


Polsko, ojczyzno! padaj ze mną na kolana 
I proś Boga o starcie złotego szatana. 
Który spadł z nieba jako jasna błyskawica. 
Zmiotłszy trzecią część twoich gwiazd i ćwierć księżyca. 

Nie z woli, ale właśnie zaparciem się woli. 
Myśląc, że Bóg - na skrzypcach szlachcica rzępoli, 
Za cudownością wszelką - idący po ciemku. 

Juliusz Słowacki 
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Przez furie jestem targan ja. Orfeusz, 
Mówiq mi, abym wyrzekł się rozumu. 
A hę~ latał niebem - jak Perseusz .. . 
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Kochany Poeto Ruin, 
„.Stary i ślepy harfiarz 

z wyspy Scio poszedł nad brzegi 
Morza Egejskiego, a usłyszawszy 

z wielkim hukiem łamiqce się fale myś
lał, że szum ów pochodził od zgiełku 
ludzi, którzy się· zbiegli pieśni rycer
skich posłuchać. - Oparł się więc na 
harfie i śpiewał pustemu morza brze
gowi: a kiedy skończył, zadziwił się, 
że żadnego ludzkiego głosu, żadnego 
westchnienia, żadnego pieśń nie zyska
ła oklasku. Rzucił więc harfę precz 
daleko od siebie, a te fale, które śpie-
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wak mniemał tłumem ludzkim, od
niosły złote pieśni narzędzie i położyły 
mu je przy stopach. I odszedł od harfy 
swojej smutny Greczyn nie wiedząc, że 
najpiękniejszy rapsod nie w sercach 
ludzi, ale w głębi fal Egejskiego Morza 
utonął. 

Kochany Irydionie! ta po
wiastka o fa/ach i harfiarzu zastąpi 
wszelką do Balladyny przemowę. 

Wychodzi na świat Balladyna ~ ario
stycznym uśmiechem na twarzy, obda
rzona wewnętrzną siłq urągania się 

z tłumu ludzkiego, z porządku i z ładu, 
jakim się wszystko dzieje na świecie. 

z nieprzewidzianych owoców. które 
wydają drzewa ręką ludzi szczepione. 
Niech naprawiacz 1szelkie1-•o bc:.pra· 
wia Kirkor pada o.flart.,• swoich 'Z/-



8 

stych zamiarów; niechaj powietrzna 
Goplana kocha się w rumianym chło
pie, a sentymentalny Filon szuka 
umyślnie męczarni miłośnych umarłej 

kochanki; niechaj tysiące anachroniz
mów przerazi śpiących w grobie histo
ryków i kronikarzy: a jeżeli to wszyst
ko ma wewnętrzną siłę żywota, jeżeli 
stworzyło się w głowie poety podług 
praw boskich, jeżeli natchnienie nie 
było gorączką, ale skutkiem tej dziw
nej władzy. która szepce do ucha nigdy 
wprzód nie słyszane wyrazy. a oczom 
pokazuje nigdy, we śnie nawet nie 
widziane istoty; jeżeli instynkt poety
czny był lepszym od rozsądku, który 
nieraz tę lub ową rzecz potępił: to Bal
ladyna wbrew rozwadze i rozsądkowi 
zostanie królową polską. a piorun. 

• 
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który spadł najej chwilowe panowanie 
błyśnie i rotworzy mgłę dziejów 
przeszłości ... 

.. . Rozpisałem się długo. 

a zamierzałem był tylko napisać 

AUTOROWI „IRYDIONA" 
na pamiątkę 

„BALLADYNĘ" 

poświęca 

Juliusz Słowacki 

Paryż. d. 9 lipca 1839 r. 

(Fragmenty listu dedykacyjnego J . Słowac
kiego do .Balladyny-) 
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BALLADYNA 
mity 

i szyfry 

BOHDAN 
URBANKOWSKI 
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[[] 

„MALINY" Wydawać 
~Y. się mogło, że wie~iy 
JUZ wszystko. Pamię
tamy ze szkoły: Alek

sander Chodiko napisał balladę 
„Maliny". Tomik „Poezyj" z tym 
utworem przesłał wraz z dedy
kacją Słowackiemu, którego tak 
to natchnęło, że nie mogła nie 
powstać „Balladyna". Treść i imię 
zawdzięczała balladzie. 

Na pozór wszystko się 
zgadza. Ballada Chodźki opowia
da o panu, który „równie kocha" 
dwie siostry, opowiada o zawo
dach w zbieraniu malin i o zbrod
ni. Zgadza się piętno w formie 
kropli krwi i nawet „dudka osobli-
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wa" - fujarka, która wyśpiewuje tę · 
historię . Jedna rzecz tylko musi 
budzić wątpliwość: Chodźko wy- . 
dał swe wiersze w roku 1829 
i od razu je przesłał Słowackiemu, 
który ... czytając i'l ie zwrócił żad
nej uwagi na „Maliny". „Ballady
na" powstanie przeszło 4 lata 
póżniej - w listopadzie 1834. 
Pisząc o niej z Genewy do matki 
(18 Xll 1834) Słowacki nie wspo
mina o Chodźce, lecz mówi: 
„Tragedia cała podobna do starej 
ballady, ułożona tak, jakby ją 

gmin układał, przeciwna zupełnie 
prawdzie historycznej („.) Jeżeli 
ma ona rodzinne podobieństwo 
z którą znajomą sztuką, to chyba 
z Królem Learem Szekspira". 

13 

Czy poeta zacierał śla
dy? Niespecjalnie. Ale i tak to mu 
się udało : krytyk Antoni Małecki 
uznał, iż „Słowackiemu treści 

głównie dostarczyła znana owa, 
bo na całej przestrzeni kraju śpie
wana powiastka o dwóch siost
rach (która potem) słabiuchno 

została przelana w kształt ballady 
przez A. Chodźkę" . Biedny, nie 
dość że okradziony, to jeszcze 
spostponowany Chodźko musiał 
listami upominać się o swoją 
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własność , przypominając, iż bal
lada wcale nie była ,,znana i śpie
wana", ale że została w całości 
wymyślona przez niego na wzór 
pieśni ludowych. 

A jednak pisząc „Bal
ladynę" Słowacki miał prawo nie 
pamiętać o czytanych przed laty 
wierszach Chodźki, miał prawo 
i obowiązek nie myśleć o tym dłu
go. Musiał bowiem myśleć o czym 
innym. A plagiat? - Plagiat jest 
dopuszczalny, jeśli przewyższa 
swój pierwowzór. Wtedy zresztą 
przestaje być plagiatem. Ballada 
Chodźki była pożywieniem „Bal
ladyny". Ale ptak jest czymś wię
cej, niż ziarno, którym się żywi. 
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POCZĄ h '.. K NARO
DOWEJ MITOLOGII. 
Czym mi.: ła być „Bal
ladyna" wyjaśnił sam 

Słowacki w liście dedykującym 
ten dramat Krasińskiemu : miała 
być „epizodem wielkiego poema
tu ( .. . ) który ma się uwiązać z 
sześciu tragedii czyli kronik dra
matycznych". Wierszyk Ch '.)'jżki 
n!e był już ważny. Ważny 'Jyt wiel
ki plan: sześć pseudokroni~ miało 
tworzyć baśniowe dzieje Polski 
baśniowy mit o Początku Było t~ 
wyzwanie ponad siły. Cyk · urwał 
się na „Lilli Wenedzie" (1 c"39), od 
biedy można doliczyć cie niego 
fragmenty „Kraka" (184{l) Ale 
plan Słowackiego - jeden ... :iaj 

17 

ważniejszycn programów sw1a
domego tworzenia kultury - wart 
jest staranniejszego omówienia. 

„Ja z Polski dawnej 
tworzę fantastyczną legendę, z ci
szy wiekowej wydobywam chóry 
prorockie" - pisze dumnie poeta 
o swym dziele. Słowa te można 
i trzeba rozszyfrować : kryją one 
dramat narodu pozbawionego 
państwa. Nie przypadkiem Sło
wacki nazwał siebie „rycerzem 
napowietrznej walki , która się 

o narodowość naszą toczy". Pol
ski nie ma na mapie ziemi, ale 
Polska unosi się ponad nią. 

Ostatkiem sił . 

Rolę rycerzy muszą 

przejąć poeci, rolę polityki - lite-
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ratura: ona jedna może ocalić 

tożsamość narodową' Polaków. 
Może i musi zbudzić w nich dumę 
z przeszłości, bo tylko w ten spo
sób budzi się godność na dzisiaj 
i ambicję na jutro. „Balladyna" 
wpisuje się w wielki, tragiczny 
program Mochnackiego: istnieć 

poprzez kulturę , istnieć poprzez 
mitologię narodową - wbrew his
torii. Litera1ura ma być skarbnicą 
wartości, zbiorem wskazówek, 
sumieniem. Program ten-jako 
obowiązek - podjęli wszyscy naj
więksi : Mickiewicz przede 
wszystkim w wykładach z literatu
ry słowiańskiej, które były „prze
wodnikiem po skarbcu" ; Ciesz
kowski - tworząc narodową ,,filo-
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zofię czynu", ba, ateista Dem
bowski postulując zbudowanie 
religii narodowej. 

Słowacki nie napisał 

swego cyklu . „Balladyna" jest za
ledwie początkiem mitu. zbiorem 
części wskazówek i równie cząst
kowym sumieniem. Ale nawet ta 
część daje wyob rażenie o tym. 
jak wiel ka mi ała być całość. Tak 
wielka, że nie tylko Słowacki, ale 
i Szekspir, nie byłby w stanie jej 
stworzyć. Takie dzi eło mógłby 

stworzyć tylko Bóg - ale On nie 
mógł układać przecież pogań

skich mitów. Planowany przez 
poetę cykl musiał pozostać nie 
skończony . Popatrzmy zatem na 
c zę ść. którą zrealizował poeta. 



22 

Zgodnie z regułami 

mitotwórstwa poeta dzieli świat 
na sacrum i profanum. Miejscem 
świętym (chociaż nie całkiem) 

jest Gopło, mityczne Centrum 
Polski. Tu mieszkają bogowie i lu
dzie, tu mieszają się, zderzają ich 
losy. Gdyby miejsce to było cał
kiem święte - zło nie miałoby 
wstępu i dramat nie byłby możli
wy. Kraj nad Gopłem jest więc 
miejscem pośrednim: leży bliżej 
Królestwa Cieniów niż Pól Eli
zejskich, możliwe są tu cuda 
pustelnika, ale włóczą się też 

upiory, a umarli łowcy „mglistymi 
psami mgliste pędzą tury". 

Zjawią się też pierwsi 
bogowie, ale c i1 pośledniejsi, 
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związani z siłami Natury: Gopla
na - bogini wód, Skierka i Choch
lik - sylfy (duchy powietrza). Je
den z nich, Grabiec, jest wręcz 
zdegenerowany: z leśnego bó
stwa, łużyckiego odpowiednika 
Sylena, zrobił się mqczymorda 
i przygłup. Nie kojarzy on się już 
z grabami (anal.: Rokita - diabeł 

wierzbowy), ale raczej z grabiami, 
na domiar złego jesf synem orga
nisty, w czym krytyka upatrywała 
nie tylko pomieszania pogaństwa 
i chrześcijaństwa, ale także złośli
wość pod adresem chrześcijań
stwa, które zniszczyło czysty 
świat Natury. 

Można w dramacie do
patrzeć się podobieństw do Króla 
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Leara (Wdowa) - nie można jed
nak nie spotr.:ec, iż swą naj
głębszą struk u rą „Balladyna" po
wtarza wzorcowy -mit nasz j kul 
tury: dzieje Abla i Kaina. Pier-
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wiastki zła i dobra symbolizują 
początkowo Balladyna i Alina, 
potem - gdy Aliny zabraknie, 
a poeta zechce ukazać zło i dobro 
w walce - rolę ich przejmą Kirkor 
i von Kostryn . W obu przypad
kach zderzenie zła i dobra kończy 
się klęską tego ostatniego. 

W mit „Balladyny" Sło
wacki wpisał odwieczny problem 
polskiej kultury: sprzeczność ety
ki z polityką . Jest to problem 
słabości , a raczej bezsilności 

dobra wobec zła . By zwyciężyć 
zło, trzeba posłużyć się jego me
todami - ale wtedy dobro przesta
je być dobrem. Uosobione przez 
Alinę i Kirkora dobro mus,i po-
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nieść klęskę : jest bezsilne wobec 
oszustwa, zdrady, zbrodni. Tak 
zresztą - pisze o tym Słowacki 
wielekroć - było i w naszej histo
rii. Podporządkowanie polityki 
etyce okazało się samobójcze. 
A jednak„. 

Zło także nie wygrywa . 
I tu można dopatrzeć się opty
mizmu Słowackiego: zło zostaje 
zniesione przez Naturę. Moralne 
czy też raczej antymoralne mon
strum - Balladyna - zostanie . 
usunięte jak wrzód albo raczej jak 
różne pokrewne monstra: jasz
czury i pterodaktyle, których zbyt 
wybujały rozwój zagraża równo
wadze przyrody. Natura napięt-
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nuje najpierw Balladynę krwa
wym znamieniem czyniąc z niego 
znak ostrzegawczy. Natura wyda 
ją głosem wierzbowej fujarki, 
Natura w końcu zabije ją pio
runem. 

Warto w tym m1e1scu 
przypom n ieć , iż istnieje spór 
wśród krytyków, czy piorun rzuca 
Balladyna (bądż „nadgopl ańska 
Hekate", o której pisał Kotowicz), 
czy też jest on zemstą Natury. 
Może także być karą Bożą . Wtedy 
problem, czy narzędz iem Boga 
jest Balladyna, czy też bezpo
średnio piorun jest zgoła drugo
rzędny. Czy jednak sam Słowacki 
wierzył w happy end swojej 
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baśni? Czy wierzył w klęskę 

zła?. W dobroć lub chociaż obo
jętność Natury? 

POJEDYNEK Z SZEK
SPIREM. Kolejna za
gadk.a dramatu .zaszyf
rowana :z-ostała w jego 

formie. Padł 't"u już tytuł · „Król 
Le~r"-' jako klucz szyfru właściw
szy. byłby „Makbet", jeszcze właś
ciwszy ;,Sen nocy letniej". · Sło-

. wacki nie ukrywał istnienia tego 
klucza, nie zacierał śladów Szek
spira - on. się pojedyn kował. W 
przywoływanym już tu l iście do 
matki pisał o „Balladynie": „O 
gdyby stanęła kiedy przy kró lu· 
Learze" . 
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Nasz poeta w ogóle 
miał charakter sportowca. Jego 
ojciec napisał „Mendoga" - on 
musiał napisać „Mindowego"; 
Malczewski „Marię" - on „Bie
leckiego"; Mickiewicz „Wallenro
da" - on „Hugona", a potem cały 
dramat „Konrad Wailenrod", tyle 
że nie dał rady, przegrał. „Maria 
Stuart" była pojedynkiem z Schil
lerem, „Balladyna", w jednym ze 
swych wymiarów, pojedynkiem 
ze „Snem nocy letniej". Historia 
Goplany i Grabca jest odpowied
nikiem miłości Tytanii do Spodka 
zmienionego w osła; Chochlik 
i Skierka mają odpowiedniki w 
Puku i jeszcze paru elfach; w obu 
dramatach zetknięcie świata bo-
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gów i świata ludzi staje s ię przy
czyną tragedii. Ale: wątek Wdowy 
jest świadomi\ korektą wątku 
Leara, który Słowacki uważał za 
słabo umotywowany. Niechęć 
córek do ojca - dobrego i niczym 
im nie zagrażającego - jest psy
chologicznym kiksem . „Ballady
na" nie popełnia tego błędu: tutaj 
obecność Wdowy zagraża bez
pieczeństwu córki, dekonspiruje 
pochodzenie, grozi ujawnieniem 
jej zbrodni. 

W pojedynku z Szek
spirem Słowacki pomaga sobie„. 
Szekspirem. Początek-p rzepo
wiednia to chwyt rodem z-;-,Mak
beta"; dramat ów przypomina też 
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scena uczty, podczas której zjawi 
się duch Aliny, a także scena 
zabójstwa Grabca. Balladyna ma 
zresztą wiele rysów szekspi
rowskiej Lady Makbet. W ten spo
sób posiłkując się dwoma naj
większymi dramatami Szekspira, 
Słowacki pokonuje dramat trzeci : 
„Sen nocy letniej". 

HISTORIA JAKO 
PODŚW I ADOMOŚĆ 
MITU. Jak każdy wielki 
utwór „Balladyna" jest 

szyfrem podwójnym: ~rywatnym 
i zbiorowym, niejasnym dla same
go poety i nie do końca jasnym 
dla całego narodu . Mówil iśmy 

o rzeczach zbadanych i ustalo-
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nych prze krytykę .. \'spomnijmy 
1 rze:::zach ciemny:;h, niezbyt 
pewnych. „Balladyna" w zamia
rze Słowackiego miała rozgrywać 
si( poza historią i przeciwko hi
stor' i, w mitycznym, wiecznym 
Teraz. Ale niezależnie od poety, 
do mitu wtargnęła rzeczywistość . 

Przesączyła się jak woda pod
skórna lub jeszcze lepiejr: zaczęła 
poprzez mit przeświecać jakby 
był on obrazem stworzonym na 
zamalowanym już uprzednio płót
nie. 

Trochę wbrew intencji 
poety powstała historyczna, poli
tyczna wykładnia „Balladyny". 
W postaci głównej bohaterki do-
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patrywano się obrazu carycy 
Katarzyny, która także zab iła mę

ża i paru kochan ków, oczywiście 
po uprzednim zużyc i . Grabiec 
jednym kojarzył s i ę z Konstan
tym, innym po prostu z carem 
Mikołajem, tó ry wprowadził w 
Królestwie dość zbliżone refor
my: podatki, paszporty, rekruci, 
zakaz myślen ia - nie był to 
program rodem z baśni, ale ro
dem z naszej historii. 

Walka Kostryna z Kir
korem wydawała się symbolicz
nym skrótem Powstania Listo
padowego: tu i tam zwycięża 

zło i zd rada. Otoczony trupami, 
Kirkor zginął jak generał Sowiń-
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ski - Kostryn awansował jak Pas
kiewicz, który został Księciem 

Warszawskim. Widziana w tym 
wymiarze Balladyna byłaby kimś 
ważn iejszym niż pełna tempera
mentu caryca, byłaby symbolem 
Rosji. Problem tylko czy symbo
lem Polski m iałaby być Alina, czy 
też łasząca s ię do stóp zwycięzcy 
Rada Municypalna. interpretacje 
te są , rzecz jasna, naciągane, 

odnotowujemy je raczej z obo
wi ązku , na użytek np. błyskotli
wych rozmów w antrakcie. Warto 
jednak pamiętać, ze poeta nie 
tworzy ex nihilo. 

39 
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SZYFR NAJGŁ~BSZY. 
Nie brakło także psy
choanalitycznych in
terpretacji Słowackie

go. Idąc tropami Bychowskiego 
i in. można „Balladynę" potrakto
wać jako sen albo przynajmniej 
jak rodzoną siostrę snu, jak ma
rzenie na jawie. Mielibyśmy wte
dy prawo zastosować reguły 

interpretacji zbliżone do tych, 
według których psychoanaliza 
bada sny. Pewne sprawy dla psy
choanalityka będą jasne: cierpie
nie Wdowy oznacza poczucie wi
ny Słowackiego względem 

opuszczonej matki; para sióstr 
symbolizuje ambiwalentny sto
sunek poety do kobiet: pociąg do 
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ich słabośc i , lecz strach przed ich 
demonizmem; stają s ię o e siłą 
g roźną i niszczącą, kiedy przej
mują kolejne role mężczyzn . Ten 
strach przed kobietami nie poz
wolił się Słowackiemu ożenić. 

Kostryn wreszcie może być sen
nym obrazem ojczyma, Augusta 
Becu, tak jak poczciwy Kirkor 
obrazem ojca poety, E..izebiusza. 

Czy interpretacja ta 
nie jest naciągana?" Zapewne, jak 
i cała psychoanaliza. Ale i w niej 
jest ziarno prawdy: jeśli utwór 
jest snem poety, to każdy z boha
terów snu-dramatu jest częścią 
jego świadomości, jest symbolem 
jakiegoś problemu. Czy Kirkor 
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jest ojcem, czy też idealnym 
autoportretem Słowackiego to 
problem drugorzędny, w sam raz 
dla domorosłych freudystów. Nie 
jest jednak sprawą drugorzędną 
problem całego dramatu: szuka
nie Ładu, borykanie się z Absur
dem świata. Słowacki doznałtego 
Absurdu nie raz. Najdotkliwiej . 
w czasie powstania listopadowe
go. Od 19 lutego trwały bitwy 
grochowskie: w Warszawie zapa
nował popłoch, likwidowano 
urzędy, wyjeżdżali znajomi. Pani
ce uległ też Słowacki i wyjechał 
8 marca. 9 marca Rosjanie cof
nęli się spod Warszawy. 

Poeta nie przebaczył 
sobie tej ucieczki do końca życia. 
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Po latach w „Rozmowie z matką 
Makryną Mieczysławską" napi
sze: „Godności nie mam, przed 
męką uciekłem" . Poeta utracił 

wiarę w Boga już w 1827 r„ 
akurat kiedy otrzymywał chrzest 
z oleju; teraz utracił wiarę w jaki
kolwiek ład i sens świata. Wi
dziany w tej perspektywie „Kor
dian" to najlepszy dramat XX
wiecznego egzystencjalisty. Ab
surdem jest tu wszystko: miłość 
(przygoda z Wiolettą), religia 
(scena z papi.eżem) i zaangażo
wanie społeczne - prowadzące 

wprost do szpitala psychiatrycz
nego. „Balladyna" napisana po 
„Kordianie" jest dramatyczną 

próbą szukania wyjścia z sytuacji. 
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Czy udaną? - Dobro przegrywa, 
bogowie okazują się bązsilni, gdy 
mief.zają się w sprawy ludzkie, 
robią więcej szkód niż pożytku. 
Przegrywają - jak Goplana swą 
miłość do Grabca - i odchodzą . 

Baśn okazuje się już niemożliwa. 

Na placu boju pozostają tylko lu
dzkie namiętności, tylko zło . Bal
ladyna zostanie zabita w chwili, 
gdy chce zerwać ze złem . Czy 
więc poeta wierzył choćby w obo
jętność Natury? 

Wyrazem wątpliwości 

Słowackiego są fragmenty listu 
dedykacyjnego mówiące o „nie
przewidzianych owocach , które 
wydają drzewa ręką ludzi szcze-
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piane" . Kirkor pada ofiarą swej 
dobroci, Goplana - zda się stwo
rzona dla Filona - wpada w łapy 
pijanego Grabca, dobra Alina 
zostanie zabita, zbrodniarka zo
stanie królową . Trudno uwierzyć, 
7.e w tym świecie piorun nie padł 
przypadkiem. Tylko ci, którzy nie 
znają Absolutu, mogą wierzyć 

w przyczynowe związki między 
słowa.mi Balladyny, między zaklę
ciem-wyrokiem a wyładowaniem 
elektrycznym w chmurach. 

Czy pojedynek z Szek
spirem był próbą ucieczki od 
Absurdu? Czy próba zbudowania 
mitologii narodowej była tylko 
maskowaniem Absurdu? Czy kul-
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turowy czyn - „napowietrzna" 
~alka ? Polskę - to nic więcej 
jak histeryczne poszukiwanie 
~ensu? Jeśli nawet, to przecież 
jest on właśnie czynem, właśnie 
przezwyciężaniem Absurdu . 

BOHDAN URBANKOWSKI 



KRÓL-DUCH 

A jam zacierpiał jak szatan - i stchórzył, 

W iskrze duchowej niby w dyjamencie 

Mając boleści różnych tajemnice, 

Kolory - krzyki - jęki - błyskawice. 

Cały się stałem ojczyzną.„ i cały 

Stałem się prochem ... i cały rozpaczą! 

Fraszka te węże, co w piekle kąsały 

Dawne anioły. - Niech ludzie zobaczą 

To ziarno męki i ten proszek mały, 
W którym się miasta palą - matki płaczą, 

Dzieciątka swoje własne gryzą z-głodu, 

Niech pojmą ducha jęk - Słowo narodu ... 



Na moim sercu ja f: na złotej tarczy 

Sto dzid się lamie - i sto mieczów kruszy. 

I sto utkwionych strzał boleśnie warczy, 

I sto aniołów upada bez duszy 

MyJlqc, że serce za wszystko wystarczy, 

Wszystko uzbroi sobq - wszystko wzruszy! 

A ja co? - anioł na dnie mgieł czerwonych. 

Pan niewidzialnych duchów - brat szalonych ... 
(fragment z dokończenia rapsodu I) 
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do 
Juliusza Słowackiego 
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26 stycz. Roma. 1843 

Drogi Julu! Daruj. jeśli 
słabo i nędznie wyrażać się będę, ale 
bywajq teraz dni i chwile. w których 
zdaje mi się. że konam - chwila dzisiej
sza właśnie takq! („ .) 

Musi wrócić pamięć nam 
kiedyś - czy jutro, czy kiedy - musim. 
gdy zdobędziem nas samych. wie
dzieć. cożeśmy My! - a w przestan
kach co się dzieje? w międzyaktach 
dramatu co się odbywa? o tym magne-
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tyzmu siła niech mówi - to jej rzecz! 
Odpo.wiedzialność wspólna, składa
jąca narody, wielką prawdq jest! Arcy
dzieło widomej ludzkości składa się 
z nut rozmaitych - a tymi są narodo
wości! N ie ma ciała bez członków - nie 
ma jedności bez rozmaitości jej służą
cych. koło niej grawitujących. - Ludz
kość słońcem - narody planetami -
a słońce by nie istniało, gdyby choć 
jeden planeta z tych, co go żywią tym 
spmym. że ono ich żywi, znikł z sy
stematu całego - bo w każdym człon
ku całość jest, jak wszystkie członki 
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w całości! Całością w rzeczy samej 
jest wszystek systemat. ale reprezen
tantem jego najwyższym słońce - naj
wyższy zaś bez niższego niczym -
ludzkość bez wypadłego planety, Pol
ski, niepodobna do urzeczywistnienia. 
- Brak ludzkości na ziemi nazyw{l 
się dziś brakiem Polski - zatefn 
warunkiem jej życia jest zmart
wychwstanie tamtej. - Co z tego 
wypada? Myśl śmiała, ale prawdziwa 
że stanowisko duchowe Polak wyż
sze za dni naszych od stanowiska 
kat o/i k , luter lub kalwin itd., itd. -
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bo to piersze bardziej religat ziemię 
do nieba, czyli ludzkość do praw jej 
bożych, niż ostatnie! (. . .) 

Oczy n ie wszystko praw
da - lecz pamiętaj, że najwyższą 

wzniosłością jest: i wśród stajni lśnić 
jeszcze posągiem marmurowym. 
Spójrz na Chrystusa - ujrzyszże Go 
kiedy w bagnie? 

A teraz czekam i proszę 
o dalszą pamięć o tym, co na zawsze 
cię kocha, 

Va/erianie Grabińskim. 
(Zygmunt Krasiński) 

KRÓL-DUCH 
(z odmian tekstu) 

Pieśń tę zostawiam wiekom, które mają 
Potężne ręce i potężne głosy ... 

Niech jej w niebiosach głośniej dośpiewają 
Niż ja. kończący tu bolesne losy. 

Anioły moje już przybiegły zgrają. 
Tłuką mi serce - targają mi włosy 

I nazywają już wielką osobą, 
I szepczą ... i już zapraszają z sobą. 

Bądźcie mi zdrowi - moi tegocze 'ni 
Bracia - tym tylko różni od śpiewaka, 

Żeście lub mędrsi - albo mniej boleśni. 

(Odmiana 271 ) 
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