siê krain¹ turystów (prze³om XVIII i XIX w.),
najpierw we W³oszech, a pó�niej w Szwajcarii malarstwo ambitne przyt³umi³ ko-
mercjalizm. W Genewie, gdy poeta tam zamieszka³, sprzedawano przyje¿d¿aj¹-
cym dla klimatu, wód leczniczych czy te¿ wêdrówek po górach �widoki� alpej-
skich okolic: obrazki, akwarele, sztychy, rysunki i litografie, które mia³y byæ dla
nich pami¹tkami z podró¿y 43. Na papierze listowym umieszczano widoczek Ge-
newy ogl¹danej teraz powszechnie z pewnej wysoko�ci. Na takim papierze S³o-
wacki napisa³ list do matki. Zacz¹³ od komentarza:

Otó¿ masz wizerunek Genewy, ale nie takiej, jak¹ j¹ co dnia widzê � sztycharz bowiem,
jak zwykle, wlaz³ na jaki� komin i stamt¹d niewidzian¹ dla chodz¹cych po ziemi Genewê od-
malowa³. Widzicie z dala góry � jest to Mont Blanc. Widzê go co dnia lepiej z mojego ogrodu.
Woda, która tu odmalowana, jest to rzeka Rhodan. Ja za� widzê Genewê wyci¹gaj¹c¹ szyjê nad
jeziorem... Nie mog³em dostaæ lepszego wizerunku, wiêc Wam siaki taki posy³am... [L 128, 22
IX 1833]

Krytyka cudzej imitacji przestrzeni, sztucznej w stosunku do wygl¹du miasta
dotykanego okiem poety, �wiadczy o niechêci do powielania form gotowych i za-
niechania indywidualnego odbioru krajobrazu. I o reakcji na drugorzêdne malar-
stwo. Dzie³a wy¿szej rangi w Genewie tworzy³ aktualnie Charles Guignon, uczeñ
s³ynnego pejza¿ysty Alexandre�a Calame�a. Obydwaj nale¿eli do genewskiej, ide-
alizuj¹cej naturê szko³y krajobrazowej. Guignon wykonywa³ pejza¿e niskich
partii Alp 44. S³owacki by³ z nim zaprzyja�niony; mieli wspólnie wyjechaæ do Vey-
toux, ale plany nie dosz³y do skutku (L 208, 30 VI 1835).

Kanon piêkna idealnego w krajobrazach ogranicza³ siê do naturalnych frag-
mentów przyrody i po³¹czenia ich w prostej kompozycji. W sk³ad sta³ych moty-
wów wchodzi³y niewielkie wzniesienia górskie, doliny, ³¹ki, otoczony domami
ko�ció³ek z wie¿¹, groty, niektóre gatunki drzew, m.in. cyprysy, woda ró¿nej kon-
systencji, wziête z baroku fontanny i bezczasowa, s³oneczna aura 45. Zdaniem Do-
roty Kudelskiej, poetyckie pejza¿e poematu W Szwajcarii przesycone s¹ konwen-
cjami malarstwa idealnego. Mimo i¿ S³owacki przetwarza³ wzorzec, lokalizowa³ np.
sceny przy konkretnych z nazwy obiektach: wodospadzie Aaru, �ród³ach Rodanu
czy kaplicy Tella 46. Ale ró¿nice s¹ o wiele g³êbsze, przede wszystkim prze³ama³
on zasadê ograniczania przestrzeni, zamiast wysokiej linii horyzontu i niskiego
pu³apu nieba wprowadzi³ otwarte formy przestrzenne, co wiêcej, tak jak impresjo-
ni�ci � rozbija³ statyczny obraz �wiata i wype³nia³ go ruchem. Pod piórem poety
powstawa³y obrazy ezoteryczne, ze sztafa¿em w postaci symboli, zdolne ods³oniæ
przed znawcami dorobku kulturowego ludzko�ci filozoficzny system znaczeñ.

41 Zob. ibidem, s. 251 � oraz s. 252: Pejza¿ z okolic Genewy J. E. L i o t a r d a  (pastel, 1775).
42 Zob. ibidem, s. 260, 262.
43 Zob. K u d e l s k a, Juliusz S³owacki i sztuki plastyczne, s. 78.
44 Zob. ibidem, s. 86. Prace Ch. Guignona znajduj¹ siê obecnie w zbiorach prywatnych.
45 Zob. P. K r a k o w s k i, Krajobraz idealny w malarstwie w. XVIII i XIX. �Folia Historiae

Artium� t. 12 (1976), s. 161.
46 Zob. K u d e l s k a, Juliusz S³owacki i sztuki plastyczne, s. 86�87.
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Uruchomienie sfery tych znaczeñ przez S³owackiego nie by³o ówcze�nie od-
krywcze. Inni zg³êbiaj¹cy tajemnice �wiata pisarze europejscy wykorzystywali
równie¿ w swoich dzie³ach symboliczn¹ funkcjê jêzyka, a¿eby przekazywaæ tezê
o kosmicznej jednorodno�ci i u³atwiaæ przenikniêcie tej zagadki 47. Jako nowator-
sk¹ potraktowaæ mo¿na w analizowanych tekstach czasoprzestrzeñ, w której sym-
bole odsy³a³y do zjawisk pozajêzykowych. Z pejza¿y idealnych S³owacki przej-
mowa³ umieszczanie na pierwszym planie osób i przybli¿anie dali, znane poecie
tak¿e z praktyk scenografów teatralnych. Poka¿my to na przyk³adzie wstêpnego
obrazu II fragmentu poematu:

W szwajcarskich górach jest jedna kaskada,
Gdzie Aar wody b³êkitnymi spada.
Pozwól tam spojrzeæ zawróconej g³owie.
Widzisz tê têczê na burzy w parowie?
Na mg³ach srebrzystych ca³a siê rozwiesza,
Nic j¹ nie zburzy i nic j¹ nie zmiesza;
A czasem tylko jakie bia³e jagniê

Przez têczê idzie na skraju doliny
Szczypaæ kwitn¹ce ró¿e i leszczyny;

Lub jaki go³¹b, co wody zapragnie
Jakby siê blaskiem pochwaliæ umy�lnie,
Przez têczê szybko przeleci i b³y�nie.
Tam j¹ ujrza³em! [...]. [Sz 284, w. 7�19]

Prostok¹t, którego krótszy bok stanowi podstawê ramy obrazu, pomie�ci³ kas-
kadê spadaj¹c¹ w dolinê, mg³ê nad burz¹ rozbijanej w py³ wody przy zetkniêciu
z p³ask¹ przestrzeni¹ i roztoczon¹ nad t¹ mg³¹ têczê. Nie jest to obraz kopiowany
z natury. Znawca terenu, Stanis³aw Makowski, mówi, ¿e wody Aaru sp³ywaj¹ do
kamienistego parowu, czyli doliny, nie ma tam wiêc ³¹ki z ró¿ami ani krzewów
leszczyny. W ubarwionej imaginacj¹ pamiêci poety przechowa³ siê kolorowy, od-
realniony obraz, rzutowany �zdecydowanie z góry� 48. Wed³ug mnie chodzi tu o dru-
gi plan, przy dolnej granicy obrazu, na pierwszym planie narrator wystêpuje jed-
nocze�nie jako bohater zawi¹zuj¹cego siê w¹tku mi³osnego. Kiedy siê odwraca,
przy �zawróconej g³owie� widzi wodospad i rekwizyty krajobrazu dlatego, i¿ od-
leg³o�æ miêdzy planami zosta³a skrócona. Poeta, pos³uguj¹c siê technik¹ dekorato-
rów teatralnych i pejza¿ystów, przybli¿y³ t³o i tym samym je powiêkszy³. Móg³
wtedy pokazaæ to, czego z daleka go³ym okiem dostrzec nie mo¿na.

Przenoszenie praw sztuk plastycznych, które d¹¿¹ do uzyskania jednego wra-
¿enia wzrokowego 49, w sferê poezji napotyka opór czasowo�ci. Obrazy poetyckie
S³owackiego powielaj¹ najczê�ciej ruch w przestrzeni, kadruj¹c przesuwanie siê
postaci na nieruchomym (choæby tylko chwilowo) tle. Tak dzieje siê w przypadku
id¹cego jagniêcia i lec¹cego go³êbia z têcz¹ na dalszym planie (Sz 284, w. 13�18)
W czasoprzestrzeni obrazów poematu ruch bywa tak¿e markowany. Umieszczona

47 Zob. M. J a n i o n, Ku�nia natury. Gdañsk 1994, s. 35. Wed³ug K a m i o n k i - S t r a s z a-
k o w e j  (op. cit., s. 209) w zwi¹zku z pobytem w Londynie móg³ S³owacki poznaæ Epipsychidiona
Shelleya i inne utwory poetyckie, w których znalaz³y wyraz �podobne koncepcje symbolicznych,
mistycznych i magicznych powinowactw cz³owieka i natury�.

48 S. M a k o w s k i, �Têcza na burzy w parowie�. S³owacki. �Beniowski�. Mickiewicz. Wro-
c³aw 1984, s. 227.

49 Zob. S t r z e m i ñ s k i, op. cit., s. 46.
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na wprost kaskady dziewczyna wychodzi �z têczy� (Sz 284, w. 20), która, jak
biblijny znak przymierza miêdzy Bogiem a lud�mi, staje siê tu bram¹, symbolem
przej�cia z jednego stanu psychicznego w inny, z obojêtno�ci do zakochania 50. Czas
przej�cia znakuje czynno�æ wzroku narratora przesuwaj¹cego siê od jej stóp do
warkoczy. S³oñca nie ma w obrazie, jest poza ram¹, po przeciwnej stronie ni¿ tê-
cza, opromienia dziewczynê (�Tak jasn¹ by³a od promieni s³oñca!�, Sz 284, w. 22),
wydobywaj¹c b³êkit oczu. Poeta wiedzia³, ¿e zwiêkszon¹ ostro�æ widzenia osi¹ga
siê przy odwróconej od s³oñca pozycji patrz¹cego.

Wodospad Aaru przera¿a³ i przera¿a do dzi� hukiem spadaj¹cej wody 51. S³o-
wacki zrezygnowa³ jednak z grozy, dostosowa³ pole recepcyjne do wra¿liwo�ci
narratora, szukaj¹cego ucieczki przed melancholi¹ w aurê spokojno�ci. Kiedy, roz-
budowuj¹c narracjê, mówi on o pó�niejszym lêku przed utrat¹ dziewczyny, ods³a-
nia swoje sk³onno�ci do halucynacji:

Bo siê lêka³em, ¿e jak widmo blade,
Nim dusza ze snu obudzona krzyknie,

Upadnie w przepa�æ, w têczê i w kaskadê
I roztopi siê, i zga�nie, i zniknie; [Sz 284, w. 31�34]

Oprócz wpisania zjawisk kinetycznych w pejza¿ i powi¹zania go z anegdot¹
w II fragmencie, a potem w ca³ym utworze, obrazy przekazuj¹ sensy naddane za
pomoc¹ symboli czerpanych z mitologii �ródziemnomorskiej, z Biblii, antropolo-
gii europejskiej (archetypy) i z folkloru. Kudelska zauwa¿y³a, ¿e poeta nie liczy³
siê zupe³nie z faktycznymi, wystêpuj¹cymi w Szwajcarii gatunkami ro�lin i zwie-
rz¹t 52, co znaczy, ¿e dobiera³ je pod k¹tem sensów symbolicznych. W scenie spo-
tkania rekwizyty-symbole charakteryzuj¹ dziewczynê, uprzedzaj¹ zmys³owe unie-
sienie m³odych i katastrofalne zakoñczenie romansu: jagniê symbolizuje nie�mia-
³o�æ, niewinno�æ i ofiarê, go³¹b � tak jak w micie Afrodyty � rozkosze i uciechy
zmys³owe, ró¿e � doskona³o�æ, mi³o�æ, piêkno, ale i przemijanie 53. Projekcja w¹t-
ku mi³osnego nie rysuje siê optymistycznie, albowiem krzew leszczyny rosn¹cy
na skraju alpejskiej doliny, nb. zupe³nie tam nieznany, lud polski kojarzy³ z naro-
dzinami lub �mierci¹ ludzi 54. Wzorcowy dla ca³ego utworu obraz spotkania jest
stylizowany. Pejza¿ idealny w baroku mia³ budziæ szlachetne uczucia, w wersji
merkantylnej � zaciekawienie regionem, S³owacki bêdzie w ramach tej konwencji
tworzy³ pozornie prawdziwe krajobrazy, harmonizowane z piêknem ulotnej mi³o-
�ci kochanków i zarazem z mitem z³otego wieku.

We wczesnym romantyzmie niemieckim, po lansowanym przez Winckelman-
na zachwycie nad greckim antykiem, przysz³a pora na aktualnie potrzebny w roz-
bitym pañstwie mit kultury zgodnej z natur¹. Wspó³twórc¹ i g³ównym wizjone-

50 Zob. B a l d o c k, op. cit., s. 106�107.
51 Zob. M a k o w s k i, W szwajcarskich górach, s. 34�35. Zob. te¿ L. L i b e r a, �W Szwajca-

rii�. Studium o Juliuszu S³owackim. Kraków 2001, s. 48�51.
52 K u d e l s k a, Juliusz S³owacki i sztuki plastyczne, s. 88.
53 Zob. W. K o p a l i ñ s k i, S³ownik symboli. Warszawa 1990, s. 99. Bêdzie to dla mnie �ród³o

deszyfrowania takich symboli, jak: bia³y (bia³o�æ, biel), czerwieñ, b³êkit, brama, delfin, dolina, dzwon,
go³¹b, góra, gwiazda, jaskinia (grota), jeleñ, ko³o, korona, ksiê¿yc, lilia, ³abêd�, motyl, niebo, orze³,
ró¿a, s³oñce, s³owik, sosna, srebro, têcza, wiatr, woda, z³oto, �ród³o.

54 Zob. P. K o w a l s k i. Leksykon. Znaki �wiata. Omen, przes¹d, znaczenie. Warszawa 1998,
s. 274, 610.
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rem Nowej Grecji by³ Friedrich Schiller 55, wskutek czego kraj ten nabiera³ warto-
�ci Raju utraconego. Czas trwania zbiorowej szczê�liwo�ci nazywano ka¿dorazo-
wo z³otym wiekiem.

Pojêcie z³otego wieku na prze³omie stuleci XVIII i XIX przesuwano coraz
dalej wstecz, w czasy przedhistoryczne, ba�niowe, a nawet do wstêpnej fazy kre-
acji �wiata, gdy panowa³a jedno�æ ducha i materii 56. Nostalgia za Rajem utraco-
nym nie by³a nowa, znajdowa³a ju¿ wyraz w mitach, w dawnych wierzeniach,
obrzêdach i technikach mistycznych 57. Wed³ug Platona mity to objawienie ró¿-
nych, pozarozumowych prawd i przekaz archaicznych wyobra¿eñ. S³owacki czy-
ta³ dzie³a Platona w Genewie 58. Pod jego wp³ywem poeta kreuje przezroczyst¹
postaæ ukochanej. Jest ona sob¹ i zarazem prze�wiecaj¹ przez ni¹ boginie z daw-
nych opowie�ci, tzn. mitów. Jak Afrodyta �z têczy wysz³a i z potoku piany� (w. 20),
a¿eby w sennych rojeniach narratora (a sen wed³ug filozofii transcendentalnej re-
aktywowa³ mity i ba�nie) upodobniæ siê do Amfitryty:

[...] by³a jak wodne boginie:
Mia³a powozy z delfinów, z go³êbi,
I kryszta³owe pa³ace na g³êbi,
I ksiê¿ycowe korony w noc ciemn¹... [Sz 286, w. 83�86]

Imienia Amfitryty (ani Afrodyty) w tek�cie S³owackiego nie ma, lecz atrybuty
i rekwizyty bogini rozstrzygaj¹ o jej identyfikacji z ma³¿onk¹ Posejdona. Analo-
gicznie gesty bezimiennej dziewczyny odbijaj¹ i ponawiaj¹ transgresyjne gesty
greckich bogiñ. W swej niezwyk³o�ci jest nawet zdolna do iluzyjnego bycia ³abê-
dziem:

Ach! ona by³a jak bia³e ³abêdzie,
By³a jeziora b³êkitnego pani¹;
P³ynê³a lec¹c � ³ód� lecia³a za ni¹,
Za ³odzi¹ jasno�æ szafirowym szlakiem,

Za t¹ jasno�ci¹ rybek korowody,
I wyrzuca³y siê a¿ do niej z wody; [Sz 286, w. 75�80]

£abêd� to archetyp wspólny ca³ej kulturze europejskiej 59. Symbolicznie koja-
rzony z kobiet¹, nago�ci¹ i erotyk¹, przywo³any zosta³ celem przedstawienia mi-
³osnego uniesienia m³odych. Obraz ma te¿ znaczenie szersze, koresponduje z uto-
pi¹ Raju utraconego, w której zaciera³y siê granice miêdzy fizykalno�ci¹ a nie-
wa¿ko�ci¹, ujête w oksymoron �p³ynê³a lec¹c�. Kiedy Amfitryta znajduje siê nad
jeziorem, ryby opuszczaj¹ swoje naturalne �rodowisko i grawituj¹ ku dziewczy-
nie. Skrajna wersja utopii zak³ada³a, ¿e pierwotnie nawet przeciwieñstwa p³ci

55 Zob. M. J. S i e m e k, Fryderyk Schiller. Warszawa 1970, s. 69�72. Wp³yw Schillera na
S³owackiego obejmuje, zdaniem badaczy, tylko dramaty.

56 Zob. E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i ³aciñskie �redniowiecze. Prze³., oprac.
A. B o r o w s k i. Kraków 1997, s. 273.

57 Zob. M. E l i a d e, Mefistofeles i androgyn. Prze³. B. K u p i s. Oprac. R. R e s z k e. War-
szawa 1994, s. 128.

58 Zob. R. P r z y b y l s k i, Rozhukany koñ. Esej o my�leniu Juliusza S³owackiego. Warszawa
1999, s. 120�123.

59 Na temat uniwersalnych symboli ptaków, w tym ³abêdzi, zob. I. S i k o r a, £abêd� i lira.
O symbolice autotematycznej w poezji M³odej Polski. W zb.: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli
autora w literaturze. Red. E. Ku�ma, M. Lalak. Szczecin 1991, s. 83, 86.
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wspó³istnia³y ze sob¹ nie znosz¹c siê. Symbolem androgynizmu sta³ siê w³a�nie
³abêd�, poczytany za byt jednorodny, poniewa¿ szyja ptaka ma kszta³t falliczny,
a ob³o�æ przypomina cia³o kobiece 60.

Niweluj¹ca sprzeczno�ci jednolito�æ obejmuje tak¿e ró¿ne przestrzenie; os³a-
bia ich diametralne odrêbno�ci i tworzy ze �wiata po³¹czon¹ ca³o�æ. Idea p³ynno�-
ci granic miêdzy morzem, ziemi¹ a powietrzem generuje obraz �róde³ Rodanu (frag-
ment III):

Poszed³em za ni¹ przez góry, doliny,
I szli�my razem u stóp tej lawiny,
Gdzie �nieg przybiega a¿ do stóp cz³owieka

Sp³aszczon¹ p³etw¹ jak delfin olbrzymi;
Para mu z nozdrza srebrzystego dymi,

A Rodan z paszczy b³êkitnej ucieka, [Sz 285, w. 41�46]

S³owacki zna³ z autopsji przedstawiony pejza¿, czyli podnó¿e jednego ze szczy-
tów górskiej grupy Damma, z którego wyp³ywa Rodan 61, natomiast wierzcho³ek
tej góry przypuszczalnie z Widoku na lodowiec Rodanu Gaspara Wolfa lub z in-
nych, podobnych pejza¿y, stworzy³ jednak obraz nieadekwatny do rzeczywistego.
Panoramê okre�la wers �Poszed³em za ni¹ przez góry, doliny�, a zaraz po nim
mamy punkt obserwacji: najni¿sz¹ czê�æ lawiny, znajduj¹c¹ siê u stóp bohaterów.
Przed wzrokiem patrz¹cych rozci¹ga siê z ukosa widok sp³aszczonej p³etwy ssaka
z rzêdu waleni, zewnêtrzny, dymi¹cy par¹ otwór nosa, tzn. nozdrze i paszcza, roz-
warte miejsce, sk¹d wyp³ywa woda. Je�li rozlewisko wodne umie�ciæ w lewej lub
prawej, dolnej czê�ci obrazu, w pobli¿u usytuowaæ postacie bohaterów i dwie sar-
ny, symetria kompozycyjna przypomina obraz Wolfa.

Zapytajmy: dlaczego lodowiec podsun¹³ wyobra�ni poety kszta³t delfina? Czy
wprowadzi³ on tê metaforê dla poetyckich efektów animizacji, jak mówi siê w opra-
cowaniach? Tak, ale równie¿ z innych wzglêdów, dla idei przyrody rodz¹cej (natura
naturans), która uwolni³a wodê, daj¹c¹ pocz¹tek rzece w p³ynnej fazie kreacji
Natury. Delfin nadawa³ siê na wzorzec prajedni �wiata, nale¿y bowiem do dwóch
przestrzeni: wody i atmosfery. Mo¿na s¹dziæ, i¿ S³owackiego zainteresowa³ delfi-
nem Arystoteles, który opisa³ sposób jego oddychania przez prowadz¹cy do p³uc
kana³, zakoñczony na górnej powierzchni g³owy otworem nozdrzowym. Nazywa³
go pryskawk¹ (obecnie tryskawka). Podobne do fontanny wydmuchy powietrza
otoczone s¹ mg³¹ pary wodnej 62. W lustrze delfina odbijaj¹ siê fakty analogiczne
zachodz¹ce w przyrodzie. W czasie ¿eru poch³ania on i wyrzuca z paszczy wodê,
tak jak podskórnie sp³ywaj¹ce z gór wody przy du¿ym spadku wybijaj¹ na ze-
wn¹trz, daj¹c pocz¹tek rzece Rodan. Arystoteles mia³ problem z zaliczeniem del-
fina do której� z grup zwierz¹t. Brak zaklasyfikowania wspó³gra³ z koncepcj¹ od-
powiednio�ci zjawisk filozofów przyrody. Granice miêdzy delfinem a Kosmosem
zacieraj¹ siê tak¿e z powodu srebrzysto�ci nozdrza i b³êkitno�ci paszczy. Srebro

60 Zob. G. B a c h e l a r d, Wyobra�nia poetycka. Wybór pism. Wybór H. C h u d a k. Warsza-
wa 1975, s. 121. � E l i a d e, op. cit., s. 127.

61 Zob. M a k o w s k i, W szwajcarskich górach, s. 43.
62 Zob. A r y s t o t e l e s, Dzie³a wszystkie. T. 3. Prze³., wstêpy i komentarze P. S i w e k. War-

szawa 1992, s. 526. Prace tego filozofa nale¿a³y do kanonu lektur filozofów przyrody, a tak¿e elit
kulturalnych epoki. St¹d twierdzenie bez dowodu, i¿ S³owacki go zna³. Poza tym wczesny roman-
tyzm niemiecki nawi¹zywa³ do Arystotelesa (zob. A n d r z e j e w s k i, op. cit., s. 148).
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to stary symbol ksiê¿yca, decyduj¹cego o przyp³ywach i odp³ywach mórz. Delfin
partycypuje w jego sile. B³êkit z kolei jest barw¹ przestworu nieba. Odcienie ko-
loru niebieskiego, b³êkit i szafir, dominuj¹ w poemacie. Jedna z funkcji tego kolo-
ru polega na symbolicznym wyra¿aniu potrzeby integruj¹cego rozumienia �wiata.

 Je�li obraz interpretowaæ symbolicznie, wyra¿a on pradawn¹, harmonijn¹ Jed-
niê natury, przyrody, ludzi i zwierz¹t, uchwycon¹ wizualnie tak¿e w kadrze z sar-
nami (fragment II), które:

[...] jakby szczê�cia ludzkiego �wiadome,
Stanê³y blisko z³ote, nieruchome;
I utopi³y oczów b³yskawice
W kochanki mojej b³êkitne zrennice;
I d³ugo patrz¹c, nieruchome obie,
G³owy promienne pok³ad³y na sobie.
Rzek³em: �One siê zakocha³y w tobie!� [Sz 285, w. 49�55]

�renice z b³êkitu zauwa¿y³ bohater ju¿ w momencie poznania dziewczyny
(w. 24). B³êkit to nie tylko symbol nieba, lecz tak¿e uduchowienia 63, którym objê-
te zosta³y sarny � patrz¹ bowiem na �wiat �oczami duszy�. Aby zrozumieæ feno-
men znoszenia sprzeczno�ci w�ród dzie³ przyrody, trzeba przywo³aæ mit z³otego
wieku (prymarny wobec sielankopisarstwa), obszar oniryzmu, ba�ni, mitów i sym-
boli. W synkretycznej poetyce utworu W Szwajcarii uwagê badaczy przyci¹ga
przede wszystkim ba�niowo�æ 64, mimo i¿ typowa dla niej, zacieraj¹ca granice
miêdzy pragnieniem a spe³nieniem cudowno�æ wystêpuje równie¿ w mitach i � co
wiêcej � w legendach. Jak ju¿ wiemy, lekcewa¿enie praw fizyki przeniknê³o do
poematu z opowie�ciami o Afrodycie i Amfitrycie, pokonuj¹cej w niewyt³umaczo-
ny sposób przestrzenie, natomiast �redniowieczna legenda o Wilhelmie Tellu mo-
delowa³a obrazy we fragmentach V i VI utworu W Szwajcarii.

Zaciekawienie S³owackiego bohaterem walcz¹cym z Habsburgami o niepod-
leg³o�æ Szwajcarii dokumentuj¹ listy do matki. W pierwszym wys³anym z Gene-
wy czytamy: �Zjechawszy z Jura w pó³ godziny stanêli�my na gruncie Szwajca-
rów � w ojczy�nie Wilhelma Te[l]la� (L 97, 30 XII 1832). Nastêpnie poeta opisy-
wa³ dzieci bawi¹ce siê w wojsko � jak przystoi potomkom Tella (L 119, 15 VII
1833), w li�cie-kronice donosi³:

By³em w kaplicy Will. Tella � ³ódka nasza zatrzyma³a siê na skale, z której bohater wy-
skoczy³, Gesslera na jezioro odepchn¹wszy. [L 170, 21 VIII 1834]

Wed³ug legendy namiestnik cesarski z Uri, wójt Gessler, pewnego razu wy-
p³yn¹³ ³odzi¹ z Tellem na Jezioro Czterech Kantonów. Zaskoczony przez burzê,
kaza³ rozkuæ wiê�nia z kajdan, jako ¿e by³ to dobry ¿eglarz. Gdy ³ód� znalaz³a siê
blisko zachodz¹cej w jezioro ska³y, Tell wyskoczy³, pchniêciem odsun¹³ j¹ od brzegu

63 Zob. H. B i e d e r m a n n, Leksykon symboli. Warszawa 2001, s. 38.
64 Badania koncentrowa³y siê na analogicznych do ba�ni cechach poematu W Szwajcarii. Wy-

mienia³o siê: nieokre�lono�æ przestrzeni i czasu, oniryzm, kolorystykê obrazów, refleksy �wietlne,
pogranicza widzialno�ci i niewidzialno�ci czy te¿ urodê bohaterki (zob. np. E. D ¹ b r o w s k a,
B. We i s s m a n, Ba�niowo�æ poematu �W Szwajcarii� Juliusza S³owackiego. �Zeszyty Naukowe
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Powstañców �l¹skich w Opolu�, seria A, Filologia Polska, z. 18
〈1980〉, s. 32�36). Wiêkszo�æ tych cech wystêpuje w ró¿nych gatunkach literackich. Przemieszanie
ba�niowo�ci z gestami sentymentalnymi bohaterów pojawi³o siê ostatnio w artykule J. L y s z c z y-
n y  Szwajcarska ba�ñ Juliusza S³owackiego (w zb.: Juliusz S³owacki. Wyobra�nia i egzystencja. Red.
M. Kuziak. S³upsk 2002).
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i uciek³ 65 . Jedno ze �ciennych malowide³ w zwiedzanej przez S³owackiego kapli-
cy mog³o utrwaliæ ów gest przekroczenia granicy miêdzy niewol¹ a wolno�ci¹.
W takim w³a�nie sensie odtwarza go bohaterka poematu (fragment V):

[...] � Oto przed Tella ko�cio³em
Pierwsza na kamieñ wyskoczy³a p³ocha
I powiedzia³a mi w g³os, ¿e mnie kocha,
I odes³a³a mnie znów na jezioro,

£ódkê m¹ � piersi¹ odtr¹ciwszy bia³¹... [Sz 286, w. 91�95]

Po jakim� czasie:

[...] zawo³a³a ³ód� ze mn¹ do siebie.
Us³ysza³a j¹ ³ódka i spostrzeg³a,
I sama do niej z b³êkitu przybieg³a. [Sz 286, w. 108�110]

Zauwa¿my, i¿ bohaterka osi¹ga tak¹ moc woli jak greckie boginie: przekracza
prawa uprzedmiotowionej rzeczywisto�ci i podporz¹dkowuje ³ód� swoim pragnie-
niom. Ekspresjê ducha wysuwano wtedy w nauce jako warunek wy¿szego pozna-
nia, a w dalekiej perspektywie � powrotu do z³otego wieku ludzko�ci 66. Tak¿e
ówcze�ni przyrodoznawcy apoteozowali wewnêtrzne si³y i umys³ cz³owieka zdol-
nego dotrzeæ do tajemnicy Stworzenia. �wiat by³ dla nich tekstem daj¹cym siê
odczytaæ dziêki systemowi odbiæ. Je�li przyj¹æ, ¿e metafor¹ romantycznej zasady
poznania sta³o siê lustro, tafla wody mog³a odegraæ rolê zwierciad³a 67. Jezioro
w analizowanym obrazie spe³nia dwie funkcje: stanowi konkretne, okolone drze-
wami miejsce akcji i otwarcie na Kosmos. Obydwie przestrzenie � jeziora i uni-
wersum � nale¿¹ do siebie wskutek odbicia, wchodz¹ jedna w drug¹, tworz¹ jed-
no�æ tego, co naturalne i idealne, skoñczone i nieskoñczone. Ta prawda uformo-
wa³a obraz, na którym ko³ysz¹ce siê na wietrze sosny, za spraw¹ natury objawianej
ruchem energii, zosta³y w lustrze wody odkszta³cone, by odkryæ swoj¹ pozbawio-
n¹ materialno�ci nieprzedstawialno�æ (fragment VI):

A pod tym progiem s¹ na wodzie plamy
Od sosen, co siê ko³ysz¹ na niebie, [Sz 287, w. 116�117]

I jednocze�nie woda odkrywa bezcielesno�æ bohaterów, patrz¹cych � jak mi-
tyczny Narcyz � w jej lustro:

Choæ sercem tylko byli�my z³¹czeni.
Fala tak pe³na ruchu i promieni,
¯e jednym �wiat³a obj¹wszy nas ko³em,
Zmiêsza³a niby anio³a z anio³em. [Sz 287, w. 127�130]

Wiatr konotuje w Biblii sferê ducha, ko³o to symbol wieczno�ci, �wiat³o � taka
sama jak ruch postaæ energii natury, a zachodzenie na siebie w wodzie cieni osób
odnosi siê do przezwyciê¿aj¹cej solipsyzm Narcyza, zakorzenionej w naturze mi³o-
�ci. Ko³o, symbol wieloznaczny, mo¿e te¿ odsy³aæ do struktury wszech�wiata,
pochodziæ ze Starego Testamentu, z opisu �wi¹tyni wzniesionej wed³ug planu

65 Zob. A. E. O d y n i e c, Listy z podró¿y. T. 2, cz. 4. Oprac. M. D e r n a ³ o w i c z. Warszawa
1961, s. 555.

66 Zob. E. S z y m a n i, W. K u n i c k i, wstêp w: N o v a l i s, Henryk von Ofterdingen. Prze³.,
oprac. E. S z y m a n i, W. K u n i c k i. Wroc³aw 2003, s. XXXII�XXXIII. BN II 247.

67 Zob. T. S ³ a w e k, Wnêtrze. Z problemów do�wiadczenia przestrzeni w poezji. Katowice
1984, s. 123. � M. P i w i ñ s k a, Juliusz S³owacki od duchów. Warszawa 1992, s. 133.
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m¹drego króla Salomona. Szkielet �wi¹tyni wytycza³ pion kolumn z cedrów i cy-
prysów, o tym, ¿e uniwersum ma kszta³t kuli, mówi³y jab³ka granatu rze�bione
wokó³ kolumnowych g³owic, odlane w br¹zie ko³a ró¿nej wielko�ci, pier�cienie
i wieñce. Kopu³ê nieba na�ladowa³ wklês³y strop, wykonany z cedrowego drze-
wa. Najczêstszy motyw p³askorze�b stanowi³y girlandy, pó³wieñce z li�ci i kwia-
tów podwieszone po brzegach, by sugerowaæ linie nieskoñczono�ci. I cheruby,
które wystêpowa³y równie¿ jako rze�by 68. Cherubini (jedna z kategorii anio³ów)
s³u¿yli w Starym Testamencie do utrzymywania wiêzi miêdzy niebem a ziemi¹.
W takiej funkcji wystêpuj¹ anio³owie w  granicznym fragmencie IX poematu S³o-
wackiego, w pozosta³ych bêd¹ synonimem Bo¿ego ducha, oznaczaj¹cym miejsce
zamieszkania Boga (w. 3�4, 97, 271, 283) lub pierwiastek duchowy w cz³owieku.
Wed³ug bohatera dziewczyna by³a bardzo uduchowiona, dlatego nazywa³ j¹ anio-
³em (w. 88, 101, 133) lub z³otym anio³em (w. 123, 133, 209). Jej niezwyk³o�æ
zaznaczy³a siê ju¿ w scenie wej�cia w akcjê podwójnym �wiat³em, emanuj¹cym
z postaci:

Tak jasn¹ by³a od promieni s³oñca!
Tak pe³na w sobie anielskiego �witu! [Sz 284, w. 22�23]

Jak cia³a niebieskie bohaterka odbija blask s³oñca i jednocze�nie uzewnêtrz-
nia �wiat³o w³asne. Duchowe piêkno ukochanej zobaczy³ bohater S³owackiego
podczas spotkania w grocie. Przyj¹³ wtedy postawê adoruj¹cych niezwyk³o�æ i �wiê-
to�æ Matki Boskiej przedstawianej na ikonach. W tradycjê Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, któr¹ poeta zna³, wpisany by³ kult cudownych ikon Maryi 69. Moim
zdaniem, z tego w³a�nie kultu zaczerpn¹³ tak¿e wzorzec niebiañskiego zaurocze-
nia dziewczyn¹. Modli³ siê wiêc do niej, a w koñcu uzna³ za �wiêt¹ (fragment VII):

Tak nieruchoma sta³a � a ko³o niej
Igra³y têcze w blaski rozmaite.

Ja wtenczas modliæ siê zacz¹³em do niej.
Ave Maria!
Jak bia³a ró¿a, kiedy siê rozwija,
Ró¿ pokazuje z piersi odemkniêtej,
Taki rumieniec wyszed³ z lica �wiêtej. [Sz 287�288, w. 146�152]

Uwznio�lenie bohaterki do granic mistyfikacji uczyni³o j¹ godn¹ transcenden-
cji. Idea ta pochodzi³a z pism filozofów przyrody, którzy, przesuwaj¹c granice �wiata
w nieskoñczono�æ, znie�li przedzia³ miêdzy cz³owiekiem a uniwersum 70. W ich
mistycznie ukierunkowanej my�li wszech�wiat to domena Absolutu, Boga sub-
stancjalnego i tworz¹cego (natura naturata). Intelektualne rozwa¿ania i docieka-
nia filozofów budzi³y wielkie pragnienie psychicznego dotarcia do tajemnicy bytu
czy choæby wzniesienia siê nad przestrzeñ oko³oziemsk¹. Uniesienie duszy swo-
ich bohaterów przedstawi³ S³owacki w VIII fragmencie poematu. Mentalny pro-

68 Zob. Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych. Oprac.
Zespó³ Biblistów [...]. Biblia Tysi¹clecia. Wyd. 3. Poznañ 1980, Pierwsza Ksiêga Królewska, s. 317.
Postaci¹ Salomona mog³a zainteresowaæ S³owackiego XIII pie�ñ Raju w Boskiej Komedii Dantego,
wychwalaj¹ca jego m¹dro�æ (w. 48, 80, 89�109).

69 Zob. P. C h o m i k, Typologia ikon Matki Bo¿ej oraz cechy charakterystyczne kultu ikon
Matki Bo¿ej w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w XVI�XVIII wieku. W zb.: Bizancjum � prawos³awie �
romantyzm. Red. J. £awski, K. Korotkich. Biaùystok 2004, s. 243.

70 Zob. A n d r z e j e w s k i, op. cit., s. 20.
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jekt wyj�cia m³odych w wysokie góry wyra¿a trzykrotna, sakralizuj¹ca anafora
�Pójdziemy razem� i czterokrotna lokalizacja poprzez zaimek przys³owny �Gdzie�:

Pójdziemy razem na �niegu korony!
Pójdziemy razem nad sosnowe bory,

Pójdziemy razem, gdzie trzód jêcz¹ dzwony!
Gdzie siê w têczowe ubiera kolory
Jungfrau i s³oñce z³ote ma pod sob¹;
Gdzie we mgle jeleñ przelatuje skory;
Gdzie or³y skrzyde³ rozwianych ¿a³ob¹
Rzucaj¹ cienie na lec¹ce chmury;
O moja luba! tam pójdziemy z tob¹. [Sz 288, w. 167�175]

Panorama gór � w rzeczywisto�ci Alp Berneñskich z o�mioma szczytami, w�ród
których najwy¿szy to Jungfrau � wyb³yska nagle. Nie wiadomo, z jakiego miejsca
patrz¹c na górski masyw narrator zakodowa³ w pamiêci jego wierzcho³ki metafo-
rycznie nazwane ��niegu koronami�. U¿y³ tego okre�lenia, ¿eby zamanifestowaæ
bosko�æ i wieczno�æ �wiata, bo okr¹g korony nie ma pocz¹tku ani koñca, a biel
w symbolice mistycznej kojarzono m.in. z rado�ci¹ istnienia, duchowo�ci¹, zba-
wieniem i ponadczasowo�ci¹. Boehme ceni³ najbardziej w³a�nie kolor bia³y, któ-
ry, jego zdaniem: �nie jest w³a�ciwy dla misterium natury, lecz odpowiada innemu
misterium � bosko�ci. Kolor ten w misterium natury �wieci jako ¿yj¹ce �wiat³o� 71.

Pos³u¿enie siê niezgodn¹ z realiami metafor¹ koron (linia obrysowuj¹ca górn¹
czê�æ Alp z powodu ostro�ci szczytów ³amie siê sto¿kowato) stanowi sygna³, i¿
obraz nie bêdzie mia³ nic wspólnego z fotograficznym kadrowaniem krajobrazu,
lecz urzeczywistni siê jako próba transcendencji, zbyt s³abo zakorzeniona jednak
w wyobra�ni, by zas³ugiwa³a na miano wizji. Obrazowi brakuje samoistno�ci,
wycofania oka patrz¹cego; podporz¹dkowany on zosta³ narratorowi, który oni-
rycznie odrealnia siebie i partnerkê, ¿eby znale�æ siê z ni¹ (z pogwa³ceniem praw
fizyki) nad sosnowymi, gêstymi lasami, spojrzeæ na Jungfrau z przestrzeni oko³o-
ziemskiej, po czym wznie�æ siê jeszcze wy¿ej, tam gdzie lataj¹ or³y, a nad nimi
w nieskoñczonej dali bytuj¹ gwiazdy.

Fragment VIII to obrazowa synteza filozoficznych doktryn zwi¹zanych ze
wszech�wiatem, kreowana z substancji natury (�wiat³o, kolory, nieregularnie bieg-
n¹ce linie, ruch) i dostrzeganych zmys³ami form egzystencji, które dobierane bêd¹
pod k¹tem przechowywanych w zbiorowej pamiêci archetypów. S³owacki mówi
tym razem symbolami o uduchowieniu wszech�wiata, zak³adaj¹c przypuszczalnie
za Schellingiem, autorem Filozofii przyrody, ¿e duch ludzki jako czê�æ Absolutu
mo¿e ogarn¹æ i poj¹æ uniwersum 72. Kiedy narrator siêgn¹³ �wiadomo�ci¹ do Kos-
mosu, zobaczy³ wype³niaj¹ce go �wiat³o, którego �ród³em jest s³oñce. Uleg³ jed-
nocze�nie z³udzeniu, do�wiadczanemu przy wzniesieniu siê nad ziemiê czy te¿
morze podczas wschodu i zachodu s³oñca. Ludziom wydaje siê wtedy, ¿e jest ono
bardzo nisko. W tym poetyckim widzeniu ze wzglêdu na barwê emitowanego �wia-
t³a s³oñce okre�lone zosta³o jako z³ote. Jungfrau �s³oñce z³ote ma pod sob¹�, a¿e-
by wskutek obni¿enia horyzontu spotêgowaæ wra¿enie ogromu �wiata. Ale s³oñce
to tak¿e znak Boga, bezcielesno�ci i ducha. Równocze�nie z³oto wskazuje na naj-

71 J. B o e h m e, Ponowne narodziny. Prze³. J. K a ³ ¹ ¿ n y, A. P a ñ t a. Poznañ 1993, s. 63.
72 F. W. Schelling, a tak¿e ówcze�nie popularny J. G. Fichte wyprowadzili swoje systemy filo-

zoficzne z doktryny B. Spinozy. Zob. A n d r z e j e w s k i, op. cit., s. 19�20, 55�57.
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wy¿sze warto�ci. Epitet �z³oty� sygnalizuje zawsze niezwyk³e nacechowanie przed-
miotów, zdarzeñ, stanów ducha, d¹¿eñ czy te¿ pozytywn¹ energiê psychiczn¹ cz³o-
wieka. W takim znaczeniu funkcjonuje w ca³ym poemacie. Do z³otego snu po-
równany zosta³ romans m³odych (w. 1), po zgonie ukochanej narrator czeka, a¿
ksiê¿yc �zaszele�ci z³otem� (w. 438), by jego zbola³a dusza opu�ci³a ten �wiat.
W z³otym szele�cie zawiera siê esencjonalna nadzieja na uspokojenie i zbawienie.

Maj¹ swoj¹ semantykê tak¿e �niebieskie lazury� (w. 178). Powietrzny b³êkit
to synonimiczne okre�lenie nieba jako tajemniczego miejsca anio³ów (w. 286�
292). Ju¿ w inwokacji bohater dziwi siê, ¿e jego dusza nie ulatuje �za niebieskie
szranki� (w. 5). B³êkit tak samo jak z³oto waloryzuje sakralnie �wiat: b³êkitne s¹
wody Aaru (w. 8), jeziora i niebo (w. 70, 76, 82, 110, 362). Podstawowy dla b³êki-
tu kolor niebieski wspó³tworzy (z czerwonym, pomarañczowym, ¿ó³tym, zielo-
nym i fioletowym) têczê, ulubione zjawisko �wietlne S³owackiego, lub tylko grê
kolorów, które têczê imituj¹. Jungfrau ubiera siê w têczowe barwy, podobnie jak
ukochana w lodowej grocie, kiedy ko³o niej � �Igra³y têcze w blaski rozmaite�
(Sz 287, w. 147).

Ró¿nica w ukazywaniu promieniowania �wietlnego w tych dwóch ujêciach
polega na tym, ¿e w pierwszym przypadku wystêpuje du¿e natê¿enia �wiat³a i bez-
kresna perspektywa powietrzna, w której drgania eteru wokó³ przedmiotu (góry)
mieni¹ siê pod b³êkitnym niebem barwami, w drugim � promienie wpadaj¹ce do
groty opalizuj¹ wskutek odbicia od postaci dziewczyny, a przy zetkniêciu siê z lodo-
wymi �cianami nadaj¹ im przezroczysto�æ kryszta³u (Sz 288, w. 154, 160). Obser-
wacja widzialnego promieniowania �wiat³a prowadzona by³a na gruncie nauki od
XVII wieku. S³owacki móg³ wiedzieæ, i¿ fizyk francuski Augustin Jean Fresnel od-
kry³ falow¹ teoriê �wiat³a 73. Ten s¹d po�wiadcza wysy³anie promieni z jednego ogniwa
do drugiego w spojrzeniu saren, o których poeta pisze: �utopi³y oczów b³yskawice /
W kochanki mojej b³êkitne zrennice� (Sz 285, w. 51�52), odbijanie siê �wiat³a
w wodzie (Sz 287, w. 128�129) czy wspomniane refleksy �wietlne w lodowej gro-
cie. Wiedza autora W Szwajcarii na temat wra¿eñ wzrokowych wzbogaci³a pano-
ramê Kosmosu, kolorowe powietrze nad Jungfrau sta³o siê wyrazem piêkna i do-
skona³o�ci dzie³a natura naturata, czyli Boga.

Ideê rozumowej percepcji boskiego uniwersum symbolizuj¹ drzewa oraz
zwierzêta. Sosny to znak nie�miertelno�ci, jeleñ � zwierzê kosmiczne, prezentuje
zasadê porz¹dku, jaka rz¹dzi wszech�wiatem. Przy jesionie, drzewie, którego ko-
rzenie, tak wierzono, siêgaj¹ w g³¹b ziemi, podczas gdy ga³êzie tkwi¹ w boskim
Kosmosie, Germanie umieszczali cztery jelenie, alegorie czterech stron �wiata.
W staro¿ytno�ci, m.in. i u Celtów, powi¹zany z bogami jeleñ by³ przewodnikiem
dusz w za�wiaty, w ludowych ba�niach i w tradycji chrze�cijañskiej (legendy o �w. Eu-
stachym i �w. Hubercie) ukazywa³ ludziom krzy¿ miêdzy rozga³êzieniami poro¿a 74.
Jako symbol nowo¿ytny konotowa³ sensy egzoteryczne: los, przemijanie, zmar-
twychwstanie, nie�miertelno�æ i duszê.

73 Listy S³owackiego po�wiadczaj¹ jego ciekawo�æ nauk �cis³ych (np. L 74, 3 IX 1832; L 163,
13 VII 1834). Utrzymuj¹ce siê w encyklopediach has³o: Fresnel Augustin Jean (zob. Nowa encyklo-
pedia powszechna. Red. B. Kaczorowski. T. 3. Warszawa 2004, s. 196), to � jak siê wydaje � dowód
znaczenia w nauce, a tak¿e id¹cej za nim popularno�ci tego wybitnego naukowca w czasach wspó³-
czesnych poecie.

74 Zob. K o w a l s k i, op. cit., s. 189�190.
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Podczas gdy legendarny jeleñ przybli¿a³ ludziom prawdy metafizyczne, or³y
wznosi³y my�l w bezkresny przestwór. Szybki i wysoki lot czyni³ z nich wys³anni-
ków do nieba i z nieba na ziemiê. W Biblii anio³owie przybieraj¹ niekiedy kszta³t
or³ów, w Apokalipsie �w. Jana jedna z postaci przy tronie Najwy¿szego ma wy-
gl¹d or³a w locie (Ap 4, 7). S³owacki na pewno o tym wiedzia³, ale � moim zda-
niem � skrzyd³a ptaków rozwiane ¿a³ob¹, czyli czarne, wskazuj¹ na wp³yw Ary-
stotelesa, znaj¹cego podobny gatunek or³a: �Jest on czarnego koloru i bardzo ma³y,
lecz najsilniejszy ze wszystkich or³ów. Mieszka w górach i w lasach [...]. Ma lot
szybki i harmonijne upierzenie� 75. Dla poety szukaj¹cego zwi¹zków tera�niejszo-
�ci ze �wiatem dawnej semantyki wi¹¿¹ce mog³o byæ przypisanie or³om atrybu-
tów Boga, co po�wiadczy³ Arystoteles: �Lata wysoko, by ogarn¹æ wzrokiem prze-
strzeñ bardzo rozleg³¹. Dla tej przyczyny ludzie mówi¹, ¿e orze³ jest jedynym
ptakiem boskim� 76. Nie koliduje to z regu³¹, i¿ w najwy¿szym punkcie nieba osi¹-
ganym przez wzrok cz³owieka dostrzega siê tylko ciemne i jasne kolory. Do kre-
acji �wiata metafizyczne napiêcia wprowadza te¿ ud�wiêkowienie obrazu. Dzwo-
neczki pas¹cej siê trzody zgodnie z natê¿eniem akustyki w wielkiej ciszy nazwa-
ne zosta³y jêcz¹cymi dzwonami. Kojarzone z ¿a³ob¹ i �mierci¹ dzwony w Ko�ciele
katolickim maj¹ wskazywaæ zmar³ym drogê do nieba, wznosiæ dusze nad granice
doczesno�ci. Transcendencja d¹¿y do spotkania z wieczno�ci¹. Przewodnikami
ludzi na tej drodze, a tak¿e znakami Absolutu od zarania wieków by³y gwiazdy.
Gdyby kochankowie nie wrócili ze swojej wyprawy na wysok¹ górê (w mitach
i w Biblii miejsce kultu), powiedziano by, ¿e:

[...] za gwiazd chwycili ³añcuchy
I ulecieli z Pelejad gromad¹. [Sz 288, w. 179�180]

Plejady (u S³owackiego Pelejady), gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka,
z uwagi na fakt, i¿ kilka z nich, najja�niejszych, mo¿na ogl¹daæ go³ym okiem,
budzi³y zainteresowanie staro¿ytnych. Arystoteles w Zoologii uzale¿nia³ rozmna-
¿anie siê zwierz¹t oraz wêdrówki ryb w wodach od pojawienia siê Plejad na niebie
w maju i od zej�cia ich z pola widzenia w grudniu 77. Z gwiezdnymi upodobania-
mi poety niewiele maj¹ one wspólnego, poniewa¿ tak jak inni romantycy lubi³ on
gwiazdozbiór Oriona (zob. L 271, 21 VIII 1837) 78. Reaktywizacja kultury odleg-
³ych pokoleñ i tym razem spowodowa³a wprowadzenie Plejad do poematu. W tle
s¹ mityczne wierzenia, i¿ Zeus zamieni³ w gwiazdy siedem �ciganych przez Ori-
zona córek tytana Atlasa i okeanidy Plejone. Cia³a niebieskie w gwiazdozbiorze
Byka nosz¹ ich imiona 79. Na przeciwleg³ym krañcu Plejad, na ziemi, po wzlocie
bohaterów do gwiazd powstanie potok, który przemieni siê w kaskadê z ³ez. To
metafora nieziszczalno�ci marzeñ o zerwaniu wiêzów z rzeczywisto�ci¹.

U S³owackiego dos³owno�æ wspó³gra z przeno�ni¹, przestrzeñ realna z ducho-
w¹, konkretne zjawiska wizualne mieszaj¹ siê z iluzj¹, spostrze¿enia z wyobra¿e-
niami. Stymuluj¹ca obrazowanie podwójno�æ znaczeñ wyra�nie pojawia siê w na-

75 A r y s t o t e l e s, op. cit., s. 578.
76 Ibidem, s. 579.
77 Ibidem, s. 443, 530, 541.
78 Analogicznie zachwyca³ siê Orionem E. D e l a c r o i x  (Dzienniki. 1822�1863. Cz. 1. Prze³.

J. G u z e, J. H a r t w i g. Wroc³aw 1968, s. 13 〈12 X 1822〉).
79 Zob. Z. K u b i a k, Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1998, s. 172.
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stêpnym, IX fragmencie poematu, który urzeczywistnia archetypiczn¹ têsknotê za
szczê�ciem, istniej¹c¹ w kulturze jako konwencja locus amoenus. Od staro¿ytno-
�ci (Eneida Wergiliusza) a¿ po w. XVI miejsce rozkoszne stanowi³o g³ówny mo-
tyw opisów przyrody i konstrukt malarstwa idealnego. W obydwu dziedzinach
sztuki pejza¿e mia³y zawê¿on¹ perspektywê i zastyg³y czas. Locus amoenus z po-
ezji pasterskiej przeszed³ do sielanek i literatury romansowej 80. Na sceneriê tych
obrazów sk³ada³y siê: dolina, ³¹ka, ogród, drzewa, ro�liny, woda, najczê�ciej w po-
staci strumienia, �piew ptaków, podmuchy wiatru.

Podobnie prezentuj¹ siê realne elementy obrazu S³owackiego: w zamkniêtym
horyzontem parowie, tzn. w g³êbokiej dolinie, w�ród ³¹k stoi otoczony ogrodem
i sadem górski dom. S¹ te¿ typowe dla miejsca rozkosznego detale: ró¿e zagl¹da-
j¹ce do okien, s³owiki na drzewach wi�ni, w niewiadomym punkcie stromego zbo-
cza umieszczona kaskada i stado owiec na ³¹ce. S³owiki oznaczaj¹ tu s³odycz,
mi³o�æ, wiosnê, gra dzwoneczków na szyjach owiec zlewa siê z pogodnym nastro-
jem. Kadry obrazu ods³aniaj¹ siê w momentach, gdy pada na nie �wiat³o s³oñca
lub ksiê¿yca. Szybkie przechodzenie z nocy w dzieñ i na odwrót æwiczy³ S³owac-
ki w obrazie Krzemieñca (Godzina my�li), a obserwowa³ w dzie³ach francuskich
dekoratorów teatralnych, którzy manipulowali o�wietleniem, a¿eby uzyskaæ z³u-
dzenia optyczne 81. Pierwszy kadr pokazuje szalet w dzieñ, zaraz po nim jest noc
ud�wiêkowiona �piewem s³owików i szumem kaskady, rankiem trzody id¹ na ³¹ki.
Harmonia w przyrodzie wyklucza jakiekolwiek sprzeczno�ci, dlatego obraz wy-
wo³uje skojarzenia z sielank¹ czy sentymentalizmem 82. Tak przedstawia siê reak-
cja na powierzchniow¹, przemawiaj¹c¹ do uczuæ estetycznych warstwê obrazu 83.
Ale poza ni¹ jest jeszcze warstwa druga, irracjonalna, emanuj¹ca z rozkosznych
miejsc, o których mówi¹ wersy je okalaj¹ce. Otó¿ fragment IX zaczyna siê od
widmowego kadru, który odbiera temu miejscu status samoistnej rzeczywisto�ci:

Ach! najszczê�liwsi na ziemi nie wiedz¹,
Gdzie duchy skrzyd³a na ramionach k³adn¹,

Gdzie jak ³abêdzie zadumane siedz¹; [Sz 288, w. 183�185]

A koñczy:

[...] stró¿ anio³ bia³y
Rozwija³ skrzyd³a od ska³y do ska³y
I nakrywa³ ten ca³y parów dziki,
Szalet i ró¿e, i nas, i s³owiki. [Sz 289, w. 197�200]

Nadrealna wizja anio³a stró¿a symbolizuje obecno�æ Bosk¹ w istniej¹cym �wie-
cie i czuwanie nad nim. W takim znaczeniu w Biblii dwa z³ote, wykonane z drzewa
oliwkowego cheruby rozpo�ciera³y skrzyd³a w sanktuarium �wi¹tyni Salomona:

80 Zob. C u r t i u s, op. cit., s. 202�206. Zob. te¿ K r a k o w s k i, op. cit., s. 161 n.
81 Zob. A l l e v y - V i a l a, op. cit., s. 73�74.
82 Zob. J. M a c i e j e w s k i, op. cit., s. 92�94, 105�106. � M a k o w s k i, W szwajcarskich

górach, s. 25. Z b³êdnym s¹dem wyst¹pi³ L i b e r a  (op. cit., s. 224), twierdz¹c, i¿ S³owacki tworzy³
w³asn¹ wizjê sentymentalizmu.

83 Wed³ug C. G. J u n g a  (Archetypy i symbole. W: Pisma wybrane. Wybór, wstêp, prze³.
J. P r o k o p i u k. Warszawa 1976, s. 270) dzie³o traktowane niesymbolicznie przemawia do uczuæ
estetycznych, poniewa¿ daje harmonijn¹ wizjê doskona³o�ci, natomiast opcja symboliczna dr¹¿y
nas, uchylaj¹c rozkosz czysto estetyczn¹.
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�skrzyd³o jednego dotyka³o jednej �ciany, a skrzyd³o drugiego cheruba dotyka³o
drugiej �ciany. Skrzyd³a za� ich skierowane do �rodka �wi¹tyni dotyka³y siê wza-
jemnie� (1 Krl 6, 27b�27c) 84. Anielskie skrzyd³a nad parowem to równowa¿nik
biblijnej wyobra�ni, niewykluczone, ¿e i Psalmu 57 Dawida W cieniu Bo¿ych skrzyde³
z wersetami: �Chroniê siê pod cieñ twoich skrzyde³, a¿ przejdzie klêska�.

Anio³ stró¿ jest zobrazowaniem my�li, i¿ cz³owiek ¿yje w czasie, a Bóg
w wieczno�ci. Prawda ta uruchamia odwrotn¹ ni¿ poprzednie interpretacje doliny.
W kontek�cie skoñczono�ci s³owiki oznaczaj¹ z³¹ wró¿bê, smutek, ¿al po¿egna-
nia, �mieræ i ¿a³obê, dzwoneczki owiec � nieunikniony koniec ¿ycia. Z tym od-
czuciem wspó³gra malej¹ce natê¿enie �wiat³a, które w drugiej czê�ci poematu sta-
je siê zimne, niekiedy ksiê¿ycowe, zmiêkczaj¹ce kontury przedmiotów. Stwarza
to elegijny nastrój, odpowiedni do egzystencji w zawieszeniu pomiêdzy ¿yciem
a �mierci¹ � jakiej do�wiadcza najprawdopodobniej chora na gru�licê bohaterka.
Czêsto cytowany list S³owackiego na temat wycieczki w Alpy zawiera taki frag-
ment:

Najm³odszy z synów p. Wodziñskiej by³ naszym pajacem, ci¹gle nas �mieszy³ i bawi³...
Najstarszy, który niedawno straci³ i pochowa³ w grobie z suchot umar³¹ kochankê, by³ osob¹
melancholiczn¹ towarzystwa [...]. [L 167, 21 VIII 1834]

 Trudno uwolniæ siê od podejrzenia, i¿ z tej informacji pochodzi pomys³ ro-
mansu w poemacie. ¯yj¹cy pod gro�b¹ zapadniêcia na gru�licê poeta zna³ zapew-
ne opisane ju¿ na pocz¹tku XIX w. typowe objawy tej choroby 85, poniewa¿ boha-
terka mog³aby byæ klinicznym przyk³adem ich wystêpowania. Blado�æ jej cery
podkre�lana by³a w toku wspomnieñ narratora (w. 61, 222, 262, 308). Do blado�ci
dojdzie szybki oddech i rumieñce, wa¿ny symptom wysokiej temperatury cia³a,
charakterystyczny dla gru�licy, epidemii XIX w. (fragment XIII):

P³onê³a wonna jak kadzid³o mirry
I widaæ by³o, ¿e nie wiedz¹c p³onie.

G³êbszymi oczu sta³y siê szafiry
I prêdsza fala bia³o�ci na ³onie,
I dziwnym ogniem rozpalone skronie [Sz 290�291, w. 259�264]

We fragmencie IX poematu przywo³ane zosta³y noce o�wietlone ksiê¿yco-
wym �wiat³em (w. 191�192). Kontrastowe w stosunku do piêknej w czasie dnia
doliny � tworz¹ przestrzeñ przemijania, jak s³owiki i gra dzwoneczków wskazuj¹
na finaln¹ perspektywê zgonu. S³owacki mia³ �wiadomo�æ pêkniêcia miêdzy za-
domowieniem cz³owieka w �wiecie a krucho�ci¹ istnienia, widoczn¹ tak¿e w Oj-
cu zad¿umionych i Wac³awie. Wyt³umaczenia �mierci szuka³ podobnie jak wielu
ludzi przed nim i po nim w rytmie natury na przyk³adzie ksiê¿yca. Na prze³omie
XVIII i XIX w. angielski uczony John Frederick Herschel publikowa³ swoje ob-
serwacje satelity Ziemi. Przed wycieczk¹ w Alpy poeta doniós³ matce, i¿ czyta
dzie³o tego uczonego o fizyce, chemii, astronomii etc. (L 163, 13 VII 1834). Wie-

84 A. B o l e s k i  (W sferze wyobra�ni poetyckiej Juliusza S³owackiego. G³ówne motywy obrazo-
wania. £ód� 1960, s. 29), komentuj¹c obrazy poematu W Szwajcarii, powiedzia³, i¿ �stró¿ anio³
bia³y� wystêpuje zamiast mg³y.

85 Na d³ugo przed wyosobnieniem przez R. Kocha lasecznika gru�licy (1882) francuski lekarz
Th. R. Laennec opracowa³ dok³adny zestaw objawów tej choroby (ok. 1820). Zob. Encyklopedia
powszechna. S. O r g e l b r a n d a. T. 6. Warszawa 1900, s. 385.
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dzê astronomiczn¹ przek³ada³ wed³ug ówczesnego zwyczaju na jêzyk symbo-
liczny. Sta³y cykl ksiê¿yca: od I i II fazy do pe³ni i poprzez fazy III i IV do no-
wiu, czyli niewidoczno�ci na niebie, odnosi³ do drogi cz³owieka, który po osi¹g-
niêciu szczytowej formy swego organizmu (pe³nia) ma przed sob¹ spadek si³
witalnych i w koñcu �mieræ (nów). Choroba sprawia, ¿e dukt ¿ycia ulega przy-
spieszeniu. To przypadek bohaterki. Po jej wyj�ciu z groty w pogodny ranek na
niebie by³ �kr¹¿ek ksiê¿yca� (Sz 292, w. 304). Idzie o czas pe³ni. Ksiê¿yc �wieci
wtedy przez ca³¹ noc, wschodzi w przybli¿eniu o zachodzie s³oñca, zachodzi
o wschodzie 86. IV faza ksiê¿yca, przed nowiem, towarzyszy relacji o z³ym sta-
nie zdrowia bohaterki (fragment XIII):

I skar¿y³a siê gwiazd cichej gromadzie,
Gdy do snu ksiê¿yc niepe³ny siê k³adzie; [Sz 291, w. 266�267]

Jedno z symbolicznych znaczeñ ksiê¿yca przypisywa³o mu rolê po�rednika
�miêdzy niezmiennym Kosmosem a zmiennym ¿yciem ziemskim� 87. W ostatnim,
XXI fragmencie poematu, kiedy odej�cie w niebyt, czyli w inny byt, staje siê wiel-
kim pragnieniem bohatera, wydaje mu siê, ¿e przybycie �mierci bêdzie jednocze-
sne z pojawieniem siê ksiê¿ycowego �wiat³a:

[...] ksiê¿yc przyjdzie a¿ pod ³awê
Id¹c po fali... zaszele�ci z³otem
I za³askocze tak duszê tajemnie,
¯e stêskni � ocknie siê i wyjdzie ze mnie. [Sz 295, w. 437�440]

£awa to brzeg, granica miêdzy bytem realnym a tym innym, doskona³ym.
Polegaj¹c¹ na przypominaniu o �mierci funkcjê ksiê¿yca przedstawi³ poeta naj-
pe³niej w XVI fragmencie. Tworz¹ go trzy ustawione pionowo kadry: na najwy¿-
szym widzimy niebo i ksiê¿yc, na ziemi murawê ze �ród³ami i drzewami, u same-
go do³u stoi chata, a na jej progu umieszczeni s¹ bohaterowie:

Jest chwila, kiedy ze srebrzyst¹ têcz¹
Wychodzi blady pier�cionek Dyjanny: [Sz 292, w. 320�321]

Tym razem ksiê¿yc wystêpuje w I fazie, po nowiu. Mówi astronom:

W ci¹gu kilku dni po nowiu i przez kilka dni przed nowiem widzimy ³atwo go³ym okiem
obok jasnego sierpa resztê zwróconej ku nam pó³kuli ksiê¿ycowej s³abo o�wietlon¹. Zjawisko
to nosi nazwê �wiat³a popielatego 88.

U poety popielate �wiat³o zmieni³o siê w srebrzyst¹ têczê, zarys ksiê¿yca w pier�-
cionek. Nazwanie go pier�cionkiem Dyjanny przenosi nas w dziedzinê mitologii,
która uto¿samia³a swoich bogów z planetami na znak zale¿no�ci losów ludzkich
od ich mocy. Rzymska Diana to bogini ksiê¿yca, ³owów i patronka po³o¿nic 89.
Przedstawiano j¹ pêdz¹c¹ z w³óczni¹ za zwierzêtami, by je zabijaæ. W tym kon-
tek�cie przyroda po nowiu nie ma w obrazie poety wegetacyjnej energii, wyra¿a
raczej przeczucie ponownego u�miercenia. Tak odczytujê wersy (fragment XVI)
bezpo�rednie po poprzednim cytacie:

86 Zob. E. R y b k a, Astronomia ogólna. Warszawa 1978, s. 128.
87 K o p a l i ñ s k i, op. cit., s. 201.
88 R y b k a, op. cit., s. 128.
89 Zob. K u b i a k, op. cit., s. 235.
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Wszystkie siê wtenczas s³owiki rozjêcz¹
I wszystkie li�cie na drzewach zabrzêcz¹,
I wszystkie �ród³a jêk wydaj¹ szklanny; [Sz 292, w. 322�324]

D�wiêki, najczê�ciej jêki i p³acze, odnosz¹ siê w poemacie S³owackiego nie
tylko do stanu psychicznego bohaterów, sygnalizuj¹ ponadto zasadê bytu, w który
wpisane zosta³o cierpienie. Jêcz¹ wiêc �ród³a, fontanna �wiecznie jêczy zap³aka-
nym szumem� (w. 397), p³acz¹ �ciany groty (w. 141) i dolina (w. 405). Ponure
d�wiêki uzmys³awiaj¹ ból istnienia nieod³¹czny od têsknoty za bytem idealnym.
Koñcowe wersy fragmentu XVI:

Ju¿e�my siedli w naszych progach sielskich,
Ju¿ rozmawiali o rzeczach anielskich. [Sz 292, w. 329�330]

� przypominaj¹, i¿ na przeciwleg³ym biegunie sielsko�ci s¹ �rzeczy anielskie�,
ostateczne. Scena z ksiê¿ycem na niebie to dla mnie wyraz pogodzenia siê ludzi
z ulotno�ci¹ ¿ycia, w szerszym przes³aniu � ze sta³ymi prawami Natury. Arystote-
les � o czym z pewno�ci¹ poeta wiedzia³ � obj¹³ umieranie planem kosmicznego
³adu, w³¹czy³ w naturalny proces odnawiania o¿ywionej przyrody, pisz¹c: �Spo-
�ród bytów indywidualnych jedne rodz¹ siê, inne osi¹gaj¹ pe³ny rozwój, jeszcze
inne umieraj¹. Narodziny zastêpuj¹ umieranie, umieranie narodziny� 90. Diana za-
bija³a zwierzêta i w roli opiekunki narodzin pomaga³a nowemu ¿yciu. Widzê te¿
w tej scenie pog³os Schellinga, który ujmowa³ rzeczywisto�æ jako jedno�æ tego, co
skoñczone, i tego, co nieskoñczone. W perspektywie finalnej �mieræ jest wed³ug
niego podporz¹dkowana ¿yciu i jemu s³u¿y 91. Problem schodzenia ludzi ze �wiata
wystêpuje w ca³ym cyklu Trzech poematów, ale tylko w utworze W Szwajcarii
wskutek powi¹zania motywu ksiê¿yca z fabu³¹ ma w podtekstach determinizm
przyrodniczy. I obok tego, sygnowan¹ jawniej, biblijn¹ wyk³adniê: zrz¹dzenia Boga,
przeznaczenia cz³owieka i sankcji za grzech.

�mieræ jako znak istnienia grzechu w �wiecie przej¹³ S³owacki bezpo�rednio
z Boskiej Komedii Dantego. W okresie genewskim nale¿a³ on do jego ulubionych
pisarzy. Po�wiadcza to fragment listu do matki: �Szekspir i Dant s¹ teraz moimi
kochankami � i ju¿ tak jest od dwóch lat� (L 184, 18 XII 1834) 92.

Zwi¹zki poematu W Szwajcarii z Bosk¹ Komedi¹ Dantego zachodz¹ w prze-
strzeniach czasu i obrazowania. Przez poemat S³owackiego biegn¹ dwie identycz-
ne linie temporalne: wyznaczaj¹ca duchowy rozwój ludzko�ci od pocz¹tku dzie-
jów i druga, realizowana w w¹tku romansowym. Tropy tej pierwszej stanowi¹ mity
greckie, ba�ñ, legenda, filozofia antyczna, Biblia, wyobra¿enia z³otego wieku, lo-
cus amoenus, drugiej � odcinek drogi od wielkiej mi³o�ci do �mierci. Przy czyta-
niu �redniowiecznego romansu spe³ni³a siê mi³o�æ Franceski da Rimini i Paola
Malatesty, u S³owackiego lekturê ksi¹¿ki pod kaskad¹ przerwali m³odzi dla fi-
zycznego zbli¿enia. Ksi¹¿ka odgrywa analogiczn¹ rolê wtajemniczenia w dramat
¿ycia. Otó¿ w pó�nym �redniowieczu obok nazwy �ksiêga�, zarezerwowanej dla
Pisma �wiêtego i ksiêgi w rozumieniu �wieckim, porz¹dkuj¹cej problemy serca,

90 A r y s t o t e l e s, op. cit., t. 2 (Prze³., wstêp, komentarze K. L e � n i a k, A. P a c i o r e k,
L. R e g n e r, P. S i w e k. 1990), s. 589.

91 Zob. R. P a n a s i u k, Schelling. Warszawa 1988, s. 56.
92 Poczucie wiêzi poety z Dantem utrzymywa³o siê tak¿e we Florencji. S³owacki donosi³ mat-

ce: �Nieraz marzê sobie, ¿e tak chodzi³ po tych kamieniach zamy�lony Dante� (L 267, 21 VIII 1837).
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rozumu czy do�wiadczenia, pojawi³ siê wyraz �ksi¹¿ka� dla przekazu ¿yciowych
wydarzeñ, poznawanych dziêki zapisanemu s³owu 93. Tak¹ ksi¹¿k¹ � pisan¹ jako
drogowskaz moralny � mia³a byæ Boska Komedia 94. Pochodzi z niej cytat � w. 138
z pie�ni V Piek³a: �Quel giorno più non vi leggemmo avante�  95 � który w t³uma-
czeniu S³owackiego brzmi: �Odt¹d ju¿e�my nie czytali sami� (Sz 289, w. 220);
odsy³a on do Franceski i Paola, którzy bez wzglêdu na normy moralne uczynili
mi³o�æ pasj¹ swego ¿ycia. Za karê miota nimi w piekle wiatr, symbolizuj¹cy nie-
pokój, rozterkê i rozigrane zmys³y 96. W szwajcarskiej scenie czytania ksi¹¿ki wiatr
rzuca z kaskady na bohaterów �ca³e wodne piek³o� (w. 218), by podkre�liæ si³ê ich
mi³osnej ¿¹dzy. Grozê piek³a unicestwi³a tonacja liryczna obrazu z wodospadem
w tle.

Winê Franceski trzeba uznaæ za niewspó³miernie wiêksz¹ ni¿ bohaterki S³o-
wackiego (porzuci³a mê¿a dla jego m³odszego brata), zbie¿ny element w obydwu
¿yciorysach ustanawia zapamiêtanie siê w zmys³owo�ci. Bohaterka poematu
W Szwajcarii jest rozdarta miêdzy ¿yciem wed³ug maksymy �wszystko mi wol-
no� a intuicyjn¹ zdolno�ci¹ os¹dzania w³asnych czynów. Proces zmian w jej po-
stawie przebiega od wstydliwo�ci do �mia³o�ci i od gestu odwagi do powolnej
ekspiacji 97. Sk³onno�æ dziewczyny do nieskrêpowanego odwzajemniania uczuæ
spostrzeg³ bohater, patrz¹c na jej �rumieniec bez wstydu i grzechu, / Co siê na
twarzy urodzi³ z u�miechu� (Sz 285, w. 67�68). Za¿enowanie zniknê³o ca³kowicie
w scenie nad jeziorem:

[...] � Oto przed Tella ko�cio³em
Pierwsza na kamieñ wyskoczy³a p³ocha
I powiedzia³a mi w g³os, ¿e mnie kocha, [Sz 286, w. 91�93]

Odk¹d dziewczyna obwie�ci³a swoj¹ mi³o�æ, sta³a siê � jak biblijna Ewa �
stron¹ seksualnie aktywn¹. Byæ mo¿e, bohaterka na�ladowa³a bezpruderyjno�æ
Fornariny, z któr¹ poeta romansowa³ we Florencji. Zwierza³ siê matce: �wchodzi-
li�my odpoczywaæ o po³udniu do grot, w których mrucza³y strumienie; s³owem,
dobrze mi by³o i s¹dzi³em siê nowym Num¹ z Egeri¹� (L 300, 10 VII 1838) 98 .
Kochankowie z poematu W Szwajcarii nosz¹ równie¿ cechy tych postaci: on �

93 Zob. C u r t i u s, op. cit., s. 333�334.
94 Zob. O. L a g e r c r a n t z, Od piekie³ do raju. Dante i �Boska Komedia�. Prze³. A. M. L i n-

k e. Warszawa 1970, s. 36.
95 Wers 138 z V pie�ni Piek³a t³umaczyli: E. P o r ê b o w i c z  � �W ten dzieñ ju¿e�my nie

czytali wiêcej� (D a n t e  A l i g h i e r i, Piek³o. Pie�ñ II. W: Boska Komedia 〈Wybór〉. Wstêp i ko-
mentarze oprac. K. M o r a w s k i. Wroc³aw 1977, s. 35�36. BN II 87); A. � w i d e r s k a  �
�I ju¿e�my w dniu nie czytali onym� (D a n t e  A l i g h i e r i, Boska Komedia. Kraków 1947, s. 42);
A. K u c i a k  � �Tego dnia ¿e�my nie czytali wiêcej� (D a n t e  A l i g h i e r i, Piek³o. Boskiej Kome-
dii czê�æ pierwsza. Poznañ 2002). Zast¹pienie �dnia� przys³ówkiem �odt¹d� przez S³owackiego syg-
nalizuje przej�cie do trwa³ej za¿y³o�ci m³odych.

96 Zob. L a g e r c r a n t z, op. cit., s. 28.
97 Schemat od trywialno�ci do idealizacji konstruowa³ tak¿e postaæ Beatrice, bohaterki Vita

nuova, poematu Dantego (zob. M o r a w s k i, wstêp w: D a n t e  A l i g h i e r i, op. cit. 〈prze³.
E. P o r ê b o w i c z〉, s. XXX).

98 Na powi¹zanie bohaterki z Florentynk¹ zwróci³ uwagê J. M a c i e j e w s k i  (op. cit., s. 114),
poniewa¿ jest to argument przemawiaj¹cy za powstaniem poematu W Szwajcarii we Florencji. Tak
samo sensowne by³oby mniemanie, i¿ ju¿ po jego napisaniu S³owacki � zgodnie z mod¹ epoki �
kreowa³ swoje ¿ycie wed³ug w³asnej literatury.
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subtelno�æ, a nawet nadwra¿liwo�æ mitycznego króla Rzymu, ona � typow¹ dla
nimf beztroskê dziecka natury, gdy decyduje siê spêdziæ noc z ukochanym w gro-
cie. Grota oznacza poni¿enie ducha przez zej�cie w ciemno�æ, osuniêcie siê w cie-
lesno�æ, w grzech. Ju¿ podczas tej nocy poruszy³o siê jednak w dziewczynie sumie-
nie, poniewa¿ powiedzia³a (fragment VII): �Mo¿e za mi³o�æ ja pójdê do piek³a�
(Sz 288, w. 158). To wyraz �wiadomo�ci, któr¹ � wed³ug antropologii romantyzmu
� Bóg obdarowa³ rodzaj ludzki, by wynie�æ go nad wszystko stworzenie 99 . Pogl¹dy
S³owackiego by³y ca³kowicie zgodne z Bibli¹ i my�leniem epoki. Jego bohaterkê
wej�cie w rolê kochanki pozbawi³o pewno�ci siebie (fragment XV):

Z groty ta piêkna wyj�æ nie �mia³a sama.
S³oñca siê mo¿e ba³a na lazurze,
¯e za promienne bêdzie i za du¿e

Albo ¿e bêdzie jako czarna plama.
Ale na niebie by³a z têczy brama,
Na wyp³akanej rozwieszona chmurze. [Sz 291, w. 293�298]

Lêk przed widokiem s³oñca (jak wiemy � symbolu Chrystusa) ukazuje rozter-
kê kobiety, �z têczy brama� wnosi nadziejê na przebaczenie Boskie. Reakcje na
�wiat³o i � nastêpnie � na postrzegany �wiat powoduj¹ pulsacjê plastycznych ujêæ
bohaterki, która zastyga w bezruchu, potem biegnie nad jezioro, ¿eby zobaczyæ
w wodzie swoje oblicze. W ostatnim kadrze � pisze S³owacki:

[...] os³oni³a siê ca³a w warkoczu
I wiêcej na mnie nie podnios³a oczu. [Sz 292, w. 311�312]

Transponowanie stanu wewnêtrznego (wyciszenie refleksyjne, niepokój, za-
wstydzenie) na zewnêtrzny �rodek ruchu siêga praktyki Dantego, malarskie oko
polskiego poety wnika ponadto w zdramatyzowan¹ psychikê bohaterki za pomoc¹
spojrzeñ jej partnera (fragment XI):

Odt¹d w u�miechach by³a dla mnie rzadsza,
Smutniejsza, cichsza i bielsza, i bladsza.
W g³êbszych siê coraz zanurza³a cieniach
I obrywa³a ró¿e na strumieniach;
Albo przy kaskad naci¹gniêtej lutni
Stawa³a s³uchaæ tak jak ludzie smutni,
Z twarz¹ spuszczon¹; lub sama w ustroni

Rêce na bia³¹ zak³ada³a szyjê
Jak ta, co boi siê albo siê broni.

Lub jako go³¹b, co w strumieniu pije,
Do nieba jasnym wzlatywa³a okiem.
Ju¿ wolnym, sennym b³¹ka³a siê krokiem
I jaskó³eczek utraci³a zwinno�æ,
I zaduma³a j¹ ca³¹ � niewinno�æ. [Sz 289�290, w. 221�234]

Bohater, przygl¹daj¹c siê postaci w ró¿nych pozach, próbuje uchwyciæ jej po-
chylenie przy zrywaniu ró¿. Giêtka kreska rysuje opuszczenie g³owy i za³amanie
r¹k na szyjê. Nastêpny szkic przedstawia oczy. Gdyby dokonaæ plastycznej synte-
zy szkiców, otrzyma³oby siê ruchomy portret postaci, mówi¹cej gestami i wzro-
kiem o bezbronno�ci wobec prze¿yæ wewnêtrznych. Win¹ za sytuacjê kobieta sta-

99 Zob. I. B i t t n e r, U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. £ód� 1998,
s. 48.
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ra siê obci¹¿yæ partnera. Odpowied� stanowi akt uniewinnienia dokonany przy
czê�ciowym wykorzystaniu biblijnej opowie�ci o Zuzannie (Dn 13). Poeta pona-
wia motyw piêkna kobiecego cia³a, które ogl¹dane w plenerze podczas k¹pieli
budzi po¿¹danie w mê¿czy�nie. W biblijnych starcach i w bohaterze poematu.
Motyw zosta³ uzupe³niony symbolem lilii, ³¹cz¹cym niewinno�æ ze zmys³owym
kuszeniem. Lilia pojawia siê trzykrotnie (fragment XII):
� jako aksjomat:

[...] Luba! jak Bóg jest na niebie,
Z serca� mi wszystko odpu�ciæ powinna;
Lilija jedna wszystkiemu jest winna. [Sz 290, w. 236�238]

� w stylizowanym obrazie koronnego, metaforycznie wyra¿onego dowodu jej winy:

[...] � ty wybieg³a� z rzeczki;
I take� prêdko ucieka³a zlêk³a,

¯e� ³onem kwiatu potr¹ci³a prêty;
I lilijowa wnet ³odyga pêk³a, [Sz 290, w. 250�253]

� w sensie ostatecznej konkluzji:

Nie jam by³ winien � lecz lilija winna. [Sz 290, w. 258]

Niemoc wobec zmys³ów objawi³ bohater ju¿ w grocie (fragment VII), kiedy
imputowa³ sylfom, duchom powietrza, p³acz z powodu przyzwolenia na grzech
(Sz 287, w. 138�140). Argument ludzkiej s³abo�ci wystêpuje równie¿ w jego pyta-
niu skierowanym do zmar³ej (fragment XIV), czy mówi ona anio³om, i¿ w grocie
zaw³adnê³a nimi �niepamiêæ jaka� boskiej kary� (Sz 291, w. 277). Z nich dwojga
ostatecznie nie on wykaza³ determinacjê wyzwolenia z grzechu, bo to ona w³a�nie
(fragment XVII) �

Rzek³a raz: �Chod�my do staruszka celi,
Mo¿e rozgrzeszy, mo¿e rozweseli,
D³onie nam zwi¹¿e i kochaæ o�mieli�. [Sz 292�293, w. 333�335]

Kobieta najwyra�niej dosz³a do wniosku, ¿e idea³ szczê�liwo�ci emocjonalnej
na ³onie natury, kwestionowany zreszt¹ przez Schillera 100, nie zapewnia wewnêtrz-
nej stabilizacji. Niewykluczone te¿, i¿ chêæ zawarcia �lubu podyktowa³o jej prze-
czucie rych³ej �mierci, wszak przed wyj�ciem z chaty w dolinie nakry³a g³owê
czarnym welonem ozdobionym rysunkiem motyla (fragment XVII � Sz 293, w. 343,
351�254) 101. Droga kochanków z doliny na szczyt góry symbolizuje ich podno-
szenie siê z upadku. Zauwa¿my, co zapamiêta³ narrator z pobytu u pustelnika:
�Krzy¿yk na celi�, ksiêgi �w pyle� i to, ¿e �promieñ zachodu / Ca³y siê na twarz
rzuca³ Chrystusowi� (Sz 293, w. 372�373, 375�376). W pierwszej czê�ci utworu
S³owacki umie�ci³ Boga na dalszym planie, w symbolice, na czo³owym mamy

100 Zob. M a k l e s, op. cit., s. 29.
101 Czarny motyl, ��mierci pos³aniec� w Mnichu J. S ³ o w a c k i e g o  (Dzie³a wszystkie. Red.

J. Kleiner. T. 1. Oprac. J. K r z y ¿ a n o w s k i. Wstêp K. Wy k a. Wroc³aw 1952, s. 97, w. 146�153)
wed³ug obja�nienia autora pochodzi³ ze wschodniego folkloru; prosty lud wierzy³, i¿ �ma na skrzyd-
³ach pisany gniew Bo¿y� (w. 152). Sens powtórzenia motywu czarnego motyla w poemacie W Szwaj-
carii mie�ci siê w lêku bohaterki przed kar¹ Bo¿¹. W kulturze wysokiej ju¿ w �redniowieczu motyl
by³ symbolem duszy, piêkna, ale tak¿e szybkiego przemijania. Zob. B i e d e r m a n n, op. cit., s. 224.
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naturocentryzm z jego podziwem dla uduchowionego Kosmosu i piêkna przyro-
dy, w drugiej czê�ci poeta rozlu�ni³ wiêzy z filozofi¹ idealistyczn¹, ale nie upodrzêd-
ni³ Natury wobec cz³owieka, przed którym otworzy³ drogê eschatologiczn¹ 102. Po
�mierci ukochanej narrator konkluduje (fragment XVIII):

I stajê blady, i kre�lê jej rysy;
Lub imiê piszê na piasku wilgotnym; [Sz 294, w. 389�390]

Gest pisania na piasku mo¿e oznaczaæ nietrwa³o�æ �ladu cz³owieka na �wie-
cie, desperack¹ próbê zachowania partnerki w pamiêci, ale tak¿e przywo³ywaæ
ewangeliczn¹ przypowie�æ, w której Chrystus, zamiast potêpiæ jawnogrzesznicê,
�nachyliwszy siê pisa³ palcem po ziemi�, a potem rzek³: �Kto z was jest bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci na ni¹ kamieñ� (J 8, 7). Przebaczenie grzesznej mi³o�ci
by³oby zgodne z zapowiadanym w symbolu têczy przymierzem miêdzy Bogiem
a lud�mi, zakoñczeniem dialogowania z Dantem, czy Bóg oprócz tego, ¿e sprawied-
liwy, jest te¿ mi³osierny, i rozwi¹zaniem osobistego dylematu poety, czy woln¹
mi³o�æ mo¿na poczytywaæ za grzech.

Tak jak Dante � lituje siê S³owacki nad lud�mi i zgadza siê z nim co do niedo-
skona³o�ci cz³owieczej. Bohaterowie poematu W Szwajcarii s¹ bezsilni wobec
zmys³ów, b³¹dz¹ w ¿yciu i jednocze�nie zmagaj¹ siê z dolegliwo�ciami psychoso-
matycznymi: jak pamiêtamy � jej zagra¿a �mieræ z powodu gru�licy, on jest me-
lancholikiem. Zwi¹zane z tym stanem s³abe strony psychiki ujawni³y siê, kiedy
bohater odtwarza³ swoje doznania po �mierci ukochanej, zw³aszcza w trzech konfe-
syjnych, koñcowych fragmentach utworu. Drêczy³y go: odczucie pustki (Sz 294,
w. 379�382), nostalgiczne szukanie kontaktu ze zmar³¹ (Sz 294, w. 383�396), wra¿-
liwo�æ na d�wiêki i �wiat³o (Sz 294, w. 396�399), nawet pragnienie �mierci (Sz 294,
w. 408�409) 103 . Bohater S³owackiego jest postaci¹ oryginaln¹, nie tylko z powo-
du osobowo�ci rz¹dzonej przez melancholiê, lecz wskutek przek³adania stanów we-
wnêtrznych na sposób widzenia �wiata. O jego drodze do pustelnika pisze poeta:

Gdym z góry spójrza³ na dolinê nasz¹,
Szalet siê oku wydawa³ jak trumna,

Maleñki, cichy; kiedym spojrza³ z góry,
Nasz ogród z wiszeñ jak cmentarz ponury; [Sz 293, w. 356�359]

Czasownik �wydawa³ siê� wskazuje na iluzyjno�æ obrazu, potwierdza tezê, i¿
ostro�æ widzenia, zaburzenia w percepcji barw czy proporcji przedmiotów zale¿¹
od samopoczucia obserwatora w momencie patrzenia na obiekt 104. Rzutowany z gó-
ry obraz jest nieruchomy. O�wietla go zachodz¹ce, �czerwone jak krew� s³oñce.
Z wielu sensów przypisywanych symbolowi czerwieni najbli¿sze s³oñcu (Chry-
stusowi) by³oby biblijne oznaczanie tym kolorem grzechu, pokuty i ofiary. St¹d
ciemna faktura segmentów przestrzeni (fragment XVII): �Jeziora czarne, g³azy,
�niegi, chmury� (Sz 293, w. 367).

102 Zob. polemikê L. L i b e r y  z I. Opackim (Alpejski cmentarz S³owackiego � �W sztambu-
chu Marii Wodziñskiej�. W zb.: Juliusz S³owacki. Wyobra�nia i egzystencja, s. 49�50) na temat nad-
rzêdno�ci czy podrzêdno�ci Natury wobec cz³owieka w utworach okresu szwajcarskiego. Moje stwier-
dzenie popiera s¹d Opackiego.

103 Zob. M. B i e ñ c z y k, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej. Warszawa 2002, s. 20,
passim.

104 Zob. M ³ o d k o w s k i, op. cit., s. 164.
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Pionowa o�, jedna dla ca³ego obrazu, ma punkt ciê¿ko�ci w dolinie, ale bieg-
nie te¿ wzwy¿. Umieszczony w pobli¿u szczytu narrator rejestruje spojrzeniem to,
co powy¿ej, i to, co poni¿ej, np. cienie or³ów tworz¹ce na lodzie girlandy (Sz 293,
w. 368), które w �wi¹tyni Salomona wskazywa³y horyzontaln¹ nieskoñczono�æ
�wiata, tymczasem lot or³ów kojarzy³ siê zawsze z przezwyciê¿aniem pionowej
p³aszczyzny przestrzeni, z transcendencj¹. Dysproporcja bohatera i ogromu uni-
wersum pog³êbia negatywny, przygnêbiaj¹cy odbiór pejza¿u. Nie mo¿na wydedu-
kowaæ z niego jedno�ci cz³owieka i Natury. S¹ to byty zanurzone w innych wy-
miarach czasu: Natura w wiecznym, ludzie za ¿ycia w historycznym, niewymier-
nym i wymiernym, wiêc nie zachodzi miêdzy nimi koniunkcja uczuciowa 105.

Rekonstrukcja czasu po zgonie kobiety przesuwa³a j¹ w sferê pozaziemsk¹.
Ilekroæ narrator chcia³ przywo³aæ w my�lach jej twarz, z pamiêci wyp³ywa³a nie-
bieska barwa oczu, natomiast sylwetka zamazywa³a siê ca³kowicie (Sz 294, w. 303,
383�388). Niezdolny do figuratywnych przedstawieñ (Sz 295, w. 412), reasumo-
wa³ tylko migawki z przesz³o�ci (Sz 295, w. 413�424), po czym ukochana stawa³a
siê �wietlist¹ zjaw¹, zidentyfikowan¹ nieomal z po�wiat¹ ksiê¿ycow¹ czy te¿ ze
z³udzeniow¹ barw¹ �niegu pokrywaj¹cego góry (fragment XX):

W ksiê¿yca blasku bia³a � lub wieczorem
Od Alp na �niegu ró¿owych � ró¿owa? [Sz 295, w. 423�424]

Wtapiana w �wiat³o kobieta traci kontury, poniewa¿ � jak postacie Veronese-
go usytuowane na granicy �wiata widzialnego i niewidzialnego 106 � przechodzi
z ¿ycia w �mieræ. Graniczno�æ bytu bohaterki przywo³uje tak¿e efekt kontemplowa-
nia ikony, nie cia³o bowiem, lecz duch oraz istota osoby sta³a siê przedmiotem
tego obrazu 107. Ignacy Matuszewski napisa³, ¿e w ca³ym poemacie nie ma auten-
tycznego portretu kochanki:

mglista postaæ kobieca zlewa siê w jedn¹ ca³o�æ z jak¹� nieziemsk¹, czarodziejsk¹ natur¹, rów-
nie dalek¹ od prawdziwej Szwajcarii, jak Syberia w Anhellim niepodobna jest do Syberii rze-
czywistej 108.

Po³¹czenie czynnika irracjonalnego z racjonalnym, czyli zdwojenie �wiata, teo-
zoficznie pojmowana przestrzenno�æ, eksperymenty ze �wiat³em, nieuchwytna kre-
ska w rysunku, symboliczne barwy i tonacja d�wiêków jako wyznaczniki obrazo-
wania konstytuuj¹ nastrój tego utworu, a tak¿e horyzont dzie³ mistycznych poety.

W lutym 1845, w Pary¿u, gdy S³owacki by³ ju¿ twórc¹ systemu genezyjskiego,
napisa³ � nie wys³any � list do matki, polemizuj¹cy z jej stanowiskiem wobec jego
tekstów. Przy okazji sformu³owa³ swoj¹ opiniê o nich, przyjmuj¹c za kry-
terium warto�ci porównanie �z tonem ewangelicznym�. Ewangelia to Chrystus.

105 Trzeba jeszcze raz podkre�liæ, i¿ szara tonacja obrazu to skutek osobistego stanu psychicznego
bohatera. Idzie o bezzasadno�æ sugestii o sentymentalizmie, do którego S³owacki odnosi³ siê z ironi¹
(zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantyzmu. 〈Zarys pro-
blematyki〉. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. ¯migrodzka. Wroc³aw 1981, s. 144).

106 Z tego w³a�nie powodu J. Klaczko jako pierwszy nazwa³ S³owackiego �Veronesem poezji
polskiej�. Odnotowa³ to I. M a t u s z e w s k i  (S³owacki i nowa sztuka 〈modernizm〉. Twórczo�æ S³o-
wackiego w �wietle pogl¹dów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Warszawa
1902, s. 130).

107 Zob. W. S z t u r c, Oko ikony. W zb.: Bizancjum � prawos³awie � romantyzm, s. 233.
108 M a t u s z e w s k i, op. cit., s. 252.
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Zapyta³ matkê: czy jej zarzuty i rady �mog³y by³y dane byæ przez Chrystusa�? W pod-
tek�cie kryje siê oskar¿enie jej o prostotê przyziemnego rozumowania i przypomnienie
podobnej, w³asnej postawy wobec nauki Boskiej w przesz³o�ci, bo zaraz po tym
oskar¿eniu pojawi³o siê kontrowersyjne zdanie: �Otó¿ ja Ci powiem, ¿e przed Chry-
stusem nie �mia³bym deklamowaæ z zapa³em ani Szwajcarii � ani innych osobistych
poematów [...]� (L 394, luty 1845). W konfrontacji z filozofi¹ mistyczno-genezyj-
sk¹ utwór W Szwajcarii niewiele znaczy³, a jego bohaterowie � tak jak w pozosta-
³ych poematach � wydawali siê zbyt zajêci sob¹ i za bardzo ciele�ni. Negatywny s¹d
S³owackiego, podyktowany wywy¿szaniem przezeñ swojego ówczesnego �wiato-
pogl¹du, nie mo¿e jednak funkcjonowaæ w zakresie dokonañ artystycznych 109. Tym
bardziej, ¿e motywy tekstu W Szwajcarii wystêpuj¹ w jego pó�niejszych dzie³ach,
m.in. w Samuelu Zborowskim, a wyró¿niki obrazowania � w Królu-Duchu 110. Wy-
sokiej klasy artyzm poematu du¿o zawdziêcza kontaminacji realizmu z pierwiast-
kiem irracjonalnym we wcze�niejszej twórczo�ci poety 111, tak¿e pogl¹dom Mau-
rycego Mochnackiego 112, ale dopiero na zachodzie Europy, czerpi¹c wiedzê filo-
zoficzn¹ ze �róde³, wobec wzorów tamtejszej literatury, szczególnie niemieckiej
(paralele z Henrykiem von Ofterdingen Novalisa nie nale¿¹ do tematu artyku³u),
móg³ napisaæ poemat wintegrowany w sztukê europejskiego romantyzmu. Przed
S³owackim dokona³ tego Mickiewicz w Sonetach krymskich i Dziadów czê�ci III.

W czasie podró¿y po Bliskim Wschodzie (VII 1836 � VII 1837) autor poema-
tu W Szwajcarii rozwija³ swój oparty na substracie mistyki kod wizualny. Kluczo-
w¹ rolê odgrywa³o w nim naturalne �wiat³o i jego �ród³o, czyli S³oñce, objête po-
g³êbion¹ refleksj¹. Impuls szed³ od heliofizyków, nazywanych astronomami lub
fizykami. Idzie mi o wyniki poznawania krajów i mórz arktycznych, przedstawia-
ne równie¿ w literaturze podró¿niczej, i o próby teorii magnetyzmu ziemskiego,
og³aszane w latach trzydziestych w. XIX m.in. przez niemieckiego fizyka Carla
Friedricha Gaussa. Do o�wieconej czê�ci spo³eczeñstwa dociera³y (g³ównie z cza-
sopism) wiadomo�ci, i¿ S³oñce wysy³a w kierunku Ziemi fale energii promieni-
stej, a jej wp³yw na pole magnetyczne naszej planety powoduje w wysokich war-
stwach atmosfery burze magnetyczne, ³¹cznie ze zjawiskiem zorzy biegunowej 113.
S³owacki by³ tego �wiadomy 114.

109 Zob. M. Z a l e s k i, S³owacki idylliczny. W zb.: S³owacki wspó³czesny. Red. M. Troszyñ-
ski. Warszawa 1999, s. 232.

110 Zob. W. P y c z e k, Jerozolima s³oneczna Juliusza S³owackiego. Lublin 1999, s. 81�82, 101,
passim. � A. K r y s z t o f i a k, Konwencje wyobra�ni. O szeregach motywów w twórczo�ci S³owac-
kiego i Krasiñskiego. Katowice 2001, s. 42�43, 51�52.

111 Na ten temat zob. L. � w i r a d, Jaszczur ze skrzyde³kami u nogi. O �Wac³awie� Juliusza
S³owackiego. W zb.: Studia o twórczo�ci S³owackiego. Red. I. Opacki. Katowice 1982, s. 118�119. �
K. K o r o t k i c h, Ikony S³owackiego. Wyobra¿enia Theotokos w �¯mii�, ��nie srebrnym Salomei�
i �Beniowskim�. W zb.: Bizancjum � prawos³awie � romantyzm, s. 465�466.

112 Poemat W Szwajcarii nawi¹zuje do idei Mochnackiego wy³o¿onych m.in. w artykule O du-
chu i �ród³ach poezji w Polszcze. S³owacki pozna³ autora w r. 1829 w Warszawie, a w Pary¿u,
w r. 1832, dedykowa³ mu swoje �wie¿o wydane dwa tomiki Poezji. Zob. Z. S u d o l s k i, S³owacki.
Opowie�æ biograficzna. Warszawa 1996, s. 83, 124.

113 Zob. Encyklopedia � przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy wspó³czesnej. Komitet red.
J. Barbag [i in.]. Warszawa 1969, s. 67, 678, 684.

114 W li�cie do K. Gaszyñskiego (Pary¿, 22 V 1839), który przet³umaczy³ Anhellego na jêzyk
francuski i szuka³ wydawcy, J. S ³ o w a c k i  (Dzie³a wybrane, t. 2, s. 250. Przywo³uj¹c i cytuj¹c
fragmenty tego utworu dalej bêdê podawa³a lokalizacjê w nawiasach: cyfra rzymska wskazuje roz-
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Na podstawie napisanych prawdopodobnie po powrocie ze Wschodu liryków
i poematów (Podró¿ do Ziemi �wiêtej z Neapolu, Hymn, Ojciec zad¿umionych,
Piramidy czy Na szczycie piramid) mo¿na zrekonstruowaæ fascynacjê S³oñcem
i przy tym kr¹¿enie my�li poety wokó³ �wiat³a, jego w³a�ciwo�ci i znaczenia. Ob-
razy z motywem solarnym wype³nia jasno�æ zapewniaj¹ca pejza¿om g³êbiê, na
bli¿szych planach pojawiaj¹ siê blaski i l�nienia, rozproszone promienie s³onecz-
ne oraz intensyfikowane przez �wiat³o kolory. Obserwowane z l¹du, z morza, na
pustyni i z wysoko�ci piramidy S³oñce wystêpuje na wielkim ekranie nieba w czer-
wieniach, bywa z³ote, ogniste, krwawe, skrawo-bia³e 115. Ostre �wiat³o sprawia, ¿e
widzialne rozmywa siê, natomiast to, co istotowe, staje siê uchwytne przez zmy-
s³y. Ponadto reakcje plastyczne poety na uroki nieba sprzê¿one s¹ z przekonaniem
o zale¿no�ci bytu psychicznego jednostki od �wiat³a. Oko � receptor �wiate³ i ko-
lorów � uaktywnia w ci¹gu dnia odczucia patrz¹cego, zachód s³oñca potêguje wra¿-
liwo�æ refleksyjn¹, nastraja nostalgicznie. St¹d by³o ju¿ bardzo blisko do hipotezy
o interferencji �wiat³a i ludzkiego ducha. I do koncepcji wêdrówki cz³owieka ku
�wiat³u sakralnemu.

W tajemniczej krainie Sybiru panuj¹ okresy jasno�ci i ciemno�ci. W obrazach
napisanego wiosn¹ 1837 w Libanie Anhellego wyd³u¿a siê linia wertykalna. Loka-
lizacjê scen zastêpuj¹ okre�lenia �ziemia sybirska� i �bia³a ziemia�. Podczas zimy
arktycznej S³oñce nie pojawia siê na niebie (przez 179 dni), w lecie jest stale po-
nad lini¹ horyzontu (186 dni). Trwa wtedy dzieñ polarny 116. Nasta³, kiedy Anhelli
z Ellenai znale�li siê na dalekiej Pó³nocy:

Przyszed³ wiêc dzieñ sybirski, a s³oñce nie zachodzi³o, lecz biega³o niebem jak koñ w za-
wodzie, z p³omienist¹ grzyw¹ i z bia³ym czo³em.

Straszliwe �wiat³o nie koñczy³o siê nigdy, a huk lodów by³ jakoby g³os bo¿y, odzywaj¹cy
siê na wysoko�ciach do ludzi nêdznych i opuszczonych. [XIII 237]

Nasycone w widmie s³onecznym, tzn. przy falach �wiat³a o jednakowym mniej
wiêcej natê¿eniu, barwy czerwona i podobna do bia³ej 117 wydaj¹ siê poecie �strasz-
liwe�, bo nieustanne i niepojête.

Obrazowanie wyró¿niaj¹ eksperymenty z p³ynno�ci¹ granic przestrzennych
i czasowych. Rzeczywisto�æ Sybiru skleja siê z rzeczywisto�ci¹ emigrantów w za-
chodniej Europie, �tu� ³¹czy siê z odleg³ym �tam�, miejscem le¿¹cym gdzie in-
dziej, iluzja wspó³gra z dos³owno�ci¹, sen z jaw¹. Po �mierci Ellenai rytm poja-
wiania siê dnia i nocy sybirskich ulega przyspieszeniu, podzia³ na linearn¹ triadê
czasow¹ zosta³ zaniechany w ca³ym utworze. Przesz³o�æ wkracza w tera�niejszo�æ,
a przysz³o�æ ¿yje w nadziei zas³añców, i¿ nastêpne pokolenia � pamiêtaj¹c o ich
ofierze � wywalcz¹ woln¹ Ojczyznê (II 209). Podobne eksperymenty transgre-
sywne odnajdujemy w poezji �wschodniej�. W greckich kolumnach i egipskich

dzia³, arabska � stronicê) pisze, i¿ w komentarzu do �nocy sybirskich� powinien odes³aæ czytelnika
�do jakiego dzie³a astronomicznego�, do prac niemieckiego podró¿nika, P. S. Pallasa (1741�1811),
i do miesiêcznika �Revue des Deux Mondes�.

115 Heliofizycy nazywali jaskrawo�ci¹ stosunek �wiat³a do powierzchni �wiec¹cego cia³a (En-
cyklopedia � przyroda i technika, s. 1167), dlatego � jak siê wydaje � dla okre�lenia intensywnej
barwy S³oñca S³owacki stworzy³ neologizm �skrawo�æ�. Przymiotnik �skrawy� pojawia siê kilka-
krotnie w utworach zwi¹zanych z podró¿¹ na Wschód, po�wiadczaj¹c studia przedmiotowe autora.

116 Zob. Geografia powszechna. T. 5: Arktyka. Red. A. Jahn. Warszawa 1967, s. 7�8.
117 Zob. Encyklopedia � przyroda i technika, s. 846�847, 1167.
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piramidach trwa uobecniona w tera�niejszo�ci przesz³o�æ, niewidzialne przenika
widzialne. S³owacki konsekwentnie rozwija³ przekonanie o materialno-duchowej
Ca³o�ci Kosmosu, wprowadzone do poematu W Szwajcarii, doprowadzone do
apogeum w Królu-Duchu.

Obrazowanie w Królu-Duchu (1845�1849) poddawa³o siê coraz bardziej im-
pulsom podmiotowej wyobra�ni poety, kszta³towanej przez w³asn¹ filozofiê w ra-
mach formu³y realizmu, zdecydowanie prze³amywanej przez irracjonalizm, a¿eby
przedstawiæ proces doskonalenia siê ludzkiego ducha: od form prymitywnych u za-
rania dziejów do przeanielania w czasie ich up³ywu, po to, by ludzko�æ mog³a
osi¹gn¹æ �Niebiesk¹ Jeruzalem�. Fundamentaln¹ zasadê tworzenia obrazów sta-
nowi³o w tym poemacie znoszenie wszelkich podzia³ów i granic, dlatego elemen-
ty atmosfery ziemskiej mieszaj¹ siê z elementami jonosfery (multiplikacja zorzy),
wszechobecne anio³y uczestnicz¹ w ¿yciu ludzi, czas mityczny zawê�la siê z hi-
storycznym, transgresja obejmuje nawet �wiat³o, d�wiêki i barwy 118. Bóg, �wiat³o
i duch s¹ to¿same, ruch (wiatr) podkre�la ewolucyjn¹ zmienno�æ Natury, konwul-
syjna kreska uniewa¿nia widzenie potoczne, wprowadzaj¹c rozwi¹zania abstrak-
cyjne, symbolika wtapia siê w ekspresjê, przebiegaj¹ce przez obrazy linie agonal-
ne informuj¹ o wielokierunkowej nieskoñczono�ci, �wiadomo�æ dominuje nad
widz¹cym wzrokiem poety-wizjonera. Bez poematu W Szwajcarii i bez Anhellego
Król-Duch nie osi¹gn¹³by poziomu dzie³a genialnego.
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JULIUSZ S£OWACKI�S �IN SWITZERLAND�.
IMAGERY AND SYMBOLISM

Introduction to the article is devoted to the shaping of S³owacki�s artistic attitude: plastic educa-
tion, learning about the old and contemporary painting and the papers by Western Europe theatre set
designers, and his own reflection upon transferring of the realia set in his memory to the images he
created.

Imagery of the nature in the poem In Switzerland was directly influenced by the Swiss Alps
landscapists but S³owacki broke their conventions since the space he created proves to be of sign
character, is dominated by movement, and conveys its senses with the help of symbols taken from
Mediterranean mythology, the Bible, anthropology and folklore. The images� characteristic feature
is a suggestion of the Whole Universe (the influence of German idealistic philosophy) and its
spiritualizing. S³owacki juxtaposes literality with metaphor, the real space with spiritual one, and
the finished with the unfinished. The nature serves as the background and a place for love episode
which ends with the death of the beloved. The narrator and at the same time her melancholic partner
reconstructs the past and maps his internal state onto the vision of the world.

The final part of the paper looks the subject proper ahead and considers the poem Anhelli to
formulate a conclusion that without Anhelli and In Switzerland the poem King-Spirit would not have
reached the masterly level.

118 Zob. K r y s o w s k i, op. cit., s. 112.


