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~ R \ V Y 

Bylem \ czora 
Trumienne izb o 
Noga powinęła mi ·u: u chodu, 
, 'a nieobrachowanym piętrze! 

. 1u ·iaJ to być cud - cud tn był, 
Że chwyciłem ię belki próchniał j„. 
(A gwóźdź w niej tkwił, 

z lodu -

Jak '" ramionach I r z y ż a!. .. ) - u z dl ·m cały! 

Lecz unio Iem - pól erca - nie \ ·ic:c j; 

Wesoło ci? ... - zal dwo ślad! 

Pominąłem tłum, jak targ b ·dlęcy; 
Obmierz) mi świal.. . 

:\tu zę dziś pój (: do Pani Baronowej, 
Która przyjmuje bardzo pięknie, 

Siedząc na kanapce alla O\V j - -
Cóż? PO\ •iem Jej ... 

... Zwi rciadlo pęknie, 
Kandelabry ię krzywi na r a I izm. 
I wymalowane papugi 
Na plafonie - jak długi -
Z dzioba w dziób zawołają; „S o c ja 11 z m !" 

Dlatego: u iądę z kapelu z m 
\. · ręku - - a patem go postawię 
I wrócę milczącym faryzeu zem 
- Po zabawie. 
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Cyprian Kamil orwid 
autoportret 



SPOR o OR W ID A 

Edward Dembowski. 1843 

orwid zachwyca dtwiękiem miłym, strojnym, na
wet mocnym swojej mowy, nutą rzewną, na którą 
stroi każdą pie ń ( ... ). Norwid, nie będąc na ladowcą 

tickiew1cza, był jego jednak uczniem, dlatego też nie 
rokował wcale, iż w nowy wlasny lor wejdzie; chol: 
zachwycił, nie miał olbrzymio ci geniu zu, który w Za
morskim od razu zably 1. ( ... ) jednak w tym krót
kiego działania zakresie miał cza zup łni upaśl:, dzi 
siejsze ·ego poezje ą wsteczne, pierwsze mialy zaród 
postępu . ( ... ) Norwid stal się salonowcem, już po nim 
niczego spodziewał: się nie można. 

Juliusz Słowacki. 1849 
Cyprian je t taki duch, od któr go ja nic wziąć 

i któremu dać nic nie mog~. 

Z11gmunt Krasiński. 1 49 
Od ciemnego pisania nie odzwyczai z umysł ciemno 

pojmujący - ciemno, nie jasno, widzący obraz we
wnątrz siebie! 

Jan Koźmian. 1 50 
Cyprian Norwid należy do zędu tych poetów, co 

cierpią, niepokoją się, wi zą wiele oczyma fantai:ji; 
co chcieliby wypowiedziel: myśl woje i woje uczu 
ci braciom, ziomkom, a nie mogą napotkać właści -

ej formy, drogi porozumieni się z.naletć. Wszyscy 
wiedzą, jakie u Norwida szlachetne serce, jaka żywa 
fantazja, jakie artystyczne usposobienie; w szyscy dłu
go się spodziewali, że człowiek tak bogato ob arzon • 
coś znakomitego czy w poezji, czy w malar stwie, czy 
w r zetbiarstwle stworzy, wielu jeszcze nie r ze lało 
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się spodziewać. Dotąd jednak mamy tylko próby: licz
ne, często zajmujące, ale próby same. K wiaty i perły 
napotkać można pojedynczo, na dzieło siły nie s je. 

o smutniejsza, to że im Norwid dalej na polu, nvla 
szcza w po zji, pracuje, tym myśl jego taje się nie
pewniejsza, forma bardziej zaniedbana, bardziej ka
pryśna, manieryzm uporniej zy. 

Lucjan Siemieński . 185 1 
Prawdziwie trzeba by zapomnieć o w zystkich utwo

rach naszych poetów, klóreśmy dotąd kochali, wielbili 
i podzh ·iali, które uważaliśmy za wzory dobrego sma
ku , piękne~o. przejrzystego tylu, głęboko obmyślanej 
kompozycji, aby móc na chwilę znaletć upodobanie 
w lych zamglonych pomysłach wyszukanymi, a jed
nak nietrafnymi wyrazami, w tym chaosie prelensjal
nego, naciąganego humoryzmu, wr zcie w tym go
nieniu za oryginalnością, która się ustawnie z objęć 

pisarza wymyka, zo lawując mu natomiast wój cień, 
czyli napu zy tość myśli, najczęści j rozbratanej z lo
gik41. 

Teodor Toman Jeż. 1860 
Wiedziałem, że przy pozornym nieładzie była nitka 

Ar iadny, której się on trzymał, była pewna ścisła lo
giczność, któr kierowała jeg krokami, która mu, 
kiedy mówił, kladła w usta ty e jakiegoś męskiego, 

zwięzłego krasomóstwa, że nie można go było bez za
chwycenia łuchać. ( ... ) Odczytałem wszystko i - po 
wiem prawdę - po pierwszym odczytaniu pow tał 
w głowie mojej taki jakiś szum, jakby mózg mój roz
strzępił się, rozkręcił na drobne włókna„. Dziwnym 
to b ło, ale co było najdziwniejszym, o że wydało m i 
się, iż stałem się o kilkaset lat starszym. Czułem, jak
bym ogromnie długo żył na świecie. Jakoż utożsami
ł m się z przedmiotem, k óry z powodzi wyrazów, fra
zesów, iedokończonych i w pół wypowiedzianycb 
myśli występował jak płaskorzeżba. 
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Józef Ianac11 Kraszewski. 1866 

Norwid w ostatnich swych poezjach dorin ł ię na 
sławie swej. („.) Szanuję poczciwego r nta tyka Nor
wida, ale jako poecie nie je tern w stanic poradzić 
nic. ie ma nakładcy, co by go chcial dz i nabyć. 

Kładę nacisk na d z i ś, a jutro, to gdyby lepiej było 
nawet - znów Norwid; to imię już je t ynonimem 
dziwactwa, nie usprawiedliwion go bynajmniej rów
nym mu talentem, bo dziwactwo przcro ło o wiele ta
lent i zjadło go . 

.Agaton Giller. 1 69 

Pan Norwid j t poetą wyobrażaj cym nie żadn 
'Szkołę, al siebi - je t po t najzup łniej ory inal
nym, a wielkiej ile twórczej i takiegoż natchnienia. 
Jest on niezrozumianym, bo stracili ·my poczucie 
poezji intuicji. Jego jakby w kamieniu ryte wiersz 
nużą umysły nic umiejące rozważać. Pan I orwid po
trąca myśli, wywołuje ruch rozumu, który. jak zada
nia matematyczne, potrz.ebuj mozołu urny !owego. 
Przyzwyczajeni do obszernego, zup lnego wykładu, 

który w zystko, całą treść, nawet w poezji, w>łuszcza 
i nic nie zostawia w półcieniu, nie lubimy zagadko
wego sposobu mówi nia mędrców, lawiających znaki 
-zapytania. Rozleniwione urny ly ~ ')'ręczani m auto
rów, którzy uwalniają je od potrzeby myślenia, od
trącają poezję, jaka do zrozumi nia wymaga we
wnętrzne o w półdzialania i do w półpracy z autorem 
powołuje. 

Teofil Lenartowicz. 1883 

Umarł Cyprian Norwid, i cóż? Dziesięć wierszy 
wspomnień, w ktorych znalazło się dość miejsca na 
frazes o nieuczono ci i bur· li ym życiu (?), i o zmar
nowaniu życia I talentu . 

Z poezji pięknych prawdziwie Cypriana moina by 
2.ebrać tomik, który by zaważył obok najpierwszych 

Poeta przed ądem 

krytyki 



~uropejskich talentów, ale czy kto znajdzie się . który 
y mu tę po miertną oddal przysługę? Gdybym ja 

mógł, gdyby mi zdrowie i środki pozwoliły, zająłbym 
ię tym i napisał wstęp ku nauc tych furfantów 

war zawsko-krakowskich, ale i ja mam się ku koń 

<:owi i nade mną zamknie się grób przy odgło ach 
.śmiechu warsu.wskiej krytyki. 

Piotr Chmielowski. 1899 

Dość liczne talenty z doby romantycznej u nas, z po
wodu zbyt wielkiego zaufania w wój D niusz, a zbyt 
małej stosunkowo znajomo ci dzi jów rozwoju poezji 
europejskiej, zbyt małego wykształcenia w ogóle, nie 
zdołały ię rozwinąć i rychło zmarniały, że tu tylko 
Romana Zmorskiego i Cypriana Norwida przytocz;ę. 

Stanislaw Prz11b11szewsk1. 1901 

Każdy z tych artistes maudits, tych nędzarzy, co to
rowali drogi przyszłości, tego na\\'OZU, z którego miało 
jakieś prytne ziarno wyciągnąć najko zlowniej ze za
soby do życia . z jego pomoc wybuja{: i przyni śl: ob
fity plon, każdy z nich czuł nad bą tego stra zn go 
upiora, co ich dławił, po\•alal o ziemię, traktował ni
szczył - a ich ko ztem ię żywił, krwią ich erca się 
odnawiał, myślą ich my. al. C...) Norwid, Berwiń ki, 
Sowiński Kurzawa, Podkowiński - tysiąc innych: 
dobre towarzystwo ... 

tani.daw Brzozowski . 1905 

twory Norwida są jak mowa ruin . ( ... ) 
Słowo Norwida jest jak odpO\ iedż wieków n pytanie 
tralunku. Jest, jak wieki, omszone, poważne i nie

rzewidziane. ( .. .) 

Ci obaj: Wyspiań ki i Norwid, ci obaj - duchy ~a
lisk, jednym i tym samym wołają głosem: O krz11k, 
kt6r11 b11lb11 z tego pokolenia ( ... ) 
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Własna myśl orwida unosi się zaw ze ponad chwi
lą. (. .. ) 
Była w nim ta sama moc, która maje tal m królew

skim okryła dyktatora bez żołnierzy, wodza MogH -
Romualda Traugutta. 

H enr11k Sienkiewicz. Ok. 1905 

Nie, do śmierci nikt we mnie nie mówi, żeby Nor
wid był wielkim poetą. Kiedyś, w młodo ci, skrzyw
dził m Szarzyńskiego, pisząc, ie ma mozolną formę. 

le Norwida nie skrzywdzę, kiedy powiem, że mo
zolna forma je t jego śmiertelnym grzechem. 

W lad11slaw Mic iewicz. 1908 

Cyprian Norwid przypomina dzi ·iejszym francu
skich etów z Mercure de France, których wiersze ą 
łamigłówką, zmuszają rodowitego paryi'anina do dłu
gich językowych studiów, aby zrozumieć sens paru 
sonetów. Dziś p wni krytycy gorzko wymawiają Tar
now kiemu, że Norwida w swej hi torii literatury po
minął, wyszukają drobne wierszyki, zach\1,;ycają ię 
poematem O wolnoki slou:a. Norwid je·t p len afek
tacji granicznej z szarlatanerią, tym ciemniejszy, ż 

nie zaw ze si bie samego rozumie. Ale Judzie lubią 
rozwijać nie tylko mumie egipski . Francuscy dyle
tanci '.l.'Jjęli z grobu szczątki literackie Restifa de la 
Bretonne i Stendhala; tego rodzaju pietyzm jeżeli nie 
wskrz za nieboszczyków, to wzbogaca muzea i półki 
bibliotek. 

Zenon Przesm11cki. 1912 

Zwycięstwo wieszczone Norwidowi przez Kra iń 

skiego spełniać się poczyna. Runął mur zapomnienia, 
k tórym wiedne czy nicwicdne niezrozumienie współ
czesnych otoczyło postać poety za życia i po zgonie. 
Minęły ni ufne - w pierwszych chwilach '"'skrze za
ni - sceptycyzmy. Spostrzeżono się nar szcie, że cho
dzi nie o błahą ciek wostkę literacką, nie o dokument 



jeno dni wczorajszych. Z wydobytych ri:kopisów 
i przypomnianych druków wyjrzało olśniewająco obli 
cze wielkiego profelyczn o twórcy, któr ongi, \ do
bie wyłączonego vladania romantyzmu, nową, dal l.<l. 
dz i ie j z ą rozpoczynał pokę, który lal t mu kil
kadzie iąl, V) przedzając nie tylko na ze, i o ólno
europejskie prądy um !owe, przyno il - i to nie tra
fem przeczuć, 1 cz z cal wiadomo cią i kon k\ en
cją - dziś dopiero w powolnym rozwoju zdobyte lub 
zdobywane kultury ducho\ · j węgielne kami nie Pod
niesiono go t dy na rnmlonach. wielbi cymi powita
no pean:v. obwołano prekur or m, inicjatorem, u wię
cicielem najwyższych dogmatów doby bi :i. c j -
i dziś imię jego brzmi równi ź p Inn, dono nie, spiżo
wa, Jak imiona wi !kich romanlykó"' na zych. („.) 

Wiemy dz1. o • 'orwidzie, podziwiamy p zez gólne 
jego my li, konc pcje i wci lenia poetyckie, czcimy go 
i miłujemy za u więc nie prorocz tych i owych czuć 
i wierzeń na zych - ale poznać go w i loci naj lęb
szej, w ob zarze całym - dopi ro mu imy. Je t on je
szcze za adni niem przy zło ci. 

Wilam Horz11cc. 19.13 

•azwano Norwida poetq ruin . Nie, to poeta przypo
minający raczej owe w paniale budowle, wzno zone 
nieraz przez długie elki lat, gdzie tył potyka h: ze 
stylem, ep ka zahacza o pok , a \' zy tko razem two
rzy jakiś ogromny poemat kami nia. Taką kamienną 
epopeją wydaje się być Norwid. 

Tadeusz Pini. 1934 

rtystą ·Norwid był zbyt la bym („.). 

Poeta nasz traktował poezję jako rozrywkę, której 
nie zawsze uważał za sto owne poświęcać trochę cza
su. („. 

Religijność, upór, duma i przekorność złożyły się na 
to, że twórczość jego nie poszła normalnym torem . Nie 
przemawia do serca. („.) 

o 

Autoportret (Norwid karyka urzysta) 



Przeszkody, które często zup lnie świadomie stawia 
czytelnikowi na drodze z.rozumienia swych ulworów, 
odstręczają i zniechęcają, bo pion po zukiwań jest 
zbyt maJy w stosunku do pracy. ( ... ) 

Norwid pozostanie poetą wybranej gar tki milo ni
ków łamigłówek. Szerokie rze ze pragnące ię kąpał: 

\ promieniach po zji w spuściźnie jego niewiele znaj
dą zadowolenia. 
Ludwik Hieronim lorstin. 1934 

Nikt od prot. Pini go ni żąda rzeczy niemoili\ ·ej, 
ale od wydawcy dzieł Norwida żądał: mamy pra ''o 

ntuzjazmu dla te o wi !kiego poety, dla jego zwycię
skich prób w zakresie rytmiki, dla jego troski o har
monię słowa, dl tylu zwięzłego a myślą nabrzmia
łego, dla wytrwałej a dążącej do peryklej kiej do ko
nało ci pracy arty tycznej. 

I żądać mamy prawo pokory, więcej pokory \ • obli
czu geniusza. 

fcirian Piecha!. 1937 
Cała nieZ\vykłość geniusza tej miary, co Nonvid, po

lega na tym, że prz zwycięża wój cza , to znaczy: nie 
inie razem z czasem, który go wydał, nie dzieli lo·u 

klasy, która go z.rodziła, ale ż je t rzecznikiem praw, 
które mają nadejść. 

fi czvsl<zw Jastrun. 1955 
Różne bywają tryumfy poetów, gło ne jak tryumfy 

Petrarki lub Ron arda, wśród wrzawy trąb, okla ków, 
uczt i wieńców laurowych. Ale również tryumfy 
prawdy. Wielkość on ida nie otrzymała dotychcus 
żadnego stempla oficjalnego, narastała z wolna i nie
jako dochodziła do samowiedzy '' ercach i sumie
niach kilku pokoleń. ( ... ) , iepodobna dziś, mówiąc 

o rozwoju poezji na zej, pominął: \'ielkiej, aczkolwiek 
milczącej roli Norwida . , 'i podobna cytował: w zyst
kiego, co narodziło się z jego natchnienia lub pod Je 
go au pic jami. A to ma znaczenie decydujące dla po
śmi rtnego życia poety.( .. .) 
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Ten po ta, którego okrzyknięto niemal antyludo
wym, uzależniał dalszy roZ\.,,.Ój życia w Polsce od 
uwłaszczenia chłopów, najpiękni jsze swoje stro!y 
wiązał z pieśnią ludową, pojmowaną jako wyraz naj
wyższych natchnień ludzko ci. („.) 

To nic, że krąg zytelnikó\ · poety nie jest jeszcze 
dośl: rozle ły i że trąby rocznic nie roz laszaj jego 
chwały . Bywa tak, że im cich zy jest tryumf pisarza, 
tym głębszy i trwalszy. 

Julian Prz11bo~ . 1956 
Norwid na nowo odczytany \Vl)ra\Yia w zdumienie 

nie z po\ ·odu rzekomej niezrozumiałości, na co skar
żyły się przecież nie tylko płytkie umysły, ale i nasi 
najwięk i poeci ubiegłego wieku. Norwid nie może się 

ydal: trudny czyt lnikowi obeznanemu z po zją dzi-
iej zą (.„). Norn·id widziany poprzez P zję wicku 
bieżącego nie tylko nie wydaj ię trudny, ale wła nie 
on jeden spośród poetów dzie\ ·iętnastowiccznych wy
daje ię być twórcą, którego sztuka poetycka ukazuj 
pewne podobień two do praktyki nowo ze neJ poezji. 

Jan Bloński. 1967 
Pośmiertne z\vycięstwo • or ·ida, nie u \ rnuków je-

zcze, ale dopiero u prawnuków .. . jest doprawdy jedn 
z najwięk zych, nie tylko literackich, ale wręcz kul
turalnych zagadek, które należy hyba - choćby nie
zgrabnie i tymcza owo - rozwiązal:, dla pożytku i zro
zumienia własnego, jeśli nie dla samego 'orv:ida („ ). 

Bo przecie Norwid w połcze ności - przynajmniej 
powierzchownie rozumianej - nie pou·inien się podo
bał:: ten pryncypalista, esencjali ta. chrze cijanin 
idzie wbrew nasz mu taki wiekowi: i pełne ma usta 
dobra, piękn i prawdy, którymi żartowni ie nawet, 
nie tylko buntownicy, gęby obie wycierają. • mimo 
to dokonuj się - na na zych oczach - przewarto
ściowanie całej poi kiej tradycji lit rackiej: Nor vid 
i Kochanov · ki je li nie zajmują miej ca romantykó\ •• 
to przynajmniej się z • tickiewicz m, Słowackim rów-
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nają. Tylko programy szkolne, jak pnystało, tkwią 
w anachronizmie. Mówi ię o zbliżeniu z.koły do ży
cia, każde nawet - całkiem ni potrzebnie - czytać 
dziatwie pisma literackie, rozbierać autorów ostatniej 
chwili, o których następna eh\ ila doszczętnie zapo
mni, a zarazem lekceważy się to właśnie, co w trady
cji i duchowym dorobku odczuwamy jako aktualne, 
współczesne, twórcze. Je ·zcze jedno nieporozumienie, 
które by zape\ ne 1 orwida - do ni porozumień przy
zwyczajonego - albo zabawiło, albo przynajmniej 
przywołało na jego usla ten wzniosło-gorzki uśmi eh. 
który \V tylu wierszach rozpoznajemy. 

Opracowano na podstawie Głosów 
o poezJi C11priana Norwida - roz
d:r.ialu wstępu do Pi m w11bran11ch 

orwida w wyborze i oprac. Juliu
sza w. Gomulickiego, tom I; PIW -
I 68 r. 

PIERSCI E I ZER O 

Jakże żałosne i jak ironiczni pogmatwane ą losy 
najambitniejszych dramatów Norwida: i tych , co do-
:r.ły do naszych rąk kruszone i po zez rbione, be?-
środka lub końca, a potem padły ofiarą fałszywej re
konstrukcji i tych na ·et, co doszly w całości, ale któ
rych nie zrozumiano i nie umiano vlaściwie zinterpre
tować. 

ajwymowniej zym przykładem pierw zej grupy 
je t fantazja Za kuli ami; najwymowniej zym przy
kładem drugiej - Pierścień Wielki j Damu, dramat 
noszący w podtytule i we w:;tępnie wyrażną w kazów
kę, że to traaedia , ale ta e i kon. ekwentni interpre
towany jako kom diodrama z happy endem (!) . 

Nieporozumienia z PierJc1 niem zaczęły ię JUZ 
w r. 1936, od pierw zej inscenizacji war zawskiej, do
konanej w półtrz ia roku po jego opublikowaniu 
przez :\tiriama. 

Dzielo Norwida nie jest tragedią ani bialq, ani czar
nq, i w oaóle nie i st traaediq w zw11kl11m pojęciu te
ao s!owa - pi al ~ tedy jeden z recenzentów war
szawskich. - Jest to melodramat, sztuka detektuwi
st11czna, co kto chce, t11lko ni tragedia . 

Konsekwentniej ze bulob11 tu rozwiqzanie traaiczne: 
gd11bu Mak-Yk.s się zabil, a po · ao śmierci znalezio
no w ki szeni kórk · chleba - proponował z kolei pe-
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wien młody polonista, ujawniając tą wypowiedzią, że 
on am takiego tragicznego rozwiązania nie zauwa
żył. 

NaTodzin11 nowego czlowieczeństwa w MaTii z „Pier
ścienia" ( ... ) to prawdziwie po norwidowsku pojęt11 
ltapp end dramatu - wtórowała im po kilkunastu 
latach (chociaż w odmiennym kontekście) autorka mo
nografii o komediach Norwida. . . 

Pogodne zakończenie sztuki w st11lu amervkańsk1e1 
komedii filmowej w żadn11m Tazie nie daj się pogo
dzić z określeniem ·e; przez autora jako tragedii 
apodyktycznie twierdził pewien prowincjonalny kry-
tyk po inscenizacji kieleckiej (1958). „ • 

w rej lzawe;, choć z haPPll endem komedu 3est 
wdzięk milosnego uczucia ... - zauważył inny krytyk 

o ostatnim przedstawieniu war zaw kim. 
Zadziwiająca to, a zarazem niebezpieczna i krzyw

dząca Norwida jednomyślnośl:. 
N i e be z p i e c z n a, ponieważ narzuca, upowsze

chnia i utrwala zupełnie fałszywą interpretację Pier
ścienia. K r z y w dz ą ca, zamazuje bowiem i usuwa 
z pola widzenia najcenniejsze walory filozoficzne, P Y
chologiczne i artystyczne sztuki Norwida, j~go s~~e
go zaś ukazuje jako nieudolneg pi arza, nie um1eJą
cego zrealizowal: własnej ambitnej propozycji drama
turgicznej. 

• 
Otóż wszyscy, którzy przyjmują haPPll end ier

ścienia Wielkiej Damv. mu zą przyjąl: równocześnie 
dwa nieodzowne warunki takiego rozwiązania, a mia~ 
nowicie: L szczerość i pelnowartościowośl: deklaracji 
zaręcz11nowej hrabiny Harrys, a także 2. jej ~ły.ska 
wiczne i dogł,bne przeobrażenie czy przemienien'.e 
moralne. Słusznośl: takiego właśnie u arunkowama 
potwierdzają zre ztą liczne wypowiedzi app~- end11 -
stów, którzy pisząc o postępku Hrabiny zgodnie pod-
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kreślają jej przemianę, TOzbudzenie, w11zwolenie czy 
tei: dokonywające się w jej osobie narodzin11 nowego 
człowieczeństwa. Ba! - w jednej konkretnej wypo-

iedzi wyrażono się nawet, że już od poczqtku („.) po 
przez cale roztargnienie • nieziemskiego aniola , w11-
czuwa się istnieiącq potencialnie ż11wą kobietę, takq, 
;akq sta1e się Maria pod wpl11wem nec„ wistego 
wstrzqsu. 

Tak pisano jeszcze w r. 1958, dzisiaj jednak nad zedł 
już czas, żeby założyć stanowcze veto przeci\ ko 
wszy lkim tego rodzaju spekulacjom, dokładniejsze 

bowiem rozejrzenie się zarówno w samym Pierkieniu, 
jak i w całej praktyce dramatycznej Norwida, prze
konywa bez żadnej wątpliwości, że dramat o hrabinie 
Harrys - pomimo po z o r ów happy endu - koń

czy się w istocie trag i cz n ie, a także iż owe tra
giczne r'ozwiązanie, antycypowane wieloma ominal
nymi sytuacjami dra matycznymi oraz wypowiedziami 
poszczególnych bohaterów, znajduje potwierdzenie 
w samym finale sztuki, mającym w raźne znaczenie 
symboliczne. 

A oto w największym skrócie droga prowadz ca do 
katastro!y końcowej. 

ohaterką dramatu jest hrabina Harrys - piękna . 

bogata i obdarzona swoistym urokiem wielka dama -
którą ukazano w Pierścieniu nie tylko przez jej wła 

sne słowa i czyny, ale również poprzez bezpo rednie 
lub zawoalowane oceny i reakcje postronnych, w zyst
kie zaś ;C1kie elementy układają się powoli, jeszcze 
przed zaginięciem pierścienia, w portret bezdu znej 
i zimnej pedantki o zahamowanym życiu uczuciowym, 
pozbawionej smaku i wyobraźni, a we wszystkich 
swoich poczynaniach kierującej się nakazami mar
twego purytanizm oraz pustego konwenansu alono
wego. Stąd właśnie o łosz.on rzez nią pochwała spo
ko;u, równającego się w jej przypadku ucieczce od 
prawdziwego życia. Stą pogarda dla świata i rzecz11 
ziemskich, osłaniająca właściwy tej kobiecie chłód 
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uczuciowy. Stąd ciasna dewocja, wyładowująca ię 

w drogich kadzeniach i ornatach, a równocześnie słu 

żąca Hrabinie do walki z pięknem traktowanym przez 
nią jako coś wstrętnie nn11slowego. Stąd również jej 
salonowa dobroczynność, której tow.arzyszy zamknię

cie oczu na wszystko, co by wymagało indywidualne
go a głębszego podej cia. Stąd wreszcie iście chorobli
wy strach przed plotką alonów, a zarazem pogar
dliwa obojętność dla tych wszystkich, co utracili już 
swoje stanowisko w owych salonach, przestając być 
ludźmi, z którymi trzeba się liczyć. 

Norwid , świetny psycholog i drapieiny ironista 
a przy tym beznamiętny już wówczas obserwator uro
ków i ad kobiecych (a przede w zystkim uroków 
i wad pani Kalergis, która była głównym modelem 
jego Hrabiny), odmalował ów portret tak dokładnie, 
że aż prawie okrutnie. Gdy Hrabina rzemawia np. 
dowiadujemy się, że mówi surowo, zimno, niecierpli
wie, wstrętnie, z ironiq albo ze znudzeniem. Gdy wita 
się lub żegna, podaje tylko końce palców. Gdy kończy 
się dramatyczne średztwo policyjne, pozo tawiając na 
scenie roztrzęsionego i pobladłego fak -Yksa, Hrabina 
rzuca mu co prawda zdawkowe słowa: Co tu ci r
pisz?! - ale rzuca j przez ramii;' swoje i siedzqc. 

Te wszystkie rozproszone, a ujemne i przykre ry y 
charakteru Hrabiny szczególnie ię zagęszczają i przy
bierają na sile w o talnim akcie, gdy asy tuje ona 
przy rozmowie urzędnika policyjn g z ~ak- ksem, 
a więc gdy znalazła się w taki j sytuacji, którą można 
by nazwać stylem egzystencjalistów, granicznq i któ
ra stanowi dla niej niezniernie ważną próbę moralną: 
próbę jej człowieczeń twa. 

Wielka Dama tej próby nie wytrzymuje. 

Gdy urzędnik aresztuje .tak-Yksa, który je t jej 
kuzynem i którego wysoka wartość moralna nie po
winna być dla ni j zagadką, Hrabina broni go z po
zycji rozkapryszonej arystokratki: Mni 8ię podobalo 
zgubić pier§cień„ 
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Gdy Durejko obwołuje Mak-Yksa wariatem, Hrabi
na w haniebny sposób przyłącza ię do tej grubej 
obelgi, U\ ażając najwidoczniej, że lepi j mi ć w ro
dzinie wariata aniżeli złodzieja : krewn11 mój niekie
dy obłęd cierpi ... 

Gdy uezygnowany i boleśnie obrażony Mak-Yks 
decyduje się wyznać istotną przyczynę wojego zacho
wania i zaczyna dość zagadkowo: Wstyd mnie jest, 
;;aiste, w 11 z n a ć.„, Hrabina - która wytJumaczyla 
sobie te słowa jako przyznanie się do kradzieży! -
wyrywa się, w obawie przed kandalem, z nieoczeki
waną a obrażającą ... darowizną : Mak-Yk ! ja ci daro
wałam pier§cień! 

Trzy wypowiedzi - trzy bezeceń twa . któr czło
wiek pokroju fak-Yk a (nazwi ko Mak-Yk znaczy 
w języku Nonvida: Nieznany-Wzniosły) moż tylko 
wtedy wybaczy(: kobiecie, jeżeli j st \ niej śmiertel
nie zakochany. 

Pierścień odnajduje się jednak i Hrabina mu I roz
począć z kolei zabiegi rehabilitacyjne. Pozornie chodzi 
tu o rehabilitację 1ek-Yk a, w istocie o rehabilitację 
samej Hrabiny, która straciłaby inaczej woją twarz: 
twarz Wielkiej Damy. Treścią pierw zej propozycji 
jest \Vsp6lny (tj. Hrabiny I jej kuzyna) a demonstra
cyjny objazd domów okolicznych; tr cią drugiej, pra
vie humorystycznej - uczynienie kuzyn honorowym 

czlonkiem Towarzvstwa 1ilosierneoo. 1 k-Yk czy-
wiście odmawia i zdesperowana Wielka D ma, przy
gnieciona jego wielkodu znością i przerażona wen
tualnymi echami O\ ej wielkodu :mo ci w zaprzy
jaźnionych salonach, zdobywa i~ na j szcz jedną 
propozycję, i to prawdziwie heroiczną: Mak-Yks! ja ci 
ten pierścieri. - tak jak jest włożony na moją rękę 
prawą ... Ja - ci - tak - oo daję„. Ludzi zamilkną! 
(Ludzie znaczy tu: jej równi, z którymi musi ię li
czyć). 

Zaczyna się w ten sposób owa la\ na transfigura
cja, ale tran figuracja fałszywa łalwa do rozszyfro-
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wania, pomimo głośnych zachwytów fagdaleny, któ 
rej o obiście zależy (ze względu na Szeligę) na jak 
największym zaangażowaniu się Hrabiny w stosunku 
do 1 lak- ksa. 

Tu jednak obie przyjaciółki spotyka wielkie rozcza 
rowanie: i\lak-Yks nie przyjmuje wielkodusznego da 
ru Hrabiny i, co gorsza, wyraźnie ukazuje powody, 
jakie sklonily ją do takiej oferty: Skandalowi mial
żeb11 twój prz11szly winnum b11ć to, co rad dłużyć to
bie?„. 

P łne godności słowa nie zczęśliwe!o stają się no
wym zagrożenie twarzv Wielkiej Damy, która -
pragnąc ją uratować, a przy sposobności ponownie 
stanąć w glorii alonowego aniola - zmuszona jest 
teraz do realizacji drugiej części przemienienia, mają
cej ukazać ją jako prawdziwą chrześcijankę. 

Następuje przeto d<łlszy atak Hrabiny, której dziel
nie ekunduje zaniepokojona ~agdalena (Mario, ;estd 
wielka!). a potem w paniałe wyznanie miłosne 1ak
- ksa oraz ostatnia, zagadkowo sformułowana, wypo
wiedź Hrabiny, sztucznie uwznioślającej swoją dawną 
propozycję i przełamującej nareszcie skrupuły upar
tego kuzyn . 

Zakończenie sceny jest już tylko całkowitym za
mknięciem się pulapki: wszyscy obecni wydają okrzyk 
m ·i lbienia, Mak-Yks pada do nóg Hrabinie, my zaś 
zyskujemy pewność, że asystujemy przy bezkrwawej, 
ale tym więcej może przejmującej trag e d i i szla
chetnego młodzieńca. Tragedii, w której o tatecwa 
kata trofa dokona się dopiero po spuszczeniu kurty
ny, gdy dziwna para narzeczonych - skojarzona nie 
przez sity wyż ze bynajmniej, ale przez durnia Du
rejkę (nie bez kozery mającego ostatni głos w sztuce 

orwida) - podejmuje na nowo przerwany tok akcji 
scenicznej. 

Tragedię tę nazwał Norwid białą, nie dochodzi 
w niej bowiem ani do rozlewu krwi, ani do zgonów, 
jej jądrem zaś jest po prostu przyszła ale niechybna 
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katastrofa 1ak- ksa, czyli jego całkowit zniszcze
nie i złamani : moralne i uczuciowe. 

Pistolet znaleziony przy nim przez Dur jkę może 
jeszcze kiedyś wystrzelić.„ 

• 
A finał Pierścienia? 
Finał, który stanowi zarazem aulen yczny komen

tarz autorski. nadchodzi równocześnie z ol nie\ · ają

cym bla kiem z tucznych ogni (równie ztucz
nych jak przemienieme Wielkiej Damy), k óre ukła
dają się w symbolic:my obraz dwóch pier cieni zarę

cz11now11ch. 
Pierścieni, czyli... zer ( 111 w sztuc me ze re m 

nie zowiem11, lecz: pie r j ci n iem - powiada 
Sztukmistrz) - zer, do których sprowadzaJą ię 

w istocie i słowa Wielkiej Damy, i j j zaręczyny, i jej 
dobroć, i jej cal rz korne chrz cijań two. 

Dodajmy jeszcze na margin ie, że u orwida za
ginięcie pierścienia, obrączk i lub daru przed lubnego 
ma zawsze znaczenie om i n a I n e. Stąd p i er w ze 
za inięcie pierścienia Hrabiny było jak gdyby zapo
wiedzią niedoj cia do kulku jej wentualnego mal 
żeń twa z SzeHgą; drug ie - zapowiedzią tegoż a
mego w sto unku do Mak-Yk a. Otóż woi te w 11-
k o I ej e n ie drugiego o m en u - kor pondującego 
w jakiś mistyczny sposób z ukrytym en m i planem 
wydarzeń - mogło być dokonan jedynie .r machina 
l stało się rz czywi cie przypadkowym dzi I m o\ ·ego 
energicznego Durejki, w którego o obie • Ton ·id ucie
leśni! wszystko, co w spoleczeń twie 6wcze nym było 
dla ni go najbardziej wslr tne i odpychające. 

Oto zarazem wyUumacz nie o tatniej k\ ·e tii Du
rejki, kwestii zamykającej cal ztukę dr •in i stano
wiącej dla niej dodatkowy, a nadzwyczaj ironiczny 
komentarz autorski. 
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Gdyby niedowiarkom i tego jeszcze było za mało, 

niechaj coln~ ię o parę wierszy wyżej i przeczytają 
charakterystyczne uwagi gości Hrabiny o pokazanych 
w faje rwerku dwóch pierścieniach. 

Durejkowa: Fik c; a w11śmienita!.„ 

Durejko: Kto jest milujqc11m narodowo.łć nie uż11wa 
fikcji, lecz ud a n t a.„ 

Dyskusję zamyka anonimowy gość: Ud a n ie 
ogniste! ... ani slowa ... 

Ta cudzoziemska fikcja i to słowiańskie udanie to 
tylko d\\'a wyrazy na charakteryzowani ostatniej 
patetycznej sceny odegranej przez Wielką Damę, któ
rej pierścień wiecę strqcil i zastqpil jej blask d11,a
ment m. 

• 
Przy ztucznym blasku tego wła 'nie umarłego klej

notu oglądaliśmy dotychczas ambitną tragedię Norwi
dowską . Obejrzymy ją teraz przy naturalnym bla ku 
zga zonej wtedy św i e cy, a dojrzymy w niej takie 
lębie i perspeklyv.ry - tragiczne - jakich nikt się 

tam przedtem nie domyślał. 

Juliu z Gomulicki: Pier§cień t zero, z11li o tragi
zmie ,,Pier§ci nia Wielkiej Dam11". Przedruk artykułu 
opublikowanego w programie przedstawienia „Pier
ścienia Wielkie} Dam11" v Teatrze Polskim we Wro
cławiu w 1965 r . 



R I-IABILIT ACJA 
HRABINY H HRYS 

... Krytyka przedstawia ją (hr. Harry , przyp. red.) 
jako salonową lalkę, pozbawion uczuć, chłodną i su
rową . Bohaterkq dTamatu - pisze Gomulick i we wstę
pie do programu Piedcienia (Wroclaw 1955/56) - jest 
hr. Harr11s. piękna, bogata i obdarowana swoi t11m 
urokiem wielka dama, którą ukazano w „Pierścieniu" 
nie tutko poprzez je; wlasne :slowa i cz11n11, ale Tów
nież poprzez bezpośrednie lub zawoalowane ocen11 
i reakcje postron1111ch, wsz11stkie zaś takie element11 
ukla.dajq się powoli, i szcze przed zaginięci m piel'
ścienia., w portret bczdu nei i zimnej p dantki o za.
hamowan11m ż11ciu. uczuciow11m pozbawionej smaku 

w11obraini, a we WSZlJStkich swoich PoCZl/tta.niach 
kferujqcej się nakazami mal'twego pur11tanizmu. ara.z 
pustego konwenan u salonow go. Pozbawione uprze
dzeń przyjrzenie ię tekstowi Pierścienia przeczy sta
nowczo takiej charakt ry t c. Hrabina je t osobą 

młodą, piękną, niedawno owdowiałą, męża sw go, wi
dać, kochała. Mówi o nim ze wzruszeniem, z miłości 
do nfogo stara się być systematyczną - tak. jak uczul 
mię byl mqż mój droui. Sama jednak ma chyba naturę 
artystyczną. Swiadczyłoby o tym duże poczucie pięk
na. Wszyscy przecież rozpływają ię w zachwyt eh 
nad urządzeniem salonu i werandy. Swiadczyłaby też 
chęć zbudowania w parku fikcyjnego nagrobka. A mo
że ów nagrobek byłby tylko unaocznieniem jej smut-
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ku i poczucia samotności? Bo czuje się smutna i a
motna, a przeżyła widać dużo, skoro mimo młodego 
wieku z.a największe dobro życia uważa spokój. 
W swoim rozbiciu duchowym po śmierci męża szuka 
ukojenia w religii i dobroczynności, a podpory moral
nej w naukach księdza. 

Jako młoda i piękna wdowa musi dbać o opinię, ale 
nie jest zimna ani oschla. Uczucia mają dostęp do jej 
serca, skoro nawet o Szelidze, któreg zdecydowanie 
odtrąca . mówi do 1"agdaleny: Bo - może - też i ;a 
kiedy§ mialam krus::11neczkę ziemskiego uc::ucia dla 
osob11, którą dziś oddalam. Jeśli odzywa się czasem 
surowo, zimno, ze znudzeniem, jak \vypomina jej kry
tyk, to głównie w sto unku do t go właśnie adoratora, 
aby mu zgodnie z ustalonym plonem odebrać wszelką 
nadzieję. 

Jedyną skazą jej charakteru je t, wynikła z salono
wego wychowania, pogarda dla ludzi niższej {ery, 
wyrażona w łowach; to nie są ludzie. Ale za to po
wiedzenie przeprasza Mak-Yksa silnie, tłumacząc się, 
niezbyt co prawda przekonywająco, pospies::nokią . 
Tłumaczy ją również fagdal na, że je t to spo ób mó
wienia przyjęty na wiecie, a nie jej wlasny. W grun
cie rzeczy jednak j st hrabina kobiet o gorącym r
cu, romantyczną i posiadającą fantazję. Toteż drama
tyczne momenty trzecieg aktu przeżywa gorąco 
i szczerze. Całym rcem też współczuje kuzynowi, 
bierze udział je o tragedii, wierzy w jego uczude 
i podziela je. I wtedy uczciwie wycofuje się ze sw go 
poprzedniego zdania to nie są ludzie i na słowa Mak
- ksa: T11ch, co kochają tak, lub nie na dzil, lub nie 
z tego świata, odpowiada: Nie, oni, wlaśni oni sq 
lud.:-4mi ... T11 prawdiiwi mni kochasz. Skrytykowane 
przez Gomulickiego pytanie hrabiny Co t11 ciuj ęz? 

w którym widzi on pogardę i lekceważenie, odnosi slę 
w istocie nie do przeżyć p ychicznych fak-Yk a, 1 cz 
do jego stanu fizycznego, na który skarżył się przed 
chwilą. 
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Narwi przedstawia hr. Harrys jako ideał kobiety: 
to jest zupełnie wyraźne. Ponieważ jednak, zgodnie z 
swą estetyką, dąży do stworzenia kobiety pełnej, sch -
rakteryzowanej przy pomocy wielu cech, więc daje 
jej różne rysy drobne, śmiesme lub denerwujące, ale 
mające raczej wzruszać niż zniechęcać (tak jak wzru-
zają agdal nę). Pokazując hrabinę od trony co-

dziennej, mało heroicznej, stara się, abyśmy zrozu
mieli, że jest to kobieta niezwykła, anielska, w końcu 
wielka. Takie zdanie o niej wkłada w usta wielu o ób 
i wielokrotnie każe je powtarzać. A wypowiadają je 
ludzie, do których mamy pełne zaufanie: stara Salo
me, Szeliga, Mak-Yks i przede wszystkim tagdalena, 
która ją zna najlepiej. więc czynienie z hr. Harrys 
zimnej lalki salonowej przeczy w zupełności inten
cjom Norwida a inscenizacjom Pierścienia nie łycha
nic szkodzi. 

Jeszcze jedna prawa, nie zauważona lub zlekce
ważona przez Gomulickiego, wymaga dokładniejszego 
oświetlenia. Mianowicie trzeba podkreślić, że nawet 
ostatnie wy tąpienie pani Harrys ,„. stnsunku do • fak
-Yksa. określone przez krytyka jako karygodny i lek
komyślny kapry wielkiej damy zy ka całkiem inną 
ocenę, kiedy ię zważy, że Norwid wyraźnie kilkakrot
nie zaznacza, iż Mak-Yk nie je l hrabinie obojętny 
1 z ona sama już na początku ztuki zaczyna się 

w tym orientować. Oddanie mu pi r cienia je t dowo
dem budząceao :&ię w niej uczuci • które miało rozwi 
jać ię wolno a wybuchło gwałtowniej i - w !rutek 
dzialalno ci ex-machina Durejki - doprowadziło d 
niespodziewanego finału. W pojęciu Norwida hr Har
rys jest kobietą ż11wq, to znaczy peln życia i wdzię
ku. Tot ż powinna być przedstawiana w teatrze jako 
istota młoda, piękna i urocza, pełna uczucia i fanta
zji, chwilowo tylko z konieczności tłumionych. Jej 
ostatnie poczynania w całej prawie z !Jak-Yk em 
p winny być odczute jako pod umowanie i ukorono
wani tego, co widz na pocz.ątku o niej myś al . Inne 

29 



postaci działające powinny z glęboką wiarą wypowia
dać o niej Poglądy p Inc uwi lbienia, a jej przywary 
i śmiesznostki Powinny mieć lylko l~ drobną wagę, 
jaką im autor przypisal . Takie ujęcie jej o oby u la i 
lei inaczej postać Magdaleny, która równJeż powinna 
być młodsza, świ ższa i bardziej szczera, co wyjdzie 
tylko na korzyść sztuce, pani waż obi główn boha
terki, tak jak je dzisiaj pokazują na cenie, pod jrza
nie ary tokratyczne, napuszone i z nama zczeniem ce
dzące slowa wywołują tylk niechęć i znudzenie ... 

.... ' 

Jadwiga Pini-Suchodol ka: R hab lltac;a 
hrabil'lll llarr11s; Tealr nr 2ł - r . 1987 
T atr nr 24 - r. 19 7 

. 
I 

IEZ\VYKŁA? „ ANIELSR '? .. 

. .. Autorka Rehabil'tacji h.rabinv Harr11s stwierdza, że 
konstruując postać Hrabiny i: orwid pragnął stworzyć 
ideał kobiety, że Hrabina to kobieta 11iezw11kła, aniel
ska, w końcu wielka. Takie zdanie o niej wkłada 
(Norwid) w usta wielu osób i wielokrotnie każe je po
wtarzać. Pomijam już fakt, że sama wielokrotno ć 
tych powtórzeń o wielka ci i anielskości Hrabiny mo
że budzić uza adnione podejrzenia: brzmi to tak, jak
by autor starał ię nas przekonać \V sposób czy to 
werbalny do kogoś, czyje po tępowanie budzi poważ

ne za trzeż nia. Argument, że o wielkości i anielsko
ści Hrabiny mówią osoby, do któr11ch mamy P l ne za
ufanie staje się wielce problematyczny wówczas. gdy 
w kontek~cie innych wypowiedz.i tych pastaci owa 
wielko§ć, niezw11klo§ć i anielsko§ć nabiera harakteru 
ironicznego. 

Magdalena na przykład, o oba najlepiej znająca 

Hrabinę zwala obie powiedzieć j j \Vprost: 

To, co mówi z o człowieka losie; 
Przvpomina mnie co§ z kapuC11nów 
( ... ) t11ch, co z kart dla drieci się robi: 
(.„) Te się wsztJstkie spolem tDtJtJJTacajq. 

Salome, star sł użąc . darotqc dt1iamentowt1m slów 
§wtatlem, wiele co prawda m "wi o hojności i nie
zwykłości Hrabiny, uświell'l.iającej obchody ż go 
Ciała organizowaniem dla ich oprawy z robion11ch 
róż, drooich kadz ń l strusich piór, ale wkrótce po 
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tych zachwytach wypowiada znamienne za trzeżenie, 
w którym aluzja do wielkiej damy jest zupełnie czy
telna; 

Ale COS nalcż11 DAC i niebu - .„ 

Je§li nic dać z siebie nie może czlek, 
Wszystko ;akb11 po:11czone majqc! 

Zaś owa anielsko§ć Hrabiny, o której tak cz~ to jest 
mowa w dramacie i na którą powołuje ię autorka 
Rehabilitacji, ulega konsckw ntnej kom pro mi t.acji na 
przestrzeni całego utworu . Zr szlą Norwid, pi ząc 
o anielskości, tawia ją zawsze w pozycji do r::ecz11 
ziemskich, o których - jak mówi j dna z po Laci 
dramatu - często Aniolowte tak zapominają jak 
mieszczanie. \ jednym z listów orwida do :\Jarii 
Trębickiej znajdziemy passus, który w spo ób nie wy
magający komentarza in!ormujc o ądz1e po ty na te
mat anielskiej kobiecości i o tym, na jakich zasadach 
ów przymiot Hrabiny funkcjonuje w Pierści niu wiel
kiej dam11: 

( .•. ) kobiet wieku t QO, a mianowicie polskie, sq 
najczęściej osob11 prz11miotów aniel kich. (...) W obli
czu Aniolów cz as jest żadn.11m warunkiem - p r a 
c a n.iezrozum1alq rzeczq - dr a mat p1osnkq. 

Do wszystkich zalet przypi ywanych wielkiej damie 
z Pierścienia autorka j j r habilitac1i dodaje je zczc 
naturę art11st11c:rnq i duże poczucie piękna. $wiadczyl: 
ma o tym fakt, że WSZJISC11 JJTZecież roz.pl11wajq 1ię 

w zachw11tach n.ad urzqdzeniem salonu i werand11 
w willi Hrabiny. Aby z pomy lu zbudowania parku 
fikc11jnego nagrobka oraz z zachwytów niektórych po
staci wyciągnął: wnioski o tystycznej na urze i wra
żliwości wielkiej damy, trzeba się za tanowi(:, kto 
wygłasza owe zachwyty. Są do Durejkowie i go·cie 
Hrabln , a zarówno jedni ·ak i drudzy są postaciami, 

a których skupia ię o t r ze satyry Norwida. Należą 
oni do lak charakterystycznego dla tego okresu śro-
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dowiska powstałego z aliażu arystokracji i bogatego 
mieszczaństwa. V ocenie tej warstwy Norwid zbliża 

się do genialnych syntez Balzaka. 

Tymczasem jedna z po taci, o której Pini-Suchol
ska pisze, że można mieć o niej zaufani • Graf Sze
liga twierdza o arty tycznych pomy lach Hrabiny: 

To ;est pom11s Si fUTNY ... z tej pr::11cz11n11, 
Ze miewają ao Ludzie w11zuci 
Z peu.meao uczucia ż11wotneao ... 

Zamierzona prz z Pinj-Suchodolską rehabilitacja 
Hrabiny Harry wydaje ię więc nieporozumieni m. 
Autorka pragnęła skorygować pewne s dy krytyki li
terackiej, która rzekomo dala się uwidć mi t11fikac1i. 
Tymczasem - jak ię zdaje - sama ule la mistyfi
kacji. Nie uwzględnila mianowici poprawki na kon
strukcyjną i semantyczną funkcję ironii w dzje}ach 
tego twórcy. Dosłowność w odczytywaniu jego utwo
rów zawsze pro\vadzH: musi do nieporozumień . 

Ujmując w ten właśnie sposób tytułową bohaterkę 
Pier§cienia wielkiej dam11 uzyskamy właściwy klucz 
do interpretacji happye,ndowego zakończenia ra
matu, którego racjonalność była niej dnokrotnie Pod
ważana. Połącz nie się Hrabiny z 'lak-Yksem jest 

ej ciem tego o letniego w krąg wyż j v pomniane
go środowiska, w krąg społeczności typu Ourejków 
i go ci Hrabiny. 1ak-Yks zostaje tym amym wciąg

nięty w tryby skonwencjonalizowanej i zmaterializo
wanej społeczności, wśród której nie ma dla niego 
miejsca. W tym momencie dochodzi do głosu w utwo
rze orwid traaizm bez Tozlania krwi, jego biala tra
aedia . Tragiczność tego dramatu tkwi w szczę liwym 
na zór zakończeniu. Istotne znaczenie tego finału 

ukryt jest w negacji ej szczęśliwości. Zre ztą nie bez 
przyczyny wówczas, gdy dramaturg każe połączyć się 
dłoniom Hrabiny i Mak-Yksa, za okn m alonu uka
zują się sztuczne ognie, a na scenie padają słowa: 
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Fikcja u•11 mi nita, udanie ognisre. I również nie bez 
zn cz nia dla zironizowania finału Pi r, 1 riia je·t 
(akt, że do związku lównych bohaterów doprowadzi
ło działanie dram tyczne blaz.eń. kiej po ta i c;dzie o 
Dur jki. 

WydaJ ię. ż obiekcje Pini-Suchodol ki J dnty z c 
po ·obu intcrpr tacj1 po tac1 Hrabiny I I rr:y ą ni-

czym n1 uza adnionc. Przeciwnie - chyba twórcy 
prz<:d tawień powojennych te o dramatu byli na do
brej drodze. In cenizacJi Juliusza ten\') z r. 1936, 
n ktorą po\vnlu1e ie; autorka artykułu, in c nizacji, 
w ktorej podobno rozumienie pos aci Hrabiny było 

zbi in z jeJ Po tulalam1 - nic widziałem. Je li j d
nak t k było, jak pi ze Pini-Suchonol k , to być może 
dlatego, i po lać tę ~ • tym prz d tawieniu odtwa
rzała osoba. której mo~łn bardzo zależeć na ·yakcen
lO\ ·ani u wielko ci i niezwykło ci hr biny Harry . 
Grał j bo~ •iem \ ·tedy„. hrabina - . tarta Przybył
ko-Potocka. 

Sławomir Swiontek: Spór o Pier cie n • 'orwida 
Z11cie Literackie nr 2 - 1968 r. 
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