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DWA ZAPOMNIANE RYSUNKI JULIUSZA S£OWACKIEGO
1
W obszernym zbiorze rêkopisów poety, oznaczonym w Bibliotece Zak³adu
Narodowego im. Ossoliñskich sygnatur¹ 4807/III, znajduj¹ siê, w czêci 3 tego
zbioru, dwa rysunki: jeden na s. 87, drugi na s. 89 1. Rysunki nie s¹ zupe³nie nieznane: Juliusz Kleiner w monografii powiêci³ im stronicê 2; o drugim rysunku
wspomnia³ Pawe³ Hertz w Portrecie S³owackiego 3; oba, zwiêle opisane, wymienia³ katalog opracowany przez W³adys³awa Floryana i Bogdana Zakrzewskiego 4.
Samych rysunków nigdy jednak nie opublikowano. Równoczenie wyobra¿enie
o nich, jakie dawa³y wspomniane prace (szczególnie katalog), dalekie by³o od tego,
co mo¿na na tych rysunkach zobaczyæ. Wystarczaj¹cy to powód, aby nie tylko
przypomnieæ oba obrazki, ale wreszcie pokazaæ je oraz cokolwiek wiêcej o nich
powiedzieæ.
2
Rysunki nie s¹ arcydzie³ami. Sporz¹dza³ je jednak S³owacki doæ starannie:
najpierw szkicowa³ o³ówkiem, nastêpnie wykañcza³ i poprawia³ piórem. Z jak¹
intencj¹ to robi³?... Nie wyklucza³bym, ¿e z myl¹ o ich opublikowaniu, byæ mo¿e,
w formie jakiego ulotnego druku. Tak jak niewykluczone, ¿e z podobnym zamiarem zacz¹³ przetwarzaæ pierwotn¹ redakcjê wiersza, któremu w czystopisie da³
1
Rêkopis 4807/III zosta³ na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w. uporz¹dkowany przez
W. Floryana: autografy podzielono na 6 czêci (1. Poezje; 2. Utwory dramatyczne; 3. Pisma proz¹;
45. Król-Duch. Tzw. Rêkopis drugi [R2]; 6. Król-Duch. Autografy nie w³¹czone do R2), poddano konserwacji i oprawiono. Wed³ug dawnej paginacji rysunki znajdowa³y siê na k. 211r i 213r (strony
verso obu kart nie zapisane).
2
J. K l e i n e r, Juliusz S³owacki. Dzieje twórczoci. T. 4, cz. 1. Warszawa 1927, s. 315316.
Zob. wydanie ze wstêpem i w oprac. J. S t a r n a w s k i e g o: Kraków 1999, t. 4, s. 225226. Lokalizacje i cytaty tu i dalej wed³ug tego wydania.
3
P. H e r t z, Portret S³owackiego. Warszawa 1949. Ksi¹¿ka mia³a jeszcze 6 wydañ: 1950,
1953, 1955, 1959, 1969, 1976. Dalej cytaty wed³ug wyd. 4.
4
S³owacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum. Oprac. W. F l o r y a n, B. Z a k r z e ws k i. Wroc³aw 1959, s. 40.
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tytu³ Matecznik 5. Ostatecznie jednak pracê nad Matecznikiem przerwa³. Pracy nad
rysunkami równie¿ nie doprowadzi³ do definitywnego koñca.
£¹czê obie te próby  rysunki i wiersz  nieprzypadkowo. Mo¿na bowiem
z du¿ym prawdopodobieñstwem przypuszczaæ, ¿e powsta³y mniej wiêcej w tym
samym czasie, tj. w drugiej po³owie lutego 1845 6  jako istotne ogniwo protestów
poety przeciwko d¹¿noci rosyjskiej w Kole Sprawy Bo¿ej. Wypadnie powiêciæ temu nieco uwagi.
3
Na zebraniu Ko³a w dniu 29 XI 1844 Mickiewicz powiadomi³ towiañczyków
o wys³aniu braterskiego adresu do Miko³aja I. Mówi³ m.in.:
teraz dla spe³nienia naszej Sprawy trzeba nam sposobiæ siê do mi³oci Chrystusowej ku braciom S³owianom, trzeba, ¿eby ta mi³oæ by³a czyst¹, szczer¹, prawdziw¹, bez ¿adnej rachuby,
bez ¿adnego ogl¹dania siê na siebie. Pokochaæ, co jest czystego i dobrego w Rosji, jak kochamy przyjació³, i w tej mi³oci dzia³aæ z Rosjaninem. Skoro on tej mi³oci nie poczuje, to nie
poczuje i mocy, i bêdzie nas gnêbi³.
Ten ton czysty wyszed³ z p³on¹cej duszy Mistrza i jego duchem objawiony bêdzie w powiêceniu siê i czynach. Pracowa³ ju¿ on w Rosji i wla³ tego ducha w innych. Ten dzieñ na to
przeznaczony, aby ka¿dy z nas wzi¹³ ten ton Mistrza. Kto doszed³ do tego stopnia, ten mo¿e go
chwyciæ. To jest, co Ewangelia powiada: Kto ma uszy ku s³uchaniu  bo Bóg tylko otwiera
uszy cz³owiekowi. Otworzenia wewnêtrznych uszu trzeba.
Tu brat Adam odczyta³ pismo od brata Aleksandra Chodki do cesarza Rosji 7.

Towiañczycy nie wiedzieli o istnieniu pisma Chodki, datowanego na 15 VIII
1844 i z³o¿onego oko³o 20 VIII w ambasadzie rosyjskiej w Pary¿u. Nb. Chodko nie by³ jego autorem 8. Przepisa³ jedynie i podpisa³ list u³o¿ony przez Towiañskiego i przet³umaczony na francuski przez Mickiewicza 9, a pomylany
jako rozbudowana motywacja jego proby o definitywn¹ dymisjê z funkcji dyplomaty rosyjskiego w Persji 10. Poniewa¿ adresat nie odpowiedzia³ na pismo,
gotowoæ dorêczenia mu go zadeklarowa³ Seweryn Pilchowski. Otrzyma³ na to
zgodê Towiañskiego, a w przeddzieñ zebrania, 28 XI, poinformowa³ o swoim zamiarze Mickiewicza.
Zwo³ane w rocznicê wybuchu powstania, zebranie by³o krañcowym zaprze5
Brulionowa wersja utworu, o incipicie Oto Bóg, który ³ona tajemnic odmyka..., znajduje
siê w Raptularzu z lat 18431849 na k. 6775r (karty 6873 zosta³y wydarte). Czystopis  na lunej
karcie w rêkopisie 4807/III (cz. 1, s. 56  dawniej k. 81). Wszystkie cytaty z Raptularza podajê
wed³ug autografu w Bibl. Ossolineum (sygn. 4743/I). Dodatkowo w przypisach odsy³am do Dzie³
wszystkich.
6
Tak datowa³ wiersz Kalendarz ¿ycia i twórczoci Juliusza S³owackiego (Oprac. E. S a wr y m o w i c z, przy wspó³pracy 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. 493).
7
A. M i c k i e w i c z, Dzie³a. Wyd. Rocznicowe. T. 13. Oprac. Z. T r o j a n o w i c z o w a.
Warszawa 2001, s. 198199.
8
W tomie 13 Wyd. Rocznicowego Dzie³ M i c k i e w i c z a (s. 628634) list Chodki datowany jest na 18 VIII  jest to prawdopodobnie data przek³adu tekstu francuskiego na polski (zob.
Z. M a k o w i e c k a, Kronika ¿ycia i twórczoci Mickiewicza. Brat Adam. Maj 1844  grudzieñ 1847.
Warszawa 1975, s. 58).
9
O szczegó³ach dotycz¹cych powstania tego listu zob. M a k o w i e c k a, op. cit., s. 5758.
10
Z. T r o j a n o w i c z o w a, objanienia wydawcy w: M i c k i e w i c z, op. cit., s. 584.
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czeniem ducha rewolucji listopadowej. Kilku towiañczyków na znak protestu
wyst¹pi³o z Ko³a, wród nich pu³kownik Miko³aj Kamieñski. S³owacki tego samego zrobiæ nie móg³, zerwa³ by³ ju¿ bowiem z Ko³em rok wczeniej, 1 XI 1843,
m.in. protestuj¹c przeciwko narastaj¹cym w Kole tendencjom prorosyjskim (pierwszym wyranym tego akcentem by³ udzia³ towiañczyków 20 V 1843 w mszy wiêtej,
zakupionej przez cz³onków sekty mistycznej Eugènea Vintrasa za duszê Aleksandra I 11). Pozostawa³o mu zatem  poecie rewolucyjnej Warszawy, autorowi Hymnu, Ody do wolnoci i Kuliku, i jednoczenie, a bodaj w tym wypadku przede
wszystkim, towiañczykowi z ducha, nie z litery  g³ono wyraziæ swój sprzeciw.
I robi to  jako poeta i jako naj¿arliwszy wyznawca i stra¿nik idei, która w wiecie duchowym jest jak systemat naszego Kopernika 12.
4
Niewykluczone, ¿e poeta zacz¹³ swoje veto od zapisanego w Raptularzu na
k. 28 urywka Na jednej górze podczas zawieruchy... Bezwzglêdnej jednak co do
tego pewnoci nie ma. Wiersz znajduje siê miêdzy dwoma opisami snów  snu
o matce z 27 na 28 VI 1844 oraz snu o bia³ych koniach z 15 IV 1845. Dukt pisma
i pióro sk³aniaj¹ do przypuszczenia, ¿e powsta³ w czasie bardzo bliskim pierwszego opisu: jako uogólniona  i w³anie senna, pomylana na ³ad koszmarnego snu
 wizja moskiewskich tendencji w Kole, ale jeszcze bez zwi¹zku z tak konkretnym wydarzeniem jak zebranie w rocznicê listopadowej rewolucji 13. Mo¿liwe równie¿, aczkolwiek i w tym wypadku trudno o pewnoæ, ¿e listopadowe zebranie
by³o pretekstem dla dwóch innych zapisków w Raptularzu  notatki na k. 52v:
 Wszystkie wielkie duchy d¹¿y³y do jednoci uwidomionej na ziemi. Dant o gibelinostwie
i scesarzeniu wiata myla³  Mickiewicz o wszlachceniu idei najwy¿szej w Towiañskiego.
W ostatnim wieku formê poezji rozbito i pod³ug duchów pokaza³y narody duchy swoje 
strach, ile u nas ju¿ ruskich 14.

 oraz niedokoñczonego zdania na k. 55v: Matecznik, w którym Mickiewicz 15.
Niew¹tpliwie natomiast wi¹¿e siê z owym fatalnym zebraniem 29 XI kilka
S³owacki tak o tym pisa³ oko³o po³owy listopada 1843 w [Odezwie do braci w Kole], wyjaniaj¹c motywy swojej decyzji: Zaczê³o siê to od projektu poselstwa do króla belgijskiego  sz³o
potem dalej  przez wi¹zanie nas z Ko³em Karlistowskim we Francji... które, zrazu niewinne, zaczê³o nam potem dyktowaæ ró¿ne kroki, jak na przyk³ad mszê publiczn¹ za ducha nie naszej wiary i nie
naszej idei. Cyt. z: J. S ³ o w a c k i, Dzie³a wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 15. Oprac. W. F l o r y a n,
J. K l e i n e r, S. K o l b u s z e w s k i. Wroc³aw 1955, s. 254. Dalej do tego wydania odsy³am skrótem DW. Liczba po ³¹czniku oznacza tom, liczby po przecinku  stronice.
12
J. S ³ o w a c k i, list do Z. Krasiñskiego z 14 XII 1842. W: Korespondencja. Oprac. E. S a wr y m o w i c z. T. 1. Wroc³aw 1962, s. 501.
13
O datowaniu utworu zob. komentarz wydawców w: J. 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 y c h o d n i a k. Poznañ 2005, s. 273.
14
Pierwszy akapit tej notatki podano w DW-15, 468, w. 517520, wród [Notatek ró¿nych
z Raptularza]; drugi  w DW-7 (Oprac. J. K l e i n e r. 1956), s. 334, jako pocz¹tek Uwag wyzyskanych czêciowo w licie Do ksiêcia A. C., oraz w DW-15, 437, jako fragment [Migracji duchów] z [Zapisków maj¹cych s³u¿yæ jako materia³ do zamierzonego dzie³a]. Trudno znaleæ uzasadnienie dla takiej decyzji, rozbijaj¹cej spójn¹ mylowo notatkê.
15
W: DW-15, 469, w. 551.
11
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innych tekstów, jakie S³owacki pisa³ na k. 5775 Raptularza. Bodaj najwczeniejszy z nich, byæ mo¿e powsta³y krótko po listopadowym zebraniu, stanowi³a zanotowana na k. 57v59r deklaracja secesjonistów z Ko³a, adresowana do Towiañskiego i Mickiewicza, oni bowiem powiedli Ko³o nasze ku tym idealnym absolutnym celom  na których wszelka ró¿nica czasem i charakterem miêdzy narodami
po³o¿ona ginie 16. Czy równie¿ w tym samym czasie znalaz³a siê na k. 59r dedykacja Genezis z Ducha Miko³ajowi Kamieñskiemu, o którym S³owacki napisa³:
z wiêksz¹ ode mnie moc¹, polsk¹ i mêczeñsk¹, broni duchem ostatnich szañców
ducha 17, trudno powiedzieæ; mo¿liwe, ¿e u³o¿y³ j¹ poeta dopiero po publicznym
protecie pu³kownika z po³owy lutego 1845 (do tego wydarzenia odnosi³yby siê
s³owa: z wiêksz¹ ode mnie moc¹). Prawdopodobne za, ¿e w nieodleg³ym czasie od deklaracji secesjonistów, mo¿e w grudniu, powsta³, znany tylko z brulionowej redakcji na k. 59v60r, list do Mickiewicza:
Publikujê nareszcie list nastêpny...
Bracie Adamie!
Przypominam ci, ¿e przyjêty za brata w Kole waszym przez Andrzeja Towiañskiego, który publicznie miê bratem byæ wyzna³  w dniu pierwszym padziernika 1834 roku [poeta omyli³ siê, powinno byæ: pierwszym listopada 1843 roku] listem do Ko³a braterskiego pisanym 
nie wyrzek³em siê bynajmniej braterstwa  ale po³o¿y³em veto z ducha polskiego  przeciwko
d¹¿noci rosyjskiej  która mszê i nabo¿eñstwo publiczne za ducha nie naszej wiary i nie naszej idei podyktowa³a [chodzi o mszê 20 V 1843].
Przypominam, ¿e jako pierwej, tak i teraz veto moje nie zdjête z Ko³a trwa na wiecznoæ
 a tym samym czyni nieprawymi i bezskutecznymi wszelkie kroki, które Ko³o w tym¿e duchu
³¹cz¹cym nas z Rosj¹ przedsiêbierze.
I ¿¹dam, aby ta nowa protestacja przeciwko ugiêciu ducha polskiego przed cesarzem Miko³ajem zakomunikowan¹ by³a w Kole dla wiadomoci.
Zostawiaj¹c sobie dalsz¹ wolnoæ czynienia kroków, które mi siê wydadz¹ potrzebne dla
ratunku ducha Ojczyzny mojej 
w braku aktów, do których bym wnieæ móg³ tê protestacj¹  owiadczam, ¿e powierzê j¹
pamiêci narodu mojego.
Brat Juliusz S³owacki 18.

Prawdopodobne równie¿, ¿e krótko po 16 II 1845, kiedy pu³kownik Kamieñski og³osi³ list przeciwko wys³aniu adresu do Miko³aja I (list pt. Pismo do Urzêdu
zosta³ wydrukowany jako ulotka 19 II, z dat¹ dwa dni póniejsz¹, 1 III opublikowa³o go kilka gazet emigracyjnych; S³owacki zapewne zna³ list ju¿ 16 II), poeta
zredagowa³ swoje p i s m o  Do Ko³a ca³ego tak nazwanych towiañsczyków, czyli
uczniów pewnego Andrzeja Towiañskiego, na rêce zastêpcy Mistrza onego, Adama Mickiewicza (zapisane na k. 6466 Raptularza):
Powo³uj¹c siê na veto i zaprzeczenie z ducha moje w dniu ... [chodzi o nieznany list do
Ko³a z 1 XI 1843] po³o¿one przeciwko d¹¿noci rosyjskiej, która siê wtenczas ju¿ w Kole
braterskim pokaza³a [mowa o nabo¿eñstwie za Aleksandra I] 
Przekonany nie marnymi g³osami, ale aktem publicznym pu³kownika Miko³aja Kamieñskiego, w dniu 1 lutego [powinno byæ: 16 lutego] podanym do Ko³a i publicznie drukiem og³oszonym [19 II], ¿e d¹¿noæ ta rosyjska, przeze mnie zaprzeczona i zatamowana, pomimo zaprzeczenia mego dosz³a do ostatnich granic hañby i upodlenia 
16
W: DW-15, 253. Zachowa³ siê jedynie pocz¹tek tego pisma na k. 57v oraz fragment zakoñczenia na k. 59r, ca³¹ kartê 58 wyciêto, zosta³y tylko szcz¹tki koñcowych wyrazów.
17
W: DW-14 (Oprac. W. F l o r y a n, J. K l e i n e r. 1954), s. 84.
18
W: DW-15, 257.
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plami¹c i hañbi¹c godnoæ ducha ludzkiego zaprzedawaniem siê wolnych ludzi w poddañstwo, co tak¿e akt publiczny z d. ... [zapewne data og³oszenia listu Kamieñskiego] drukiem
og³oszony, na hañbê ludzkoci uwiecznia,
ohydê przynosz¹c duchowi polskiemu poddaniem siê tego¿ ducha cesarzowi Miko³ajowi,
na co dowodem mi jest wyrane zeznanie tego¿ pu³kownika Kami[e]ñskiego... a które to poddanie siê zas³u¿y zapewne na sam¹ pogardê cesarza Miko³aja  który otwartych nieprzyjació³
srogo  a zdrajce za wzgard¹ traktuje.
Zwa¿aj¹c, ¿e braterskie moje veto w boleci serca, a bez og³oszenia publicznego po³o¿one, nie tylko ¿e nie zwróci³o braci moich na drogê prawdy i mi³oci, ale owszem, zatajone
przed Ko³em, widzialnego skutku pozbawione, przez dwa lata [tj. od listopada 1843] w samym
tylko wiecie Ducha sprawy polskiej broni³o, i dopiero w dniu 29 Listopada, jakby cudem Bo¿ym wywo³ane, przed wami w osobie pu³kownika Kamieñskiego zmartwychwsta³o i hañbi¹cych Polskê i siebie poddawaniem siê carowi Moskwy przerazi³o, ale nie zatrzyma³o,
owiadczam:
¯e veto moje nie zdjête z Ko³a, ci¹gle duchem trzymane, i teraz ponowione, zostaje nadal
 kamieniem w Kole  i murem z ognia, które to Ko³o, pod zas³on¹ tajemnicy straszne i ohydne rzeczy czyni¹ce, opasuje...
I bêd¹c murem ogrodzenia i kamieniem zaprzeczenia, nie wypuci was inaczej, jak pozbawionych sztandarów i broni  innym wyrazem mówi¹c, w wiecie ducha pozbawiwszy was
czci i czyni¹c banitami wzglêdem Polski i Polaków  abycie w Narodzie ani wody, ani ognia
nie znaleli dla zalania powodzi¹ cnoty jego i dla spalenia sztandarów jego...
Powo³uj¹c was wszak¿e jako braci z mi³oci¹ i upragnie[nie]m na drogê czyst¹ Bo¿¹...
obiecuj¹c wam mi³oæ bratersk¹, jelibycie siê wrócili z tej drogi, na któr¹ was okropny podstêp ludzki  i d³ugo pracuj¹ca nad wami si³a z³ego ducha zaprowadzi³a.
W przeciwnym za razie przeznaczaj¹c to veto moje, aby by³o wêgielnym kamieniem
i podstaw¹ dla ludzi czystych i wysokich w Bogu, którzy za hañb¹ ojczyzny i duchem jej niemiertelnym ujm¹ siê, w spo³u bêd¹c ze mn¹, choæby umar³ym.
I proszê Boga  aby Duch, w jakim to veto moje czyniê, os¹dzi³  i wed³ug os¹dzenia
swojego spe³ni³  lub odrzuci³  nic wiêcej nad wol¹ Jego ³askaw¹ nie maj¹c na widoku w tym
akcie moim, który jest najboleniejszym aktem ¿ycia mojego.
Aby za prawnoæ jego nie by³a zaprzeczon¹  powierzam go przyjacielowi mojemu,
Józefowi Reitzenheimowi, który jako prawy Polak i szlachetny niegdy obroñca ojczyzny, dobrawszy sobie dwóch wiadków, akt niniejszy w same rêce zastêpcy Mistrza z³o¿y... i zdj¹wszy kopij¹ onego, podpisem dwóch wiadków stwierdzon¹, kopij¹ takow¹ w pewnym miejscu
zachowa... i przy zdarzonej okazji w pierwszym grodzie polskim do akt publicznych wniesie
i oblatuje...
Ostrzegaj¹c was, ¿e póki w ciele na ziemi, cia³em i duchem  a po mierci duchem i Bosk¹ jego istot¹ broniæ bêdê  z anio³y Pañskimi.
Zastrzegam sobie nareszcie niniejszym aktem wolnoæ czynienia dalszych kroków, które
mi siê dla wyratowania was samych i tej Sprawy Bo¿ej, wiêtej i ojczystej, wydadz¹ koniecznymi... 19

Bezporednio pod tym pismem widnieje na k. 66v Raptularza notatka:
Ukochanie woli Bo¿ej, które przez T[owiañskiego] g³oszone za pryncypium, a przez
uczniów jego przyjête, jest w zasadzie swojej dobre, ale zgubne co do czasu. Jako¿ przekonawszy cz³owieka, ¿e powinien ukochaæ wol¹ Bo¿¹  mo¿esz mu potem ³atwo wmówiæ dogmatycznie, ¿e wol¹ jest Boga, aby Polska nie egzystowa³a  trzeba wiêc cz³owiekowi pokazaæ
ostateczny cel, który jest wol¹ Bo¿¹ na ziemi  a potem zostawiæ go z Bogiem, nie wiod¹c do
Boga przez cara 20.

Na k. 67 pisa³ poeta pierwotn¹ redakcjê Matecznika, kontynuowa³ j¹ na k. 75r 21.
19
20
21

W: DW-15, 258259.
W: DW-15, 470.
Karty 6873 zosta³y wydarte, prawdopodobnie wczeniej.

172

JACEK BRZOZOWSKI

5
Wymienione teksty uk³adaj¹ siê w ci¹g pism, notatek i urywków w swej brulionowoci nieostateczny i otwarty 22. Z drugiej jednak strony, tzn. gdy braæ pod
uwagê problemow¹ istotê tych tekstów, przede wszystkim za zwa¿yæ stopieñ ich
 by tak rzec  prywatnoci, ów ci¹g wyranie zmierza do okrelonego fina³u.
Fina³u zak³adaj¹cego upublicznienie stanowiska poety wobec moskiewskich przedsiêwziêæ Ko³a, g³ównie  wobec inicjatorów tych przedsiêwziêæ, Mickiewicza i Towiañskiego. Najpierw wiêc zbiorowa deklaracja secesjonistów, nastêpnie list do
zastêpcy Mistrza, na koniec  niew¹tpliwie pod wp³ywem publicznego protestu
pu³kownika Kamieñskiego  pismo do uczniów pewnego Andrzeja Towiañskiego, na rêce [...] Adama Mickiewicza, w którym poeta zastrzega sobie prawo do
og³oszenia tego tekstu. Wszystko to uk³ada i pisze S³owacki jako brat Juliusz,
jako towiañczyk  jak wspomnia³em na pocz¹tku  wprawdzie od dawna ju¿ nie
z litery, ale jak najg³êbiej z ducha; z ducha tej idei, w której widzia³ metafizyczny
systemat równy Kopernikañskiemu i któr¹ jednoczenie jak najcilej wi¹za³ z polskoci¹.
Formu³uj¹c ostatecznie  mam na myli pismo Do Ko³a ca³ego tak nazwanych
towiañsczyków [...]  taki fina³ swojego protestu, takie veto towiañczyka i Polaka,
nie wykluczaj¹c te¿ upublicznienia tego protestu, ale i nie og³aszaj¹c go tu i teraz
 czy¿by dlatego, ¿e zrobi³ to ju¿ pu³kownik Kamieñski?  S³owacki uk³ada fina³
inny, poetycki, wierszem. Z powodów tyle¿ zasadniczych co oczywistych uk³ada
go mickiewiczowskim 13-zg³oskowcem, a w roli g³ównej obsadza przewodników
Ko³a, Towiañskiego i Mickiewicza.
Na ³ad dalece prawdopodobnej hipotezy sk³onny by³bym twierdziæ, ¿e u³o¿y³
poeta ów wierszowany fina³ w okresie bardzo bliskim powstaniu pisma Do Ko³a
[...]. I ¿e nie og³osiwszy tego pisma, niebawem zacz¹³ przeredagowywaæ wiersz
z myl¹ o druku. I ¿e jednoczenie  choæ w tym wypadku formu³owa³bym hipotezê mniej kategorycznie  rysowa³ to, czego w Mateczniku b¹d nie zmieci³,
b¹d da³ w kszta³cie bardziej zmetaforyzowanym. Co zatem rysowa³?
6
W rêkopisie rysunki znajduj¹ siê na stronach recto dwóch kolejnych kart. Czy
w takim porz¹dku powstawa³y, nie wiadomo (dawna paginacja, nie mówi¹c o nowej, jest oznaczeniem wy³¹cznie bibliotecznym). Niezale¿nie jednak od tego, w jakiej kolejnoci S³owacki je tworzy³, uk³adaj¹ siê one w dyptyk, którego pierwsz¹
czêæ stanowi rysunek na s. 89, drug¹  obrazek na s. 87. Tak te¿ wypadnie je
skomentowaæ.
Dodaæ w tym miejscu przyjdzie, ¿e na k. 74r Raptularza zacz¹³ poeta pisaæ [Projekt zdefektowanego pisma przeznaczonego dla towiañczyków], kontynuuj¹c go na k. 75v i 76 (w: DW-15,
260261). Na k. 76r znajduje siê ponadto wiersz Prowadzi³ mnie na bardzo ciemne wê¿owisko..., na
k. 76v wiersz Polsko, ojczyzno! padaj ze mn¹ na kolana... Czas powstania [Projektu] oraz obu wierszy wi¹zano niekiedy z antytowianistyczn¹ kampani¹ S³owackiego na prze³omie lat 1844 i 1845.
Sposób zapisu tych tekstów w autografie pozwala z du¿ym prawdopodobieñstwem datowaæ je dopiero na marzeckwiecieñ 1846 (zob. S ³ o w a c k i, Wiersze, s. 446448).
22
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Kleiner pisa³ o tym rysunku z ostro¿noci¹:
stoi kto przed szeregiem domów  z dala za s³oñcem bryczka  drogowskaz ma litery: S. Pet.
 niew¹tpliwie znacz¹ one: St. Petersburg. Czy to nie satyra na Mickiewicza, wpatrzonego
w bryczkê, wioz¹c¹ Towiañskiego, którego droga jest szlakiem... petersburskim? 23

Hertz nie mia³ w¹tpliwoci:
W tym samym raptularzu [co wiersz Oto Bóg...] znajdujemy ów rysunek, na którym widaæ postaæ wypatruj¹c¹ na ulicy nadje¿d¿aj¹c¹ bryczkê. Obok tablica drogowskazu z napisem:
St. Pet. To Mickiewicz, w myl w³asnych swoich zwierzeñ, oczekuje mesjasza jad¹cego traktem z Petersburga 24.

Floryan i Zakrzewski opisali rysunek pomijaj¹c zarówno konteksty, jak i zasadnicze realia:
Ulica w miecie z postaci¹ mêsk¹ na pierwszym planie. Po lewej stronie naro¿nik kamienicy, w g³êbi drogowskaz z napisem S. Pet., obok jednokonna furmanka 25.

Oczywicie, S³owacki narysowa³ Mickiewicza. Sylwetka, w³osy, surdut, laska, znane choæby z rysunków Norwida, nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci, kto stoi na
23
24
25

K l e i n e r, op. cit., s. 225.
H e r t z, op. cit., s. 221 (uwaga o lokalizacji rysunku w Raptularzu jest b³êdna).
S³owacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum, s. 40.
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 przedstawionej szkicowo  ulicy w Pary¿u. Nie pozostawia ich równie¿, i przede
wszystkim, list autora Dziadów do genera³a Skrzyneckiego, pisany 23 III 1842:
Oko³o owego czasu, w miesi¹cu grudniu (dnia nie pamiêtam), kiedy ogl¹da³em przygotowanie do egzekwij Napoleona, mia³em w bia³y dzieñ widzenie, widzia³em cz³owieka z g³êbi
kraju jad¹cego wózkiem jednokonnym w biedzie, po b³ocie i mgle, i uczu³em, ¿e t e n cz³owiek wiezie w i e l k o  æ! w i e l k o  æ r z e c z y! Nie bra³em tego za widzenie prorockie, ale
za nadzwyczaj ¿ywy obraz poetycki, chcia³em go opisaæ, ale postrzeg³em niepodobieñstwo do
prawdy, da³em pokój. Po poznaniu siê z Andrzejem nieprêdko dowiedzia³em siê o szczegó³ach
jego podró¿y i uzna³em prawdê widzenia 26.

S³owacki najpewniej nie zna³ tego listu. O samym jednak wydarzeniu  proroczej wizji zastêpcy Mistrza  musia³ s³yszeæ, i to w takiej wersji jak w przytoczonym licie 27. Narysowa³ zatem to wydarzenie: Vorgeschichte historii, która swoje
apogeum osi¹gnê³a na zebraniu Ko³a w dniu 29 XI 1844 roku. Narysowa³ obrazek, któremu mo¿na by daæ tytu³ wziêty z wiersza o towianistycznym mateczniku:
M o c a r z zapowiedziany w proroctwie o s z u s t a 28.
Na rodku paryskiej ulicy, w dzieñ  trudno jedynie powiedzieæ: zaczynaj¹cy
siê czy koñcz¹cy  stoi Mickiewicz. Zapatrzony w obraz nad widnokrêgiem, w³o¿y³ laskê miêdzy nogi, potrzebowa³ bowiem obu r¹k, by w zachwyceniu skrzy¿owaæ je na piersiach. Nad horyzontem, w ob³okach, od strony Sankt Petersburga,
jedzie wóz, zwyk³a furmanka. Na wozie siedzi mê¿czyzna; na g³owie ma kaszkiet,
w rêce bat. Sylwetka wonicy jest bardzo szkicowa: tu ju¿ jednak niekonieczne
by³o podobieñstwo, fabu³a nie pozostawia w¹tpliwoci, o kogo chodzi. Koñ,
w olbrzymim, tzw. ruskim chom¹cie, cz³apie z wolna. Furmanka rzuca na ziemiê
szeroki strumieñ promieni. Koñ  odchody, trudno bowiem podejrzewaæ, by cz³api¹c wyrzuca³ spod kopyt kamienie (nie móg³ poeta prociej i lepiej wybraæ momentu wizji).
Rysunek  daleki, co prawda, od arcydzie³a, ale w prostocie realiów znakomicie ironiczny  nie wymaga dalszego komentarza. Dodaæ tylko przyjdzie, ¿e S³owacki pierwotnie zacz¹³ inny obrazek. W prawym dolnym rogu narysowa³ o³ówkiem kilka postaci: mê¿czyznê (?), kobietê w kapeluszu (?), postaæ z wózkiem,
mê¿czyznê (mo¿e z fajk¹?) stoj¹cego w pozie podobnej do tej, w jakiej widzimy
Mickiewicza na rysunku w wersji ostatecznej. Mia³o¿ to byæ równie¿ widzenie
w bia³y dzieñ, ale z innej perspektywy przedstawione? Trudno cokolwiek pewnego o tym powiedzieæ. Poeta zarzuci³ tê próbê, narysowa³ inny epizod (b¹d ten
sam, ale w innej perspektywie), lecz i tego definitywnie nie opracowa³, pozostawiaj¹c wyrane lady pierwotnego pomys³u.
M i c k i e w i c z, op. cit., t. 16 (Oprac. M. D e r n a ³ o w i c z, E. J a w o r s k a, M. Z i el i ñ s k a. 2004), s. 5556. Czas owego widzenia w bia³y dzieñ zwyk³o siê datowaæ miêdzy 8
a 14 XII 1840; uroczystoci z³o¿enia prochów Napoleona w kociele Inwalidów odby³y siê 15 XII.
26 I 1842 pisa³ M i c k i e w i c z (op. cit., t. 16, s. 31) do W. Jundzi³³a: Powiem te¿ tobie, kochany
Panie, a to zachowaj u siebie, i¿ mia³em o Tow〈iañskim〉, kilku miesi¹cami przed jego przybyciem,
w i d z e n i e w bia³y dzieñ na ulicy paryskiej.
27
O odmiennych realiach Mickiewiczowskiego widzenia pisa³ 27 IV 1843 Z. K r a s i ñ s k i
do Delfiny Potockiej, relacjonuj¹c (niewykluczone, ¿e z w³aciw¹ sobie tendencj¹ do konfabulacji)
opowieæ, jak¹ us³ysza³ od J. B. Zaleskiego (Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstêp Z. S u d o ls k i. T. 1. Warszawa 1975, s. 767): Mickiewicz, na rok przed przyjciem Towiañskiego, razu jednego
by³ wieczorem u siebie z Bohdanem i drugimi, a smêtny, w rozpaczy i bez wiary, wtem nagle krzykn¹³: »Widzê het, het daleko, widzê Litwê i z Litwy ka³amaszk¹ jad¹cego szlachcica, w okularach, który
wiêcej wie ni¿ my wszyscy«. W³anie wtedy po raz ostatni z Litwy pan Andrzej wyje¿d¿a³.
28
W redakcji brulionowej w. 14, w czystopisie w. 18.
26
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Kleiner pisa³:
Wyraniejszy drugi rysunek, prze³adowany treci¹ i napisami. Z jednej strony, cerkiew
Preobra¿eñska, z drugiej, kocio³ek z twarz¹ kobiec¹ (Polska? Warszawa?), z której wychodz¹
s³owa Vivat Kiliñski. Na rodku studnia, podobna do szubienicy; wisz¹ na niej niby doko³a
krzy¿a-orderu dwie osoby  przy nich napisy: Ego sum via (Jam jest droga)  Et ego via
dux (A jam droga i wódz) [w przypisie uwaga Kleinera: Mo¿e nale¿a³oby poprawiæ: »Et ego
viae dux« (A jam przewodnik w drodze)]; to prawdopodobnie Towiañski i Mickiewicz. Na
lewo budka z ¿o³nierzem rosyjskim i z ³añcuchem. U do³u  Dwina i £adoga. Z boku wiadro:
Farmacopia celestium [w przypisie uwaga: Powinno byæ: Pharmacopoea coelestium (Farmakopea niebian)]. Cz³owiek obok (mo¿e Gutt  aptekarz) wskazuje: Sic itur ad astra (Tak siê
idzie do gwiazd)  a na to szlachcic z szabl¹: Tnê po tnê [w przypisie uwaga: Przys³owie,
którego u¿ywa szlachcic stary w Wernyhorze Czajkowskiego; S³owacki w Beniowskim wprowadza równie¿ to okrelenie: »tnie po tnie«. Powinno byæ: »tnê potnê«, nie »po tnê«], Moci
Dobr〈odzieju〉, to ka¿dy wprzód nim obaczy to, co oni widz¹, powinien siê rozebraæ do naga?
a szablê tu zostawiæ?  a zgodziæ siê z wol¹ Bo¿¹?  a wiadrem siê kazaæ windowaæ do góry?
Tnê po tnê! na to mnie nie namówisz, Farmaceuto niebieski 29.

Floryan i Zakrzewski opisali obrazek nastêpuj¹co (nb. dwa pocz¹tkowe s³owa
tego opisu, kiedy zestawiæ je z zaraz potem id¹cym opisem rysunku na s. 89, tego
ostatniego nie pozwalaj¹ zidentyfikowaæ jako satyryczny):
29
K l e i n e r, op. cit., s. 226. Pisowniê po tnê cytujê za pierwodrukiem monografii, powtórzony bowiem w wydaniu Starnawskiego przypis jest niejasny, jako ¿e wydawca da³ w tekcie g³ównym pisowniê poprawn¹.
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Rysunek satyryczny. Na rodku szubienica z zawieszonymi u góry dwoma postaciami.
Do sznura przerzuconego przez szubienicê z jednej strony przywi¹zane wiadro z napisem Farmacopia celestium, drugi koniec sznura ci¹gnie ¿o³nierz carski, wo³aj¹cy podawaj siuda.
Obok wiadra stoi farmaceuta niebieski, przy nim szlachcic z szabl¹ w rêku. Po lewej stronie
trzy wie¿e kopulaste wród drzew z podpisem Preobra¿añska Cerkw, po prawej stronie z dymów unosz¹cych siê nad p³on¹cym miastem uformowana jest g³owa, która wo³a: Vivat Kiliñski. Na rodku rysunku rzeka wpadaj¹ca do jeziora £adoga o sparafrazowanej ironicznie nazwie Fl[umen] Drwina 30.

Oba opisy zwracaj¹ uwagê na pewne szczegó³y rysunku. Brak w nich jednak
okrelenia zasadniczej jego idei, z jednej strony czytelnej poprzez te szczegó³y,
z drugiej  pozwalaj¹cej wyt³umaczyæ, choæby tylko tytu³em hipotezy, niektóre
z tych szczegó³ów, niezupe³nie oczywiste i jasne.
Idea obrazka wydaje siê w miarê prosta: stawia on naprzeciw siebie dwie przestrzenie, dwa systemy wartoci, dwie strony  mówi¹c dos³ownie i zarazem w przenoni: lew¹ i praw¹. Pierwsz¹ okrelaj¹: Preobra¿añska Cerkw 31, carski ¿o³nierz-stra¿nik 32, le¿¹ce obok niego kajdany; za brulionowym listem do Mickiewicza
z XII 1844 mo¿na by j¹ nazwaæ stron¹ ducha nie naszej wiary i nie naszej idei.
Drug¹ stronê, praw¹, okrela kapliczka wród sosen oraz ruiny zamku na szczycie
góry, wespó³ sk³adaj¹ce siê na wyobra¿enie ducha naszej wiary i naszej idei 33;
dalej  duch rewolucyjnej Warszawy z czasów powstania Kociuszkowskiego,
unosz¹cy siê nad wie¿ami kocielnymi i murami Starego Miasta z okrzykiem Vivat Kiliñski, duch o s t a t n i e j zbrojnej próby ocalenia Rzeczypospolitej przed
ostatecznym upadkiem; wreszcie  stoj¹cy na bli¿szym planie kontuszowy szlachcic, w stroju narodowym, reprezentant (tak t³umaczy³bym jego powinowactwo z komornikiem Dro¿ewskim z Wernyhory Micha³a Czajkowskiego 34) tradycji barskiej,
p i e r w s z e g o czynu politycznego i militarnego dla ratowania kraju.
Rozdziela te dwie strony, dwa wiaty, rzeka Drwina (Fl[umen] Drwina),
wpadaj¹ca do Jeziora £adoga (L[ac] Ladoga). Nie jest tak, ¿eby zupe³nie nic
wspólnego nie mia³o to z geografi¹, przede wszystkim jednak ma  z ironi¹. Ironiczna granica dzieli dwie krainy; czy mo¿e lepiej: ironia rysownika je dzieli, w takim sensie, w jakim parafraza w³aciwej nazwy rzeki jest jego dzie³em; niewykluS³owacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum, s. 40.
Czy chodzi w ogóle o wi¹tyniê pod wezwaniem Przemienienia Pañskiego, czy o konkretn¹
cerkiew  trudno powiedzieæ. Je¿eli przyj¹æ, ¿e o cerkiew Przemienienia w ogólnoci, mo¿na w tym
widzieæ ironiczn¹ aluzjê do tej przemiany w Kole, jak¹ by³a inicjatywa i zgoda na s³anie adresów
do cara. Je¿eli natomiast myleæ o konkretnej wi¹tyni, to na bardzo dalekim tle i na prawach dalece
hipotetycznego domys³u mo¿na by j¹ identyfikowaæ np. z cerkwi¹ Przemienienia Pañskiego w Zas³awiu, wczeniej wi¹tyni¹ rzymskokatolick¹, po powstaniu listopadowym przekazan¹ prawos³awnym i znan¹ odt¹d w³anie jako cerkiew Preobra¿eñska (nb. Zas³aw znajdowa³ siê w granicach tego
okrêgu, do którego nale¿a³y równie¿ Krzywicze, rodzinna miejscowoæ Aleksandra Chodki).
Tytu³em bardzo ju¿ niemia³ej dygresji zauwa¿ê, ¿e S³owacki tak narysowa³ trzy cerkiewne
wie¿e, szczególnie górne kopu³y, i¿ po trosze wygl¹daj¹ one jak ludzkie sylwetki; snuæ jednak na ten
temat dalszych domys³ów niepodobna.
32
Warto przypomnieæ, ¿e ¿andarmem Europy nazywano Miko³aja I.
33
Mo¿na by w tym widzieæ, szeroko rozumiane, odwo³anie do tradycji antemurale, Polski
jako przedmurza chrzecijañstwa.
34
Okrelenie tnê potnê w Beniowskim, na co zwraca³ uwagê Kleiner, do takich znaczeñ, jak
na rysunku, nie odsy³a. Mamy tam bowiem, w pieni IX (w. 348350), jedynie sugestiê, ¿e do celi
ksiêdza Marka wszed³ jaki szlachcic (czy szlachciura): Jaki pan tnie-potnie / Do jego cichej celi
wszed³ z ha³asem / I z wódk¹.
30
31
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czone, ¿e dodatkowo podkrela to strza³ka wskazuj¹ca bieg Drwiny, niekonieczna, wyranie bowiem widaæ, w któr¹ stronê p³ynie woda. Zapewne te¿ nie jest bez
znaczenia w tym ironicznym obrazie, ¿e rzeka toczy swoje wody w³anie do jeziora, od którego brzegów niedaleko ju¿ do Sankt Petersburga. Na marginesie warto
równie¿ zauwa¿yæ, ¿e parafraza nazwy w³anie Dwiny ma umocowanie nie tylko
jako przekonuj¹cy gest autorskiej ironii (w tym znaczeniu, ¿e nasuwaj¹c siê niejako sama przez siê, bezwarunkowo potwierdza swoj¹ trafnoæ i zasadnoæ), ale bodaj
tak¿e mo¿na szukaæ dla niej uzasadnienia na realnej mapie, geograficznej i politycznej: Dwina (cile: Dwina Zachodnia), uchodz¹ca w Zatoce Ryskiej do Ba³tyku, by³a fragmentem naturalnej granicy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ a Rosj¹.
Centraln¹ czêæ rysunku zajmuje szubienica. Wisz¹ na niej  ty³em do siebie,
wygiêci w ³uk, po³¹czeni stopami, tworz¹c k ó ³ k o ruchomego bloku  Mickiewicz i Towiañski, przywódcy K o ³ a: pierwszy z lewej, drugi z prawej. Nie ma
w¹tpliwoci, ¿e to oni: grzywa w³osów zastêpcy Mistrza i profil samego Mistrza
identyfikuj¹ ich jednoznacznie. rodkow¹ czêæ kó³ka, na grubej linie zaczepion¹
do szubienicy, stanowi krzy¿ orderu. Zarysem po trosze przypomina order w.
Anny b¹d  najni¿szy w hierarchii carskich odznaczeñ  order w. Stanis³awa
(nadawano go m.in. za rusyfikacjê).
Mistrz i jego zastêpca nie milcz¹. Towiañski powtarza pocz¹tek zdania, jakie
Jezus kierowa³ do w¹tpi¹cych uczniów podczas ostatniej wieczerzy (J 14,6): Ego
sum via et veritas, et vita  Jam jest droga i prawda, i ¿ycie 35. Mickiewicz, jak na
zastêpcê Mistrza przysta³o, dodaje (nb. w nie najlepszej ³acinie): et ego via due
 a jam droga druga 36.
Pod szubienic¹ stoi szwagier Towiañskiego  Ferdynand Gutt, lekarz i aptekarz, krêpy i przysadzisty jak na znanej fotografii 37. Obok ma wiadro z zawartoci¹ niebiañskich medykamentów, zaczepione do liny ruchomego bloku. Drugi
koniec liny trzyma, po przeciwnej stronie szubienicy, carski ¿o³nierz, krzycz¹c:
Podawaj siuda! Sens ca³ej tej szubienicznej machiny, z ruchomym ¿ywym blokiem w centrum, by³by nastêpuj¹cy: to, co w punkcie wyjcia Gutt-Farmaceuta
niebieski okrela jako w³aciw¹ drogê do gwiazd 38, w punkcie dojcia, przeszed³szy przez ko³o ruchomego bloku utworzone z cia³ dwóch bo¿ych i zarazem carskich pomazañców, okazuje siê popadniêciem w moskiewsk¹ niewolê (kajdany
obok ¿o³nierza tylko czekaj¹). Nb. epizod z Guttem ma na rysunku swoj¹ osobn¹
anegdotê. Szwagier Mistrza, wskazuj¹c (aptekarsk¹ pa³eczk¹ do mieszania mikstur) wisz¹cych u szczytu szubienicy wodzów Ko³a, nie patrzy na nich. Patrzy na 
w pierwszej chwili wydawaæ by siê mog³o  kêpê trawy czy niewielki krzew. Kiedy atoli przyjrzeæ siê uwa¿nie, okazuje siê, ¿e przed Guttem le¿y jaka istota
w owczej skórze. Nie jest to jednak wilk (chyba ¿e tak nieporadnie go S³owacki
narysowa³), raczej  owca b¹d baran. Sk³onny by³bym widzieæ tego ostatniego,
i to z du¿¹ doz¹ pewnoci. Na k. 63r Raptularza zanotowa³ poeta kilka uwag, okreZ nies³ychan¹ ostroci¹ S³owacki przedstawi³ istotê rzeczy: Towiañski przyczepiony do krzy¿a
carskiego orderu powtarza s³owa Jezusa wypowiedziane w tym momencie, w którym nieodwo³alnie
wchodzi³ On na drogê krzy¿a.
36
Kleiner czyta³ via dux, jednoczenie nie wykluczaj¹c poprawki na viae dux. Wydaje siê,
¿e S³owacki napisa³ due, co nale¿a³oby poprawiæ na duae.
37
Zob. jej reprodukcjê m.in. w: J. £ u k a s i e w i c z, Mickiewicz. Wroc³aw 1998, s. 152.
38
Pos³uguje siê Wergiliañskim skrzydlatym s³owem z Eneidy (ks. IX, w. 641).
35

178

JACEK BRZOZOWSKI

laj¹c je jako Zarzuty przeciw M[ickiewiczowi]. Na nastêpnej stronicy powiêci³ kilka s³ów szwagrowi Towiañskiego:
Gut sztuki z Ko³em dokazywa³ i po ka¿dej scenie mia³ minê tak¹ zbli¿aj¹c siê do Mickiewicza  jakby chcia³ mówiæ: A widzisz, jakie barany?  Na co Mickiewicz min¹ odpowiada³:
Prawdziwie, ¿e dokaza³e sztuki przemieniwszy tych ludzi w takich g³upców 39.

Na rysunku bodaj w³anie ten owoc sztuki aptekarza pokornie le¿y nieopodal
grubej szubienicznej belki. Wyranie, choæ zarazem doæ dyskretnie to S³owacki
przedstawi³, nie o satyrê na wszystkich braci mu bowiem sz³o 40, lecz o veto wobec
naczelników Ko³a, wobec Mistrza i jego szwagra oraz wobec zastêpcy Towiañskiego.
Bardzo wymownie wyrysowa³ autor Matecznika istotê mechanizmu, który uzna³
za absolutnie niemo¿liw¹ do zaakceptowania i usprawiedliwienia d¹¿noæ rosyjsk¹. D¹¿noæ  podkreliæ wypadnie  okrelon¹ przez Mickiewicza w przemówieniu do braci w dniu 29 XI jako ukoronowanie duchowej pracy i narodowej
misji Ko³a Sprawy Bo¿ej. Wymownie wiêc, jasno i ostro da³ wyraz swojemu sprzeciwowi wobec cementowania (wiadro i ruchomy blok wietnie siê tutaj t³umacz¹)
braterskiej wspólnoty ob³êdn¹ ide¹, przedstawian¹ jako szczytowe osi¹gniêcie ducha
(niearbitralnie te¿ wyniós³ je na rysunku na szczyt szubienicy). Jednoczenie nie
omieszka³ przedstawiæ na obrazku skutecznej recepty na ten ob³êd. Formu³uje tê
receptê kontuszowy szlachcic, trochê orygina³ i dziwak zarazem (tnê potnê),
widz¹cy przecie¿ rzecz prosto i jednoznacznie: nie ma takiej idei, nawet Bo¿ej,
która uzasadnia³aby wyzbycie siê tego, co w³asne i równoczenie wspólnotowe.
Dotyczy to wszystkich, bez wyj¹tku 41.
Rysunek zawiera jeszcze jeden szczegó³. Nie odnotowali go ani Kleiner, ani
Floryan i Zakrzewski. Otó¿ na przedmieciach Warszawy Kiliñskiego stoi szubienica. Wisi na niej portret (narysowany szkicowo, ale w¹tpliwoci raczej nie ma, ¿e
to portret). Przed szubienic¹ widaæ ma³¹ czarn¹ figurkê, która wskazuje rêk¹ na
szubienicê znajduj¹c¹ siê w centrum rysunku. Jednoznaczna to kwalifikacja kierowana do tych, którzy na tej szubienicy wisz¹. W czasie powstania 1794 r. powieszono w stolicy kilku targowiczan. Najwa¿niejsi, Stanis³aw Szczêsny Potocki i Franciszek Ksawery Branicki, uniknêli stryczka. Na szubienicach zawis³y jednak ich
portrety; podobnie jak królewski, Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. S³owacki
na rysunku tak ten szczegó³ opracowa³  na dalekim tle i jak najcilej w zwi¹zku
z rewolucyjn¹ Warszaw¹ (wyrana linia drogi wychodzi z miejskiej bramy i wiedzie pod szubienicê)  ¿e niepodobna w tym widzieæ jakiego nawo³ywania czy
apelu. Kwalifikacja jest wszak¿e jednoznaczna; i jest  najmocniejsza z mo¿liwych do pomylenia.
W: DW-15, 470.
Podobnie w pismach, jakie uk³ada³ w zwi¹zku z prorosyjskim skandalem. Inaczej wygl¹da³o to w Mateczniku (i jego pierwszej redakcji), choæ  z drugiej strony  z niezbit¹ pewnoci¹ mo¿na
tam zidentyfikowaæ tylko dwóch bohaterów, Towiañskiego i Mickiewicza.
41
To, co mówi szlachcic, odnosi siê do ka¿dego: to ka¿dy wprzód nim obaczy. Pierwotnie
w autografie  napisana o³ówkiem (nie dostrzeg³ tego Kleiner) i przykryta przez tekst pisany piórem
 wypowied szlachcica brzmia³a nieco inaczej i dotyczy³a tylko jego samego: Tnê potnê, Moci
Dobr[odzieju], to ja siê wprzód muszê rozebraæ do naga  wyrzec siê szabli i kontusza i zgodziæ siê
z wol¹ Bo¿¹, nim wnidê do wiadra. Tnê potnê  na to mnie nie namówisz  Farmaceuto niebieski.
39
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Poeta nie dokoñczy³ drugiego rysunku: nie utrwali³ piórem ani s³ów carskiego
¿o³nierza, ani okrzyku ducha powstañczej stolicy. Podobnie nie ukoñczy³ Matecznika oraz pierwszego obrazka. Je¿eli zaczyna³ pracê z myl¹ o jakiej formie ich
og³oszenia, to owe niedoci¹gniêcia wiadczy³yby, ¿e kategorycznie i ostatecznie
w pewnym momencie zrezygnowa³ z tego. Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ:
dlaczego? Nie wyklucza³bym atoli, ¿e jakiej cz¹stki odpowiedzi mo¿na szukaæ
w tym przekonaniu, jakiemu da³ wyraz ju¿ w pierwszym zdaniu notatki na k. 66v
Raptularza: Ukochanie woli Bo¿ej, które przez T[owiañskiego] g³oszone za pryncypium, a przez uczniów jego przyjête, jest w zasadzie swojej dobre, ale zgubne
co do czasu.
W Mateczniku i na rysunkach pokaza³ istotê tego, co zgubne, lecz  rzek³bym
 w swej incydentalnoci, incydentalnoci nie podwa¿aj¹cej pryncypium. Uk³ada³
szereg pism, wiersz, rysowa³ obrazki w imiê tego pryncypium. I bodaj czy nie
z tych samych powodów  raz jeszcze powtórzê: towiañczyk z ducha, nie z litery
 ¿adnego z tych wiadectw swojego veta nie og³osi³ publicznie. Trudne bowiem
by by³o  jeli w ogóle mo¿liwe  przekonanie kogokolwiek, ¿e w imiê w³anie
pryncypium, a nie sensacyjnej anegdoty protestuje. Na co mia³ wiele dowodów,
z pewnoci¹ pilnie obserwuj¹c trwaj¹c¹ od kilku lat (nie bez lustracyjnych akcentów) antytowianistyczn¹ kampaniê 42.
Abstract
JACEK BRZOZOWSKI
(University of Lodz)

TWO FORGOTTEN DRAWINGS BY JULIUSZ S£OWACKI
The paper is a presentation of Juliusz S³owackis two drawings done most probably in the first
months in 1845. The drawings have never been reproduced and the scanty pieces of information on
them are either casual or grossly inadequate.
The first drawing shows in a satiric way an episode common among the émigrés: Mickiewiczs
prophetic vision signaling Andrzej Towiañskis arrival to the West. The second drawing is an ironic
and derisive evaluation of pro-Russian tendencies in the Circle of Gods Cause initiated by its
founder Andrzej Towiañski and his deputy, Adam Mickiewicz.
At the turn of 1844 and 1845 S³owacki actively and keenly protested against the aforementioned tendencies: he wrote proclamations, notes, letters, and poems. Their analysis in the first part of
the paper (fragments 35) gives evidence to prove that at a moment the drawings in question
appeared as an important element of some action lead by S³owacki. One may not exclude the idea
that while working on them, S³owacki thought of publishing them (and it was probably also with the
intention that he copied a poem from his draft to give it a title in the clean copy A Lair 〈Matecznik〉).
The second part of the paper (especially fragments 78) brings a commentary to the drawings in
question and an attempt to a possibly complete identification and explanation of all the details S³owacki put in them. One may explicitly see here the core of S³owackis extremely critical attitude to the
political and spiritual endeavors into which Master Towiañski and his deputy involved their supporters.
42
Mo¿na by wymieniæ, tytu³em przyk³adu, nastêpuj¹ce publikacje: R. J e l e ñ s k i, Parali¿owanie sprawy Polski, czyli proroctwo Imci Pana Andrzeja Towiañskiego. Poitiers 1842.  W. G o³ e m b i o w s k i, Mickiewicz ods³oniony i towiañszczyzna. Pary¿ 1844.  S. W i t w i c k i, Towiañszczyzna wystawiona i aneksami opatrzona. Pary¿ 1844.  J. N i e z a b y t o w s k i, Mickiewicz de la
littérature slave. Pary¿ 1845.

