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1
Dziwne i zaskakuj¹ce bywaj¹ losy manuskryptów. Najsmutniejsze i, niestety,
nadto liczne w naszych dziejach s¹ przypadki nieodwracalnego ich zniszczenia.
Do takich nale¿y hekatomba 1944 roku, która poch³onê³a zbiory Biblioteki Ordynacji Krasiñskich (Niemcy podpalili Bibliotekê w odwecie za powstanie warszawskie); bezpowrotnie utracono wówczas wiêkszoæ zgromadzonych w niej rêkopisów.
Bywa, ¿e edytorzy i bibliografowie informuj¹ o manuskryptach zaginionych,
wtedy mo¿na jeszcze mieæ nadziejê, choæby najmniejsz¹, na odnalezienie dokumentów. Najrzadszy i bodaj najszczêliwszy jest jednak przypadek, gdy wiadomoci o utracie rêkopisu okazuj¹ siê po prostu mylne. O takim w³anie przypadku,
dotycz¹cym jednego z autografów S³owackiego, chcemy donieæ, prostuj¹c informacje zawarte w miarodajnych opracowaniach dokumentacyjno-bibliograficznych.
Chodzi o autograf wiersza wa¿nego i obszernego, mianowicie o drugi rêkopis
Odpowiedzi na Psalmy przysz³oci, znany od czasu jego odnalezienia przez Józefa Kallenbacha w 1902 r. jako rêkopis warszawski. Warto rzecz o losach manuskryptów utworu przedstawiæ po kolei.
2
Wiadomo o dwóch autografach wiersza. Pierwszy (atg1), brulion bez tytu³u,
by³ niegdy w posiadaniu Antoniego Ma³eckiego; nastêpnie przechowywano go
w klasztorze Sacré-Cœur w Zbylitowskiej Górze nieopodal Tarnowa; ostatecznie trafi³ do zbiorów Biblioteki Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, gdzie obecnie figuruje pod sygnatur¹ 4807/III, cz. 1, s. 4552 (dawniej
k. 109116). Drugi autograf (atg2), o którym tu piszemy, tj. czystopis pt. Odpowied na Psalmy Przysz³oci Spirydionowi Prawdzickiemu, znajdowa³ siê w Bibliotece Ordynacji Krasiñskich. Niewykluczone, ¿e istnia³ równie¿ trzeci auto-
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graf, stanowi¹cy podstawê bezimiennego pierwodruku pt. Do autora trzech Psalmów przez*** (Lipsk 1848); pozostaje on jednak tylko w sferze domys³ów 1.
Po raz pierwszy tekst z atg1 og³osi³ Ma³ecki (Pisma pomiertne. T. 1. Lwów
1866). Tekst z atg2 podawa³y m.in.: Pisma. Zbiór utworów wydanych za ¿ycia i po
mierci autora, w uk³adzie A. Górskiego. T. 1. Kraków 1908; Z. Krasiñski, Psalmy
przysz³oci, J. S³owacki, Odpowied na Psalmy przysz³oci. Oprac. M. Kridl.
Kraków 1928. BN I 107; Dzie³a wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 7. Lwów 1930; kolejne edycje wroc³awskie Dzie³ 2; Dzie³a wszystkie. Red. J. Kleiner. Wyd. 2. T. 7.
Wroc³aw 1956.
Jak wspomnielimy, atg1 znajduje siê w Ossolineum, natomiast atg2...
Julian Krzy¿anowski informowa³ w Dzie³ach z r. 1949 o nie istniej¹cym dzisiaj autografie Biblioteki Krasiñskich (t. 1, s. 314; w nak³adzie drugim tego tomu:
s. 308); w dwóch kolejnych wydaniach wroc³awskich znajdujemy równie¿ uwagê: autograf Krasiñskich, dzisiaj zaginiony (Dzie³a z 1952, t. 1, s. 348; Dzie³a
z 1959, t. 1, s. 341). W roku 1954 o zaginionym manuskrypcie ze zbiorów Biblioteki Krasiñskich informowali Stefan Vrtel-Wierczyñski i Juliusz Kleiner 3. Dwa
lata póniej, w r. 1956, Kleiner pomieci³ w tomie 7 Dzie³ wszystkich nastêpuj¹cy
jego opis (s. 229230):
Autograf Biblioteki Ordynacji Krasiñskich w Warszawie (R2), nie znany a¿ do pocz¹tku
w. XX, nabyty dla biblioteki przez Józefa Kallenbacha i przez niego te¿ opisany po raz pierwszy w Ksi¹¿ce (1902, nr 6). Jest to czystopis obejmuj¹cy trzy kartki nieliczbowane formatu 4o, zapisane po obu stronach w dwu kolumnach; k. 1 i 3 tworz¹ razem pó³arkusz w rodku
maj¹cy lun¹ k. 2; u do³u stronicy obca rêka zanotowa³a: NB. Autograf samego mistrza w r. 1848
z Pary¿a.

Zwa¿ywszy, ¿e wydawca pisze o nie istniej¹cej bibliotece, porednio mo¿na
by³o wysnuæ wniosek, aczkolwiek bez niezbitej pewnoci, i¿ nie istnieje równie¿
manuskrypt. Tak zapewne rozumieli to Marian Bizan i Pawe³ Hertz, stwierdzaj¹c,
¿e rêkopis prawdopodobnie uleg³ zniszczeniu w r. 1944 4.
Jednoznaczn¹ informacjê o rêkopisach wiersza przyniós³ Kalendarz ¿ycia
i twórczoci Juliusza S³owackiego, wykazuj¹c, z jednej strony, istnienie ossoliñskiego brulionu (atg1), z drugiej  brak zarówno rêkopisu, wed³ug którego og³oszono wiersz w r. 1848 (oznaczono go w Kalendarzu jako atg2), jak i zajmuj¹cego
nas tutaj manuskryptu (oznaczonego tam jako atg3) 5.
W roku 2000 definitywnie potwierdzi³a utratê atg2 Halina Gacowa w powiêconym S³owackiemu tomie Nowego Korbuta: Autograf-czystopis [...] (R2) zosta³
nabyty przez J. Kallenbacha dla Bibl. Kras. w W-wie; zniszcz. w 1944 6.
1
Teksty w pierwodruku i w atg1 s¹ takiej samej d³ugoci (licz¹ 323 wersy), ró¿ni¹ siê jednak
w ponad 100 miejscach wiêkszymi b¹d mniejszymi odmianami.
2
J. S ³ o w a c k i, Dzie³a. Red. J. Krzy¿anowski. T. 1. Wroc³aw 1949 [w³ac. 1950]; wyd. 2
(1952), t. 1; wyd. 3 (1959), t. 1.
3
J. S ³ o w a c k i, Do autora trzech Psalmów. Teksty do æwiczeñ edytorskich nr 1. Warszawa 1954; tu we wk³adce 1c: Wskazówki bibliograficzne (s. 78) oraz Wstêp (s. 22).
4
M. B i z a n, P. H e r t z, Noty. W: J. S ³ o w a c k i, Liryki. Wybór i oprac. ... Warszawa 1959,
s. 478.
5
Kalendarz ¿ycia i twórczoci Juliusza S³owackiego. Oprac. E. S a w r y m o w i c z, przy
wspó³pr. S. M a k o w s k i e g o i Z. S u d o l s k i e g o. Warszawa 1960, s. 575.
6
Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 11: H. G a c o w a, Juliusz S³owacki. Wroc³aw 2000, s. 99.
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Powtórzylimy za Nowym Korbutem tê informacjê w naszym wydaniu Wierszy S³owackiego 7, daj¹c jednoczenie odmiany zniszczonego autografu za tomem 7 Dzie³ wszystkich.
3
Tymczasem nieistniej¹cy rêkopis warszawski Odpowiedzi istnieje i  od kilku
miesiêcy  jest powszechnie dostêpny! Jego podobiznê, zamieszczon¹ w kolekcji
przygotowanej z okazji Roku S³owackiego, mo¿na od po³owy wrzenia 2009 ogl¹daæ na stronie internetowej CBN Polona. Nie doæ na tym, rêkopis, opatrzony
sygnatur¹ 8307 II, znajduje siê od 40 lat w Bibliotece Narodowej w Warszawie;
zosta³ tak¿e omówiony w tomie 10 Katalogu rêkopisów Biblioteki Narodowej. Po
zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej autograf odnaleziono w Muzeum Narodowym, sk¹d przekazano go do Archiwum G³ównego Akt Dawnych, a nastêpnie,
w r. 1959, zwrócono Bibliotece Narodowej 8. Nb. lektura autografu w Internecie
pozwala stwierdziæ, ¿e ocalony rêkopis zosta³ niezbyt fortunnie oprawiony, mianowicie pomiêdzy karty pierwsz¹ i trzeci¹ wklejono kartê drug¹ w ten sposób, ¿e
jako jej recto oznaczono cyfr¹ 2 stronê verso. Szybkimi i szczegó³owymi informacjami na temat autografu, dzi stanowi¹cego wyj¹tkowo cenny dokument w zbiorach Biblioteki Narodowej, tzw. obiekt skarbcowy, s³u¿yli pracownicy Biblioteki,
pan Henryk Citko, kierownik Zak³adu Rêkopisów, oraz pani Teresa Sieniatecka,
którym pragniemy w tym miejscu bardzo serdecznie podziêkowaæ. Byæ mo¿e,
dalsze kwerendy pozwol¹ dok³adniej przeledziæ perypetie rêkopisu warszawskiego; wiele wskazuje na to, ¿e ostatni raz zagl¹dano do niego przed wybuchem
drugiej wojny wiatowej.
Tu zmuszeni jestemy do z³o¿enia samokrytyki i usprawiedliwienia siê. Przyznajemy, przygotowuj¹c now¹ edycjê Wierszy, nie sprawdzilimy w tomie 10 Katalogu rêkopisów Biblioteki Narodowej informacji o tym, co ocala³o ze zbiorów
Biblioteki Krasiñskich. Przyjêlimy za pewnik s³owa Haliny Gacowej na stronicy
99 tomu 11 Nowego Korbuta. Nie pomylelimy, ¿e zas³u¿onej autorce, jak wielu
dokumentalistom, zdarzyæ siê mog³o przykre potkniêcie, mo¿e przeoczenie, mo¿e
b³¹d techniczny. Taki zapis jest jednak faktem  i wymaga koniecznie sprostowania. Wiadomo, ¿e w Bibliotece Krasiñskich znajdowa³o siê wiele rêkopisów S³owackiego (m.in. list do matki z 20 X 1831 z wierszem It is probable to us  the
bargain will be made , Pamiêtnik z lat 18171832, Dziennik podró¿y na Wschód,
wiersz Do Zygmunta, I rapsod Króla-Ducha); do wyjanienia pozostaj¹ okolicznoci szczêliwego ocalenia drugiego autografu Odpowiedzi na Psalmy przysz³oci. Informacja podana w Nowym Korbucie budzi³a za tym wiêksz¹ ufnoæ,
¿e  po opisie Kleinera w tomie 7 Dzie³ wszystkich oraz uwagach Bizana i Hertza
w Lirykach, nie okrelaj¹cych jasno, czy rêkopis zosta³ bezpowrotnie utracony 
wydawa³a siê rezultatem pe³nej i wyczerpuj¹cej kwerendy. Nie zmienia to oczyJ. S ³ o w a c k i, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. B r z o z o w s k i, Z. P r z yc h o d n i a k. Poznañ 2005, s. 369.
8
Katalog rêkopisów Biblioteki Narodowej. T. 10: Rêkopisy 83019000. Archiwa rodzinne
Fredrów i Römerów, zbiory dawnej Biblioteki Ordynacji Krasiñskich oraz inne rêkopisy XIX
XX wieku. Red. D. Kamolowa, B. Smoleñska. Warszawa 1972, s. 37.
7
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wistoci: wydaj¹c na nowo utwór S³owackiego, winnimy byli do zachowanego
rêkopisu dotrzeæ. Szczêliwie  wykorzystanie wczeniejszych edycji atg2 pozwoli³o nam unikn¹æ b³êdów w aparacie krytycznym (w odmianach). Przyznajemy siê
z pokor¹ do przeoczenia, wyci¹gamy z tej lekcji wniosek o zawsze koniecznej nieufnoci wobec róde³ (mia³a¿by ona jednak w ka¿dym przypadku oznaczaæ zaczynanie pracy ab ovo?). Wszak¿e, mimo wszystko i przede wszystkim, z radoci¹ chcemy poinformowaæ czytelników Pamiêtnika Literackiego i mi³oników
poezji Juliusza S³owackiego o istnieniu bezcennego dokumentu.
Chcia³oby siê sparafrazowaæ s³ynn¹ maksymê: Habent sua fata autographi.
£ódPoznañ, 29 padziernika 2009
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UNUSUAL CASE OF A DESTROYED MANUSCRIPT.
ON SO-CALLED WARSAW MANUSCRIPT
OF JULIUSZ S£OWACKIS ANSWER TO »PSALMS OF THE FUTURE«
The text tells about an exceptional case of Juliusz S³owackis manuscript, i.e. the second manuscript of the poem Answer to Psalms of the Future which survived in the collection of National
Library in Warsaw, though in S³owackis writings and bibliographies issued after World War II the
text is qualified as destroyed in 1944. Correcting this information is an occasion to follow the poems
first and second manuscript editorial trials and tribulations in collected editions to date.

