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oświadcza Dafnidzie, że nie chce wiązać jej powrozami, 
którymi,

„Gdy Sauromatskie pogromi obozy,
Tatarzyn wiąże w polach gmin strwożony“.

Kilka podobnych przykładów — z wyjątkiem przytoczo
nego — wytknęli już Turowski i Piłat. Stwierdzamy dalej 
w „Daphnidzie“ dużo, nieraz za dużo, bez porównania więcej, 
niż w „Goffredzie“, erudycyi mitologicznej, co razi zwłaszcza 
wtedy, gdy poeta zestawia naraz kilka analogicznych wypadków 
z mitologii bez wyzyskania ich poetyckiego, np. w sc. III i XV. 
Nadto, jak zauważyliśmy w rozdziale II, nieraz okazuje się Twar
dowski rubaszniejszym od Kochanowskiego, choć i ten wielką 
subtelnością nie grzeszy.

Reasumując to wszystko, dochodzimy do przekonania, że 
kwestya wyższości jednego poety nad drugim nie jest zbytecznie 
przejrzystą i nie przedstawia się po bliższem zbadaniu tak ró
żowo, jak sądził Chlebowski.

Mimo to, zgadzamy się z szanownym krytykiem, iż 
„Daphnis“ jest naprawdę pięknym i ciekawym utworem. W na
szej literaturze XVII stulecia prawdziwy to klejnot, korzystnie 
wyróżniający się z wielu miernot i lichot. Wprawdzie Turowski 
(Kazimierz), wydawca „Biblioteki Polskiej“, we wstępie do 
„Poezyi“ Twardowskiego (Kraków, 1861) n) całkiem niepochle
bnie wyraził się o „Daphnidzie“ i nazwał ją „bardzo słabym 
utworem, pełnym nie na czasie śpiewanej idylliczności i ckliwej 
sielankowości“, ale to było tylko nieporozumienie... Turowski 
sądził, że „Daphnis“ wyszła po raz pierwszy w r. 1661, w owych 
czasach „potopu“ i klęsk, zewsząd na Ojczyznę spadających, 
i to spowodowało nieprzychylną ocenę. My jednak wiemy, że nasz 
dramat powstał w r. 1636 (por. uw. 7), a był drukowany w r. 1638, 
a więc zdobędziemy się na objektywniejszą opinię. Dlatego po
wiemy bez wahania, iż jest to bardzo piękny pomnik staropol
skiej poezyi — i szkoda wielka, że brak mu całkowitej orygi
nalności.

Podgórze. Michał Peter.

Luźne uw agi o tragedyi Л. Słowackiego, zw anej 
„tio rsztyńsk im “.

Pobudkę do rozważań, których wynik podaję poniżej, dało 
mi wydanie tego utworu, dokonane świeżo przez K. Zimmer- 
mana, głównie wstęp; ponieważ tekst jego jednak jest tylko prze
drukiem wydania dra W. Hahna, przeto cytuję tekst według

n ) Niema tuta] „Daphnidy“.
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„pierwszego krytycznego wydania zbiorowego“ dzieł J. Słowac
kiego *).

Materyał, którym krytyka może rozporządzać do swych ce
lów przy omawianiu utworu wymienionego, składa się z brakli- 
wego autografu, którego z powodu zaginięcia nie użyto w żadnem 
z obu wydań wspomnianych, i z ustępu w liście poety do matki z 24. 
maja 1835. — ustępu jedynego w korespondencyi tej, odnoszącego się 
(jak to już Małecki poznał trafnie, prw. „J. Sł.“ t. II. wyd. 3., 
s. 27—28.) do tego właśnie utworu. Wprawdzie prof. Tretiak 
(Juliusz Słowacki, W Krakowie 1904. 1.1., s. 237.) łączy z naszym 
utworem także ustęp z listu Juliusza do matki z 16. lutego 1841., 
co Z. (s. 148.) powtarza bez słówka krytyki, ale domysł ten 
i wnioski, z tego utożsamienia wysnute o rzekomym zamiarze 
poety wykończenia i wydania tego utworu w owym czasie, należy 
stanowczo odrzucić. Mniejsza już o to, że nazwa „najpiękniejszej 
z córek“ poety o zapachu konwalii2), niebardzo przystoi Salomei- 
Maryi Horsztyńskiej, nazwanej w r. 1835 „jedną z heroin“ i po
równanej wtedy z lilią. Rozstrzyga rzecz ten fakt, że 24. maja 1835 
kobieta ta w owym utworze ju ż  się nazywała Salomeą („na
z y w a  się“), a więc w prawie sześć lat potem nie byłby poeta 
pisał o tej samej osobie do matki, że jej dopiero da to imię 
( „dam imię twoje“). Aby nie pozostać dłużnym odpowiedzi na 
pytanie, czego i kogo zatem dotyczę ustęp owego listu z r. 1841, 
zaznaczę, że odnoszę go do „Snu srebrnego Salomei“ i widzę 
w nim dowód, że pomysł i plan „Snu“ powstał wtedy właśnie, 
a więc półtrzecia roku przed „Księdzem Markiem“ 8). Trzecia

*) Znaczę Z. =  „Arcydzieła polskich i obcych pisarzy. [Tom 
80/81.] J. Sł. Horsztyński, dramat w pięciu aktach ze wstępem i obja
śnieniami Kazimierza Zimmermana. W Brodach. Nakładem i drukiem 
księgarni Feliksa Westa [1912 .]“ —  fi. =  „Dzieła J. Sł. we Lwowie. 
Nakładem księgarni W. Gubrynowicza. 1909. Tom VI. Dramaty wydał 
dr. Wiktor Hahn“ str. 181. nn. Oba wydania zawierają też objaśnienia, 
których stosunek wzajemny jest tego rodzaju, że Z. opiera swoje na //., 
poprawiając je i pomnażając w niejednem.

2) Wprawdzie w sc. 1. a. III. utworu omawianego (H  s. 436. 
ww. 188— 191.) czytamy epizod o rwaniu konwalii przez Maryę (jeszcze 
nie nazwaną Salomeą) Horsztyńską, ale niemożna go łączyć jakkolwiek- 
bądź z „konwalią, która rośnie na Czerczy“ owego listu z r. 1841., 
ponieważ epizod ów mieści się tylko w pierwszej redakcyi owej sceny, 
która już 24. maja 1835. nie wchodziła w skład całości, a tern mniej 
mogła powrócić do niej w r. 1841., gdyby istotnie poeta wtedy zamy
ślał był utwór ów wykończyć i wydać.

3) Mojem zdaniem Z. Wasilewski w swej pracy o „Stosunkach
Goszczyńskiego ze Słowackim“ słusznie przypuszczał, że pomysł „Snu“
był wcześniejszy od pomysłu „Ks. Marka“. Tylko idę dalej, bo i plan
wciągam w tę sferę, o ile chodzi o osobę starościca, w „Śnie“ zarę-
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wzmianka o nazwaniu jednej z heroin poety Salomeą w liście 
z 28. lipca 1843, tekstowo zepsuta4), nie dotyczę naszego utworu; 
nie będę się więc nią zajmował ani zastanawiał nad tem, czy ją 
wydawca korespondencyi odniósł trafnie do „Snu“, czy n. p. dr. 
E. Dubanowicz (j. w.) do Judyty w „Ks. Marku“ 5).

Zostawiając autograf zupełnie, a rękopis narazie na boku, 
przejdę do wydobycia z listu majowego 1835 r. wszystkiego, co 
z niego dla utworu naszego można wydobyć, bo dotychczas 
tego — o ile widzę — nie uczyniono.

Przedewszystkiem utwór swój poeta nazywa „tragedyą“, 
a więc niesłusznie wydawcy chrzczą go dramatem, co w następ
nych wydaniach należy poprawić. Powtóre nazwy utworu nie 
podaje, a tylko Małecki zatytułował go „Horsztyńskim“ „podług 
imienia tej postaci, na której autor zgromadził wszystkie promie
nie dodatnich świateł, kontrastujących z posępnością obrazu“ 
(Z. s. 3.) — a więc bezpodstawnie, o ile chodzi o tragedyę oma
wianą w redakcyi drugiejc). Mojem zdaniem, krytyka nie może 
przyjąć tego tytułu bez zaznaczenia, że jest przypadkowy, bo, 
promując eo ipso na bohatera tragedyi osobę, która znika już 
w sc. 1. a. III. z widowni i nie wpływa na tok akcyi dalszej, 
wprowadza czytelników w błąd co do myśli głównej i zamierzeń

czonego z księżniczką Wiśniowiecką, a w „Ks. Marku“ ginącego w po
jedynku z Kossakowskim. Ta sprzeczność tłumaczy się jedynie wtedy 
naturalnie, gdy przypuścimy, że w r. 1841 rola starościca w „Śn ie“ już 
była tak określona, że poeta nie mógł jej zmienić w r. 1843, gdy po 
ukończeniu „Ks. Marka“ powrócił do opracowania porzuconego od dwu 
lat „S n u “ , bez ujmy dla całego planu pierwotnego. Toteż nie mogę 
zrozumieć, jakim sposobem sprzeczność ta ma być „znakomitym dowo
dem“ —  jak mniema dr. E. Dubanowicz w swej monografii o „Ks. 
Marku“ (Pamiętnik liter. III., 224— 5. uw. 3.) tego, jakoby „w czasie 
napisania Ks. Marka nie miał jeszcze Słowacki pojęcia o głównym węźle 
akcyi „Snu srebrnego“ .

4) Tekst brzmi: „Wkrótce, zda mi się, nowe dziecię w świat wy- 
szlę, gdzie jedna z osobek c h r z e s t n y c h  nosi imię twoje“ . Naturalnie 
wyraz „chrzestnych“ nie ma sensu. Równolegle do zdania z 16. lutego 
1841 („dam  imię twoje chrzestne“ ) wypada chyba czytać: „chrzestne 
nosi imię twoje“ , chociaż brzmi to trochę niezgrabnie i chciałoby się 
w wyrazie omawianym widzieć przydawkę do „osobek“ .

δ) U Z. (s. 15.) czytamy wprawdzie: „Teofilowie nudzą się we 
Włoszech —  pisze Juliusz do matki. —  I takim ludziom miała się podobać 
Balladyna lub fiorsztyński! “ , co wygląda na cytat z listu poety, jednak 
nie znalazłem w korespondencyi Juliusza takiego ustępu. Jestto  jakieś 
bałamuctwo, bo poeta nigdzie nie pisze, żeby Januszewskim czytał 
Balladynę czy „fiorsztyńskiego“ ; są to tylko wnioski biografów Śło- 
wackiego.

6) Inna rzecz, o ile chodzi o redakcyę pierwszą, o czem niżej.
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twórcy. Jeżeli nawet zupełnie przyjdzie nam pożegnać się z na
dzieją odszukania karty tytułowej rękopisu i innych brakujących, 
to należy dążyć do takiego określenia myśli głównej tej tragedyi, 
któreby pozwoliło jej nadać nazwę odpowiedniejszą. Zanim zaś 
to nastąpi, radzę zwać ten utwór poprostu „ t r a g e d y a p r o z ą “ , 
gdyż forma wyróżnia ją od reszty dramatycznej puścizny Juliusza.

Potrzecie, widzimy z listu rzeczonego, że już 24. maja 1835 
jedna z heroin tragedyi nazywała się Salomeą. Z rękopisu zaś 
widać, że w sc. 1. a. III. w redakcyi pierwszej żona konfederata 
Korsztyna - Korsztyńskiego nawet po tegoż przemianie^ w Hor
sztyńskiego, która następuje z chwilą zjawienia się Świętosza, 
jeszcze stale nosi imię pierwotne Maryi; jedynie w dwu ode
zwaniach się męża do niej {fi. s. 440. i 441. ww. 284. i 300.) 
poeta przekreślił wyraz Marya i wpisał: „Sally“, ale i przedtem 
i potem, nawet w tejsamej przemowie Horsztyńskiego (ww. 300. 
do 309.), czytamy imię pierwotne niepoprawione. Ponieważ nie 
ulega wątpliwości (prw. Z. s. 7. i 153—4.), że scena zdejmowa
nia pasa z Horsztyńskiego przez żonę jest wspomnieniem scen 
podobnych w domu dziadka poety, kiedyto jego matka, Sally, 
pomagała swemu ojcu w takich czynnościach, mamy w fakcie, 
że właśnie w tem miejscu tragedyi, tak pełnem reminiscencyi 
z życia młodego Juliusza, dokonywa się metamorfoza Maryi 
w Salomeę, świetne potwierdzenie słów listu: „Ty jesteś zawsze 
przytomna moim myślom... chciałbym wspomnienie Twoje ze 
wszystkiemi marzeniami nawet poetycznemi połączyć“ i punkt 
wyjścia tej zmiany imienia. W chwili, kiedy Słowacki pisał 
scenę 1. a. III. w t. zw. redakcyi pierwszej, zmiana ta pozostała 
tylko myślą przelotną. Skoro jednak pisze w liście, że Marya już 
się nazywa Salomeą, — a tak nazywaną jest stale dopiero w re
dakcyi drugiej (i to nie tylko tej sceny, lecz całej tragedyi), — 
więc naturalnie 24. maja 1835 scena 1. a. III. była gotową w re
dakcyi drugiej, co — jak zobaczymy niżej — w konsekwencyi 
swej zmusza nas do przypuszczenia, że i wszystkie poprzednie 
sceny esencyonalne miały postać, zachowaną w rękopisie, t. zn. 
redakcyi drugiej. Nie tak to drobna rzecz, jakby się zdawało. Bo 
przejdźmy tylko obie redakcye sceny rzeczonej i porównajmy ich 
założenia!

Według redakcyi pierwszej rozwój wypadków, które poprze
dziły scenę 1. aktu III., przedstawia się następująco: Korsztyn 
względnie Korsztyński7) po utracie „swojej Izabelli“, której śpiew 
uciszał niegdyś serce jego, — niewiadomo, czy to była jego ko
chanka czy żona, -— już w późniejszym wieku poślubił młodą

7) fi. s. 427. uważa formę „Korsztyn“ za skrócenie nazwiska 
„Korsztyński“ w piśmie tylko, Z. raz się z tem zgadza widocznie (s. 5.: 
„Korsztyński, tak bowiem pierwotnie brzmiało to imię“ ), to znów ze
stawia obie formy jako równorzędne (s. 3.: „Korsztyński lub Korsztyn“ ).
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Maryę, która nie miała posagu, natomiast „wzięła po matce uspo
sobienie do melancholii czarnej“ . „Wychodząc na wojnę“ (kon
federatów barskich z Drewiczem), pożyczył u ojca hrabiego 
Edwina, ani nazwanego ani scharakteryzowanego jakimkolwiek ty
tułem dygnitarskim, 5.000 dukatów na całą hipotekę dóbr swoich, 
bo żona zrzekła się wiana swego, kiedy potrzebował pieniędzy. 
Gdy zdrajcy, do których należy też ojciec Edwina, zaprzedali kraj 
Moskalom, gdy Częstochowa upadła (15. sierpnia 1772), a Pu
łaski opuścił ojczyznę — obecnie bawi w Ameryce — „stary 
wojak“, oślepiony przez Moskali, wrócił do ojcowskiego dworku, 
który wraz z całym majątkiem przestał właściwie być jego wła
snością. Ojciec bowiem Edwina — niewiadomo, z jakiego po
wodu — podczas niebytności konfederata wytoczył sprawę i na 
nieobecnym wygrał. Gdyby Marya, która sama pozostała była 
w dworku, była pilnie odczytywała „różne manifesta barskie“ 8),

Sprawa wymaga jednak ponownego zbadania na podstawie autografu, 
bo, jeśli za stanowiskiem fi. przemawia analogia skróceń przy innych 
nazwiskach i oznaczeniach osób w rękopisach poety i familiarne ode
zwanie się Hetmana do Horsztyńskiego (a. II. sc. 1. w. 3 5 .) : „mój
Horsztyniu“ , to przeciw temu zapatrywaniu świadczy w. 99. red. I. sc. 1. 
a. III., gdzie Edwin odzywa się do tejsamej osoby: „Panie Korsztynie“ 
w takich okolicznościach, że o jakiemkolwiek skróceniu nazwiska nie 
może być mowy. Sama formacya przypomina nazwisko Morsztyn, jeśli 
mamy na względzie odmiankę Korsztyn, a utworzona będzie według 
typu: Czorsztyn, Felsztyn, —  Czorsztyński, Felsztyński, jeśli chodzi 
o formy Korsztyński, Horsztyński (niby pan na Korsztynie, Horsztynie). 
Żeby poeta, tworząc nazwisko Korsztyński, kojarzył je świadomie z je
dnej strony z imieniem Kor dyana ,  z drugiej z łacińskim wyrazem СОГ 
„serce“ i czynił to z pobudek, które mu Z. (s. 5.) podsuwa wraz z temi 
asocyacyami, to są przypuszczenia, nieprawdopodobne już choćby dla
tego, że nawet według Z. nie Korsztyński-Horsztyński, ale Szczęsny przy
pomina Kordyana (a obaj razem poetę), a więc chyba w tego nazwie 
byłyby uzasadnione podobne skojarzenia, a nie w nazwisku „starego 
wojaka“ . Zupełnie zaś nieprawdopodobnemi okażą się, gdy się przeko
namy, jaki był plan pierwotny tragedyi, o czem niżej.

8) W rękopisie czytamy: „barskie, t a r g o w i с z a ń sk  i e“ . Wy
dawcy nie zwrócili uwagi, czy to równoczesna zapiska, czy też wyraz 
drugi jest późniejszy. Bądź jak bądź wyraz ten nie na miejscu ; poeta 
nie mógł jednym tchem z całą świadomością umieścić go obok poprze
dniego, bo zresztą w całej scenie przeprowadził epokę tuż po upadku 
konfederacyi barskiej, co prawda chwiejnej w roku, bo między upadkiem 
Częstochowy i pierwszym rozbiorem (1772) a pobytem Pułaskiego 
w Ameryce (od 1776) upłynęło lat kilka, jednak wolno przypuszczać, 
że Słowacki wszystkie trzy fakty sprowadził do jednego terminu i po
wrót konfederata pod strzechę rodzinną nastąpił niedługo po nich, a za
ledwie na kilka miesięcy przed pierwszą rocznicą wzięcia Częstochowy,
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które przybijano na drzwiach domostwa podczas nieobecności 
jej męża, oyłaby musiała o tem wiedzieć, bo widocznie nie tylko 
same manifesty to były, lecz także papiery sądowe ; ale ona z po
czątku tylko wglądała w te papiery, potem zaś rzucała . wszyst
kie do wielkiej szafy w śpichlerzu“ , nie czytając. Tym sposobem 
Korsztyński „w wigilię wzięcia Częstochowy“ 9) stanął dosłownie 
w przededniu ruiny i żebractwa — jutro mają mu zatradować 
cały majątek. Ale to zło najmniejsze. Wczoraj dowiedział się o rze
czy, stokroć straszniejszej, a przynajmniej tak mu się przedstawia
jącej: Edwin, widocznie pod jego nieobecność, nawiązał stosunek 
miłosny z Maryą. Przynajmniej tak doniesiono Korsztyńskiemu, 
który, nie mogąc się przekonać, czy młodzieniec winny czyteż nie, 
wskutek srogiej walki wewnętrznej „przez noc jedną osiwiał“ tak, 
że dziś rano żona, spotkawszy go, krzyknęła okropnie na widok 
siwych włosów. Jeżeli myślał o krwawej zemście (?), to „roz
myślił się“ pod wpływem tego momentu. To też, gdy Edwin, 
widocznie wyzwany przezeń, przybywa pod wieczór na rozprawę 
honorową do jego pokoju — tem się zaczyna sama scena rze
czona — już starzec ma silne postanowienie: „nie może rosnąć, 
jak chwast nieużyteczny pomiędzy ludźmi“ , nie dożyje jutra ha
niebnego, przekonawszy się zaś, że Edwin kocha istotnie jego 
żonę (bo wyborem nienabitego pistoletu uznał się winnym), a jest 
ostatecznie szlachetny i dobry, prosi go o pozostanie w domu 
jego i czuwanie nad Maryą jutro, bo, jeżeli „przebędzie dzień 
jutrzejszy“ , t. j. nie popadnie w melancholię, będzie z Edwinem 
szczęśliwa. Zająwszy umysł żony dożynkami i posławszy Edwina 
do niej, sam obmyśla rodzaj swej śmierci, cichej, nie zwracającej 
uwagi, zdobywa przy pomocy Świętosza truciznę i, zażywszy ją, 
udaje się na spoczynek wieczny. Cała budowa przesłanek sceny 
tej i samej sceny, zupełne pominięcie szczegółów stosunku Kor- 
sztyńskiego do ojca Edwina, pobieżność i drugoplanowość rysunku 
samego Edwina, natomiast szerokie i przecudnie nastrojowe kre-

t. zn. najpóźniej z początkiem roku 1773, jeśli wolno wzmiankę K. 
o tem, że „kilka miesięcy temu sypiał na zimne] rosie, pod koniem 
swoim “ odnosić do jego partyzantki barskiej. Piw. zresztą uwagę na
stępną.

9) Wyrażenie to niejasne, bo niewiadomo, czy „wigilia“ to „rocz
nica“ , czy też lapsus calami zamiast „wigilia rocznicy“ . Ponieważ Mo
skale wzięli Częstochowę 15. sierpnia 1772, to w pierwszym wypadku 
scena 1. a. III. działaby się w święto, które na ten dzień przypada, co 
jest niemożliwe ze względu na żniwa i dożynki, odbywające się w dniu 
tym, a więc roboczym, —  druga zaś możliwość też sprawia trudności 
ze względu na zapowiedziane nazajutrz wykonanie wyroku sądowego, 
niemożliwego przecie w święto. Widocznie poeta albo nie miał ścisłej 
daty zajęcia Częstochowy, albo zapomniał o świątecznym charakterze 
dnia 15. sierpnia.



sienie chwil ostatnich starego konfederata, nie pozwala wątpić, że 
tu mamy do czynienia z chwilą, poprzedzającą bezpośrednio koniec 
tragedyil0), której bohaterem nie może być nikt inny, tylko Kor
sztyński. Jestto tragedya trzyaktowa „starego męża“, którego 
„młodą żonę“ pokochał młody hrabicz, a który przejrzawszy, 
usuwa się z drogi młodym, aby im nie zagradzać drogi do szczę
ścia, — tragedya oparta lekko o sztafaż konfederacyi barskiej 
i pierwszego rozbioru, jako o dekoracyę tylko.

Zupełnie inaczej rzecz się ma z redakcyą drugą. Wiadomo, 
że tej akcya przypada na kwiecień 1794. r. i obraca się około 
Targowicy, rewolucyi Kilińskiego w Warszawie a Jasińskiego 
w Wilnie aż po chwilę powieszenia hetmana Kossakowskiego, 
którego syn, Szczęsny, jest bohaterem i osią tragedyi, podczas 
gdy cała historya Horsztyńskiego i jego żony jest w niej tylko 
epizodem, który prowadzi do przełomu w duszy Szczęsnego. 
Tytuł zatem, proponowany przez Małeckiego dla całego zacho
wanego rękopisu tragedyi, należy się tylko redakcyi pierwszej, 
z której pozostał ślad osobny w owej scenie 1. aktu III.

Czy jednak nie pozostał żaden ślad tragedyi „Korsztyń- 
skiego“ w tragedyi Szczęsnego? Dokładniejsze wczytanie się 
w redakcyę drugą całości, którą mamy w rękopisie zachowaną, 
pozwala,, zdaniem mojem, wskazać jeszcze pewne sceny jako nie
wątpliwie pierwotne składniki redakcyi pierwszej, naturalnie w nieco 
innej postaci. Sprawdzianem przynależności ich do „Korsztyń- 
skiego“ jest mi tło czasowe zdarzeń, w nich opisywanych lub 
wspominanych. Już wydawcy i krytycy, którzy poprzednio zajmy- 
wali się naszą tragedyą, zaznaczali niektóre sprzeczności w chro
nologii faktów redakcyi drugiej. Przedmiotu nie wyczerpali, 
sprzeczności tych jest daleko więcej, ale nie będę się zajmywał 
wszystkimi, bo nie piszę monografii o tragedyi naszej. Dotknę 
tych, które się przyczyniają do dania odpowiedzi na pytanie 
o przeżytkach redakcyi pierwszej w drugiej. Do tych przeżytków 
zaliczam przedewszystkiein scenę 2. aktu I., która, zdaniem mo
jem, daje wyborną ekspozycyę do tragedyi „Korsztyńskiego“ . 
Mamy tu dwie warstwy faktów i zdarzeń: jedną z czasów kon
federacyi barskiej, drugą z roku 1794., a więc różnica niemal 
ćwierćwiekowa. Czy się obie warstwy godzą, czy harmonizują 
z sobą? Bynajmniej. Oto n. p. Horsztyński opowiada epizod 
z „walki z Drewiczem“ — t. zn. lata 1770— 1771., — a w nim 
mówi o Salomei, jako już o swej żonie. Przypuściwszy nawet, 
że Salomea wyszła za Ksawerego (imię Horsztyńskiego, raz użyte 
w redakcyi drugiej) młodziutką, 15-letnią dziewczynką i tuż przed

10) Przypuszczam, iż następowała jeszcze scena, która obracała 
w niwecz ofiarę starca, a w której Marya popadała w obłąkanie, aby 
się stało zadość słowom listu poety, że to kobieta „ n i e s z c z ę ś l i w a ,  
prawie jak “ matka jego.

Notatki. 61



62 Notatki.

jego wyprawą na wojnę, otrzymamy wiek jej w scenie omawia
nej — jak się dziś mówi — niebezpieczny, czterdziestkę! Czy 
w tym wieku mogła obudzić miłość w Szczęsnym, który musi 
być jeszcze bardzo młodym, skoro opowiada o swych paziowskich 
łobuzostwach w Warszawie, skąd wrócił widocznie niedawno 
(prw. a. I., sc. 1., ww. 149. nn.), jako czemś bardzo świeżem, ca 
go uczyniło „sławnym w Warszawie, jak książę Józei“ (Ponia
towski), ten zaś — urodzony w r. 1763. — począł na siebie 
zwracać uwagę ogółu dopiero w epoce konstytucyi z 1791. roku; 
toż i Salomea, chcąc usprawiedliwić te wybryki Szczęsnego, po
wiada: „Pan hrabia był dzieckiem“. I to niedawne dziecko mia
łoby pokochać miłością namiętną kobietę, która mu mogła być 
matką! Z drugiej zaś strony tasama kobieta w tejsamej scenie 
wspomina Amelię, siostrę Szczęsnego, jako swoją „klasztorną przy
jaciółkę“ (w. 408.). A toż Amelia musiałaby być starą panną, 
blizką czterdziestki, gdyby się miała wychowywać z Horsztyńską 
w klasztorze, przeciw czemu przemawia nie tylko cały rysunek 
jej postaci, lecz nawet wyraźna wzmianka w a. II. sc. 4. ww. 550. 
nn., że ze Szczęsnym, „dziećmi będąc, razem biegali po nad- 
wilejskich łąkach za motylami wiosny“ u ). Innego rodzaju sprzecz
ność: rybaka Grzegorza Moskale zamęczyli wtedy, kiedy Hor- 
sztyńskiego wzięto w niewolę i prowadzono do kaplicy, aby mu- 
wypalić oczy gromnicami, a więc w czasach konfederacyi, czyli 
na ćwierć wieku przed sceną 2. a. I. Tymczasem Horsztyński 
zwraca się do Szczęsnego ze słowami : „Musiałeś go znać, panie 
Szczęsny, to twój chłop...“ Ażeby Grzegorz mógł być chłopem 
Szczęsnego w tych warunkach, musiałby Hetmanowicz już w cza
sach konfederacyi barskiej być pełnoletnim i mieć sobie wydzie
loną wieś, w której mieszkał Grzegorz, a w takim razie w r. 1794. 
byłby mężczyzną blizkim czterdziestki; znikłaby przy tej ewen
tualności różnica lat między nim a Salomeą i staropanieństwo 
Amelii byłoby całkiem w porządku, ale znów nie zgadzałoby się 
to z chronologią paziostwa Szczęsnego i dziecięcemi latami Mi
chasia, jego „maleńkiego braciszka“ . Pomjam już sprawę Maryny, 
córki Grzegorza, która wcale nie wygląda w tragedyi na przeszło 
25-letnią dziewczynę, jaką musi być, jeżei ojciec jej zginął w cza
sach Baru. Ale razi sposób wyrażania się Horsztyńskiego o tym 
Grzegorzu: „jeżeli m a dzieci?... czy on ma dzieci? — jego chata

n ) Jak  widać z rękopisu, poeta zrazu nazywał siostrę Szczęsnego 
Malwiną (na początku sc. 1. a. I.), potem dopiero Amelią. Amelią na
zywa się też żona Wojewody w „M azepie“ . Ponieważ wydaje mi się nie
prawdopodobną rzeczą, żeby Słowacki w dwu utworach, tuż po sobie 
pisanych, użył tegosamego mienia dla dwu kobiet, przypuszczam, że 
przechrzcił Malwinę Amelią dopiero wtedy, kiedy rękopis Mazepy spalił. 
O spaleniu donosi w liście z 5. lutego 1835.; byłby to więc termin, 
od którego można rozpocząć drugą redakcyę tragedyi naszej.
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naprzeciwko pałacu (stoi)“ . Czyż tak się mówi o człowieku, który 
zmarł przed ćwierćwieczem?12) Wszystkie te i tym podobne 
sprzeczności znikają, jeśli staniemy na stanowisku epoki barskiej, 
a rok 1794. i wszystko, co z nim się wiąże, wykreślimy z tej 
sceny na rzecz redakcyi drugiej13). Otrzymamy wtedy sytuacyę 
składną i zgodną z redakcyą pierwsą sceny 1. a. III., następu
jącą: Horsztyński, „stary konfederat barski“, który „wpadłszy 
w ręce Drewicza“ , został oślepiony, wrócił niedawno z wojenki 
do domu, do młodej, pięknej żony, do swej szkółki owocowej. 
Właśnie kwitną drzewka tej szkółki, czego już nie może widzieć, 
równie jak żony, i musi się o tem wszystkiem dowiadywać od 
wiernego swego druha, ks. Prokopa Kapucyna. W żonie jednak 
zauważył zmianę: „nie tak wesoła, jak niegdyś“ — i ta myśl go 
nie opuszcza, choć ksiądz stara się go uspokoić, może nawet 
zrazu szczerze, że „dosyć zawsze wesoła“, bo i sam widocznie 
nie przypatrywał się jej bliżej, skoro dopiero z końcem tej sceny 
dochodzi do przekonania, że „ta kobieta zgubiona“, gdy już (pod 
wpływem naturalnie spostrzeżeń starca) przypatrzył się zachowa
niu się Szczęsnego wobec Salomei. Szczęsny, który jest widocznie 
stałym gościem domu, nadjeżdża i starzec chętnie z tym „sowi
zdrzałem“ wdaje się w gawędę o wypadkach barskich, bo lubi 
głos jego, przypominający mu kogoś (widocznie drogiego). Epizod 
zwycięskiej walki z Drewiczem koło Baru, opowiedziany przez 
Horsztyńskiego, a dowodzący niezwykle czułej pamięci o żonie, 
wywoływa bladość na jej twarzy, znak nieczystego sumienia ko
biety, która wtedy, kiedy mąż w obliczu śmierci myślał nie
zmiennie o niej, zawiązywała ex re zagrabionych łabędź romans 
z młodym hrabią. Taksamo epizod z Grzegorzem, którego Hor
sztyński, pojmany i prowadzony do kaplicy celem oślepienia, 
widział zamęczonym na śmierć, wprawia w niepokój Szczęsnego, 
który zbałamucił córkę tego rybaka zamiast zaopiekowania się 
sierotą, jako córką poddanego swego. Pozatem cała rozmowa to
czy się tak, że Szczęsny ma na oku ciągle Salomeę i chce od
działywać na nią, pociągnąć ją ku sobie, a ona widocznie znaj
duje przyjemność w jego towarzystwie, bo nie chce odejść, gdy 
ją ksiądz wyprawia, aby przygotowała dla męża szarą polewkę. 
Wiersze 412—9., wprowadzające w grę dowody zdrady Hetmana, 
przechwycone przez Horsztyńskiego w obozie moskiewskim, wy

12) Sprzeczności między wzmiankami o Grzegorzu I. 2., 290. a II. 
2., 249., którą widzi //., niema; w obu mowa o nieboszczyku i druga 
jest nawet wynikiem pierwszej. Sprzeczność zaś zachodzi między nimi 
a II. 1., 172., gdzie Grzegorz jest „bardzo chory“ .

13) Z wierszami 212— 7., zawierającymi szczegół o burzeniu się 
ludu wileńskiego (r. 1794.), można to uczynić bez żadnej ujmy dla akcyi. 
Są widocznie wkładką późniejszą, która ma nas oryentować co do czasu 
akcyi, bo scena 1. a. I. nie daje wyraźnych wskazówek.
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kluczam z redakcyi pierwsze], bo trudno sobie wyobrazić, żeby 
konfederat z tak lekkiem sercem zabierał się do wyjawiania winy 
zdrajcy, od którego przecie pożyczył był 5.000 dukatów na całą 
hipotekę dóbr swoich i któremu ich nie oddał; toż toby wyglą
dało na szantaż lub chęć pozbycia się wierzyciela, o co posądzać 
niemożna przecie starego poczciwca. Poza tą sceną z aktu I. 
jeszcze początek sceny 3., z którego Hetman dowiaduje się o sto
sunku Szczęsnego do Salomei, oraz pewne ustępy sceny 1., jak 
rozmowa Szczęsnego z Amelią i Karła z Ksińskim, która uzupeł
nia ekspozycyę, mogły się znajdować już w redakcyi pierwszej. 
Z aktu II. scena 1. musiała wchodzić w jej skład bezwarunkowo, 
bo w niej odsłania się przed starcem ruina majątkowa niespo
dziewana 14) i większa jeszcze ruina jego szczęścia małżeńskiego — 
punkt kulminacyjny tragedyi, — w niej przychodzi do wyzwania 
Szczęsnego, na które tenże pojawia się w scenie 1. a. III. w po
koju Horsztyńskiego. Również ze sceny 4. część rozmowy Szczę
snego z Amelią, przynajmniej od chwili, w której Świętosz przy
nosi wyzwanie Horsztyńskiego (ww. 621. nn.), idzie po linii re
dakcyi pierwszej15).

Wracam do listu poety z 24. maja 1835. Łączy go z naszą 
tragedyą nie tylko ustęp, jej poświęcony, lecz także pewne szcze
góły z życia Juliusza, powtarzające się również w życiu Szczęsnego 
w tragedyi, i pewne właściwości językowe i stylistyczne. Do 
wspomnień autobiograficznych poety, wskazanych już przez Zim
mermanna na podstawie innych listów (s. 7., 147—9. i 153.), z owego 
listu należy tu przygoda Juliusza, gdy, znużony wieczorem u pani 
Wodzińskiej, w drugiej połowie maja wyszedł przed wschodem 
słońca na brzeg jeziora: „Ciche były wody, jak błękitne zwier
ciadło; rybki wyskakiwały na wierzch. Tak mi się zdawały we
sołe te rybki, które noc całą przepędziły w cichej wodzie i nad 
rankiem p l u s z c z ą  i szukają świeżego powiewu itd.“ Jej odbicie 
w tragedyi, to scena 4. a. I.: Noc, ogród nad Wilią, Szczęsny 
sam duma, a po rozmowie z Nieznajomym16) ciska w wodę kwia

14) Naturalnie scena między Hetmanem i Horsztyńskim musiała 
wyglądać inaczej, bo jej przesłanki są w redakcyi drugiej całkiem inne.

15) Naturalnie ww. 571— 5. tej sceny, w których Amelia chciałaby 
Szczęsnego widzieć drugim królem Janem -bez-ziem i, należą dopiero do 
redakcyi drugiej, bo chyba poeta, który to sam o porównanie —  i traf
niej —  odniósł do Korsztyńskiego w sc. 1. a. III. redakcyi pierwszej, 
nie byłby się powtarzał.

16) fi. w uw. do II., 392. utrzymuje, że „o widzeniu się z Ja siń 
skim niema zresztą mowy w dramacie“ . Ale to zapatrywanie jego jest 
wynikiem przesłanki, którą sobie sam utworzył, jakoby Nieznajomy był 
wysłannikiem Jasińskiego. Tymczasem sposób, w jaki Nieznajomy prze
mawia do Szczęsnego w scenie 4. aktu I. („kolego“) wskazuje, mojem 
zdaniem, że to sam Jasiński, a II., 392. potwierdza tylko takie pojmo



Notatki. 65

tek, dany mu przez Salomeę, i przypatruje się: „Jak się te rybki 
p ł u s z c z ą  wesoło na błękicie rzeki!“ 17).

Uderzające podobieństwa językowe i stylistyczne: (list) „Czy 
tam u was kalendarze zajmują miejsca na p o l i c a c h  biblio
tek?“ — (tragedya) Salomea a. II. sc. 1. w. 177. mówi o tem, 
jak w izbie księdza przebierała książki „na zapylonych p o l i 
c a c h  szafy“ ; (list) „Familiami zapewne Bóg postawi dusze na 
J o z e f a t a  d o l i n i e “ — (tragedya a. III. sc. 1. red. I. w. 145.) 
„i sędziowie ślizgać się będą, jak w dzień sądny na J o z e f a t a  
d o l i n i e “; w liście „musiałem ją zaspokoić u r ę c z a j ą c ,  że...“ 
(poprzednio jednak, w liście z 1. kwietnia 1835.: „Zaręczam 
was“) — w tragedyi stale słowo „uręczać“, nie „zaręczać“; w wier
szu dla Wodzińskiej, wpisanym w lutym do jej sztambuchu, 
a powtórzonym w liście, dwukrotnie czytamy formę przysłówka 
„smutnie“ — w tragedyi jestto forma tak stała18), że jedyną formę 
„smutno“ w a. II. sc. 1. w. 176. trzeba uznać za błąd druku chyba 
albo lapsus calami poety; w tymże wierszu: „Cichoż na jego gro
bie ? Słowików gromada śpiewa na srebrnej brzozie cmentarza tak 
smutnie, że brzoza płacze“ — w tragedyi I. 2., 390. nn.: „Biada 
kobietom, które słuchają nadto długo szumu płaczącej brzozy 
albo śpiewu słowika“.

Skoro zaś zszedłem na sprawy językowe, jeszcze parę słów
0 niektórych wyrazach, użytych przez Słowackiego w tragedyi,
1 o objaśnieniach, dodanych do nich przez wydawców. W a. I. 
sc. 1. ww. 140—1. mamy istotnie grę wyrazów, ale między „wy
smagać“ a „wysmagły“, nie „wysmugły“ , jak czytają i objaśniają 
H. i Z.; forma „wysmugły“ i nie na miejscu i nie istnieje, tylko 
z jednej strony „wysmukły“, z drugiej „smagły“ z jednakowem 
znaczeniem (prw. Karłowicza S[łownik] Gjwar] P[olskich] t. V., 
s. 175. =  „wysmukły, gibki“). W a. I. sc. 1. w. 195. Ksiński 
łaje Karła: „A ty krótki! ty niżniku — ty kulko!“ w odpowiedzi 
na tegoż kpiny z niego z zakresu kart („podobny jesteś do pam
fila“). A więc najwidoczniej odpłaca mu pięknem za nadobne z tej 
samej sfery pojęć. Jakoż „niżnik“ to potwierdza; „krótki“ w grze

wanie. „K olegą“ J .  mógł być Szczęsnemu z Warszawy, gdzie pierwszy 
był w korpusie kadetów, a drugi paziem królewskim.

17) Nadto obrywanie „margeritki“ przez Amelię celem zadecydo
wania o przyszłości Szczęsnego przypomina mi ustęp w liście poety 
z 30. czerwca 1835 .: „obrywałem tyle razy margeritki... i dotąd nie wiem, 
co mnie na świecie czeka“ .

18) Prw. I. 2., 258. „Było mi s m u t n i e  i miło“, 335. „Pan żar
tuje z nas s m u t n i e “ ; I. 3., 512. „Dlaczego te psy tak wyją s m u 
t n i e  na moim dw orcu?“ itd. itd. W korespondencyi poety zwykle czy
tamy formę „sm utno“ , tak przed naszym listem (n. p. 18/12. 1834.), 
jak po nim (n. p. 28/5. i 30/6. 1 8 3 5 .\ wyjątkowo (n. p. 28/11. 1835.) 
„sm utnie“ .

Pam iętnik literack i, XII. 5
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karcianej też znany, pozostaje „ k u l k a “ — jako termin karciany nie
znana, Ale jest w kartach „ k r a i k a “ ; należy zatem tak poprawić 
lekcyę. Z. chce „kulko- zmienić na „kukło“ ( =  „czapeczka błazeń- 
ska z dzwoneczkami“), ale w czem tu dowcip, jeśli się błazna 
nazywa błaznem? Gdyby zaś niemożna czytać „kralka“, to w osta
teczności pozostawiłbym „kulkę“ ze znaczeniem, jakie wyraz ten 
miewa w gwarach (prw. Karłowicza SGP II., 520—1.: „kluczka, 
hakowatę zagięcie, zakrzywiony kijek, hak“); byłaby to przy- 
grawka do figury Karła. W a. I. sc. III. w. 443. Sforka obiecuje 
nazajutrz posłać po „hołotę“ wileńską (szewców i krawców) 
„pięć ławek zaprzężonych“ ; do tego fi. robi uwagę: „Ławka: na 
wozie“, jakgdyby chodziło o ławki, wstawione do wozu, a to 
przecież nie odpowiadałoby celowi, skoro chodzi aż o 200 ludzi, 
t. zn. po 40 na wóz! Otóż pozwalam sobie zwrócić uwagę na 
nazwę „ławka“ techniczną w wozownictwie ludowem (Karłowicz 
SGP III., 69. =  „część wozu, w której umieszczone są kłonice“ 
itd.) i przypomnieć, jak lud wozi ogromne kłody, rozkładając 
szkielet wozu na dwie części, z których pierwszą podkłada pod 
głowę kłody, drugą zaś pod koniec; Sforka widocznie ma na 
myśli takie zapomocą długiej deski wydłużone wozy i te nazywa 
ławkami (Z . dobrze też objaśnia: „ławki — wozy“, ale nie wy
jaśnił, jakie). W a. II. sc. 3. w. 419. Hetman każe hajdukowi zabrać 
Karła mówiąc: „Weź ten zn o s e k ! “ fi. nie znalazł tego wyrazu 
w Lindem i nie daje właściwie żadnego objaśnienia, bo że ten 
wyraz „tutaj w znaczeniu pogardliwem oznacza karła“, to już 
zaznacza uwaga poety: „pokazując na Karła“ Tymczasem „znosek“ 
(wzgl. „zniosek“) to wyraz, dobrze znany w gwarach polskich, 
znany śród szlachty polskiej na Litwie, gdzie — jak mię żona 
moja, pochodząca z Nowogródzkiego, objaśnia — oznacza nie
zwykle małe jajko, zniesione przez kurę. Karłowicz SGP VI., 406. 
określa rzecz jeszcze biiżej jako „jaje nadzwyczaj małe, jakie kura 
raz pierwszy niosąca się zniesie“ ; z takiego jajka — według wie
rzeń ludowych — wylęga się bazyliszek. W dalszym, naturalnym 
rozwoju „znosek“ dochodzi do znaczenia „wyskrobka, ostatniego 
dziecka, jako mniejszego od innych“. U Słowackiego i jedno 
i drugie znaczenie możliwe, ale prawdopodobniejszem mi się wy
daje pierwsze, kładące nacisk na pierwotny wzrost Karła. „Ka- 
znau (a. III. sc. 1. red. I. w. 132.) dopiero u Z. wytłumaczona, 
jako rosyjski wyraz =  kasa, ale i tu błędnie pomieszana z „ka- 
źnią“, z którą nie ma nic spólnego prócz podobieństwa dźwię
kowego.

Przy „gomułce“ należało zwrócić uwagę na błędną piso
wnię (powinno być o, prw. czeskie homole). W a. V. sc. 2. w. 180. 
„barabańszczyków“ fi. wywiódł błędnie od wyrazu „barabański, 
bałabański, bałabancki =  junacki, zuchowaty, tęgi, dziarski“, co 
za nim Z. powtarza w skróceniu („junak, zuch, chwat“ !). Wy
starczy jednak tylko uważnie przeczytać ustęp odpowiedni tekstu,



aby zrozumieć, o co chodzi; „Spiskowi rozebrali broń z kozłów 
i t a r a b a n y  [t. zn. bębny, a nie „kotły, tołumbasy“, jak tłumaczy 
fi. VIII. s. 387.). Jasiński rozesłał b a r a b a ń s z c z y k ó w  na 
wszystkie ulice i rozkazał, aby, skoro uderzy ósma godzina, 
wszyscy zaczęli b ę b n i ć “ . Któż bębni? Przecie bębenice czyli 
dobosze — i to są właśnie barabańszczycy (z rosyjskiego bara- 
bànszczik „dobosz“). Wobec tego chciałoby się też czytać „ba
rabany“ zam. „tarabany“, ale to niekonieczne, bo i w „Ks. Marku“ 
(II., 365.) mamy tarabany, znane z mazurka Dąbrowskiego.

Podaję wreszcie objaśnienie wyrazu „prelewacya“ do a. III. 
sc. 1. w. 54. redakcyi pierwszej, który bynajmniej nie oznacza 
„przelania praw“. Zamiast własnych rozumowań podam tu wy
wód zawodowca, dra P. Dąbkowskiego, który był łaskaw w od
powiedzi na me zapytanie wyjaśnić rzecz całą, za co mu na tem 
miejscu serdeczne składam podziękowanie. „Wyraz praelevatio — 
są jego słowa — oznacza pierwszeństwo w zaspokojeniu; w ra
zie zbiegu wierzytelności (konkursu) wierzyciele mieli prawo za
spokoić się z dóbr dłużnika, czyli, jak się wyrażano, mieli prawo 
podjąć swe sumy (t. j. wierzytelności) z dóbr dłużnika (levare), 
żonie służyło w tym względzie pierwszeństwo do zaspokojenia 
z dóbr męża, o ile chodziło o jej posag i wiano. To oznacza 
właśnie wyrażenie „prelewacya posagu i wiana“ . Dla objaśnienia 
dodaję, że w prawie polskietn mąż, który otrzymał po żonie po
sag, zapisywał (t. j. obciążał) tym posagiem, t. j. kwotą posa
gową, swe dobra, a oprócz tego zapisywał żonie na swych do
brach t. zw. wiano, to jest odwzajemnienie za posag, zwykle 
w tej samej co posag wysokości. Wiana zatem nie otrzymywała 
żona gotówką, ale zapisem na dobrach mężowskich. Pod tym 
zatem względem była żona wierzycielką swego męża i miała pierw
szeństwo do zaspokojenia się z jego dóbr przed innymi wierzy
cielami. Jeżeli mąż chciał zaciągnąć na swych dobrach pożyczkę, 
to zwykle żona zrzekała się swego zapisu na dobrach mężow
skich, tak, że zrzekała się pierwszeństwa na rzecz innych wierzy
cieli. Przez takie zrzeczenie się zapisu przez żonę sytuacya wie
rzycieli oczywiście się poprawiała, co wpływało na to, że w da
nym razie można było łatwiej uzyskać pożyczkę. W tem świetle 
omawiany ustęp tragedyi Słowackiego jest całkiem jasny. Wyrok 
sądowy przyznał ojcu Edwina prawo przeprowadzenia egzekucyi 
na dobrach Horsztyńskiego, zastrzegając żonie H. prelewacyę jej 
posagu i wiana, (które oczywiście również były na tych dobrach 
zabezpieczone). Była to formułka wyroku sądowego, która mogła 
stać się dla H. deską ratunku, gdyby właśnie nie wyjaśnienie 
samego H., „że żona moja nie miała posagu, a wiana zrzekła się, 
kiedym potrzebował pieniędzy“ (t. j. Horsztyński szukał pożyczki na 
dobra, a celem ułatwienia uzyskania tej pożyczki, żona zrzekła się 
swego zapisu). Kiedy Horsztyński wyraża się: „z prelewacyą na rzecz 
żony mojej, jej posagu i wiana“, jest to niejako odpowiedź na za
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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.


