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Wstęp. Wyobrażenie anielskie
Anio³y s¹ istotami duchowymi, niematerialnymi, stworzonymi przez Boga,
czego potwierdzenie znajdujemy w Katechizmie Kocio³a Katolickiego: istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo wiête nazywa zazwyczaj anio³ami jest prawd¹ wiary1. Jednak ten wiêty i niemal¿e nieskazitelny obraz anio³a
jest stale zacierany przez inne, bardziej popularne, ³atwiejsze w odbiorze wizerunki. W postêpuj¹cym procesie desakralizacji ¿ycia te bo¿e istoty spowszednia³y, trac¹c powoli nimb wiêtoci  z o³tarzy przeniesione zosta³y do sztuki,
literatury popularnej, u¿ytkowej, a dalej  film; najczêciej pe³ni¹c funkcjê dekoracji, mi³ego oczom szczegó³u. Ich przedstawienia niekiedy ogranicza³y siê do
pulchniutkich ch³opczyków ze skrzyde³kami, amorków  produktów dalekich
od biblijnych anio³ów.
Wyobra¿enia istot bo¿ych zosta³y upowszechnione g³ównie przez literaturê, w wielu utworach z ³atwoci¹ odnaleæ mo¿emy motywy anielskie. Najwiêkszym jednak zainteresowaniem cieszy³y siê boskie istoty w okresie romantyzmu,
kiedy ludzie wierzyli w potêgê uczuæ, intuicjê, zajmowali siê mistycyzmem,
fantastyk¹. Mistyka wydaje siê tu byæ kluczem do zrozumienia tak wielkiego
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Ewelina Szarek (doktorantka), Wydzia³ Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35-315 Rzeszów, szarek.ewelina@gmail.com.
1 Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994, s. 86.
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zaciekawienia anio³ami. Jak wiemy, postawa ta zak³ada mo¿liwoæ duchowego
kontaktu z Bogiem, si³ami pozaziemskimi, stawia wy¿ej poznanie intuicyjne ni¿
rozumowe. Przekonanie to sprawia, ¿e pisarze byli pewni, co do istnienia zjaw,
duchów, a co za tym idzie  równie¿ anio³ów, zarówno tych dobrych, jak
i z³ych, upad³ych.

Najczystsza Rzeczywistość Duchowa
Wizerunek anio³a, s¹dy o jego naturze, funkcjach zmieniaj¹ siê na przestrzeni wieków. Istoty boskie s¹ przedmiotem nauki. Na gruncie chrzecijañskim
pierwszy systematyczny opis wiata anielskiego spotykamy u Pseudo-Dionizego
Areopagity2. Hierarchia anielska jest porz¹dkiem odpowiedzialnym za przekazywanie wiat³a wiedzy, cnót i opatrznoci bo¿ej3. Przybli¿aj¹c zagadnienia dotycz¹ce natury, istoty anio³a nale¿a³oby siêgn¹æ do dzie³a jeszcze innego filozofa
 jednego z najwybitniejszych mylicieli w dziejach chrzecijañstwa. Pozostawi³
on po sobie ogrom pism, w których przedstawi³ podstawy teologii katolickiej
w zwartym systemie filozoficznym, który zosta³ nazwany tomizmem. T¹ wybitn¹
postaci¹ jest w. Tomasz z Akwinu4, któremu nadano tytu³ Doctor Angelicus,
czyli Doktora Anielskiego5.
2 Areopagita pozostawi³ po sobie dzie³o tytu³owane Corpus Dionysiacum, na które sk³ada siê
10 listów oraz traktaty: O imionach Bo¿ych, O teologii mistycznej, O hierarchii kocielnej oraz
O hierarchii niebiañskiej. W ostatnim z wymienionych pism znaleæ mo¿emy opis uporz¹dkowanego,
zorganizowanego wiata anio³ów. Najbardziej widoczny i jasny jest u Dionizego porz¹dek anielski. Zanim
jednak o tym, nale¿a³oby zacz¹æ od kwestii, kim lub czym s¹ anio³y dla Areopagity. S¹ to istoty maj¹ce
znacznie wiêkszy udzia³ w boskiej zwierzchnoci ni¿ ludzie czy inne stworzenia. Autor mówi o anio³ach:
Ukszta³towany na wzór Boga anio³  jest wiêc zwiastunem boskiej dobroci, pos³añcem Dobra, wizerunkiem Boga, manifestacj¹ tej najbardziej ukrytej i niepojêtej wiat³oci, zwierciad³em czystym i najbardziej
przejrzystym, nienaruszonym, bez skazy i plamy, w którym odbija siê  jeli mo¿na tak powiedzieæ
 w ca³ym bogactwie piêknoæ boskiego kszta³tu, odciniêta w dobru i, na ile jest to mo¿liwe, czysta
wiadomoæ dobroci tego Milczenia, które mieci siê w najbardziej niedostêpnych przybytkach.
Zob. Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne: Imiona Boskie, Teologia Mistyczna, Listy, t³um.
M. Dzielska, Kraków 1997, s. 74.
3 Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e ¿adne z niebiañskich stworzeñ nie posiada tego wiat³a, a ich
doskona³oæ polega na przekazywaniu boskiej jasnoci i objawieñ  s¹ pos³añcami, porednikami, a nie
posiadaczami. Anio³owie najdoskonalsi otrzymuj¹ zwierzchnictwo od samego Boga, ni¿sze triady doznaj¹
owiecenia, zwracaj¹c siê ku tym stoj¹cym wy¿ej. Zdaniem Pseudo-Dionizego, zastêpy anio³ów mo¿na
podzieliæ na trzy czêci zwane chórami. W sk³ad pierwszego wchodz¹ serafini, cherubini i trony, którzy
kontempluj¹ oblicze Pana i darz¹ Go najwy¿sz¹ mi³oci¹. Drugi chór to panowania, potêgi i zastêpy, które
administruj¹ wszechwiatem, wykonuj¹ polecenia Boga dotycz¹ce sfer gwiezdnych, planetarnych,
ziemskich. Trzeci chór tworz¹ ksiêstwa, archanio³owie i anio³owie zajmuj¹cy siê królestwami, pañstwami
i ludmi. Zastêpy otaczaj¹ Stwórcê na podobieñstwo trójdzielnego krêgu i s¹ jego orszakiem.
4 wiat istot niebiañskich wed³ug Tomasza jest uporz¹dkowany i hierarchiczny. Na pocz¹tku
jednak znów nale¿a³oby zadaæ pytanie, jak postrzega filozof postaæ i istotê anio³a. Po pierwsze stworzenia
te stoj¹ miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Po drugie s¹ bytami niematerialnymi, bezcielesnymi z³o¿onymi
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Romantyzm, jako epoka g³osz¹ca mo¿liwoæ przenikania wiata ¿ywych
i umar³ych oraz obcowania z nimi, musia³a wzbudziæ zainteresowanie anio³ami.
Stworzenia te by³y dla romantyków najczystsz¹ rzeczywistoci¹ duchow¹6,
poredniczy³y miêdzy Najwy¿szym a ludmi, opiekowa³y siê tak¿e wiatem
ziemskim i wskazywa³y cz³owiekowi drogê do doskona³oci. Romantyczna
myl, koncentruj¹ca siê zarówno wokó³ dziejów narodu, jak i na wewnêtrznej
wra¿liwoci jednostki, ³¹czona jest czêsto w badaniach literaturoznawczych w³anie z religijnoci¹. Wiara, oddanie siê Najwy¿szemu, cis³y zwi¹zek z Bibli¹
silnie wp³ynê³y na wartociowanie i sposób odbioru oraz interpretacjê rzeczywistoci, bêd¹c przy tym ród³em okrelonej tematyki7. Jej przyk³adem jest m.in.
zagadnienie anielskoci w twórczoci Juliusza S³owackiego. Dopowiedzieæ nale¿y, i¿ obraz anio³a i anielskoæ ukryty w jêzyku romantyków jest zjawiskiem
bardzo z³o¿onym, choæ u wielu poetów posiadaj¹cym pewne cechy powtarzalne. Ka¿da osobowoæ twórcza, poetycka przedstawia specyficzny, indywidualny wiat anielskich wyobra¿eñ, dokonuj¹c ró¿norodnych modyfikacji poetyckich i jêzykowych istniej¹cych wizji tradycyjnych8.
Motyw anio³a w literaturze europejskiej by³ powszechny i obecny, jednak
ka¿da epoka nios¹c ze sob¹ pewne przewartociowania, wykorzystuje utrwalone ju¿ toposy do ponownego odczytywania rzeczywistoci. Podobnie dzia³o siê
w literaturze romantyzmu, która to, jak zauwa¿a Maria Janion, kieruje siê przede
wszystkim ku zrozumieniu i opanowaniu historii, w ten sposób sta³ siê on
osobliw¹ wieck¹ ewangeli¹ Polaków na co dzieñ i od wiêta9.
z aktu (istotnoci) oraz mo¿noci, istniej¹cymi w liczbie przewy¿szaj¹cej wszelak¹ wielkoæ materialn¹.
Ró¿nica miêdzy anio³ami jest tak wielka, ¿e zachwyciæ mo¿e nawet anio³a, nie istniej¹ dwa identyczne
stworzenia niebiañskie, ró¿ni¹ siê od siebie natur¹ umys³ow¹. Zob. O. M. Fryszkiewicz, Nadprzyrodzony
wiat anio³ów, Marki Struga 2005, s. 27.
5 w. Tomasz z Akwinu zajmowa³ siê zagadnieniami dotycz¹cymi istot niebiañskich, co powodowa³o zachwyt anio³ami. By³o to dla niego oczywiste, ¿e ich istnienie jest faktem i nie wymaga ¿adnego
udowadniania. Dziêki temu, ¿e te stworzenia nieziemskie pe³ni³y w jego ¿yciu i pisarstwie du¿¹ rolê oraz
równie¿ dlatego, ¿e jego ¿ycie by³o czyste i prawie niebiañskie nadano mu tytu³ Doctor Angelicus.
Doktor Anielski w swoich przeró¿nych dzie³ach 639 razy zajmowa³ siê zagadnieniami Anio³ów. Pisa³
o Anio³ach w ca³okszta³cie stwórczego dzie³a Boga, jasno stawiaj¹c, ¿e s¹ czystymi duchami, nieposiadaj¹cymi cia³a. Tomasz zachwyca³ siê piêknoci¹ Anio³ów. Owiadczy³: Homo per contemplationem continuatur Angelis (Cz³owiek przez kontemplacjê jest z³¹czony z Anio³ami). Dla Tomasza jest oczywiste, ¿e
istnienie Anio³ów jest tajemnic¹ wiary, której cz³owiek nie móg³by odkryæ, gdyby mu nie zosta³a objawiona.
Dlatego ci, którzy odrzucaj¹ Boga i rozprawiaj¹ o ró¿nych si³ach kosmicznych i duchach w przestworzach,
bardzo ³atwo mog¹ zb³¹dziæ i popaæ w niewolê Szatana. Im bardziej cz³owiek jednoczy siê z Bogiem, tym
lepiej pozna dobrych Anio³ów, którzy dopuszczeni do widzenia Boga twarz¹ w twarz, na zawsze trwaj¹
w zjednoczeniu z Nim. Zob. w. Tomasz z Akwinu  Doktor Anielski, Któ¿ jak Bóg 1 (2002).
6 J. Bachórz, A. Kowalczykowa (red.), S³ownik literatury polskiej XIX wieku, Wroc³aw 1991, s. 26.
7 D. Szagan, Anio³ i anielskoæ na podstawie poezji Kornela Ujejskiego i Cypriana Norwida,
w: J. £ugowa, J. Skawiñski (red.), Anio³ w literaturze i kulturze, Wroc³aw 2004, s. 109.
8 D. Szagan, Anio³ i anielskoæ na podstawie poezji Kornela Ujejskiego i Cypriana Norwida, s. 98.
9 M. Janion, M. ¯migrodzka, Romantyzm i historia, Gdañsk 2001, s. VI.
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Aniołowie (u) Słowackiego
Zajmowaæ nas bêdzie obecnoæ tych istot w ¿yciu i twórczoci Juliusza
S³owackiego. Twórczoæ poety zape³niona jest obrazami boskich stworzeñ ró¿nego rodzaju  anio³ mierci, anio³ ¿ycia, anio³ zemsty, anio³ zarazy i wiele
innych wizerunków. U S³owackiego s¹ to anio³y raczej konwencjonalne, tak jak
i w wierszu Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach  ukazane zostaj¹ w ujêciu
tradycyjnym, poetyckim, anio³y-pos³annicy przypominaj¹ boskie stworzenia
z Biblii10. Po prze³omie mistycznym w twórczoci S³owackiego istota anio³a,
ulega przemianie. Boskie stworzenia nie pe³ni¹ ju¿ roli figur przedstawionych
w tekstach, ale stanowi¹ podstawowe ogniwo w kosmicznym systemie twórcy.
Dzieje siê to przede wszystkim dziêki kontaktowi S³owackiego z Andrzejem
Towiañskim i jego filozofi¹. Artysta potrzebowa³ kontaktu z samym Bogiem,
a wiara w istoty nadprzyrodzone mu ten kontakt umo¿liwia³a. Znamienne, ¿e
w religii chrzecijañskiej anio³owie towarzysz¹ nam przez ca³e nasze ¿ycie11,
bêd¹c Opiekunami, Stró¿ami12, prezentuj¹c dobroæ i doskona³oæ13, a tak¿e
pewn¹ hierarchiê14.

10 Zob. np.: Rdz 21, 14-21; Wj 14, 19; Rdz 18,1-8n; Rdz 19,1-29; Tb 5,1-22n.; £k 1,3-25;
£k 1,26-38; Mt 1,18-25; Dz 12,5-17; Rdz 3,24, Ap 21,1- 27n.
11 A. Bañka, Ens spirituale, czyli Anio³ w wietle tomistycznej koncepcji bytu, w: J. £ugowska (red.),
Anio³ w literaturze i kulturze, t. 3, Wroc³aw 2006, s. 105.
12 G³oszono, ¿e ka¿demu cz³owiekowi przepisany zosta³ przez Boga okrelony anio³, którego
zadaniem jest strze¿enie swego podopiecznego przed gro¿¹cymi mu wszelkiego rodzaju niebezpieczeñstwami i pokusami mocy piekielnych. L.J. Pe³ka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 129.
Encyklopedia katolicka uzupe³nia ten opis, dopowiadaj¹c: Bóg daje cz³owiekowi za pomocnika w sprawach zbawienia, jak i w innych dziedzinach jego ¿ycia (Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1986,
s. 615. Rozwiniêcie tematu omawia równie¿ M. Kulesza-Gierat, Anio³owie w poezji Adama Mickiewicza.
Próba monografii, Lublin 2007, s. 158.
13 W. Doroszewski (red.), S³ownik jêzyka polskiego, t. 1, Warszawa 19581969, s. 225. Omówienie motywu anielskiego, jak i samego znaczenia pojêcia oraz pochodzenia s³owa odnajdziemy
w literaturze, np.: A. widerkówna, Anio³ Jahwe, w: H. Olesko (red.), Ksiêga o Anio³ach, Kraków 2002,
s. 21; S. Lubañska Filozofowie o Anio³ach, w: J. £ugowa, J. Skawiñski (red.), Anio³ w literaturze
i kulturze, s. 99; J. Koperski (red.), Anio³owie w poezji polskiej. Powietrze pe³ne anio³ów, Warszawa
2003, s. 8; O. Hugolin Langkammer, S³ownik Biblijny, Katowice 1990, s. 2223; S. Zalewski (red.),
ABC chrzecijanina, Warszawa 1999, s. 17; F.M. Rosiñski, Koncepcja anio³ów w Starym Testamencie,
w: J. £ugowa, J. Skawiñski (red.), Anio³ w literaturze i kulturze, s. 16.
14 S¹ wród nich cherubini, serafini, ophannimowie, moce, ksiêstwa, panowania, w³adze, trony
i feniksy  wszystko to byty bezcielesne. H. Olesko, Anio³owie w apokryfach Starego i Nowego Testamentu, s. 370, cyt. za: M. C. Paczkowski, Cz³owiek staje siê Anio³em. Henoch i Metatron, w: J. £ugowa, J. Skawiñski (red.), Anio³ w literaturze i kulturze, s. 39. Przy czym Pismo wiête prezentuje
dziewiêæ chórów, podzielonych dalej na trzy hierarchie. D. Szagun, Anio³ i anielskoæ w Romantyzmie na
podstawie poezji Kornela Ujejskiego i Cypriana Norwida, w: J. £ugowa, J. Skawiñski (red.), Anio³
w literaturze i kulturze, s. 101102.
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Juliusz S³owacki, znany równie¿ z kreacji angelologicznych15, czerpa³ swe
anielskie wizje z wielu kultur i tradycji  od biblijnej przez mistyczn¹ a¿ po
ca³kowicie literack¹. Ka¿dy z obrazów tych boskich stworzeñ jest oryginalny,
nosi znamiona indywidualizmu i nie powiela kolejnych wizerunków. Anio³16, jako
motyw, którego walory fizyczne i psychiczne ustalane by³y przez wieki, nie
wymaga okreleñ ani uzupe³nieñ17 . Jego przewaga nad innymi tematami wynika
z tego, i¿ wyraz ten sam w sobie mo¿e wiele znaczyæ. Mimo wszystko S³owacki
wzmacnia jego pozycjê przez ró¿nego rodzaju przymiotniki odnosz¹ce siê do
kolorystyki (jasny, z³oty, srebrny, bia³y), pochodzenia tego stworzenia
(boski, niebieski, bo¿y) czy te¿ jego tragicznej historii (upad³y, str¹cony, skalany)18. Czêsto anio³ wystêpuje w po³¹czeniu z jakim kszta³tem zmys³owo osi¹galnym, tak jak dzieje siê to w przypadku kobiety, dziecka, rycerza
lub anio³a fal, b³yskawic, wiosny. Niezaprzeczalnie u¿ycie tego motywu wprowadza czytelnika w wiat nadprzyrodzony, tajemniczy, nieokrelony. W³anie
dlatego w¹tek ten nie jest wykorzystywany tylko na zasadzie zdobienia utworu
poetyckiego, ale równie¿ niesie ze sob¹ du¿o wa¿niejsze wartoci. Pozwala na
siêganie ku temu co boskie, dowiadczaniu tego, co ogromne, cudowne i najwa¿niejsze  nieskoñczone.
W tekstach m³odego S³owackiego anio³ zwi¹zany jest wy³¹cznie z postaci¹
ukochanej kobiety. Autor zazwyczaj odnosi siê do piêknych, choæ bolesnych
wspomnieñ minionego czasu lub do oczekiwania na now¹ mi³oæ. U¿ycie przymiotów boskiego stworzenia okrela jedynie piêkno postaci kobiety, nie wychodzi poza zewnêtrzne oblicze. Wnêtrze tej ziemskiej istoty jest dalekie od tradycyjnego ujêcia anielskoci, nie jest ona dobra, kochaj¹ca, wrêcz przeciwnie
15

Juliusz S³owacki, ten najwiêkszy polski poeta angelologiczny sam uwa¿a³ siê za anio³a. Ale to
dziwny anio³, o dwóch ró¿nych skrzyd³ach: prawym  z³otym, wietlistym, têczowym i lewym
 ciemnym, ognistym, z krwi i zawieruchy. By³a w nim straszna wiedza o okrucieñstwie dziejów
przyrody i historii, o koniecznoci cierpienia i bólu cia³a w drodze Ducha ku formom anielskim i by³a
ekstatyczna wiara w mo¿liwoæ przeanielenia, w osi¹gniêcie celów finalnych wiata wskazanych przez
Boga. E. Nawrocka, Juliusz S³owacki od anio³ów (i kontynuatorzy), Topos. Dwumiesiêcznik literacki
40 (1998), nr 3, s. 5.
16 Wed³ug wiêkszoci religii, w których to pojêcie wystêpuje, jest to byt duchowy, który s³u¿y
i na ró¿ne sposoby wype³nia zamys³y Boga.
17 Pierwsze wyobra¿enia anio³ów istnia³y w staro¿ytnym Egipcie i Babilonii. W religiach tych cywilizacji by³y ca³e zastêpy duchów i istot, bêd¹cych porednikami miêdzy bogami a cz³owiekiem. Anio³owie czêsto wystêpuj¹ w Starym Testamencie (np. Rdz 3, 24; Ksiêgi Prorockie).
18 Roi siê wiêc w poezji S³owackiego od anio³ów o dziwnych postaciach i wygl¹dach, zró¿nicowanych co do barwy, p³ci, mocy, oddzia³ywania, szczebla rozwoju... Ma siê wra¿enie, ¿e jest ich za
du¿o, ¿e pojawiaj¹ siê ponad potrzebê. Nu¿¹ i dra¿ni¹ te niezliczone wojska anio³owe, te hufce
anio³ów, te szwadrony anio³ów w zbroicach, anio³y myli, anio³y mierci, anio³y zemsty, anio³y krwi,
anio³y przestrachów, anio³y milczenia; powietrzne, z³ote, têczowe, smêtne, ciemne, ogniste..., zob. E. Nawrocka, Juliusz S³owacki od anio³ów (i kontynuatorzy), s. 5.
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 jest nieczu³¹, zimn¹ blad¹ jêdz¹19. Dzieje siê tak choæby w Szwajcarii20
S³owackiego, gdzie to bohater wyra¿a uczucia do dziewczyny w tradycyjny
sposób. Pos³uguje siê stereotypowymi toposami. Nazywa ukochan¹ anio³em,
przy czym s³owo anio³ okrela jedynie jej cechy zewnêtrzne, jej, przecie¿
przemijaj¹ce, piêkno, a nie wnêtrze. Równie¿ modlitwa bohatera do wybranki
nie jest szczerym wyznaniem wielkich uczuæ. Nie ma metafizycznego wymiaru,
przez co mo¿na by rzec, ¿e jest po prostu pusta. Zgodna jedynie z romantycznym zwyczajem. Wyra¿a raczej pierwsz¹ fazê zwi¹zku dwóch osób, jak¹ jest
zauroczenie, ni¿ wielk¹, duchow¹ ³¹cznoæ. Narrator przywi¹zuje ogromn¹ uwagê do u¿ywanych przez siebie s³ów. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ zw³aszcza
wa¿ny dla nas wyraz anio³, który w ró¿nych formach powtarza siê w poemacie a¿ 16 razy (niebieski anio³, Zmiesza³a niby anio³a z anio³em, rzeczach
anielskich itp.)21. W ca³ej twórczoci S³owackiego pojawiaj¹ siê echa tej koncepcji  kontrastu miêdzy têsknot¹ za anielskim piêknem kobiety, a zawodem
wywo³anym przez poznanie jej pustego serca. Dopiero w twórczoci lat ostatnich pojawia siê obraz kobiety-anio³a, która jest bli¿sza Afrodyty piêknoci¹22, a przy tym mo¿e w duchu bêd¹c  robiæ cuda23. Obrazowania,
o których tutaj mowa, ³¹cz¹ siê z wizerunkiem anio³a ziemskiego, jak najbardziej
cielesnego, wrêcz ludzkiego.
Boskie stworzenie pojawia siê równie¿ czêsto, gdy mowa o wolnoci
narodu, o bohaterskich zrywach, entuzjastycznych wizjach walki o wyswobodzenie: Wolnoci Widzim Anio³a, Wolnoci powsta³ obroñca24. Utwór Juliusza S³owackiego, który tak¿e nale¿y do wczesnej twórczoci poety, to próba
historiozoficznej interpretacji dziejów ludzkoci i przyk³ad sporadycznego siêgania po gatunek ody przez poetów romantycznych w czasie powstania listopadowego. Pierwsza czêæ Ody do wolnoci jest powitaniem anio³a wolnoci, który
roztoczy³ nad Polsk¹ opiekuñcze skrzyd³a. W nastêpnej czêci poeta wskazuje
na ducha niewoli, który dumn¹ stop¹ depcze trony. / Zgina siê pod ciê¿arem
skrwawionej korony25. W trzeciej czêci poeta przenosi siê w przesz³oæ.
Wspomina Europê, która by³a gotyckim kocio³em, natomiast wiara kolumny
wi¹za³a. Dawni w³adcy ¿yli w bojani bo¿ej. Pojawi³ siê jednak mnich (Luter),
19 A. Boleski, W sferze wyobrani poetyckiej Juliusza S³owackiego: G³ówne motywy obrazowania,
£ód 1960, s. 12.
20 J. S³owacki, W Szwajcarii, w: Dzie³a Juljusza S³owackiego, t. 1, Kraków 1882, s. 117131.
21 Rozwiniêcie tematu mi³oci w utworach romantycznych oraz sposobów jej obrazowania. Zob.
M. Piwiñska, Mi³oæ romantyczna, Warszawa 1984.
22 Ibidem, s. 12.
23 Ibidem.
24 A. Boleski, W sferze wyobrani poetyckiej Juliusza S³owackiego, s. 24.
25 J. S³owacki, Oda do wolnoci, w: Dzie³a Juliusza S³owackiego. Wiersze drobne, t. 1, Lwów
1909, s. 18.
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który nie ba³ siê kar boskich. Zdaniem Juliusza S³owackiego, reformacja jest
zal¹¿kiem wolnoci. Omijaj¹c niektóre strofy, natrafiamy na obraz, gdzie poeta
opisuje wolne kraje, w których nie zachodzi s³oñce, a Bóg nagradza bohaterów.
Siódma czêæ Ody do wolnoci opisuje pogrzeb mieszkañca wioski, który
ostatni widzia³ woln¹ ojczyznê. Istnieje jednak nadzieja, ¿e nim skoñczy siê
¿a³oba, jego synowie bêd¹ ¿yli w wolnej ojczynie. Poeta wyra¿a potrzebê
sprzeciwu wobec wszelkich ograniczeñ duchowej i narodowej wolnoci. Podmiot liryczny tego utworu wierzy w stoj¹cego ponad ogó³em poetê, wzmocnionego mi³oci¹ do ojczyzny i pragnienie s³u¿by innym. Jest on przyk³adem osoby
ca³kowicie oddanej idea³om epoki i czynnie wprowadzaj¹cej je w ¿ycie. Obecnoæ tematyki narodowej w utworach poetyckich twórców romantyzmu nie
dziwi, zwa¿ywszy na dzieje historyczne Polski w tym okresie, gdy¿ sam ten
tekst pochodzi z czasu powstania listopadowego, czyli z roku 1830.
Dobrym komentarzem do wyjanienia symbolu Anio³a Wolnoci wydaj¹
siê byæ s³owa Jana Paw³a II. Anio³owie s¹ niemiertelni i posiadaj¹ naturê spo³eczn¹, co oznacza, ¿e mog¹ poznawaæ wiat zewnêtrzny i s¹ otwarci na duchow¹ wspólnotê. Jan Pawe³ II, podczas audiencji generalnej 23 lipca 1986 r., tak
wyra¿a³ siê na temat rozumnoci i wolnoci anio³ów: W doskona³oci swojej
duchowej natury anio³owie powo³ani s¹ od pocz¹tku  na mocy posiadanego
rozumu  do poznania prawdy i umi³owania dobra, które znaj¹ w sposób
pe³niejszy i doskonalszy, ani¿eli mo¿e je znaæ cz³owiek. Mi³oæ ta jest aktem
wolnej woli, bowiem w przypadku anio³ów wolnoæ oznacza mo¿liwoæ wyboru pomiêdzy dzia³aniem na rzecz znanego im Dobra, czyli Boga, lub wbrew
Niemu26.
Nastêpne anio³y, które tworzy poeta, s¹ to stworzenia czyste, bezcielesne, mimo ¿e czasem przedstawione w postaci widzialnej. Te postaci niebiañskie pochodz¹ zgodnie z tradycj¹ literack¹ i religijn¹ z obu przeciwstawnych
sobie wiatów  z nieba i z piek³a. W zale¿noci od koncepcji poety jeden ze
wiatów zdobywa przewagê i ma decyduj¹cy wp³yw na bieg wydarzeñ i sytuacjê
cz³owieka. I tak jednym z przedstawicieli mrocznego wiata jest anio³ mierci,
po raz pierwszy pojawiaj¹cy siê w rozmylaniach Kordiana. Mimo ¿e jest u¿yty
wy³¹cznie w formie porównania, warto na niego zwróciæ uwagê27:
Ta cicha jesieñ, co drzew trzêsie szczytem,
Co na drzewach licie truje,
26 Zob. Audiencja generalna 6 czerwca, 9 lipca, 30 lipca 1986, http://anielsko.net/?jan-pawel-ii-oaniolach,39 lub http://www.apostol.pl/janpawelii/katechezy/bog-ojciec/stw%C3%B3rca-anio%C5%
82%C3%B3w-istot-wolnych (1.04.2015).
27 A. Boleski, W sferze wyobrani poetyckiej Juliusza S³owackiego, s. 14.
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I ró¿om rozwiewa czo³a,
Podobna do mierci anio³a28

I dalej przywo³ywanie postaci anio³a:
Tam z uczuæ razem zlanych wstanie anio³ bia³y,
Mniejszy mo¿e ni¿ cz³owiek, atom, rodek ko³a
Rozprynionych promieni; ale jasny ca³y,
I plam ludzkich nie bêdzie na sercu anio³a.
Nieskoñczonoci zmys³em dusza siê pomno¿y,
Bóg anio³owi oczy na przysz³oæ otworzy,
A¿ przestanie zagl¹daæ w ciemn¹ wspomnieñ trumnê29.

Okrelany jest on równie¿ jako anio³ zgonu w Beniowskim:
[ ] Miesi¹c wieci,
Na koniu wiedma ga³êzi¹ pokrzywy
Smaga po zadzie konia i tak leci
W srebrnéj koronie jak anio³ straszliwy,
O którym roj¹ na pó³ senne dzieci,
¯e ma koñ ze mg³y, z wê¿ów srebrnych bicze,
Skrzyd³a ogniste i niañki oblicze...
I coraz prêdzéj, jakby anio³ zgonu
Pêdzi³ za naszym rycerzem i bab¹30.

W Wac³awie natrafiamy na ró¿ne przyrównania do anio³ów poszczególnych
sytuacji czy te¿ postaci:
Niechaj siê tylko ka¿dy dumnie wa¿y
Z³otym anio³em w ojczynie na stra¿y:
To chyba w koñcu na takich anio³ów
Wróg bêdzie piorun mia³ w rêku  nie o³ów31.

Spotykamy sformu³owania wypowiadane przez ojca w odniesieniu do dziecka,
które by³oby anio³em, jego obroñc¹:

28 J. S³owacki, Kordjan. Czêæ pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny, w: Dzie³a Juljusza S³owackiego, s. 192.
29 Ibidem, s. 206207.
30 J. S³owacki, Beniowski. Poema. Piêæ pierwszych pieni, w: Beniowski. Poema Juliusza S³owackiego, Lipsk 1841, s. 2324.
31 J. S³owacki, Wac³aw, w: Dzie³a Juljusza S³owackiego. Ci¹g dalszy utworów z okresu dojrza³oci (18331842), t. III, Lwów 1894, s. 88.
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Nareszcie uciek³ od ludzi i s³oñca.
przy nim tylko jak anio³ obroñca
Maleñki, blady i nierozkwitniony
By³ smutny synek jego pierwszej ¿ony32.

Sen, mieræ bywaj¹ okrelane jako stan, w którym postaæ zostaje objêta ramionami anio³a mierci:
Bo takie drgania mu piersi podnosz¹,
Takie go zimne, straszne poty rosz¹,
Gdy pi, a patrzy na pi¹cego ¿ona,
Jakby go anio³ mierci bra³ w ramiona33.

Wzywanie anio³ów w potrzebie, w chwili trwogi i za³amania równie¿ s¹ obecne
w tym utworze:
Wiem, co w tej czarze by³o  o anio³y!
Ogieñ mi³osny i ludzkie popio³y34.

Równie¿ postaæ kobieca zostaje przyrównana do anio³a:
Stój! stój! Nie szukaj tej kobiety, ojcze.
Od innych ciosy okropne, zabójcze,
Lecz od niej gorsze ja rany ponios³em.
Ona zrobi³a, ¿e mieræ kraju znios³em.
Anio³ piêknoci i wróg nieodstêpny,
Sta³a, gdy z hañb¹ walczy³em posêpny35.

I choæby dla kolejnego przyk³adu w Królu Duchu pojawia siê sam anio³
16 razy: a Ja dam dwa duchy: / Na prawo stanie-æ jeden anio³ z³oty, / Na lewo
jeden z krwi i zawieruchy;, Czêsto bywa³o, ¿e kto w³os mi ruszy/ I we nie
do mnie jak anio³ zagada;, Padajcie, g³azy, przed ducha anio³em!, Jam
wszed³ jak anio³ czarny i skrzydlaty,  Te kwiatki  rzek³by  ¿e dwa ¿ywe
Losy / Twarz¹ anio³ów za wiat³ych piercieni / Patrz¹ siê w górê..., Zbrodniami przedrzeæ b³êkit i otworzyæ, / I kolumnami praw, na których siedzi / Anio³
¿ywota, Czasem siê czu³em jak anio³ gor¹cy, / Gotów ukochaæ wiat i nieæ
w b³êkity / Tê ziemiê, jako anio³ wzlatuj¹cy/ Z pieni¹..., Anio³owie miê dzi
32
33
34
35

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

s.
s.
s.
s.

90.
91.
103.
106.

340

Ewelina Szarek
Historia

ostrzegli z³oci / We nie, Chwasty mi porosn¹ na grobie... / Inny was anio³
rozmi³uje w sobie...36.
Anio³ nadal jest wys³annikiem niebios, pe³ni¹c funkcjê zwiastuna mierci.
Zdarza siê te¿, ¿e pojawia siê on we nie, jakby mia³ przemówiæ do podmiotu
lirycznego. Innym razem poeta czuje siê jak anio³ gor¹cy, gdzie gotów jest
obdarzyæ ca³y wiat mi³oci¹.
Przeciwstawieniem boskiego stworzenia, które zosta³o przedstawione powy¿ej, jest anio³ ¿ycia, wystêpuj¹cy w wielu utworach poety, szczególnie jako
obraz matczynych uczuæ, które poeta odczuwa nawet wtedy, gdy matka jest
daleko37:
W Romie podobny g³os twemu g³osowi
S³ysza³em  anio³ ¿ycia zadr¿a³ we mnie!
Anio³owie mi Ciebie nadpalmowi
Pokazywali wiec¹c¹ przyjemnie
W gwiazdach, tam, gdzie by³ ¿³obek Chrystusowi
I anio³ ¿ycia smêtny wyszed³ ze mnie,
Chc¹c rêk¹ dotkn¹æ o twe serce krwawe
I ból twój st³umiæ pozdrowieniem: Ave!38

Motyw anio³a, jak pokazuj¹ to ju¿ wskazane przyk³ady, zwi¹zany jest
z ¿yciem wewnêtrznym, ze stanami duszy poety oraz z postaciami, które artysta
kreuje. Taki równie¿ obraz przynosz¹ wizerunki boskiego stworzenia z poematu
Lambro, gdzie wystêpuje anio³ zemsty:
Gdy chcia³a siê modliæ i modliæ do Boga,
Modli³a siê do mnie, jam zemsty anio³em.
O! by³em ja nieraz w ostatnim pacierzu
Na ustach zmar³ego Ja stojê przy grobach,
Gdy krewni przychodz¹ ubrani w ¿a³obach,
A kiedy siê modl¹ po zmar³ym rycerzu,
Wzywaj¹ mnie wiêcej i wiêcej ni¿ Boga39.

A tak¿e anio³ zarazy:
A kiedy trupami pustyniê pokryj¹,
Nim ksiê¿yc siê w niebie wyrebrzy dwa razy,
Szakale nocami pieñ s³awy im wyj¹,
36
37
38
39

Zob. J. S³owacki, Król Duch, w: Pisma pomiertne Juliusza S³owackiego, t. II, Lwów 1866.
A. Boleski, W sferze wyobrani poetyckiej Juliusza S³owackiego, s. 16.
J. S³owacki, Beniowski, w: Pisma pomiertne Juliusza S³owackiego, s. 180.
J. S³owacki, Lambro, w: Dzie³a Juljusza S³owackiego. Utwory z lat m³odzieñczych (18291833),
t. I, Lwów 1894, s. 367.
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Ja mszczê siê umar³ych  jam anio³ zarazy,
I lecê ich ¿ony zabijaæ i dzieci,
A¿eby nied³ugo umar³ych p³aka³y40.

Daj¹ siê one poznaæ przede wszystkim przez treæ piewanych przez nie
hymnów  jawi¹ siê jako symbole dwóch sposobów walki mr¹cego narodu41.
S¹ postaciami wystêpuj¹cymi w jednej z wizji tytu³owego bohatera, która nawiedza go po za¿yciu narkotyku. Poeta przedstawia nawet wygl¹d zewnêtrzny
drugiego z anio³ów42:
A przed Kleftami stali dwaj anieli;
Jeden ognisty jak piorunu strza³a,
Bezkarnie wzrokiem cz³owieka nie tkniêty,
By³ w Lambra myli jako p³ód poczêty
I nie móg³ w zmys³ów narodziæ siê wiecie.
Drugiego istnoæ ksiê¿ycowa  bia³a 
Mia³ skrzyd³a u g³ów, u r¹k, u stóp trzecie
Widaæ, ¿e kiedy by³ Boga anio³em,
Lecz barwy skrzyde³ sp³owia³y, poblad³y,
Musia³ je zrosiæ ów anio³ upad³y
We ³zach cz³owieka nad wiata pado³em.
Ma w rêku czarê, z której b³êkitnawy
P³omyk wytryska i lice mu bieli
I w ciszy Lambra marzeñ dwaj anieli
piewali razem hymn straszny i krwawy43.

Narzuca siê w tym miejscu porównanie z opisem Serafinów z pism PseudoDionizego Areopagity. Ta grupa anio³ów wed³ug teologa posiada szeæ pary
skrzyde³ przy g³owie, tu³owiu i dolnych koñczynach44.
W twórczoci m³odego S³owackiego anio³ zwi¹zany jest w³anie z poruszeniami, drgnieniami duszy, tj. z wewnêtrznym ¿yciem. Raz tylko poeta pos³uguje siê konkretnym obrazem. Mowa o fragmencie utworu Jan Bielecki, gdy
bohater pokazuje Annie anio³a przedstawionego na witra¿u kaplicy45:
40
41
42
43
44

Ibidem, s. 368.
A. Boleski, W sferze wyobrani poetyckiej Juliusza S³owackiego, s. 17.
Ibidem.
J. S³owacki, Lambro, w: Dzie³a Juljusza S³owackiego, s. 366367.
[ ] ujrza³em Pana siedz¹cego na wysokim i wynios³ym tronie, a tren Jego szaty wype³nia³
wi¹tyniê. Serafiny sta³y ponad Nim; ka¿dy z nich mia³ po szeæ skrzyde³; dwoma zakrywa³ sw¹ twarz,
dwoma okrywa³ swoje nogi, a dwoma lata³. I wo³a³ jeden do drugiego: »wiêty, wiêty, wiêty
Pan, JHWH Zastêpów, ziemia ca³a pe³na jest Jego chwa³y!« (Iz 6, 1-2). S³owa, które wypowiada³y
serafiny znane s¹ obecnie jako hymn Trishagion i s¹ czêci¹ hymnu Sanctus piewanego podczas mszy.
45 A. Boleski, W sferze wyobrani poetyckiej Juliusza S³owackiego, s. 17.
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Patrz na te okna, na szkle malowid³a,
Gdy b³ynie s³oñce, ów anio³ roztoczy
Ró¿ane lica a srebrzyste skrzyd³a46.

Ta sytuacja, mimo ¿e opiera siê na rzeczywistym przedstawieniu anio³a,
obrazuje doznania duchowe, wiêc mo¿na po³¹czyæ j¹ z koncepcj¹ boskiego
stworzenia przyjêt¹ przez m³odego poetê.
Motyw anio³a zwi¹zany jest równie¿ ze sfer¹ bardzo o¿ywion¹ w twórczoci S³owackiego, o której nie sposób nie wspomnieæ, czyli z mi³oci¹. Przedstawiany jest nie tylko w ujêciu anio³a-kobiety, ale jako mi³oæ sama w sobie,
têsknota za tym uczuciem oraz marzenie o nim. Zwi¹zane z t¹ kwesti¹ porywy,
zawody, niepokoje pojawiaj¹ siê pod postaci¹ dwóch anio³ów  prawego
i lewego. Szczególnie interesuj¹cy jest wiersz pod tytu³em Anio³ ognisty, mój
anio³ lewy, pochodz¹cy z pónego okresu twórczoci poety, obrazuje niepokój
podmiotu lirycznego zwi¹zanego z o¿ywieniem dawnego uczucia oraz chêæ
powrotu do stanu duszy nieporuszonego mi³oci¹. Erotyk ten ³¹czy w sobie
motywy syberyjskie oraz motyw grobów. Podmiot liryczny wiersza mówi do
czytelnika jakby zza mogi³y. Za o¿ywienie dawnego uczucia odpowiada w³anie
ów anio³, który to nazwany jest anio³em ognistym i lewym.
Zagl¹daj¹c do S³ownika symboli W³adys³awa Kopaliñskiego, odnajdziemy
bardzo obszerne wyjanienie has³a ogieñ, z którego wynika, ¿e jest on symbolem wiecznoci, wiat³a, ciep³a, Boga-Stwórcy, gniewu bóstwa, mi³oci bóstwa;
owiecenia duchowego; ¿ycia, mi³oci, oczyszczenia47.
Usytuowanie anio³a po lewej stronie mo¿e symbolizowaæ ustawienie go
bli¿ej serca, bli¿ej w³anie tego, co jest ród³em wspomnianego uczucia. Anio³
zdaje siê byæ symbolem mi³oci idealnej w taki sposób, jakby prawdziwe uczucie mi³oci by³o czym boskim, niezmiernie czystym, nieziemskim i mo¿liwym
do zrealizowania tylko w niebie. Podmiotem lirycznym jest duch ludzki, uparcie
d¹¿¹cy do genezyjskich celów, najdoskonalszej formy, w utworze okrelanej jako
wiat³o s³oneczne. Przewodni motyw anio³a symbolizuje odmienne wiaty wartoci: anio³ ognisty, lewy  ziemski, niedoskona³y i anio³ wietlisty
 pozaziemski. Lewa strona nie jest bez znaczenia, bo przywo³uje nam od razu
wa¿n¹ dla nas sferê bosk¹, która niesie ze sob¹ dowiadczenie nieskoñczonoci48.
Wracaj¹c do S³ownika symboli Kopaliñskiego, warto zwróciæ uwagê, ¿e:
Prawy (prawa strona) symbolizuje bóstwo, zbawienie, duchowoæ, wy¿sze
cnoty, mi³osierdzie, ³askawoæ, m¹droæ, wiadomoæ, rozum; przysz³oæ;
46

J. S³owacki, Jan Bielecki. Powieæ narodowa polska oparta na podaniu historycznym,
w: Dzie³a Juliusza S³owackiego, t. I, Kraków 1882, s. 50.
47 Zob. Ogieñ, w: W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 1990, s. 269272.
48 Zob. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IS/leksykon_sztuki_chrz_24.html (15.05.2014).
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dzieñ; ewolucjê; wejcie, otwarcie, otwartoæ, ekstrawersjê; pomoc, przyjañ,
dobrotliwoæ, mi³oæ, seks, mêskoæ; legalnoæ, prawo, autorytet, hierarchiê,
porz¹dek, praworz¹dnoæ, trwa³oæ, dobrobyt, szczêcie, powodzenie, sukces;
wysi³ek, si³ê, aktywnoæ, rozrost; zachowawczoæ, konserwatyzm, wstecznictwo. [ ] Lewy (lewa strona) symbolizuje stronê ¿eñsk¹, materialn¹, doczesn¹,
gorsz¹, nieszczêliw¹, ksiê¿ycow¹, magiczn¹, mierteln¹, nienormaln¹, ni¿sz¹,
niepraw¹; przesz³oæ, rozwój wsteczny, podwiadomoæ; pokój, ciszê, odpoczynek, kontemplacjê, introwersjê, m¹droæ, mi³oæ, zwi¹zek nielubny, nielubne dziecko; noc, satanizm, z³y omen; biernoæ, nieszczêcie, niepowodzenie,
podesz³y wiek, s³aboæ, schy³ek, mieræ, pogrzeb; niezadowolenie, potêpienie, wrogoæ; sprawiedliwoæ, innowacjê, ryzyko, nielegalnoæ, radykalizm,
postêp49.
Osobn¹ grup¹ anielskich stworzeñ stanowi¹ wizerunki zwi¹zane z ojczyzn¹, szczególnie powi¹zane z osobistymi uczuciami poety, z pragnieniem powrotu do kraju, w którym siê urodzi³. W wierszu Je¿eli kiedy  w tej mojej
krainie têsknotê artysty wyra¿a stoj¹cy na ojczystej ziemi archanio³ z³oty50,
który próbuje ochraniaæ umi³owany kraj swym mieczem i zwiastowaæ nowe,
lepsze ¿ycie. Utwór ten to liryczny monolog, w którym pozorne opanowanie
ukrywa ogromn¹ têsknotê za krajem. Wystêpuje tutaj wyrana sakralizacja ziemi
rodzinnej przedstawiona za pomoc¹ biblijnego motywu stra¿nika-archanio³a.
Dwoistoæ podmiotu lirycznego objawia siê w tym, ¿e z jednej strony jest on
duchem d¹¿¹cym ku wyzwoleniu siê z materii, ku absolutowi, a z drugiej jednoczenie cz³owiekiem, który pragnie wróciæ do pamiêtanej wszystkimi zmys³ami
ojczyzny choæby za cenê cofniêcia siê z promieni do cia³a.
Skupmy siê na dwóch przedstawionych w utworze kolorach, które to
dotycz¹ zagadnienia nieskoñczonoci, ukazanego przez sferê niebiañsk¹, anielsk¹, za pomoc¹ tego, co boskie. Zacznijmy od samego przymiotu archanio³a51,
jakim tutaj jest barwa mu towarzysz¹ca. Z³oto jest symbolem boskoci, niemiertelnoci, niezniszczalnoci, chwa³y, doskonalenia i owiecenia duchowego.
Symbolizuje wszystko, co wa¿ne i wartociowe  równie¿ w sferze ducha,
a tak¿e m¹droci. Kojarzy siê ze s³oñcem i wiat³em s³onecznym oraz ogniem
czy nawet ze witem, budz¹cym siê dniem, a id¹c dalej  nawet z ukrytymi
skarbami. Mo¿e tak¿e przynosiæ konotacje, takie jak: chciwoæ, zazdroæ,
49
50
51

Zob. Prawy/lewy, w: W. Kopaliñski, S³ownik symboli, s. 339.
A. Boleski, W sferze wyobrani poetyckiej Juliusza S³owackiego, s. 23.
W niektórych religiach: ka¿dy byt duchowy, stoj¹cy w hierarchii niebiañskiej wy¿ej ni¿ pozostali anio³owie, naczelnik anio³ów. Okrelenie to dotyczy tak¿e jednego z dziewiêciu chórów anielskich.
Zazwyczaj archanio³owie s¹ uto¿samiani z najwy¿szymi ksi¹¿êtami nieba. Jednak wed³ug Pseudo-Dionizego stanowi¹ oni ósmy (z dziewiêciu) chór anielski. Stoj¹ na czele hufców anielskich. Wed³ug ró¿nych tradycji ró¿na jest liczba archanio³ów, przy czym zazwyczaj wymienia siê siedmiu.
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zawiæ oraz pokusê, ale ta interpretacja nie dotyczy postaci archanio³a52. Zatem
archanio³ z³oty, chroni¹cy kraj mieczem, zwiastowaæ mo¿e lepsze jutro, nieæ
nadziejê i chwa³ê, a tak¿e wiadczyæ o niezniszczalnoci, niemiertelnoci zarówno rzeczy materialnych, ludzi, jak i idei oraz wiadczyæ o namiastce nieskoñczonoci.
Ów archanio³ stoi poród piêknego krajobrazu, który s³owem maluje S³owacki. Spójrzmy znów na kolory, jakie tworz¹ wspomniany widok. Otó¿ b³êkit
jest symbolem nieba, niebiañskoci, siedziby bogów, spokoju, uduchowienia,
a tak¿e wiary, pobo¿noci, harmonii duszy czy nawet czarów, a co dla nas
najwa¿niejsze, równie¿ nieskoñczonoci, ogromu, trwa³oci, wiecznoci, czasu
i przestrzeni. B³êkitne niebo uwa¿ano w staro¿ytnoci za tward¹, kryszta³ow¹
czaszê, st¹d b³êkit wyobra¿a trwa³oæ, wiernoæ, niebiañskoæ, boskoæ. B³êkit
jako barwa pogodnego nieba, oddali, wody, uchodzi za kolor ch³odny, niematerialny, nierealny, fantastyczny, wi¹¿¹cy siê z zimnem i okrucieñstwem stali,
a tak¿e z marzeniem sennym i z zadum¹53.
Zwrotki, których s³uchaj¹c ¯eromski mia³ zawsze ³zy w oczach54  takie
wiadectwo przekazuje nam Jan Lechoñ, odnosi siê ono w³anie do poni¿szego
wiersza Juliusza S³owackiego o tytule Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach55:
Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach
I chc¹c powitaæ lec¹ w nasze strony 
Ludzie schyleni w nêdzy i w niedolach
Cierniowymi siê k³aniaj¹ korony.
Id¹ i szyki witaj¹ podró¿ne
I o miecz prosz¹, tak jak o ja³mu¿nê.
 Postój! o postoj¹, hu³anie czerwony!
Przez co to koñ twój zapieniony skacze?
 To nic... to mojej matki grób zhañbiony,
Serce mi pêka, lecz oko nie p³acze. 
Koñ doby³ iskier na grobie z marmuru
I mciwa szabla wylaz³a z jaszczuru56.

Drobny ten wiersz wpisany przez poetê do albumu rysunkowego z podró¿y na wschód, opublikowany zosta³ po raz pierwszy w 1881 r. w poznañskiej
52
53
54

Zob. W. Kopalinski, S³ownik symboli, s. 499501.
Ibidem, s. 2425.
S. Makowski, Przyczynek do genezy wiersza S³owackiego Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach , Ruch Literacki 45 (1961), s. 211.
55 Stefan ¯eromski wielokrotnie nawi¹zywa³ do tego wiersza. Zob. S. ¯eromski, Ewakuacja
Krakowa, w: S. Makowski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 325.
56 J. S³owacki, Anio³y staj¹ na rodzinnych polach, w: idem, Wiersze, s. 121.
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Warcie. Jego powstanie wi¹¿e siê z nastrojami paryskiej emigracji po przyjêciu
przez Mickiewicza nauki Andrzeja Towiañskiego57. Pod wp³ywem jego idei ca³e
emigracyjne towarzystwo mówi³o o powrocie do kraju, S³owacki z zainteresowaniem s³ucha³ nowych teorii, choæ wobec towianizmu zachowywa³ daleko
id¹cy dystans, a wrêcz krytycyzm. W takiej w³anie atmosferze powsta³y te
dwie zwrotki  Juliusz przeciwstawia siê pomys³om Mistrza, ukazuje powrót do
kraju i odrodzenie Polski jako czyn ca³ego narodu, a nie rezultat towianistycznej
nauki, nie wynik jakiego cudu, jak to g³osi³ Mickiewicz ze swoj¹ grup¹58. Jest
to tak¿e wspomniana ju¿ poetycka wizja powrotu emigracji do kraju. Pierwsza,
pe³na spokoju, narracyjna sekstyna ukazuje panoramiczny obraz powitania na
rodzinnych polach, powracaj¹cych emigrantów przez udrêczony naród prosz¹cy o miecz. Druga, dynamiczna, dialogowa, ilustruje tê sytuacjê jednostkowym przyk³adem: u³an, którego koñ potkn¹³ siê o symboliczny matki grób
zhañbiony, wyci¹ga mciw¹ szablê. Obie wiêc zbiorowoci, emigracyjna
i pozostaj¹ca w kraju, dojrza³y do pragnienia czynu i zemsty. Motyw anio³ów
i cierniowych koron uwiêca sytuacjê  jest to powrót do polskiej ziemi obiecanej, zapowiadane przez proroków z³¹czenie siê z narodem. Geneza utworu
opiera siê o czas paryskiej emigracji po 10 sierpnia 1841 r., kiedy to w tym
punkcie zbiega³y siê zasadnicze opozycje romantycznego mesjanizmu, pojawia³y
siê pytania o zgodnoæ ludzkiego czynu z boskim planem dziejów i etyczn¹
ocenê dzia³ania w historii  a wiêc dylematy »untu« i »zemsty«59.
Interesuj¹ce s¹ w tym wierszu anio³y  przedstawione w sposób konwencjonalny, w³aciwy dla poezji romantycznej, zaanga¿owane w sprawy narodowe.
Istoty te zwi¹zane z ziemi¹ ojczyst¹ i Polakami, nie daj¹ siê jednoznacznie
zinterpretowaæ. Mo¿na traktowaæ je jednoczenie jako boskich wys³anników,
anio³ów stró¿ów polskiego narodu, jak i zjadaczy chleba z wiersza Testament
mój (Lecz po mierci was bêdzie gniot³a niewidzialna, A¿ was, zjadacze chleba
 w anio³ów przerobi). Mog¹ byæ równie¿ wszystkim tym, co by³o dla narodu
i w narodzie wielkie i wiête. S¹ to anio³y rycerskie i polskie, uwiêcaj¹ ziemiê,
na której stoj¹, uto¿samiaj¹ siê z cierpi¹cymi ludmi. Boskie istoty zdaj¹ siê
stanowiæ nieod³¹czny element ojczystego krajobrazu, wyra¿aj¹cy siê równie¿
przez uczestnictwo w historii. Ludzie stoj¹cy na rodzinnych polach s¹ pogr¹¿eni
w nêdzy i niedoli, ale nieupokorzeni. Wrêcz przeciwnie  s¹ spokojni, pe³ni
57 Historycy literatury spieraj¹ siê o czas powstania wiersza, w tej pracy pos³ugujê siê ustaleniami
Stanis³awa Makowskiego zawartymi w artykule Przyczynek do genezy wiersza S³owackiego Anio³y stoj¹
na rodzinnych polach  oraz w pracy zbiorowej pod tytu³em Juliusza S³owackiego rym b³yskawicowy.
Analizy i interpretacje.
58 S. Makowski, Przyczynek do genezy wiersza S³owackiego Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach , s. 215.
59 M. Janion, M. ¯migrodzka, Romantyzm i historia, s. 532.
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pokory  tak jak anio³y. Ju¿ samo s³ownictwo u¿yte przez poetê nadaje mêczeñskiemu ludowi znamiona wiêtoci  k³aniaj¹ siê, witaj¹, prosz¹. Anielska
wznios³oæ pierwszej strofy zostaje zestawiona z energicznoci¹, dynamizmem
strofy drugiej. Obie te sceny s¹ odmiennymi wizjami Polski i Polaków  z jednej
strony rozpacz, z drugiej zemsta.

Wnioski
Anio³y Juliusza S³owackiego to postacie, dziêki którym mo¿emy zbli¿yæ
siê niemal do nieskoñczonoci, odczuæ j¹ i bez ma³a dowiadczyæ. To, co nie
tylko anielskie, ale i niebiañskie, co zbli¿a do Boga, siêga ku górze, podnosi
nas, czytelników do wielkoci, daje nam takie uczucie. Tutaj wyra¿one zosta³o
ono nie tylko przez postaæ anio³a, ale równie¿ za pomoc¹ braw i krajobrazu. Jak
ju¿ wczeniej wspomniano, zarówno nieosi¹galna naszym wzrokiem linia horyzontu, jak i przestrzeñ wertykalna, czy wszystkie najdrobniejsze szczegó³y, tworz¹ce sytuacjê lityczn¹, budz¹ uczucia nieskoñczonoci, poprzez to, ¿e staj¹ siê
niepojête.
„…ANIOŁ ŻYCIA ZADRŻAŁ WE MNIE”
– ROMANTYCZNE DOŚWIADCZENIE DUCHOWOŚCI
W LIRYCE JULIUSZA SŁOWACKIEGO
(STRESZCZENIE)

Wyobra¿enia istot bo¿ych zosta³y upowszechnione g³ównie przez literaturê, w wielu utworach
z ró¿nych epok odnaleæ mo¿emy motywy anielskie. Najwiêkszym jednak zainteresowaniem cieszy³y
siê boskie istoty w okresie romantyzmu, kiedy ludzie wierzyli w potêgê uczuæ, intuicjê, zajmowali siê
mistycyzmem, fantastyk¹. Juliusz S³owacki, znany równie¿ z kreacji angelologicznych, czerpa³ swe
anielskie wizje z wielu kultur i tradycji  od biblijnej przez mistyczn¹ a¿ po ca³kowicie literack¹. Ka¿dy
z obrazów tych boskich stworzeñ jest oryginalny, nosi znamiona indywidualizmu i nie powiela kolejnych wizerunków. Anio³, jako motyw, którego walory fizyczne i psychiczne utrwalone by³y przez
wieki, nie wymaga okreleñ ani uzupe³nieñ, jednak warto zwróciæ uwagê na jego literackie odtworzenie, funkcjonowanie motywu duchowego w dzie³ach twórcy filozofii genezyjskiej.
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„... THE ANGEL OF LIFE TREMBLED IN ME”
– THE ROMANTIC EXPERIENCE OF SPIRITUALITY
IN JULIUSZ SLOWACKI’S LYRIC POETRY
(SUMMARY)

It is chiefly literature that has shaped popular images of celestial beings, and so not surprisingly
many works of different literary periods provide the motif of angels. During the Romantic period,
the interests in angels grew significantly as people tended to believe in the power of feelings and
intuition, and were concerned with mysticism and fantasy. Juliusz S³owacki, known for his angelological inclinations, derived his visions from many cultures and traditions, from the biblical through the
mystical to the purely literary. Each of his angelic images is original and does not follow the established patterns of representation. The motif of angels, whose physical and psychological traits have
been recorded over centuries, does not require detailed description or much complementing, yet it
seems worthwhile drawing attention to the literary recreation of the motif and its functioning as an
element of S³owackis spiritual philosophy.

„...DER ENGEL SCHÜTTELTE LEBEN IN MIR”
– DIE ROMANTISCHE ERFAHRUNG VON SPIRITUALITÄT
IN DER LYRIK VON JULIUSZ SLOWACKI
(ZUSAMMENFASSUNG)

Es ist vor allem die Literatur, welche die beliebtesten Bilder der himmlischen Wesen geformt
hat und so überrascht es wenig, dass viele Werke aus verschiedenen Zeiträumen das Motiv der Engel
zeigen. Die Romantik ist die Zeit, in der das Interesse an Engeln deutlich gewachsen ist. Die Leute
neigten dazu, an die Macht der Gefühle und Intuition zu glauben, und befassten sich mit Mystik.
Juliusz Slowacki, der für seine angelologische Neigungen bekannt ist, leitete seine Visionen aus vielen
Kulturen und Traditionen, aus der biblischen, der mystischen und aus der rein literarischen. Jedes
seiner engelhaften Bilder ist originell und folgt keinem etablierten Muster. Das Motiv der Engel, deren
physische und psychische Eigenschaften über Jahrhunderte hinweg aufgezeichnet wurden, erfordert
keine detaillierte Beschreibung oder Ergänzungen. Doch scheint es lohnend zu sein, die Aufmerksamkeit auf die literarische Verarbeitung des Motivs und seine Funktionsweise als ein Element der
spirituellen Philosophie von S³owacki zu leiten.

