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poematu Dzieje Sofos i Heliona Juliusza Słowackiego 

Idea wiary nowej rozwinięta 

W błyśnieniu jednym zmartwychwstała we mnie 

Cała, gotowa do czynu i święta, 

Więc niedaremnie, o! nienadaremnie 

Snu śmiertelnego porzuciłem łoże. 

Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże! 

(Juliusz Słowacki, Tak mi, Boże, dopomóż)
1
 

Streszczenie 

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę dotyczącą tzw. mistycznego 

okresu twórczości Juliusza Słowackiego. Analizując i interpretując jeden z utworów 

Słowackiego – poemat Dzieje Sofos i Heliona, próbowano wskazać wpływ kontekstu 

teologicznego na wymowę i przesłanie tegoż dzieła. Autorka artykułu, na drodze 

badawczej, posłużyła się licznymi odwołaniami do religioznawstwa (m.in. gnozy),  

a także odwołaniami do szeroko pojętego kontekstu kulturowego.  

Słowa kluczowe: poemat, Słowacki-mistyczny, filozofia genezyjska, gnoza, mitologia, 

reinkarnacja, teologia, Sofos, Helion 

Na twórczość Juliusza Słowackiego z okresu tzw. genezyjskiego, składają 
się głównie utwory o niejednolitej kompozycji. Ta nieciągła struktura utworów 
wiąże się z nowym nurtem ideowym, który całkowicie zdominował światopogląd 
Słowackiego. Z okresu twórczości mistycznej wieszcza, obejmującej ostatnie lata 
jego życia, trudno jest rozdzielić warstwę stricte literacką – charakteryzującą się 
licentia poectica i fantazją; od twórczości zaangażowanej ideologicznie, która 
stanowi pretekst do tworzenia utworów nieobojętnych światopoglądowo.  
                                              
1
  J. Słowacki, Tak mi, Boże, dopomóż, [w:] idem, Wiersze i poematy. Wybór, PIW, Warszawa 1978, s. 48. 
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W przypadku Słowackiego i jego twórczości po roku 1840, literackość i ideo-

logia mistyczna zlały się w jeden przekaz do tego stopnia, że posądzano poetę 
już nie tyle o wieszczy szał, ile o utratę zmysłów, rozumu2. Jak zauważa Alina 
Kowalczykowa, Słowacki „dotąd miał tylko «przeczucia» (o których pisywał  
w listach), teraz wie. Zna prawdę”3

. Ta prawda, rzekomo objawiona podczas 

pobytu w Pornic, stanowi rozwinięcie wcześniejszej filozofii genezyjskiej  
i dopełnia ją o znamiona mistycyzmu i quasi-towianizmu. 

Z problemem zapisu prawdy objawionej i przeczuwanej Słowacki 

borykał się nieustannie – on, który dawniej nie przeżywał tego typu 

rozterek, teraz wielokroć zapisuje te same myśli, te same zdania nawet, 

szukając dla nich właściwego wyrazu, zostawia wiele fragmentów 

zarzuconych, nie jest w stanie kończyć rozpoczętych dzieł; i wreszcie,  

w szkicu przedmowy do Króla Ducha czyni z tej fragmentaryczności 

dzieła rys prawdziwego poety 4. 

Idea wędrówki dusz, ducha globowego i ponownych wcieleń tej samej 
istoty, wydaje się być dla Słowackiego doskonała tylko na etapie poznania 
duchowego. Dlatego właśnie obranie w słowa tak trudnej filozoficznej wykładni 
nastręcza twórcy początkowych trudności. Słowacki mistyczny pisze dzieła 
o fragmentarycznej, urwanej kompozycji, które odzwierciedlają na poły stan jego 
rozdartej duszy. Jednym z takich utworów o niejednolitej kompozycji są nie-

wątpliwie Dzieje Sofos i Heliona. Będą one tematem moich szczegółowych roz-

ważań w dalszej części artykułu. Poemat, jaki zredagował po śmierci Słowackiego 

Juliusz Kleiner 
5, składa się z tekstu głównego podzielonego na dwa rozdziały, 

które jednak do końca nie usatysfakcjonowały autora Anhellego. Słowacki stwo-

rzył jeszcze kilka wersji tych samych ustępów, które niejako w grafomańskim 
szale kilkakrotnie przeredagowywał. Aby lepiej zrozumieć ideę badanego utworu, 

należy odwołać się jeszcze do trzech innych dzieł Słowackiego: Dialogu jedno-

litego, Dialogu troistego oraz do Kontynuacji dziejów Sofos i Heliona, których to 
echa pobrzmiewają w Dziejach Sofos i Heliona. W pracy traktującej o odmianach 

intertekstualności Henryk Markiewicz wskazuje na pojęcie odwołania i związa-

nych z nim niejednoznaczności semantycznych. Próba ujęcia intertekstualności  
w logiczną definicję powoduje, paradoksalnie, wielowariantywność tego pojęcia6

. 

                                              
2
  Zob. polemikę Jarosława Marka Rymkiewicza dotyczącą twórczości J. Słowackiego w pracy Juliusz 

Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 1982, s. 194 (Przytaczane są tam zarzuty Krasińskiego, 
Gaszyńskiego, Cieszkowskiego i matki Słowackiego – Salomei z Januszewskich na temat rzekomej 

choroby psychicznej poety).  
3
  J. Słowacki, Krąg pism mistycznych, oprac. A. Kowalczykowa, BN I nr 245, Wrocław 1982, s. III. 

4
  Ibidem, s. LIX. 

5
  Zob. J.M. Rymkiewicz, op. cit., s. 236. Oprócz J. Kleinera ważnym badaczem – krytykiem twórczości 

Słowackiego był także Antoni Małecki. 
6
  H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, [w:] idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, PWN, 

Warszawa 1989, s. 206. 
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Analizując utwór Słowackiego i pamiętając przy tym o wcześniej wspomnianych 
utworach które uczestniczyły w genezie Dziejów Sofos i Heliona, skłaniam się 
najbardziej ku rozumieniu intertekstualności w ujęciu Renate Lachmann jako 
„[…] nowej jakości tekstualnej, która wynika z implikatywnej relacji między 
fenotekstem a tekstem odniesieniowym [Referenztext] zagwarantowanej przez 

sygnał odniesienia”7
. 

Interpretowany w tej pracy poemat Słowackiego można uznać za przykład 
fenotekstu – tekstu odniesieniowego do Dialogu jednolitego i Dialogu troistego. 

W artykule, który może stanowić jedynie zaczątek dalszych, pogłębionych analiz 
Dziejów Sofos i Heliona, skupię uwagę na opisie obecnych w utworze nawiązań 
do gnozy i do szeroko pojętego kontekstu teologicznego i filozoficznego. W ten 
sposób, na podstawie badanego utworu, spróbuję zrekonstruować obraz ducho-

wości Słowackiego z lat 1840-1849. Na charakter tekstu miał niebagatelny wpływ 

zakres religijnych zainteresowań romantyka. Pomijam kwestię romantycznego, na 

poły religijnego postrzegania natury jako miejsca działań deus artifex, czy też 
poetyckich form modlitw i skłonności do egzaltacji. Słowacki, będąc zakorzenio-

nym w realiach swojej epoki, jednocześnie wykraczał poza nią, nie tylko pod 
względem talentu, ale także pod względem postrzegania Boga. Stwórca według 
jego wizji nie był tylko kreatorem czy artystą przyoblekającym niebo  
w zachodzące, pełne poetyckości, słońce, ale w każdej chwili mógł posłać swojego 

anioła, aby ten zniszczył ziemię, jak niegdyś Sodomę i Gomorę. Właśnie taki, 
pełen sprzeczności obraz Boga interesował poetę. Jak zauważa Wacław Pyczek:  

Lektura Biblii dla Słowackiego była niezwykle istotnym doświadczeniem. 

Ukochał on szczególnie pneumatologicznie zorientowane pisma św. Jana, 

a zwłaszcza Apokalipsę. Ten fakt miał bardzo poważne konsekwencje. 

Określił bowiem niejako z góry kształt nadziei. Spełnienie mogło nastąpić 

tylko w sferze ducha, tzn. poprzez jej odkrywanie i „zagospodaro-

wywanie”. Taką intuicję ujawniał już Słowacki w Godzinie myśli, kiedy 

widział przed sobą „krainę ducha do zdobycia”8
. 

Dzieje Sofos i Heliona są wynikiem zainteresowania Słowackiego Pismem 
Świętym, gnozą, a także towianizmem i filozofią genezyjską. Aby móc lepiej 
dostrzec te nawiązania warto przyjrzeć się bohaterom utworu. Jak podaje Juliusz 
Kleiner we wstępie do Dzieł wszystkich  Słowackiego, bohaterowie poematu – 

Sofos i Helion – zostali wykreowani w oparciu o postaci autentyczne. Słowacki, 
przeżywając silnie uroczystość ślubną Zofii Mielęckiej i Feliksa Węgierskiego, 
postanowił uwiecznić ich w postaciach bohaterów swojego poematu. Dwie 
wersje utworu  

                                              
7
  Cyt. za: H. Markiewicz, op. cit., s. 206. ( Jak podaje autor, R. Lachmann dokładniej tę myśl rozwija  

w pracy: Ebenen des Intertextualit tsbegriffs). 
8
  W. Pyczek, Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999, s. 20. 



ANNA NAPLOCHA  

102 

[…] powstały zatem mniej więcej w jednym czasie, a jako człony 

przeznaczone do poematu o Sofos i Helionie i nawiązujące do małżeń-

stwa Zofii Węgierskiej mogły być ułożone dopiero po powrocie Słowac-

kiego z Wrocławia w r. 1848 w atmosferze tej mistycznej przyjaźni, 

która się między nimi wytworzyła. Jesienią tegoż roku Słowacki napisał 

list do Węgierskiej i kreślił Dzieje Sofos i Heliona. Wynika z tego, że oba 

szkice powstały ok. 5 stycznia 1849 r.9  

Utwór rozpoczyna się idyllicznym opisem pary zakochanych. Kobieta, 

którą możemy utożsamiać z Zofią Węgierską, porównana zostaje do „półchłopki”, 
„na – poły żytniej Bogini” (DzSH, Wstęp, 118)10

. Zwrot ten stanowi czytelne 

odwołanie do mitologii greckiej i do występującej w niej postaci Demeter. 
Bogini ta jest uosobieniem płodności, występuje jako genius loci pól i płodów 
ziemi. Zestawienie z boginią nobilituje w pewien sposób bohaterkę poematu, 
podnosi jej rangę jako tej, która ma dbać o życie małżeńskie. W dalszej części 
utworu czytelnik poznaje „brata” kobiety, którego można utożsamiać z postacią 
Feliksa Węgierskiego. Zostaje on przedstawiony na zasadzie kontrastu wobec 

sielankowej, radosnej postaci dziewczyny. Postać ta to „głęboki smutnik… wielki 

zamyśleniec” (DzSH, Wstęp, 118). Bohater zostaje wykreowany na postać melan-

cholijną, niejako rozdartą wewnętrznie. Podmiot liryczny ujawnia swoją obecność 
w utworze jako osoby trzeciej. Dysponując mocą sprawczą, kreuje idylliczną 
aurę otaczającą bohaterów na przestrzeń, której elementy stają się pretekstem do 
rozważań filozoficznych. Utwór, który w pierwszych wersach przypominał 
panegiryk, pieśń pochwalną na cześć pary, staje się miejscem rozważań natury 
filozoficznej. Małżonkowie, których można było utożsamiać z Zofią i Feliksem 
Węgierskimi, zostają przedstawieni jako para duchów – aniołów: Sofos i Heliona11

. 

Warto w tym miejscu zauważyć pewną analogię odnośnie imienia „Sofos”. 
Stanowi ono zmodyfikowaną wersję imienia ‘Zofia’ (z grec. Sophia – mądrość). 
Ponadto postać Sofos, wykreowaną przez Słowackiego, można utożsamiać  
z Sophią12

 występującą w gnozie. Imię ‘Helion’ stanowi pewną paralelę wobec 
                                              
9
  J. Kleiner, Wstęp, [w:] J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. XV: Próby poematu filozoficznego, red. J. Klei-

ner et al., Wydawnictwo Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław 1955, s. 58.  
10

  Wszystkie cytacje oznaczane w powyższy sposób pochodzą z utworu: J. Słowacki, Dzieje Sofos  

i Heliona, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. XV: Próby poematu filozoficznego, red. J. Kleiner et al., 

Wydawnictwo Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław 1955, s. 118-132. 
11

  Por. fragment w Dialogu troistym z Helionem, Helois i przeciwnikami, gdzie Mistrz zwraca się do 

Heliona i Helois, którą można utożsamiać z wcześniejszą inkarnacją Sofos: „Ty wiesz, Panie – że oto 

tych dwoje, którzy teraz u nóg moich siedzą i są wsłuchani w niebiosa, pojawili się najpierw w chwili 

Edeńskiego zwycięstwa – z najpiękniejszych i z najstraszniejszych form wytryśnione duchy – ubrane 

w ciało alabastrowi podobne… stanęły na szmaragdowej zieleni ogrodu rajskiego…” (J. Słowacki, 

Wstęp. Dialog troisty z Helionem, Helois i przeciwnikami,[w:] idem, Dzieła wszystkie, t. XIV: Genezis 

z Ducha. Dzieła filozoficznego ciąg dalszy, red. J. Kleiner et al., Wydawnictwo Zakład Imienia 

Ossolińskich, Wrocław 1954, s. 229.)  
12

  W gnostycyzmie Sophia to „iskra boska” w człowieku; zrodziła się na początku chaosu, z Pistis 

(wiary) wypłynęło odbicie, które nazwano Sophią (mądrością). Jest zrodzona z woli, oddziela ludzi  
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imienia boga Heliosa. Na tej podstawie należy utożsamiać Heliona jako bohatera, 

reprezentanta pełnego światła, ognia, światło-ści. Stanowi on niejako „iskrę 

boską” dla Sofos, motywując jej działania. Otóż Sofos nie jest w stanie żyć bez 

Heliona, a jej kolejne metempsychiczne wędrówki są wyrazem próby odnalezie-

nia ukochanego, duchowego partnera. Szukanie przez Słowackiego odwołań  

i motywów występujących w gnozie, hinduizmie, chrześcijaństwie czy w gru-

pach sekciarskich, stanowi w nurcie genezyjsko-mistycznym romantyka dość 

często stosowany zabieg, dookreślający treść utworów. Jest to także sposób na 

wyzwolenie duchowe i poszukiwanie mistycyzmu w codziennym życiu. 

Sofos i Helion zostają przedstawieni jako byty niedawno stworzone w akcie 

genezyjskim, jako czyste duchy zadające pytania ontologiczne i egzystencjalne:  

Skąd my przyszli? Czemuśmy płakali? 

Dlaczego bez ojczyzny żywot nasz przeminął? 

Dlaczego ten nam żyje zły – a tamten zginął,  

Który był dobry?  

(DzSH, Wstęp, 119) 

Podobne pytania stawiali sobie także gnostycy, którzy wierząc w werty-

kalną wędrówkę duszy w obrębie jednego żywota, doszukiwali się przyczyn 

swojego obecnego stanu ducha. Ta wiedza, gnosis, miała zagwarantować im 

zbawienie. Według myśli gnostyckiej, to wiedza, a nie wiara, ma moc zbawczą. 

Z zagadnieniem tym wiąże się maksyma cognosce te ipsum – czyli ‘poznaj 

samego siebie’. Paul Ricoeur w artykule Symbol daje do myślenia analizuje  

tę sentencję pod kątem hermeneutyki:  

[…] udawaliśmy przed sobą, że „poznaj siebie samego” miało charakter 

czysto refleksyjny, podczas gdy jest to wezwanie zachęcające każdego 

do poprawy jego położenia w bycie. Jak powiada Platoński Charmides: 

„Mówi Bóg z Delfów do każdego, kto wchodzi: rozważny bądź! Ale 

wyraża się zagadkowo, jak wieszczbiarz. Bo to: poznaj siebie samego!  

i to: rozważny bądź! to jedno i to samo. Zatem to w końcu jako 

wskazówka ludzkiego położenia w łonie bytu, w którym człowiek 

porusza się i istnieje, symbol przemawia do nas
13

. 

Ten, kto pozna samego siebie, sam zbawi siebie poprzez swoją wiedzę, 

ponieważ jest w stanie rozeznać swoje aktualne miejsce na drabinie bytów i ma 

szansę wciąż na nowo się doskonalić.  

                                                                                                                                     
i niebian, jest przedstawiana jako niezmierzone światło. Zob. K. Rudolph, Istota i struktura. Główne 
rysy ideologii i mitologii gnostyckiej, [w:] idem, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji 
religijnej, przeł. G. Sowinski, Kraków 1995, s. 52 -180. 

13
  P. Ricoeur, Symbol daje do myślenia, [w:] idem, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, 

przeł. E. Bieńkowska et al., Warszawa 1985, s. 74. 
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W Dziejach Sofos i Heliona podmiot liryczny przedstawia się jako mentor 

i tłumacz wyjaśniający sens istnienia głównym bohaterom poematu. Podczas 

metempsychicznej wędrówki pary czystych duchów przypomina on Sofos  

i Helionowi o sensie tych przeobrażeń i powtarza niejako cognosce te ipsum,  

z nadzieją, że bohaterowie będą w stanie zrozumieć swój aktualny stan ducha. 

Podmiot liryczny jawi się jako wcielenie Tłómacza Słowa
14

 z Dialogu troistego – 

jest on komentatorem i posiada zdolność wyjaśniania wydarzeń. W poemacie 

zostają opisane dzieje aniołów – Sofos i Heliona, którzy to zostają poddani 

metempsychozie i przechodzą liczne wcielenia swoich pierwotnych bytów.  

W pierwszym rozdziale utworu podmiot liryczny zwraca się do anielskiej Sofos 

w rodzaju męskim. Zwrot ten ma podkreślać hermafrodytyczną naturę anioła, 

gdyż nie jest osobowo ani kobietą, ani mężczyzną, ale czystym duchem. Dwu-

płciowość była dla gnostyków wyrazem doskonałości, poprzez którą objawiała 

się pierwotna, rajska kraina pneumy (odpowiednik chrześcijańskiego raju).  

Jak już zostało wspomniane, bohaterowie poematu przechodzą metempsychozę. 

Pierwszym wcieleniem Sofos jest przebywanie w ciele biblijnej Ewy. Jej towa-

rzyszem, w roli Adama, zostaje Helion, nazywany wcześniej Szczęsnym
15

. 

Nadanie tego imienia, stanowi kolejną wskazówkę interpretacyjną, która pozwala 

utożsamiać Heliona z postacią Feliksa Węgierskiego. Imię Feliks (z łac. felix) 

oznacza przymiotnik ‘szczęśliwy’. Sofos – Ewa i Helion – Adam zostają przed-

stawieni jako biblijni prarodzice ludzkości, którzy wystąpili przeciw nakazowi 

Boga i ulegli namowie węża
16

. Poprzez skosztowanie owocu chcieli stać się 

równymi Bogu. Drzewo Poznania Dobra i Zła miało zapewnić Adamowi i Ewie 

świętą wiedzę. Dla przeciwwagi podmiot liryczny przedstawia wiedzę, która 

faktycznie ma moc zbawczą – jest to wiedza o Dobrej Nowinie, mówiąca  

o nadejściu Zbawcy. Ponadto podmiot liryczny, który można utożsamiać z Tłóma-

czem Słowa, podkreśla istotę wędrówki dusz. Mówi do bohaterów poematu:  

Chyba w aniołach Waszych zmartwychwstanę 

Całą przeszłością; ludy wszystkie w was rozbudzę, 

Każę wam grzechy nosić i własne i cudze 

Zaprawdę!... Uczynię to… czynów waszych wątki 

Przez ostateczne cele i ducha początki  

Usprawiedliwię – ciała będę wam budował 

I budził – i znów w białe groby kładł i chował,  

I znów wyprowadzał…  

                                              
14

  Pisownia za: J. Słowacki, Dialog troisty, [w:] idem, Dzieła wszystkie, T. XIV: Dzieła filozoficznego 
ciąg dalszy, red. J. Kleiner et al., Wydawnictwo Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław 1954. 

15
  Dawniej było to popularne imię, np. Feliks Szczęsny Potocki (1751-1805). 

16
  Por. Rdz 3, 1-24. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odwołania i cytacje z Biblii pochodzą z Biblii 

Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo „Pallotinum”, Poznań  

Warszawa 1984. 
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A duchy pokażę,  

Jako na się wkładając różne piękne twarze  

Po globie się szukały – aż z błąkań się onych stanie powieść – […] 

(DzSH, I, 122) 

W drugim rozdziale poematu Tłómacz Słowa przedstawia na nowo sytu-

ację Sofos – Ewy i wymienia jej wcześniejsze reinkarnacje. Bohaterka, będąc  

w raju, ulokowała już swoją duszę w ciele łani, słowika i róży, gdzie doskonaliła 

się w życiu wewnętrznym. Zwierzęta, pod postaciami których występowała 

Sofos, charakteryzują się wdziękiem, pięknem i delikatnością, czyli cechami 

przypisywanymi kobiecie. W związku z tym Tłómacz Słowa predestynuje Sofos 

do roli „kapłanki uczuć”. Natomiast Helion, który wedle poetyckiej wizji był 

wcześniej w raju orłem i lwem, powinien posługiwać się głównie rozumem, 

niejako „męstwem swojej myśli”. Kolejne reinkarnacje, ponowne wcielenia mają 

za zadanie przygotować bohaterów do osiągnięcia wiecznego szczęścia, do 

zbawienia poprzez poznanie swojej natury. Jak zauważa Dorota Kulczycka, 

„kobieta, zgodnie z twierdzeniami gnostyków, swoim uczuciem i instynktem – 

tak jak mężczyzna dzięki myśli – jest w stanie dojść do królestwa światłości, 

Jeruzalem Słonecznej”
17

. Dawna Sofos – Ewa pogodziła się już ze swoim prze-

znaczeniem, podczas którego musiała znosić brzemię grzechu pierworodnego  

i zbrodni Kainowej. W rozdziale drugim, następuje ponowne wcielenie bohaterki, 

tym razem w postać indyjskiego dziecka – bożka. Tłómacz Słowa porównuje 

także Sofos do mitologicznej Afrodyty, która wyłania się z wody nowego 

stworzenia. Warto w tym miejscu zauważyć kolejne nawiązanie do gnozy. Otóż 

środowiskiem, w którym występuje teraz Sofos, jest woda. Będąc zawieszoną 

między niższymi bytami, bohaterka stale wspierana jest duchem Chrystusowym. 

Podobnie gnostycka Sophia przebywa głównie w wodzie, gdzie podtrzymuje  

ją bóg w ennoi (tzw. siła myślowa, etap w wznoszeniu się ku doskonalszym 

piętrom ducha). Sofos – Ewa była obecna na początku stworzenia, podobnie jak 

Sophia, która jest pierwszą „iskrą stwórczą”. Gnostycka Sophia w akcie 

stworzenia sama chciała być także kreatorką, dlatego bez udziału swojego 

duchowego partnera hermafrodyjskiej natury, stwarza demona – Jaldabaotha. 

Kain, żyjąc w niewiedzy na temat swojego jestestwa, pozostaje w oddaleniu  

od Boga i nie stwarza niczego dobrego. Będąc zapatrzonym w siebie, podejmuje 

jakieś działanie, którym jest w tym wypadku zabójstwo brata. Podobnie Sofos, 

bez udziału swojego ukochanego – duchowego brata, wykorzystując moc 

kreacyjną słowa, stwarza nową religię. Mówi: „Nieśmiertelne są duchy –  

lecz wiecznie / przechodzą / Podług losu” (DzSH, II, 126).  

                                              
17

  D. Kulczycka, Ujęcia gnostyckie wybranych motywów ornitologicznych u Słowackiego mistycznego, 

[w:] Oblicza gnozy, red. E. Przybył, Kraków 2000, s. 288.  
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W stwierdzeniu tym widoczna jest akumulacja idei gnostyckiej, a także 

palingenezy i metempsychozy. Wspólne dla tych prądów myślowych jest prze-

słanie mówiące o wierze w wędrówkę dusz, o wstępowaniu na kolejne stopnie 

doskonałości duchowej poprzez reinkarnację i odradzanie się w innych posta-

ciach. Tak jak poprzednio, ze względu na stopień doskonałości, można było 

porównać Sofos – Ewę do tzw. gnostyckiej Sophii Górnej (niebiańskiej), tak 

teraz, gdy uwzględnimy wertykalny ruch kolejnych wcieleń ku doskonałości, 

można porównać Sofos – Afrodytę i Sofos – kapłankę do Sophii Dolnej 

(ziemskiej, upadłej)
18

. Ta degradacja wynika także z niekontrolowania własnych 

pożądań przez Sofos, która w pełni staje się „kapłanką uczuć”, tęskniąc za 

utraconym Helionem. Za przyczyną rozgłaszanej przez nią idei, rozszerza się na 

świecie zło. Ludzie palą na ofiarnych stosach zmarłych, gdzie na wzór pogań-

skich, w tym także egipskich pochówków, wraz z odejściem męża chowano do 

grobu przedmioty codziennego użytku. Sofos staje się demoniczną kapłanką, 

która szuka ukojenia w brutalności jako rekompensacie za utraconym Helionem. 

To oddawanie się namiętnościom towarzyszyło także Sophii, która stwarzając 

Jaldaboatha, naruszyła porządek jedności ducha i została Sophią upadłą. Helion 

pozostaje w ukryciu przed Sofos. Wraz z Tłómaczem Słowa przygląda się 

biernie jej poczynaniom i narastającej w niej demoniczności, w której szuka ona 

ukojenia z powodu tęsknoty za Helionem.  

Widzieliśmy, jak oto przez szybę płomieni 

Przeleciawszy… gdyś pustkę na tej drugiej stronie 

Znalazła… załamałaś nad warkoczem dłonie 

W rozpaczy – swego męża nie widząc i pana 

W świecie duchów – przez ducha w duchu oszukana. 

(DzSH, II, 127) 

Tłómacz Słowa, który występuje jako przewodnik Heliona, wciela się  

w postać Mojżesza i przywołuje biblijną historię ucisku ludu Izraela przez 

Egipcjan. Rozważania te stanowią osnowę dla refleksji nad zjawiskiem politycz-

nym rządzących – rządzonych. Sofos występuje w tej opowieści już w trzecim 

wcieleniu – jako córka Faraonowa, która odnajduje niemowlę – małego Mojże-

sza w sitowiu
19

. Będąc następczynią bogini Izydy, sama przyjmuje jej postać  

i Tłómacz Słowa nazywa ją odtąd „Izys Egipską”. Podobnie jak grecką Demeter, 

do której także była porównywana Sofos, egipską Izys utożsamiano z darami 

płodności i roli. Izys, znając się na magii i tajemnych sztuczkach, potrafiła 

poskromić wrogów i obdarzała kultem zwierzęta
20

. Wielokrotnie ratowała swojego 

                                              
18

  Zob. K. Rudolph, op. cit., s. 75-76. 
19

  Por. Wj 2, 1-10. 
20

  W starożytnym Egipcie czczono postaci zwierząt. Występujący w poemacie zagadkowy bóg – 

Ichneumon to mangusta, zwierzę uznawane w Egipcie za święte, (zob. J. Słowacki, Dzieje Sofos  
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brata i zarazem ukochanego – Ozyrysa z rąk demonicznego, zazdrosnego o tron – 

Setha. Izys ukochała kazirodczą miłością swojego brata. Podobnie Sofos 

pokochała miłością swojego duchowego brata – Heliona. Poemat, przedstawiając 

czasy pogańskie, skupia się równocześnie na czasach chrześcijańskich. Równo-

legle do opisywanych rozterek Sofos – Izys, Tłómacz Słowa znowu wciela się  

w postać Mojżesza, który po Bożym Objawieniu zmierza do Egiptu, aby 

wyzwolić lud z przymusowej pracy. Poemat kończy się obietnicą złożenia Sofos 

w sarkofagu, jako warunku wiecznego spokoju. Sofos jawi się jako postać pełna 

namiętności i niespokojnych uczuć. Z misją, jaką odgrywa w utworze, jest 

nierozerwalnie związane predestynowanie jej do roli „kapłanki uczuć”, które 

niejako a priori skazuje Sofos na rozterki wewnętrzne. Natomiast Helion 

prezentuje się w poemacie jako bohater nabierający dystansu wobec dziejących 

się wydarzeń; jest na poły postacią anonimową. Być może wiąże się to z jego 

predestynacją, jako tego, który będzie kierował się rozumem, czyli chłodną 

kalkulacją. Tłómacz Słowa stwierdza, że te wszystkie wydarzenia: 

To były moje prace. – Większą dziś jaśnieją 

Tęczą twoje logiczne, piękne wniebowschody, 

Miesięcznico idąca z Oceanu wody 

W słońce ducha…  

(DzSH, II, 132) 

Zakończenie poematu wyraża dość optymistyczne rozwiązanie losów 

Sofos i Heliona. Sofos, spełniwszy swoje przeznaczenie i przeszedłszy związane 

z nim reinkarnacje, ostatecznie łączy się z Helionem. Stając się „Miesięcznicą 

idącą z Oceanu wody”
21

, podąża za Helionem, który będąc słońcem, iskrą, 

objawia się ostatecznie jako „słońce ducha”
22

. Być może idea słońca, w tym 

słońca jako oświecenia duszy i rozumu, stała się bliższa Słowackiemu po 

tajemniczej, duchowej iluminacji na wzniesieniu w Pornic, a także po wizji 

kwietniowej w 1845 roku. Pomimo chrześcijańskiego wydźwięku tego wydarze-

nia, Słowacki nie był do końca wierny religii katolickiej. Nieustannie przeplatał 

idee katolickie z przeżytym doświadczeniem mistycznym, któremu tak naprawdę 

było bliżej do idei reinkarnacji z hinduizmu, manicheizmu czy właśnie 

gnostycyzmu. Jarosław Marek Rymkiewicz zwraca uwagę na doniosłość, a także 

na rzekomą głębię duchowości towarzyszącej dwóm objawieniom Słowackiego: 

 

                                                                                                                                     
i Heliona, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. XV: Próby poematu filozoficznego, red. J. Kleiner et al.,  

op. cit., s. 129: „Ichneumon u ciebie, / To Bóg”). 
21

  DzSH, II, 132. 
22

  Ibidem. 
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Mówię wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu, co sam na ten temat 

mogę powiedzieć i później powiem. Bo można w to nie wierzyć. Sam też 

raczej nie jestem skłonny w to uwierzyć. Ale to nie ma żadnego 

znaczenia. Jeśli nawet to się nie wydarzyło, to jednak się wydarzyło.  

W takim sensie: że według niego się wydarzyło, że on w to uwierzył
23

. 

Dzieje Sofos i Heliona wraz z innymi dziełami Słowackiego mistycznego 

są przykładem na to, jak urzeczywistnia się hasło ‘języka’, ‘religii’ i ‘tożsamości’ 

w literaturze. Słowacki, pod wpływem wcześniej wspomnianych doświadczeń 

duchowych, bardzo się zmienił i zaczął jeszcze intensywniej współodczuwać 

otaczający go świat. Zmienił niejako swoją dotychczasową tożsamość, poczuł się 

wybranym do głoszenia nowej prawdy o wędrówce ducha. Ta prawda zdeformo-

wała nieznacznie pojęcie ‘religii’ jako tej, w której możliwa jest nie tylko nie-

śmiertelność, ale także wielość wcieleń. Duchowe przynaglenie głoszenia idei 

metempsychozy wiązało się także z podporządkowaniem jej języka poetyckiego, 

który miał ułatwić wyrażenie emocji i pojęć. Jak już wspomniałam wcześniej, 

ostatnie lata życia Słowackiego stanowią trwałe stopienie się jego stylu poetyc-

kiego z próbą wyrażenia doświadczenia mistycznego. Język poetycki stał się 

jeszcze bardziej metaforyczny, bogatszy o nowe tropy poetyckie, a także jeszcze 

bardziej fragmentaryczny. Ta wyjątkowość języka poetyckiego stanowi o ciąg-

łym zainteresowaniu badaczy twórczością Słowackiego, a także stanowiła  

o przeświadczeniu wieszcza o swoim talencie:  

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna 

Co mi żywemu na nic… tylko czoło zdobi 

Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna 

Aż was, zjadacze chleba – w aniołów przerobi
24

.  

Słowacki w formie „duchowego” życzenia – testamentu, przeznaczył 

potomnym swój dorobek literacki, który kształtuje tożsamość i wrażliwość 

odbiorców, także w obrębie doświadczenia religijnego.  
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Context in the creation of the main characters  

of the poem The history of Sofos and Helion by Juliusz Słowacki 

Abstract 

The paper presents issues concerning the so-called “mystical” creative period  

of Juliusz Słowacki. By analyzing and interpreting one of the poems of the Słowacki – 

poem The history of Sofos and Helion, tried to identify the role of theological context on 

significance and meaning of the poem. The author of article, used a lot of references  

to religion (for example – to gnosis), as well as references to the wider cultural context. 

Keywords: the poem, Słowacki’s mystic, the genesis philosophy, the gnosis, the 

mythology, the reincarnations, the theology, Sofos, Helion 

 


