
W Szwajcarji

Jako prototyp biblijny dla tego poematu zarysowuje się Pieśń nad Pieśniami.

I tu i tam występuje oblubienica bez imienia, bez rodu, zjawia się na tle przyrody i
znika jak sen jaki złoty.

Oblubienica w Pieśni niepokalana (P. 5, 2), doskonała (P. 6, 8), między córkami, jako
lilja między cierniem (P. 2, 2). Oblubienica w Szwajcarji: święta (VII, 152), niebieska (XIV,
283), zbawiona, kochanka (I, 6), anioł złoty (VII, 133). Była, jak anioł, co myśli i słucha,
skrzydeł anielskich dostawała (VII, 148-9)1. I jedna i druga jest: piękna (P. 2, 10; Szw. XV,
293); miła (Szw. IX, 187, XIV, 270); najmilsza (P. 7, 6). Oblubienica biblijna, jako promień
dymu z wonnych rzeczy mirry i kadzidła (P. 3, 6); oblubienica Szwajcarska płonęła wonna jak
kadzidło mirry (XIII, 259).

Pierwsza oblubienica: jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej (P. 6, 8),
córka książęca (P. 7, 1). Druga oblubienica: jasna królowa (Szw. VII, 136), zaklęta królowa
(Szw. XX, 420), pani jeziora (Szw. IV, 76)2, jak wodne boginie (Szw. IV, 83).

W Pieśni jest djalog między oblubienicą i oblubieńcem - w Szwajcarji jest monolog
oblubieńca. W Pieśni oblubienica tęskni za oblubieńcem: mdleję od miłości (P. 2, 5); w
Szwajcarii oblubieniec: usycham z żalu, omdlewam z tęsknoty (I, 2).

W Pieśni tętni djalog zdwojonemi, potrojonemi epitetami między dwojgiem żyjących,
obecnych. W Szwajcarii ciągnie się tęskny monolog i smętne rozpamiętywania tego, co
zniknęło, jak sen jaki złoty (I, 1).

W Pieśni miłość pełna radości i wesela, w Szwajcarii miłość, przysłonięta mgłą smutku
i żałości.

Jednakże dwa te poematy tak się różnią między sobą i barwą i tonem, że pytać się
godzi, czy te rysy podobne nie są przypadkowe. Odpowiadam: nie. Znajdują się bowiem w
tym poemacie wyraźne ślady, że poeta podczas tworzenia miał w pamięci biblijną Pieśń nad
Pieśniami. Czerpał z tej Księgi, ale czynił to w szczytnym poczuciu piękna poetyckiego, oraz
wrażliwości religijnej odnośnie do Księgi, która do świętych Ksiąg ludzkości należy i opiewa
duchową miłość oblubienicy i oblubieńca. I dlatego może między innemi pisze poeta do
matki (Paryż 1845 luty): ja ci powiem, że przed Chrystusem nie śmiałbym deklamować z
zapałem ani Szwajcarji, ani innych osobistych poematów. Rozumiał, że zbyt wyraźne aluzje
byłyby profanacją, czynił to więc misternie i artystycznie, że się tego nie spostrzega na
pierwszy rzut oka, że pod barwami przyrody alpejskiej kryją się barwy krajobrazów
wschodnich.

Pierwszy przykład. Pieśń nad Pieśniami (2, 12-16): Ukazały się kwiatki po ziemi naszej,
przyszedł czas winnic obrzynania, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej... poimajcie

2 Jeden z utworów Walter Scotta nosi tytuł: Pani jeziora, The lady of the lake.

1 Red.: Pomyłka autora. VII, 148-9: Ja wtenczas modlić się zacząłem do niej. Ave Maria!. X, 209: Była
jak anioł, co myśli i słucha. Brak w tekście słów: skrzydeł anielskich dostawała.
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nam liszki małe (lisy), które psują winnice... Miły mój mnie, a ja jemu.

W Szwajcarii, Słowacki nadaje temu obrazowi barwy i znamiona alpejskie (IX,
187-193): W jakim szalecie żyłem z moją miłą; I wiele nam róż do okien świeciło, I wiele
wiszeń naokoło rosło, Ile słowików na wiszniach się niosło; Ile tam w każdą noc miesięczną,
bladą, Kłóteń słowików płaczących z kaskadą; Ile trzód naszych, szło na łąkach dzwonić...
Tam kwiatki, tu róże. Tam winnice, to wisznie. Tam głos synogarlicy, tu słowików kłótnie.
Tam lisy małe, tu trzody.

Drugi przykład. Pieśni nad Pieśniami (7, 11-12): wynidźmy na pole, mieszkajmy we
wsiach. Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, jeśli kwitnie winnica, jeśli kwiecie zawiązuje
się w owoc, jeśli kwitną jabłka granatowe.

W Szwajcarii, Słowacki przetwarza (VIII, 167-174): Pójdziemy razem na śniegu
korony; Pójdziemy razem nad sosnowe bory, Pójdziemy razem, gdzie trzód jęczą dzwony!
Gdzie się w tęczowe ubiera kolory Jungfrau i słońce złote ma pod sobą; Gdzie we mgle jeleń
przelatuje skory; Gdzie orły skrzydeł rozwianych żałobą Rzucają cienie na lecące chmury.
Tam pole, tu śniegu korony. Tam wsie, tu sosnowe bory. Tam: wstawajmy do winnic, tu:
pójdziemy, gdzie trzód jęczą dzwony. Tam kwitnie winnica, tu w tęczowe kolory ubiera się
Jungfrau. Tam zawiązuje się kwiecie w owoc, tu przelatuje jeleń skory. Tam kwitną jabłka
granatowe, tu rzucają cienie orły skrzydlate.

Obraz ten jest więcej skombinowany, niż poprzedni. W tamtym bowiem poeta brał pod
uwagę tylko różnicę przedmiotów w przyrodzie jednej i drugiej, tu zaś nie tylko przedmioty,
jak: pole i śniegi, wsie i bory, ale też i barwy: kwiecie winnicy i tęczowe kolory Jungfrau
oraz słońce złote. Nadto bierze on pod uwagę ruch, wprawdzie w biblijnym ustępie tylko
pozorny: zawiązuje się kwiecie, czemu w Szwajcarskim obrazie odpowiada ruch
rzeczywisty: przelatuje jeleń. Wreszcie na końcu mamy przeciwstawienie: kwiecie – cienie.

Trzeci przykład. Pieśń nad Pieśniami (3, 7-11). Występuje król Salomon: Oto łoże
Salomonowe sześćdziesiąt mężnych obstąpiło, z najmężniejszych Izrael. Lektykę uczynił sobie
król Salomon z drzewa Libańskiego... Wynidźcie, a oglądajcie córki Sjońskie! króla Salomona
w koronie, którą go ukoronowała matka jego.

W Szwajcarii, Słowacki przetwarza (IV, 77-86): Była jeziora błękitnego panią; Płynęła
lecąc – łódź leciała za nią, Za łodzią jasność... Za tą jasnością rybek korowody, I wyrzucały
się aż do niej z wody; I z takimeśmy płynęli orszakiem... Bo ona była, jak wodne boginie:
Miała powozy z delfinów, z gołębi... I księżycowe korony w noc ciemną... Tam król Salomon,
tu pani błękitnego jeziora. Tam łoże salomonowe, tu łódź wodnej bogini. Tam mężnych
sześćdziesięciu otacza łoże, tu za łodzią płyną rybek korowody. Tam lektyka z drzewa
Libańskiego, tu powozy z delfinów, z gołębi. Tam korona, którą matka ukoronowała, tu
kryształowe pałace i księżycowe korony.

Są nadto inne jeszcze przemianowania przyrody biblijnej na przyrodę alpejską.

Pieśń: Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu (4, 15).
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Poemat: W szwajcarskich górach jest jedna kaskada, Gdzie Aar wody błękitnemi spada
(II, 7-8).

Pieśń: Wstań, wietrze północny! a przyjdź wietrze z południa (4, 16).

Poemat: Wiatr na nas rzucił całe wodne piekło (X, 217).

Pieśń: w rozpadlinach skalnych, w maclochu parkanu: ukaż mi oblicze twoje (2, 14).

Poemat: z tęczy wyszła i z potoku piany (II, 20).

Pieśń: wynidź a idź za stadem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich (1,
7).

Poemat: Poszedłem za nią przez góry, doliny, I szliśmy razem u stóp tej lawiny, Gdzie
śnieg przebiega aż do stóp człowieka... A Rodan z paszczy błękitnej ucieka (III, 40-45).

Pieśń: Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej (8, 2), mówi oblubienica do
oblubieńca.

Poemat: Raz mię ów anioł zaprowadził złoty Przez jasne łąki do lodowej groty (VII,
133), mówi oblubieniec o swej oblubienicy.

Pieśń: Podobny jest miły mój sarnie i jelonkowi: oto on stoi za ścianą naszą,
podglądając okny, patrzając przez kraty (2, 9). Słowa są oblubienicy o swym oblubieńcu.

Poemat: Tameśmy szmerem spłoszyli dwie sarny... Stanęły blisko złote, nieruchome; I
utopiły oczów błyskawice W kochanki mojej błękitne źrenice... Głowy promienne pokładły na
sobie (III, 48-55). Są słowa oblubieńca.

Pieśń: Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada; bo mię opaliło słońce (1, 5), mówi
oblubienica o sobie.

Poemat: Tak jasną była od promieni słońca! Tak pełna w sobie anielskiego świtu! (II,
22), mówi oblubieniec o swojej wybranej.

Pieśń: Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico! zraniłaś serce moje jednem
okiem twojem (4, 9), mówi oblubieniec do oblubienicy.

Poemat: zakochały się w niej moje oczy; A za Tym zmysłem... Poszło i serce, a za
sercem dusza (I, 25-27).

Pieśń: Jako lilja między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami (2, 2), mówi
oblubieniec. Miły mój... który się pasie między liljami (2, 16), mówi oblubienica.

Poemat: Lilja jedna, cała jasna, w bieli… I liljowa wnet łodyga pękła, I kwiat z niej
upadł twoją piersią ścięty (XII, 243-254), mówi oblubieniec o swej wybranej.

Myśl zasadnicza utworu, zarysy obrazów przyrody, wykazują niejakie zbieżności z
Biblją. Wpływ ten jednak zaznacza się niezbyt wyraźnie, gdyż potężny polot twórczy w
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poecie wyrwał się z więzów i wpływów i w obrazach, w sposobie wysłowienia, w toku
opowiadania kładł znamię swej odrębności i wyciskał pieczęć swego genjuszu, poeta czerpał
ze swych własnych przeżyć na łonie czarującej przyrody Szwajcarskiej.
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