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wiąże się z jego misją mesjańską, bez której niemożliwa jest realizacja planu 
Opatrzności dotyczącego ludzkości.

POEZJA MICKIEWICZA I SŁOWACKIEGO
JAKO TEZA I ANTYTEZA

W tekście Kilka słów o Juliuszu Słowackim nie pada słowo „wieszcz”, ale 
de facto w rozprawie tej Mickiewicz i Słowacki zyskują rangę wieszczów ze 
względu na znaczenie ich poezji dla wspólnoty narodowej pozbawionej własnej 
państwowości: „Czyn, którym duch nasz się objawił po rozebraniu się z ciała poli-
tycznego, zowie się Mickiewiczem. On pierwszy z  o d m ę t u  r o z b u j a ł y c h  
f l u k t ó w, mówiąc Krasickiego mową, ogarnął polską ideę piękności i w kształt 
organiczny ją oblekł”54. O Słowackim zaś Krasiński pisze: „W logicznym rozwija-
niu się sztuki polskiej on jest drugim momentem, a zatem różnym od pierwszego; 
idea tylko żywa i mająca dalej się rozwijać zawiera w wnętrzu swoim rozmaitość 
i tę objawia zewnętrznie form różnicą”55. Różnica ta wiążę się też z naturą ich 
poezji: „rzeźbiarskiej” Mickiewicza zestawianego z Michałem Aniołem i „mu-
zycznej” Słowackiego zestawionego z Correggiem i Rafaelem56.

Mickiewicz – w ujęciu Krasińskiego – zdołał „niewidome zamienić na wido-
me; to, co jest, ale bez ciała, zmusić do przyobleczenia się w ciało, a tym samym 
do objawienia się”57. Znamienne jest, że pisząc o Mickiewiczu jako prawodawcy 
poezji polskiej, Krasiński przywoływał głównie Pana Tadeusza. Dzieło Mickie-
wicza, w którym łączy on „genialność Homera i dowcip Cervanta”58, zajmuje 
miejsce szczególne, gdyż stanowi „prawdziwą epopeję”, na jaką „żaden z nowo-
żytnych narodów dotąd się nie zdobył”59. Mickiewicz „postaci umarłe” przekuł 
w „posągi wiecznego wspomnienia”60. W Panu Tadeuszu „plemię umarłe uwiecz-
nił – jak pisał Krasiński w liście do Romana Załuskiego – ono już nie zaginie”61. 
Według projektów mocarstw zaborczych Polska miała już nigdy nie zaistnieć na 

54  T e n ż e, Kilka słów o Juliuszu Słowackim, s. 254.
55  Tamże, s. 264.
56  „Zarzucają zwykle Słowackiemu brak całości – pisał Krasiński – mówią, że ducha swego 

nie ściska dość w karby, że mu żelaznych, rozpoznalnych dość granic nie stawia. Ależ właśnie to 
wypada z tego, czym on jest, ze specyfi cznej jego natury, która odbija jedną z stron wszechświata – 
nie rzeźbiarzem, ale muzykiem się urodził; a w tej jego muzyce, niesione nutami Beethovena, płyną 
farby Correggia, farby Rafaela. Jeśli wam Michała Anioła potrzeba, czemuż go żądacie? czemuż go 
wyglądacie, wy, wśród których on się już objawił?” Tamże.

57  Tamże, s. 254.
58  Tamże, s. 264.
59  Tamże.
60  Tamże.
61  T e n ż e, List do Romana Załuskiego z ok. 18 V 1840, s. 344.
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arenie dziejów, a pamięć o niej, z początku cenzurowana, miała nie przetrwać62. 
Tymczasem uwieczniona w poezji Mickiewicza przeszłość Polski trwa i nie prze-
staje kształtować polskiego ducha. Naród obdarzony został świadomością swej 
przeszłości, pamięcią historyczną. Dopiero więc Mickiewicz położył fundamenty 
pod zbiorową samoświadomość, powołał do życia wspólnotową tożsamość63.

Zgodnie z prawem dialektyki poezja Mickiewicza wyrażająca „byt” narodu 
stanowi tezę, a poezja Słowackiego, dotycząca sfery „myśli” narodu – anty-
tezę. Słowacki nie uwiecznił przeszłości narodowej jak autor Pana Tadeusza, 
lecz niejako poszukiwał jej duchowego sensu. Wskazywał w swojej poezji, że 
„wszystko z nieskończoności jest i w nieskończoność wrócić ma”64. Tworzył 
„historię idealną” narodu, począwszy od mitycznej przeszłości w Balladynie 
czy Lilli Wenedzie, aż po „mistyczną” teraźniejszość w Anhellim65. Nie napisał 
polskiej epopei, lecz dzieła dramatyczne. „Gdzie ciągle dwie sprzeczne siły 
działają – zauważał Krasiński – tam nie kształt epopeiczny, posagowy, ale 
dramatyczny, ruchomy powstanie”66. 

Autor Nie-Boskiej komedii nie wskazał w tekście Kilka słów o Juliuszu Sło-
wackim artysty reprezentującego syntezę poezji Mickiewicza i Słowackiego. Swój 
szkic poświęcił bowiem autorowi Anhellego i jego krytykom. Na końcu tekstu 
podkreślił jednak: „W logicznym rozwijaniu się sztuki polskiej [...] rozmaitość [...] 
jest znakiem, że pęd jakiś konieczny niesie was naprzód – ona jest objawieniem 
tej prawdy, żeście nie martwe ciała, ale żyjące duchy, i że idąc po smętnej drodze 
świata, w lepszą zasuwacie się przyszłość”67. Antagonizm wieszczów nie wyra-
ża zatem całości życia narodu polskiego, zwłaszcza jego „lepszej przyszłości”, 
a tylko ją implikuje, zgodnie z Heglowskimi prawami logiki i Schellingiańskimi 
prawami życia ducha, objawiającymi się tak w przyrodzie, jak i sztuce.

Jeśli uwzględnić wspominaną wcześniej matrycę Schellingiańską: Michał 
Anioł – Correggio – Rafael68, autor Balladyny wbrew tezom ze szkicu Kilka 

62  „Trzy mocarstwa zaborcze [...] w styczniu 1797 roku podpisały [...] protokół, w którym zo-
bowiązały się do wymazywania nazwy Polski z wszystkich przyszłych dokumentów, do unikania 
wzmianek o tym państwie w korespondencji dyplomatycznej i do systematycznego zacierania wszel-
kich śladów jego istnienia”. A. Z a m o y s k i, Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 
966-2008, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 301. 

63  Por. J. F i e ć k o, Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków, Wy-
dawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 142n.

64  K r a s i ń s k i, Kilka słów o Juliuszu Słowackim, s. 255.
65  Por. tamże, s. 257, 260n.
66  Tamże, s. 260.
67  Tamże, s. 264.
68  W malarstwie Michała Anioła Schelling widział między innymi ogrom siły (por. 

F.W.J. S c h e l l i n g, O stosunku sztuk plastycznych do przyrody, w: tenże, Filozofi a sztuki, 
s. 504), „czysto rzeźbiarską siłę” (tamże, s. 505), „powagę i głęboką siłę przyrody” (tamże); w dziełach 
Correggia „zmysłową duszę” (tamże) której wyrazem jest światłocień, „to co fi zyczne podniesione na 
stopień ducha” (tamże, s. 506); w twórczości Rafaela pełnię sztuki, „równowagę tego, co boskie, 
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słów o Juliuszu Słowackim nie mógł wypełnić zarazem drugiego i trzeciego mo-
mentu rozwojowego. Zgodnie z prawami dialektyki powinien zatem pojawić się 
ktoś inny, by swą poezją zsyntetyzować dwa poprzednie kierunki: bytu i myśli, 
oraz wytyczyć drogę czynowi. Poezja stanowiąca syntezę pozbawiona będzie 
znamion ironii i dysonansów,  ukaże „harmonijne pojednanie”.  Według Kra-
sińskiego egzemplifi kacją poezji „dysonansowej” była twórczość Szekspira, 
jednak i utwory Słowackiego nie były wolne od tej skazy.  Dlatego też radził 
Krasiński autorowi Balladyny: „Bądź raczej jak anioł światła i dźwięku, a eks-
perymenta zostaw staremu Willowi [Szekspirowi – M.S.] i anatomikom. Roz-
wiedź tęczę cichą a promienną nad tymi, którym życie gorzką było rzeczą”.

POEZJA KRASIŃSKIEGO JAKO SYNTEZA

W liście do Romana Załuskiego Krasiński pisał już otwarcie o trzecim kie-
runku literatury polskiej: „I on [Adam Mickiewicz – M.S.], i Juliusz [Słowacki 
– M.S.] są dwoma mistrzami, ale dwóch sfer innych, niby to przeciwnych na 
pierwszy rzut oka, tymczasem zupełnie z sobą harmonijnych, dążących do zla-
nia się razem, a gdy się zleją, wtedy będzie mistrz trzeci. W naszej literaturze 
konieczność była Adama, jest Jula, będzie owego trzeciego kiedyś”72. 

Zdaniem badaczy trzeci kierunek w literaturze Krasiński mógł wiązać ze swoją 
misją poetycką, która polegać miała na zniesieniu antagonizmu wieszczów. Jego 
twórczość jako synteza siły dośrodkowej (tezy) i odśrodkowej (antytezy) ujmowa-
łaby całość życia73. W liście do Słowackiego z 23 lutego 1840 roku, zawierającym 
pierwotny szkic rozprawy Kilka słów o Juliuszu Słowackim, obok Mickiewicza 
i Słowackiego usytuowany został jednak Cieszkowski: „Trzeci, to August Ciesz-
k[owski], ale ten należy do fi lozofi i”74. Autor Prolegomenów do historiozofi i 

i tego co ludzkie” (tamże). Zdaniem Schellinga „Rafael przestaje być malarzem, jest fi lozofem, jest 
zarazem poetą” (tamże).  

69  Na temat świata pojęć Krasińskiego zob. A. W a ś k o, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, 
Wydawnictwo Arcana, Kraków 2001, s. 301-317 (rozdział: „Estetyka idealistyczna i profetyzm”).

70  Wydaje się, że nowych kryteriów estetycznych Krasińskiego nie spełniały jego wcześniejsze 
dzieła, na przykład Trzy myśli pozostałe po śp. Henryku Ligenzie czy Herburt (zob. Z. K r a s i ń s k i, 
Herburt, w: tenże, Dzieła literackie, t. 2, s. 627-668), zawierające pierwiastki ironiczne.

71  T e n ż e, List do Juliusza Słowackiego z 10 IV 1841, w: tenże, Listy do różnych adresatów, 
t. 1, s. 458.

72  T e n ż e, List do Romana Załuskiego z ok. 18 V 1840, s. 341.
73  Por. F i e ć k o, dz. cyt., s. 144; E. S z c z e g l a c k a, Romantyczny homo legens. Zygmunt 

Krasiński jako czytelnik polskich poetów, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2003, s. 243-247; 
K l e i n e r, dz. cyt., t. 2, s. 15.

74  Z. K r a s i ń s k i, List do Juliusza Słowackiego z 23 II 1840, w: tenże, Listy do różnych 
adresatów, t. 1, s. 442.
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