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Kacper Nosarzewski

Mistyczny motyw ognia a wizja Boga w lirykach okresu
ostatniego Juliusza S³owackiego

Literatura powsta³a pod wp³ywem prze¿yæ mistycznych lub stylizowana na tak¹ zaw-sze
nastrêcza k³opotów interpretacyjnych. O ile
podejœcie porównawcze doœæ dobrze pozwala
uchwyciæ pewne uniwersalne motywy, tak jak to
zrobi³ Rudolf Otto w Mistyce wschodu i zachodu1, o tyle trudno o opracowanie syntetyczne, które dostarczy³oby wiarygodnych narzêdzi do analizy i interpretacji bardzo zindywidualizowanych dzie³ mistyków. Zbyt czêsto podzia³
na mistykê ortodoksyjn¹ i heterodoksyjn¹ ogranicza pole manewru interpretatora, który przemyca do analizy dzie³a literackiego narzêdzia
teologiczne lub naukowe. Tymczasem, jak
wskazuje Georges Bataille2, doœwiadczenie
wewnêtrzne (mistyczne) odrzuca zasady dogmatu i prawdy naukowej, by poddaæ je zasadom wspólnoty (objawienie rz¹dzi siê w³asny-mi,
niedogmatycznymi prawami ustanawia-nymi w
akcie mistycznym) i dramatyzmu (ina-czej
mówi¹c kulturowo uwarunkowanego przerysowania, które jest sposobem na radzenie
sobie z ograniczeniami ludzkiego istnienia i zagro¿eniem œmierci). Postaram siê wykorzystaæ te
dwie kategorie we w³aœciwej czêœci pracy, aby
mistycyzm omawianych tekstów potrakto-waæ
indywidualnie i wewnêtrznie, a nie dogma-tycznie
i systemowo.
Sama ju¿ literackoœæ utworów mistycznych bywa nieoczywista z uwagi na skomplikowan¹ sytuacjê komunikacyjn¹ tekstu. Zapis
doœwiadczenia mistycznego jest czêsto niekonsekwentny w okreœleniu to¿samoœci podmiotu mówi¹cego – nieoczekiwane przejœcia od
osobistej relacji do mowy natchnionej lub wrêcz
bezpoœredniego przekazu p³yn¹cego od
transcendentnej istoty, której obecnoœci doœwiadcza autor s¹ na porz¹dku dziennym. Inn¹

spraw¹ jest bogaty wachlarz gatunków u¿ywanych w nurcie literatury mistycznej. Jak podaje
Micha³ G³owiñski, zapis doœwiadczenia przyjmuje czêsto postaæ poetyck¹: rozmyœlañ, wizji
lub proroctw 3. Bywaj¹ te¿ jednak mistyczne
dzienniki, dialogi lub dramaty. Atutem Juliusza
S³owackiego jako pisarza mistycznego jest bogactwo form wyrazu, które stosowa³ w latach
1842-1849 – jego doœwiadczanie transcendencji znajdowa³o ujœcie zarówno w liryce, dramacie i dialogach, jak i w dzienniku intymnym,
którym jest Raptularz, oraz licznych listach.
W niniejszej pracy koncentrowa³ siê bêdê
g³ównie na lirykach okresu ostatniego au-tora,
zebranych w pierwszej czêœci XII tomu Dzie³
Wszystkich . Mam zamiar zweryfikowaæ
dotychczasowe pogl¹dy badaczy na kwestiê
mistycznego obrazowania poetyckiego w tych
utworach. Rozwa¿aj¹c spójnoœæ obrazu Boga w
ostatnim okresie twórczoœci, odniosê siê te¿ do
innych tekstów S³owackiego, g³ównie do
Raptularza i korespondencji. Lektura przywo³anych utworów i ich konfrontacja ze stanem badañ
nad mistycznym S³owackim nasunê³a mi
hipotezê o istnieniu niedostrze¿onego jak dot¹d
aspektu mistyki autora Beniowskiego. Nowy trop
wpisywa³by siê w koncepcjê pozna-wcz¹
wspóln¹ Heraklitowi, Pseudo-Dionizemu
Areopagicie, Miko³ajowi Kuzañczykowi, a tak-¿e
innym filozofom i mistykom, których epistemologia nie daje siê pogodziæ z Arystotelesowsk¹, a w konsekwencji tomistyczn¹, zasad¹
niesprzecznoœci ontologicznej4. Mam tu na myœli
mo¿liwoœæ posiadania przez byt sprzecz-nych
cech. Zagadnienie to spróbujê zbadaæ
obserwuj¹c motywy œwiat³a i ognia w lirykach
okresu ostatniego. Obfitoœæ literatury przedmio-tu
sk³ania mnie ku mo¿liwie najzwiêŸlejszemu
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przedstawieniu problemu, aby unikn¹æ powtórzeñ znanych ju¿ wniosków i, co za tym idzie,
mno¿enia przypisów bibliograficznych.
Zanim przyst¹piê do przedstawienia argumentów przemawiaj¹cych za uznaniem prawdziwoœci przedstawionej powy¿ej hipotezy,
czujê siê w obowi¹zku przytoczenia wycinku
stanu badañ nad lirykami okresu ostatniego,
a konkretnie wa¿niejszych wypowiedzi historyków literatury na temat obrazowania poetyckiego i motywów solarnych, œwietlistych oraz ognistych w póŸnej poezji S³owackiego. Najstarszym rozwa¿anym przeze mnie opracowaniem
na ten temat, cytowanym obszernie w wielu
pracach, jest ksi¹¿ka Andrzeja Boleskiego Juliusza S³owackiego liryka lat ostatnich, w której
przedstawiono tezê o zasadniczej przemianie
podmiotu mówi¹cego w liryce lat czterdzie-stych
i heroizmie tragicznym uczestnika misty-cznego
doœwiadczenia. ZnaleŸæ tam mo¿na równie¿
wartoœciowe uwagi na temat roli œwiat³a w liryce
tego okresu5. Motyw œwiat³a powróci³ w innej
pracy Boleskiego: W sferze wyobraŸni poetyckiej
Juliusza S³owackiego, gdzie autor dokona³
miêdzy innymi rzetelnej i interesuj¹cej analizy
trzech pokrewnych symboli: lampy, œwiecy i
œwiecznika6 . Zainteresowanie misty-cznym
S³owackim rozbudzone przez konfere-ncjê z
1979 roku trwa po dziœ dzieñ i zaowoco-wa³o
wieloma nowymi tekstami zwi¹zanymi z t¹
tematyk¹. Prace Czes³awa Zgorzelskiego o
liryce tego okresu dowodz¹ jej nowatorskiego
charakteru na tle wczeœniejszej twórczoœci
i wprowadzaj¹ kategoriê „prawdziwoœci”
poetyckiej, która ³¹czy w jedno sferê naturaln¹ i
ponadzmys³ow¹7. Równie¿ wstêp Aliny Kowalczykowej do Krêgu pism mistycznych wskaza³
na wa¿ne dla rozumienia mistycyzmu S³owackiego zatarcie granicy miêdzy œwiatem materialnym i spirytualnym8 . W dwa lata póŸniej
œwiat³o dzienne ujrza³a wa¿na monografia Jana
Tomkowskiego, w której autor skupi³ siê na
systematycznym naœwietleniu powinowactw

mistycznej twórczoœci S³owackiego i chrzeœcijañskiej tradycji mistyki europejskiej, poœwiêcaj¹c kilka stron interesuj¹cemu mnie motywowi œwiat³a i ognia9. Lata dziewiêædziesi¹te XX
wieku, a tak¿e ostatnia dekada przynios³y kilka
wa¿nych artyku³ów autorstwa Stanis³awa Makowskiego, Ewy £ubienieckiej, Olafa Krysowskiego i ksi¹¿kê Urszuli £ebkowskiej Jêzyk
czterech ¿ywio³ów: kreacje obrazów w liryce
Juliusza S³owackiego.
Sytuacjê liryczn¹ kilku ciekawych wier-szy
spoœród liryki okresu ostatniego zainspiro-wa³o
s³ynne ju¿ widzenie ogniste, którego S³o-wacki
mia³ doznaæ w nocy z dnia 20 na 21 kwie-tnia
1845 roku i które opisuje w Raptularzu
w nastêpuj¹cy sposób:
Widzenie na jawie ognia ogromnego nad
g³ow¹ – kopu³y niby niebios ca³ych ogniami
nape³nionej – tak ¿e w okropnym
przestrachu mówi³em Bo¿e Ojców moich –
zmi³uj siê nade mn¹ – i niby z chêci widzenia Chrystusa przeszywa³em wzrokiem te
ognie które siê ods³ania³y – i coœ niby
miesi¹c ukaza³o siê w górze – nic wiêcej –
Bo¿e Ojców moich b¹dŸ mi litoœny!10

Podobny opis znajduje siê te¿ w jednym z
listów do matki11 . Jaros³aw Marek Rymkie-wicz,
rozwa¿a ró¿ne mo¿liwe Ÿród³a inspiracji takiego
przedstawienia sceny mistycznego spotkania i
dochodzi do podobnego jak Makow-ski12
wniosku, ¿e le¿y ona w tradycji starotestamentalnej i w s³ynnym manuskrypcie B³a¿eja
Pascala Pami¹tka, znalezionym pod podszewk¹ p³aszcza po œmierci siedemnastowiecznego
filozofa. Skrajnie ró¿ne s¹ jednak motywacje obu
badaczy. Rymkiewicz rozwa¿a prawdopodobieñstwo, ¿e S³owacki rzeczywiœcie „coœ
widzia³13 ” i, porównuj¹c opisy Pascala oraz S³owackiego, a tak¿e inne œwiadectwa, znajduje
potwierdzenie tego domys³u. Odrzuca tym samym podejrzenia jakoby ogniste (czerwone)
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7
Cz. Zgorzelski, Liryka w pe³ni romantyczna, Warszawa 1981, s. 174-255.
8
A. Kowalczykowa, Wstêp [w:] Juliusz S³owacki, Kr¹g pism mistycznych, W roc³aw1982, s. XLI-L.
9
J. Tomkowski, Juliusz S³owacki i tradycje mistyki europejskiej, Warszawa 1984, s. 73-76.
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widzenie by³o np. wynikiem przemêczenia. Makowski tymczasem zastanawia siê nad tym, jak
to mo¿liwe, ¿e S³owacki, deklaruj¹cy w Ge-nezis
z Ducha, ¿e ogieñ jest rezultatem zach-wiania
równowagi przyrodzonych si³ twórczych ducha i
grzechem, mo¿e uczyniæ ten sam ogieñ g³ównym
elementem opisu swojego spotkania z
Chrystusem. Dochodzi do wniosku, ¿e S³o-wacki
pisa³ pod wp³ywem impulsu i nie ocen-zurowa³
tekstu w myœl genezyjskiej logiki14. W dalszej
czêœci pracy mam zamiar przyjrzeæ siê
obecnoœci motywu ognia w lirykach zwi¹za-nych
z cytowanym objawieniem (i nie tylko), aby
spróbowaæ zbli¿yæ siê do odpowiedzi na pytanie
postawione przez Makowskiego.
Wiersz Zachwycenie jest najwyrazistszym przyk³adem obrazowania ognistego spoœród wszystkich utworów S³owackiego. W pierwszych piêciu dwuwierszach motyw p³omieni
pojawia siê piêæ razy – z³otymi ogniami napada
Bóg na poetê, Pan napada w ogniu, pos³anie, na
którym spoczywa poeta jest „p³omieniste”, Pan
stoi opiêty ogniami, sam „jak ogieñ strasz-liwy”15.
Na nasycenie ogniem tego utworu zwra-ca
uwagê Urszula £ebkowska16, zestawiaj¹c go z
innymi wierszami jak [Gdy noc g³êboka wszystko
uspi i oniemi…], [O! Bo¿e Ojców moich…] i
[Je¿eli ci Pan nie zbuduje domu…]. £ebkowska
wskazuje na ró¿ne sposoby wystê-powania
¿ywio³u w tych wierszach, gdzie raz jest
substancjalnie z³¹czony z Bogiem, innym razem
istnieje oddzielnie. Ogieñ towarzysz¹cy
pojawieniu siê Pana w tych wierszach, jak równie¿ w utworach o incipitach [Takiego ludów
w sobie przera¿enia…] i [Radujcie siê, Pan
wielki narodów nadchodzi…] wydaje siê byæ
sta³ym elementem zmys³owego doœwiadcze-nia
mistycznego. Mimo to, wielu badaczy
kwestionuje jednoznaczn¹ kwalifikacjê ognia
jako atrybutu Boga w wierszach okresu ostat-
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niego17. Nawet £ebkowska, która dystansuje siê
od tego stanowiska przyznaje, ¿e istotnie w
niektórych wierszach ogieñ niesie symbolikê
szatañsk¹ i przez to nie mo¿e byæ bezwzglêdnie
przypisany Bogu18.
Wiersze, w których mo¿na rzekomo
znaleŸæ dowód na opozycjê œwiat³a i ognia to [Na
drzewie zawis³ w¹¿…] 19 i Córka Cerery20 .
W pierwszym z tych liryków poeta opisuje scenê kuszenia Ewy w rajskim ogrodzie i zdaniem
£ebkowskiej kontrastuje wyraŸnie pola semantyczne œwiat³a i ognia. Tymczasem wnikliwa
lektura tekstu mo¿e zaprowadziæ do wniosku, ¿e
nie s¹ one wcale zestawione opozycyjnie. Co
wiêcej, to nie od szatana pochodz¹ p³omie-nie
po¿¹dania, którymi Ewa rozognia siê, bieg-n¹c
ku œpi¹cemu mê¿owi. Istniej¹ one ju¿ potencjalnie w pierwszej kobiecie i zostaj¹ podsycone ognistym jab³kiem – ale przecie¿ nie jakimœ
jab³kiem stworzonym przez diab³a, ale owocem
Edenu, stworzonym przez Boga i wi-sz¹cym na
Drzewie Wiadomoœci. Co wiêcej, ostatni¹ strofê
wiersza mo¿na odczytaæ jako komentarz poety,
zgodnie z którym czyn Ewy by³ dzia³aniem w
imieniu ducha, który „wê¿a wzi¹³ cia³o” [w. 40],
tote¿ jest godny pochwa³y jako krok rewolucyjny,
popychaj¹cy œwiat naprzód. Trudno wiêc
powiedzieæ, ¿e ogieñ, który rozpala ¿¹dzê w
cz³owieku jest w tym wierszu szatañski – prêdzej
genezyjski. Drugi z wymienionych utworów,
z³o¿ona z dwóch sonetów Córka Cerery, zawiera
bardziej z³o¿one konotacje ognia. Po pierwsze,
mamy tu do czynienia z realiami mitologicznymi,
rzadko obecnymi w pisarstwie S³owackiego
okresu ostatniego. Po drugie, uprowadzenie
Koré przez Hadesa przedstawione jest w sposób wskazuj¹cy na okrucieñstwo i naruszenie
woli porwanej. Ale znów znaleŸæ mo¿na w tekœcie argumenty na obronê Plutona – porwanie
Prozerpiny narusza stan nieruchomej równo-

Por. S. Makowski, dz. cyt., s. 215.
J. S³owacki, Zachwycenie, [w:] Dzie³a wszystkie, t. XII cz. 1, red. J. Kleinera, Wroc³aw 1960, s. 196.
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U. £ebkowska, Jêzyk czterech ¿ywio³ów: kreacje obrazów w liryce Juliusza S³owackiego, Kraków 2006, s. 107-113.
17 Syntetyczne streszczenie ich stanowisk przedstawia U. £ebkowska, dz. cyt., s. 88-89.
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Jak wynika z analizy bibliografii podmiotu zamieszczonej w ksi¹¿ce £ebkowskiej, kontradyktoryjne s¹dy tej autorki wynikaj¹
poniek¹d z korzystania z wydania Dzie³ z 1949 roku. Nowe wydanie krytyczne pod red. J. Brzozowskiego i Z. Przychodniaka,
które uwzglêdnia odmiany tekstu, zdaje siê rozstrzygaæ niejasnoœci. Co ciekawe, wersje kontrowersyjnych wierszy zawarte
w Dzie³ach wszystkich pod red. J. Kleinera, wydaniu licz¹cym w czasie publikacji ksi¹¿ki £ebkowskiej ju¿ 45 lat, równie¿
sk³aniaj¹ ku wnioskom odmiennym ni¿ zaproponowane przez autorkê.
19
DW, XII, 1., s. 200-201.
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DW, XII, 1., s. 244-245.
21 DW, XII, 1., s. 199.
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wagi w przyrodzie i wprowadza zmiennoœæ,
córka Cerery po pobycie w podziemiach staje siê
kimœ na kszta³t hinduskiego boga Œiwy w jego
niszczycielskim
wcieleniu.
Uto¿samia
jednoczeœnie si³ê zniszczenia i odrodzenia, bo jej
powrót na ziemiê jest odrodzeniem przyrody, ale
równie¿ zapowiedzi¹ nieuchronnego koñca,
kiedy Prozerpina znów zst¹pi do podziemia – tak
interpretowa³bym symbolikê „piekielnego jaja” z
ostatniego wiersza omawianego utworu. W tym
sensie Koré, podobnie jak Ewa ulegaj¹ca
kuszeniu szatana, staje siê narzêdziem w rê-kach
ducha, którego pochód naznaczony jest zniszczeniami starych wcieleñ i wzrostem nowych.
Przywo³any li tylko pomocniczo bóg Œi-wa
w swoich licznych aspektach: niszczyciela
(Bhairawy), nauczyciela (Dakiœnamurtiego)
i androgynicznym (Arthanariœwary) ³¹czy pozorne sprzecznoœci – w jednej d³oni trzyma ogieñ
niszcz¹cy œwiat, a w drugiej bêben symbolizuj¹cy akt seksualny i odrodzenie. Wydaje mi
siê, ¿e, unikaj¹c pomieszania zupe³nie niezwi¹zanych przedstawieñ (Boga u S³owackiego i
Œiwy), mo¿na dostrzec w Bogu, którego opi-suje
autor Beniowskiego wspó³wystêpowanie
sprzecznoœci, rozwi¹zuj¹ce problem pozorne-go
przeciwstawienia ognia i œwiat³a. Po pier-wsze,
warto wskazaæ na œrodki stylistyczne
wykorzystane w utworach opisuj¹cych objawienie: licznie obecne s¹ tam figury opozycji.
W Zachwyceniu podmiot liryczny opisuje spotkanie z Panem jêzykiem przeciwieñstw: „przez
wiatr lekki i przez szelest œwiêty / by³em pochwycon, a z ³o¿a nie zdjêty” [w. 23-24], a w wierszu [O! Bo¿e Ojców moich…] „szelest by³ wiatru
i trzask by³ ognisty / i cisza wielka – pod ogniami”
[w. 8-9]. Równie¿ sformu³owanie „Przywalon
by³em twej lekkoœci ska³¹” [w.19] jest swoistym
oksymoronem. Ten sposób mó-wienia o Bogu nie
jest oczywiœcie obcy literatu-rze polskiej,
poczynaj¹c od Rozmyœlania prze-myskiego i
szesnastowiecznej kolêdy mistycz-nej Nabo¿na
rozmowa œwiêtego Biernata z Pa-nem Jezusem,
nowonarodzonym dzieci¹tkiem, po Pieœñ o
narodzeniu Pañskim Karpiñskiego. Zreszt¹

podstawowa dla chrzeœcijañstwa taje-mnica
wcielenia S³owa i obecnoœci na Ziemi BogaCz³owieka jest dopuszczeniem wspó³wystêpowania przeciwieñstw, coincidentiae
oppositorum. Bóg o wielu imionach mo¿e byæ dla
S³owackiego jednoczeœnie „Królem naszym
umi³owanym – Barankiem ³agodnym” [w. 29]
w wierszu [Radujcie siê, Pan wielki narodów
nadchodzi…] 21 i wzbudzaj¹cym strach, grozê
mistyczn¹22, w³aœciw¹ doœwiadczeniu numinotycznemu w rozumieniu Otta23, Bogiem starotestamentalnym z Zachwycenia. Bóg spotyka-ny
w
pozaintelektualnym
doœwiadczeniu
mistycznym mo¿e byæ promieniem ciemnoœci
(Pseudo-Dionizy) lub nawet nicoœci¹ (Mistrz
Eckhart)24 . Mo¿e wiêc byæ zarówno ogniem
z przestworzy, jak i œwiat³em doœwiadczanym
wewnêtrznie. Obraz Boga w lirykach ostatnich
S³owackiego jest wiêc bliski obrazowi Boga typowego dla neoplatoñczyków, jak np. Miko³aja
Kuzañczyka, czyli coincidentiae oppositorum.
Taka postaæ bóstwa pojawia siê w licznych interpretacjach w ró¿nych kulturach. Jak
wskazuje Olga Freudenberg, rozwa¿aj¹c kulturowe Ÿród³a parodii, w staro¿ytnej Grecji ka¿dy
bóg ma swój przeciwny, parodystyczny aspekt,
przedstawiany w komediach25. Zdwojenie mo¿e
byæ w³aœnie objawem wiary w mo¿liwoœæ
istnienia w bycie dwóch pozornie sprzecznych
cech. Oczywiœcie trudno w kulturze zracjonalizowanej przez Arystotelesa uznaæ tak¹ mo¿liwoœæ, ale jak wspomina³em na wstêpie Bataille
uwa¿a³ dramatyczne przekroczenie za zasadê
prze¿ycia wewnêtrznego. To samo przekroczenie jest podstaw¹ parodii26 .
Warto jeszcze uwzglêdniæ jedno znaczenie ognia, które sugeruje Makowski. Ogieñ
jako grzech materialny przeciwko duchowi
móg³by byæ powa¿nym argumentem przeciwko
jednoznacznie pozytywnemu wartoœciowaniu
p³omieni, które proponujê w tej pracy. Makow-ski
odczytuje ogieñ w filozofii genezyjskiej jako
„rezultat pierwszego «grzechu» ducha, pow-sta³y
z zachwiania równowagi si³ twórczych, tj.
wysuniêcia siê woli ponad mi³oœæ”27 . Mo¿e tu

A. Boleski, Juliusza S³owackiego liryka lat ostatnich, £ódŸ 1948, s. 62-63.
R. Otto, Œwiêtoœæ, prze³. B. Kupis, Warszawa 1999, s. 84-90.
24 G. Bataille, dz. cyt., s. 16.
25
O. Freudenberg, Pochodzenie parodii [w:] tej¿e, Semantyka kultury, prze³. A. Pomorski, Kraków 2005, s. 43-56.
26
G. Bataille, dz. cyt., s. 23.
27
S. Makowski, dz. cyt., s. 214.
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jednak mieæ miejsce inna lektura. Ogieñ nie tyle
jest grzechem i win¹, ile kar¹ zsy³an¹ na
grzesznika.
Gdy oto zaleniwiony w pracy mój duch
s³onecznoœci z siebie wydobyæ zaniedba³
i z drog¹ siê Twórczoœci rozmin¹³, Tyœ go,
Panie, walk¹ si³ wnêtrznych i rozbratnie-niem
onych ukara³, nie œwiat³em ju¿, ale og-niem
niszczycielem b³ysn¹æ przymusi³ [...],
zamieni³eœ ducha mego w k³¹b ognia
i zawiesi³eœ go na przepaœciach28.

Tak funkcjê ognia przedstawia S³owacki
w Genezis z ducha, a nietrudno znaleŸæ podobne obrazy w Biblii, na przyk³ad w Ksiêdze Apokalipsy: „A zst¹pi³ ogieñ od Boga z nieba i poch³on¹³ ich. A diab³a, który ich zwodzi, wrzucono do
jeziora ognia i siarki, tam gdzie s¹ Bestia
i Fa³szywy Prorok. I bêd¹ cierpieæ katusze we
dnie i w nocy na wieki wieków”29 lub w opisie
paruzji z II Listu œw. Piotra: „Jak z³odziej zaœ
przyjdzie dzieñ Pañski, w którym niebo ze œwistem przeminie, gwiazdy siê w ogniu rozsypi¹, a
ziemia i dzie³a na niej zostan¹ spalone”30. Opis
dnia s¹dnego z tych ksi¹g biblijnych inspi-rowa³
wielu mistyków i np. przewijaj¹cy siê w Biblii
motyw Boga przychodz¹cego jak z³o-dziej
znajdziemy u S³owackiego w wierszu [Takiego
ludów w sobie przera¿enia…]31. Ogieñ nie jest w
¿adnym z tych fragmentów przedsta-wiony jako
w³aœciwy szatanowi, lecz pochodz¹-cy od
samego Boga. Równie¿ w ikonografii epok
dawnych, której wp³yw na obrazowanie
poetyckie S³owackiego bada³ Krysowski32 mo¿emy znaleŸæ ilustracje tych fragmentów Pis-ma
Œwiêtego (choæby ryciny Dürera do Apo-kalipsy).
Podsumowuj¹c, kierunek interpretacji
motywu ognia zaproponowany przez £ebkowsk¹ wydaje siê s³uszny, a nawet daje siê go
poprzeæ argumentami z tekstów, które wydawa-

³y siê byæ wyj¹tkami od jej tezy. Mistyczny motyw
ognia, szeroko reprezentowany w liry-kach
okresu ostatniego nie musi byæ wtedy obci¹¿ony
wy³¹cznie negatywn¹ konotacj¹ etyczn¹, jak¹
widz¹ w nim na przyk³ad Makow-ski i
Tomkowski33 . Obraz Pana w lirykach okre-su
ostatniego by³by w swoisty sposób spójny.
Coincidentia oppositorum, sposób przedstawienia Boga w poezji S³owackiego z lat 1842-1849,
jest typowa dla wielu dzie³ literatury mistycznej,
nie wprowadzaj¹c w nie przy tym systemowo-œci
i naukowoœci, które zdaniem Bataille’a sp³y-caj¹
indywidualny wymiar doœwiadczenia wewnêtrznego. Warto na koniec przytoczyæ jesz-cze
pogl¹d zawarty przez Andrzeja Kotliñskie-go w
ksi¹¿ce Mistrz «czerwonego rymu». S³o-wacki,
w której rozwija rozumienie motywu ognia o
nowe, niesprzeczne z tez¹ zawart¹ w tej pracy
znaczenia. W zakoñczeniu Kotliñski pi-sze o ogniu
jako broni Chrystusa i figurze wszys-tkich licznych
cech póŸnej poezji S³owackiego, która przecie¿
wci¹¿ by³a elementem sprawy narodowej.
Dynamika ognia mo¿e wiêc w liry-kach okresu
ostatniego symbolizowaæ przej-œcie s³owa w
czyn, które jest natchnieniem emigracji. W ogniu
niebieskim wykuwa siê orê¿ dla „Armii Poetów,
wszechstronnie
przemienio-nych
i
przemieniaj¹cych duchów”34. Tak jak w wierszu
Proroctwo35, w którym emigracja roz-palona
p³omieniem wyrusza, by duchowym orê¿em
odzyskaæ ojczyznê. Przeniesienie wal-ki z
zaborcami na plan nadnaturalny œwiadczy dobitnie
o wierze S³owackiego w przenikanie siê
biegunowo ró¿nych cech i potwierdza tezê (np.
Kowalczykowej) o jego syntetycznym spojrze-niu
na rzeczywistoœæ, niewykluczaj¹cej nawet
jednoœci z³ego ognia i dobrego œwiat³a w osobie
Boga.

J. S³owacki, Genezis z ducha [w:] ten¿e, Kr¹g pism mistycznych, red. A. Kowalczykowa, Wroc³aw 1982, s. 16-17.
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30 2 P 3,10.
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