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ZBIGNIEW  PRZYCHODNIAK
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ)

CZY  S£OWACKI  PISA£  FRANCUSKIE  WIERSZE?

O  POCZ¥TKACH  KARIERY  LITERACKIEJ  POETY  W  PARY¯U  1832  ROKU

Pierwsza odpowied� na tak postawione pytanie jest na pozór ³atwa: tak, Ju-
liusz S³owacki napisa³ taki wiersz � w Pary¿u w r. 1832, lecz nie opublikowa³ go,
widaæ, traktuj¹c jako incydentalne æwiczenie literacko-jêzykowe w karierze m³o-
dego poety. Chodzi o utwór zachowany jedynie w 27-wersowym fragmencie za-
czynaj¹cym siê s³owami �En s�éveillant nous suit de ses regards pensifs...�, prze-
s³any przez autora matce wraz z listem z 3 IX 1832. Autograf ca³ego tekstu, zapi-
sanego na jednej lub dwóch osobnych kartkach, by³ do³¹czony do listu; niestety,
ten epistolarny autograf nie zachowa³ siê. Stamt¹d najpewniej wiersz trafi³ na kar-
ty s³ynnej �p¹sowej ksi¹¿eczki�, drugiego sztambucha Salomei Bécu, szczê�liwie
ocala³ego z rodzinnych i wojennych perypetii, dzi� pod nazw¹ Album wierszy ró¿-
nych autorów (g³ównie w odpisach) z XIX w. przechowywanego w zbiorach Bi-
blioteki Narodowej 1. Pod koniec XIX w. dotar³ do niego wielki znawca i kolek-
cjoner s³owackianów, Leopold Méyet; z kolei w latach sze�ædziesi¹tych XX w.
dzieje i zawarto�æ drugiego sztambucha pani Salomei dok³adnie opisa³ Zbigniew
Sudolski, s³usznie podkre�laj¹c wagê tego autentycznego dokumentu kultury lite-
rackiej pocz¹tków romantyzmu 2.

Tym cenniejszy to dokument, ¿e nale¿y do niezwykle rzadko zachowanych
pami¹tek sztambuchowej aktywno�ci S³owackiego, chêtnie sk³adaj¹cego poetyc-
kie dary w ksi¹¿eczkach i albumach przyjació³, bliskich i znajomych � wymieñ-
my Ludwika Spitznagla, Korê Pinard, Mariê Wodziñsk¹, baronow¹ Richthofeno-
w¹, siostry Elizê i Katarzynê Branickie (tzw. Album Trzech Wieszczów), Zofiê
z Szymanowskich Szembekow¹, siostry Zofiê i Ludwikê Bobrówny. Dodajmy, i¿
spo�ród owych pami¹tek zachowa³y siê tylko 3 sztambuchy: Salomei Bécu, Marii

1 Bibl. Narodowa, rkps 7. Pierwszy sztambuch Salomei S³owackiej-Bécu, tzw. �zielona ksi¹-
¿eczka�, zagin¹³ � ostatni raz widzia³a go i opisa³a M. K o n o p n i c k a  w artykule pt. Wspomnienie
o pani S³owackiej-Bécu, matce Juliusza S³owackiego (��wit� 1886, nr 105, s. 99�100).

2 Z. S u d o l s k i, Refleksje nad sztambuchami Salomei S³owackiej-Bécu. W: S. M a k o w-
s k i, Z. S u d o l s k i, W krêgu rodziny i przyjació³ S³owackiego. Szkice i materia³y. Warszawa 1967.
O znaczeniu sztambucha �wiadczy fakt, i¿ znajduje siê w nim po�ród innych wpisów 6 autografów
S³owackiego (5 sonetów oraz wiersz Do Ludwika Szpitznagla), a tak¿e 12 innych utworów i frag-
mentów poetyckich wpisanych rêk¹ autora Ksiê¿yca. Zob. L. M é y e t, Sztambuch matki J. S³owac-
kiego. �Ateneum� 1895, t. 2.
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Wodziñskiej (w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza) i Szembeków (obec-
nie w posiadaniu rodziny Mycielskich w Johannesburgu) 3. A z pewno�ci¹ nie s¹
to wszystkie sztambuchowe dary poety. Zasadnie, choæ niestety bez dowodów
materialnych, mo¿na spodziewaæ siê, ¿e podobne otrzyma³y, na ró¿ne okazje i z ró¿-
nych powodów okazjonalnych i emocjonalnych � Ludwika �niadecka, Aleksan-
dra Moszczeñska, Joanna Bobrowa (jej najprawdopodobniej by³ dedykowany
wiersz Bo to jest wieszcza najja�niejsza chwa³a... 4), zapewne równie¿ piêkna An-
gielka Ludwika Heseltine, ¿ona Józefa Reitzenheima (byæ mo¿e, tak¿e ich niepe³-
noletnie córki: Julia, Laura i Mina), w których domu poeta bywa³ w ostatnich la-
tach ¿ycia 5. Czy kiedy� odnajdzie siê choæ czê�æ z tych bezcennych pami¹tek-
autografów liryki S³owackiego?

Perypetie sztambuchowego wiersza francuskiego zas³uguj¹ na dok³adniejsze
rozpoznanie, gdy¿ nale¿¹ do pierwszego okresu emigracyjnej twórczo�ci autora
Kordiana, a by³ to zarazem pierwszy pobyt paryski w jego biografii � od przyjaz-
du z Londynu we wrze�niu 1831 do wyjazdu do Genewy w koñcu grudnia 1832.
Rok 1832 przyniós³ wydarzenia decyduj¹ce dla pozycji S³owackiego w �rodowi-
sku emigracji polskiej, istotne równie¿ dla pó�niejszej jego sytuacji literackiej,
wp³ywaj¹ce na postrzeganie poety przez ró¿ne �rodowiska polityczne i literackie.
Najwa¿niejsze momenty tego roku w biografii twórczej S³owackiego wyznaczy-
³y: wyst¹pienia poetyckie na zebraniach emigracyjnych (luty�marzec), publikacja
dwóch tomów Poezji (kwiecieñ 1832), przyjazd Mickiewicza do Pary¿a (31 VII),
a tak¿e druk Dziadów drezdeñskich pod koniec 1832 roku. Roku literackiego (ksi¹¿-
kowego) debiutu, który zakoñczy³ siê dla pocz¹tkuj¹cego poety zgo³a rejterad¹
z Pary¿a, nag³ym wyjazdem do Genewy.

Wpisany nieznan¹ rêk¹ do sztambucha pani Bécu fragment En s�éveillant nous
suit de ses regards pensifs... wystêpuje w polskich edycjach w t³umaczeniu Leo-
polda Staffa zaczynaj¹cym siê od s³ów �Budz¹c siê, zamy�lonym wzrokiem po
nas wodzi�, opublikowanym po raz pierwszy we wroc³awskiej edycji Dzie³ w opra-
cowaniu Juliana Krzy¿anowskiego z 1949 roku 6. Niestety, to tylko koñcowa czê�æ
utworu, umieszczona w sztambuchu na obu stronach karty 43. Do szczegó³owej
lektury sztambucha Salomei Bécu wrócimy pó�niej, teraz dla zobrazowania ca³o-
kszta³tu problemu podkre�liæ nale¿y, ¿e wiersz ten � oczywi�cie, w ca³o�ci i w naj-
wcze�niejszym autografie � mia³ formê wpisu do innego, �prze�licznego sztambu-

3 Podaje to H. G a c o w a  w opracowanym przez siebie tomie 11 �Nowego Korbuta� (Wro-
c³aw 2000, s. 54, poz. 80), po�wiêconym J. S³owackiemu. Zob. te¿ Sztambuch romantyczny. Wybra³
i oprac. A. B i e r n a c k i. Kraków 1994. � S. Wa s y l e w s k i, Sztambuch, skarbnica romantyzmu.
[Lwów 1922].

4 Zob. komentarz do wiersza w najnowszej edycji zbiorowej wierszy (J. S ³ o w a c k i, Wier-
sze. 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. 258�259). Zob. te¿ J. S ³ o w a c k i, Liryki. Wybór i oprac. M. B i z a n,  P. H e r t z. Warszawa
1959, s. 413.

5 Ludwika Reitzenheim by³a adresatk¹ jednego z ostatnich listów poety, z 12 lub 19 II 1849.
List ten opublikowany jest w edycji: J. S ³ o w a c k i, Korespondencja. Oprac. E. S a w r y m o w i c z.
T. 2. Wroc³aw 1962, s. 243�244. Dalej odsy³am do niej skrótem SK. Pierwsza liczba po skrócie
(oddzielona od niego ³¹cznikiem) wskazuje tom, liczby po przecinku � stronice. Prócz tego stosujê
skrót K (= Kalendarz ¿ycia i twórczo�ci Juliusza S³owackiego. Oprac. E. S a w r 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. Wroc³aw 1960). Liczby po skrócie ozna-
czaj¹ stronice.

6 J. S ³ o w a c k i, Dzie³a. Red. J. Krzy¿anowski. T. 1. Wroc³aw 1949, s. 319 (Dodatek).
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cha� ofiarowanego przez S³owackiego Korze Pinard, jednej z trzech córek jego
pierwszego paryskiego drukarza, wydawcy trzech tomów jego Poezji (z r. 1832
i 1833). �ledz¹c historiê tego wiersza � a szczegó³y i daty bêd¹ tu bardzo wa¿ne �
przypomnijmy okoliczno�ci powstania i wpisu utworu do sztambucha paryskiego,
tak jak je przedstawia poeta w wymienionym li�cie do matki z 3 IX 1832:

Poniewa¿ u tych panien mam opinij¹ niepospolitego poety, któr¹ winienem kilku bywaj¹-
cym w ich domu Polakom, st¹d silnie napiera³y siê, abym co napisa³ po polsku w sztambuchu
� w kilka dni odnios³em im sztambuch, ale z wierszami francuskimi. Nie mog³y panienki same
zgadn¹æ, czy wiersze s¹ dobre lub nie � dopiero kiedy je pokaza³y jednemu z francuskich po-
etów, gdy ten je pochwali³, wiêc i panny tysi¹c komplementów, tysi¹c ekstazji z powodu wier-
szy powiedzia³y mi... Mo¿e Mamê bêd¹ te wiersze interesowaæ, wiêc je posy³am w tym li�cie.
[K-1, 136]

Wiadomo�æ o zamieszczeniu �francuskich wierszy� w cytowanym li�cie, sk³a-
daj¹cym siê z kilku d³u¿szych, jakby w trybie pamiêtnika notowanych zapisków,
nosi datê 12 VIII 1832. Najpewniej wiêc wpisu francuskiego wiersza poeta doko-
na³ krótko przed t¹ dat¹. Szczê�liwe odnalezienie sztambucha Kory Pinard pomo-
g³oby walnie w rozwi¹zaniu innych jeszcze zagadek filologiczno-genetycznych,
których wa¿nym, ale niejedynym ogniwem jest fragment En s�éveillant nous suit
de ses regards pensifs... Chodzi o ci¹g wydarzeñ z kilkunastu miesiêcy pierwsze-
go pobytu S³owackiego w Pary¿u (nie liczymy przejazdu przez stolicê Francji
w koñcu lipca 1831), splot tekstów i wyst¹pieñ literackich poety, który do dzisiaj
stanowi przedmiot dociekañ historycznych, ustaleñ biograficznych i wa¿kich de-
cyzji edytorskich (zob. K; SK) 7.

Niew¹tpliwie najistotniejszym, kluczowym dla odbioru emigracyjnej twórczo-
�ci S³owackiego by³ upragniony przez poetê i starannie przygotowywany debiut
ksi¹¿kowy. Jak wiemy, m.in. na podstawie notatek autora w tzw. Rêkopisie nicej-
skim, do wyst¹pienia na arenê literack¹ poeta by³ gotowy ju¿ w Warszawie w koñ-
cu 1830 r. � na przeszkodzie stan¹³ wybuch powstania listopadowego; poeta noto-
wa³ tutaj pod dat¹ 1 III 1831:

Rewolucja przytrafiona w wili¹ dnia, w którym zacz¹æ mia³em drukowaæ moje wiersze,
przerwa³a wszystkie literackie zamiary. Zawód mój rozpocznê, kiedy Polska wolno�æ odzyska 8.

W Pary¿u S³owacki d¹¿y³ do jak najszybszego opublikowania swego dorob-
ku; uczyni³ to niemal natychmiast: gdy tylko otrzyma³ od matki poka�n¹ przesy³kê
z kwot¹ 3000 franków � dos³ownie tego samego dnia, 20 II 1832, przyst¹pi³ do
realizacji swego projektu, nastêpnego dnia uda³ siê na pierwsze rozmowy z druka-
rzem. Dwa tomy Poezji Juliusza S³owackiego, nak³adem w³asnym, w drukarni
Pinarda � wyjd¹ na �wiat paryski w po³owie kwietnia 1832. Uradowany poeta

7 Zob. te¿ J. S ³ o w a c k i: Dzie³a wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 2. Oprac. J. U j e j s k i.
Wroc³aw 1952; Dzie³a. Wyd. 3. T. 1. Oprac. i wstêp J. K r z y ¿ a n o w s k i. Wroc³aw 1959; Liryki;
Wiersze.

8 S ³ o w a c k i, Dzie³a wszystkie, t. 8 (Oprac. J. U j e j s k i  [i in.]. 1958), s. 11. Wcze�niej,
z dat¹ 15 XI 1830, poeta pisa³: �Odda³em do Cenzury, a wkrótce oddam do druku moje wiersze�
(ibidem). Na temat skomplikowanych losów poetyckiego notatnika S³owackiego, odnalezionego
w Nicei w latach dwudziestych XX w. i ponownie zaginionego w czasie wojny zob. wstêp J. U j e j-
s k i e g o  (w: ibidem, s. 9�10). � [W. S a b o w s k i], notatka w dziale Korespondencja czasopisma
�K³osy�. �K³osy� 1866, nr 32. � M. B a r u c h, Nieznany rêkopis S³owackiego. �Kurier Warszaw-
ski� 1929, nr 336.



184 ZBIGNIEW  PRZYCHODNIAK

pisa³ do matki: �D. 12 kwiet., czwartek. Mam poezje moje � i pierwszy dzieñ ich
wyj�cia by³ dla mnie �ród³em nieskoñczonych przyjemno�ci�, od tego te¿ momen-
tu wzmóg³ intensywne, mo¿na rzec, dzia³ania �promocyjne�: ofiarowywa³ tomiki
z dedykacjami (blisko 50 egzemplarzy), przekazywa³ ksiêgarniom, wystawia³ do
prywatnej sprzeda¿y komisowej (m.in. 100 egz. Leonardowi Chod�ce, 50 egz.
matce) (K 150�152; SK-1, 107), wysy³a³ listy do literatów (Antoniego Odyñca,
Karola Sienkiewicza). Tym razem poeta nie da³ siê ubiec wypadkom � dwa tomy
Poezji Juliusza S³owackiego to pierwsza ksi¹¿ka literacka Wielkiej Emigracji. Dla
autora by³ to dogodny moment i znakomity prognostyk �wietnej kariery pisarskiej.
O dobrym samopoczuciu m³odego poety niech �wiadczy �g³upie marzenie� z 6 IV
1832, z którego nie�mia³o zwierzy³ siê matce:

dowiedziawszy siê o �mierci Goethego [zmar³ego w dniu 22 III 1832] pomy�la³em sobie,
i¿ Bóg go wzi¹³ z tego �wiata, aby dla mnie, wydaj¹cego poezje, miejsce zrobi³ na �wiecie...
[SK-1, 107] 9

Lektura korespondencji S³owackiego z tego czasu potwierdza spostrze¿e-
nie: autor Mindowego od pierwszych tygodni pobytu w Pary¿u podj¹³ intensyw-
ne dzia³ania �autopromocyjne� w polskich i francuskich �rodowiskach literac-
kich. Starania te szczególnie nasili³ poeta w pierwszych miesi¹cach r. 1832, gdy
formowa³o siê �rodowisko kulturalno-literackie polskiego uchod�stwa, �wie¿a
by³a pamiêæ warszawskich wierszy insurekcyjnych S³owackiego, a wtedy w Pa-
ry¿u, dodajmy, nie by³o jeszcze Mickiewicza (który zjawi siê w stolicy Francji
1 VIII 1832). Istotne jest w tym kontek�cie przywi¹zywanie przez S³owackiego
du¿ego znaczenia do kontaktów francuskich, branie pod uwagê publikacji w jê-
zyku francuskim.

W pierwszych miesi¹cach �wietnie zapowiadaj¹cej siê kariery S³owacki nie-
mal równorzêdnie traktuje polsk¹ i francusk¹ arenê literack¹. Jest znamienne, ¿e
w li�cie z 10 XII 1831 informuje matkê o planach napisania �romansu po francu-
sku�, po czym donosi jej: �Pozna³em siê tak¿e z kilk¹ literatami mniej s³awnymi,
którzy proponowali mi wiersze moje po francusku t³umaczyæ� (SK-1, 86�87).
Powiadamia j¹ te¿ o spotkaniu z Victorem Hugo (SK-1, 87) oraz o kontaktach
z wydawc¹ �Revue encyclopédique�, z Marc-Antoine�em Jullienem. Ten za�, znany
jako Jullien de Paris � w m³odo�ci gor¹cy zwolennik i asystent Robespierre�a,
pó�niej wybitny intelektualista, prekursor nowoczesnej pedagogiki � by³ wa¿n¹
postaci¹ paryskiego ¿ycia literackiego 10. Oczywi�cie, istotn¹ czê�æ tej edukacji
francuskiej stanowi¹ wizyty poety w teatrach i muzeach paryskich. Realnym efek-
tem tych planów bêd¹ rozpoczête manuskrypty utworów pisanych w jêzyku fran-
cuskim: powie�ci Le Roi de Ladawa. Roman historique de la dernière révolution
de Pologne (�zaczêty d. 24 stycz. 1832 r.�) 11 oraz tragedii Béatrix Cenci (z drugiej
po³owy 1832 roku). Wystarczy sporz¹dziæ chronologiczn¹ listê rozpoczêtych i kon-

  9 W tym¿e li�cie jeszcze jedno potwierdzenie optymizmu S ³ o w a c k i e g o: �martwiê siê
tylko b³êdami druku � ale spodziewam siê, ¿e bêdê móg³ prêdko drug¹ edycj¹ wydaæ� (SK-1, 110).

10 Zob. E. D i  R i e n z o, Marc-Antoine Jullien de Paris (1789�1848). Una biografia politica.
Napoli 1999. � M.-C. D e l i e u v i n, Marc-Antoine Jullien, de Paris, 1775�1848: théoriser et orga-
niser l�éducation. Paris 2003.

11 Plan powie�ci S ³ o w a c k i  opatrzy³ dat¹ 22 I 1832, na karcie tytu³owej za� umie�ci³ datê
24 I 1832 (K 138).
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tynuowanych utworów w r. 1832 12, by zauwa¿yæ obfito�æ pomys³ów i projektów
literackich, szczególne ich nasilenie w pierwszej po³owie roku, a tak¿e znacz¹ce
miejsce planów pisania po francusku w ówczesnych przedsiêwziêciach twórczych
S³owackiego.

Drug¹ nasuwaj¹c¹ siê konstatacj¹ jest ró¿norodno�æ gatunkowa pomys³ów fran-
cuskojêzycznych � znajdujemy tutaj powie�æ, dramat i utwór liryczny. S³owacki
traktowa³ wprawdzie te francuskie kalkulacje nie bez autoironii (�S³owem, bêdzie
to chef d�oeuvre, za które mi powinni jak za takie zap³aciæ� � pisa³ do matki na
prze³omie stycznia i lutego 1832, SK-1, 94), przecie¿ stanowi¹ one ewidentne do-
wody silnego ukierunkowania strategii pisarskiej równie¿ na literaturê francusk¹.
Ciekawym tego przejawem jest przedmowa, Introduction, do francuskiego czytel-
nika, poprzedzaj¹ca ukoñczone rozdzia³y skotowskiej powie�ci Le Roi de Lada-
wa. Znajdujemy w niej znamienne przeplatanie dwóch punktów widzenia, francu-
skiego i polskiego, swoist¹ grê uto¿samienia i dystansu w metaliterackiej prezen-
tacji utworu, ³¹czenie niewiedzy historycznej francuskiego czytelnika z polskim
zapó�nieniem literackim. W zakoñczeniu Introduction S³owacki, wyra�nie prze-
mawiaj¹c w imieniu polskich �wygnañców�, wprost apeluje do �sympatii, jak¹
naród francuski ¿ywi dla naszej ostatniej wojny� 13. Ten utwór, ostatecznie zanie-
chany, pozostaje ciekawym dokumentem zainteresowania autora francuskim od-
biorc¹, poszukiwania wspólnego jêzyka. Nb. oba te nie ukoñczone teksty zawiera-
j¹ spor¹ dawkê ironicznej gry z konwencjami popularnych gatunków romantyzmu
francuskiego, co �wiadczy³oby o wahaniach poety w wyborze jednolitej strategii
wobec niepolskiego odbiorcy.

Historia nieznanego dzi� w ca³o�ci wiersza francuskiego, a � byæ mo¿e � dwóch
wierszy pisanych w tym jêzyku, zaczyna siê w lutym 1832. W kluczowym dla tej
sprawy li�cie do matki z 6�8 III 1832 S³owacki, donosz¹c o swych najnowszych
pracach literackich, wspomina o dwóch odach, jednej w jêzyku polskim, drugiej �
francuskiej:

Napisa³em po francusku Odê, która mi ogromn¹ s³awê, ale tylko miêdzy rodakami zrobi-
³a, bom jej nie drukowa³. Za drug¹ odê, w naszym jêzyku napisan¹, 200 Polaków publicznie
uradzi³o, aby mi daæ pier�cieñ jako poecie przesz³orocznych wypadków. [SK-1, 96]

Komplikacja i trudno�æ rozwik³ania tych niepe³nych informacji bierze siê st¹d,
¿e S³owacki zawiadamiaj¹c matkê na pocz¹tku marca o swych sukcesach literac-
kich i zapowiedzianym na 25 III 1832 wyst¹pieniu � mia³ ju¿ za sob¹ dwie wcze-
�niejsze udane publiczne autoprezentacje poetyckie: na wspomnianej sesji Towa-
rzystwa Litewskiego z 8 II 1832 oraz na obchodzie rocznicy bitwy grochowskiej,
zorganizowanym w dniu 25 II tego roku. Faktycznie za� mamy do czynienia z ci¹-
giem trzech publicznych wyst¹pieñ S³owackiego: 8 i 25 II oraz 25 III 1832. Zwróæ-
my uwagê, ¿e wszystkie bezpo�rednio poprzedza³y kwietniowy debiut ksi¹¿kowy.
W³a�nie ten zbieg bliskich czasowo trzech emigracyjnych uroczysto�ci z udzia-
³em m³odego poety oraz sk¹pe, a niekiedy enigmatyczne informacje tworz¹ szcze-

12 Powie�æ Le Roi de Ladawa (22 I 1832), poemat Lambro (luty), wiersz Duma o Wac³awie
Rzewuskim (koniec lutego), wiersz Pary¿ (luty), wiersz dedykacyjny Do Micha³a Rola Skibickiego
(koniec lutego), wiersz En s�éveillant nous suit de ses regards pensifs... (pocz¹tek lutego?), dalsze
rozdzia³y Pamiêtnika (lipiec 1832), dramat Béatrix Cenci (druga po³owa 1832).

13 S ³ o w a c k i, Dzie³a wszystkie, t. 8, s. 144, 142 (w przek³adzie L. S t a f f a).
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gólny g¹szcz faktów i tekstów trudny do pe³nego uporz¹dkowania. Niema³¹ rolê
odgrywaj¹ tutaj francuskie próby poetyckie barda rewolucyjnej Warszawy. Uzna-
j¹c znaczenie ka¿dego z elementów poczynañ pisarskich S³owackiego w Pary¿u
w r. 1832, spróbujmy jak najdok³adniej skomentowaæ te wydarzenia, zweryfiko-
waæ przyjête dot¹d ustalenia faktograficzne i tekstowe.

Przede wszystkim udajmy siê na zebranie Towarzystwa Litewskiego 8 II 1832.
Tu po raz pierwszy poeta deklamowa³ wiersz francuski, okre�lony jako �Oda�.
Stanis³aw Pigoñ, a za nim autorzy Kalendarza ¿ycia i twórczo�ci przyjêli hipote-
zê, ¿e wzmiankowan¹ �Od¹� jest w istocie zachowany we fragmencie wiersz En
s�éveillant nous suit de ses regards pensifs...:

Hipotezê tê wysun¹³ S. Pigoñ w recenzji niniejszego Kalendarza, podkre�laj¹c, ¿e dalszy
ci¹g Fragmentu ma niew¹tpliwie tre�æ patriotyczn¹; w¹tpliwe, by utwór o takiej tre�ci poeta
pisa³ specjalnie dla Kory: po prostu na pro�bê jej wpisa³ to, co mia³ ju¿ gotowe. [K 141, przy-
pis]

Na szczê�cie, wzmianka S³owackiego nie jest jedynym �ród³em wiedzy o ze-
braniu u Platerów 8 II 1832. W protokole zebrania zapisano nastêpuj¹co:

W momencie solwowania sesji p. Juliusz S³owacki skre�li³ poetyczny obraz mêstwa i nie-
szczê�æ Polaków, o którego powtórzenie Towarzystwo prosi³o na dzieñ 25 marca [1832]. [cyt.
za: K 141]

Podobnie rzecz zreferowa³ Piotr Kopczyñski, który w tych dniach poznawszy
osobi�cie S³owackiego, w skrupulatnych zapiskach swego Dziennika pod dat¹ 7 II
1832 (omy³kowo, winno byæ: 8 II) zanotowa³:

Po czym S³owacki, jedyny i najpierwszy wieszcz nasz rewolucyjny, na pamiêæ mówi³
odê, któr¹ zrobi³ w jêzyku fr[ancuskim] o upadku Polski: jaki zapa³, co to za zdolno�æ, jak silna
pamiêæ, jak piêkna deklamacja 14.

Zwróæmy uwagê, ¿e z informacji Kopczyñskiego jednoznacznie wynika, i¿
tre�ci¹ francuskiego wiersza S³owackiego by³a najnowsza historia Polski, praw-
dopodobnie klêska powstania listopadowego. Bardzo mo¿liwe, ¿e termin gatun-
kowy �oda� znalaz³ siê w tytule utworu � poeta w li�cie z 7 III 1832 u¿ywa du¿ej
litery (�Napisa³em po francusku Odê�), a i literacko niewyrobiony Kopczyñski
pos³u¿y³ siê tym terminem. Pozostaje zagadk¹, dlaczego na tym spotkaniu S³o-
wacki deklamowa³ francuski utwór, skoro ani charakter zebrania w mieszkaniu
Platerów, ani jego sk³ad tego nie wymaga³y (choæ zapewne w�ród go�ci byli Fran-
cuzi 15). Tym bardziej, ¿e temat owego utworu pozostawa³ zdecydowanie w obrê-
bie polskiej historii. Czy poeta da³ siê zaskoczyæ sytuacji, czy zaprezentowa³ tekst
wcze�niej napisany z my�l¹ o odbiorcy francuskim?

14 Dziennik przez Piotra Kopczyñskiego z powiatu taraszczañskiego, wsi Tele¿yniec, guber. ki-
jowskiej [...]. Bibl. Polska w Pary¿u, rkps 413, s. 167. Cyt. z: S¹dy wspó³czesnych o twórczo�ci S³o-
wackiego (1826�1862). Zebrali i oprac. B. Z a k r z e w s k i, K. P e c o l d, A. C i e m n o c z o ³ o w-
s k i. Wroc³aw 1963, s. 20. Warto dodaæ, ¿e S³owacki wtedy bardzo chêtnie i przy ró¿nych okazjach
dzieli³ siê ze s³uchaczami owocami swej muzy; ju¿ po kilku dniach wyst¹pi³ ponownie. W dniu 14 II na
obiedzie u Józefa Zienkowicza poeta � ze szczer¹ naiwno�ci¹ notowa³ Kopczyñski � �na pamiêæ dekla-
mowa³ Araba i wyj¹tki z tragedii swojej Mindowe. Co to za wiersz! Co to za pamiêæ!� (ibidem, s. 21).

15 O kolejnym wieczorze, z 23 II 1832, poeta pisa³: �Znów by³a herbata � znów mazur. Dla
Francuzów jeden kontredans, jeden, bo i Francuzów niewiele� (SK-1, 98�99 〈list do matki z 6�
8 III〉).
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Powstanie wiersza francuskiego nale¿y ³¹czyæ z nawi¹zanymi w tym czasie
kontaktami poety ze �rodowiskiem francuskich pisarzy i polityków, datuj¹cymi
siê od prze³omu listopada i grudnia 1831, gdy pod przewodnictwem gen. Lafayet-
te�a zawi¹za³ siê Komitet Francusko-Polski; poeta zg³osi³ akces zarówno do tego
Komitetu, jak i do emigracyjnego Komitetu Narodowego Polskiego (9 XII 1831),
któremu przewodzi³ Joachim Lelewel. W³a�nie w kontek�cie tych naj�wie¿szych
wydarzeñ S³owacki pisa³ do matki ju¿ nastêpnego dnia:

Proponuj¹ nam tu ró¿ne literackie zatrudnienia; my�la³em nad tym, a¿eby jaki romans po
francusku napisaæ z naszej historii [...]. Pozna³em siê tak¿e z kilk¹ literatami mniej s³awnymi,
którzy proponowali mi wiersze moje po francusku t³umaczyæ [...]. [SK-1, 86�87]

W tym samym miesi¹cu (24 XII 1831) S³owacki przyst¹pi³ do Towarzystwa
Naukowego Tu³aczów Polskich (równie¿ kierowanego przez Lelewela), którego
celem by³o popularyzowanie naszej historii i literatury we Francji poprzez prace
przek³adowe i wydawnicze. Wprawdzie dzia³alno�æ Towarzystwa zamar³a w lu-
tym 1832, lecz dla autora m³odzieñczej Elegii z Lamartine�a apel Towarzystwa
móg³ stanowiæ siln¹ zachêtê do podjêcia prób przybli¿enia francuskiemu odbiorcy
najnowszych dziejów Polski 16. Rêkopisy Béatrix Cenci i Le Roi de Ladawa s¹
tego dowodem.

Nastêpne dni lutego 1832 przynosz¹ dalsze przejawy wielkiej aktywno�ci m³o-
dego poety. W dniu 19 II S³owacki bierze udzia³ w kolejnym zebraniu Towarzy-
stwa Litewskiego; 20 II uczestniczy w �wieczorze licznym i tañcz¹cym� (okre�le-
nie z dzienniczka Hipolita B³otnickiego) u ksiê¿ny Czartoryskiej, tutaj ponownie
rozmawia z wydawc¹ �Revue encyclopédique�, Jullienem de Paris, który na tym
spotkaniu � istotny szczegó³ � czyta³ wiersze francuskie 17. W dniu 23 II kolejny
wieczór u Platerów; salony Platerów i Czartoryskich dawa³y poecie �wietn¹ oka-
zjê do zacie�niania kontaktów z literatami francuskimi. Wreszcie, w dniu 25 II
1832, wystêpuje publicznie po raz drugi. Okazjê stanowi obchód pierwszej rocz-
nicy bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹, zorganizowany przez Komitet Narodowy
pod przywództwem Lelewela.

Na tym zebraniu uchwalono, by uhonorowaæ m³odego twórcê pier�cieniem
¿elaznym z napisem �Rodacy wdziêczni � S³owackiemu, poecie rewolucyjnemu�.
Poeta odnosi powa¿ny publiczny sukces, staje siê znany i popularny. Kopczyñski
w Dzienniku nadmienia o entuzjastycznym odbiorze: �czyta³ S³owacki swoje wier-
sze [...] cudne, pe³ne rzeczy i zapa³u, sala brzmia³a oklaskami� 18. Niestety � i tym
razem � zachowane �wiadectwa nie pozwalaj¹ dok³adnie zidentyfikowaæ tytu³ów
zaprezentowanych utworów. B³otnicki, zarzucaj¹c poecie przy³¹czenie siê do ra-
dykalnych opinii lewicy demokratycznej, wypomnia³ mu w swym dzienniku, ¿e
�w wierszach podnieca³ nienawi�æ ku Francuzom�, �powstawa³ na królów i rz¹d

16 Dobrym przyk³adem pocz¹tkowej skuteczno�ci dzia³añ Towarzystwa Naukowego Tu³aczów
Polskich jest przygotowany przez M. M o c h n a c k i e g o  w styczniu 1832 roboczy dokument, za-
wieraj¹cy Prospekt oraz szkic adresowany do odbiorcy francuskiego, pt. Rzut oka na ogó³ pi�mien-
nictwa polskiego (w: Pisma krytyczne i polityczne. Wstêp Z. P r z y c h o d n i a k. Wybór i oprac.
J. K u b i a k, E. N o w i c k a, Z. P r z y c h o d n i a k. T. 1. Kraków 1996, s. 264�271, 445�446).

17 Zob. SK-1, 98 (list do matki z 6�8 III 1832): �Skibicki przedstawi³ mnie panu Jullien. [...]
Krytykowa³em mu trochê literaturê francusk¹, nie oszczêdzaj¹c nawet wierszy, które czyta³, bo te
by³y nie jego�. Zob. te¿ K 142.

18 Cyt. z: S¹dy wspó³czesnych o twórczo�ci S³owackiego (1826�1862), s. 21.
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francuski�, sprzyja³ �ho³downiczym oklaskom kakokratycznej ho³oty� 19. Ta opi-
nia, jak równie¿ pó�niejsza (z lipca 1832) reakcja Micha³a Podczaszyñskiego na
propozycjê druku �kilku strof o Pary¿u� w �Pamiêtniku Emigracji� (Podczaszyñ-
skiemu te �zdawa³y siê niepatriotycznymi�) 20, wyra�nie wskazuj¹, ¿e S³owacki na
zebraniu 25 II 1832 przedstawi³ nowy, napisany w jêzyku ojczystym wiersz Pa-
ry¿. Taki te¿ wniosek z analizy wypowiedzi wspó³czesnych, przede wszystkim
Kopczyñskiego i B³otnickiego, wysuwaj¹ autorzy Kalendarza:

Powstaje wiêc pytanie, o jakiej to odzie mowa. Wydaje siê niemal pewn¹ rzecz¹, ¿e cho-
dzi o wiersz Pary¿. Jego patriotyczna i rewolucyjna tre�æ, akcent na sprawê miêdzy emigran-
tów � wszystko to zgadza siê zupe³nie z uwagami o wierszu we wspomnieniach [...]. [K 146] 21

Trzeba wszak¿e u�ci�liæ, ¿e na zebraniu 25 II S³owacki móg³ przedstawiæ albo
fragment, albo pierwsz¹ wersjê tego wiersza � Bizan i Hertz s³usznie zaznaczyli,
¿e utwór ten ostatecznie �powsta³ miêdzy kwietniem a lipcem�; dowodem s¹ za-
warte w tek�cie aluzje do epidemii cholery (�pó³nocne d¿umy�), która na dobre
wybuch³a w Pary¿u w kwietniu 1832 22.

Tym niemniej � istotnie � �wietny retorycznie, gniewny wiersz o Pary¿u, choæ
tylko po�rednio dotyczy³ polskiej historii i klêski powstania, ostro piêtnuj¹c hy-
bris w³adzy królewskiej, pokazanej na przyk³adzie katastroficznie nakre�lonych
dziejów stolicy Francji 23  � dobrze przystawa³ do atmosfery panuj¹cej w Komite-
cie kierowanym przez Lelewela, obraduj¹cym przy ulicy Taranne; wystêp 25 II
1832 wydatnie móg³ utwierdziæ opiniê o autorze tego wiersza jako o �poecie re-
wolucyjnym�, co w ówczesnym jêzyku oznacza³o uznanie dla S³owackiego jako
pierwszego barda powstania listopadowego.

W kontek�cie dwóch wymienionych tu wyst¹pieñ poety pojawia siê pytanie
o relacjê miêdzy tak trudnymi do jednoznacznego okre�lenia utworami, czyli fran-
cusk¹ �Od¹� z 8 II 1832 a wierszem Pary¿. Stwierd�my najpierw, ¿e cytowana
dwuzdaniowa relacja S³owackiego zawarta w li�cie z 6�8 III 1832 najprawdopo-
dobniej odnosi siê kolejno do dwóch wyst¹pieñ: najpierw 8 II 1832 (�Napisa³em
po francusku Odê, która mi ogromn¹ s³awê, ale tylko miêdzy rodakami zrobi³a,
bom jej nie drukowa³�), nastêpnie 25 II tego roku (�Za drug¹ odê, w naszym jêzy-
ku napisan¹, 200 Polaków publicznie uradzi³o, aby mi daæ pier�cieñ jako poecie
przesz³orocznych wypadków�, SK-1, 96).

W chronologicznym ci¹gu literackich wyst¹pieñ S³owackiego dochodzimy do
trzeciego, najwa¿niejszego wydarzenia, jakim sta³o siê zapowiedziane ju¿ w lu-
tym uroczyste zebranie Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich (tak¹ rozsze-
rzon¹ nazwê przyjêto 4 III 1832) w dniu 25 III 1832, po�wiêcone uczczeniu rocz-

19 Cyt. jw., s. 22. Zob. K 145.
20 S ³ o w a c k i  notowa³ w swym pamiêtniku z 1832 r. (Dzie³a. Red. J. Krzy¿anowski. T. 11.

Oprac. W. F l o r y a n. Wroc³aw 1959, s. 169): �D. 22 lipca � niedziela. [...] wieczorem by³em u Pod-
czaszyñskiego � chcia³em, aby nie drukowa³ Ody, i natomiast dawa³em mu kilka strof o Pary¿u, ale
te zdawa³y mu siê niepatriotycznymi... wiêc prêdko cofn¹³em siê z nimi�.

21 Zob. L. G a d o n, Emigracja polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego.
T. 1. Kraków 1901, s. 28.

22 M. B i z a n, P. H e r t z, nota w: S ³ o w a c k i, Liryki, s. 291�292.
23 Zob. W. We i n t r a u b, Dwa �Pary¿e�. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977. � Z. P r z y-

c h o d n i a k, Pejza¿ z tez¹. Pary¿ i �Pary¿� Juliusza S³owackiego. W: Walka o rz¹d dusz. Studia
o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznañ 2001.
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nicy wybuchu powstania na Litwie. Z pewno�ci¹ by³ to kulminacyjny moment
kariery Juliusza S³owackiego, �wie¿o pasowanego na pierwszego barda polskiej
emigracji � chwila triumfu na arenie zgo³a miêdzynarodowej, w obecno�ci francu-
skich sympatyków sprawy polskiej, cz³onków Komitetu Francusko-Polskiego (wraz
z genera³em Lafayette�em, Jullienem de Paris, Louisem Lemaître�em). Warto ob-
szerny opis tego sukcesu zawarty w li�cie S³owackiego do matki z drugiej po³owy
kwietnia 1832 przytoczyæ w ca³o�ci:

Dnia 25 marca, niedziela. By³ to dzieñ przeznaczony na obchód uroczysty urodzin naszej
wileñskiej kuzynki. Z rana odebra³em list z wielu podpisami, miêdzy którymi znajdowa³ siê
podpis Julliena starego � list zaklinaj¹cy mnie, abym na posiedzeniu literackim czyta³. Siad³em
wiêc do roboty i w kilka godzin napisa³em odê, w której umie�ci³em kilka my�li z ró¿nych
poematów. Przyszed³ wieczór � ogromne zgromadzenie � mnóstwo dam polskich i francu-
skich, m³odych i ³adnych. Lafayette prezydowa³ � wszyscy czytali po francusku � kutasy tak¿e
[J. Lelewel]. Czytano wiersze francuskie � potem na koñcu Wiceprezes obracaj¹c siê do zgro-
madzenia rzek³ � ¿e towarzystwo uprosi³o najwiêkszego z poetów polskich, aby po polsku
deklamowa³ � a st¹d wzywa p. S., aby zasiad³ miejsce. Pan S. nie zasiad³, lecz stoj¹c mówi³ �
Có¿... trudno opisaæ � rzuca³em ca³ym zgromadzeniem � potem roz³ama³em wiersz ody i po-
wiedzia³em jedn¹ �liczn¹ historyczn¹ powie�æ w trzydziestu wierszach, znów wróci³em do ody
� i zakoñczy³em my�l¹ z Lambra wyjêt¹. Wypiszê j¹ tu [...]. [SK-1, 105�106] 24

To jasne, ¿e poeta recytowa³ poezje polskie (�Francuzi mówili, ¿e z tak¹ dusz¹
deklamowa³em, ¿e wszystko zrozumieli prawie�, SK-1, 106 25). Niestety, na tym
koñczy siê sfera pewno�ci. Z relacji S³owackiego zdaje siê wynikaæ, ¿e zaprezen-
towa³ on wiersz-osnowê, do którego wplót³ fragmenty wcze�niej napisanych utwo-
rów: Pary¿a (fragment wiersza zapamiêta³ z tej uroczysto�ci Eustachy Januszkie-
wicz), nastêpnie, byæ mo¿e, Dumy o Wac³awie Rzewuskim (��liczna historyczna
powie�æ w trzydziestu wierszach�) oraz Lambra (K 148). Autorzy Kalendarza
przypuszczali, ¿e �oda� deklamowana 25 III by³a w istocie monta¿em �fragmentów
dawniej napisanych utworów� (K 148) � zwa¿my jednak, i¿ poeta wyra�nie infor-
muje matkê o stworzeniu w �kilka godzin� ody, dalej � o �roz³amaniu wiersza ody�
fragmentami innych utworów. Zapewne ca³o�æ, u³o¿ona na g³ównej osi narracyjnej
(zbudowanej na tê okazjê), stanowi³a swoist¹ syntezê motywów powstania listo-
padowego (fragmenty Dumy o Wac³awie Rzewuskim) i obrazów wspó³czesnego Pa-
ry¿a, spuentowan¹ fragmentem z Lambra, przynosz¹cym wa¿ne deklaracje progra-
mowe o roli poety, który �na li�ciu pisze zmartwychwstania s³owa� 26.

Zebrania i wyst¹pienia S³owackiego w dniach 8 i 25 II oraz 25 III 1832 przypa-
daj¹ na czas pracy nad niew¹tpliwie najistotniejsz¹ wtedy dla niego spraw¹: debiu-
tem ksi¹¿kowym, drukowaniem 2-tomowej edycji Poezji. Pisa³em tu ju¿ o znacze-
niu tej edycji dla S³owackiego � zwróæmy teraz uwagê na jej zawarto�æ w kontek-
�cie emigracyjnych, francuskich i polskich, deklamacji S³owackiego. W tym kon-
tek�cie szczególnie niezbêdne okazuje siê skonfrontowanie dotychczasowej wie-
dzy o jego twórczo�ci z pierwszych miesiêcy r. 1832 i zawarto�ci 2-tomowej edycji

24 Dalej w li�cie nastêpuje s³ynny cytat z Lambra: �Ja bêdê �piewa³ i d¹¿y³ do kresu [...]�, u¿y-
ty pó�niej jako motto do Kordiana.

25 W tym samym li�cie poeta podaje podobn¹ uwagê us³yszan¹ od Julliena na zebraniu u Plate-
rów 29 III (�pan Jullien znów siê przysiad³ i upewnia³, ¿e odê zrozumia³�).

26 O znaczeniu metapoetyckiej deklaracji z Lambra, powtórzonej jako motto Kordiana � zob.
Z. P r z y c h o d n i a k, �piew Orfeusza. Od �Lambra� do �Kordiana� � w krêgu tyrteizmu Juliusza
S³owackiego. W: Walka o rz¹d dusz.
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z kwietnia � z zapiskami w wymienionym ju¿ Rêkopisie nicejskim. Ten cenny notat-
nik, zawieraj¹cy czystopisy przedpowstaniowych utworów S³owackiego � na ostat-
nich dwóch stronicach (s. 153 i nastêpnej, nieliczbowanej) zawiera zapiski pocho-
dz¹ce z czasu bezpo�rednio nas obchodz¹cego. Znajdujemy tutaj listê projektowa-
nych tomów wraz z tytu³ami utworów. Wynika z niej, ¿e autor pierwotnie planowa³
druk nie dwóch, lecz trzech tomów: w pierwszym znale�æ siê mia³y najwcze�niejsze
poematy (Jan Bielecki, Hugo, Mnich, Arab), w drugim dramaty (Mindowe, Maria
Stuart), a w trzecim � najnowsze poematy (¯mija, Lambro). Pod list¹ utworów prze-
znaczonych do tomu trzeciego widnieje ostatnia notatka o tre�ci nastêpuj¹cej:

W pierwszym tomie wydrukowaæ wiersze ulotne
1. Bogarodzica
2. Kulik
3. Pie�ñ Legionów Litewskich.

Dla interpretacji tych zapisek kluczowe znaczenie ma kwestia daty ich sporz¹-
dzenia. S³uszne jest przypuszczenie Józefa Ujejskiego i Jana Ku�niara, ¿e �notatki
na ostatniej stronie pochodz¹ niew¹tpliwie z r. 1832� 27; jeszcze dok³adniej datuj¹
je autorzy Kalendarza, sugeruj¹c, ¿e �nie jest nieprawdopodobne, ¿e plan ów po-
wsta³ w przeddzieñ wizyty w drukarni, zaraz po otrzymaniu pieniêdzy na druk od
matki� (K 143). Istotnie, o przesy³ce pieniê¿nej z 20 II 1832 oraz o wizycie w dniu
nastêpnym w drukarni Pinarda i omawianiu warunków druku � S³owacki pisa³
w li�cie do matki z 6�8 III 1832. Zapewne wtedy podj¹³ decyzjê od³o¿enia druku
kolejnego tomu (chyba ze wzglêdów finansowych � koszt dwóch tomów wyniós³
2000 franków, trzy � poch³onê³yby ca³o�æ pieniê¿nej przesy³ki od matki), a opu-
blikowania najpierw dwóch tomów Poezji. W konsekwencji zrezygnowa³ z og³o-
szenia w tej edycji najnowszego dzie³a, Lambra � w tym samym li�cie informo-
wa³ o tym matkê: �¿eby mieæ czym przypomnieæ siê publiczno�ci, nie drukujê
teraz napisanego ju¿ poematu Lambro (SK-1, 100). Jest wiêc jasne, ¿e plan trzech
tomów powsta³ tu¿ po 20 II 1832, mo¿e nawet tego dnia; prace szybko ruszy³y,
S³owacki 7 III donosi³, ¿e �od tygodnia zajêty jest drukiem�, ¿e codziennie z rana
�poprawia korekty, pisze, przepisuje� (SK-1, 99).

Mo¿na s¹dziæ, ¿e uzgodnienia z drukarni¹ spowodowa³y wa¿kie zmiany w edy-
cji. Od³o¿ywszy publikacjê Lambra, autor przesun¹³ do tomu 1 �romans poetycz-
ny z podañ ukraiñskich�, tj. ̄ mijê; zrezygnowa³ z kolei z druku w tym tomie trzech
wierszy powstañczych, daj¹c w to miejsce wiersz dedykowany najbli¿szemu kom-
panowi swoich paryskich wêdrówek z r. 1832, Do Micha³a Rola Skibickiego. Ten
wiersz zapewne napisa³ w samym koñcu lutego, gdy zapad³y decyzje o kszta³cie
dwóch tomów Poezji. Potwierdzaj¹ to dopiski S³owackiego z datami tekstów (wraz
z wiekiem autora...), naniesione na dwóch egzemplarzach edycji 28.

Zwróæmy uwagê, ¿e na li�cie utworów podanych na ostatniej stronicy Rêkopisu
nicejskiego nie ma ani wiersza dedykowanego Micha³owi Skibickiemu, ani wierszy
Pary¿ i Duma o Wac³awie Rzewuskim, co potwierdza wcze�niejsze przypuszczenie,
¿e w koñcu lutego 1832 oba utwory nie by³y jeszcze ukoñczone czy w ogóle jeszcze
nie powsta³y. Nie ma równie¿ jakkolwiekby tytu³owanego tekstu francuskiego, choæ

27 S ³ o w a c k i, Dzie³a wszystkie, t. 8, s. 9, przypis 2.
28 Zob. J. S t a r n a w s k i, Marginalia S³owackiego w 1 i w 2 tomie �Poezyj�. �Pamiêtnik

Literacki� 1955, z. 2.
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w tym czasie istnia³a przecie¿ (wyg³oszona, ale czy zapisana?) zagadkowa oda
�o upadku Polski�. Rzecz jasna, notatka z Rêkopisu nicejskiego nie jest koronnym
dowodem, gdy¿ odzwierciedla tylko plany edytorskie poety; notatnik ten w Pary-
¿u nie s³u¿y³ ju¿ autorowi do utrwalania nowych utworów. W ka¿dym razie, w koñcu
lutego i na pocz¹tku marca 1832 ksi¹¿kowy debiut S³owackiego przybra³ kszta³t
finalny. Z wyj¹tkiem wiersza do Micha³a Skibickiego nie przyniós³ ani tekstów
z okresu powstania, ani utworów najnowszych, napisanych w Pary¿u.

W tym czasie rozwijaj¹ siê i konkretyzuj¹ �francuskie� plany poety: w po³o-
wie kwietnia S³owacki zawiadamia³ matkê o powtórnej rozmowie z Jullienem de
Paris (nb. obdarzonym tytu³em honorowego cz³onka Towarzystwa Litewskiego
i Ziem Ruskich), o planie t³umaczenia niektórych poematów na francuski, zamia-
rze napisania artyku³u do �Revue encyclopédique� przez przyjaciela Micha³a Rola
Skibickiego 29. Dodajmy na marginesie, ¿e w tym samym czasie, od po³owy marca
1832, S³owacki anga¿uje siê w podjêty przez Towarzystwo Litewskie i Ziem Rus-
kich projekt uczczenia rocznicy powstania na Litwie specjalnym medalem 30. Jak
wiadomo, poeta zosta³ skarbnikiem, a sprawa ci¹gnê³a siê d³ugo i w r. 1833, w Ge-
newie, by³a �ród³em przykro�ci i fatyguj¹cych rozliczeñ finansowych.

Powróæmy do kwestii pierwszej, francuskiej �Ody� z 8 II 1832 i relacji teksto-
wych z wierszami Pary¿ oraz fragmentem En s�éveillant nous suit des ses regards
pensifs... Przyjrzyjmy siê teraz dok³adniej �p¹sowej ksi¹¿eczce�, czyli drugiemu
sztambuchowi matki poety, gdzie przechowa³ siê francuski wiersz. Notatnik za-
wiera 107 utworów, w�ród nich autografy i kopie kilku wierszy S³owackiego oraz
kopie tekstów Aleksandra Fredry, Antoniego Goreckiego, Adama Mickiewicza,
Antoniego Edwarda Odyñca i innych. Utwór S³owackiego, widniej¹cy na karcie
43 recto i verso (wiemy, i¿ to koñcowa czê�æ wiersza, pocz¹tkowa czê�æ wraz
z tytu³em przepad³a z wyrwan¹ kart¹ poprzedzaj¹c¹), wpisany zosta³ prawdopo-
dobnie krótko po otrzymaniu listu z 3 IX 1832. Tekst znajduje siê w grupie poezji
patriotycznych � niektóre z nich ³¹cz¹ siê tematycznie z wydarzeniami powstania
listopadowego. Bezpo�rednio przed wierszem S³owackiego znalaz³y siê: Warsza-
wianka w oryginalnej francuskiej wersji Delavigne�a (k. 38v�39), adresowany do
Francji wiersz Konstantego Gaszyñskiego Gdy nam wydarto po ojcach spu�ci-
znê... (k. 40), dwa inne teksty francuskie (Votre voix [...], k. 41r; Le Bal, 42), po
nim za� nastêpuj¹ trzy wiersze wpisane przez Teofila Januszewskiego, brata Salo-
mei: Chanson des Polonaises Bérangera (k. 43v�44r) oraz dwa wiersze powstañ-
cze nieznanych polskich autorów. Mo¿na rzec, s¹siedztwo ze wzglêdu na jêzyk
i temat niezwykle charakterystyczne. Bardzo prawdopodobne wydaje siê, ¿e pod
wzglêdem tre�ci tekst przes³any matce poety nie odbiega³ daleko od pozosta³ych
wierszy tej czê�ci sztambucha.

Sztambuchowa kopia francuskiego fragmentu En s�éveillant nous suit de ses
29 Jak wiadomo, z tych planów zrealizowano jeden: w styczniowym numerze �Revue européen-

ne� z 1832 r. ukaza³ siê obszerny artyku³ L. L e m a î t r e� a  pt. Notices sur les poésies de Jules
Slowacki wraz z t³umaczeniem wiersza Bogarodzica i poematu Arab. Zob. S¹dy wspó³czesnych o twór-
czo�ci S³owackiego, s. 30�36.

30 W dniu 13 III 1832 poeta znalaz³ siê na li�cie pierwszej sk³adki na fundusz medalowy � tak
wynika ze znajduj¹cych siê w Bibl. Narodowej (rkps III 6954, s. 2) odpisów dokumentów Towarzy-
stwa Litewskiego i Ziem Ruskich, pt. Akta tycz¹ce siê wybicia medalu na pami¹tkê powstania [...];
18 III powo³ana komisja poda³a projekt �rysunku medalowego�. Tych dat nie podaje Kalendarz
¿ycia i twórczo�ci Juliusza S³owackiego.
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regards pensifs... nie pozwala, niestety, rozstrzygn¹æ zagadki �francuskiej Ody�.
Dotychczasowi wydawcy akceptuj¹ zaproponowane przez Stanis³awa Pigonia uto¿-
samienie wzmiankowanego utworu z wierszem ofiarowanym Korze Pinard, a na-
stêpnie przes³anym matce; w tym szeregu znalaz³ siê równie¿ pisz¹cy te s³owa
jako wspó³autor najnowszej edycji wierszy S³owackiego, gdzie razem z Jackiem
Brzozowskim, poruszaj¹c sprawê datowania wiersza En s�éveillant nous suit de
ses regards pensifs... za pewnik przyjêli�my (�Wiersz powsta³ w Pary¿u przed 8 lu-
tego 1832� 31), ¿e chodziæ musi o ten sam utwór. Mimo wszystko jednak nadal
w tej sprawie pozostaj¹ znaki zapytania i w¹tpliwo�ci co do hipotezy Pigonia. Jed-
nym z nich by³aby kwestia sporego odstêpu czasowego dziel¹cego lutow¹ �Odê�
od sierpniowego wpisu do sztambucha Kory Pinard oraz wrze�niowej wysy³ki
tekstu w li�cie do matki � nie widaæ powodu do takiej zw³oki, zw³aszcza je�li po-
równamy ten wiersz z innym, podobnie maj¹cym charakter jêzykowo-poetyckiego
eksperymentu, wierszem angielskim S³owackiego It is probable to us..., powsta³ym
w koñcu r. 1831, równie¿ wpisanym do jakiego� sztambucha w Pary¿u i wys³anym
matce 32.

W tej sytuacji rozwa¿my podobieñstwa i ró¿nice miêdzy francuskim fragmen-
tem a wierszem Pary¿, ³¹czy je bowiem ju¿ na pierwszy rzut oka wiele analogicz-
nych motywów i obrazów stolicy Francji. W jednym i drugim przypadku jest to
Pary¿ zmierzchu i nocy; w obu dominuje nastrój melancholijno-elegijny, lamarti-
nowski pejza¿ miasta nasuwa skojarzenia z pierwszymi utworami S³owackiego,
zw³aszcza z wierszami Elegia. T³omaczenie z Lamartina oraz Ksiê¿yc (oba z 1825
roku). To siêgniêcie do francuskich �róde³ inspiracji by³oby w pe³ni zrozumia³e.
Nb. trudno we fragmencie francuskiego tekstu dostrzec wyrazistsze cechy ody,
choæ, trzeba przyznaæ, S³owacki w listach z 1832 r. tym terminem operuje chêtnie
i czêsto.

W wierszu En s�éveillant nous suit de ses regards pensifs... zdecydowanie
dalej jest posuniêta subiektywizacja widzenia Pary¿a. W zachowanym fragmencie
zwraca uwagê bezpo�rednia obecno�æ lirycznego �ja�; to jego percepcja i wra¿li-
wo�æ znajduje uj�cie w pierwszoosobowych wyra¿eniach, takich jak �mon regard
plonge� (w. 8), �mon âme revient dormir� (w. 15), �je vois� (w. 16), �je m�égare
[...], je rêve� (w. 17) 33. Ta perspektywa podmiotowego spojrzenia i prze¿ywania
jest konsekwentnie utrzymana a¿ po finaln¹ strofê:

Et maintenant! tandis que les flots de la vie
M�emportent sans retour au loin de ma patrie,
J�oubliai, je le crains, au moment de partir,
De la bien regarder pour m�en ressouvenir. [s. 75, w. 24�27]

Inaczej jest w wierszu Pary¿, gdzie podmiot mówi¹cy nie poddaje siê naporo-
wi lirycznych impresji, przeciwnie, swój ogl¹d miasta przek³ada na surowe kate-
gorie os¹du politycznego; na kanwie wra¿eñ plastycznych formu³uje komentarz
historyczny, stawia ostre tezy historiozoficzne. Narracja wiersza ma charakter zo-
biektywizowanej opowie�ci historycznej. W jednym tylko momencie, w strofie 7,

31 Zob. komentarze do obu utworów w edycji: S ³ o w a c k i, Wiersze, s. 75, 81�82.
32 Poeta wysy³aj¹c wierszyk matce, pisa³ w li�cie z 20 X 1831 (SK-1, 80�81): �Ja siê bawiê,

jak mogê � w sztambuchu jednym napisa³em nastêpuj¹ce wiersze po angielsku. Ale wiersze bia³e �
bezrymowe � niech tam kto nie upatruje rymu miêdzy made a Renard [dalej tekst angielski]�.

33 Cytaty z wierszy pochodz¹ z wyd.: S ³ o w a c k i, Wiersze, s. 74�75.
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podmiot wiersza wypowiada siê w pierwszej osobie, najpierw w liczbie mnogiej,
po chwili w pojedynczej � jako przedstawiciel polskich wygnañców:

Tu dzisiaj Polak b³¹ka siê wygnany,
W nêdzy � i brat ju¿ nie pomaga bratu.
Wierzby p³acz¹ce na brzegach Sekwany
Smutne s¹ dla nas jak wierzby Eufratu.
I ca³ej nêdzy nie wyjawiê �wiatu... [s. 80, w. 55�59]

W wierszu Pary¿ nad warstw¹ wra¿eñ plastycznych, obrazowych, zdecydo-
wanie przewa¿a surowy os¹d moralisty, formu³owany z punktu widzenia przyby-
sza, imigranta.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e dla obu wierszy �paryskich� S³owackiego
mo¿na znale�æ jeszcze inny wspólny, zgo³a prototypowy wariant tekstowy. To list
z 20 X 1831 do matki, w którym poeta przedstawia swe wra¿enia po dwóch mie-
si¹cach pobytu w Pary¿u; najobszerniej pisze o wieczornej wizycie na cmentarzu
Père-Lachaise:

Nic nie widzia³em piêkniejszego w tym rodzaju � za miastem wzgórze bardzo rozleg³e,
którego pochy³o�æ ca³a gêsto pokryta grobami i zaros³a cyprysami, przez które z trudno�ci¹
przedrzeæ siê mo¿na � ró¿ne drogi krzy¿uj¹ siê w tym lesie � w cyprysach mnóstwo ró¿y mie-
siêcznych � bladych, ale kwitn¹cych wiecznie � czasem ognistym kwiatem b³y�nie geranium �
groby wszystkie podobne do siebie, najczê�ciej ma³e kolumny z marmuru bia³ego � we �rodku
na górze jest ma³a kaplica � stamt¹d wzrok po murawie, z wierzcho³ków cyprysowych utwo-
rzonej, spada na dó³, i z dala w dymie b³êkitnym pokazuje siê ca³y Pary¿ ze swoimi gmachami
� nad nim, gdy by³em, zachodzi³o s³oñce. [...] � Dochodz¹c do cmentarza, pe³no ogródków
i sklepików obwieszonych wiankami ze �wie¿ych i artyficjalnych kwiatów. To charakteryzuje
Francuzów � ka¿dy za kilka groszy dobrze poka¿e innym swoj¹ bole�æ [...]. [SK-1, 79�80]

Okre�lenie czasu (zachód s³oñca), elementy opisu, u¿yte rekwizyty przyrodni-
cze i architektoniczne w obrazie cmentarza (wzgórze, cyprysy, ró¿e, mg³a) odnaj-
dujemy niemal w komplecie w wierszu Pary¿, w strofie 8:

Z dala od miasta szukajmy napisów,
Gdzie wielki cmentarz zalega na górze.
O! jak tu smutno, kêdy w�ród cyprysów
Poblad³e w cieniu chowaj¹ siê ró¿e.
A pod stopami � dalej � miasto w chmurze,
Topi siê we mg³ach gasn¹cych opalu...
A dla ¿a³obnych rodzin przy tym murze
Przedaj¹ wianki z p³ótna lub z perkalu,

Aby d³u¿ej �wiadczy³y o kupionym ¿alu. [s. 80, w. 64�72]

We francuskim fragmencie ten w¹tek wizyty na Père-Lachaise, choæ te¿ tam
siê pojawia, jest uchwytny tylko w trzech wersach:

Enfin autour de moi la nuit tombe et la lune
Des funèbres cyprès argente les rameaux,
Et mon âme revient dormir sur les tombeaux. [s. 74, w. 13�15]

Dalszy ci¹g francuskiego wiersza (w. 16�23) i 4-wersowa strofa zakoñczenia
(w. 24�27) zawieraj¹ � na zasadzie kontrapunktu � przywo³anie elementów ojczy-
stej przyrody i projekcjê przysz³ego wspominania kraju. Te motywy z kolei w pol-
skim wierszu o Pary¿u zyskuj¹ wyraz w cytowanej tu ju¿ strofie 7 (w. 55�63) �
gdzie sekwencja o wygnaniu Polaków nad Sekwan¹ zosta³a poddana stylizacji bi-
blijnej.
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Porównuj¹c oba teksty odnotujmy jeszcze inn¹ wspó³zale¿no�æ. Wiersz fran-
cuski, a konkretnie wersy pierwszej pe³nej strofy (w. 3�12), zawieraj¹ce motyw
kolumny Napoleona na Placu Vendôme oraz marmurowych pos¹gów na Sekwa-
nie 34, w Pary¿u znajduj¹ znacznie szersze rozwiniêcie w trzech strofach, w wer-
sach 41�54 oraz 78�81. Inna kolejno�æ motywów, zdecydowanie bardziej skróto-
wy i syntetyczny sposób ³¹czenia kolejnych elementów opisu, a tak¿e w utworze
francuskim odmienne perspektywy narracyjne � wskazuj¹ na daleko id¹ce ró¿nice
miêdzy oboma tekstami. Pomimo uchwytnych podobieñstw i paralel, trudno fran-
cuski wiersz traktowaæ w kategoriach t³umaczenia czy nawet parafrazy napisane-
go po polsku Pary¿a. W sumie wiêc, konkluduj¹c ten w¹tek porównawczy, mo¿e-
my za pierwszym wydawc¹, Leopoldem Méyetem, powtórzyæ wnioski:

S³owacki pierwotnie dla Francuzów napisa³ wiersz o Pary¿u po francusku, a nastêpnie
w polskim tek�cie zmieni³ uk³ad strof oddzielnych i rozszerzy³ go znacznie. Wiersz polski nie
jest przek³adem z francuskiego, ani te¿ odwrotnie, lecz ka¿dy z nich uwa¿aæ mo¿na za utwór
oryginalny 35.

Takie rozpoznanie, trzeba przyznaæ, zgadza siê z hipotez¹ Pigonia i autorów
Kalendarza. A jednak mimo wszystko znaki zapytania pozostaj¹. O elegijnym cha-
rakterze utworu francuskiego by³a ju¿ mowa. Po drugie � trudno w nim dopatrzyæ
siê zdecydowanego tonu patriotycznego, w ka¿dym razie nie jest to wiersz napisany
w stylu oskar¿ycielskich diatryb formu³owanych w imieniu polskiej wspólnoty emi-
gracyjnej, jak to ma miejsce w Pary¿u. Natomiast Pigoñ uzna³, i¿ �dalszy ci¹g Frag-
mentu ma niew¹tpliwie tre�æ patriotyczn¹� (cyt. za: K 141, przypis 1). Nb. Pigoñ
pomyli³ siê co do kolejno�ci: zachowany fragment stanowi zakoñczenie utworu,
ale nie jest to rzecz zasadnicza. A jednak, nawet przyj¹wszy, i¿ czê�æ pocz¹tkowa
tekstu �ci�le korespondowa³a z zawarto�ci¹ wiersza Pary¿ � trudno uznaæ, ¿e utwór
dedykowany Korze Pinard by³ silnie nacechowany polskim patriotyzmem.

Zwi¹zek z wierszem wpisanym przez S³owackiego do sztambucha Kory Pi-
nard ma jeszcze jeden ciekawy dokument: notatka w dzienniku jej starszej siostry,
Annaïs. Do tego dokumentu zdo³a³ dotrzeæ na pocz¹tku XX stulecia Jan Pietrzyc-
ki. W niedatowanym zapisie (sprzed 12 VIII 1832, gdy¿ pod t¹ dat¹ S³owacki
wspomni o tym fakcie w li�cie do matki) czytamy m.in.:

M³ody Polak, którego pan Leonard [Chod�ko � Z. P.] wprowadzi³ do mego domu, w kilka
dni sta³ siê naszym ulubieñcem. [...] Moja ma³a siostrzyczka ogromnie zajêta osob¹ S... Prosi³a
go onegdaj o wiersz. Nie odmówi³. Kora zachwycona tym wierszem. Nauczy³a siê go na pa-
miêæ. Uwa¿a swego poetê za jednego z najznakomitszych 36.

Relacja ta, przeoczona przez autorów Kalendarza ¿ycia i twórczo�ci Juliusza
S³owackiego, weryfikuje informacje pochodz¹ce od samego poety, zawarte w li-
�cie do matki z 3 IX 1832, i dobrze siê z nimi dope³nia. Motywy paryskie dosko-
nale nadawa³y siê do sztambuchowego wpisu; naprawdê trudno w zachowanym
fragmencie domy�liæ siê ody �o upadku Polski� (takie wra¿enie odniós³ Kopczyñ-
ski) i �poetycznego obrazu mêstwa i nieszczê�æ Polski� (jak podano w protokole
zebrania 8 II 1832).

34 Zob. [J. B r z o z o w s k i, Z. P r z y c h o d n i a k,] Obja�nienia wydawców. W: S ³ o w a c-
k i, Wiersze, s. 722�724.

35 M é y e t, op. cit., s. 95.
36 S¹dy wspó³czesnych o twórczo�ci S³owackiego, s. 25.
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Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden szczegó³: o ile w stosunku do utworów
wyg³aszanych w lutym i marcu 1832 poeta konsekwentnie u¿ywa terminu �oda�,
to w odniesieniu do francuskiego tekstu ze sztambucha Kory Pinard pos³uguje siê
wy³¹cznie okre�leniem �wiersze� (w krótkim fragmencie listu z 3 IX 1832 pada
ono a¿ 5 razy). W tej czê�ci listu S³owacki podkre�la równie¿ trudno�ci francu-
skiej wersyfikacji:

Mo¿e Mamê bêd¹ te wiersze interesowaæ, wiêc je posy³am w tym li�cie. Te r a z  d o-
p i ó r o, k i e d y m  s i ê  n a u c z y ³  r e g u ³  w i e r s z o w a n i a  f r a n c u s k i e g o, powie-
dzia³bym naszym sawantkom, aby nigdy nie �mia³y dwóch wierszy po francusku napisaæ � bo
nie uwierzycie, ile w wierszach francuskich jest kaprysów i trudno�ci, o których u nas ani siê
�ni³o... [SK-1, 136; podkre�l. Z. P.]

Jest znamienne, ¿e �francuskich wierszy� S³owacki nie wpisa³ do sztambucha
natychmiast, odda³ go pannie Pinard po kilku dniach, a zwierzaj¹c siê matce z trud-
no�ci poetyki francuskiej, wyra�nie odwo³ywa³ siê do �wie¿ego do�wiadczenia.
Dawa³ do zrozumienia, ¿e �nauczy³ siê regu³ francuskiego wiersza� po d³u¿szym
okresie terminowania. Mo¿e to znaczyæ, ¿e wpis do sztambucha, równie¿ i wys³a-
nie kopii owego wiersza matce, nie by³y automatycznym siêgniêciem po utwór od
dawna istniej¹cy, jak s¹dzili autorzy Kalendarza (�po prostu na pro�bê jej [tj. Kory
Pinard] wpisa³ to, co mia³ ju¿ gotowe�, K 141). To w³a�nie nie jest oczywiste.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w sierpniu 1832 poeta zamie�ci³ w sztambuchu dziew-
czyny albo wiersz zupe³nie nowy, albo tekst znacznie zmieniony w stosunku do
utworu wyg³oszonego w lutym, nazwanego �Od¹�. Romans S³owackiego z fran-
cusk¹ wersyfikacj¹ nie ograniczy³by siê do jednorazowego incydentu.

Do tego wywodu dodaæ nale¿y jeszcze kilka innych konstatacji. Hipoteza �jed-
nego wiersza francuskiego� nie wyja�nia, dlaczego poeta pó³ roku czeka³ z prze-
kazaniem utworu matce. Warunki polityczne, samoograniczenia cenzuralne nie
uleg³y zmianie w tym czasie. A wiersz dedykowany Korze Pinard nie zawiera³
k³opotliwych tre�ci politycznych, wiêc autor wys³a³ go do Polski bez obaw. Ina-
czej oczywi�cie by by³o z �poetycznym� � jak zapisano w protokole zebrania
Towarzystwa Litewskiego z 8 II 1832 � �obrazem mêstwa i nieszczê�æ Pola-
ków� (cyt. za: K 141). Z drugiej strony, tak samo trudno przypuszczaæ, ¿e wiersz
francuski z sierpnia 1832, który tak zachwyci³ Korê Pinard � zawiera³ akcenty
zdolne �podniecaæ nienawi�æ ku Francuzom� (K 145) 37. Takiej niedelikatno�ci
w twórczo�ci sztambuchowej S³owacki nigdy nie pope³nia³! W zachowanej czê-
�ci tego tekstu trudno te¿ dostrzec powody, dla których francuska oda poecie �
�ogromn¹ s³awê [...] miêdzy rodakami zrobi³a�. Wedle wszelkiego prawdopo-
dobieñstwa wiersz ofiarowany Korze Pinard by³ utworem albo zupe³nie innym,
albo bardzo odmienionym w stosunku do tekstu publicznie zaprezentowanego
w dniu 8 II 1832.

Sprawa �Ody�, polskiej lub francuskiej, niestety, nadal daleka od rozwik³ania,
powraca u S³owackiego w r. 1832 jeszcze raz. Jak ju¿ wspominali�my, w dniu
22 VII 1832 autor Mindowego uda³ siê do Podczaszyñskiego jako redaktora �Pa-
miêtnika Emigracji� z nastêpuj¹c¹ propozycj¹:

37 Przywo³ana opinia H. B³otnickiego odnosi siê wprawdzie do wiersza Pary¿ � ten utwór po-
zostaje jednak w �cis³ym zwi¹zku intertekstualnym z fragmentem En s�éveillant nous suit de ses
regards pensifs...
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Wieczorem by³em u Podczaszyñskiego � chcia³em, aby nie drukowa³ Ody, i natomiast
dawa³em mu kilka strof o Pary¿u, ale te zda³y mu siê niepatriotycznymi... wiêc prêdko cofn¹-
³em siê z nimi 38.

Jak¹ �Odê� mia³ poeta na my�li? Bez w¹tpienia nie chodzi³o o zbyt d³ug¹ i nie
pasuj¹c¹ do okoliczno�ci powstañcz¹ Odê do wolno�ci (zreszt¹ tego jedynego wier-
sza z okresu powstania autor nie w³¹czy³ do tomu 3 Poezji z r. 1833); zapewne te¿
nie mog³a to byæ Duma o Wac³awie Rzewuskim ani fragment Lambra. W Kalenda-
rzu wyra¿ono przypuszczenie, ¿e S³owackiemu chodzi³o �byæ mo¿e o Odê napi-
san¹ z okazji uroczysto�ci 25 marca� (K 164). Ale wcze�niej � w odniesieniu do
tej daty pad³o zdanie (wspomnia³em ju¿ o tym na s. 189), ¿e wtedy S³owacki za-
prezentowa³ monta¿ trzech wymienionych utworów. Albo wiêc chcia³ drukowaæ
istniej¹cy i wystarczaj¹co autonomiczny tekst z 25 III, albo... pragn¹³ og³osiæ na-
pisan¹ po francusku �Odê� o �upadku Polski�. Pomys³ umieszczenia francuskiego
wiersza w �Pamiêtniku Emigracji�, choæ wydaje siê zaskakuj¹cy, móg³ byæ dla
S³owackiego bardzo atrakcyjny. Pierwszy periodyk emigracyjny, redagowany przez
Maurycego Mochnackiego i � znanego przez poetê jeszcze z Wilna � Micha³a
Podczaszyñskiego, zacz¹³ siê ukazywaæ 1 VII 1832; cieszy³ siê wielkim zaintere-
sowaniem (S³owacki donosi³ matce o jego pojawieniu siê ju¿ 4 VII tego roku).
My�l wyst¹pienia na ³amach �Pamiêtnika� mog³a podsun¹æ poecie publikacja w nu-
merze 1 wiersza Mickiewicza Do Matki Polki. Nie ma wprawdzie w tym pi�mie
tekstów w jêzyku francuskim, ale za to w numerze 2, z 8 VII 1832, na eksponowa-
nym miejscu znalaz³ siê s³ynny Hymne de la Pologne ksiêdza Félicité de Lamen-
nais (w t³umaczeniu polskim) 39. Obecno�æ na ³amach �Pamiêtnika Emigracji�,
obok Mickiewicza, z pewno�ci¹ bardzo umocni³aby literack¹ renomê S³owackie-
go. Tak siê jednak nie sta³o. Przytoczona tu ju¿ relacja z pamiêtnika poety koñczy
siê s³owami szczególnie wymownymi i zgo³a proroczymi: �Mickiewicz przyje¿d¿a
� ju¿ jest w Chalons... [...] Wiêc Parnas polski bêdzie w Pary¿u; je¿eli nazbyt licz-
ny, to ja z niego ucieknê...� 40

I rzeczywi�cie. Zjawienie siê Mickiewicza radykalnie zmieni³o literacki hory-
zont polskiego Pary¿a roku 1832 i lat nastêpnych.To on dos³ownie z ka¿dym ko-
lejnym dniem pobytu (od 1 VIII 1832) odgrywa coraz wiêksz¹ rolê w ¿yciu orga-
nizuj¹cej siê polskiej diaspory. 4 VIII jest witany na uroczystym obiedzie wyda-
nym przez rodaków z Litwy, podczas którego wyg³asza trzykrotnie improwizacje.
Obaj poeci spotykaj¹ siê osobi�cie na bankiecie ku czci gen. Dwernickiego 7 VIII,
wymieniaj¹ zdawkowe grzeczno�ci, Mickiewicz ponownie wyg³asza improwiza-
cjê 41. Kilka dni pó�niej zacznie kr¹¿yæ po Pary¿u Mickiewiczowska opinia o dwóch
tomach poezji S³owackiego jako o �ko�ciele bez Boga�. Autor Dziadów jest rów-
nie¿ niezwykle aktywny spo³ecznie i towarzysko, w³¹cza siê do prac Towarzystwa

38 S ³ o w a c k i, Dzie³a, t. 11, s. 169.
39 �Pamiêtnik Emigracji� 1832, nr 1 (pt. Ziemowit), z 1 VII; nr 2 (pt. Leszek), z 8 VII. Warto

podkre�liæ, ¿e redaktor pisma by³ równie¿ aktywnym cz³onkiem i adherentem Towarzystwa Litew-
skiego i Ziem Ruskich � broni³ Towarzystwa przed zarzutami litewskiego separatyzmu (M. P o d-
c z a s z y ñ s k i, O narodowo�ci litewskiej. �Pamiêtnik Emigracji� 1832, nr z 19 IX) i og³osi³ trzy
komunikaty wspieraj¹ce �medalow¹ sprawê� Towarzystwa (jw., nry z 27 VII, 5 VIII i 29 IX).

40 S ³ o w a c k i, Dzie³a, t. 11, s. 169.
41 Zob. M. D e r n a ³ o w i c z, Kronika ¿ycia i twórczo�ci Mickiewicza. Od �Dziadów� czê�ci

trzeciej do �Pana Tadeusza�. Marzec 1832 � czerwiec 1834. Warszawa 1966, s. 87�92.
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Litewskiego i Ziem Ruskich, we wrze�niu zostaje prezesem sekcji historyczno-
literackiej. W po³owie listopada koñczy druk III czê�ci Dziadów; jak wiadomo,
czas do oficjalnego og³oszenia publikacji na pocz¹tku stycznia 1833 zosta³ wyko-
rzystany na przemycanie ksi¹¿ki do kraju.

Juliusz S³owacki nie czeka na ten moment. Dziady przeczyta³ na pocz¹tku grud-
nia (ponoæ otrzyma³ nieoficjalnie egzemplarz dzie³a z podkre�lonymi fragmentami
o doktorze Bécu, K 176); móg³ zreszt¹ skorzystaæ z ¿yczliwo�ci panien Pinard, u któ-
rych Dziady te¿ by³y drukowane. W dniu 8 XII 1832 powiadamia matkê, zapewne
ku jej wielkiemu zaskoczeniu, o wyje�dzie do Genewy. Owszem, wcze�niej S³o-
wacki rozwa¿a³ opuszczenie Pary¿a, ale pisa³ o po³udniu Francji, potem planowa³
wyjazd do W³och. Z drugiej strony, szykowa³ siê na zimowe �bale teatralne� w Pa-
ry¿u, intensywnie my�la³ o wydaniu trzeciego tomu poezji, zw³aszcza Lambra. Wspo-
mina³ o tych planach ex post w li�cie do Cezarego Platera z Genewy z 20 V 1833:

Wyjecha³em do Genewy w pó³ zimy � któr¹ wola³bym by³ w Pary¿u przepêdziæ � straci-
³em blisko 200 fr na drogê � oddali³em siê z Pary¿a, kiedy mia³ siê zacz¹æ druk trzeciego tomu
moich poezji � opó�ni³em ich wydanie � bo dopióro w tych dniach wychodz¹ � nie mog³em
sam dojrzeæ i poprawiæ dok³adnie druku [...]. [SK-1, 190] 42

Z pewno�ci¹ na decyzjê wyjazdu z �nazbyt licznego Parnasu polskiego� wp³y-
nê³o nie tylko piêtno rzekomej zdrady ojczyma. W wiêkszym stopniu zadecydowa³y
czynniki literackie i ideowe. Mo¿na wrêcz s¹dziæ, ¿e przyjazd Mickiewicza przypie-
czêtowa³ za³amanie siê pisarskiej strategii S³owackiego, zdawa³oby siê, z takim suk-
cesem realizowanej od pierwszych miesiêcy pobytu w Pary¿u. Strategii nastawionej
na autoprezentacjê romantycznego indywidualisty, który mimo uto¿samiania siê z do-
�wiadczeniem emigracyjnej zbiorowo�ci � pozostawa³ twórc¹ skoncentrowanym
na wyra¿aniu w³asnego punktu widzenia, bardzo dbaj¹cym o odbiór równie¿
w krêgach czytelników francuskich. Po nadziejach i sukcesach z pocz¹tku roku,
zainteresowaniu, z którym przyjêto debiut ksi¹¿kowy � koniec roku przyniós³ po-
czucie klêski, unicestwienia marzeñ o literackim triumfie na paryskim Parnasie.

Jakie wnioski koñcowe mo¿na wysun¹æ po bli¿szym przyjrzeniu siê wszyst-
kim znanym dot¹d dokumentom i relacjom, zw³aszcza w odniesieniu do zagadko-
wych utworów francuskich S³owackiego z roku 1832? Po pierwsze, nale¿y pod-
kre�liæ wielozakresowo�æ i �wszechstronno�æ� dzia³añ S³owackiego. M³ody po-
eta, staj¹cy w³a�nie u progu debiutu ksi¹¿kowego, �wietnie wykorzystuje legendê
barda rewolucji listopadowej � ³¹cznie z aktywnym poruszaniem siê w polskich
i francuskich �rodowiskach literackich. Ten drugi aspekt zas³uguje na szczególn¹
uwagê; wiadomo m.in. o zabieganiu o francuskie recenzje i t³umaczenia, o napi-
saniu ¿yciorysu w³asnego i ¿yciorysu ojca do Biografie universelle et portative
des contemporains, o nadziejach na przek³ady na angielski (K 150�153, 156). Dalsze
kwerendy francuskie mo¿e w przysz³o�ci pozwol¹ wzbogaciæ nasz¹ wiedzê na ten
temat, a tak¿e pomog¹ rozwi¹zaæ zagadkê recytowanej na zebraniu 8 II 1832 fran-
cuskiej �Ody� S³owackiego.

Konstatacja druga dotyczy charakterystycznej �wielofazowo�ci�, tj. d³u¿sze-
go okresu powstawania i wykañczania wielu jego utworów z tego okresu. Doty-
czy to zw³aszcza wierszy Pary¿ i Duma o Wac³awie Rzewuskim, zapewne i po-
ematu Lambro, które, jakkolwiek wyg³aszane na zebraniach emigracyjnych w lu-

42 Zob. te¿ SK-1, 111�113, 124, 153�154.
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tym i marcu 1832, mia³y wtedy postaæ nieostateczn¹, formê wierszy nieukoñczo-
nych, rozwijanych i uzupe³nianych w nastêpnych miesi¹cach 43. A wiele wskazuje
na to, ¿e pracowa³ wtedy S³owacki jeszcze nad innymi, drobnymi wierszami, dzi�
zagubionymi lub zniszczonymi. W pamiêtniku z 1832 r. notowa³, ¿e Micha³ Rola
Skibicki namawia³ go do napisania �poematu drwi¹cego o luminarzach naszych�.
Poeta na to nie da³ siê skusiæ (�dobra rada!... zrobi³bym sobie tylko nieprzyja-
ció³�) 44, wszak¿e jakie� utwory satyryczne wychodzi³y spod jego pióra, skoro w lip-
cu 1832 tak donosi³ matce o korespondencji z Józefem Zienkowiczem: �Pisuje on
do mnie co dnia, ja te¿ mu odpowiadam i czêsto wierszami robiê gryz¹ce obrazy
naszych tu ziomków...� (SK-1, 128).

Za trzecie istotne spostrze¿enie wolno uznaæ fakt, i¿ literack¹ aktywno�æ S³o-
wackiego w pierwszym pó³roczu 1832 w Pary¿u wyra�nie cechuje swoi�cie pu-
blicystyczne i spo³eczne zaanga¿owanie. Poeta jest obecny niemal wszêdzie, na
listach cz³onków najwcze�niej powstaj¹cych organizacji emigracyjnych, w salo-
nach polskiej arystokracji (u Platerów, Czartoryskich), w klubach demokratycz-
nych (w Komitecie Narodowym Polskim na Taranie), na zebraniach kulturalnych
i politycznych; nie uchyla siê od wyst¹pieñ okoliczno�ciowych i tematów najak-
tualniejszych. Szczególnie znamienne wydaje siê to, ¿e wysoka aktywno�æ spo-
³eczna, a po czê�ci i polityczna, nie znalaz³a w³a�ciwie ¿adnego odzwierciedlenia
w zawarto�ci przygotowywanych w tym czasie do druku dwóch tomów Poezji �
zaprojektowanych w oderwaniu od bie¿¹cych zagadnieñ, pomy�lanych zgo³a jako
prezentacja dorobku w ci¹gu chronologicznym, w istocie wiêc twórczo�ci przed-
emigracyjnej. Jedyny tutaj utwór nowy, napisany w Pary¿u wiersz Do Micha³a Rola
Skibickiego, do³¹czony do dwóch ostatnich w tomie poematów � choæ adresowa-
ny do najbli¿szego przyjaciela z tego czasu, tak¿e by³ zupe³nie oderwany od kon-
tekstów parysko-emigracyjnych. Utwór ten, zanurzony w abstrakcji rozwa¿añ hi-
storiozoficznych o starej Europie �spróchnia³ej jak rozbita nawa� 45, jawiæ siê móg³
niczym echo Mickiewiczowego wiersza Do Joachima Lelewela z 1822 roku. Nie
tego oczekiwali polscy wygnañcy, ci sami, którzy dos³ownie kilka tygodni wcze-
�niej podziwiali w S³owackim �najpierwszego wieszcza naszego rewolucyjnego� 46.
Hipolit B³otnicki, inny ze s³uchaczy �wietnych wystêpów poetyckich autora Mni-
cha, pierwsz¹, zach³ann¹ lekturê Poezji (nazajutrz po otrzymaniu egzemplarza) za-
koñczy³ konkluzj¹ pe³n¹ rozczarowania: �Mickiewicza wy¿ej stawiê; w S³owackim
czu³o�ci nie ma i ani jednego cnotliwego obrazu, i o Polsce zapomnia³, rzek³by�� 47.

Symbolicznej wymowy nabiera jeden jeszcze fakt biograficzny z pierwszego
pobytu S³owackiego w Pary¿u. Wszystko na to wskazuje, ¿e przyrzeczonego mu
na zebraniu w dniu 25 II 1832 pier�cienia ¿elaznego z napisem �Rodacy wdziêcz-
ni � S³owackiemu, poecie rewolucyjnemu� � nigdy nie otrzyma³. Bez wzglêdu na
przyczyny, to szczególne zapomnienie musia³o byæ upokarzaj¹ce dla autora Lam-
bra. Tymczasem 8 VIII 1832 cz³onkowie zak³adu emigracyjnego w Besançon
uchwalili wrêczenie Adamowi Mickiewiczowi pier�cienia z lir¹ jako �symbolu,

43 Zwróci³ uwagê na ten fakt M. B i z a n  w recenzji Kalendarza ¿ycia i twórczo�ci Juliusza
S³owackiego (�Pamiêtnik Literacki� 1961, z. 4, s. 661, 667�668).

44 S ³ o w a c k i, Dzie³a, t. 11, s. 169.
45 S ³ o w a c k i, Wiersze, s. 641.
46 S³owa P. K o p c z y ñ s k i e g o. Cyt. z: S¹dy wspó³czesnych o twórczo�ci S³owackiego, s. 20.
47 Cyt. jw., s. 23.
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wi¹¿¹cego go z rodakami� i wyraz czci dla �Wieszcza�, a poeta odpowiedzia³ im
listem uroczystym, solennym 48.

Rych³o po ma³o przyjaznym odbiorze debiutu ksi¹¿kowego w Pary¿u, nazbyt
ch³odno zaprojektowanego jako prezentacja dorobku w ci¹gu chronologicznym,
S³owacki zorientowa³ siê, ¿e pope³ni³ powa¿ny b³¹d �marketingowy�. Emigracyj-
nemu, ¿yj¹cemu gor¹czk¹ politycznych emocji odbiorcy zaprezentowa³ siê jako
autor oderwany od wspó³czesnej rzeczywisto�ci, abstrahuj¹cy od bie¿¹cych po-
trzeb i oczekiwañ. B³¹d ten S³owacki spróbuje naprawiæ rok pó�niej (w maju 1833),
daj¹c w tomie 3 Poezji, obok Lambra i Godziny my�li, utwory, które wcze�niej,
w Warszawie i w Pary¿u, przynios³y mu miano �poety rewolucyjnego�: trzy wier-
sze z powstania listopadowego (te same, które pierwotnie mia³y trafiæ do tomu 1)
oraz Pary¿ i Dumê o Wac³awie Rzewuskim. Ta decyzja oka¿e siê jednak spó�nio-
na. Na pró¿no autor we wstêpie do tomu 3 dobija³ siê �o jedno z ni¿szych miejsc�
w literaturze polskiej, bezskutecznie broni³ pogl¹du, ¿e �narodowo�æ poezji� nie
musi �zale¿eæ na opisywaniu narodowych wypadków�. Publikacja tomu 3 nie
zmieni³a nieprzychylnego odbioru, zdeterminowanego rozczarowaniem zawarto-
�ci¹ Poezji z roku 1832. Kilka lat pó�niej S³owacki zmuszony by³ stwierdziæ z gorz-
k¹ rezygnacj¹: �Pierwszymi dwóma tomami zgubi³em siê na ca³y czas ¿ycia mego
i teraz muszê bez echa �piewaæ, choæ �piewam inaczej� 49. Zagadnienia progra-
mu literackiego autora Lambra i Kordiana, dalsze jego poszukiwania w³asnego
miejsca na arenie literackiej Wielkiej Emigracji wykraczaj¹ ju¿ poza kr¹g niniej-
szych dociekañ. Tak czy owak, pierwszy paryski okres w twórczo�ci S³owackiego
nie przestaje intrygowaæ. Nie tylko z powodu jednego lub dwóch wierszy fran-
cuskich.

A b s t r a c t

ZBIGNIEW PRZYCHODNIAK
(Adam Mickiewicz University, Poznañ)

DID S£OWACKI WRITE POEMS IN FRENCH?
ON THE BEGINNING OF THE POET�S CAREER IN PARIS IN 1832

The subject of the article is Juliusz S³owacki�s literary activity in the first period of his stay in
Paris (September 1831 � December 1832), after the collapse of the Polish November Insurrection
(1830�1831), among the Polish émigrés and in the French communities (among others, his contacts
with Marc-Antoine Jullien, the editor of �Revue encyclopédique�). S³owacki prepares his literary
debut (Poezje 〈Poetry〉, vol. 1�2, 1832), strives for his recognition by critics and considers writing in
French. The aim of the paper is a description of the relation between S³owacki�s literary pieces in
Polish and in French (En s�éveillant nous suit de ses regards pensifs..., Le Roi de Ladawa, Béatrix
Cenci) and an explanation of the reason of his failure in reaching a satisfactory literary position.

48 Zob. D e r n a ³ o w i c z, op. cit., s. 90, 108�109. O tym wydarzeniu i odpowiedzi Mickiewi-
cza zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Organizator narodowej wyobra�ni. W zb.: Ksiêga mickiewi-
czowska. Patronowi Uczelni w dwusetn¹ rocznicê urodzin 1798�1998. Red. Z. Trojanowiczowa,
Z. Przychodniak. Poznañ 1998, s. 18�19.

49 J. S ³ o w a c k i, Kilka s³ów odpowiedzi na artyku³ pana Z. K. o �Poezjach� Juliusza S³owac-
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