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NAD WIERSZEM ANIO£ OGNISTY  MÓJ ANIO£ LEWY...
O KILKU PROBLEMACH EDYTORSKICH
Anio³ ognisty  mój anio³ lewy
Poruszy³ dawn¹ mi³oci strunê.
Z tob¹! o! z tob¹  gdzie bia³e mewy,
Z tob¹  w podnie¿n¹ sybirsk¹ trunê,
Gdzie wiatry wyj¹ tak jak hyjeny,
Tam, gdzie ty pasasz na grobach reny.
Z grobowca mego rosn¹ lilije,
Grób jako bia³a czara przeliczna,
wiat³o po nocy spod wieka bije
I dzwoni cicha dusza muzyczna.
Ty ka¿esz wiat³om onym zagasn¹æ,
Muzykom ustaæ  duchowi zasn¹æ...
Ty sama jedna na szafir wiêty
Modlisz siê g³ono  a z twego w³osa
Jedna za drug¹  jak dyjamenty
Gwiazdy modlitwy  lec¹ w niebiosa.

W takim kszta³cie podalimy liryk w tomie wierszy S³owackiego wydanym
w 2005 roku 1. Autograf utworu znajduje siê na k. 154v Raptularza z lat 1843
1849. W odmianach orientuj¹: wydanie Bronis³awa Gubrynowicza 2, Dzie³a wszystkie (DW 347348), edycja Raptularza 3, Wiersze (W 481482). Lektura rêkopisu nie stwarza jakich szczególnych trudnoci; wprawdzie kilka miejsc wydawcy
ró¿nie odczytywali, nie s¹dzê jednak, ¿eby mia³o to zasadnicze znaczenie dla interpretacji liryku.
1
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 yc h o d n i a k. Poznañ 2005, s. 481. Dalej do tej edycji odsy³am skrótem W. Stosujê te¿ skrót DW
(= J. S ³ o w a c k i, Dzie³a wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 12, cz. 1. Oprac. J. K l e i n e r, J. K u n i a r. Wroc³aw 1960). Liczby po skrótach wskazuj¹ stronice.
2
J. S ³ o w a c k i, Dzie³a. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. T. 1. Wyd. B. G u b r y n ow i c z. Lwów 1909, s. 345.
3
J. S ³ o w a c k i, Raptularz 18431849. Pierwsze ca³kowite wydanie wraz z podobizn¹ rêkopisu. Oprac. edytorskie, wstêp, indeksy M. T r o s z y ñ s k i. Warszawa 1996, s. 278.
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Pierwodruk
Z Bibliografii w Dzie³ach wszystkich (DW 488), opracowanej przez Wiktora
Hahna, wynika, ¿e pierwodruk utworu mia³ miejsce w Warcie w r. 1881, w numerze 363 4. Autorzy kalendarium S³owackiego lokowali go równie¿ w poznañskim pimie z r. 1881, ale w numerze 361 5. Obie informacje s¹ mylne: w ¿adnym z tych numerów Warty wiersza nie ma; nb. kwerendy, jakich dokonalimy
ze Zbigniewem Przychodniakiem przygotowuj¹c tom Wierszy, nie doprowadzi³y
do odnalezienia pierwodruku ani w Warcie, ani w ¿adnym innym czasopimie.
Wypadnie zatem przyj¹æ  tak te¿ zrobilimy w naszym wydaniu (W 482)  ¿e po
raz pierwszy liryk zosta³ opublikowany dopiero w r. 1901, w opracowanej przez
Henryka Biegeleisena edycji Raptularza 6. Oczywicie, z bezwzglêdn¹ pewnoci¹
nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wiersz Anio³ ognisty  mój anio³ lewy... mia³ jakie
wczeniejsze wydanie, dopóki jednak nie zostanie ono odnalezione, przyjdzie pozostaæ przy dotychczasowych ustaleniach.
Do edycji zbiorowych utwór wszed³ w r. 1908, przedrukowany przez Artura
Górskiego za wydaniem Biegeleisena 7. Biegeleisen poda³ liryk w kszta³cie nastêpuj¹cym:
Anio³ ognisty, mój anio³ lewy,
Poruszy³ dawn¹ mi³oci strunê...
Z tob¹  o, z tob¹, gdzie bia³e mewy,
Z tob¹ pod nie¿n¹ sybirsk¹ trunê,
Gdzie wiatry wyj¹ tak jak hyeny,
Tam, gdzie ty pasiesz na grobach reny.
Z grobowca mego rosn¹ lilie.
Grób jako bia³a czara przeliczna,
wiat³o po nocy spod wieka bije
I dzwoni z cicha dusza muzyczna,
Ty ka¿esz wiat³om owym zagasn¹æ
Dwiêkom ucichn¹æ, duchowi zasn¹æ...
Ty sama jedna na szafir wiêty
Modlisz siê g³ono, a twego w³osa
Jedna za drug¹  jak dyamenty 
Gwiazdy modlitwy lec¹ w niebiosa...

Górski powtórzy³ tekst za pierwodrukiem, z drobnymi zmianami interpunkcji 8 oraz poprawk¹ w w. 14 twego w³osa na z twego w³osa; jednoczenie pod
wierszem umieci³ datê: (1844?).
Analogiczn¹ informacjê o pierwodruku podawa³y wydania wroc³awskie: Dzie³a. Red. J. Krzy¿anowski. T. 1. Oprac J. K r z y ¿ a n o w s k i. 1949, s. 305 (w nak³. 2; w nak³. 1  s. 301); Dzie³a.
Red. J. Krzy¿anowski. Wyd. 2. T. 1. Oprac. J. K r z y ¿ a n o w s k i. Wstêp K. W y k a. 1952, s. 343;
Dzie³a. Red. J. Krzy¿anowski. Wyd. 3. T. 1. Oprac. i wstêp J. K r z y ¿ a n o w s k i. 1959, s. 336 
a tak¿e powiêcony S³owackiemu tom 11 Nowego Korbuta, opracowany przez H. G a c o w ¹ (Wroc³aw 2000, s. 110).
5
Kalendarz ¿ycia i twórczoci 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. Warszawa 1960, s. 758.
6
Pamiêtnik Juliusza S³owackiego. Og³osi³ H. B i e g e l e i s e n. Warszawa 1901, s. 1920.
7
J. S ³ o w a c k i, Pisma. Zbiór utworów wydanych za ¿ycia i po mierci autora, w uk³adzie
A. G ó r s k i e g o. T. 1. Kraków 1908, s. 7273.
8
Usun¹³ przecinek po lewy w w. 1 i kropkê po lilie w w. 7 oraz zmieni³ przecinek na
kropkê po muzyczna w w. 10.
4
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Wydania póniejsze
Gubrynowicz w lwowskim wydaniu Dzie³ z 1909 r. wydrukowa³ wiersz, podobnie jak Biegeleisen, za autografem, w redakcji jednak dalece poprawniejszej 9:
Anio³ ognisty  mój anio³ lewy
Poruszy³ dawn¹ mi³oci strunê,
Z tob¹! o! z tob¹, gdzie bia³e mewy,
Z tob¹ pod nie¿n¹ sybirsk¹ trunê,
Gdzie wiatry wyj¹ tak jak hyeny,
Tam gdzie ty pasasz na grobach reny.
Z grobowca mego rosn¹ lilije,
Grób jako bia³a czara przeliczna,
Swiat³o po nocy spod wieka bije
I dzwoni cicha dusza muzyczna.
Ty ka¿esz swiat³om onym zagasn¹æ,
Muzykom ustaæ  duchowi zasn¹æ.
Ty sama jedna na szafir swiêty
Modlisz siê g³ono  a z twego w³osa,
Jedna za drug¹, jak dyamenty,
Gwiazdy modlitwy lec¹ w niebiosa.

W takiej wersji powtarza³y liryk wydania wroc³awskie, modernizuj¹c jedynie
pisowniê 10 oraz wprowadzaj¹c kilka zmian interpunkcyjnych 11 .
Jan Kuniar w Dzie³ach wszystkich opracowa³ utwór ponownie wed³ug rêkopisu (DW 221). Poda³ tekst taki, jak przytoczony na pocz¹tku niniejszych uwag,
z t¹ ró¿nic¹, ¿e po dusza w w. 10 wstawi³ mylnik, po w³osa w w. 14 przecinek, po zasn¹æ w w. 12 zachowa³ cztery kropki.
Autograf
Lektura autografu, jak wspomnia³em, nie sprawia jakich zasadniczych k³opotów. W szczegó³ach  gdy odnieæ tekst rêkopisu do wydañ wczeniejszych 
wygl¹da to nastêpuj¹co: w w. 4 poeta najpierw napisa³ pod nie¿n¹, po czym
wy¿ej dopisa³ w, wprowadzaj¹c przyimek ukon¹ kresk¹ przed pod; w w. 6
forma pasasz jest zdecydowanie pewniejsza ni¿ pasiesz; w w. 7 lilije, nie
lilie; w strofie 2 pozosta³ nie przekrelony, najprawdopodobniej przez przeoczenie, wers redakcji pierwotnej: Jako ró¿any p³omyk ofiary (¿adne z wydañ nie
w³¹cza³o go do tekstu g³ównego); w w. 10 lekcja cicha (nie: z cicha) raczej nie
budzi w¹tpliwoci; w w. 11 jest jednoznacznie onym, nie owym; w w. 12 Muzykom ustaæ dopisane nad przekrelonym Dwiêkom ucichn¹æ; w w. 14 wyranie napisane z twego w³osa (w wydaniu Biegeleisena prawdopodobnie mia³a
miejsce zwyk³a omy³ka druku). Interpunkcja rêkopisu przedstawia siê nader skromnie: mylniki w w. 1, 3, 4, 12, 14, 15 i 16; wykrzykniki po Z, tob¹ i o w w. 3;
cztery kropki po zasn¹æ w w. 12.
S ³ o w a c k i, Dzie³a (wyd. Gubrynowicz), t. 1, s. 217.
Swiat³o (w. 9), swiat³om (w. 11) i swiêty (w. 13) zmieniono na wiat³o, wiat³om
i wiêty; hyeny (w. 5) na hyjeny; dyamenty (w. 15) na dyjamenty.
11
Zmieniono przecinek na kropkê po strunê (w. 2), dodano przecinek po Tam (w. 6), zmieniono przecinek na mylnik po przeliczna (w. 8).
9

10
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Tekst utworu, jaki ostatecznie ustali³ Kuniar w Dzie³ach wszystkich i jaki zamiecilimy, z drobnymi odmianami interpunkcji, w Wierszach, wydaje siê nie nasuwaæ w¹tpliwoci. Nie jest to wszak¿e jedyny znany tekst liryku.
Redakcja odmienna
Marian Bizan i Pawe³ Hertz w komentarzu do utworu pisali:
W. Hahn zwróci³ uwagê na zamieszczon¹ w S³owie Polskim 1908, nr 464, s. 56, notatkê Jana Pietrzyckiego, który podaj¹c wiadomoæ o og³aszaniu w Tygodniku Ilustrowanym
(1908, nr 34, z 22 sierpnia) drobnych wierszy S³owackiego pisze: Pomiêdzy tymi wierszami
znachodzê utwór zaczynaj¹cy siê od s³ów: »Anio³ ognisty, mój anio³ lewy...«  nie wiadomo
jednak, czemu zamieszczony w skróconej edycji. Posiadaj¹c odpisy wierszy S³owackiego dokonane przez Hipolita B³otnickiego w Pary¿u, odnajdujê ten sam wiersz, lecz d³u¿szy i nieco
odmienny w stylizacji. Mo¿liwe, ¿e sam S³owacki pozostawi³ dwie edycje tego samego utworu. Tu nastêpuje tekst wiersza zaczynaj¹cy siê s³owami: P³omienny anio³, anio³ mój lewy 
istotnie odmienny w stylizacji, ale tej samej d³ugoci 12.

Hahn zapewne zwróci³ uwagê wydawców na publikacjê Pietrzyckiego, s³u¿¹c  jak pisali  przyjazn¹ pomoc¹ i wytrawn¹ swoj¹ wiedz¹ podczas ich pracy
nad Lirykami 13. Czy równie¿ udostêpni³ im wtedy tekst notatki i wiersza w S³owie Polskim, czy te¿ mo¿e bezporednio dotarli oni do publikacji w lwowskim
czasopimie, nie wiadomo. Jakkolwiek by³o, w opisie utworu dziwi stwierdzenie,
¿e jest on tej samej d³ugoci co wiersz o incipicie Anio³ ognisty  mój anio³
lewy... Nb. kilka miesiêcy po ukazaniu siê Liryków mo¿na by³o w czêci 1 tomu
12 Dzie³ wszystkich przeczytaæ notê Hahna o odmiennej redakcji wiersza:
〈Inc.〉 P³omienny anio³, anio³ mój lewy... 〈W notatce:〉 P i e t r z y c k i J a n. Z autografów
S³owackiego, S³owo Polskie 1908, nr 464, s. 56. 〈Tekst na podstawie odpisu H i p o l i t a
B ³ o t n i c k i e g o, odmienny (d³u¿szy) od og³oszonego w Tygodniku Ilustrowanym〉.
[w: DW 488]

W Wierszach odnotowalimy komentarz Bizana i Hertza, pominêlimy  notê
bibliograficzn¹ w Dzie³ach wszystkich, uznawszy, ¿e je¿eli, to w³anie tutaj, a nie
do obszernego komentarza w Lirykach wkrad³ siê b³¹d 14. Dwóch sprzecznych opisów nie moglimy za zweryfikowaæ, daremne bowiem okaza³y siê próby dotarcia
do tekstu og³oszonego w S³owie Polskim: nie uda³o siê odnaleæ interesuj¹cego
nas numeru w ¿adnej z bibliotek krajowych, nie zdo³alimy równie¿ dotrzeæ do
zbiorów we Lwowie. Jednoczenie stwierdzilimy, ¿e ¿adne [...] z wydañ nie
podaje ani odmiennej redakcji wiersza, ani jej wariantów (komentarz w: W 482) 15.
By³a to informacja mylna. W kilku edycjach  mianowicie Tadeusza Piniego 16
12
W: 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. 427428.
13
Ibidem, s. 8.
14
Sk³ania³a do takiego przypuszczenia zarówno b³êdna lokalizacja pierwodruku w opracowanej
przez Hahna Bibliografii, jak i jednoznaczne zapewnienie Bizana i Hertza, ¿e wiersz, wbrew temu,
o czym mówi³a przytoczona notatka Pietrzyckiego, nie jest d³u¿szy od wersji znanej z Raptularza.
15
Dodaæ przyjdzie, ¿e w notach edytorskich i odmianach tekstu bralimy pod uwagê wy³¹cznie pierwodruki i pierwsze wydania zbiorowe, a jedynie w wypadku miejsc w¹tpliwych b¹d trudnych równie¿ edycje krytyczne  Gubrynowicza oraz Kleinerowsk¹  z za³o¿enia wiêc wiêkszoæ
wydañ nie mieci³a siê w planowanych przez nas kwerendach.
16
J. S ³ o w a c k i: Dzie³a. Wyd. T. P i n i. T. 1. Lwów [1909], s. 5152; Dzie³a. Wyd. i wstêp kry-

NAD WIERSZEM ANIO£ OGNISTY  MÓJ ANIO£ LEWY...

205

oraz Zofii Szmydtowej 17  zamieszczono wiersz w odmiennej redakcji, co prawda, o incipicie Anio³ ognisty  mój anio³ lewy..., ale d³u¿szy o dwa wersy. Na
wydania te zwróci³a uwagê przed paru laty Ewa Szczeglacka 18. Do pierwodruku
odmiennej redakcji nie uda³o jej siê jednak dotrzeæ.
Przygotowuj¹c ze Zbigniewem Przychodniakiem wybór poezji S³owackiego
dla Biblioteki Narodowej, podj¹³em ponownie próbê zdobycia tekstu og³oszonego w S³owie Polskim. Tym razem z powodzeniem 19. Wypadnie zatem ten tekst
pokazaæ i jednoczenie odnieæ go do wydañ nie uwzglêdnionych przez nas w Wierszach.
P³omienny anio³, anio³ mój lewy
Pretekstem do og³oszenia odmiennej wersji utworu by³a dla Pietrzyckiego publikacja w Tygodniku Ilustrowanym z 22 VIII 1908. Na s. 679 zamieszczono
tam, pod nag³ówkiem Z autografów, trzy wiersze: Anio³ ognisty  mój anio³ lewy...,
Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach... oraz Biada wam  gdy siê budzi duch i obudzony... Tytu³ nag³ówka by³ niecis³y: wierszy nie podano bowiem wed³ug rêkopisów, lecz przedrukowano je, z niewielkimi odmianami interpunkcji, b¹d za pierwodrukami 20, b¹d  co bardziej prawdopodobne  za edycj¹ Pism z 1908 roku.
Pietrzycki w S³owie Polskim og³osi³ wiersz nastêpuj¹cy:
P³omienny anio³, anio³ mój lewy,
Poruszy³ dawn¹ mi³oci strunê...
Z tob¹  o, z tob¹, gdzie bia³e mewy,
Z tob¹ pod nie¿n¹ sybirsk¹ trunê,
Gdzie wiatry wyj¹ tak, jak hyeny,
Tam, gdzie ty pasiesz na grobach reny.
Z grobowca mego lilia siê wije,
Grób, jako bia³a czara przeliczna.
wiat³o po nocy spod wieka bije
I dzwoni z cicha dusza muzyczna.
Ty ka¿esz wiat³om owym zagasn¹æ,
Dwiêkom ucichn¹æ, duchowi zasn¹æ...
Ty sama jedna na szafir wiêty
Modlisz siê g³ono, bo z twego s³owa
Jedna za drug¹, jak dyamenty,
Gwiazdy modlitwy lec¹ w niebiosa 
£ask twych najwiêtszych sp³ynê³a rosa
I jestem, wiêta, przy tobie  wiêty!
tyczny T. P i n i. Wyd. 2, poszerz. T. 1. Warszawa 1933, s. 5152; Dzie³a. [Wyd. 3]. Wyd. i wstêp
krytyczny T. P i n i. T. 1. Warszawa 1937, s. 5253.
17
Liryka romantyczna. Cz. 1: Mickiewicz  S³owacki  Krasiñski  Norwid. Wybór i oprac.
Z. S z m y d t o w a. Warszawa 1947, s. 117118.
18
E. S z c z e g l a c k a, Anio³ ognisty  mój anio³ lewy  Co by by³o, gdyby wiersz S³owackiego okaza³ siê d³u¿szy? Colloquia Litteraria 2006, nr 1.
19
Dziêki wielkiej ¿yczliwoci pani mgr Doroty M ¹ c z k i  kieruj¹cej Dzia³em Nowych Druków Ci¹g³ych Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich  za co najserdeczniej jej w tym miejscu dziêkujê, uda³o mi siê pozyskaæ podobiznê notatki Pietrzyckiego.
20
Wiersz Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach ukaza³ siê po raz pierwszy w r. 1881 w Warcie (nr 352, s. 3526, pod nag³ówkiem Urywek); wiersz Biada wam  gdy siê budzi duch i obudzony opublikowa³ H. B i e g e l e i s e n w artykule Nieznane poezje (Krytyka 1901, t. 1, s. 284).
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Pod wierszem umieci³ adnotacjê: Tekst odpisu nosi datê 15 maja 1848 r.
Rozwiaæ w¹tpliwoci, czy autorem wiersza jest S³owacki, mog³oby wy³¹cznie
odnalezienie autografu. Nic jednak nie wiadomo o jego istnieniu. Nic równie¿ nie
wiadomo o znajduj¹cych siê w posiadaniu Pietrzyckiego odpisach wierszy S³owackiego dokonanych przez Hipolita B³otnickiego w Pary¿u. Gdzie i jak, kiedy
i od kogo otrzyma³ odpisy? Odpisy których wierszy posiada³? 21 I w jakim sensie
posiada³? Odpowiedzi mo¿na by szukaæ bodaj tylko na ostatnie z tych pytañ 
w papierach po B³otnickim w Bibliotece Czartoryskich, i to wy³¹cznie przy za³o¿eniu, ¿e Pietrzycki nie tyle posiada³ odpisy na w³asnoæ, ile chwilowo nimi
dysponowa³. Przy czym je¿eli nawet uda³oby siê odnaleæ kopiê zajmuj¹cego mnie
wiersza, wobec braku autografu poety nie sposób by³oby jednoznacznie stwierdziæ, czy og³oszony w S³owie Polskim utwór jest lub nie jest preparacj¹ kopisty.
Oczywicie, jakie konkretniejsze ustalenia b¹d mniej czy bardziej prawdopodobne hipotezy  w tym równie¿ nie wykluczaj¹ce sprawstwa samego Pietrzyckiego  bêdzie mo¿na sformu³owaæ po szczegó³owej kwerendzie papierów pozostawionych przez B³otnickiego. Tutaj przyjdzie wiêc jedynie, tytu³em niemia³ego
domys³u opatruj¹cego znakiem zapytania autorstwo S³owackiego, zwróciæ uwagê
na kilka szczegó³ów w tekcie og³oszonym przez S³owo Polskie.
Po pierwsze, trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy inicjalny wyraz powinien
brzmieæ P³omienny, czy mo¿e tak, jak go wydrukowano: P³onienny. Najprawdopodobniej jest to omy³ka druku 22. Wykluczyæ jednak nie mo¿na, ¿e mamy tutaj
neologizm  niezbyt fortunny, nie najwy¿szej próby. Pytanie: czyj? S³owackiego?
B³otnickiego? Pietrzyckiego?
Po drugie, w pocz¹tkowych sekstynach cztery miejsca wiernie powtarzaj¹ za
pierwodrukiem, Pismami Górskiego i Tygodnikiem Ilustrowanym b¹d dalece
w¹tpliwe (w w. 6 pasiesz, w w. 10 z cicha), b¹d b³êdne lekcje tekstu z Raptularza (w w. 4 pod nie¿n¹, w w. 12 Dwiêkom ucichn¹æ). Szczególnie w drugim wypadku rodz¹ siê powa¿ne w¹tpliwoci: je¿eli bowiem w wersach 4 i 12
poeta poczyni³ tak zasadnicze zmiany w redakcji brulionowej, wydaje siê bardziej
prawdopodobne, ¿e w czystopisie  je¿eli ten w ogóle istnia³  nie zrezygnowa³
z nich, lecz je zachowa³.
Po trzecie, mo¿e przesad¹ by³oby widzieæ przepaæ miêdzy liliami, które rosn¹ z grobowca, a lili¹, która siê z grobowca wije (w. 7), oceniaj¹c jednak te obrazy miar¹ talentu poetyckiego, jaki stoi u ich ród³a, sk³onny by³bym tu mówiæ
21
Zwa¿ywszy, ¿e w notatce O grób S³owackiego w Nowej Reformie (1909, nr 148, s. 2)
P i e t r z y c k i og³osi³ inny wiersz poety, mianowicie Zapomnienie (z dat¹ pod tekstem: 26 lutego 1849), mo¿na przypuszczaæ, ¿e znane mu by³y co najmniej dwa odpisy utworów S³owackiego.
W. H a h n (S³owacki czy Pietrzycki? Twórczoæ 1951, z. 5, s. 138) nie wyklucza³  bez w¹tpliwoci widz¹c w Zapomnieniu wiersz autora Genezis z Ducha  ¿e kopia tego liryku mo¿e siê znajdowaæ
w papierach po B³otnickim w Bibl. Czartoryskich w Krakowie. Sam  zwróci³ ju¿ uwagê na Zapomnienie w 100-lecie mierci poety, w artykule Ostatni wiersz Juliusza S³owackiego (Kunica 1949,
nr 30, s. 5). Krzy¿anowski w edycji Dzie³ z r. 1949 (t. 1, s. 320; w nak³. 1: s. 314) poda³ ten utwór
jako wiersz domniemany, w dwóch kolejnych wydaniach wroc³awskich  pomin¹³ go. Kuniar
w Dzie³ach wszystkich wydrukowa³ liryk w Dodatku w czêci 1 tomu 12 (s. 403), nie rozstrzygaj¹c
kwestii autorstwa, a jedynie przypominaj¹c opinie poprzedników  pozytywn¹ Hahna i sceptyczn¹
Krzy¿anowskiego. W Wierszach umiecilimy Zapomnienie w dziale Dubiów (s. 697), obejmuj¹cym utwory o autorstwie w¹tpliwym.
22
Podobnie jak w w. 17, gdzie wydrukowano najwietszych zamiast najwiêtszych.
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o bardzo zasadniczej ró¿nicy miêdzy poet¹-S³owackim a poet¹-B³otnickim (poet¹-Pietrzyckim?).
Po czwarte, fatalnie wygl¹da ostatnia strofa: ca³kowicie gubi w³aciwe sekstynie rymy; w drugiej linijce odrzuca jeden z najoryginalniejszych obrazów S³owackiego 23; w dwóch ostatnich wersach  z gruntu niezbornie, w istocie pêle-mêle 
zmienia adresatkê wyznania w ja liryczne. Doprawdy, trudno uwierzyæ, ¿eby
autorem tej strofy by³ sam poeta.
Wiersz u Piniego i u Szmydtowej
Wiersz, jaki poda³ Pini w swoich trzech edycjach utworów S³owackiego, stanowi³  jak najdos³owniej  preparacjê: do tekstu, który na podstawie autografu
z Raptularza og³osi³ Gubrynowicz, przedsiêbiorczy wydawca wielkich romantyków do³¹czy³ dwa koñcowe wersy redakcji Pietrzyckiego:
Anio³ ognisty  mój anio³ lewy
Poruszy³ dawn¹ mi³oci strunê;
Z tob¹, o, z tob¹, gdzie bia³e mewy,
Z tob¹ pod nie¿n¹ sybirsk¹ trunê,
Gdzie wiatry wyj¹ tak, jak hyeny,
Tam, gdzie ty pasasz na grobach reny!
Z grobowca mego rosn¹ lilije,
Grób, jako bia³a czara przeliczna 
wiat³o po nocy spod wieka bije
I dzwoni cicha dusza muzyczna.
Ty ka¿esz wiat³om onym zagasn¹æ,
Muzykom ustaæ  duchowi zasn¹æ.
Ty sama jedna na szafir wiêty
Modlisz siê g³ono  a z twego w³osa,
Jedna za drug¹, jak dyamenty,
Gwiazdy modlitwy lec¹ w niebiosa 
£ask twych najwiêtszych sp³ynê³a rosa
I jestem, wiêta, przy tobie  wiêty.

Naturalnie, tak spreparowanego liryku Pini nie opatrzy³ ¿adnym komentarzem.
Umieci³ jedynie pod tekstem datê (1848.). Szmydtowa, zapewne w dobrej wierze, przedrukowa³a wiersz w swojej antologii, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w miejsce wyra¿enia na grobach w w. 6 znalaz³o siê na grobie (byæ mo¿e, omy³kowo, choæ
pewnoci co do tego nie ma), a data pod tekstem widnia³a ju¿ bez nawiasu.
Data powstania wiersza
Przyjê³o siê datowaæ liryk  w redakcji znanej z Raptularza  na drug¹ po³owê
1846 roku (zob. W 482483). Górski, nie bez w¹tpliwoci, datowa³ go na rok 1844.
W Wierszach przyjêlimy jako termin a quo powstania utworu styczeñ 1847. W ka¿dym przypadku s¹ to tylko hipotezy. Czy nale¿a³oby je zweryfikowaæ, przyjmuj¹c
za Pietrzyckim datê 15 V 1848?
23
Przypomnijmy choæby zakoñczenie wiersza Kiedy pierwsze kury Panu piewaj¹ , gdzie
sny ostatnie  przechodz¹ przez w³osy.
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Otó¿ nie jest w pe³ni jasne, czy data podana przez Pietrzyckiego, a widniej¹ca
pod kopi¹ wiersza, jest adnotacj¹, jak¹ B³otnicki przepisa³ z domniemanego autografu, czy te¿ odnosi siê ona do momentu, w którym sporz¹dzi³ kopiê. Bardziej
prawdopodobna wydaje siê ewentualnoæ pierwsza, drugiej jednak kategorycznie
odrzuciæ nie mo¿na. Pewnoæ  dawa³by tylko autograf odmiennej redakcji utworu. Przy czym gdyby odnalaz³ siê, tak przez poetê sygnowany jak w S³owie Polskim, to i wówczas dzieñ 15 V 1848  S³owacki przebywa³ wtedy we Wroc³awiu
 wyznacza³by jedynie termin ad quem pracy nad utworem.
Co by by³o, gdyby wiersz S³owackiego okaza³ siê d³u¿szy?
Zdaniem Szczeglackiej (bra³a ona pod uwagê tekst og³oszony przez Piniego) 
takie zakoñczenie utworu, gdyby rzeczywicie spod pióra S³owackiego wysz³o, jednoznacznie
wskazywa³oby na genezyjsk¹ podstawê ideow¹ (transfiguracja bohatera, program jego przebóstwienia) i s³usznoæ interpretacji w duchu genezyjskim 24.

Nie wydaje siê, ¿eby istota genezyjskiego wiatoobrazu S³owackiego nie dochodzi³a do g³osu  jednoznacznie  w raptularzowej redakcji utworu. Tak te¿ go
czytano: jako liryk w pe³ni genezyjski 25. Gdyby za wiersz istotnie  pod warunkiem odnalezienia autografu  okaza³ siê d³u¿szy o dwie koñcowe linijki, s¹dzê,
¿e nie sposób by³oby nie rozwa¿yæ dwóch innych kwestii.
Jedna z nich musia³aby odnieæ siê do zasadniczej nieprzywiedlnoci  mylowej i wersyfikacyjnej  koñcowego dwuwiersza w stosunku do ca³ej poprzedzaj¹cej go czêci utworu. W¹tpiê, czy da³oby siê tê nieprzywiedlnoæ interpretacyjnie (i genezyjsko) wyjaniæ i usprawiedliwiæ 26.
Druga  sk³ania³aby co najmniej do korekty naszej wiedzy o pónym S³owackim. Okazywa³by siê on mistykiem, który w pewnym momencie, niejako wbrew
sobie, zupe³nie te¿ zapominaj¹c, ¿e jest poet¹, próbowa³ podkreliæ w³asn¹  prawowiern¹  wiêtoæ. Próbowa³ w wierszu o swoim, jak¿e charakterystycznym,
lewym aniele. I nie poprzesta³ na tej jednej próbie, pisz¹c niespe³na rok póniej,
26 II 1849, ostatni wiersz  Zapomnienie; wiersz, z którym wi¹¿¹ siê bardzo ju¿
powa¿ne w¹tpliwoci, a który równie¿ po raz pierwszy og³oszony zosta³ przez
poetê Jana Pietrzyckiego, wielkiego admiratora twórcy Króla-Ducha:
Oto wracam ku tobie z serca myl¹ lew¹ 
T¹ ostatni¹, co anio³ jej zgasiæ nie zdo³a!
Pod cieniem twym kwitn¹ce, czereniowe drzewo,
Pod kamiennym spojrzeniem zimnego anio³a
Chcê spopieliæ p³on¹cy serca ¿agiew z³oty 
S³uga Bo¿y, pokory pe³en i prostoty...
S z c z e g l a c k a, op. cit., s. 75.
Zob. J. K l e i n e r, Juliusz S³owacki. Dzieje twórczoci. T. 4, cz. 2. Warszawa 1927, s. 368.
 A. B o l e s k i, Juliusza S³owackiego liryka lat ostatnich (18421848). £ód 1949, s. 53. 
J. K u  n i a r, wstêp w: DW 7475.  I. O p a c k i, Anio³ ognisty  mój anio³ lewy  W zb.:
Juliusza S³owackiego rym b³yskawicowy. Analizy i interpretacje. Red. S. Makowski. Warszawa 1980
(zob. te¿ I. O p a c k i, Poezja romantycznych prze³omów. Szkice. Wroc³aw 1972, s. 178182).
26
Mo¿na by, co prawda, próbowaæ jako j¹ ³agodziæ, np. zmieniaj¹c w w. 14 mylnik na dwukropek po niebiosa, a dwuwiersz ujmuj¹c w cudzys³ów, nie zmieni³oby to jednak istoty rzeczy.
24
25
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Nie zak³adam, ¿e taka korekta portretu S³owackiego jest niemo¿liwa. Uwierzytelniæ j¹ mog³yby jednak tylko i wy³¹cznie rêkopisy autora.
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ON SOME EDITORIAL PROBLEMS
OF THE POEM ANGEL OF FIRE  MY LEFT ANGEL...
The poem known as Angel of fire  my left angel... consisting of 16 lines has also a version in
which the incipit line reads The angel of flames, my left angel, and the poem itself, regardless of
minor differences, is 2 lines longer than the known manuscript. The different version was published
in 1908 in S³owo Polskie [Polish Word] by Jan Pietrzycki, as he informed, on the basis of Hipolit
B³otnickis copy. Preparing with Zbigniew Przychodniak the critical edition of S³owackis Poems
(Poznañ 2005), we failed to access the Lvov periodical in question; focusing only on critical editions,
we also omitted the popular ones edited by Pini (publ. 1909, 1933, 1937) in which the poem is
present in its longer version (Ewa Szczeglacka wrote about this problem a few years ago) and has the
incipit title Angel of fire  my left angel... By a stroke of luck in December 2008 we received an
image of the text published in S³owo Polskie. Thus, it seemed reasonable to complement the piece
of information contained in the note to the poem in the 2005 collection. Considering the above, the
character of the present paper is to give an extended version of a note to the poem with a full history
of the piece. On the margin of the poems history I may also raise questions on the authorship of the
poem The angel of flames, my left angel...

