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DO MATKI 

Paryż, 18 grudnia 1834 roku 

/ ... / Od ostatniego mego listu, w przeciągu miesiąca uplynionego, napisałem nową sztukę 
teatralną, niby tragedyą, pod tytułem: "Balladina". Z wszystkich rzeczy, które dotychczas 
moja mózgownica urodziła, ta tragedya jest najlepszą, zwłaszcza, że otworzyła mi nową 
drogę, nowy kraj poetyczny, nietknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy, niż ta biedna ziemia, 
bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo kochana, co to za dziwna kraina i czasy. Tragedya cala 
podobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna podobieństwu do 
prawdy. Ludzie jednak, starałem się, aby byli prawdziwemi i aby w sercu mieli nasze serca ... 
Nie mogę tu ci dać, kochana Mamo, wyobrażenia dokładnego rodzaju dramatyczności 
w mojej .tragiedyj. Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo z którą znajomą sztuką, to chyba 
z królem Learem Szekspira. O, gdyby stanęła kiedy przy królu Learze! Szekspir i Dant są 
teraz mojemi kochankami i już tak jest od dwóch lat. Im więcej w obydwóch się wczytuję, tym 
więcej widzę piękności, Mamo moja! Jakija byłbym szczęśliwy, gdybym mógł z temi dwoma 
umarlemi usiąść pod jaką lipą albo dębem, przed moją własną chatą, w mojej rodzinnej ziemi, 
i marzyć, i pisać marzenia, i gwarzyć z tobą, kochana Mamo, i opowiadać ci z zapałem plany 
moje poetyczne, tak, jak niegdyś bywało. Tu jestem tak samotny, że nikt nie słucha moich 
marzeń. Jak dobrze Szekspir maluje ten stan w "Ryszardzie Ir. Rycerz skazany na wygnanie 
ubolewa nad swoim losem i mówi: "Język mój będzie mi odtąd niepotrzebnym, tak właśnie jak 
rozstrojona lira albo harfa, lub też jak sztuczny instrument, odemknięty i podany temu, co nie 
zna żadnych prawideł harmonii. Uwięziłeś język w ustach moich ... Zanadto już jestem stary, 
abym jak dziecię wziął znowu mamkę; zanadto jestem podeszły wiekiem na piastuna, 
wyrokiem twoim skazałeś mię na bezmówr14 i niemą śmierć". Te słowa zawsze czytam 
z głębokim smutkiem, chociaż wyznaję, że szczęśliwszy jestem niż rycerz Szekspira, bo nie 
potrzebuję mamki dla nauczenia mię po francusku i mogę się rozmówić z ludźmi, ale to jednak 
zawsze smutno./ ... / 

Urywek z listu 
DO EUSTACHEGO JANUSZKIEWICZA 

pisanego we Florencji 
w listopadzie 1838 roku 

... za kilka dni wyjeżdża stąd do Paryża L. Plater, przez niego więc posyłam ci ogromny 
manuskrypt tragedyi pt. "Balladyna", o który raczysz się upomnieć ... Nie żądam ja wcale, 
abyś go natychmiast drukował, bo to może będzie za ciężko na księgarnię i drukarnię, ale 
niech u ciebie ten manuskrypt powoli oczekuje czasu, w którym bez żadnej straty będzie mógł 
być drukowany, a wtenczas weź go pod prasę z oszczędnością, bo choć rzecz jest polska, ale 
nie patryjotyczna, więc gotowa mi się źle odpłacić... a oryginalność sama tej tragedyi 
i rodzaju, w którym jest napisana, może długo rozkupowi sprzeciwiać się będzie ... dlatego 
więc chciałbym oszczędnej edycji - choćby na bibule maczkiem ... a to jest rzecz wielka, 
kiedy tak ubraną zgadzam się mieć moją faworytkę ... i przyjaciółkę mojego przyjaciela 
Zygmunta Krasińskiego. Jak ją będziesz drukował, to przedmowę krótką w kształcie listu 
napiszę ... 

Urywek z listu 
DO KONSTANTEGO GASZYŃSKIEGO 

pisanego w Paryżu 22 maja 1839 roku 

... donoszę ci, że się drukuje" Balladyna" - kochanka moja ... Nie spodziewasz się, co to za 
dzieło ... dosyć, że jest to osoba, która nas z Zygmuntem Kr. zaprzyjaźniła mocno ... on ją 
bowiem polubiwszy, mnie polubił - oby mi i ciebie zyskała ... Ale nie spodziewam się bo to 
jest gorzkie dzieło - a świat w nim przez pryzmat przepuszczony i na tysiączne kolory 
rozbity, wymaga, aby się kto w nim szczególniej pokochał ... Widzisz, kochany Gaszyński 
- że ja drukuję i drukuję- i nie przestaję drukować ... co z tego na koniec będzie, nie wiem ... 
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KOCHANY POETO RUIN! 
Pozwól, że pisząc do ciebie zacmę od apologu, który mi opowiedziano nad Salaminy 

zatoką. 

Stary i ślepy harfiarz z wyspy Scio przyszedł nad brzegi Morza Egejskiego, a usłyszaw
szy z wielkim hukiem łamiące się fale, myślał, że szum ów pochodził od zgiełku ludzi, 
którzy się zbiegli pieśni rycerskich posłuchać. -Oparł się więc na harfie i śpiewał pustemu 
morza brzegowi:, a kiedy skończył, zadziwił się, że żadnego ludzkiego głosu, żadnego 
westchnienia żadnego pieśń nie zyskała oklasku. Rzucił więc harfę precz daleko od siebie, 
a te fale, które śpiewak mniemał tłumem ludzkim, odniosły 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 powiastka o falach i harfiarzu zastąpi wszelką do Balladyny 
przemowę. Wychodzi na świat Balladyna z ariostycmym uśmiechem na twarzy, 
obdarzona wnętrmą siłą 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 wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą swoich czystych 
zamiarów; niech Grabiec miłuje kuchnią Kirkora; niechaj powietrzna Goplana kocha się 
w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka umyślnie męczarni miłośnych i umarłej 
kochanki; niechaj tysiące anachronizmów przerazi śpiących w grobie historyków 
i kronikarzy: a jeżeli to wszystko ma wnętrzną siłę żywota, jeżeli natchnienie nie było 
gorączką, ale skutkiem tej dziwnej władzy, która szepce do ucha nigdy wprzód nie 
słyszane wyrazy, a oczom pokazuje nigdy, we śnie nawet nie widziane istoty; jeżeli 
instynkt poetyczny był lepszym od rozsądku, który nieraz tę lub ową rzecz potępił: to 
Balladyna wbrew rozwadze i historii zostanie królową polską, a piorun, który spadł najej 
chwilowe panowanie, błyśnie i roztworzy mgłę dziejów przeszłości. 

Uśmiechnij się teraz, Irydionie, bo oto naśladując francuskich poetów, powiem ci, że 
Balladyna jest tylko epizodem wielkiego poematu w rodzaju Ariosta, który ma się uwiązać 
z sześciu tragedii, czyli kronik dramatycmych. Cienie już różne ludzi niebyłych wyszły ze 
mgły przedstworzenia i otaczają mnie ciżbą gwarzącą: potrzeba tylko, aby się zebrały 
w oddzielne tłumy, ażeby czyny ich ułożyły się w postacie piramidalne wypadków, a jedną 
po drugiej garstkę na świat wypychać będę; i sprawdzą się może sny mego dzieciństwa. Bo 
ileż to razy patrząc na stary zamek, koronujący ruinami górę mego rodzinnego 
miasteczka, marzyłem, że kiedyś w ten wieniec wyszczerbionych murów nasypię widm, 
duchów rycerzy; że odbuduję upadłe sale i oświecę je przez okna ogniem piorunowych 
nocy, a sklepieniom każę powtarzać dawne Sofoklesowskie "niestety"! A za to imię moje 
słyszane będzie w szumie płynącego pod górą potoku, a jakaś niby tęcza z myśli moich 
unosić się będzie nad ruinami zamku. - O! nie mów mi, że z dzwonków polnych większa 
ozdoba ruinom niż z tego wieńca myśli, w które je ubierze poeta: bo choć róże rosnące na 
ruinach pałacu Nerona rozwidniały nam pięknie te gruzy, to jednak jaśniej mije oświecił 
ów duch Irydiona, któregoś ty pod Krzyżem w Koloseum położył i nakrył złotymi 
skrzydłami anioła. 

Tak więc, kiedy ty dawne posągowe Rzymian postacie napełniasz wulkaniczną duszą 
wieku naszego, ja z Polski dawnej tworzą fantastycmą legendę, z ciszy wiekowej 
wydobywam chóry prorockie - i na spotkanie twojej czarnej, piorunowej, dantejskiej 
chmury prowadzę lekkie, tęczowe i ariostycme obłoki, pewny, że spotkanie się nasze 
w wyższej krainie nie będzie walką, ale tylko grą kolorów i cieni, z tym smutnym dla mnie 
końcem, że twoja chmura, większym wichrem gnana i pełniejsza piorunowego ognia, moje 
wietrzne i różnobarwne obłoki roztrąci i pochłonie. 

Doniosły mi sylfy, żeś powędrował teraz odwiedzić Etnę czerwoną: posłałem natych
miast Skierkę, aby ci na drodze wszystkie pootwierał kwiaty i wszystkie gwiazdy nad tobą 
zapalił; za to przez wdzięczność stanąwszy na szczycie wulkanu, spojrzyj na mórz rozległe 
błękity i pomyśl, że niedawnymi czasy przez te zwierciadła wędrował okręt mój jak łabędź 
żaglami nakryty. Powiedz, czy nie dójrzysz jakiego rysu na fali, jakiego śladu po 
miknionym okręcie? Księża wtenczas śpiewali hymn do Najświętszej Panny, aja stałem 
z wlepionymi w ogień Etny oczyma, smutny, że mnie fala mów tylko do Europy odnosiła. 
Słuchaj w ciszy powietrznej, czy echo tego hymnu, który mi serce uciszał, nie drga dotąd 
w kryształowej atmosferze? Szukaj mojego ślad u w powietrzu i na fali, a jeśli o mnie na fali 
i w powietrzu nie słychać, to majdź mnie w sercu twoim i niech ja będę jeszcze z tobą przez 
jedną godzinę. Wszak darem to jest Boga, że my umiemy myślą latać do siebie 
w odwiedziny. 

Rozpisałem się długo, a zamierzałem był tylko napisać: 

AUTOROWI IRYDIONA 

Paryż, d. 9. lipca 1839 r. 
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KRYTYKA I OBRONA ''BALLADYNY" 

Recenzja Stanisława Ropelewskiego zamieszczona 
w "Młodej Polsce" 10 października 1839 roku 

Tyle dobrych pogłosek, z pewnego źródła, bo pono od samego autora i przyjacielskiej 
drużyny czerpanych, biegało o Balladynie, żeśmy sobie obiecywali oddać się dziś 
uwielbieniu ( ... ) Po przeczytaniu rozchwiały się nasze nadzieje ( ... ) Doprawdy że nie 
majdujem, z czym by Balladynę porównać. Nie jest to trajedia grecka, ani Szekspirowska, 
ani hiszpańska, ani z tych wyrodzona niemiecka; w całej książce (wyjąwszy przedmowy) 
nie widać nawet życzenia ze strony poety, aby to była trajedia polska; powiedzielibyśmy, 
że jest arabska, ale jak się z tak awanturniczej definicji wytłumaczyć? czy arabska co do 
form? w literaturze arabskiej nie ma nic podobnego do dramatu; czy arabska co do ducha? 
tegośmy nie dostrzegli; a potem, dobrze powiedzieć dla pocieszenia autora, byłoby to 
jedną śmiesznością więcej w poemacie napisanym, aby przedhistoryczne dzieje Polski 
rozjaśnić./ ... / 

Oto jest osnowa Balladyny: 
Rycerz Kirkor ma serce na zbyciu i jest w kłopocie, kogo nim uszczęśliwić; idzie więc po 

radę do Pustelnika, do lasu. Kreacje p. Słowackiego są pełne ufności w siebie, jak sam 
poeta; toteż rycerzowi nie wpada na myśl, że z tą się ożeni, która go zechce, ale uważając za 
rzecz dowiedzioną, że wszystkie do niego wzdychają, pyta, gdzie ponieść radość, gdzie 
zostawić płacz i rozpacze. Rycerz patrzy wysoko, przesuwając bowiem przed okiem 
Pustelnika wieniec kobiet czekających na wybór, zaczyna bez wahania się od królewnych; 
może nie byłoby od rzeczy pojąć królewnę? ... Na to zadrżał Pustelnik i wnet w jednym 
energicmym życzeniu obejmując króle, królowe i królewne, zawołał: bodaj ich pioruny! 
"Kto jesteś, starcze?" - przerywa mu trafnie Kirkor - a Pustelnik jakby z niechcenia 
upusi;cza z wargi odpowiedź: "Ja ... król Popiel trzeci ... " Tu, na złość Towarzystwu 
Demokratycznemu, co w czasy Popielów odnosi błogi stan równości społecznej polskiej, 
p. Słowacki każe klękać Kirkorowi, a co gorsza kładzie mu w usta te słowa, za które by go 
warto przed sąd Centralizacji powołać: "Uzbrajam chamy i lecę do Gniezna." 

Mścić się Popiela pustelnika na Popielu samozwańcu. Ale zanim Kirkor pobieży, 
Pustelnik czuje się w obowiązku zapytać go, czyli zleciał z nieba złotymi 
skrzydłami anioła? Nasz rycerz nie śmie przyznać się do niebieskiego początku, żeby 
jednak usprawiedliwić swój pochop do zemsty, przeciw pytaniu Pustelnika stawia takie 
pytanie: 

... ma-li 
Gadom przepuszczać rycerz uskrzydlony 
Orła piórami? 

Rzecz widoczna, że nie. - Jakoż ta prawda uderza Pustelnika, który już uroczyście 
i wieszczo mówi Kirkorowi: 

O inężu ze stali! 
Ty jesteś z owych, którzy walą trony. 

z.daje się, że teraz nie mają co sobie więcej powiedzieć i że powinni by się rozejść, 
pomnąc zwłaszcza na gorącą ochotę Kirkora. Ale nasz rycerz legitymista jest przy tym 
niewyczerpany gaduła, bo jak gdyby nic nań nie czekało, musiał być równie świadomy: 
o krwawym Popielu, o żywieniu karpiów ciałami niewolników, o suszy, nieurodzaju, 
szarańczy. Pustelnik przerywa tę litanię wykrzyknieniem: Ab! jam przeklęty, przeklęty, 
przeklęty!, i stąd wysnuwa się długa znowu historia o.koronie Lecha, do której szczęście 
ludu było przywiązane, a którą Pustelnik uniósł zepchnięty z tronu; o pochodzeniu tej 
korony, jak król scytyjski wracając z Betleem zabłądził w polskim życie, jak zaszedł do 
Lecha i w zakład przyjaźni zostawił mu tę koronę itd. Kirkor powtórnie rusza na boje, ale 
przypomina sobie, że tu przyszedł szukać nie królów, lecz żony, czyli, aby nie pozbawić 
czytelnika złotych wrażeń poety, pieńka, na którym by zaszczepił rodowe 
drzewo Kirkorów. Pustelnik upewnia rycerza, że na ten cel najprzydatniejsza jest 
dziewczyna uboga, i tu się rozstają: jeden biegnie patrzeć, gdzie jaskółka ulepiła 
gniazdeczko, aby tam wybrać małżonkę, a drugi zawraca do celi, kiedy zatrzymuje go 
nowy oryginał, Filon, karykatura nowoczesna, gadająca wierszami, co przed kilkunastu 
laty były może wyrazem osobistych uczuć p. Słowackiego. Po czterech stronnicach 
gadaniny Filon i Pustelnik biorąc się nawzajem, i nie bez powodu, za wariatów, każdy 
w swoją drogę odchodzą. To jest scena pierwsza. 
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Nie będziem tyle nadużywać cierpliwości czytelnika, ani naszej na tak ciężką brać 
próbę, abyśmy równie szczegółowo skreślali całą osnowę dramatu: chcieliśmy tylko 
dokładnym opowiedzeniem pierwszej sceny dać poznać umiejętność dramatyczną autora 
i naturę dialogu. Wszystkie inne przychodzą w tejże samej konieczności logicznej i tyleż 
potrzebnymi w miejscu rozmowami są napełnione. W drugiej scenie Goplana, królowa 
jeziora, zwierza się przed swymi diablikami, że się pokochała w chłopie pijaku, potem chce 
gwałtem wziąść serce pięknego, a kiedy ten wyznaje na swą obronę, że już ma kochankę, 
Balladynę, Goplana każe jednemu diablikowi tumanić pijaka gdy będzie szedł do 
kochanki, a drugiemu łamać powóz przejeżdżającego Kirkora, zaprowadzić go do chaty, 
gdzie mieszka Balladyna z siostrą, i rozkochać; ale nie powiedziała w której. Kirkor więc 
kocha się w obudwu - trudny wybór - matka dziewczyn podaje sposób: niech idą 
raniuchno na maliny, a która pierwsza dzbanek malin przyniesie, ta będzie żoną Kirkora. 
Przewybornie! dziewczyny poszły, Alina pierwsza dzbanek napełniła, Balladyna Alinę 
zabiła - istna bajka, jakie stara kucharka przy piecu rozpowiada kredensowej 
i kuchennej gawiedzi, i paniczom wymykającym się spod oka guwernera dla słuchania 
cudownej opowieści. N a tym zabójstwie kończy się akt pierwszy; aleBalladyna, po chwili 
materialnego strachu, tak sobie upodobała w zabijaniu, że przez cztery następne akta 
będzie zarzynać, wieszać, truć i wiejska dziewczyna nie będzie miała chwili zgryzoty, 
chwili zwątpienia, nie spyta się siebie, gdzie mord prowadzi. - Nadzwyczajna to 
tragedia? 

Nie możem pominąć uwagi, że to wplątanie świata nadzmysłowego w osnowę jest tu 
zupełnie niedorzeczne, bo nieusprawiedliwione żadną koniecznością. Zapewne, wolno 
sztukmistrzowi wprowadzić w machinę poematu siły i figury spoza widzialnych krajin, ale 
to być powinno w tym przesileniu dramatu, w tym nastrojeniu duszy głównej jego osoby, 
iżby sam widz lub czytelnik pojmował, a nawet koniecznie przypuszczał wdanie się tu 
władzy nadzmysłowej. Obaczmy teraz, po co było p. Słowackiemu potrzebnym wprowa
dzać tę niby mythologią polską w ów dramat, którego epokę zrobił już chrześcijańską 
kaprysem swojej wszechmocności. Oto potrzeba mu było, aby opoj nie trafił po nocy do 
domu i ugrzązł w błocie, i aby młody rycerz zakochał się w pięknej dziewczynie. z.daje się, 
że to zawsze przychodzi w naturalnym biegu rzeczy i właściwiej daleko przypisać by 
można Goplanie, gdyby pijak szedł prosto i widział dobrze, a młody, próżnujący pan 
kastetu nie gonił za miłośnikami i nieczule patrzył na piękność. 

Przepraszam, pomyliłem się; nie w pierwszym akcie Balladyna zabija Alinę: w pierw
szym wszyscy spać idą. Ale nie ma nic straconego; zabójstwo przyjdzie swoją koleją 
o kilka stronic później, a tymczasem z okoliczności tego, co diabliki, Grabiec i Filon, bają 
na wstępie drugiego aktu, biorę pochop do następującej uwagi ogólnej. Humorystyka jest 
pole najnieszczęśliwiej uprawiane od naszych poetów. Ilekroć im się zdaje, że roz
prowadzą po karcie to cieniowanie z szyderczego uśmiechu, bezłzawego żalu, dziwacz
nych potworów, to błazeńskich, to strasznych, to rzewnych, mających budzić w czytelniku 
grę najsprzeczniejszych wrażeń, tyle razy płynie spod ich pióra szczerozłote bez żadnego 
aliażu - głupstwo. Kto się chce przekonać o tej prawdzie, ma obfite żniwo przykładów 
w Balladynie, gdzie czwarta część wierszy odmówiona przez diabłów, dzieci wiejskie, 
Grabca i Filona jest całkiem pozbawiona sensu. 

Teraz podnieśmy ów nieszczęśliwy wątek dramatu, co nam wypada z rąk pomimo chęci 
naszej. Kirkor żeni się z Balladyną i wkrótce, pamiętny przyrzeczeń danych Pustelnikowi, 
wyprawia się do Gniezna. Żegnając żonę tai przed nią cel wyprawy; Kirkor chce 
w sekrecie jednego króla wyrzucić z tronu, a drugiego na nim osadzić. Odjeżdża 
- wiedzieć zaś należy, że Balladyna, odkąd zabiła siostrę, nosi krwawą plamę na czole, 
którą zakrywa przepaską; odjeżdżając Kirkor prosi żonę, aby na powrót jego zdjęła 
przepaskę: Balladyna więc w chwili oddalenia mężowskiego bieży do Pustelnika po radę, 
jak by tu krwawą plamę zagoić. Pustelnik odgaduje w niej zabójczynię siostry. Balladyna 
wraca do zamku, ale dowódzca zamkowy, von Kostryn, poszedł był za nią ku chatce 
Pustelnika; ukryty, wysłuchał tajemnicę, a teraz chce się z nią dzielić pieniędzmi, zamkiem 
i zbrodniami. Balladyna i von Kostryn są wkrótce w porozumieniu; zabijają Gralona, 
wysłańca od Kirkora: niezadługo zabijają Grabca. Grabiec zdaje się czytelnikowi 
niewinną figurą, przecież ten Grabiec od czasu znajomości z Goplaną był już raz wierzbą, 
a teraz jest królem dzwonkowym. Do stroju królewskiego diablik ukradł dla Grabca 
koronę Pustelnika, Grabiec więc w tej chwili prawym królem Lechitów i ucztuje w zamku 
Balladyny. Kiedy się spać położył, Balladyna go zarznęła; i jest królową - Kostryn 
powiesił Pustelnika; potem spólnym usiłowaniem sprowadzili śmierć Kirkora, potem 
jeszcze parę zabójstw, Balladyna truje Kostryna i matkę na torturach zamęcza - wreszcie 
piorun w nią trzasł, i trajedia się skończyła. 

W czym te kilkadziesiąt scen bez logicznego związku między sobą, bez względu na czas 
i miejscowość, bez poezji, bez stylu, bez historycznej prawdy; w czym ten dialog, pełen 
niedorzeczności i krwi, ma rozjaśniać starożytne dzieje Polski? nie wiem. 
Kiedyśmy doczytali ostatniego wiersza i zobaczyli ów błogi wyraz koniec, zdjęło nas 

jakieś zdumienie i powątpiewanie zarazem. Wprawdzie w liście do autora Iridiona 
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p. Słowacki dość szeroko o sobie wspomina, ale w całym dramacie nie miał sposobności 
ani słówka umieścić; nie wierzyliśmy, aby tak książkę na świat wypuszczał. - W dramacie 
ani słowa! Prologu nie ma - musi tu być epilog! coś nam szepnęło. Jakoż, odwracamy 
stronicę - patrzym - jest epilog! Wypisujem z niego ostatnie wiersze. 

PUBLICZNOŚĆ 
Cóż powiadasz na piorun? 

WAWEL 
Sądzę o piorunie, 

Że kiedy burza bije, trzeba bić we dzwony, 
Że gałązka laurowa lepsza od korony, 
Bo w laur piorun nie bije ani głowie szkodzi. 

PUBLICZNOŚĆ 
Czy jesteś tego pewny? 

WAWEL 
Ten, co w laurach chodzi, 

Autor niniejszej sztuki, słusznie wam opowie, 
Że odkąd nosi wieniec laurowy na głowie, 
Piorun weń nie uderzył. 

Ano! to przecie i ładne, i uczące; bo mówi rzecz, której by się czytelnik Balladyny nigdy 
nie domyślił; i stosowne do zwyczaju Poety. 

Wielki Boże! Że też człowiek talentu, artysta, a zatem człowiek delikatnych odcieni, nie 
czuje, jaką to ckliwość musi obudzać w czytelnikach to nieustanne, grube pochlebstwo 
samemu sobie; co większa! że też sam szczęśliwy jest tą ofiarą, której jest bożyszczem 
i kapłanem. Szkoła nieprawnych dzieci Byrona, egzagerując błędy mistrza, zaczęła od 
apoteozy dumy, a skończyła na apoteozie własnej. Od 1820 roku prawie wszyscy nasi 
poeci byli dumni i bladzi; duma i bladość jest cechą rodzajową poetów lub pseudopoetów. 
Zostawiam im bladość na której ma przeglądać cała gra ich wielkich myśli i wielkich 
namiętności, ale zaprzeczam im dumy. 

Duma jest to namiętność milcząca; że w sobie samej szuka zadowolenia, przeto ani dba, 
czy ją odkryto, ani spieszy zawiadomić publiczność o swoim bycie. Ale komu na ustach 
•jestem dumny, spojrzałem dumnie, odpowiedziałem dumnie" albo, co gorsza, kto to pisze 
i drukuje na tysiące egzemplarzy, ten, dalibóg, niesłusznie się oskarża: podobny jest 
maniakom, co się za umierających podają, choć jedzą dobrze, śpią dobrze, i kwitną 
czerstwym rumieńcem. Przecież lekka nauka synonimów wywiodłaby go łatwo ze 
złudzenia i oświeciła, że co on bierze za szatański, boży grom wywołujący występek, jest 
tylko pretensją, śmiesznością towarzyską, odpowiedzialną przed biczem Arystofana. Mój 
Boże! i po co tu robić się większym grzesznikiem, niżeli się nim jest rzeczywiście? 
Zwiedzając kraje ciemności, wieszcz średnich wieków spotykał tłumy, którym ogromne 
ciężary chyliły czoła ku ziemi; byli to dumni, i Dante uczuł ciśnienie na barkach swoich; 
autor zaś Balladyny, jeśli nic nie ma na sumieniu, oprócz opisanej przez nas zdrożności, to 
może być pewny, że pójdzie prosto do nieba, a za całą karę będzie musiał doń wchodzić 
z miną buńczucznie nastrojoną i przywitan będzie u progu serdecznym śmiechem chórów 
niebieskich. 
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Nie podobało się już w Balladynie 
Że mój maleńki Skierka w bańce z mydła 

Cicho po rzece kryształowej płynie, 
Że bańka się od gazowego skrzydła 

Babki-konika rozbija i ginie, 
Że w grobie leżąc Alina nie zbrzydła, 

Lecz piękna z dzbankiem na głowie martwica 
Jest jak duch z woni malin i z księżyca. 

Nie podobało się, że Grabiec spity 
Jest wierzbą, że się Balladyna krwawi, 

Że w całej sztuce tylko nie zabity 
Sufler i Młoda Polska, co się bawi 

Jak każdy głupiec, plwając na sufity 
Lub w studnię ... która po sobie zostawi 

Tyle co bańka mydlana rozwalin, 
A pewnie nie woń mirry - ani malin ... 

Beniowski, pieśń I 



ZYGMUNT KRASIŃSKI 
DO KONSTANTEGO GASZYŃSKIEGO 

· Mediolan, 20 listopada 1839 roku 

"Nie mogę przystać na twoje zdanie o Ballladynie. Jej forma jest właśnie konieczną dla 
jej treści . Ona ma zawierać w sobie ducha czasów bajecznych. Co to są czasy bajeczne 
europejskich ludów? Właśnie owe, w których kipiała mieszanina pogańskich, usuwają
cych się, i chrześcijańskich, nadchodzących, wyobrażeń. Weź Nibelungów, zupehtie toż 
samo. W Nibelungach rzecz się stała bez wiedzy o sobie samej, z natury rzeczy; u Juliusza 
toż samo z wiedzą, z pojęciem konieczności tego. Co zaś do wierszy, nie moźesz 
zaprzeczyć, źe szalenie łatwo i pięknie mu się wiją. Mógłbyś mu naśladowanie czasem 
dosłowne Lady Makbethi Króla Leara zarzucić; ale ogólne pojęcie Balladyny jest zarazem 
fantastycznie niepodległe i konieczno-historyczne! Czy myślisz, że się nie odbywały 
rzeczywiście takie chaosy sprzeczności, bójki lub mieszaniny mitologii i teologii w cza
sach, kiedy grzmot Peruna u słowiańskich, młot Thora u germańskich plemion padał 
przed krzyżem? Czyż ślady tego zlewku dotąd nie widne w legendach pospólstwa? 
Dlaczegoż poeta nie moźe poetycznie prawdy takiego stanu wyrażać? Czemuż nie ma 
tworzyć postaci na pół chrześcijańskich, na pół barbarzyńskich, kiedy ludzie, którzy 
wonczas żyli, w całej prawdzie teraźniejszości swojej takowymi byli? Czyż od razu krzyż 
wziął górę, czyż w dniu jednym opanował myśli neofitów lub czyż przed nawróceniem oni 
żadnego o nim wyobraźenia nie mieli? Taki stan rzeczy tylko w Ameryce mógł się zdarzyć, 
odciętej otchłanią mórz od Europy; ale słowiańskie plemię dotykało Germanii i Grecji, 
Germania Rzymu dotykała. Szły stamtąd głuche wieści o zbliżającym się Chrystusie, 
a kiedy się zjawił, długo jeszcze słychać było głosy bogów umarłych i spętanych, 
domagające się o powrót na ziemię. Bo nic zupełnie nie wymiera, wszędzie śmierć zlewa się 
z życiem, przeszłość z przyszłością. Tej prawdy uzmysłowieniem jest Balladyna. Proszę cię, 
wypisz mi dedykację, o której mówisz, nic o niej nie wiem i nie słyszałem#. 

ZYGMUNT KRASIŃSKI 
DO JULIUSZA SLOW ACKIEGO 

Rzym, 23 lutego 1840 roku 

"Com przed laty myślał o siostrze Aliny [Balladynie], to samo do dnia dzisiejszego 
myślę . Midsummer-night's-dream doskonalszego, kapryśniejszego, a jednak rzeczywist
szego co do formy i treści swojej nie ma na świecie : płuc już dobrzem nadtracił i żółci mi 
przybyło niemało, od kiedy tłumaczę im, a oni nie rozumieją; nie widzą, źe nawet pod 
historycznym względem ten czas winien być tak pojęty, bo był w rzeczywistości takim 
chaosem, taką mieszaniną, takim socjalnym grochem z kapustą, chrześcijaństwa niedo
warzonego jeszcze i pogaństwa usuwającego się z powierzchni ziemi. Dalej, wszystkie 
zarody narodowego charakteru postanowione, rzucone doskonale, bez żadnego musu, 
bez intencji, bez pedanterii, słowem, poetycznie! "Ja bym zbawcę zbawił". Kto inny od 
szlachcica polskiego takie słowo powiedziałby na kuli ziemskiej? Jeżeli jest brak ścisłej, 
klasycznej harmonii, to źe właśnie pojęcie dzieła zależy na tym braku widomej jedności, bo 
to są czasy mityczne, lecz tysiąc lat wyrwane po sobie z grobu, a zatem ariostycznej tylko 
formy 7.dolne, nie Homerycznej ani Eschylowskiej, zresztą, ty lepiej to wszystko wiesz ode 
mnie. Moim zdaniem, komu zaraz sypną się wieńce laurowe, ten znać, że diablą 
buffonadę, przystępną, zrozumiałą nakrzyczeli na Byrona, wszyscy na Fausta, wszyscy na 
pana Adama, źe ciemny - a dziś dzieci go rozumieją, bo co się przeprowadza w mózgu 
ojców, to do serc dzieci przechodzi i rodzi się z nimi instynktownie!". 
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O Melancholio! nimf o! skąd ty rodem? 
Czyś ty chorobą jest epidemiczną? 

Skąd przyszłaś do nas? Co ci jest powodem, 

że teraz nawet szlachtę okoliczną 
Zarażasz? - Nimfo! za twoim przewodem 

Ja sam wędrówkę już odbyłem śliczną! 
I jestem dzisiaj - niech cię porwie trzysta! -
Nie Polak - ale istny bajronista ... 

Trochę w tym wina jest mojej młodości, 
Trochę - tych grobów, co się w Polszcze mnożą, 

Trochę - tej ciągłej w życiu samotności, 
Trochę - tych duchów ognistych, co trwożą, 

Palcami grobów pokazując kości, 
Które się na dzień sądny znów ułożą 

I będą chodzić skrzypiąc, płacząc, jęcząc, 
Aż wreszcie Pana Boga skruszą - dręcząc. 

Prześliczna strofa! mógłbym zacząć od niej 
N owy poemat, jak Sąd ostateczny; 
I przy eumenid pokazać pochodni, 

Jak jest grzech każdy dziwnie niebezpieczny 
Jak w jasnym niebie daleko jest chłodniej 

Niż w piekle, kędy płonie ogień wieczny; 
Lecz wolę dzieło to rzucić na później, 
Bo do porządku mnie wołają woźni ... 

Ci woźni są to krytycy. - Kolego, 
Byłeś w Arkadii tej, gdzie jezuici 

Są barankami? ... Pasą się - i strzegą 
Psów; i tym żyją, co ząb ich uchwyci 

N a pięcie wieszcza. Kraina niczego! 
Pełna wężowych ślin, pajęczych nici 

I krwi zepsutej - niebieska kraina, 
Co za pieniądze bab - truć nas zaczyna .. 

O Polsko! jeśli ty masz zostać młodą 
I taką jak ta być, co dzisiaj żyje, 

I być ochrzczona tą przeklętą wodą, 
Której pies nie chce, wąż nawet nie pije; 

Jeśli masz z twoją rycerską urodą 
Iść między ludy jak wąż, co wije; 

Jeśli masz zrównać się z podstępnym Włochem: 
Zostań, czym jesteś - ludzi wielkich prochem! 

Ale to próżna dla ciebie przestroga! 
Ciebie anieli niebiescy ostrzegą 

O każdej czarze - czy to w niej przez wroga 
Czyli przez węża i pająka swego 

Wlane są jady. - Jesteś córką Boga 
I siostrą jesteś Ukrzyżowanego, 

Ciebie się żadna trucizna nie imie; 
Krzyż twym papieżem jest - twa zguba w Rzymie! 



Tam są legiony zjadliwe robactwa: 
Czy będziesz czekać, aż twój łańcuch zjedzą? 

Czy ty rozwiniesz twoje mściwe bractwa, 
Czekając na tych, co pod tronem siedzą 

I krwią handlują, i duszą biedactwa, 
I swym bezkrewnym wyszydzają palcem 

Człeka, co nie jest trupem - lub padalcem. 

Lecz pokój z nimi!. .. Nie, ten brud ruchomy 
Nie zna pokoju -więc życzenie próżne! 

Niechaj więc włażą w zakrwawione domy, 
Niech plwają na miecz - stworzenia ostrożne, 

Aby zardzewiał, nim będzie łakomy 
Ich zgiętych karków, niech mają usłużne, 

W jadzie maczane pióra - dusze w bagnie, 
Niech żyją: takiej krwi - nikt nie zapragnie. 

Czołem bijący w marmur Chrystusowy, 
Kiedy się skarzył na klątwy i zdrady, 

Tom się i o ten kielich krwi octowy 
Upomniał - i Grób zaparł się: że gady 

Z niego nie wyszły - lecz z urwanej głowy 
Ten polip odniósł i lud wyssał blady. 

Wygnać go była kiedyś wielka praca ... 
Ma nas za trupa ten szakal - i wraca. 

Precz z nim, lub jeśli przyczołgnie się żmija, 
Pod Boga skrzydło kryjmy się i gromy. 

Lecz widzę, że mię ten liryzm zabija, 
Że na Parnasu szczyt prowadzi stromy, 

Kiedy czytelnik tę górę omija 
I woli prosty romans, polskie domy, 

Pijące gardła, wąsy, psy, kontusze; 
A nade wszystko szczere, polskie dusze. 

Wszystko mieć będzie wszystko mu przyrzekam, 
Tylko o trochę cierpliwości proszę. 

Ja sam na muzę i natchnienie czekam 
I czoło moje pomarszczone · noszę, 

I poematu ekspozycją zwlekam, 
I weny ducha lekkiego nie płoszę, 

Który na mózgu jak motyl na róży 
Usiądzie - aż kwiat listkami zmruży, 

A potem nagle odemknie swe łono 
Swieże i jasne - i na okolice 

Rozeszle wolne, co wszystko pochłoną. -
Ja się zdolnością natchnień bardzo szczycę 

I tu pokażę, że nie jest zmyśloną, 
Lecz z moich rymów czyni błyskawice, 

A mym przekleństwom daje siłę grotów. 
Czekajcie! - już pieśń zacznę - jużem gotów. 

Beniowski, pieśń I 
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ZYGMUNT KRASIŃSKI 

KILKA SŁÓW O JULIUSZU SŁOWACKIM 
(ustęp o ''Balladynie'') 

''Tygodnik Literacki" z 24, 31 maja i 7 czerwca 1841 roku 

Balladyna innego gatunku jest utworem (niż W Szwajcarii c:zy Anhelli), w niej poeta 
chciał wskrzesić pierwszą zorzę tego życia, którego koniec opisał w Anhellim. Łatwiej 
śmiertelnemu o śmierci niż o rodzeniu się śpiewać. Śmierć przynależy się z prawa 
człowiekowi tak jak życie Bogu - przecież i Dantowi bardziej doma było w piekle niż 
w niebieskich podniosłościach. Mimo tę trudność, już w samym pojęciu rzec:zy zastrzegłą, 
wydaje się nam, o ile nam czucia i myśli starczy, że Balladyna odziana szatą niepowszed
niej piękności - nowy to zupełnie utwór na widnokresie polskim. Każda nowość razi, 
obraża nawet, zanim da się rozpoznać, żadna nie odjęła się temu losowi na świecie. Dotąd 
też Balladynę ujemne tylko obarczały krytyki. 

W tym bogi uśmiechnęły się łaskawie greckim plemionom, a później germańskim, że im 
dały epopeję w czas. Co się w czas zdarza, bywa zawżdy wielkim i prawdziwym; co przed 
czasem, nosi zwykle znamię szału, a co po czasie, niestety, komiczności. Niepodobna 
odwlec rzecz o tysiąc lat i żądać po niej, by w zupełnie rodzinnych barwach, w pierwotnej 
świeży, w nietkniętym dziewictwie na jaw wystąpiła; nie winą Słowackiego, że nie żył za 
dni Popiela, raczej winą czasów Popielowych, że miasto szczurów i myszy nie porodziły 
wielkiego gęślarza, wieszcza, który by, wiążąc słowiańskie plemiona jak struny w olb
rzymią harfę epopei, był uwiecznił kolebkę naszą takjak Homer Grecji kolebkę, takjak 
Nibelungów śpiew Germanii początek, tak jak Divina Commedia katolicyzmu wiarę. 
Dziwny, bardzo dziwny los dostał się nam w udziele: umarli, dopierośmy ściągnęli rękę do 
harfy! Wprzódy miecz nam był jedną harfą, aż dziś harfa stała się mieczem jedynym. O to 
skarżmy na nas samych lub na bogi, ale nie na poetę, bo on się urodził w innych czasach; 
on gdy śpiewa o Popielu, choć staje się Popielem, nie może być li tylko Popielem. 

Do Popiela dodajcie dziesięć wieków cywilizacji zachodniej. Z tej sumy dopiero 
powstanie barwa popielowa, można w duchu Słowackiego - a kiedy wśród tej łuny 
światła zupełnie różnego, wstawszy z grobu nad Gopłem, przechadza się Popiel, 
niepodobna, by kolor jego właściwy nie gryzł się i nie ujadał z barwą otaczającej 
atmosfery, z duszą, oblewającą go, poety. Ta sprzeczność wyradza się w ironię, bo poeta 
sam wskrzesza zapominianego, a gdy go wskrzesi, czuje, że ma nad nim władzę życia 
i śmierci bez końca, że mogły zamknąć. Tak z Achillesem, tak z Sygfrydem niepodobna 
sobie wszechwładnie postąpić, bo Homer, bo duch skandynawskiej &idy stoją tam nad 
nimi w przeszłości i świadczą im, i strzegą ich na wieki. O nich dziecię każde wie, że na 
półbogów wyrośli, a o transfiguracji Popiela kto słyszał? 
Więc obejście się Słowackiego z majestatem nadgoplańskim nie tylko pochodzi z dążeń 

samego mistrza, ale głębiej jeszcze zapuszcza korzenie w nieodbitą konieczność, która 
przymusza poetę do igraszkowania z tym, co przeszło, a przechodząc, nie zostawiło 
posągu po sobie. 

Humor, czyli ciągła mieszanina tragiczności i komiczności , wystąpić tu musi jako siła 
tworząca. Wszystkie wady i błędy, zawarte w nie rozpoznalnej jeszcze i nie rozwiniętej 
postaci Popiela przed dziesięciu wieki, a ciągiem tych wieków rozwinięte i dziś 
przedświadczone o sobie samych, zamienią się w diabliki, w gnomy, wcielą się w groteski, 
przychodzące pląsać koło tegoż Popiela. Co z niego się wymknęło, bo się wymknęło i temu 
nie poradzim, musi zewnętrznie stanąć przy jego boku w widomej fonnie, tak jak 
w historii następnie uwidamiało się, ale nie w poetyckiej, jedno w ludzkiej, rzeczywistej 
instytucji i wypadków. Wyjdzie zatem na tę scenę pośmiertną i już przegraną król Popiel 
zarazem tak, jak był wtedy i jakim się sam widział, i taki, jakim się stał później i jakim go 
wie poeta. Co tu mówim o Popielu, rozumie się oczywiście o całej treści tych czasów 
pierwiastkowych, których nikt nie schwytał i nie uwiecznił pod ściśle odrąbaną formą, 
kiedy przelatywały, a z których, wiemy jednak, żeśmy wyszli,my i wszystko nasze, i to, co 
nam życiem, i to, co nam śmiercią - i to, co nam próżnym blichtrem jest. 

W Balladynie dwa światy, pierwotny sławiański i dziesiejszy krytyczny, który nosi 
w sobie napis consummatum est - plączą się i spajają nieustannie. Ta przemiana 
kameleońska, ta zdrada migów i przemigów, ta rozpryskliwość baniek tęczannych, 
słowem, cały Balladyny koloryt już sam w sobie stanowi formę wiążącą tych światów 
różnice - a te różnice zetknęły się z sobą rzeczywiście, ale nie w zewnętrznej realności 
dziejów, tylko w wewnętrznej sumienia samego poety. Gdzie ciągle dwie sprzeczne siły 
działają, tam nie kształt epopeiczny, posągowy, ale dramatyczny, ruchowy pozostanie. 
Dlatego też Balladyna jest dramatem, ale takim, w którym nie tak osoby z sobą walczą, jak 
raczej dwie epoki, z których dawniejsza ciągle pragnie się objawić majestatycznie, 
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a późniejsza zrywa jej koronę z czoła i sądzi ją sądem potomnych, takjak niegdyś mumie 
królów egipskich sądzili kapłani egipscy. 

Typy jej wszystkie są szczerze polskie; któż nie uczuje, że wieczny szlachcic przemówił 
ustami znikomego Kirkora w tym wierszu: 

Czemu nie było mnie tam na Golgocie 
Na czarnym koniu, z uzbrojoną świtą? 
Zbawiłbym Zbawcę!... 

Kto, patrząc na samą Balladynę, nie przypomni sobie, jakby echem wiekowym, słów 
Żółkiewskiego o nieszczęśliwej Marynie: "Nade wszystko chce się babie carować". Któż 
w Grabcu nie pozna karczmy polskiej żywej, chodzącej po świecie pod ludzką postacią? 
Starożytni podobnie ogólne pojęcia lub szereg dziejowy zdarzeń wcielali w postaci 
osobne, ludzkie. Mitologia wysnuła się w ogólnej władzy takiego wcielania, wspólnej 
całkim ludom. Mity wtedy rosły jak ogromne drzewa i skały pierwotnego świata, jak 
organizma, które sama natura wyprowadza olbrzymio i poważnie z siebie. Dziś inaczej 
- dziś pojedyńczy człowiek, dziś sam poeta musi mit cały ukształcić, a kształcąc go, wie 
o nim. Zbywać więc tej krystalizacji zawsze będzie na tej rodzimej harmonii, na tej świętej, 
choć ślepej wierze w siebie samą, na tej powadze i niewzruszoności starożytnych form, 
które, o sobie nie wiedząc, nie mogły i o sobie wątpić. Znowu tu pierwiastek uśmiechu, jak 
sam Słowacki się wyraża, ariostowskiego wydobywa się na jaw i Balladyna, tym razem 
przepojona, wiąże się z ciągłych wibracji,jakoby długi łańcuch woni i iskier, i dźwięków, 
przesuwający się na wzór Goplany, uwiązanej u taśmy z żurawii, a topniejący 
w przestworach niebieskich. Ale co w Balladynie wygląda nam na głęboką genialność, na 
wnętrzną energią sztuki, to jej wysnucie i wyprowadzenie z kilku wierszy pieśni gminnej. 

Jak najbujniejszy kwiat z marnego nasienia, tak ona z jednej zwrotki wykłuwa się, 
pierni, wstuliścia się i płonie, aż znów ją ogień niebieski pożre, aż, wyszła z niczego, 
z niewidzialności, wróci w niewidzialność. Niechaj tu nikt, gdy mówim: z niczego, nie 
posądza nas o myśl, czyli raczej niemyśl nicestwa. Nicestwo jest grubym, niepojętliwym 
fałszem - ale to nic, skąd wszystko wyrasta i do którego wszystko wraca, stanowi 
tajemnicę nieskończoności. Jest to właśnie to ,co jest, a samo z siebie jest, nie zaś z żadnej 
cudzej folgi lub zewnętrznego powodu. 

ZYGMUNT KRASIŃSKI 
DO ROMANA ZAŁUSKIEGO 

Rzym, 13 maja 1840 roku 

"Na żaden sposób nie mogę uznać za prawdę i słuszność niesprawiedliwości wyrządzonej 
przez publiczność Juliuszowi. Zapytam się: w czym go nie rozumieją? Ty pierwszy powiedz 
mi, czegoś w nim nie rozumiał? ... Pięć jest jego przedniejszych dziel, o nich pomówię chwilkę: 
"Ojciec zadżumionych - Szwajcaria [ ! ] - Wacław~ Anhelli - Balladyna [ ... ]" w duchu 
ludzkim jest kierunek panteistyczny (la facette panteistique); w literaturze polskiej, 
Słowacki! 

W "Balladynie" masz tego najoczywistszy dowód. Jest to najpiękniejszy "midsum
mer-night's-dream", najprześliczniejsza epopeja, ale nie Homeryczna, jak "Pan Tadeusz", 
tylko Ariostowska, sama z siebie żartująca, pryskająca na wszystkie strony fantasmagorią, 
kapryśna, swawolna, a zawsze i wszędzie przyciągająca, wijąca się w górę jak Goplana, by się 
roztopić i zniknąć, aż ci, co patrzyli, a teraz już nie widzą nic, tęsknić muszą na zawsze! 
A "Pan Tadeusz" zupełnie przeciwnie: Wojski, Podkomorzy, Assesor, Telimena, na wieki 
osiadły tu, są tutaj, przy mnie, ze mną, znam ich, jem, piję z nimi; nie tęsknię za nimi, bo 
w każdej chwili mam ich, tak ich mistrz w mózg mój wrył, że choćbym chciał się od nich 
rozdzielić, nie potrafię. Jeszcze raz: wykuł ich z granitu Ale gdzież pójdę szukać Anhellego? 
Kto mi wskaże nadpowietrzny szlak, kędy raz ostatni westchnęła dusza odlatująca Haliny, 
biednej Haliny, co wczora jeszcze zasypiała, tak szczerze prosząc Boga, by jej malin nie 
skąpił na murawach boru? A ta sroga Balladyna, z czterech wierszy legendy gminnej 
wysnuta, "Królem Learem i Lady M acbeth" popchnięta, ta przejrzysta zbrodnia, zawierają
ca w sobie wszystkie błędy i cudne przymioty Polek wszystkich; ta Maryna Mniszchówna 
bajeczna, ta odważna, śmiala, nade wszystko dumna, ale kiedy już królową, chcąca zostać 
Aniołem i żałująca grzechów Laszka - czy wiem, gdzie szukać nawet jej popwłów 
rozbryzgniętych uderzeniem piorunu? ... Sen był - sen minął. Ach! gdzie sen mój? ... A ten 
Kirkor, co by był Zbawcę zbawił na Golgocie, czy to nie monada najprawdziwsza idealnie 
szlachcica polskiego?" 
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Chodzi mi o to, aby język giętki 
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa: 

A czasem był jak piorun jasny, prędki, 
A czasem smutny jako pieśń stepowa, 

A czasem jako skarga nimfy miętki, 
A czasem piękny jak aniołów mowa ... 

Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem, 
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem. 

Z niej wszystko dobyć, zamglić ją tęsknotą, 
Potem z niej łyskać błyskawicą cichą, 

Potem w promieniach ją pokazać złotą, 
Potem nadętą dawnych przodków pychą, 

Potem ją utkać Arachny robotą, 
Potem ulepić z błota, jak pod strychą 

Gniazdo jaskółcze przebite do drzewa, 
Co w sobie słońcu wschodzącemu śpiewa ... 

I gdyby stary ów Jan Czarnoleski 
Z mogiły powstał, toby ją zrozumiał 

Myśląc, że jakiś poemat niebieski, 
Który mu w grobie nad lipami szumiał, 

Słyszy, ubrany w dawny rym królewski, 
Mową, którą sam przed wiekami umiał. 

Potem by, cicho mżąc, rozważał w sobie, 
Że nie zapomiał mowy polskiej w grobie. 

Więc nie mieszajcie mi się tu, harfiarze, 
Którym dziś klaska tłum! - precz, mowo smętna, 

Co myślom własne odejmujesz twarze, 
Dając im ciągłą łzę lub ciągłe tętna; 

Wolałbym słuchać morza na wiszarze 
Jakiej opoki, co wieków pamiętna, 

W szumie, jakoby w nieskończonym rymie, 
Odrzuca falom j~no - wielkie imię ... 

Beniowski, pieśń V 



Cyprian Kamil Norwid 
DOM ... S ... 

O ''BALLADYNIE" 

/ ... /Na pierwszy rzut oka Balladyna wydaje się fantazją w luźnym bardzo maczeniu tego 
luźnego określnika - tak wydała się ona doraźnej masie czytelników po ukazaniu się 
świeżo wyszłą książką. Tak, niestety, podobno że i dziś dla większej bardzo liczby 
literatów wydaje się ta tragedia. A przyczyna tego leży raz w tym, iż Juliusz nie był 
architektą,jak Zygmunt, ani rzeźbiarzem, jak Mickiewicz, ale był to poeta- malarz, choć 
mógł bywać i tym, i owym - i poetą-muzykiem nawet. Drugi raz - przyczyna tego leży 
także i w tym, że do tragedii własnej stawił zarazem Juliusz teatr jakoby przenośny, 
w okładkach, że tak rzekę, książki schowany. Są tam dekoracje z liści rosami mokrych 
uwite - rzutami pstrego światła ozłacane - malin woni i konwalii pełne. Rozpruj książkę 
i przeciągnij po stole, pionowo karty jej stawiając, a okaże ci się gajów zielonych i chat, 
i baszt połamanych perspektywa, ojcowskiemu i pieskowo-skalnemu podobna wąwozo
wi. A to wszystko jasności planu pierwotnego i, że tak rzekę, harmonii zasadniczej 
szkieletu samego nie uwidomia - osi dramatycmej nie okazuje - typów nie uwydatnia 
- owszem, zamglewa rysy główne i unieczytelnia rzecz, lubo w sposób dziwnie powabny. 
( ... ) 

Balladyna jest dzieckiem 1839 roku na świat wyszłym- ale pocmę od si.ostry jej A li ny, 
z dzbanem swoim glinianym na głowie w las zabłąkanej i stojącej tam, jako się spotyka 
kariatydę grecką, po zwalonej świątyni jakiej pozostałą. Któż ona jest, ta smukła, cicha, 
piękna - prawie że w tragedię nie wchodząca, a bez której właśnie że tragedii nie byłoby! 
Ta wypchnięta nożem siostry z bram żywota i śmiercią barankową dramatyzująca 
bezosobiście całość sprawy? - ta, o której poeta jeden kiedyś mówił: 

... cicha, jak baranek 
Na chorągwi kościelnej ... 

- jest to właśnie że kryształ sam najczystszy tego wielkiego i bezwyraźnego pojęcia, które 
nazywamy słowem Lud. A siostra jej? - a Balladyna, zabijająca ją jakoby trafem i za 
fraszkę - za dzban jeden malin, jak sama mówi, lubo i dlatego zarazem przy tej fraszce, 
aby zostać Grabi Kirkora żoną ... kto to? - ktojest tą Ludu siostrą? .. . Parafiańszczyz
na! 

Dlatego to ona wyprze się starej swojej, skoro sama już w zamkowym rozbłyśnie życiu 
świetnością dworską - potem godności zajętej obowiązek pojedna kłamstwem i tajem
nicą z wszelkiej natury licencjami i rozpustą - potem tajemnica w niej rozdzieli ją, 
i pocznie wiedzieć, co spowiednik, a co koniecmości położenia i godność zajęta każą. 
I stanie się fatalną, a siły fatum dziejowego w ręce jej się kłaść pocmą, wcieleń sobie 
szukając- więc i panować-koniecznie będzie musiała, ale już nie będzie sobą nigdy, 
bo onajest el em en temjuż, nie osobą-bo onajestpiorunem, który nie uderzyłjeszcze, 
a więc nie zabił się sam, niszcząc miejsce własnego skonu. Oto ona - oto panowanie jej 
- koniec i początek: 

Król-kobieta, piorunem boskim zastrzelony. 
Zamiast w koronacyjne, bić w pogrzebu dzwony. 

Kiedyż zaś to się stało, że Parafiańszczyzna odsunęła w grobową ciszę siostrę swoją 
rodzcną. Lud, sama pnąc się wyżej i panowanie rozszerzając bez-historycmymi 
sposobami? Gdzież Tradycja wtedy majdowała się z pontyfikalnymi macami senatu 
swego? ... Oto - dramatyzuje dalej Juliusz sprawę tę zawiłą, skoro uosabia Tradycję 
w Pustelniku-królu: Pustelnik jest Tradycją, tak jak Alina Ludem, 
a Ba 11 ad y n a parafiańszczymy postacią. Do Pustelnika, do tradycji, wiednie i bez
wiednie, przypadkiem i umyślnie, gościńcem i ścieżkami zarosłych cierniem manowców, 
wszystko końcem końców zabłąkiwa i ostatecmie wraca. Jedyna cale określona osoba, 
z tej tragedii osób wszystkich wyjątkowa skończonym charakterem: Kirkor - rycerz 
- szlachcic republikancki -mąż, jakiego istoty żaden polski poeta nigdy tak nie określił 
- człowiek serca swobodnego, wiary prostej i ręki dużej/ ... / 

I oto takiemu serca odrodzonego mężowi T rad ycj a w osobie Pustelnika daje naprzód 
klejnotów korony Rzeczypospolitej zrozumienie - kluczem odmyka Dawidowym 
mistycmą pieśń zaczątków sprawy narodu ( ... ) 

Smutne to jest i bardzo smutne to malin pełnego dzbanka rozbicie, w tragedię Juliusza 
rozwinięte: Lud omackiem w lesie zabity - Tradycja odklęta w pustelnictwo - Mąż 
jedyny, przy którym wszystkie męże przez poetów naszych kreślone blednieją, przy 
którym Mąż z Nie-Boskiej komedii jest niepewnym siebie deklamatorem albo 
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Tacyt mógłby czytać Balladynę i może łzę by w oku poczuł, a czytało ją kilkanaście 
tysięcy rodaków czytających - czytających? -

Os oby fant as tyczne: Goplana, Chochlik, Skierka, przeznaczone są do odmieniania 
dekoracji tego teatrum przenośnego - są one tłem. A ktoś mi powie przecież: "Skądże się 
bierze znowu, iż tło natchnąć może takiego Gr abc a, syna pijanego zakrystiana i w dnie 
tabula-rasa społeczności, trafem na najwyższą wynieść godność?" 

Ach! kochany M ... , jest to tajemnica stanu: gdzie indywidualności zaprzestaną 
dziejowej pełnić służby, tło zaczyna być wszystkim i nazwiska nawet różne, arcypoważne 
nosi - czasem nazywają je: la force des choses ... raison d'Etat. .. fusion ... 
con fusion etc .... A w społeczeństwie tak ochwianym w posadach swoich skąd 
pochodzi nareszcie, że nimfeiczna postać ukocha właśnie że rubasznego Grabca? ... To 
może znów z powodu, że nimfeiczna, że, jak powiada tragik, galaretowa - może 
wyanieliła się ona technicznymi środkami pielęgnowania i toalet, może, że tak powiniem, 
technologicznie ciało swoje ubóstwiwszy, trzebajej za to potem kości twardych, 
jak bezszkieletowemu polipowi, i gotowa jest rzucić przejrzyste ręce swoje na kark 
rubasznego zakrystianowicza - na pierś podpiłego Grabca - nie wiem! 

To wiem tylko na pewno, że Filon, pasterz, po zabiciu ludowej Aliny cały liryzm 
swój do Greków liryki odnieść musi - nie ma on już od kogo się wywiedzieć, co z rodzimej 
poezji w gajach i polach szumi. Straszny to jest człowiek, który płakać po pęknięciu 
drogiego sobie serca na swój sposób nie potrafiłby. Z fletem wierzbowym w ręku 
jednym, a z mitologicznym słownikiem łacińskim w drugim ręku, zdaje się przechadzać po 
Sofiówki parku - a to cmentarz! Przed sądem kryminalnym postaw tego płaczka, aby 
świadczył, to właśnie że on pierwszy zdr ad zi, bo precyzję sumienną lirycznymi zagmatwa 
frazesami - i rozpłacze się. 'Ze społeczeństwa tak rozstawionego, z typów tak 
postawionych - jakież grupy nareszcie rozdzielić mogą między siebie ogólnego życia 
tajemnicę? ... ( ... ) 
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[w]: O Juliuszu Słowackim 
w sześciu publicznych posiedzeniach 

1860 rok 



Ja, Her Armeńczyk, leżałem na stosie 
Trupem ... przy niebios jasnej błyskawicy. 

Kaukaz w piorunów się ciągłym rozgłosie 
Odzywał do ech ciemnej okolicy; 

Niebo sczerniało ... ale świeciło się 
Grzmotami ... jak wid szatańskiej stolicy ... 

A ja, świecący od ciągłego grzmota, 
Leżałem. - Zbroja była na mnie złota. 

III 

I duch niewyszły z umarłego ciała 
Czuł jakąś dumę, że spokojnie leży; 

A nad nim ziemia poruszona grzmiała 
I unosiły się duchy rycerzy -

Trójca widm mój stos ogniem zapalała, 
A ja czekałem, aż piorun uderzy: 

Tak byłem pewny, że w owe rumiane 
Grzmotem powietrze - jak duch zmartwychwstanę. 

IV 

Już przybliżały straszne czarownice 
Chwast zapalony i suche piołuny, 

I moje blade oświeciwszy lice, 
Wrzeszcząc, posępne swe śpiewały runy: 

Kiedy je trzasły aż trzy błyskawice 
I trzy siarczane, ogniste pioruny, 

I tak strzaskały płomienie czerwone, 
ż.em je nie martwe sądził, lecz zniknione. 

Król-Duch,Rapsod pierwszy, pieśń I 

Jarosław Marek Rymkiewicz 
( .... )On miał więc rację, a nie ci naiwni badacze, którzy mówili, że jest fantastą, 

którego rojeń nie sposób traktować poważnie. Można nie wierzyć, że duch z~ 
strąka grochu przechodzi w motyla. Można nie wierzyć, że poczęcie następuje 
wówczas, kiedy trzy duchy równe sobie rangą odnajdą się i zbłyskawicują. Ja 
w to nie wienę. Pewnie już nikt w to nigdy nie uwierzy. Ale trudno nie uznać racji, 
które kazały mu w to wierzyć, które kazały mu to mówić. Miał rację wierząc, 
mówiąc. Toczył swoją walkę. Toczył za nas tę walkę, bo to jest walka, którą 
każdy toczy. Tocząc walkę, wydobywamy się spośród mętów duchowych, 
oczysZC7.3Dly się z mętów duchowych. Przestajemy być niewolnikami "krwi 
i błota'". On nam w tej walce pomaga. Można dopomóc każdemu, kto go zechce 
pojąć. 

Ten sens wydobyty przeze mnie z dzieła Słowackiego, będąc -jestem o tym 
głęboko przekonany - absolutnym, wiecznym sensem, jest też, i zdaję sobie 
z tego sprawę, jednym z wielu sensów, które z tego dzieła można wydobyć. 
Czytałem go jako poetę egzystencji. Wiem, że można go czytać inaczej. Był 
również poetą narodu, poetą szlacheckiego, kresowego obyczaju. To wszystko 
jest bardzo ważne, więc powinniśmy mu zadać jeszcze bardzo wiele pytań. 

Juliusz Słowacki pyta o godzinę 
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Bogusław Kierc 
PUK! PUK! PUK! 

O niesamowitej namiętności - nie, nie miłosnej - ale ... O jej niszczycielskiej sile 
objawiającej się feerycznie, miękko, łudząco. o z~rodniach miłośc!. ~snej. o.ni~uk
nionym potępieniu. O tym opowiada Balladyna. I Jeszcze o cudach IluzJt, o naduzyctach 
wyobraźni, o cierpieniu siebie. O bólu dotknięcia przez dopuszcza~~ zło .. 

Czy Balladyna jest zła czy nieszczęśliwa? Czy - gdy byłaby szczęshwa me byłaby zła? 
Dlaczego szuka grzebienia? Co chce uczesać czesząc włosy? . . 

Czy Balladyna jest gorsza od człekokształtnej "mgły i galerety" - od Goplany? Śh~c 
malowanej, ulizanej "językiem giętkim" ... Zakochanej w tym samym Grabcu, z ktorym 
obłapie się Balladyna. Ach, to okropny wypadek kiedy w przełomkę wyrąbaną na 
oblodzonym jeziorze wpadł ten pijany syn organisty i balwierza w jednej_ osobi~ -. oD:opny 
wypadek, upadek na dno, na podlodowe podwodne łoi.e fantomaty~zne~ ~łctctelki. ~en 
wypadek przemienił się w cudowne ocalenie dla gorszych rozwi~n. Kiedy ~rabt~ 
zaczął konać w objęciach nimfy - wypuściła go na światło dzienne. W Jego blasku rruało stę 
dokonać to, co taki malowniczy przybrało początek w nocy, kiedy: 

płomyk świecy przez różowe szpary 
Białych paluszków jak z róży kielicha 
Błyskał i gasnął, to błyskał to gasnął. 

Te białe paluszki chwycą nóż i zarżną kochanka, dla którego teraz osłaniają płomyk. 
Pod koniec IV aktu tragedii. Zaplątanej po babsku przez Goplanę. 

Atmosfera mocno naładowana. Elektrycznie. Elektryzujący Skierka, gorliwy jak iskra 
posłaniec miłości a właściwie samo upostaciowanie erot~c~eg? dreszczu. ,Leniwy, bierny 
Chochlik, diabeł błogiej ospałości, narkotyczny zwodzic1el, stewca chorob... . 

Temu naelektryzowaniu miłosnego podniecenia przeciwstawiony jest ~eteor?l'?gic7:11y 
bohater Balladyny-piorun. Efekt wyładowania elektrycznego. Efekt komeczny1 rueunik-
niony. Błyskawiczne stężenie światła. Natyc~iastowa ilu~inacj,3;. . . . 
Przywoływany jest od początku. Domaga Sl~ go Pust~h:rl~· {Pozi:tt~J ldąte~r użytek 

z pioruna zrobi Wyspiański w Klątwie właśrue. WczesmeJ obrazi ~ porazi pio~em 
rodzinę Słowackiego - Mickiewicz. Ściślej - porazi ojczyma Juliusza Słowackiego 
- doktora Becu w Dziadach. Wieszczowie chętnie ciskali piorunami. Także w siebie 
wzajem). . .. 

W błyskawicy można ujrzeć całość świata.Jak ujrzał ją Święty Benedykt. Piorun. bijąc~ 
w Balladynę jest Bożym piorunem. Wyzwalającym ją z niej samej._ Bo niesz~ęśa~ tej 
kobiety jest niemożliwość wyjścia z siebie. Z siebie ociężałej zbrodmą._ Z?rodn~ą wym~ą 
z ciągłego podwyższania progu podniet dających złudną pewność, że stę Jest. Ki~y zmka 
poczucie sensu i własnej tożsamości. Kiedy świat już nie z n~ czy a t~lko -. bodzie. ! ~Y<:h 
bodźców powinno być dużo, żeby nie utonąć w bezwładzie własnej woh. A własawte 
- braku woli. 

Błyskawica jawi się jak rozdarcie nieba. W teatrze może to być r?zcięcie kurt~y 
rozszerzające się na więcej światła, i.eby w tym świetle można było ujrzeć rzeczywisty 
kształt bajecznej opowieści o niszczycielskiej sile ~amiętności, o .zbrodniach d_?konanych 
w malowniczych okolicznościach, o meteorologicznym sposobie na katharSls ... 

Wieszcz, który to pisał był dwudzi.estopi~olatkiem. W~ekłym~ niepo~od~onym ze 
stylem i konwencją epoki; wewnętrznie porazonym przez ~~zczę~e osobt~tc 1 narodo
we, po klęsce powstania listopadowego. Był .szydercą: bluzn1ercą 1 ~kan?ali~tą. Pol!1~s~ 
wykreowania zbrodniarki na królową Polski był na ow czas czym~ takim Jak. - dzi~aJ 
- nazywanie nieco pomofonicznej gwiazdy Madonną. Prowokacja Słowackiego Jest 
- mimo wszystko - bardziej bluźniercza. I histo~ozoficznie i teologiczn~e i. obyczajowo. 
Warto sobie uświadomić, że napisanie takiego dzieła parę lat po powstaruu listopadowym 
było skandalem. Założycielski mit Polski ufundowany i_ia zbrodni i ba~en~ej ~obraźni. 
Lubieżność i świętokradztwo jako siły doprowadzające do odnowiema krolestwa ... 
A portret zbiorowy Lachów - proszę bardzo: 

Jak ciężko Lachy odpędzić od strawy 
I od napoju - wiszą by pijawki 
Na uszach dzbanka - przy muzyce czkawki. 

Wypisuję te uwagi, świadomy, że Balladyna została dobrze 1;11lliesz~ona na półce dzieł 
szacownych, "ucukrowanych" legendą; przemieniona w m~szkodhwą bajkę. B.ywa 
opowiadana na. r~żne dzikie spo.so?y w. teatrze, al~: !?rawie zaws~ - .Po~bawio~a 
ariostycznego usm1echu, wnętrzneJ - Jak pisał do Krasmsk1ego Słowacki - Siły urągarua 
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się z tłumu ludzkiego, z porządku i ładu, jakim się wszystko dzieje na świecie, 
z nieprzewidzianych owoców, które wydadzą drzewa ręką ludzi szczepione". 

Wypada nam powiedzieć za Słowackim: "Niech naprawiacz wszelkiego bezprawia 
Kirkor pada ofiarą swoich czystych zamiarów; niech Grabiec miłuje kuchnią Kirkora; 
niechaj powietrzna Goplana kocha się w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka 
umyślnie męczarni miłosnych w grobie historyków i kronikarzy". 

Ta szyderczo ironiczna świadomość dwudziestopięcioletniego poety powinna czuwać 
nad nami - przypomnieć, i.e to wszystko jest także fantastyczną zabawą i, jak w zabawie 
wymaga "umówienia się", i.e chcemy się w to bawić i przyjmujemy zasady, prawa 
i prawidła zabawy. Przypomina o tym na samym początku arcy poważnej sceny Kirkor, 
który stukając w niewidzialną ścianę niewidzialnej celi Pustelnika - mówi: "Puk! Puk! 
Puk!" 

I jeszcze jedno: 

Trzeba dziecka oczu 
Aby na szmatach niebieskiego płótna 
Obraz widziały. 

To prawda. Ale zabawa w bajeczność nie wyzwala z konsekwencji bajki. 
Niemal każda bajka utkana jest według scenariusza inicjacyjnego. Ta bajka -wyjątkowo 
drastycznie. Psychoanalityk dość czuły, by w zabawnym "Puk! Puk! Puk!" dosłuchać się 
pukania w "wewnątrzny" konfesjonał - nie popełniłby zapewne grzechu nadinterpretacji. 
Bo Balladyna jest spowiedzią. Jedną z najgruntowniejszych w literaturze polskiego 
romantyzmu. Rzecz w tym, że prawie nikomu nie przychodzi na myśl, że to tak że 
spowiedź. Co prawda Balladyna dwukrotnie oznajmia w ostatnim wielkim monologu: 

A resztę wyznam księdzu na spowiedzi. 

Tyle, że my czytelnicy, słuchacze, widzowie zapomieliśmy, że ta "reszta" była właśnie 
przedmiotem i treścią kończącej się oto tragedii... 
Więc może w owym "Puk! Puk! Puk!" bardziej skłonni bylibyśmy usłyszeć odpukiwanie. 

W niemalowane. Ale Balladyna, zwłaszcza w tym, co w niej powietrzne, jest malowana jak 
obrazy Latour'a albo Moreau. Nie można więc odpukać nieszczęścia - i musi się ono 
dopełnić aż do błyskawicznego rozwiązania. Do pioruna. 

Gdyby się teraz odwrócić, czytana od końca do początku Balladyna okaże się tekstem 
mistycznym. Okazuje się nim już w pierwszej scenie, ale "nastrojeni fantastycznie", nie 
bardzo słyszymy tamten ton. 

Ten tekst opowiada o ciężkim dążeniu do światła, które "błyśnie i roztworzy mgłę 
dziejów przeszłości". Przeszłości dziejów narodu - ale przede wszystkim: mgłę dziejów 
przeszłości wewnętrznej - odpowiedzialnego za ten naród - człowieka. Juliusza Słowac
kiego: 

/.„/ Pomyśl, że niedawnymi czasy przez te zwierciadła wędrował okręt mój jak 
łabędź żaglami zakryty / ... Księża wtenczas śpiewali hymn do Najświętszej 
Panny, aja stałem z wlepionymi w ogień Etny oczyma, smutny, że mnie fala znów 
tylko do Europy odnosiła. / ... /Szukaj mojego śladu w powietrzu i na fali/ ... /" 

Balladyna jako tekst tragedii zaczyna się od spotkania z wygnańcem, banitą, 
emigrantem .. W akcie V na wygnanie skazuje się Goplana, winowajczyni tragedii 
poplątanych czynów ludzkich: 

Polecę w okropną krainę, 
Gdzie sosny i śniegi sine. 

To jest... kraina Anhellego. Można jeszcze bezczelnie pytać, czy ~oplana to u~o
staciowanie duszy Juliusza Słowackiego? A Balladyna? To o czym Jest ta tragedia? 
- O uwikłaniu duszy namiętnej w logice nazbyt gwałtownego docierania do własnej 
tożsamości: 

Będę, czym dawno byłabym zrodzona 
Pod inną gwiazdą. 

Więc jeszcze - o niezgodzie na rodzenie się pod "niewłaściwą" gwiazdą. Zmiana tego 
stanu rzeczy wymaga naruszenia kosmicznej równowagi. Co też się staje. 

Ale nie tylko Goplana i Balladyna są postaciami duszy poety. Goplana jest 
"głębinowym" odpowiednikiem Balladyny, obie królowe odbijają się wz.ajemnie w r?wn.o
ległych dramatach pragnienia. Takich odpowiedzialności, czy - Jakby powiedział 
Słowacki - korespondencyj jest więcej . Znawca kabały czy innej wiedzy ezotery~eJ 
znajdzie w tym utworze rewelacje, o jakich nie śniło się naszym filologom. Balladyna wctąz 
jeszcze czeka naprze czyt a n ie. Zanim jednak zostanie przeczytana - miejmy "dziecka 
oczy" (jak Słowacki) i czułe serce dla tej m a 1 o w a n ej spowiedzi. Pamiętajmy także 
słysząc "Puk! Puk! Puk!" o ... rozgrzeszeniu. 

Tekst napisany został na specjalne zamówienie teatru. 
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