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SEZ' 

}AROSŁA W IW ASZKIEWICZ 

SŁOWACKI 

Jakie dziwne są dzieje poezji Słowackie
go. A może nie dziwne? Może to są właśnie 
typowe perypetie, losy poetyckiej twórczości 
tak charakterystyczne dla poezji romantycz-
nej. 

Bo Słowacki - dla mnie przynajmniej -
to nie tylko typowy twórca romantyczny, ale 
jest romantyzmu tego szczytem. A nasz ro
mantyzm, roma ntyzm polski, to dziedzina 
twórczości z niczym innym nie dająca się 
porównać, do niczego innego nie podobna. 
Jest to epoka, kiedy poezja uzurpuje sobie 
najszczytniejsze i najdonioślejsze stanowi 
sko w życiu narodu. Poezja staje się nadzie
ją i głosem uciśnionych, a poeci śmiałą rę
ką sięgają po „rząd du~z". 

Niestety, namiętności tające się w duszy 
Słowackiego, jego jasna świadomość swojej 
roli i swych możliwości - pozostały niezna
ne współczesnym . I kiedy przeciwstawiał się 
Mickiewiczowi jak równy równemu, co dziś 
się nam zdaje rzeczą naturalną , u współ
czesnych wzbudzał szyderstwo, niezrozumie
nie a co najwyżej zdziwienie. 

Dziś dla nas sprawa jasna. Pogodzeni 
poeci, którym się marzyły chimery wodzo
stwa w narodzie, śpią obok siebie w krypcie 
wawelskiej, w mieście, którego obaj 
nie znali. 

Może nie znali i swojego narodu, wyob
cowani, tragicznie zmagający się z własną 
niewiedzą, przeobrażający w swych marze
niach ten naród w jakiś zespół idealny, 
podczas kiedy ten naród był jak każdy inny, 
pełen cnót i podłostek, choć bardzo nie
szczęśliwy. 

Jednakże Słowacki zjawił się w narodzie 
tym - i być może wywołało go „oczekiwa
nie", jak sam powiadał, był uzasadniony 
społecznie, potrzebny i konieczny. 

Niemniej przeto tragedia tego człowieka 
była wielka. Umierając zostawił po sobe 
najważniejsze swe dzieła w· nieuporządko
wanych rękopisach. Za życia nie doczekał 
się nie tylko uznania, ale nawet upowsze
chnienia, wydrukowania większości dzieł . 

Ze współczesnych jeden Krasiński doce
niał znaczenie jego twórczości, ale i ten 
bał się jej ognia, jej radykalizmu. „z tymi 
istotami - pisał o nim - obchodzić się trze
ba jak z morzem, jak z elektrycznością: zwa
żać ich objawienia i dziwić się im, jeśli sil-
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ne, żadnej zaś nadziei ni rachuby na nich 
nie pokładać, w tym ich podobieństwo do 
kobiet i do sił ślepych natury". 

Uważał więc twórczość autora „Lilli We
nedy" za niebezpieczny żywioł. 

Dzisiaj już tych sądów nie rozumiemy, 
Słowacki wszedł do naszej codzienności li
terackiej. Nie można jednak powiedzieć, że 
twórczość jego - tak obfita i tak bardzo róż
norodna - została przez naród przetrawio
na i przyswojona bez reszty. 

Zwłaszcza teatr jeszcze się nie uporał ze 
Słowackim, nie znalazł klucza, który by cał
kowicie wyjaśniał czarodziejską fantastykę 
poety, odtwarzał choć w przybliżeniu jego 
plastyczną wizję i dał sobie radę z jego 
słowem, które bije perlistymi fontannami 
natrętnych chwilami rytmów i obrazów. 

Jak każda twórczość „wiecznie żywa", 
twórczość Słowackiego jest niewyczerpanym 
źródłem wrażeń estetycznych, myśli i przeżyć 
literackich. Jest także ciągle nowym scena
riuszem, na którym czytelnik (czy widz w 
teatrze) rozpina coraz to inne konstrukcje, 
olśniewające swoimi możliwościami. 

Obfitość i przepych dzieł Słowackiego 
pozwala oglądać je z najrozmaitszych stron 
i coraz to pod innym kątem widzenia. Nowe 
zdobycze myśli ludzkiej (np. Teilhard de 
Chardin) zdają się nawiązywać do jego 
dzieła i stwarzają nowe możliwości po
wiązań z twórczością Słowackiego. 

Samotny mieszkaniec paryskiego zakątka 
tworzył bowiem z myślą o przyszłych czytel
nikach i wierzył, że ich będzie miał kiedyś 
„za sto lat", jak pisał do matki. Nie przy
puszczał tylko jednego, że nawet za lat sto 
i więcej - będzie przedmiotem sporu i dys
kusji, przedmiotem najodmienniejszych pro
pozycji interpretacyjnych. 

Długofalowość działania poezji Słowac
kiego, wielkość jego poetyckiej i narodowej 
koncepcji jest czymś osobliwym, rzadkim 
przypadkiem w dziejach naszej kultury. Za
gadkowe strony twórczości Adama Mickie
wicza są głęboko utajone, u Słowackiego 
rzucają się w oczy i podniecają podziw · 
nasz i ciekawość. 

Jarosław Iwaszkiewicz 
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JULIAN PRZYBOŚ 

HARFA 

Nie widziałem nigdy „Lilli Wenedy" na 
scenie, ale widziałem i widzę jq w wyobraź
ni. I właśnie z tego powodu, z powodu 
wyraźności mojej wizji czytelniczej, unika
łem przedstawień teatralnych tej poezji 
Słowackiego. Bałem się porównania. Nie 
pragnąłem, aby białe widziadło Lilli i czer
wona zjawa Rozy zmaterializowały się jako 
natarczywie trójwymiarowe postacie ludzkie. 
Bałem się uziemienia tego poematu, obcią
żenia go deskami, kostiumami, dekoracjami 
scenicznymi. 
Widziałem zdjęcia z jakiejś inscenizacji 

„Lilli Wenedy": Derwid wcielony w aktora 
opartego na drewnie harfy wydał mi się, 

pomimo rozwichrzonej brody i stojących dę
bem włosów, nierzeczywisty i tak groteskowo 
plaski, że zwątpiłem w teatralizację tej 
poezji. 

Poezji szczególnego rodzaju: „Lilla We
neda", druga spośród sześciu zamierzonych 
„kronik dramatycznych" o bajecznych po
czątkach Polski, to „epizod wielkiego poe
matu w rodzaju Ariosta". Tak nazwał Sio-

. wacki w liście do „Poety Ruin", poprzedza
jącym „Balladynę", ów planowany wielki 
poemat. Istotnie, „Balladyna" wyszła na 
świat z ariostycznym uśmiechem na twarzy, 
a „Lilla Weneda"? Poeta nadał jej posą
gowe rysy tragedii antycznej, ale i widział 
jq przecież jako epizod tego wielkiego ario
stycznego poematu. 

Zaledwie dziewięć miesięcy dzieli list do 
„Poety Ruin", umieszczony jako . wstęp do 
„Balladyny", od listu „Do Autora Irydiona", 
poprzedzającego „Lillę Wenedę". Ton tych 
przedmów jest taki sam. 

„.„Wstań! wstań, mój Edymionie. tajem
niczy Muzy kochanku i postąp krokiem ku 
mnie, a napotkasz nowy gaj fantazji, zielony 
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sosnami teatr, bo oto dla ciebie jedynie, 
mój drogi, wybudowałem nową sce~ę, spro
wadziłem duchów aktorów i rozłozyłem na 
leśnej murawie biegającego po świecie kol
portera małe bogactwo" - tak pisze we 
wstępie do „Lilli Wenedy" Słowacki do Kra
si.-1skiego, poeta do poety. Dla niego jedy
nie, dla poety, wymarzył te sceny poeta.„ 

Nie wiem, czy teatrolodzy i reżyserzy uwy
datnili w „Balladynie" ów ariostyczny uś

miech. Obawiam się, że przydaje się jej 
więcej szekspirowskiej straszności niż ario
stycznego uśmiechu. Balladynę traktuje 
się jak Lady Makbet. I wtedy sztuka ta 
staje się nieznośna: s~ora do zabijaństw 

Balladyna zamiast wstrząsać - może się 

wydać śmieszna. Tak przyjęli ją podobno 
Francuzi, wystawioną po wojnie w Paryżu. 

Bo poeta nie chciał wstrząsać, a jeśli 

straszył zabijaństwami, to tak jak w baśni, 

gdzie najstraszniejsze obrazy są po to, żeby 
budzić dreszcz - luby i niepokój rozkoszny. 

A „Lilla Weneda"? To również wizja, 
czerwono-złoto-biała wizja poetycka. Trupy, 
krwawiące oczodoły, węże i kajdany - nie 
można ich brać dosłownie. Nie wolno ich 
wrażać w oczy widzów natarczywie, ukazy
wać namacalnie. Jeśli „Balladyna" ma 
uśmiech ariostyczny, to czy nie można by 
przyjąć, że i owianej grozą i tonącej we 
łzach Lilli Wenedzie kazał poeta mieć w oku 
choć jedną łzę - ariostycLnq? 

W „Balladynie" „prowadzi poeta lekkie, 
tęczowe obłoki", a co prowadzi w „Lilli We
nedzie"? Wielką, złotą Harfę. Ona, harfa, 
jest najważniejszą postacią poematu. Losy 
ludzi w dramacie są od niej zależne. Wszy
stkie zdarzenia i postacie nie są, nie dzieją 
się, ale się zdają, przez nią są przesłonięte: 
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za nią, jak za dźwięczno-złotą zasłoną, wi · 
dział je zapewne poeta. Ona jest rozstrzyga
jącą jak bóstwo potęgą w dramacie. Jej 
świetlista wizja winna zajmować wielką 
przestrzeń, rozbłyskać i przygasać, być stale 
wyczuwalna na scenie. 

„Lilla Weneda" jest więc poematem o 
i:;oezji. O śpiewie, co budzi pobitych do 
walki. Śpiewa Roza Weneda i śpiewa Chór. 
Posłuchajcie rytmów i spótdźwięczeń wierszy 
tego poematu: Mozart mowy polskiej wziął 
w nich najczystsze tony, uderza w nich har
monijnie akordami.sylab, gra akty jak partie 
oratorium . (Chyba tylko jeszcze w „Benio
wskim" mowa polska brzmi równie muzycz
nie) . Może więc „liilę Wenedę" trzeba bar
dziej usłyszeć niż ujrzeć? Może trzeba ją 
p rzyjmować w ucho doslownie, a widzieć 

przenośnie? A więc nie nazbyt naocznie 
i trójwymiarowo? Może trzeba ją tak grać 
i widzieć, jak się widzi śpiew w oratorium? 

Tragedia ta została ~oczęta z ducha mu
zyki. Szczytowymi jej wzniesieniami wydają 
mi się chóry i zaśpiewy Rozy. I nie scena 
ostatnia, ale Prolog ma brzmienie najpotęż
niejsze. Posłuchajcie: 

Te harfy uczuły krew 
I drżą.„ 

O! chodźmy tą p1esnią jak skrą 
Ożywić ludy po siołach . 

Dębowe wieńce na czołach, 
A w ręku harfy złociste; 
W piersiach serca bursztynowe, 
Jak słońca złote i czyste; 
A w ustach pieśni grobowe, 
Co budzą narodów lwy: 
To są harfiarze! to wy! 

Julian Przyboś 
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ERNEST BRYLL 

* * * 
Jeślibym opierać się miał na tym, co sam 

pisałem - Słowacki był chyba dla mnie po
etą najbardziej denerwującym. Pytanie, któ
ry z naszych wieszczów jest największy, pa
chnie może głupimi szkolnymi sporami -
ale wielu spotkałem spośród debiutujących 
razem ze mną kolegów, dla których ta kłót
nia była ciągle istotna. Odrzucając, jak to 
się zwykle odrzuca wszystko, co było przed 
nami, musieliśmy uczynić jednak pewne wy
jątki. Na ogół niechętni romantyzmowi, 
braliśmy z niego tylko Norwida. Braliśmy, 
lepiej powiedzieć podszywaliśmy się pod 
płaszcz tej poezji i Norwid w naszym rozu
mieniu nie tylko bywał dziwnym Norwidem 
ale i w każdej interpretacji całkowicie in
nym. Całopalenie dla Norwida wymagało 
ofiary i na tę ofiarę najczęściej, przynaj
mniej ja - poświęcałem autora „Genezis 
z Ducha". Tak właśnie się o nim myślało, 
wytykając mu pięknotki, zawijasy rymu, ga
datliwość. Nie ostawał się temu nawet „Be
niowski". Pamiętam z jaką inkwizytorską 
pasją tropiłem to co wydawało mi się pus
tą zabawą w łapanie rymu. Jeszcze bar
dziej denerwowało, że Słowacki otwarcie 
się do tego przyznawał. Widziałem go już, 
chuderlawego paniczyka, autora egzalto
wanych listów do mamy, i to listów niby in 
tymnych, a pisanych tak, żeby potomni mieli 
się czym zachwycać - oglądałem go jak 
siada i cieszy się z dziwnego połączenia 
„szafę - autodafe"„ . Norwid szarpiący się 
z każdym słowem, czasami bliski dziwacze
nia, ba - dziwaczny, idący nieomal po gra
nicy grafomanii, wa żący się na wszystko, 
aby tylko jak najdokładniej przekazać myśl, 
wydawał mi się poetą tak sprzecznym z gła
dkością pana Juliusza, że wysiłek godzenia 
mógł być zadaniem dla filologów, ale nie dla 
próbującego sił w poezji. Zaiste - myśla
łem wtedy - godzi ich tylko podręcznik hi
storii literatury - najcierpliwsza z książek -
nic więcej. 

Nie godził ich - w moim przekonaniu -
nawet szacunek Norwida do poezji Juliusza. 
Wydawał mi się on chybiony. Wydawał się 
nadmiarem skromności, pomyłką - kto wie 
czy nieomal nie taką, jak nadmierne po
szanowanie dla Lenartowicza czy całkowi
ta pomyłka z oceną Deotymy. Trzeba więc 
było wybierać . Starając się, jak wielu moich 
współrówieśników, zdać rachunek ze spot
kania z poezją Norwida podjąłem ten wą
tek w wierszu. U kogo zresztą z nas, piszą-
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cych swoje zielone utwory w latach pięć
dziesiąt sześć, pięćdziesiąt osiem, nie poja
wia się imię Norwida przywoływane nada
remno. Któż nie miał nadziei, że właśnie 
zetknięcie z tą poezją odwodzi go już na 
zawsze od pusto - i pięknosłowia . Znużeni 
byliśmy wtedy gładkością niejednego ów
czesnego poematu, sztukmistrzostwem za 
którym nie mogliśmy niczego odnaleźć'. 

Pod to sztukmistrzostwo podciągaliśmy 
ogromną ilość doskonałych wierszy, które 
wtedy uważaliśmy za skłamane i dziwne, ale 
szukając tego największego mistrza gład
kosłowia, aby zaatakować go przejętą od 
Norwida bronią, 'celowaliśmy najczęściej 
w. S/ow~c;kieg~. Dla mnie przynajmniej ko
niecznosc takiego wyboru była wówczas 
sprawą niewątpliwą. Pisałem: 

Czymże jest dla mnie Norwid„. 
i odpowiada/em mijając pytanie atakiem 
na tych, którzy wydawali się tej poezji za
przeczeniem: 

Bo nie Słowacki 
o poezji w pęcinie wąskiej 
z gromami, które w grzywach noszą 
konie rasowe„. 

. żeby .dobić paniczyk?watość poezjowa
nia Jul1uszowego porownywałem poezje 
Norwida do okutej luśni, co jest przy wozie 
„nudno poskrzypująca", lecz „w bitwie by
wa straszniejsza od szabli". 

Wiele było w tym pomieszania. Wystarczy 
upchnięcie tych dwu poetów w dziwaczną 
op.ozycję pomiędzy codziennym, ale praw
~z1wym, a. błyszczącym, dworskim, rasowym 
1 konwen.cJonalnym. Dziś, kiedy usiłuję od
szyfrowac owe dawne namiętności, nie 
wszystkie tropy już umiem odnaleźć. Przy
puszczam wszakże, że było tu coś i z nie
chęci do przedwojennej recepcji Słowackie
go jako autora „Króla - Ducha", poematu -
jak twierdzono - ulubionego przez Mar
sz~lka. ~~Io coś i z urazu i to może było 
na1stotnieJsze, wobec hes/a kamieni na 
szaniec", hasła od sprzeczno

1

Ści z którym 
zaczynało się myślenie o ojczyźnie w moim 
pokoleniu. Nie można tego oceniać tylko 
rozumowo. Ani rozeznanie ani wiedza, któ
~ą m~gliś.my wtedy znaleźć w książkach 
1 ~a~.ię:n~kach, nie była zbyt bogata. Nie 
mow1ę JUZ o tym, że była poważnie skła
m~na. Stąd i ?Piera_jąc się wszelkiej legen
dzie - bo kazda dzwięczala dla nas wte
dy fałszywie - musieliśmy oprzeć się i temu 
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co w czasie naszego dzieciństwa pojawiało 
się jako najczęściej powtarzany cytat 
z „Testamentu". Nie podobało mi się to: 

A póki okręt walczył siedziałem na maszcie 
A gdy tonął z okrętem poszedłem pod wodę.„ 

Nie podobało mi się przerabianie zjada
czy chleba w aniołów. Wręcz przeciwnie -
bylem za zwiększeniem liczby spokojnych, 
rzeczowych, może nawet wedle dawnych 
określeń - cynicznych zjadaczy razowca. Tu 
widziałem możliwość obrony a nie w kor
dianowym miotaniu. Próba podjęcia za
gadnień związanych z pojęciem ojczyzny, 
tak bardzo przecie bliska istocie poezji Sło
wackiego, powodowa/a na razie sprzeciw 
wobec jego poezji. Wiersze Słowackiego 
wydawały mi się wtedy zgodne z ich naj
bardziej sentymentalną recepcją. Pierwszy 
wiersz, w którym zdecydowałem się użyć 
słowa ojczyzna, a więc rehabilitować je 
w sobie , bo wydawało mi się dotychczas 
ubite na zawsze nadmiernym powtarza
niem, niosące ze sobą smak zdradliwych 
wezwań, dramatycznych i niepotrzebnych 
czynów, pierwszy rozrachunek z Polską 
a więc pierwszy krok do zrozumienia jed
nego z najważniejszych motywów poezji 
Słowackiego, był jednocześnie skierowany 
przeciwko niemu. Dziś wiem, że raczej 
przeciwko dość typowej jego poezji inter
pretacji. Żeby nie było wątpliwości dałem 
mu tytuł: „Lekcja polskiego - Słowacki". 
Myślę, że dla zapisu pamiętnikarskiego 
warto go zacytować w całości: 

70 

... Zbyt wielu szlo pod wodę. Tych 
z pierwszych okrętów, 

co skrzydłem zagarniały każdy wiatr i z łódek 
walących rytmy wiosłem, posklejanych 

w domu 
jak wiejski cieśla zdarzył - aby tylko tonąć 
umiały i z bulgotem zejść w pobojowisko 
między padlinę wraków. Tam co dzień 

nurkują 

nauczyciele - skrobać szkielety - by 
wszystko 

jak wierzą, o ojczyźnie dobyć za perlę. 
A ona 

- ojczyzna nasza - także przez cieślę 
sklecona, 

niezdarna w swych granicach jak niezwrotny 
korab 

kołyszący się nazbyt i jak zawsze chora 
czeka tych, co potrafią płynąć, zabić -

nie mdlejących 

w progu sypialni carskiej. 
- Choćby jak Anglicy 

co tyle zabijali, a my zawsze dzicy 
naprzeciw nich, bo zwierząt nie kochamy. 

Cieśla, 

co się jak nasz kołodziej okrutnie napocił 
nim wyrzezał ten korab i do kupy sknocił 
nie ma serca dla zwierząt. To źle. Psa 

szczekanie 
do obcych uszu bystrzej goni niźli bulgotanie 
tonących ... 

Brnąc w tę polemikę zacząłem na nowo 
Słowackiego w jego poezji śledzić. Ciągle 
jeszcze był to dla mnie poeta, którego czy
ta się dla wywołania w sobie opozycji. 
I tak trwałem w 'tym przekonaniu aż do 
chwili, kiedy kompletując następny tomik -
a jest przecie taki zbiór wierszy czymś do
kładniejszym nawet i prawdziwszym dla 
ujawnienia autentycznych zafascynowań niż 
pamiętnik - zauważyłem, że właśnie Sło
wacki stal się mi nieoczekiwanym patro
nem. Pojawia/ się nagle: 

- Słowacki liczy - więc gdyby powstali 
wszyscy, co żrą tu ziemię, gdyby zapragnęli 

spłukać z zębów smak piachu ... 
Z samej tylko bieli 

łupanych czaszek, poskręcanej stali 
dźwignęłaby się góro - jak wulkany 

w kipieli 
jałowej lawy ... 

Pojawiał się w mottach. Widziałem go 
nagle inaczej. W „Odpowiedzi na Psalmy 
przeszłości" - pisał przecież: 

To nie chmurny lot Ikara, 

Gdzie zasługą upaść z chmur! 

Krytycy analizując - jak to się dziś mod
nie czyni - motyw przewodni moich tomi
ków mówili o niechęci do Ikara, o antyno
mii Ikar - Dedal z decyzją sympatii właś
nie dla Dedala - tego, który doleciał. Ale 
nie powiedzieli - że to właśnie stąd, 
z rozczytywania się na nowo w Słowackim 
początek tej antynomii. To co piszę jest na 
pewno nieprzyzwoitością wobec ogromu 
tego poety. Jeśli jednak mam naprawdę 
pisać o tym, co mnie uderzało przy spotka
niach ze Słowackim, muszę oddać tę bez
czelność, od której zaczyna się każda po-
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ezja, a więc bezczelność, z jaką próbując 
pisać wiersz decydujemy się na konfronta
cję z największymi i piszemy przeciwko nim, 
wbrew nim łub· zgodnie z nimi, jakby ta 
zgoda, obojętność czy sprzeciw miały na
prawdę znacz.enie. Bezczelność tę znaleźć 
zresztą można chociażby w „Uspokojeniu'', 
gdzie nie tylko poważyłem się wziąć tytuł, ale 
i wiersz rozpoczynałem od tej samej frazy 
co wielkie „Uspokojenie" Słowackiego. Mu
siałem z nim polemizować nie zważając na 
jego wielkość, bo tylko tak - sądziłem -
uda mi się zrozumieć rzecz w jego poezji 
dla mnie najważniejszą. Ów skomplikowa
ny stosunek do Polski pełen wściekłości, go
ryczy - bo nikt takich słów jak on nie po
wiedział Polakom - wystarczy przypomnieć 
tylko jeden „Grób Agamemnona" ... I owo 
zauroczenie, zakochanie. Cecha nieomal 
nieuchwytna a stanowiąca o tym, że jego 
straszne słowa, przekleństwa, najgorsze na
wet zwątpienie - są tym, co dodaje otu
chy czytającym. W moim czytaniu Słowac
kiego jest to teraz sprawa najważniejsza. 
Od umiejętności zrozumienia tego właśnie 
sposobu dialogu ze społecznością polską 
zależy przyszłość poezji polskiej. Wszystko 
inne jest także ważne, ale bez tego właśnie 
krytycyzmu, bez tej nuty, którą najpełniej 
usłyszeć można w wierszach Słowackiego, 

poezja może stać się dla ludzi martwa. 
A martwizna ta w poezji, w dramacie, wszę
dzie - nie jest .._ jak mi się wydaje - za
leżna od wielkości czy małości po:;zczegól
nego talentu. To sprawa tego właśnie za
kochania w ludziach, w kraju, zakochania, 
które wymaga mówienia wprost rzeczy naj
straszliwszych. 

Ernest Bryll 
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ElŻBIETA BARSZCZEWSKA 

O „LILLI WENEDZIE" 

W pierwszą rocznicę wyzwolenia Warsza
wy - w styczniu 1946 r. - z pietyzmem od
budowany i odnowiony Teatr Polski, pod 
dyrekcją Arnolda Szyfmana rozpoczął pra
cę premierą „Lilli Wenedy" Juliusza Sło
wackiego w reżyserii Juliusza Osterwy. 
Wśród przerażających ruin miasta, do 

którego ze wszystkich stron ściągali rozpro
szeni i zdziesiątkowani mieszkańcy - gmach 
Teatru co wieczór rozbłyskiwał światłem, 
zapełniony do ostatniego miejsca przez łu
dzi spragnionych pięknego, żywego polskie
go słowa, przyjmujących to słowo z przeję
ciem i najgłębszym wzruszeniem. 

Dla mnie - i chyba dla nas wszystkich 
pracujących wtedy w Teatrze - tamte przed
stawienia „Lilli Wenedy" stanowią najmoc
niejsze, najszlach~tniejsze przeżycie teatral
ne, a wiem że i dla ówczesnych widzów, 
szczególnie dla pokolenia, które wtedy po 
raz pierwszy zetknęło się z magią teatru i z 
wielką poezją, tamto przedstawienie stolo 
się głębokim i niezatartym - przez tyle 
lat - wspomnieniem. 

Nie wstydzę się tego - były chwile, że 
łzy dławiły w gardle ... grając postać Lilli 
Wenedy tej bohaterskiej dziewczyny po
święcającej życie, aby ratować ojca, nosi
łam w sobie straszne doświadczenia sześ
cioletniej niewoli - równocześnie szczęśli
wa, że oto rozpoczynam pracę w wolnej 
Ojczyźnie. 

Tak więc w moich osobistych wspomnie
niach rola Lilli Wenedy zajmuje wyjątkowe, 
najwyższe miejsce! 

A mówiąc w ogóle o Słowackim nie mogę 
się oprzeć chęci przytoczenia słów prof. Le
ona Płaszowskiego na moim egzaminie ma
turalnym. Otóż podając mi temat - „Dra
maty Słowackiego" - mój profesor powie
dział: „o, to będzie bliskie i łatwe dla pani, 

13 



SE2 

bo jestem pewny, że za kilka lat zobaczymy 
panią w wielu spośród tych dramatów na 

. " scenie „. 

Tak, poezja Słowackiego była mi zawsze 
najbliższa, a on sam„. no cóż ... ilekroć je
stem w Krakowie - nigdy nie zapominam 
położyć na Jego sarkofagu kilku chociażby 
najskromniejszych kwiatów. 
Występowałam niestety - i ogromnie te

go żałuję - tylko w czterech sztukach Sło
wackiego: w „Lilli Wenedzie", „Fantazym", 
„Horsztyńskim" i „Mazepie" z tym, że Sa
lomeę w „Horsztyńskim" i Dianę w „Fanta
zym" grałam dwukrotnie w dużych odstę
pach czasu i w odmiennych inscenizacjach. 
Role te były mi naprawdę bardzo bliskie -
choć sq tak różne! Są różne - a przecież 

łączy je - właściwy chyba tylko Slowackie
mu - specjalny dar kreślenia obrazu bar
dzo prawdziwych psychologicznie uczuć ko
biecych, zarówno tych delikatnych i pastelo
wych, jak i tych dojmująco tragicznych, 
kreślenia w sposób szlachetny i czysto 
brzmiący! 

W tej poezji, która pozornie nie przybliża 
postaci ani do aktora, ani do widza słowo, 
ujęte w pewien niepowtarzalny rytm, nie 
sprawiało mi chyba nigdy większych trudno
ści. Wszystkie odcienie uczuć przekazywane 
przez Słowackiego czy to za pośrednictwem 
osób jego dramatów, czy to w jego wier
szach - Słowackiego stosunek do życia, 
jego wrażliwość, ale i jego gwałtowność i 
żar - odpowiadały widocznie moim pre
dyspozycjom psychicznym. Oczywiście, bio
rąc na warsztat rolę, czy przygotowując 

wiersz lub fragmenty większych poematów 
wybieram to, co może trafić do współczes
nego odbiorcy, wybieram obraz konkretny 
i jasny, odrzucając pewien nadmiar ozdób 
i mistyki poetyckiej. 
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Teraz znów mam możliwość zbliżenia się 
do kolejnej, piątej w mojej karierze aktor
skiej, postaci kobiecej Słowackiego - do 
Rozy Wenedy. Robię to z wielkim lękiem -
czy potrafię oddać to, co o niej wiem? 
Kim jest dla mnie Roza? Pierworodna, ale 
niekochana córka króla Wenedów, przez 
swoją pewną odrębność, inność, przez 
przyrodzone zdolności jasnowidzenia, a 
może tylko przez bystrzejsze od innych wy
ciąganie wniosków z otaczającego ją 

świata i z charakteru swego narodu - Ro
za Weneda stała się jego kapłanką, jego 
przewodniczką. Kochająca swój naród po
nad wszystko, ponad siebie, ojca i siostrę, 

uznająca jedynie braci, którym przeznacza 
wodzostwo w ostatecznej walce, Roza We
neda samotna i nieszczęśliwa próbuje za 
wszelką cenę ratować ten naród, skazany 
przez los, czy też przez swoją wev. nętrzną 
słabość. Próbuje odzyskać hcirfę, w której 
zaklęto jest pieśń zwycięstwa a tym sn:iym 
ocalić swój lud; lub jeśli przeznaczenie jest 
silniejs2e, nauczyć go ginąć pięknie i god
nie. Ten ton współdźwięczał z czasami, w 
których pisał Słowacki - a dzisiaj po latach 
jak zabrzmi to legendarna historia narodu? 
Wiem, że są w niej wartości, które trwają 
i trwać będą wiecznie - poświęcenie i mi
łość Ojczyzny. 

Może nie powinnam o Rozie Wenedzie 
mówić, ole jasno - o ile tekst pozwoli -
pokazać to, co o niej myślę. Kiedyś, w gim
nazjum na lekcjach języka polskiego, czy
tałam tę rolę nie przygotowana, z ogromnym 
naiwnym przejęciem, a dzisiaj - wiem, że 
zrealizowanie jej na scenie jest zadaniem 
bardzo · trudnym„. 

Notowola A. 8. 
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WACŁAW KUBACKI 

LILLA WENEDA 

Z zamierzonego cyklu kronik dramatycz
nych, w których miały wskrzesnqć bajeczne 
dzieje Polski, Juliusz Słowacki wykończył 
i ogłosił dwie tragedie: „Balladynę" 
(1839 r.) i „Lillę Wenedę" (1840 r.). 

Utwory to całkowicie odrębne i samo
dzielne. Sugestia „cyklu" była jednak tak 
silna, że badacze literatury nie mogli się 
oprzeć pokusie porównywania obu dzieł, 
mimo że były one niepodobne do siebie 
pod względem tematyki, idei, uczuciowego 
nastroju i formy dramatycznej. 

Niewiele wychodziło z zestawienia dwu 
całkowicie różnych ogniw nieistniejącego 
łańcucha dramatycznego. Po prostu jedni 
uczeni występowali jako zwolennicy „Balla
dyny", drudzy znów jako wielbiciele „Lilli 
Wenedy". Teatry grały oba dzieła bez ża
dnych uprzedzeń - zależnie od gustu 
dyrektorów, zamiłowań reżyserskich i mo
żliwości aktorskich. Sprawa stała się groź
na dla narodowej sztuki, skoro dawną, 
na poły akademicką dyskusję podjęła w 
ostatnim dziesięcioleciu publicystyka lite
racka przypisując apodyktycznie „Ballady
nie" „ideologiczną" wyższość nad „Lillą 
Wenedą" (K. Wyka). 

„Lilla Wenedo", podobnie jak „Balla 
dyna", była dzieckiem romantycznego hi
storyzmu, czyli dziełem z założenia symbo
licznym. Mówiąc po prostu, przedstawione 
w tragedii fakty oprócz swego dosłownego 
znaczenia (fikcyjny podbój fikcyjnych We
nedów przez fikcyjnego Lecha) mają zna
czenie drugie. Jakie? Są aluzją do kon
kretnych wydarzeń poi itycznych (klęska 
powstania listopadowego, upadek Polsk; 
lub w ogóle podbój i zniszczenie narodu). 

Teatr romantyczny ma zwykle dwa plan(. 
Jeden plan „Lilli Wenedy" to legenda hi
storyczna, mit narodowy czy ludowa bylina -
to co się dzieje przed oczami widzów. A dru
gi plan to takie aktualne zagadnienia spo
łeczne i polityczne, jak obrachunki powsta
niowe, walka stronnictw na emigracji, ostry 
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pamflet na szlachetczyznę, cierpka krytyka 
polityki watykańskiej, ludowa koncepcja hi
storii i patriotyczna pobudka - słowem to 
wszystko, co sztuka budzi w myśli i w sercu 
publiczności. 

Plan pierwszy to wielce erudycyjna próba 
odtworzenia zamierzchłej przeszłości w du
chu panujących podówczas doktryn po
litycznych. Mylą się ci, co sądzą, że znacze
nie „Lilli Wenedy" zależy od takiej czy innej 
hipotezy o powstaniu państwa polskiego. 
Tematem bowiem wenedyjskiej tragedii nie 
było prawidłowe wyjaśnienie klasowej ge
nezy szlacheckiej Rzeczpospolitej. W dziele 
literackim nie można formułować prawd hi
storycznych ani sprawdzać naukowych hipo
tez. Dzieło literackie korzysta z dorobku wie
dzy swej epoki dla swoich własnych celów 
ideowych i artystycznych. Poeta stwarza 
fakt ponadrealny i ponadhistoryczny. fokim 
faktem literackim jest tragedio o mitycz
nych Wenedach. Jej tematem właściwym, 
czyli ideowo - artystycznym, jest pcdbój, 
ucisk narodowy, niewola, groza eksterioi
nacji. 

Plan pierwszy, zależny od swoje epoki, 
może podlegać różnym zmianom, czyli histo
ryczna warstwa dzieła jest zawsze względna. 
Natomiast część istotna, ideowo-artystyczno 
„Lilli Wenedy" jest tak samo żywa i aktuo!
na dzisiaj, jak była za czasów Słowackiego. 
Swąd zwęglonych ciał wymordowanych na 
rodów zatruwał nie tak znów dawno powie
trze Europy. Dantejski finał tragedii, czerwo
na od piorunów noc, płonące stosy, zgliszcza 
urny z popiołami, cały kraj zamieniony w 
jedno ogromne cmentarzysko w roku 1840 
nie był pejzażem realnym. To był krajobraz 
symboliczny, stworzony jakby na wyrost, na 
potrzeby przyszłego barbarzyństwa. I dlate
go żywy i aktualny! 

Ten symboliczny, ideowy plan „Lilli We
nedy" przedstawia zresztą niemałe trudno
ści interpretacyjne. Czytelnik i widz gubią 
się najczęściej w podwójnej paraleli , jaką 
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przeprowadził Słowacki w swym dziele. Pol
ska w tej tragedii to zarówno najeźdźca 
Lech ze swą łupieżczą drużyną jak ginące 
państwo Derwida. Jest to bajeczka Polska 
w dwu aspektach klasowych, chwyconych w 
pro historycznej migawce: przyszli właścicie
le ziemscy i przyszli chłopi pańszczyźniani. 
Ta paralela społeczna krzyżuje się w trage
dii z paralelą polityczną - z upadkiem hi
storycznego państwa polskiego, z aluzją do 
klęski powstania listopadowego. W tej pa
raleli Lechici, którzy byli poprzednio proto
plastami szlachty polskiej, stają się, a ra
czej są równocześnie - przedstawicielami 
imperialistycznego caratu. 

Podobny kłopot z Wenedami. Są oni szla
chetni, poetyczni i skazani na zagładę. Rów
nież oni grają podwójną rolę. Reprezentują 
w sztuce najcenniejsze pierwiastki nieskażo
nej ludowej kultury i są bolesnym przytykiem 
do niewiary we własne siły, która poraziła 
szlacheckich przywódców powstania. 

Trzeba wielu studiów historycznych, ar
cheologicznych i filologicznych, żeby w peł
ni ocenić wysiłek, jaki włożył Słowacki w 
artystyczne odtworzenie bajecznych dziejów. 
Natomiast nie trzeba być wcale historykiem, 
żeby zauważyć mnóstwo zabawnych ana
chronizmów. To znowu jeden z twardych 
orzechów romantycznego historyzmu. Podo
bnie ma się rzecz z charakterami bohaterów, 
czy też z psychologiczną motywacją akcji. 
Ileż się narozwodzono na temat nieprawdo
podobnej kreacji św. Gwalberta! A w całej 
tej sprawie ważny jest jeden tylko szczegół: 
nieświadoma współpraca feudalnego zdo
bywcy i misjonarza, wycinanie żywych 
i chrzest ginących pogan, śmierć ciał i zba
wienie dusz. 

Do tego dochodzi umowne zawieszenie 
praw fizycznych przez poetę, które potocz
nie nazywa się „symbolem". To „cud" lite
racki - „cud" jako środek artystyczny. Nie 
ma on nic wspólnego z mistycyzmem. Takim 
symbolem w tragedii jest harfa Derwida. 
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Dużo rozprawiano, co ta harfa znaczy. Sym
boli literackich nie wolno nazywać po imie
niu, bo przestaną być symbolami! Należy 
poprzestać na pewnej sugestii interpreta
cyjnej. Moim zdaniem taką ciekawą suges
tię znajdujemy w „Historii Anglii" pióra 
Dawida Hume'a, w ustępie o podboju Wa
lii w XIII w. przez Edwarda I: „Przekonany, 
że nic tak mocno nie pobudza ducha wojen
nego i umiłowania dawnej chwały jak tra
dycja poetycka narodu i że wsparta czarem 
muzyki i obrzędów (narodowych) czyni głę
bokie wrażenie na duszy wrzącej młodzieży, 
kazał wyszukać wszystkich poetów walijskich 
i w następstwie barbarzyńskiej, lecz nie
głupiej polityki skazał na śmierć". 

Największym wszakże szkopułem, zwłasz
cza dla powojennej krytyki, była gorycz „Li
lli Wenedy". Również ten zarzut, jak inne, 
pochodził z niezrozumienia głównej idei tra
gedii, opierał się na niehistorycznej ocenie 
dzieła. W dobie restauracji ponapoleońskiej, 
za rządów świętego przymierza, optymistycz
ny pogląd na historyczną rolę feudalizmu 
był czynem wstecznym, antyrewolucyjnym i 
antyludowym. Filozofowie reakcji unosili się 
nad idealnymi walorami rycerstwa i szlach
ty, wywodząc jej majątkowe i polityczne pra
wa z mądrego rozrządzenia Opatrzności. 
Przeciwnicy zaś absolutyzmu, czyli postępo
wi historycy i pisarze romantyczni wyprowa
dzali feudalne przywileje z gwałtu, zaboru 
i rabunku. 

Przekora romantyczna była rynsztunkiem 
bojowym i miała swą szeroką podstawę ide
ologiczną. Weźmy np. taki szczegół jak bez
celowość krwawej ofiary Rozy Wenedy. Kto 
wie, czy nie można by tego łączyć z misty
cyzmem krwi i koncepcją niewinnych ofiar, 
które głosił ideolog Restauracji hr. Józef de 
Maistre? A klęska szlachetnych Wenedów! 

Czy to nie ironiczny grymas w stosunku 
do mesjanistycznej pociechy narodowej po 
upadku państwa? Jednym słowem, ile w tym 
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ideowym pesymizmie Słowackiego jest na
prawdę zdrowych i chciałoby się powiedzieć 
krzepiących pierwiastków! 

Wyznawana przez historyków francuskiego 
mieszczaństwa teoria o powstawaniu państw 
klasowych na drodze gwałtu, zbrodni i gra
bieży zakłócała sielankę kościelnej historii, 
która rządy nad światem oddawała nieomy
lnej, dobrotliwej i sprawiedliwej Opatrzno
ści oraz burzyła legendy o pięknym, harmo
nijnym i szczęśliwym życiu człowieka w 
ustroju średniowiecznym. Teor ia ta nadto 
zawierała w sobie jakby na samym dnie go
ryczy, pewien kiełek optymizmu: zapowiedź 
historycznego odwetu. Augustyn Thierry od
malowawszy w głośnym swoim dziele pt. 
„Historia zdobycia Anglii przez Norman
dów" tragedię o wydziedziczonych i ucie
miężonych masach ludowych przez obcą 
drużynę rycerską. pod koniec pracy ukazał 
perspektywę zemsty podbitych - rewolucję 
1640 roku, która zm i otła dynastię najeźdź
ców z angielskiego tronu. 

Pod koniec dzieła Roza Weneda zapowia
da wydanie na świat mśc i ciela. Według ba
daczy, którzy literaturę piękną skłonni byli 
czytać pragmatycznie, jak gdyby to był tra
ktat historyczny, mścicielem Wenedów miał 
być Popiel z „Króla - Ducha". Nie wdając 
się w polemikę, zauważmy, że jego działal
ność w historiozoficznym poemacie Słowac
kiego niezupełnie się zgadza z rolą mścicie
la wyniszczonego narodu. Moim zdaniem 
zaród historycznego odwetu znajduje się w 
samej tragedii. Należy ty lko pamiętać o 
wspomnianych paralelach historycznych i o 
technice romantycznego dramatu symbolicz
nego. 
Mówiłem o pradziejowej wizji dwu klas 

narodu, które powstały w wyniku najazdu 
Lechitów: przyszłych właścicieli ziemskich 
i przyszłych chłopów pańszczyźnianych . Przy
pominam, że planowi bajecznych wydarzeń 
przedstawionych w dramatycznym rapsodzie 
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odpowiada jako plan ideologicznych alu
zji - powstanie listopadowe. W dramacie 
ma to swą wymowę historiozoficzną. Lech 
wycinając Wenedów wygubił przyszłych ży
wicieli i obrońców swego feudum. Podobnie 
szlachta przez ślepy egoizm stanowy znisz
czyła w ciągu wieków swego panowania ży
wą, materialną i wojskową siłę Rzeczypos
politej. O tym odwecie dziejów pisali po roz
biorach polscy myśliciele i zagraniczni mę
żowie stanu. Powstanie listopadowe było 
nowym przykładem pasowania się szlachec
kiego egoizmu i narodowej myśli stanu. 
Zwyciężył egoizm. Przegrał naród. 

„Lilla Weneda" przez swe skojarzenia 
ideologiczne - przez paralele romantyczne
go historyzmu - jest nie tylko tragedią fik
cyjnych Wenedów, lecz także tragedią his
torycznych Lechitów. To dzieło o historycz
nym gwałcie (na planie realistycznym) i od
wecie historii (w symbolicznym aspekcie 
dzieła). Harfa była także symbolem narodo
wych złudzeń i bezradności. Mocą wznoszą
cą i utrzymującą państwa nie może być ma
gia. Dlatego harfa musiała zawieść w de
cydującym momencie. Wobec ziemskiej po
tęgi bezsilne są akcje ducha, ofiary, choćby 
największe i najczystsze. Na nic nie zdała 
się śmierć Lilli Wenedy. Wyraźne to odejście 
Słowackiego od niewyklarowanej, na pół 
jeszcze martyrologicznej ideologii „Anhelle
go". 

Przekorny pesymizm Słowackiego to na tle 
idealistycznej historiografii epoki próba dra
pieżnego realizmu politycznego. Przypomi
nają się okrutne strofy „Grobu Agamemno
na". Nie nadaremnie!.„ Jak wiadomo ,,Grób 
Agamemnona" wydrukował Słowacki przy 
końcu swego dzieła jako ostatni chór trage
dii, śpiewany przez samego poetę. 
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ALEKSANDER GIEYSZTOR 

WENEDOWIE I LECHICI: 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

TEORIA PODBOJU 

„.„Oto jest wzgórze okryte zieloną mu
rawą, na wzgórzu stoi dwanaście druidy
cznych kamieni i trzynasty tron z omszałe
go granitu; oto wzgórze, ukoronowane 
wieńcem dwunastu białowłosych harfiarzy, 
zewsząd jakby morzem czerwonego połys
ku oblane„. to straszne wzgórza zwiercia
dło - to krew narodu ... Spiew dwunastu 
harf rozlega się nad ludem umarłych i wbie
ga w puste, szumiące lasy sosnowe, wołać 
nowych na zemstę rycerzy. - Czy ci nie 
smutno?" - pytał w swoim liście dedyka
cyjnym autor „Lilli Wenedy" autora „Irydio
na''. Dialog przyjaźni - wspólny „mit jed
ności i przyjaźni" - ale i konfrontacja dwu 
postaw wobec przeszłości narodowej, w któ
rej obaj poeci, każdy na swój sposób, od
czytywali polski dzień dzisiejszy i jego przy
szłość. „Przed stoma laty, przed dwoma 
wiekami" - wołał Mąż w „Nie-boskiej" do 
Pankracego - „polubowna ugoda mogła 
jeszcze„. ale teraz wiem - teraz trza mor
dować się nawzajem - bo teraz im tylko 
chodzi o zmianę plemienia". 

W pięć lat po ogłoszeniu w r. 1835 na
miętnej „obrony religii i chwały przeszło
ści", jak Zygmunt Krasiński nazwał swój 
„dramat traktujący o sprawach obecnych 
tego świata, o zasadzie arystokratycznej 
i ludowej", odpowiedź Słowackiego uderzy
ła w podstawy przewagi szlacheckiej osob
liwą dla dzisiejszego widza bronią - te
orią podboju. 

W istocie rzeczy zaczerpnął ją Słowacki 
ze stuletniego już wtedy arsenału erudy
cyjnego i politycznego, wytworzonego przez 
polskie Oświecenie, którego refleksja hi
storyczna początek uprzywilejowania klasy 
panującej upatrywała w podboju ludności 
rodzimej przez obcych. Pod koniec XIX stu
lecia, gdy stało się dla historyków oczywis
te, że nierówność ta wynikła z rodzimej 
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ewolucji społeczeństwa i państwa pisał 
warszawski pozytywista, Władysław Smoleń
ski: „T e.oria najazdu, bez względu na war
tość naukową, posiadała w XVIII wieku do
niosłość moralnego pocisku; z jej bowiem 
stanowiska klasa uprzywilejowana i bogac
two, i stanowisko społeczne zawdzięczała 
tylko przemocy. Podanie w wątpliwość mo
ralności środków, użytych ku zajęciu posia
danej przez szlachtę pozycji, rozszerzało 
podstawy walki i podawało przeciwnikom 
nienajgorszy śród wielu innych argument. 
Nadawał się on zarówno ku obronie chłop
stwa, jak i mieszczan". 

Poprzedników Słowacki miał wielu, da
lekich w czasie i bliskich. Już mistrz Win
centy w końcu Xll wieku położył pod ten 
pomysł kamień węgielny, oznaczając Pola
ków imieniem Lechitów. Skąd wziął tę naz
wę, wiemy dziś lepiej niż domyślano się 
przed stu i więcej laty: z zanikłej jui przed 
czasami Kadłubka, ale zapamiętanej daw
nej nazwy plemiennej Lędziców-Lędzan, 
a w skróconej postaci Lęchów, na-zwy wy
wodzącej się ze słowiańskiego wyrazu lęda, 
lędzina, tyle co pole wśród lasów lub ba
gien. Sąsiedzi z południa i wschodu tak nas 
nazywali i nazywają do dziś: Lengyel po 
węgiersku, Lach po rusku, Lenkas po litew
sku. W końcu XIII wieku „Kronika Wielko
polska" z nazwy ludu powołała do życia 
osobę Lecha, brata Rusa i Czecha, przypi
sała mu przybycie z potomstwem do lasów, 
„gdzie istnieje Królestwo Polski", i pobu
dowanie tam swego gniazda - Gniezna. 

Z tych wątłych przesłanek wiek XVIII wy
ciągnął rozlegle wnioski. Najpierw historyk 
śląski M. Hancke w r. 1705 powziął myśl, 
ie ubogi Piast wyniesiony na tron Popiela 
nie mógł być z rodu Lechitów, potem gdań
szczanin G. Lengnich wypowiedział tezę, 
że Lechici to kaukascy Lazi sarmackiego po-
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chodzenia, przybyli do Polski znad morza 
Czarnego. Ale dopiero wrzenie umysłowe 
i społeczne doby stanisławowskiej sprawiło, 
ie tym przekazom źródłowym i tym kombi
nacjom erudytów nadano w imię użyteczno
ści historii, kształt wieloznacznej teorii histo
rycznej. Odsłaniała ona inne widoki trady
cyjnym obrońcom republikanizmu szlachec
kiego, inne zwolennikom silnej monarchii, 
a jeszcze inne polskim jakobinom. Michał 
Wielhorski, konfederat barski, pisał więc 
szeroko o podboju najdawniejszych miesz
kańców ziem polśkich, Sarmatów przez 
Słowaków pod wodzą Lecha, którego dy
nastia sprawiedliwie rządziła krajem; po 
jej wygaśnięciu ci Polacy, którzy wybrali -
jak pisał - służbę rycerską, a nie życie spo 
kojne na roli lub zyski z rzemiosł, ustanowi
li federację województw, rządzonych przez 
sejmiki bez króla. W oczach Adama Na ru
szewicza podbój narzucił chłopom poddań 
stwo, ale wytworzył silną monarchię, która 
miała otaczać lud opieką prawa. 

Inaczej Hugo Kołąttaj, dla którego na
jazd owych Słowaków otworzył dzieje nie
sprawiedliwości społecznej: „Ta jest praw
dziwa genealogia sławnych owych rozbój
ników i przelewców krwi ludzkiej, przed któ
rymi spokojny rolnik i właściciel gruntu 
uklęknąć musiał, a kochając własną zie
mię i nie chcąc jej odstąpić, stal się niewol
nikiem zuchwałego wydziercy, który sobie 
przywłaszczył panowanie i nad jego oso
bą i nad jego ziemią". Wreszcie, tui po os
tatnim rozbiorze, pegaz Jana Woronicza 
pocwałował przez niedokończone pieśni je
go „Lechiady" w stronę solidaryzmu: Lech 
ze swoimi przybył z Chorwacji na prośbę 
z dawna zasiadłych Wandalitów, Heneta
mi takie zwanych, aby stopić w jedno oba 
ludy: 
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A wspólnej krwi heneckiej żeniąc z wami 
szczątek, 

Lackiej gałęzi Słowian zaszczepił początek . 

Jak się zdaje, Woronicz - śladem getyn
geńskiego profesora J.Ch. Gatterera - u 
nas wprowadził pierwszy dla autochtonów 
nazwę nieco pomyloną, ale o wiele auten
tyczniejszą od uprzednich Sarmatów. Istot
nie, Wenedami nazywali Słowian już w sta
rożytności ich sąsiedzi germańscy i pod tą 
nazwą lub podobną, Wenetów, cały za
chodni odłam ludów słowiańskich wszedł 
do najstarszych źródeł pisanych. Takie więc 
są początki dualizmu Wenedów i Lechitów 
w tragedii Słowackiego. 
Zauważmy przy tym że w pierwszych dzie

sięcioleciach XIX wieku historiografia pol
ska wyznawała myśl. iż oba ludy, najeźdźcy 
i podbici, byli tegoż pochodzenia słowiań
skiego, choć z różnych stron Słowieńszczyz 
ny wywodziła Lechitów: z Chorwacji lub Po
łabia (jak Słowacki: „Cóż myślisz starcze o 
ludach zachodnich?"). Walną przysługę te
orii oddał znany u nas od r. 1820 sławny 
falsyfikat zielonogórski, rzekomy staroczeski 
poemat epicki, w istocie dzieło budzicieli 
czeskiego ducha narodowego, które lat blis
ko sześćdziesiąt zażywało pełnego zaufa
nia; nie skąpili mu go ani Lelewel ani Mic
kiewicz. W poemacie tym pojawili się kmie
cie i lechy jako odrębne grupy społeczne, 
niespodziana podpora tezy o odwiecznym 
konflikcie między ujarzmionymi i zdobyw
cami. 

Jeśli zgłaszano trzeźwą wątpliwość, jak 
to czynił J.S. Bandtkie, że „do wprowadze
nia poddaństwa nie trzeba ujarzmienia lu
du przez oręż i wojny", jeśli według Lele
wela Lechici mogli byli zdobywać przewa
gę w drodze rozkładu pierwotnej demokra
cji słowiańskiej, to przecież dwoiste pocho-
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dzenie ludu i szlachty - u W. A. Maciejow
skiego nawet 11 Lechslachty" rodem z Po
łabia - miało najwięcej zwolenników. 

Należał do nich Słowacki, którego po
gląd, urobiony na pewno w lekturach jesz
cze krajowych, doznał w polemikach emi
gracyjnych pogłębienia uprawianą tam 
swoistą, antyfeudalną teorią walki klas. 
W latach powstania „Lilli Wenedy", (1838-
39 r.) przesunął się przez paryskie pole wi
dzenia poety jeszcze jeden pomysłowy le
chitysta, F.H. Lewestam, którego „Pierwot
ne dzieje Polski" ukazały się wprawdzie 
w Warszawie w rok po tragedii Słowackie
go, ale powstały wcześniej w Paryżu i były 
Słowackiemu znane zapewne z ustnej rela
cji autora. Zafascynowały one poetę celtyc
ką odmianą teorii podboju: Lachy toć 
przedsiębiorczy Celtowie - Llachy, którzy 
mieli założyć monarchię i ustanowić szlach
tę na karkach biednych Słowian. Najcie
kawsze w tym, że Słowacki oparł się sku
tecznie sugestii obcego etnicznie najazdu, 
(K. Szajnocha nadał jej postać normań
skich zdobywców niszczących sielankę sło
wiańską), natomiast pochwyci/ wartość lite
racką wysokiej wówczas próby: kostium cel
tycki. 

Wiadomo, jaką rolę odegrała wielka 
i mglista symbolika wzniosłych opowieści 
rycerskich, które pod imieniem Ossjana, mi
tycznego poety gaelickiego z gór Szkocji, 
wydawał w sześćdziesiątych latach XVIII w. 
J. Macpherson, rozp_alając wyobraźnię 
europejską na parę pokoleń. To „odrodze
nie celtyckie" (Celtic revival) weszło wszę
dzie do podstaw kultury literackiej, u nas 
pod piórem Krasickiego i Koźmiana, a przy
pomina/ je Słowackiemu w całej okazałoś
ci w r. 1838 Goszczyński swoim przekładem 
„Pieśni" Ossjana. Tym sposobem lud We
nedów zmonumentalizowały złote harfy 
i granitowe trony, w imieniu Derwida po
brzmiewa celtycki druid, a nawet w Rzym
skiej wieży przeglądają się raczej wieże 
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z wału Hadriana na pograniczu szkockim 
niż jakiekolwiek inne wspomnienia poety. 

Ale istota sprawy nie leży w celtyckim 
czy wczesnosłowiańskim antykwaryzmie sce
nerii. Rozrachunek historyczny - to wypro
wadzenie rodowodu polskiej klasy panują
cej ze słowiańskich wprawdzie, ale skar
łowaciałych duchowo najeźdźców: 

Lechitą jesteś? -
O! gdyby nie respekt 

Dlo wos, rycerze, i dlo tej mocarki, 
Wziąłbym pytanie zo obelgę. - -
- - Cóż to? Czy mi z oczu - - -
Patrzy gburostwo, pijaństwo, obżarstwo 
Siedem śmiertelnych grzechów, gust do 

wrzasku, 
Do ukwaszonych ogórków, do herbów, 
Zwyczaj przysięgać in verba magistri, 
Owczarstwo - czy to wszystko mam na 

twarzy? 

Czyżby to odpowiedź na słowa Męża 
w „Nie-boskiej": „Mylisz się, mie
szczański synu. Ani ty, ani żaden z twoich 
by nie żył, gdyby ich nie wykarmiła łaska, 
nie obroniła potęga ojców moich. - Oni 
wam wśród głodu rozdawali zboże, wśród 
zarazy stawiali szpitale - a kiedyście z trzo
dy zwierząt wyrośli na niemowlęta, oni wam 
postawili świątynie i szkoły - podczas woj
ny tylko zostawiali domo, żeście nie do pola 
bitwy". Słowacki zakwestionował swoją 
wersję poetycką podboju sam fundament 
moralny tego panowania, samą wartość 
tradycji szlacheckiej. Wszystko to zaś prze
kazał w atmosferze grozy, brutalności i po
msty na Lechitach obiecywanej Wenedom: 

Kto konając we mnie uwierzy, 
Skona spokojny: 
Ja go zemszczę lepiej od ognia wojny, 
Lepiej niż sto tysięcy wroga, 
Lepiej od Boga„. 

jeszcze jeden motyw kontrastujący z arys
tokratyczno-kościelną wizją historii: Swięty 
Gwalbert: 
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.„ przybyłem nowrocoć, 
A jacyś ludzie przybyli wycinać: 
Wycięli prędzej niż jo nawróciłem I 

Ten wątek, przypominający losy Słowian 
połabskich pod naporem saskim, pozostał 
jednak tylko naszkicowany poetycką ironią, 
która postaci pustelnika towarzyszy aż do 
końcowej kulminacji tragedii. 

Teoria najazdu miała długi żywot i dozna
wała nadal fantastycznych niekiedy wzbo
gaceń. Konsekwencji historiozoficznej Sło
wackiego nie dorównała w niespełna rok 
później wygłoszona odpowiednia lekcja 
Mickiewicza w jego kursie literatur słowiań
skich, która kaukaskim Lechitom kazała roz
topić się w masie słowiańskiej i ustąpić tro
nu na rzecz Piasta i „narodowej już dyna
stii". Wspomniany normanizm Szajnochy 
wręcz gloryfikował klasę panującą, a ostro
ścią swego bezzasadnego sądu o „słowiań
skim niemowlęctwie historycznym" przyczy
nił się w znacznym stopniu do zwrotu, który 
od siedem9ziesiątych lat XIX wieku skiero
wał uwagę badaczy nie tylko ku lepszym na
rzędziom filologicznym i krytyce źródeł, ale 
i ku gruntowaniu teorii ewolucji społecznej, 
wiodącej do zróżnicowania klasowego. 
Zdarzały się jeszcze nawroty do teorii pod
boju, ale całkowicie już obce radykalnej 
ideologii twórców tej wersji antyszlachec
kiej. A twórcami tej wersji - jako ojcami te
orii walki klas zajmujemy się dziś nie po to, 
aby uczyć się z ich pism historii VIII czy IX 
wieku, lecz - historii wieku XIX. Mało kto od 
nich - poza specjalistami dziejów myśli 
społecznej - zagląda, bo też ani jedno 
z nich nie nabrało własnego życia, nieza
leżnego od głównej przesłanki, której ruina 
stała się przyczyną ich odejścia w niepa
mięć. Inaczej stało się tylko z „Lillą Wene
dą" - „powieścią wierną i nagą, jaka się 
posągowym nieszczęściom należy" - choć
by nieszczęścia owe były dziełem poetyckiej 
imaginacji. 
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„.„pól posągowa 
forma 
Eurypidesa 
tragedii„." 

ROZMOWA 

O „LILLI WENEDZIE" 

KIEROWNIK LITERACKI 

„Lilla Weneda", jak pamiętamy, inauguro
wała powojenny nowy żywot Teatru Polskie
go. W rocznicę wyzwolenia Warszawy po raz 
pierwszy poszła w górę kurtyna w odbudo
wanym po okupacyjnym zniszczeniu gma
chu; mam w uszach gęstą od wzruszenia 
ciszę, gdy Chór mówił przeciw rozpaczy, 
gdy, zwracając się ku widowni, przeczył te
mu, co przyniosły narodowi lata klęski i nie
szczęścia: 

A kiedy milczy niebo - śpiewa chór. -
A kiedy śpiewa chór - drży serce wroga! 

Wtedy naturalną jakby kulisą dla dzieła 
Słowackiego, przedłużeniem deko racji sztu
cznej była arcyprawdziwa ruina stolicy. Tra
gedia z bajecznej przeszłości zderzyła się 
bezpośrednio z rzeczywistością bardziej 
krwawą od najbardziej nawet rozpasanej 
wyobraźni romantyków.„ W styczniu 194ć 

roku nie tylko - i nie przede wszystkim -
estetyczne przeżycie decydowało o przyjęciu 
tego utworu przez publiczność. „Już czas 
wam wstać!'' - to wówczas miało siłę 
prawdy szerszej niż literatura. 
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REŻYSER 

Takiego akurat rodzaju zjednoczenia sio-· 
wa poety z uczuciami widowni teraz nie 
osiągniemy. Ani byśmy chcieli osiągnąć, 
ani by się to udało. I całe szczęście, że tak 
jest, że możemy mówić w tym wypadku 
o „uniepotrzebnieniu tragedii"; na pewno 
zaś o niemożliwości bezpośredniego prze
kładania treści dzieła na przeżycia z rze
czywistości. 

O I święta ziemio polska I orko ludu I 
Jak zajrzeć tylko myślą, krew się lola. 

Przecież dwadzieścia trzy lata temu ina
czej to dochodziło do widowni! A i w cza
sach Słowackiego czytano te słowa nie tak, 
jak teraz. Notabene: pierwszego wiersza 
z tych dwu tu cytowanych nie ma w obec
nej inscenizacji, nie uważamy za konieczne 
akcentowania niewątpliwej polskości „Lilli 
Wenedy" przez wskazywanie palcem i sta
wianie kropek nad „i" - nawet jeśli te 
kropki postawił sam Słowacki. (Jest dość 
oczywiste, że w dziesięć lat po upadku po
wstania listopadowego, w dobie niewoli, 
Słowacki wplatał w tekst ideologiczne dy
gresje i odwoływał się do aktualnych spraw 
narodu nie tylko z romantycznego zamiło
wania do anachronizmów). Obecnie bez 
specjalnego przypominania każdy wie, że ta 
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dramatyczna wizja trudnych początków na
rodu zawiera w sobie, w konsekwencji fa 
buły i układzie konfliktu, myśl o przyszłości, 
o dalszym rozwoju spraw przed wiekami za

czętych. 
To nie będzie inscenizacja „Lilli Wene

dy" podobna do tamtej. W Warszawie nie 
ma ruin. Chcemy, żeby ta nasza dzisiejsza 
„Lilla Weneda" była odpowiednikiem emo
cji zbiorowych i uczuć patriotycznych dzi
siejszych, nie wczorajszych. Ale nieprzypad
kowo nawiązujemy do tamtego, przeło
mowego momentu w kalendarzu Teatru Pol
skiego, do premiery „Lilli Wenedy" ze sty
cznia 1946 r.; Wystawiamy „Lillę Wenedę" 
bo uważamy, że tytuł ten na afiszu naszego 
teatru specjalnie zobowiązuje, że jest po 
prostu - i poza wszystkim - deklaracją 
programową. Zobowiązaniem do utrzyma
nia określonej linii repertuorowej, do okre
ślonej, nazwijmy to bez żenady, służby spo
łecznej. Jesteśmy pewni, że najlepiej rozpo
cząć nowy odcinek działalności Zespołu 
przez odwołanie się do tej ważnej tradycji. 
Ale będzie to „Lilla Weneda" . Pamięć na
rodowej tradycji niech tu przemówi poprzez 
współczesną, dzisiejszą wrażliwość i odczu
cia - i niech do takiej wrażliwości u wi
dzów dotrze. Jesteśmy przekonani, że idee 
tragedii Słowackiego przemówią i teraz z 
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siłą „szerszą niż literatura", jeżeli pod 
określeniem „literatura" rozumieć historycz
ną tylko wartość tego utworu. 

KIEROWNIK LITERACKI 

Czy jednak skojarzenia „okupacyjne" 
i tak się nie nasuną z okazji samej fabuły 
dramatycznej? 

REŻYSER 

W swojej legendarnej historiozofii posłu
żył się Słowacki popularną w jego czasach 
teorią najazdu i - co nas tu najbardziej 
interesuje - posłużył się także wyobrażenia
mi o wojnach w jakichś bliżej nieokreślo
nych, pradawnych i barbarzyńskich cza
sach, posłużył się sztafażem i akcesoriami 
takich legendarnych wydarzeń. W „Lilli We
nedzie" toczą się boje, nazwijmy to, home
ryckie, to bajeczna kronika narodzin Pol
ski, „Iliada" znad Gopła, nie zaś przebie
ranka dzisiejszych spraw w stroje jakichś 
pro-Polaków. Oczywiście, że Słowacki wi
dział w tym przedhistorycznym początku za
powiedź losów dalszych, zapowiedź „wojny 
i pokoju" w historii Polski, w całej dalszej 
historii. Czy jednak ktokolwiek na widowni 
może mylić makabryczne formy zaawanso
wanej techniki niszczenia i masowego mor
du w XX-wieku z „tłumem ludzi, harf zło
tych, hełmów, tarcz i mieczów dobytych" 
w wizji Slowackiego? Nie chcemy, by do-
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szło do takiej pomyłki. Idzie natomiast 
o to, by między sceną i widownią powstało 
współbrzmienie ekspresji i uczuć. Na cóż 
bowiem zda się przym u sza n ie dzisiejszych 
widzów do rozwiązywania pseudohistorycz
nych rebusów? Przez współbrzmienie zaś 

ekspresji uczuć rozumiemy przekazanie 
szlachetnego patosu losowych zmagań, 

idei walki o wolność, ofiarnej miłości, po
święcenia w imię obowiązku wobec ludzi 
najbliższych i wobec sprawy ojczyzny. A to 
wszystko tkwi w tym utworze. Słowacki był 

I 
dialektykiem, widział postęp i rozwój histo-
ryczny w starciu sił sprzecznych, w wyłania
niu się z przeciwieństw nowych wartości. 

To także chcemy przekazać: pełne patetycz
nego rozmachu rozumienia dramatyzmu 
dziejów. By stworzony przez wielkiego poe
tę mit o rodzeniu się Polski historycznej 
z żywiołowego chaosu, z cierpień i boha
terstwa, przemówił do wyobraźni ludzi dzi
siejszych, żeby przez takie współbrzmienie 
pamięci narodowej, emocji patriotycznej 
z naszym współczesnymi wyobrażeniami, 

z naszą własną historiozofią, dać widowni 
przeżycie estetyczne i ideowe. Nie pragnie
my nikogo pouczać - pragniemy stworzyć 
określony klimat tego zbiorowego przeżycia. 
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KIEROWNIK LITERACKI 

Starcie sił sprzecznych jest w samej rze
czy zasadą ruchu w „Lilli Wenedzie". 

Wszystko tam oparte o zasadę zestawień 
kontrastowych, antagonizmu osób, idei, 
charakterów, nawet stylów wypowiedzi. 
Można wobec tego postawić pytanie - no 
co w tej niezmiernie różnorodnej miesza
ninie, w tym hiperromantycznym galimatia
sie ludzi i spraw reżyser powinien położyć 
akcent centra/ny? Kogo popiera, kogo gani. 
gdzie sq jego „bohaterowie pozytywni"? 

REŻYSER 

Wenedzi czy Lechici? Pytanie na pytanie: 
jakże opowiadać się za jednymi lub dru
gimi, skoro, wedle poety, z obu tych pier
wiastków tak sprzecz11ych miał się przed 
wiekami złożyć razem naród Polaków? Od
powiedź zaś serio tkwi w ideowym komen
tarzu do tragedii, w razem z nią wydanym 

„Grobie Agamemnona": 

O! Polsko! póki ty duszę anielską 
Będziesz więziła w czerepie rubasmym, 

Póty kat będzie rąbał twoje cielsko, 

Zrzuć do ostatka te płachty ohydne. 

A wstań jak wielkie posągi . 
ni eśmie rtelna! 

EDWARD SZUPELAK-GLIŃSKI - $WJĘTY GWALBERT 
„LILLA WENEDA", 1946 R. 
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Problem nie polega na tym, by w tej 
tragedii celowo gloryfikować jednych, po
tępiać innych. (Przecież i cnotliwym Wene
dom zarzuca autor małą zdolność do czynu, 
brak wiary we własne siły.„). Na pewno, 
razem ze Słowackim, jesteśmy po stronie 
pokrzywdzonych - przeciw krzywdzicielom, 
z kochającą ojca aż do ofiary życia Lillą. 
przeciw okrutnej Gwinonie - ale ów rozkład 
świateł i cieni podporządkowany jest cało
ści, wymowie całości. Celem całości, celem 
nadrzędnym, do którego zmierzamy w 
obecnej inscenizacji, nie jest przecież ja
kaś krytyczna rozprawa z bajeczną, przed- . 
historyczną przeszłością; tym celem jest mo
numentalne widowisko sił działającyc.h w 
dziejowej głębi narodowej tradyc.ji. Wido: 
wisko, po którego przeżyciu potrafimy ria 
wyższy stopień podnieść nasze własne od
czucie i rozumienie historyczności losów 
ojczyzny. Starej kroniki rodu nie otwieramy, 
by wytaczać proces o dawno już zapom
niane, trudne do udowodnienia zalety i blę
dy, ale by w starożytnych metrykach i do
kumentach odnaleźć świadomość własnego 
miejsca w historii - świadomość i siłę cią

głości. 

Do takiego rozumienia i przedstawienia 
„Liiii Wenedy" staraliśmy się zbliżyć. Oczy-
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w1sc1e nie przy pomocy literackiej inter
pretacji, ale poprzez ś rodki wyłącznie i 
czysto teatralne. Z romantycznej więc wie
lości stylów, którymi posłużył się Słowacki, 
z różnorodności wątków, które się na ten 
utwór złożyły, wybieraliśmy to, przede wszy
stkim, co podkreśla wizyjną monumental
ność konfliktu. Nie lekceważymy ani elemen
tu symbolicznego, ani świetności psycholo
gicznego rozwiązania miłości lilii do ojca, 
ani też nie odrzucamy groteskowej satyrycz
ności partii św. Gwalberta i Slaza. Ale nad 
tym wszystkim, nad wzniosłością i groteską, 
nad symboliką romantyczną i realizmem, 
nad szlachetną prostotą Wenedów i wojo
wniczością Lechitów, nad ich krwawo roz
strzygniętym konfliktem stawiamy - zgodnie 
z ideą dzieła - prorokującą przyszłość Rozę 
Wenedę. Nad romantycznymi sprzeczno
ściami stawiamy jedność wyrazu scen icz
nego. Jedność wielkiego gestu rozpaczy 
i bólu, z którego rodzi się nadzieja. Prze
wodnia linia myślowa i uczuciowa tego 
utworu mówi nam - tak jak linia przez Mic
kiewicza wytyczona w „Dziadach", od uczuć 
osobistych do wielkiej batalii o Polskę przy
szłą - że z walki, z cierpienia społeczności 
i z cierpienia pojedyńczych serc, że z mę
stwa, podłości, zbrodni i szlachetności wy
rasta przyszłość, wyrasta nadzieja. 

JOLANTA WOttEJKO-CZENGERY - LILLA WENEDA 
I WŁADYSŁAW HAŃCZA - DERWID 
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- SZCZEPAN BACZYŃSKI 
CZESŁAW BOGDAŃSKI 
ZYGMUNT BOŃCZA-TOMASZEWSKI 
MACIEJ BORNIŃSKI 
MACIEJ DZIENISIEWICZ 
MIECZYSŁAW GAJDA 
TEODOR GENDERA 
ZYGMUNT HOBOT 
MARIAN ŁĄCZ 
WIKTOR NANOWSKI 
JERZY TUREK 

Układ sceniczny i reżyseria -AUGUST KOWALCZYK 
Scenografia - TERESA TARGOŃSKA 
Muzyka - ZBIGNIEW TURSKI 
Układ walk - KRZYSZTOF KOWALEWSKI 
Asystent reżysera - ANDRZEJ POLANOWSKI 
M~zyka zrealizowano w Studio Eksperymentalnym 
PRrT przy współpracy BOGDANA MAZURKA 

Inspicjent 
BARBARA SIWECKA 

Sufler 
BRONISŁAW NIESZPOREK 

- -------·-- --------- --

Pracownio scenograficzna 
JAN WISNIEWSKI 
MARIA TERESA JANKOWSKA 

Kierownik Techniczny 
mgr inż. JERZY ZALESKI 

Brygod ier sceny 
STAN ISŁAW KUSZCZYK 

$wiat/o 
mgr inż. JERZY ZALESKI 
MARIAN SLĘZAK 

Dźwięk 

EDWARD WEJMAN 

Pracownio malarsJco 
ZBIGNIEW OULIJ( 

Procownia · stolarsko J 

MIECZYSŁAW MICtfAŁOWSKI 

P4'ocownio modelatorska 
ElJGENIUSZ RĄCZKOWSKI 
ZBIGNIEW CHERCZYŃSKI 

Rekwizytornia 
WŁADYSŁAW SZYMKOWSKI 

Pracownia tapicerska 
IGNACY IWAŃSKI 

Pracownia krawiecka męsko 
JAN MARKO 
EDWARD MICHAŁOWSKI 

Pracownio krawiecka damska 
KRYSTYNA TURSKA 

Procownia perukarsko 
FRANCISZEK CIESLAK 

Pracownia szewska 
ADAM KRYSTECKI 

Procownia forbiarska 
KAZIMIERZ STANIS 

Pracownia ślusarska 

MIECZYSŁAW ZALESKI 




