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pytanie Edwina, czy c a ł y  jego majątek ma być tradowany? H. 
odpowiada: n ie  cały,  zastrzeżono żonie prelewacyę posagu 
i wiana — może to być zatem uważane za odpowiedz" sarka
styczną wobec stosunków faktycznych, że żona posagu nie miała, 
a wiana się zrzekła. Wykrzyknik Edwina: „Boże!“ odnosi się do 
całego tekstu wyroku, można go jednak odnieść także i do osta
tniego zastrzeżenia w tym wyroku co do prelewacyi praw żony, 
jeżeli przyjmiemy, że Edwin znał stosunki majątkowe H. i wie
dział, iż żona jego nie miała posagu, a wiana się zrzekła, że więc 
odrazu zrozumiał sarkazm, jaki się w słowach H. mieścił“.

W grudniu 1912.
Dr. Frańciszek Krćek.

Słow ackiego „G enezis z D ucha“ w wierszowanej przeróbce.

Ogłoszony przez dra Gubrynowicza urywek poematu, po
krewny treścią „Genezis z Ducha“, a mianowicie ww. 135— 1841), 
pozwalał żywić nadzieję, że takich rymowanych ustępów z „Ge
nezis“ znajdzie się jeszcze więcej, chociaż wydawca zbyt ostro
żnie· się zastrzegł w słowach : rozstrzygnąć trudno, czy poeta 
więcej napisał, czy też tylko ten urywek. Tymczasem mogę wska
zać na umieszczony w odmianach tekstu „Króla-Ducha“ (jubil. 
wyd. lwows. t. IV, str. 584 i nast.), a przedrukowany z „Warty“ 
(Poznań 1881, nr. 348), fragment, który się składa z sześciu wa- 
ryantów ; z tych piąty : od w. 38—72, jak udowodnię, jest za
kończeniem „Genezis z Ducha“ w wierszowanej przeróbce2). 
Ustęp ów, niejednego wymagający objaśnienia, przytaczam tu 
w przekonaniu, że mimo nieobrobionej i ostatecznie niewykoń
czonej formy, posiada dla poznania poglądów teozoficznych po
ety doniosłą wartość.

*) Pam. liter. r. VIII (1 9 0 9 ) str. 241 : „Genezis“ w rymach.
2) Hipotezę dra Kleinera (Pam. liter. r. VIII, str. 288), jakoby te 

waryanty stanowiły początek „Teogonii“ , należy odrzucić choćby z tego 
powodu, że w „Teogonii“ wiersze trzynastozgłoskowe rymują: pierwszy 
z drugim, trzeci z czwartym i t. d.; w odnośnym zaś fragmencie zna- 
chodzi się tylko jeden dwuwiersz trzynastozgłoskowy rymowany (w. 35
i nast.). Natomiast ww. 3 8 — 72, które uważam za koniec „Gen. z D.“ ,
odpowiadają pod względem metrycznym zupełnie wydanemu przez dra 
Gubrynowicza ustępowi, są jedenastozgłoskowe i rymują naprzemian 
pierwszy z trzecim, drugi z czwartym etc.
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Ju ż  byłem bliski ostatnich żywota
Dróg —  i dusza już w morze powracała 

Ja k  Tetys... ogniem chmur zachodnich złota
I smętna... gdy mnie duch... król mego ciała 

5 Zaniósł nad morza... a dwaj mnie uczniowie
Minerwy... zeszli na bezludnym polu,

Gdzie mak —  i blady kwiat —  i aniołowie 
Wietrzni —  z dzikiego kłoska i kąkolu 

Duchem piękności Bo... (?) pasorzytnej 
10 Święcili wieńce. —  Tych ludzi mnie dwoje,

Na wielkiej nieba tablicy błękitnej
Odrysowanych... wiodło... tam, gdzie zdroje 

Przeczyste... z ziemi onej wytryskały,
Ut... lachrymarum fons... et fons scientiae.

15 W których napiwszy się duch — był jak biały
Gołąb...

Więc złote, wewnętrzne pojęcie 
Znów odzyskałem... pijąc z onych źrzódeł 

Skalnych... i byłem jak początkujący 
W chodzie... lecz szedłem bez pasa i szczudeł,

2 0  Uleczon...
A noc pełna mgły gorącej 

Przyszła —  i różne straszne płomieniska
W chmurach —  zagiozić przyszły, bym pieczęci 

Nie zrywał... z której twarz Chrystusa błyska,
Alem ja nie dbał nic... i moi święci 

25 Uczniowie...
I wraz szliśmy na skalice 

Oceanowe... gdzie mikowce złote
Jak  sarkofagi dawne i trumnice 

I trony — ducha tytańską robotę
Przypominały... te jako guślarcze 

30  Kaplice... złotą kopułą nakryte,
Ciemne... a te zaś jak blachy i tarcze 

Na słońcu —  albo piorunami bite,
Poważne...

I tam we trzy razem głosy 
I w trzy posągi... zaczęliśmy Panu 

35 Hymn... rozwiązując w sobie ducha losy.

Wyrazy początkowe: Już byłem bliski ostatnich żywota 
dróg... dowodzą, że jakaś droga czy więcej dróg musiały poprze
dzić te „ostatnie żywota drogi“. I rzeczywiście, cały ów ustęp 
powyższy nawiązuje do słów ustępu w „Gen. z D.“, pisanej 
prozą: „Taką to drogą, o Nieśmiertelny, pracował anioł najuboż
szy i pokorny syn Twój w roślinnym królestwie, aż nareszcie 
ostateczną formą swoją wyszedł w świat wyższy i spotkał się



z innemi strumieniami prac globowych, które wszystkie do osta
tecznej ludzkiej formy dążyły“ (w. 563 i nast.). Jeśli „ostatnie 
żywota drogi“ zmierzały do „ostatecznej ludzkiej formy“, to 
droga, którą anioł ów „najuboższy i pokorny“ poprzednio prze
był, była przedludzką i prowadziła przez Chaos, pracujący na 
formę, którego ciągły głos w szumie morza słychać (G. z D. w. 
22 i nast.), oraz przez stary Ocean, w którym odbywały się 
pierwsze tajemnice organizmu (tamże w. 132 i nast.). Słowacki 
tę, tak nazwaną przez siebie, „Iliadę płazów“ opisał wierszem 
dwukrotnie: w „Samuelu Zborowskim“ (w. 729 i nast.) i wyda- 
danym przez dra Gubrynowiczu urywku.

Słowa poety: dusza już w morze powracała jak Tetys... 
przypominają nie tyle „Iliadę płazów“ , ile prawdziwą, homerową 
Iliadę, gdzie matka Achillesa Tetyda wynurzywszy się z morza, 
potem znowu się w jego głębi zanurza (I, 359 i 531). Obrazo
wanie duszy, powracającej w m o r z e ,  gdy równocześnie duch 
poetę zanosi n a d  m o r z a  (w. 5), przywodzi na myśl podwójną 
buchalteryę w Homera Odyssei, gdzie dusza (ψυχή) jak sen się 
rozwiewa, skoro duch (θυμός) białe kości porzucił (XI, 221 i nast.). 
Morze zaś, czyli Ocean, jako tworzywo wszystkiego, jest zapo- 
życzką z Iliady (XIV, 201 i 246). Analogicznie w poezyi orfickiej 
Okeanos jest nazwany stwórcą tak nieśmiertelnych bogów jak 
ludzi śmiertelnych3) Całkiem po starożytnemu pojmuje Słowacki 
Okeanosa jako strumień, opływający dokoła ziemię. Nazwie po- 
wszechnohelleńskiej odpowiada Ώγήνος u Ferecydesa z Syros, ozna
czający w sumeryjskim języku : krąg, ogół (Uginna). Wyobrażenie 
to niewątpliwie wpłynęło na wytwór symbolu wieczności w kształ
cie pierścienia i węża saturnowego.4) U Słowackiego duchy tą 
samą co on niegdyś drogą wstępują na Jakubową drabinę ży
wota; nad temi falami (starego Oceanu), na które duch jego 
tyle razy puszczał się w nieświadome horyzonty, nowych świa
tów szukając (G. z D. w. 23 i nast., 132).

Miejsce, dokąd poetę duch zaniósł, leży na zachód za Oce
anem, gdzie według Odyssei (X, 509 i nast.) wybrzeże było 
jałowe i rozciągały się gaje nieurodzajne Persefony. Tam też 
szeroko rozścielała się łąka, zarosła asfodelosem, złotogłowiem, 
którego kwiat wypłowiały wstrętnym darzył widokiem. Po tej

3) fiym. 83 u Abla, w. 1 i nast.: Ωκεανόν καλέω, πατέρ’ 
ά'φθίτον, αίέν εόντα, αθανάτων τε θεών γένεσιν θνητών τ ’ ανθρώπων... 
Por. Plat. Cratyl. p. 402  В : 'Ώσπερ αδ 'Όμηρος Ωκεανόν τε θεών 
γένεσίν φησε, καί μητέρα Τηθύν’ οίμαί δέ καί Ησίοδος, λέγεί δε που 
καί Όρφεύς, ou Ωκεανός πρώτος καλλίρροος ήρξε γάμοιο, δς (3α κα- 
σιγνήτην δμομήτορα Τηθδν δπυ:εν.

4) Zob. w odmianach tekstu „Króla-Ducha“ t. IV, str. 305 : na 
tej srebrnej strudze, która jest globu naszego pierścieniem... Por. Gom- 
perz: Griech. Denker I, str. 71 i 430 Okeanos-Ogenos.
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łące odludnej przechadzały się duchy zmarłych (Horn. Odys. XI, 
539 i 573). Z powyższą topografią zgadzają się i bezludne pole 
w opisie Słowackiego, na które dostał się duch jego, i blady 
kwiat, rozumie się: asfodelowy i dziki kłosek i kąkol, z któ
rych jacyś tam „aniołowie wietrzni... święcili wieńce“ (ww. 6— 10). 
Wiemy, że asfodelos był poświęcony Persefonie i bogom pod
ziemnym i że wieńce, zwłaszcza dla pierwszej, zeń wito.5) Mak, 
wymieniony na pierwszem miejscu (w. 7), był zaś świętą rośliną 
przedewszystkiem jej matki, Cerery, którą Słowacki w wierszu: 
„Córka Cerery“ nazywa „Bożką kłosów“ , a o jej córce analo
gicznie mówi, że była „wieńczoną makiem“ 6). W tymże wierszu 
poeta wspomina o jej „głowie pięknej“ i „jakiemś pięknem zna
mieniu“ w promiennych oczach (ww. 16 i 20). Przeto wnioskuję 
na pewne, że we w. 9 należy Bo... uzupełnić na: Bożce i od
nosić do Persefony (Kory lub Prozerpiny) nazwanie „Bożką 
pasorzytną“ , podobnie jak „Bożka kłosów“ dotyczy jej matki. 
Ponieważ jednak wyrazy: duchem piękności... święcili wieńce 
(w. 9 i nast.), nie dają należytego związku i zrozumiałego sensu, 
radziłbym czytać: z dzikiego kłoska i kąkolu duchom, piękności 
Bożce pasorzytnej święcili wieńce. „Duchom“ tyczyłoby się zmar
łych, przebywających na łące asfodelowej, „piękności Bożce“ 
zaś Persefony (Verg. Aen. VI, 142: pulchra Proserpina). Ale dla
czego ta ostatnia nazwana jest „Bożką pasorzytną“?

Czytamy w „Królu-Duchu“ (raps. I, pieśń 1, w. 211 i nast.) 
o „Mądrości, która cały świat spowiada, dawniej perłową 
wieńczona jemiołą“ . Persefona, bogini śmierci, której jemioła pa- 
sorzytna, ten symbol życia, była właściwie poświęcona, przed
stawia się równocześnie jako bogini wegetacyjna, darząca życiem 
wznowionem (βιοδώτις).7) W pojęciu Słowackiego przybiera córka 
Cerery, Persefona odmienne od homerowych, przeduchowione 
kształty i spływa z boginiami mądrości i piękności, Ateną i Afro
dytą, Minerwą i Wenerą, w osobę jedną, królowę zmarłych, co 
„z królem na tronie lub przy królu siada i w płomieniste się 
upiorów koło zamyka“ 8). „Tych dwoje ludzi“ , „dwóch uczniów 
Minerwy“ , którzy tam wiedli, „gdzie zdroje przeczyste“ (ww. 
5 i nast., 10, 12 i nast.), bardzo przypominają parę gołębi We- 
nery, wiodących Eneasza, (Verg. Aen. VI, 190) tem bardziej, że 
napiwszy się z onych źródeł, „duch — był jak biały gołąb“ 
(w. 15 i nast.).

5) Suidas s. ν. ασφόδελος* Περσεφόνης καί Χθ-ονίων ιερόν. Καί 
'Ρόδιοι την Κόρην και την ’Άρτεμιν άσφοδέλω στέφουσιν.

6) T. I, str. 192 i nast., w. 24 i nast.
7) Zob. Verg. Aen. VI, 205 i nast. P. V. Maro Aeneis Buch VI 

erklärt von E. Norden (Leipzig 1903) str. 164.
8) Krol-Duch, raps. I, pieśń I, w. 213 i nast.
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Owe zaś „źródła skalne“ , wytryskujące z ziemi (ww. 13 
i 18), o których Homer wprawdzie nic nie wie, lecz które wcale 
nie były obce późniejszym wierzeniom greckim, musiały się zna- 
chodzić na krańcach ziemi, umiejscowione przez wyobraźnię hel
leńską z tej strony Oceanu w kierunku zachodnim, na elizej
skiej równinie (por. Hom. Odys. IV, 563 i nast.). Kiedy duch na
pił się z tych źródeł, odzyskał znowu — mówiąc słowami 
poety (w. 16 i nast.) — „złote, wewnętrzne pojęcie“ i szedł 
„uleczon“ . Coś podobnego czytamy na t. zw. złotych tabliczkach 
z Turyów i Petelii w dolnej Italii, pochodzących z 4 lub 3 w. 
przed Chr., o boskiej krynicy Mnemozyny, z której napiwszy się 
orzeźwiającej wody, duch czysty, z człowieka stawszy się bo
giem, dostaje się z łaski Persefony do błogosławionych siedzib9).

Wielka jednak i zasadnicza różnica między poglądem Sło
wackiego a starożytnem pojęciem w tem polega, że duch pol
skiego poety, zaczerpnąwszy u zdroju Pamięci i w pobliżu Mą
drości, „chorób duchowych lekarki“ (Król-Duch I, 1, w. 276), 
wraca „uleczon“ do ciała i „formy nowej na ziemi“ ; przeciwnie 
duch starożytny musi się napić u źródła Niepamięci, ażeby mógł 
powrócić do ziemskiej i cielesnej powłoki.10) Poeta polski po
ucza, że Bóg „na łąkę Edenu“ i do „Edenu na ziemi“  „wywołał 
ku sobie tego ducha, który już był wart ludzkości, wysłuchał go, 
osądził i pozwolił mu wziąć formę nową na ziemi, a w ciało 
jego, jak w jedną księgę wpisał wszystkie tajemnice dawnej 
przedludzkiej pracy“ (G. z D. w w. 643, 650 i nast.). Z dotych
czasowych „prac wiekowych“ jest „pierwszy wieniec“  ducha 
i pierwsza jego u Boga zasługa (tamże w. 732 t na.t.). „Dalszą 
pracę globową“ przyrzeka opowiedzieć poeta „w innych księ
gach“ i opowiada istotnie w t. zw. „Wykładzie nauki“ .11) Dotąd,

9) Diels: D. Fragm. d. Vorsokr., str. 4 9 5 :  ψυχρόν ϋδωρ προρέον 
τής Μνημοσύνης από λίμνης.. .  έρχομαι έκ καθαρών καθ·αρά. . .  νυν δ’ 
ικέτις ήκω παρ’ άγανήν Φερσεφόνειαν, ώς με πρόφρων πέμψη έδρας είς 
εύαγεόντων. . .  θ-εός έγένου εξ άνθ-ρώπου... Verg. Aen. VI, 638 i nast.: 
devenere locos laetos et amoena virecta fortunatorum nemorum sedesque 
beatas. Por. Dieterich: Nekyia (Leipzig 1893 ) str. 95 i nast. ο ψυχρόν 
ΰδωρ. Nadto Rohde: Psyche1 678 uw. i Witold Klinger: Ambrozya 
i Styks, a woda żywa i martwa (Rozpr. Ak. Um. Wydz. filol. XLI, str. 335).

10) Por. Diels: D. Fr. d. Vors., str. 4 9 4 : εύρήσεις δ’ Άΐδαο δό
μων επ’ αριστερά κρήνην... ταύτης τής κρήνης μηδέ σχεδόν έμπελάσειας. 
Verg. Aen. VI, 713 i nast·: animae, quibus altera fato corpora debentur, 
Lethaei ad fluminis undam securos latices et longa oblivia potant.

u ) Por. G. z D. w. 67 1 : „Tę pracę w innych księgach opowiem 
Tobie, Panie... Wykł. n. I, w. 1 i nast.: „A teraz pozwól, o Panie, że... 
będę... wypowiadać dalszą pracę globową“ .
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„ z  przeszłości wychodząc, stał niby na skale stworzenia“ , „na 
skałach Oceanowych“ postawiony przez Boga, aby przypomniał 
wiekowe dzieje ducha swojego (G. z D. w. 1 i nast., 655 in .)12) 
Wreszcie dowiadujemy się, że ta sama scenerya: szum morski, 
wietrzne pola i blade kwiaty uczyły poetę słów „Genezis z Du
cha“, upamiętnionych prozą i wierszem 13).

Przekonaliśmy się, że jak mówi się zwykle o Nekyiach 
Odyssei i Eneidy, tak może być również mowa o Nekyi Sło
wackiego, który o tyle bliższym jest Odyssei, a dalszym od 
Eneidy, że nie umieszcza błogiej krainy duchów wybranych w pod
ziemiu, ale na ziemi (w. 12 i nast.: gdzie zdroje przeczyste... 
z ziemi onej wytryskały). Ocean, nad którego falami mieści się 
błogosławiona dziedzina, wydaje z siebie zarówno bogów jak 
ludzi.14) To też „Genezis z Ducha“ , kończy się hymnem na cześć 
człowieka, syna Bożego i stworzyciela własnego.15) Lecz ów 
hymn, zaśpiewany „we trzy razem głosy i w trzy posągi“ , w któ
rym zaczęły trzy osoby: poeta i „dwaj uczniowie Minerwy“ roz
wiązywać w sobie „ducha losy“ (w w. 5, 10, 33 i nast.), wła
ściwie już występuje poza ramy „Genezis z Ducha“, ponieważ 
w niej od początku do końca poeta sam przemawia. Chcąc tedy 
poznać, kto są „tych dwoje ludzi“, których poeta do hymnu 
przybrał, musimy zaglądnąć do „Wykładu nauki“, który jakoby 
nawiązując do „Genezis z Ducha“, rozpoczyna się temi słowy: 
„A teraz pozwól, o Panie, że do hymnu tego przybiorę dwa 
głosy i już nie sam — ale trójcą ducha chwalić będę Imie 
Twoje i wypowiadać dalszą pracę globową“.

12) Por. fragment z „Genezis“ w. 25 i nast.: „skalice Oceanowe, 
gdzie mikowce złote... ducha tytariską robotę przypominały... tarcze na 
słońcu...“ G. z. D. w. 19 i nast.: „złote i srebrne skały nabijane ni- 
kowcem, niby tarcze olbrzymie... gdzie odstrzelone słońce...“

13) Por. G. z D. 756 i nast.: „O ! Panie, który kazałeś szumowi 
morskiemu i szelestowi wietrznych pól bladym kwiatkiem okrytych, aby 
mię uczyły słów tej księgi... Fragm. w odm. tekst. „Króla-Ducha“ w. 23 
i nast.: „na wietrznych polach, kędy kwiaty blade przy kłoskach pu
stych, ziemi pasożytach woniały“ .

14) Zob. ustęp w kazaniu Naasseńczyków (Reitzenstein-Poiman- 
dres, str. 89 i nast.) o Okeanosie : έκ παλίρροιας στρεφόμενος αιεί, ποτέ 
άνω ποτέ κάτω· άλλ’ όταν, φησί, κάτω ρέη ο Ωκεανός, γένεσίς έστιν 
άνθ-ρώπων, όταν δέ ανω. . .  γένεσίς έστι -θ̂ εών. Θνητή γάρ, φησί, πάσα 
ή κάτω γένεσίς, άθ·άνατος δέ ή άνω γεννωμένη.

15) G. z. D. w. 599 i nast.: „Hosanna więc Tobie, o ! Panie, 
albowiem Tyś jest Stworzycielem —  i mój duch ma zarazem zasługę 
własnego stworzenia“ . T. I, str. 216 : „Hosanna ! ręce podnieśmy, Ho
sanna!... język już niemy —  Synowie Boga jesteśmy, czem jutro —  
jeszcze nie wiemy“.
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Niema najmniejszej wątpliwości, że ci dwaj „święci ucznio
wie“ (w. 24 i nast.) to Helion i Helois, o których Słowacki 
w „Liście do J. N. Rembowskiego“ (odm. teks. t. X, str. 530) 
powiada : „Teraz upragnieni dalszej wiedzy... przyszliście do (spo
kojnej) groty nad Oceanem; (jakby) familijnego mi geniusza wi
dzę ciekawi... Bo Helion kijem pielgrzymim trąca w skały dzi
wniejsze kształtem, jak gdyby wywoływał z nich dźwięk ducha 
objawiciela... a ty Helois błękitnemi oczyma przebijasz na wskroś 
złotą miką obsypane granity“ . Owe „skały dziwniejsze kształtem“ 
były to znane nam już „skalice Oceanowe“, które „jak sarko
fagi dawne i trumnice i trony — ducha tytańską robotę przypomi
nały i t. d.“ (w. 25 i nast.), O tej parze u nóg poety, wsłucha
nej w niebiosa, czytamy następujące szczegóły: „Umiłowana mi 
i duchem podobna siostra, u nóg usiadła; prosząc, abym ją 
w słońca celów ostatecznych prowadził; brat mój Helion na 
słowo ostatecznych rozwidnień oczekuje... Oto przyszliście do 
mnie chciwi nauki i wiedzy ostatecznej“ . 16) Ci „dwaj uczniowie 
Minerwy“ pojawili się — jak słyszymy — „najpierwsi w chwili 
Edeńskiego zwycięstwa — z najpiękniejszych i najstraszniejszych 
form wytryśnione duchy — ubrane w ciało alabastrowi podobne... 
stanęły na szmaragdowej zieleni ogrodu rajskiego“ (Wykł. η. I, 
9 i nast.).

Helion i Helois tedy „zeszli na bezludnym polu“ poetę 
i „wiedli go tam, gdzie zdroje przeczyste“ , po to, ażeby on na
piwszy się z źródła wiedzy (w. 14:fons scientiae), nauczył ich — 
stąd nazwa: moi święci uczniowe (w. 24 i nast.) — „Mądrości 
prawdziwej“ , która „kiedyś tron zasiąść przeznaczona... królewską 
jest córką — i z Boskiego rodu idącą“ (Wykł. n. I, 47 i nast.). 
Kiedy poeta błądził po obcych krajach, spragniony wiedzy osta
tecznej żywota, widział „gołębice, które do zrzodeł przylatywały“ 
i smętek go ogarnął, iż oto „człowiek, jak owe gołębice, niema, 
skądby dziś wody zrzodlanej zaczerpnął: a jeżeli nie ze zrzodeł, 
niczem jest nauka... i wiedzy nie daje“ (List do Remb. odm. teks. 
t. X, str. 531). Gołębice, widziane „po obcych krajach“ , utoż
samiły się w wyobraźni poety z parą „gołębi Afrodycianych“ (Teog. 
w. 512 i nast.), zapamiętanych z Eneidy (VI, 190 i nast.), od 
których może Helion i Helois, prowadząc poetę do „źródeł wie
dzy“ , zapożyczyli postać gołębią; duchy ich bowiem pojawiły się 
w bieli, „ubrane w ciało alabastrowi podobne“ i stanęły, jak 
w Eneidzie: geminae columbae, „na szmaragdowej zieleni“ (vi
ridi sedere solo).

Helois-Sofos „Teogonii“  jest dalszem rozwinięciem „Córki 
Cerery“, żytniej bogini i pięknej matki płodnej rodzajów, której

l6) List do Remb. (odm. teks. t. X, str. 529 i nast.). Por. Wykł. 
n. I, 8 : „oto tych dwoje, którzy teraz u nóg moich siedzą i są  wsłu
chani w niebiosa...“
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gołębi kształt „niby Afrodyty“ Słowacki niedwuznacznie podkre
ślił w uwadze, że „coś w jej źrenicy błysnęło niby słońce 
w oczach gołębicy“ , że „stoi dotąd — jak posąg biały niewin
ności“ . 17). Duch słabszy „świętej piękności“ , miesięczna monar- 
chini (Dyana w „Samuelu Zborowskim“), prędzej poszła z błę
kitu, pod ów grzmot piorunny, który nas woła w ciało, niż 
„duch prawdy“, słoneczny Helion.l8) Utożsamiwszy Persefonę 
z Ateną i Afrodytą, Słowacki posuwa się konsekwentnie dalej 
i identyfikuje ją z Artemidą czyli Dyaną. Pod tym względem 
hołdował on asymilacyjnej tendencyi, która znalazła najzupełniej
szy wyraz w Metamorfozach Apulejusa (XI, 5), gdzie egipska 
Izyda wzięta jest za jedno z wszelkiemi boginiami greckiemi.

W „córce świecącej kłosów i promieni“ zaznaczył Słowacki 
księżycowy charakter Prozerpiny - Dyany, która „piekłu jak 
miesiąc świeciła“  (Cór. Cer. w. 11 i nast.). „Ludy Połosów“, 
ogromnych wężów (znanych na Ukrainie i Rusi), uczuły ją swoją 
„królową piekielną“, a ich jady jej nie otruły“ . 39) Ona bowiem 
„duch jasny“ Dyana Lucyferowi, siostra „z tego samego zdroja“ 
bratu swojemu kochanemu, którego „żywota powieścią jest cała 
ziemia“ i który „wężem przeciskał się przez naturę“ , „wydarła 
pierwsze ducha berło, wydarła pierwsze świata słowo“. 2o) Odtąd, 
jak Izys, panuje nad wężami i smoka-Lucyfera ma swoim nie
wolnikiem. n) „Genezis“ tłómaczyła świat podludzki i objawiła 
niektóre tajemnice zasadnicze, pierwszy raz pokazane (List do 
Remb. t. X, str. 530). Zwycięstwo Helois i Heliona, ducha pię
kności i ducha prawdy, nad Lucyferem, duchem siły, było przed
miotem „Teogonii“ i „Wykładu nauki“ . Do roztoczenia „natury 
form ostatnich“ i napisania „ostatnich ksiąg żywota“ (Sam. Zbor.

17) Por. Teog. ww. 14, 19 i nast. Córka Cerery, w. 19 i nast.: 
„W promiennych oczach bowiem światło grało słoneczne, jakieś piękne 
było znamię“ .

18) Por. Teog. ww. 359, 387 i nast. List do Remb. t. X, str. 237 : 
męska forma dla dacha prawdy, słabsza i miększa Ewiana postać, 
duchowi świętej piękności, wychodzącemu z piany oceanowej, za 
kształt służyć mająca. Zob. o „świętej piękności“ list Słowackiego do 
Węgierskiej t. III, str. 537 i nast. —  Teog. 281 : mój słoneczny (jak 
cię zwę) Helione... L. do R. odm. teks. str. 557 : Słoneczny, lecz formą 
oszukiwany anioł, duchowi mojemu znany pod imieniem Heliona.

19) Cór. Cer. w. 25 i nast. Por. o połozach E. Majewskiego: Wąż 
(Warszawa 1893) nr. 189— 195.

2U) Sam. Zbor. ww. 836, 865 i nast., 904 i nast., 967 i nast.
2l) S o fo s= Izy s, Teog. 482 i nast.; H elois=Izys, Wykł. n. 

II, 328 i nast. Wąż, dawny jej brat, niewolnikiem wyprężonym (Teog. 
491 n.) i niewolniczą godzinę (Wykł. η. II, 334 n.). Zob. „Poeta i na
tchnienie“ I, 491 n.: Teraz, gdyś wylał ducha serca krzykiem, mam cię, 
niższego, moim niewolnikiem.
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ww. 974 i 1119) zabrakło Słowackiemu niestety czasu i życia. 
Trzeciej pieczęci nie zdjął, by stać się „prawdziwym, wszystko 
wiedzącym świata nauczycielem, jako wyższym nad wszystkie 
prawdy w natchnieniu poczęte i w posągach wiar pozamykane“  
{List do Remb. t. X, str. 531).

O zerwaniu pieczęci, „z której twarz Chrystusa błyska“, 
nadmienia poeta w omawianym fragmencie (w. 22 i nast.) 
i  wspomina gdzieindziej o „nowym blasku, wychodzącym z twa
rzy spokojnej Chrystusa“ (L. do R., str. 531). Ale i tutaj „noc 
pełna mgły“ i „różne straszne płomieniska“ (w. 20 i nast.), które 
„zagrozić przyszły“ , by pieczęci nie zrywał, są reminiscencyą 
z Eneidy, gdzie po Chaosie i płomienistym Flegetonie wymienia 
Wergili „loca nocte tacentia late“ i takich słów używa: sit mihi 
fas audita loqui ; sit numine vestro pandere res alta terra et ca
ligine mersas... sola sub nocte... terribiles visu formae... flammis 
armata Chimaera (Verg. Aen. VI, 264 i nast.). Innym razem Sło
wacki utrzymuje przeciwnie, że „ognie niebieskie w nocy“ prze
raziły go „mocą Chrystusa już na ten świat nadchodzącego“, 
zagroziły mu i przymusiły „wymówić słowa, których nigdy w ży
ciu nie używał“ (Wykł. n. I, 27 i nast.)22)

Obrazowanie Persefony-Izydy, czyli Helois-Sofos, jako kró
lowej wężów, duchów podziemnych, splotami ich okręconej, któ
rych jady trujące ludzi, wobec niej tracą swoją zabójczą władzę, 
jest znane i zapożyczone z wierzeń greckich.23) Strzegł niezawo
dnie boginię przed ukąszeniami wężów ten blady kwiat asfode- 
lowy, wpleciony do wieńca, który jej „aniołowie wietrzni“  świę
cili (w 7 i nast.). Dowiadujemy się bowiem z Pliniusza (XXI, 
108; XXII, 67—72; XXVI, 147) i innych starożytnych pisarzy, 
że złotogłów (asfodelos) jest szczególnym środkiem zapobiegaw
czym przed zatruciem i przeciw zatruciu jadem zwłaszcza wężo
wym. Niewiadomo, o ile nazwa kwiatu : złotogłów stoi w związku 
ze złotogłowcem, królem wężów; to pewna, że jemioła, od któ
rej królowa wężów u Słowackiego nazywa się Bożką pasorzytną,

22) W urywku z „Genezis“ noc, mgła, płomieniska w chmurach 
przyszły zagrozić poecie, aby właśnie pieczęci nie zrywał. Ale on, nie
przymuszony „nie dbał nic“ (w. 24).

23) Por. Cór. Cer. ww. 13 i 27, Teog. (odm. teks.) t. III, str.
499 : „jeszcze się czułaś i w glinie i w ziemi, że cię węże oplotły
taśmami srebrnemi...“ Posążki obwiniętej dokoła wężami zagadkowej bo
gini odkryto w ostatnich latach w Knosos na Krecie (Archiv f. Reli- 
gionswiss. VIII, 147).

24) E. Majewskiego : Wąż nr. 233 : Na Godule, górze za Cieszy
nem, przebywa złotogłowiec (król wężów), nr. 257 : Opowiadają, że
pod korzeniem leszczyny, na której rośnie jemioła, znajduje się król 
wężów; jest on większy od wszystkich innych przynajmniej dwa razy, 
na głowie ma złotą koronę...
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(w. 9) zostaje w ścisłej styczności z królem wężów, nazwanym 
złotogłowcem od złotej korony na głowie.24) Zmarły na jednej 
z tabliczek dolno-italskich już jako bóg w kształcie węża zanu
rza się w łono duchów władczyni, przy inicyacyi zaś w mi- 
sterye na znak łączności z bogiem i ubóstwienia wtajemniczanym 
przeciągano przez łono w ęża.25)

Na urywku trzydziestukilkuwierszowym z „Genezis z Ducha“ 
starałem się wykazać, że niewątpliwie Słowacki zostawał pod 
silnym wpływem Homera i Wergilego, lecz Okeanosa wysunął 
z półcienia, w jakim go twórca Iliady zdała od rządów świata 
postawił, a z Persefony-Helois-Sofos stworzył potężną i wielo
kształtną postać, która z wiecznie surową i nieprzystępną panią 
podziemia w Odyssei i Eneidzie nic prawie nie ma wspólnego. 
Słowacki skupił w tej dziwnie mieniącej się dziewicy-niewieście 
przeróżne rysy: mądrości, piękności, miłości i t. d., zwyczajnie 
przydzielane zosobna olimpijskim boginiom: Atenie, Afrodycie 
i Artemidzie, albo : Minerwie, Wenerze, Dyanie, nie jakiejś jed
nej, jedynej wszechświatowej mocarce, która zniewala i poko
nywa „ducha siły“ , by z „duchem prawdy“ lub „duchem życia“ ,, 
„rycerzem dumnym“ i „wiecznym młodzieńcem“ wpisać się jako 
„wieczna kochanka rycerzy — w ostatnie księgi żywota“ (Sam. 
Zbor. ww. 1083, 1094, 1108 i 1119).

Lwów. St. Schneider.

2o) Diels: D. Frag. d. Vorsokr., str. 495 fr. (18, i nast.: Δέσποι
νας δέ όπδ κόλπον εδυν χθονίας βασιλείας. „όλβιε καί μακαριστέ, θεός
δ’ εση αντί βρότοιο“ . Klemens : Protrept. II, 16 : ο διά κόλπων θεός·
δράκων δέ έστιν καί οΰτος διελκόμενοςτοΰ κόλπου των τελουμένων. Die
terich: Eine Mithrasliturgie (Leipzig 1903) str. 124 : Dasz jene Schlange
den Gott bedeudet, ist offenbar: er wird den Einzuweihenden durch den 
Schosz gezogen, er ist der ύποκόλπιος (Orph. hym. LII, 11).


