


PA~STWOWY TEATR POLSKI 
BIELSKO-BIAŁA 

DYREKTOR I K IEROWNIK ART YSTYCZNY 
MIECZYSŁAW GORKJEWICZ 

KIEROWNIK LITERACKI 
BOLESLAW LUBOSZ 

Juliusz Słowacki 

LILLA W 'ENEDA 

PREMIERA, DNIA 9 PAŻDZIERNIKA 1964 R. 



luliusz Sło\Vacki 

DO AUTORA „IRYDIONA" 
(Fragment listu dedykacyjnego 

do Zygmunta Krasińskiego) 

A teraz słyszę, że mnie pytasz. skąd się w mo
jej myśli biała postać Lilli Wenedy zjawiła -
posłuchaj. Przed pięciu laty mieszkałem nad 
jeziorem Szwajcarii, blisko miasteczka Ville
neuve, dawnego Avencium. Miasteczko to, poło
żone na zielonej równinie w końcu jeziora, nie
daleko zamku Chillon 1 skał Heloizy, czarowało 
i;nię swoją wiejską i spokojną pięknością; na 
Jasnych i wodnistych łąkach zbudowane, 
uśmiecha się wiosenną zielenią spod czarnych 
gór, które podobne rzymskiemu legionowi stoją 
groźne, nachylone, gotowe spaść i rozproszyć -
co? - kilka małych domków biało odbitych 
w jeziorze, mały kościółek z piramidalną wie
życzką i rząd ciemnych drzew kasztanowych, 
które jesienią, owieszone mnóstwem chłopiąt 
tłukących z koron owoce, rumienią się hożą czer
wonością wesołych twarzy, niby jabłonie sadów 
~aszych, mnóstwem owoców spłonione. Takim 
Je~t dzi~iaj to miasteczko - lecz niegdyś, przed 
wiekami. na tym samym miejscu odbywała się 
o~opna jakaś ofiara; musiało być poświęcenie 
się! rozpacz, szczęk broni, miecz katowski uci
naJący głowę starca, i słowo S.P.Q.R. błyszczące 
na rzymskich chorągwiach. Czas wszystko uci
szył„ Z całej owej _historii został tylko jeden gro
bowiec z następuJącym napisem: 

JULIA ALPINULA 
TU LEŻĘ 

NIESZCZĘSLIWEGO OJCA NIESZCZĘSLIW A 
CÓRKA BOGÓW AWENTYŃSKICH 

KAPŁANKA. 
WYPROSIC OJCA OD SMIERCI NIE MOGŁAM. 
NIESZCZĘSUWIE UMRZEC W LOSACH JEGO 

BYŁO. 
ŻYŁAM LAT XXllI 

Mój lrydonle, ta młoda dziewica ta czysta 
k_apłanka, co żyła tylko lat 23, skarżąca się hk 
cicno - a tak przeraźliwie - z przeszłości: ona 
to . zamieniła się w Lillę Wenedę; chciałem 
kwiat łączny przenieść do Polski: niosłem go 
ze świętym uczuciem. aby nie strącić zeń rosy, 
listka nie ułamać. Ta mara srebrnej białości, 
ktora na dziwnej zieleni łąk szwajcarskich, na 

odłamie skały stawała przede mną: teraz 
zmartwychwstawszy nad Gopłem, opowiedziała 
swego poświęcenia się historię: cicha, czysta, 
biała i spokojna, ale głęboko w serce nawet 
przez ojca własnego raniona. 

Dawniej jeszcze, jadąc przez pińskie błota 
widziałem mnóstwo lilii wodnych i mnóstwo 
chłopów wychudłych od głodu: między chłopami 
a nenufarem litewskim taki był związek, że 
chłopstwo jadło kwiatów łodygi. nie mając chle
ba; łodygi te bowiem rdzeń mają słodką, gąbcza
stą, która za pokarm służyć może. Co z tego 
pińskiego wspomnienia do tragedii wniknęło -
zobaczysz. 

A teraz, kiedym ci się wyspowiadał, usiądź 
na ułamku jakiej dawnej ruiny albo pod cieniem 
wirgilowego lauru i niech cię gwarząca moja 
~rzeszłość otoczy - usiądź nad kryształową jaką 
i smętną wodą, abyś z książką moją mógł to zro
bić, co zamyślona z białą różą w ręku dziewczy
na; to jest, oberwać ją. liść po liściu rzucić 
w wodę płynącą i pytać się losu listków o los 
człowieka; a zniszczywszy tak ciało Lilii We
n~dy, odtwórz ją na nowo w myśli swojej 
większym blaskiem odzianą i piękniejszą sto 
razy, i niech ta posta ć do nas obojgu należy 
n~ech będzie jako łańcuch łączący dV{óCh Wene: 
daw ręce, nawet w śmierci godzinie. -

. A _tyc~ dwóch wodzów! Czy ty myślisz, Iry
d10nie, ze tworząc ów mit j edności i przyjaźni 
_nie łudziłem się słodką nadzieją - że kiedyś -
1. nas tak we wspomnieniach ludzie powiążą i na 
Jednym stosie postawią?„. 

Ty mnie wtencza:; umarłego będziesz trzymał 
!la piersiach i mówił mi do ucha słowa nadziel 
i zmartwychwstania . albowiem za życia słysza
łem je od ciebie jedynie. 

Paryż, dnia 2 kwietnia i840 r. 



Prof. dr Kazimierz Wylał 

W kręgu dyskusji narodowej 

W pierwszym roku ponownego pobytu Sło
wackiego w paryskim środowisku emigracyjnym, 
w r. 1839 powstają VIII i IX pieśń Podróżny do 
Ziemi Swiętej z Neapolu, „Lilla Weneda" i „Ma
zepa". Poeta staje do walki o nowe ide€ emi
gracji: dobór właściwych zasad dla dalszej walki 
narodowo-wyzwoleńczej oraz do walki o wła
ściwą ocenę historii narodowej i szlacheckiego 
patriotyzmu. 

Z kończącą się już dyskusją powstańczą wiąże 
się tylko „Lilla Weneda" (1839). Nie jest to 
"dramat jednoznaczny ideologicznie i artystycznie 
zharmonizowany, albowiem jego składniki po
chodzą raczej z mijających zainteresowań poety. 
Pojawiają się ponadto w chwili, która już nie 
sprzyjała temu, by Słowacki napisał realistyczny 
dramat o powstaniu listopadowym. 

Koncepcja „Lilli Wenedy" z jednej strony wią
że się z pomysłem trylogii o 1831 roku, której 
napisane już ogniwa stanowią „Kordian i An
helli". Z drugiej zaś z zamiarem stworzenia 
cyklu kronik dramatycznych, podobnych w wy
razie do „Balladyny", a obrazujących początki 
dziejów Polski. Wobec zakończenia rozprawy 
z konserwatywną rewolucją szlachecką poeta 
ukrył swą polemikę w przedhistorycznych 
gąszczach. Równocześnie zaś, w przeciwieństwie 
do „Balladyny" w miejsce niefrasobliwej ironll 
i szekspirowskiei aroteski pojawiła się uroczysta 
i ponura symbolika. 

Zgodnie z powszechnie przyjętą przez polskich 
historyków romantycznych teorią, że państwo 
polskie powstało drogą najazdu obcych plemion, 
lokuje Słowacki akcję „Lilli Wenedy" na tle 
dziejów końcowych walk przed ostatecznym 
ujarzmieniem ludu Wenedów przez Lechitów. 
Wenedzi, noszący cechy plemion celtyckich, to 
w dramacie naród podbijany, sarmaccy Lechici 
zaś, to założyciele państwa polskiego, zwy
cięscy najeźdźcy. 

W czasy bajeczne nie przerzuca jednak poeta 
konstrukcji społeczeństwa klasowego. Pod tym 
względem „Lilla Weneda" jaskrawo się różni 
od „Balladyny" i jest bezwzlędnie uboższa. 
Dla myślowego celu dramatu wystarczyło przed-

stawi·.! walkę między najeźdźcą a szlachetnym, 
lecz niezdolnym do wytrzymania odpowiedzial
ności historycznej ludem Wenedów. Chociaż 
bowiem sprawa powstania zblakła jako zagad
nienie centralne emigracji, nie zmienił się 
główny trzon poglądów poety. Na::łal jest on 
przekonany, że powstanie było do wygranh, 
tylko nie walczono w nim z dostateczną zacię
tością. Wypływa stąd osk„ r±enl~ "i-C!1<?clfJ··:, ±P 
są zbyt słabi i miękcy. Jedyna Roza Weneda 
reprezentuje ideę konsekwentnej walki, którą 
aprobuje poeta. 

W związku z tym poeta rozsnuwa w dramacie 
zagadnienie, które w wspaniałą formułę ujmuje 
równocześnie w „Grobie Agamemnona". Skarży 
się w nim, że ojczyzna jego więzi swoją duszę 
anielską w czerepie rub:isznym - symbolu 
wstecznictwa i sarmackiego zastoju. W słowach 
tych krytyczny patriotyzm poety wobec narodu 
szlacheckiego otrzymuje wyraz pełen mocy i go
ryczy. Krytycznie oceniona przez poetę dusza 
anielska została wcielona w Wenedów. Wszystkie 
cechy czerepu rubasznego posiadają Lechici, 
pierwowzór sarmatyzmu szlacheckiego, ludzie 
o głowach zapalających się słomianym ogniem, 
o mózgach leniwo działających, naiwni i poz
bawieni odporności historycznej. I j eĆini, i dru
dzy zostają potępieni, krytycyzm sięga zatem 
dalej niż w „Grobie Agamemnona". 

Nad „Lillą Wenedą" zawisa gorycz r ealisty. 
Jest to po prostu podawana w symbolicznej for
mie gorycz doświadczeń emigranta wśród bur
żuazji zachodnia-europejskiej. Dostrzega on 
coraz dowodniej, że emigracyjne nadzieje na 
temat szybkiej sprawiedliwości politycznej są 
tylko złudzeniami. Zanim w następnych swych 
dziełach podejmie Słowacki wzmożoną walkę 
o postępowe prawdy społeczne, na razie, w „Lilli 
Wenedzie", myśl jego zatrzymuje się na przy
stanku goryczy history ~··:1ej. Gdyby nie symbo
liczny jej wykład, gorycz ta byłaby j eszcze 
bardziej przenikliwa. 
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Prof. dr Juliusz Kleiner 

Lilla Weneda 

Nie tylko jednak pieśni chóru - sam widok 
dwunastu starców dostojnych miał dać „Lilli 
Wenedzie" powagę i posągowość tragedii grec
kiej. Ale ważniejsze było, że Słowacki tak, jak 
nikt przed nim. zbliżył się do ducha greckiej 
t.ragedii - że z prawdziwą wielkością zaryso
wało się tajemnicze, nieubłagane fatum, że 
wniknęło w tragedię tchnienie religijne. Duchem 
utworu stanął twórca przy Ajschylosie, chociaż 
sam mówi tylko o: „półposągowej formie Eury
pidesa", którego wymieni:i może i z tego powodu, 
że Eurypides również w „Trojankach", w „An
dromasze", w „Hekubie" tworzył tragedie 
o upadku narodu. 

Nigdzie ów duch podniosły tragedii greckiej 
tak wspaniale się nie ujawnia, jak w prologu, 
jakkolwiek nie jest to bynajmniej prolog, wzo
rowany na introdukcjach dramatów ,greckich. 
Jakby na dowód, że na wyżynach sztuki har
monijnie łączyć się może romantyzm i hellenizm, 
prolog „Lilli Wenedy" w swych tragicznie 
hieratycznych zarysach wyzyskuje wszelkie zdo
bycze sztuki romantycznej. Związek z przyrodą, 
z wichrami i piorunami, daje tło ukryte. Kon
cepcja malarska każe w grocie, przy świetle 
zachodzącego słońca, ustawić kontrastowo posta
cie kobiece Rozy i Lilli wśród grupy dwunastu 
niezindywidualizowanych, posągowych, sędzi
wych harfiarzy. Rytm niezwykły użycia charak
teru muzycznego, dżwięk harf daje akompan
jament nastrojowy. A słowa o ciężkiej, bolesnej 
treści przygotowują ofiarę ogromną, składaną 
losowi. Poetyckie, malarskie i muzyczne pier
wiastki zespalające w scenie o barwie mito
logiczno-religijnej, uprzedzał tu Słowacki sztukę 
Wagnera. 

Prolog podaje od razu tok akcjL Podobnie jak 
Grecy znali mit, mający stanowić treść tra
gedii, tak też słuchacz i czytelnik „Lilli Wenedy" 
z góry zna ogólne zarysy mitu, który rozwinięty 
będzie w aktach utworu. Nie przeszkadza fakt 
ten usiłowaniom poety, by zaciekawienie utrzy
mywać w ciągłym napięciu. 

Trzy pierwsze akty, następujące po sobie ba 
pauzy, dwudniową przerwą są odgrodzone od 
czwartego, w którym zmienia się charakter 



dramatu. Dramat Derwida i Lilli przechodzi -
po chwilowym na pozór pomyślnym rozwiązaniu 
- w dramat Wenedów, świetnie zainicjowany 
strasznym wyborem między córką a harfą -
między skarbem osobistym a narodowym. Od 
inkantacji Rozy począwszy dramat wraca na 
wyżyny prologu - tylko zachód słońca, który 
w czwartym akcie oświetla scenę jak w prologu, 
przechodzi w akcie piątym w mrok dusznej, 
niepokojącej nocy piorunowej i nastrój hiera
tyczna-tragiczny staje się coraz bardziej -
piekielnym. Bo piętno piekielne ma śmierć 
Lilli, boleśł i samobójstwo ojca-harfr1rza, udu
szenie Sygonia łańcuchem, zabicie Gwinony ur
nami z prochem umarłych, zagłada ludu całego 
i straszna a wsp3.niała scena ostatnia. 

Aktem piątym „Lilli Wenedy" zamyka się cykl 
dantejskich poematów Słowackiego o piekle 
i bólu. 
Była ona dla swego twórcy potężnym skry

stalizowaniem tego, co od lat młodzieńczych 
stanowiło ideowo-uczuciowe podłoże jego poezjL 
Wyraz skrajny i oshteczny znalazł w niej -
pesymizm Słowackiego. 

Najpełniej zaś i najwszechstronniej objawiając 
twórczość poety, st3.ła się zarazem - „Lilla We
neda", mimo wad swoich - największą tragedią, 
jaką stworzył romantyzm europejski. 

(fragmenty) 

Juliusz Slowacki 

GRÓB AGAMEMNONA 
(fragment) 

Tak więc - to los mó; na grobowcach siadać 
I szukać smutków btahych, wiotkich kruchych. 
To los mój senne króle.~twa posiadać, 
Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych 
Albo umarłych - i tak pelne wstrętu.„ 
Na koń! chcę słońca, wichru i tętentu! 

Na koń!„. Tu łożem suchego potoku, 
Gdzie la~iasz wody płynie laur różowy, 
Ze lzą i z wielką błyskawicą w oku, 
Jakby mię wicher gnal blyskawicow11, 
Lecę, a koń się na powietrzu kladnie; 
Jeśli napotka grób rycerzy - padnie. 

Na Termopilach? - Nie, na Cheronei 
Trzeba się memu załamać koniowi, 
Bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei 
Dla malowiernych serc podobne snowi . • 
Więc jeśli koń mój w biegu się przestraszy, 
To tej mogiły, co równa jest - naszej. 

Mnie od mogiły termopilskiej gotów 
Odgonić legion umarłych Spartanów, 
Bo jestem smutnego ilotów, 
Z kraju, - gdzie rozpacz nie sypie kurhanów, 
Z kraju - gdzie zawsze po dniach 

nieszczęśliwych 

Zostaje smutne pól - rycerzy - żywych. 

Na Termopilach ja się nie odważę 
Osadzić konia w wąwozowym szlaku; 
Bo tam być muszą tak patrzące twarze, 
Ze serce skruszy wstyd - w każdym Polaku. 
Ja tam nie będę stal przed Grecji duchem - _ 
Nie - pierwej skonam, niż tam iść -

z łańcuchem. 

Na Termopilach - jaką bym zdal sprawę, 
Gdyby stanęli męże nad mogiłą 
1 pokazawszy mi swe piersi krwawe 
Potem spytali wręcz: „W ie le w as by l o? 
Zapomnij, że jest dlugi wieków przedział". 
Gd11by sp11tali tak - cóż bym powiedział? 



Na Termopilach bez zlotego pasa, 
Bez czerwonego leży trup kontusza, 
Ale jest nagi trup Leonidasa, 
Jest w marmurowych kszta!tach piękna dusza; 
I długo plakal lud takiej ofiary, 
Ognia wonnego i rozbitej czary. 

O Polsko! pókt ty duszę anielską 
Będziesz więziła w czerepie rubasznym, 
Póty kat będzie rąbał twoje cielsko, 
Póty nie będzie twój miecz zemsty straszn111n, 
Póty mieć będziesz hyjenę na sobie 
l grób - i oczy otworzone w grobie! 

Zrzuć do ostatka te plachty ohydne, 
Tę - Dejanir11 palącą koszulę: 
A wstań jak wielkie posągi bezwstydne, 
Naga - w styksowym wykąpana mule, 
Nowa - nagością żelazną bezczelna -
Niezawst11dzona niczym - nidmiertelna/ 

NOWE TELEFONY 

Kierownik objazdu, ob. Jan Gruszka, łel.: 31-88 
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