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Pozwól, że pisząc do Ciebie zacznę od apologu,
który mi opowiedziano nad Salaminy 'liatoką.
Stary i ślepy harfiarz z wyspy Scio przyszedł
nad brzegi i\lorza Egejskiego, a usłyszawszy z wicl:kim hukiem łamiące &ię fale, myślał, że szum ów
pochodził od zgiełku ludzi, którzy się zbiegli pieśni
rycerskich posłuchać. - Oparł się więc na harfie
i €.piewał pustemu morza brzegowi: a kiedy skc>ń·
czył, zadziwił się, że
żadneg·o
lurhkiego
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 połt,żyły mu je
przy stopach. I odszedł od harfy swojej smutny
Greczyn, nic wiedzą<•, że najpiękniejszy rapsod
nie w sercach ludzi, ale w głębi fal Egejskiego
i\lorza utonął.
Kochany Irydionie! Ta powiastka o falach i harfiarzu zastąpi wszelką do Balladyny przemowę. Wychodzi na świat „Balladyna•· z ariostycznym uśmie
chem na twarzy, obdarzona wewnętrzną silą urąga
nia sic: z tłumu ludzkiego, z porządku i z ł:J.du,
jakim sic: wszystko dzieje na świecie, z nieprzewi1.h;ianych owoców, które wydają drzewa ręką ludzi
szczepione.
Niech naprawiacz wszt.lkiego be7prawia Kirkor
pada ofiarą swoich czystych zamiarów: niech Grabiec miłuje kuchnią Kirkora; niechaj powietrzna
Goplą.na kocha się w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuk~ umyślnie męczarń miłośnych
i umarłej kochanki; niechaj tysiąc anachronizmów
przerazi śpiących w grobie historyków i kronikarzy:
a jeżeli to wszystko ma wewnętrzną siłę żywota,
jeżeli stworzyło się w głowie poety podług praw
boskich, jeżeli natchnienie nic było gorączką. ale

skutkiem tej dziwnej władzy, która szepcl' cJo tH:lia
nigdy wprzód nieslys:1;ane wyrazy, a oczom p11ka zuj1• nigdy, we śnie nawet nic widziane istoty; jeżeli instynkt poetyczny był lepszym od rozsądku,
który nieraz tę lub ową rzecz potępił: to Balladyn.i
wbrew rozwadze i historii zostanie królową polsk:\,
a piorun, który spadł na jej chwilowe panowa11i1-,
hlyśnie 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 Ariost'l,
który ma się uwiązać z sześciu tragedii, czyli kronik
dramatycznych. Cienie już różne ludzi niebyłych
wyszły ze my,ły przedstworzenia i otaczają mnie
ciżbą gwarząt'.\: potrzeba tylko, aby się zebrały w oddzielne tłumy, ażeby czyny ich ułożyły się w postacie piramidalne wypadków, a jedną po drugiej
garstkę na świat wypyc;hać będą: i sprawdzą się może sny mego dzieciiistwa. Bo ileż to razy potrząc na
stary zamek, koronujący ruinami górę mego rodzinnego miasteczka, marz}'łem, że kiedyś w ten wio1icc
wyszczerbionych murów nasypię widm, duchów
rycerzy: że odbuduję upadłe sale i o~wieeę je pnez
okna ogniem piorunowych nocy, a sklepieniom każę
powtarzali dawne Sofokłesowskie „niestety"! A za to
imię moje słyszane będzie w szumie płynącego pod
górę potoku, a jaka~ niby tęcza z niyśli moich
unosić się będzie nad ruinami zamku. O! nic
mów mi, że z dzwonków polnych większa ozdoha
ruinom niż z teg11 wieńca myśli, w które je ubiene
poeta: bo choć róże rosnące na r!linach pałacu Nerona rozwidniały nam pięknie te gruzy, to jednak
jaśniej mi je. oświecił ów lłuch Irydiona, którci;:o.~
ty pod Krzyżem w Kolosscum położył i , nakrył złotymi skrzydfami
anioła.

Tak więc, kiedy ty dawne posą
gowe Rzymian postacie napełniasz
wulkaniczną duszą wicku
naszego,
ja z Po~ki dawnej tworzę fantastyczną legcndc;, z ciszy wiekowej
wydobywam chóry prorockie i
na spotkanie twojej czarnej, piorunowej, dantejskiej chmury prowadzę
lekkie, tęczowe i arlostyczm·
obłoki, pewny, że spotkanie się na2

'lzc w wy ższej krainie

nie b i;dzie walką, le tylk 'I
kolorów i cieni z tym smutnym d la m nie k oń 
•.:!e;n, że twoja chmura, wickszym
wichrem gnana
i pełniejsza pierunowe go og nia, moje wietrzne i róż
nobarwne obłoki roztrąci i pochłonie.
Doniosły mi sylfy, żeś powędrował teraz odwi dzić Eint; czerwoną: posłałem natyc hmiast Sk ier ę ,
aby ci na drodze wszystkie pootwierał kwiat~·
i wszystkie gwiazdy nad tobą zapalił, spojrzyj na
mrirz rozległe bł<:kity i pomyśl, że niedawnymi c1,a s y
przez te zwiercia dł a wędrował ok r<:t m ój jak łabctlź
żagla.mi nakryty. Powiedz, czy ni e dojrzysz jakic~o
r ysu na fali, jakiego Hadu po zniknicnym okr1;cie?
K~ięża
wtenczas śpiewali hymn do Naj świętsze j
Panny, a ja stałem z wlepionymi w ogie ń E tn y oczyma, smutny, że mnie fala znów d o E uropy odt osiła. Słuchaj w ciszy powietrznej, czy echo tego h~' 
m.nu, któ:-y mi sPrce uciszał nie drga dot ąd w k r yształowej atmosferze? Szuk aj mojego śladu w powietrzu i na fa.li, a jeśli o mnie na fali i w powietrzu nic słychać, to z n ajdź mnie w sercu twoi •n
i niech ja będę jeszcze z tob ą przez jec.lną g odzinę.
Wszak darem to jest Boga, że my umiemy my~l ą
latać do siebie w odwiedziny.
Rozpisałem się dłu g o, a zami t'rzałem był tylko nagrą
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Z listu do Eustachego
Januszkiewicza
.. . Ale nie tu koniec jeszcze mojej autorskiej
oto za kil/w dni wyjeżdża stąd do
Paryża L. Plater, przez niego więc posylam Ci
ogromny manuskrypt tragedii pt. „Balladyna",
o który raczysz się upomnić. Nie żądam ja wcaic.
abyś go natychmiast drukowa/, bo to mC!f!c ur'dzie za ciężko na księgarnię i _drukarnię, a:e
niech u Ciebie ten manuskrypt powoli oczekuj1::
czasu, w którym bez żadnej_ straty będzie móg l
być drukowany, a wtenczas weź go pod prasr
z oszczednością, bo choć rzecz jest polslw, ule
niepatriotyczna, więc go/ol;Ja mi się źle odplacić,
a oryginalność sama tej tragedii i rodzaju,
w którym jest napisana, może długo rozkupo-:_•i
sprzeciwiać się będzie; dlatego więc chciałbym
oszczędnej edycfi choćby na bibule maczkit'tn
- a to jest rzecz wielka, kiedy tak ubraną zgadzam się mieć moją faworytkę - i przyjacińlf;~·
mojego przyjaciela Zygmunta !(. Jak ją będzie::_
drukowa/, to przedmowę krótllą w kształcie i'1 stu napisz9 ...
Florencja, listopad 1838 r.
natrętności:

Z listu do Konstantego Gaszyliskiego
... Oto

co tylko

więc wszystko, mój drogi, nabazgrałem,
można było nabazgrać; teraz donoszę

Ci, że sie 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 polubiwsz!!,
mnie polubił; oby mi i Ciebie zyskała ... Ale nie
spodziewam się, bo to jest gorzkie dzieło,
a świat w nim przez pryzma przepuszczony i nu
tysiączne kolory rozbity - wymaga, aby się kto
w nim szczególniej pokochał ...
Paryż,

Rue de Piramides no 6,

d. 22 maja J839r.
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Z listu do

Z~gmunta

ZŁ

Krasi11.shiego

... Dlatego, ile razy porzucisz szerokość d 1a
wysokości - i ilczby dla jednostlłi, będę .cie1piał i będe krzyczał.„ a Ty, drogi, nie zdztW!S~
się, bo znas:-.: „aa!ladynę", gdz ie jest dziesię c
tysięcy celów i tyleż· prawie narzędzi, .Wizie
wszystko odbywa się i pr:wz llolosalne /1_g1.n y
i przez wymoczki w kropelce wody zamkmęte ...
O! tal? rozmilowanie się w nieśmiertelości ce1las11ej duchowej i w celu du cha swoj~g~ i rozmt~~>
wanie sie aż do zachwycenia podnieswne, w 111eśmiertelnościaclz duchów, choćby jeszcze w km,ia·
tach pracujących, musi być iródłem po~z/i -ciągły lot ducha. lecz nic fot formy'. a~e Je! ro~
paczna spolwjność, rozpu.czna, ~10 Ja!?ze się. nic
gniewać na prawa natur!!, /?/o~e !wm w_ ~vra
niają w jednej blyskar.:.1ic!f 11ulosne1 spelntc c ~
la naszą drogę i misjf,' ducho~'ą. Oto sq du_.;e
konieczności dla poety, je.i. e/i mają być Jeszc;:e
poeci ...
Paryż,

CENA PROGUMU 2

Rue Pontliieu 30, 3/4 lipca 1843
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