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„.„Wychodzi na świat „Dal lud y nn" z urios ly<"z
ny m u śmiechem nu twarzy, obdarzona wnę trzną 
sih1 un1ga nia się z ttumu lndzk.iego, z porządku 
i z ład u , jakim się wszystko dziej e nu świec i e , 
z n ieprzewidzianych owot· ów, k tó re wydaj <! 
drzewu ręką ludzi szczepione. Niech naprawiacz 
wszelkiego bezprawia Kirko r pa ll a ofiarą swoich 
czystych zamiarów; niech Grn biec miłuje kuch
nię Kirkora; niechaj powietrzna Gop lana k ocha 
się w rumianym chłopie, a sentymentalny Fil on 
szuka umyślnie męczarni miłoś nych i umarłej ko
clmnki; niechaj tys iące anachronizmów prze ra zi 
ŚfJi ących w grobie historykó w i kronikarzy: 
a j eżeli to wszystko ma wnęfrzną siłę żywota , 
j eżeli stworzyło się w głow ie poety podług praw 
boskich, j eżeli natchnienie nie było gorączk1i, 
ale skutkiem tej dziwnej władzy, która szep ce 
do ucha nigdy wprzód nie słyszane wyrazy, 
u oczom pokazuje nigdy, we śni e nawe t n ie 
widziane istoty; jeże li instynkt poetyczny by ł 
lepszy od rozsądku, k tó1·y ni eraz t ę lub ową 
rzecz potępił: to Ba ll a rły na w brew 1·ozwndze 
i histol'ii zostan ie kt-ólowii p ol s ką, a piorun, który 
s padł na j ej chwilowe panowanie, błyśni e i roz
tworzy mgłę dziej ów prz · szłośc i." 

(Fragment listu Juliusza Słowackie~o 
do Zygmunta Krasi ńsk iego z. dnia 
g li st opgda 1839 ro ku , dedyku_Jące~o 
„Ba lladynę" - „Autoro wi I ryd10na ) . 
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JAN KOSIŃSKI 

BALLADYNA 
Powodzenie „Balladyny" na naszych scenach jest natury raczej 

wstydliwej. Wystawiamy ją w celach ,,odfajkowawczych", jako prak
tyczny „wielki repertuar" zamiast Shakespeare, a i zamiast Słowac
kiego. Powiem szczerze, choć to może nie uchodzi, że „Balladyna" taka, 
do jakiej przywykliśmy na naszych scenach, mocno mnie irytuje. Cały 
ten szekspirowski bigos literacki, którego się wstydliwie nie zauważa. 
„Król Lear", „Sen nocy letniej" i .,Makbet" na kupę, wszystko razem 
wpakowane w jakąś czkawkę po Wagnerze transponowanym na sło
wiańsko, to dosyć obrzydliwe. Te nadgoplańskie baobaby, te mocarne 
wierzeje, pawęże, ościeża, wykroty i komysze, wszystko jakieś prze
rośnięte, nadczłowiecze i przaśne - wszystko to razem doprowadza 
mnie do rozpaczy nieświeżością i załganiem . 

W~ersz . Słowac~iego też nie ratuje na ogół sytuacji, bo albo jest 
wogole mezauwazalny, albo reżyser „co miał na twarzy taki wyraz 
boski, jak ten co pisząc wiersze, liczy zgłoski", kazał aktorom na 
pierwszej czytanej próbie znaczyć ołówkiem wszystkie średniówki i po
tem nie dało się już tego ołówka zetrzeć. 

Ale rzecz dziwna , wszystkie te opory, jakie nam w stosunku do 
,,Balladyny" w teatrze>. rozładowują się w czytaniu egzemplarza. Filiacje 
szekspirowskie nabierają wdzięku, rozumiemy bez trudu, że to młody 
polski romantyzm zachłystnął się po raz pierwszy Shakes•pearem po
znanym w oryginale, że przyswaja go sobie, bo musi. Z tekstu wieje 
jakąś młodością, lekkością, czymś ni e na serio, czymś co się z reguły 

na scenie zatraca. Może to i list do autora „Irydiona", zamieszczony 
na _wstępie, dyktuje tonację , w jakiej należy czytać, może chodzi o ten 
„ariostyczny uśmiech"? W li ście tym ze trzy razy Słowacki odwołuje 
się do Ariosta . · 

„Orlando"? Cóż, moja przygoda z „Orlandem" miała miejsce jeszcie 
przed wojną, od tego czasu nie miałem go w ręku ani pod ręką. Wtedy 
~acząłem go czytać głównie z filologicznych jakichś zainteresowań, dla 
Języ~a przekładu Piotra . Kochanowskiego, a potem łykałem jeden po 
dru?1m trzy grube tomiska, jako literaturę sensacyjną . z przygód 
Ru~1era , Bradarnanty, Astolfa, Marfizy, Angeliki - katajskiej (chińskiej) 
krolewny ! jak si~ tam oni .wszyscy nazywali, bardzo już mało pamiętam , 
zostało m1 raczeJ. wspomnienie gamy kolorystycznej, wrażenie jakiegoś 
fresku czy gobelmu, gdzie świat jest lasem jednostajnym jak tapeta, 
a v.; tym ,lesie .. mnóstwo się dzieje : tu ktoś poluje, tam ucztuje, tam 
ktos kogos zab1Ja. Jest taki fresk w Awinionie w Papieskim Pałacu -
chyba taki, też go już za dobrze nie pamiętam. Zbyt się we wspomnieniu 
pomieszał z „Orlandem". 

Ale może to wystarczy. Może przypadkiem „Balladyna" dzieje się 
w . czasach, kiedy ten nadgoplański matecznik był młodym zielonym 
gaJem? Może to taki jakiś świat jak na panneaux niesłusznie 'zapomnia
nego Jaremiego Kubickiego? Może tapisserie - te z cyklu dame a la 
licorne" i to, co z nich w naszych czasach wynikło: Lurcat, Sean Pioard 
le Doux? 

We wspomnianym liście Słowacki ręce zaciera z uciechy, że tyle tam 
napakowa ł anachronizmów, które mają „porazić śpiących w grobie 
historyków i kronikarzy". Nikt z inscenizatorów nie powtórzył w sobie 

tej uciechy. Las by.wał z .. Nibelungów", chata z muzeum regionalnego, 
zamek z „Lohengrma" lu b „Bolesława Śmiałego" do wyboru, w nim 
bracia ~zlachta w J· ontuszach i z podgolonymi łbami, ale żadna radość 
z tego nie rosła. to nie próbowano skleić tego wszystkiego w jeden 
świat. Może zresztą i próbov.ano, ale nie szło. Nie szło, bo w chwa
lebnym wysiłku podkreślania pierwiastka ludowego szukano go 
w Ceoelii czy w najlepszym wypadku w Wyspial1skim i przeciwstawiano 

zamkowi z von Kostrynem, który musiał być z niemieckiej opery. Ale 
gdybyśmy tak, abstrahując od baobabów, wierz.ei i wrzeciądzów, zrobili 
taki jakiś świat z naprawdę li.Idowej , n a iwnie ludowej wyobraźni , gdzie, 
jak w owych dziewiczych lasach Celnika Rousseau, dzikie zwierzęta 
pożerają się z apetytem, to może rzecz dałaby się zobaczyć bardziej 
jakościowo. Oczywiście Goplana musiała by być taka bardzo śliczna jak 
Prirnavera z Botticellego, bardzo narysowana i zrobiona . I w ogóle 
wszystko powinno być cacy, a tylko gdzieniegdzie wtręty makabry 
i okropności. Boć to ieden z najkrwawszych utworów w naszej litera
turze. Autor sam nie bardzo może się doliczyć trupów i w końcowym 
sądzie pomija zabójstwo Grabca , nie mówiąc o Gralonie. Drobiazg, 
Balladyna i tak zostaje odznaczona piorunem za całokształt działąlności. 
Otóż właśnie świat „Balladyny" jest światem ballady. Ballady ry

cerskiej i ludowej, i „stylizowanej", i poetyckiej, ale wciąż ballady. (. .. ) 
I jeszcze sprawa cudowności , cudowność powinna tu być uczciwa, jak 
się należy. Grabiec powinien się zwyczajnie i po prostu zamienić 
w wierzbę. Osobi ście najch ętniej prosiłbym mistrza Ramiganiego, żeby 
mi to załatwił. Mam i sam na teń temat dyletanckie pomysły - ale 
niech już zostaną moją tajemnicą . Tak, to ws1ysiko mieści się w balla
dzie - i sentymentalizm, i okrucieństwo, i zbrodnia, i cudowność. 



BALLADYNA MATKA 

A drama t? Dr2mat wła sny Słowack i ego o władzy przez zbro ::ln ię, 
i wyższe j moralnośc i rodzi się dopiero w p i ątym _akcie .. Tu utwór 
zmieni a t c nacj ę . Autor czuje to i w nie grywan::'m mg?y ep~logu sa:·ka
stycznie uziemnia pior un ra cjonali?tyczną dr~mą: N 1 ~ twierdzę , zeby 
grywae ten epilog , obawiam si ę , ze tea tralni e me m1aloby to sensu , 
ale niech by posłużył do uprzy tomn '.en ia insceniw torom aury umysłu 
autora i nal, łonił do gr~ nia pią tego aktu jako dalszego c iągu „Balladyny", 
a nie jako inscenizacji jednego z r apsodów „Król Ducha". 

Jan Kosiński 
Fragm. ,.Szkicownik::\ scenografa" 
, Dialog" 1958, nr 4 (24), s. 112-114. 
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PAWEŁ JASIENICA 

WIZJE PRAPOLSKI 
Mialem s zczęście do lubiących dygresje profesorów. Marian Zdzie

chow ski ogl osił ra z ca łoroczny cykl wykładów na temat: „Taine i Renan". 
Nie p ow iedział niczego o żadnym z tych pisarzy, przez cały czas malowa ł 
tło dzie jowe. Z tego wkrótce powstała znana książka o Napoleonie III. 

Feliks Konieczny mówił o historii Europy wschodniej, w szczególności 
Rosj i, przy okazji niepokojąc także Honoriusza Balzaca. Któregoś wie

czoru wspomnia ł o utworach literackich, poświęconych na jdawniejsze j 
epoce dz iejów Polski. Twierdził, że jeden tylko Słowacki okazał się 
v.ielki, ponieważ sięgnął po absolutną swobodę twórczą. 
Przeminęło trzydzieści lat, czyli dokładnie jedna czwarta tego wieku, 

jaki sobie liczą „prapolskie" tragedie Słowackiego. Ze względów jasnych 
dla każdego normalny proces starzenia się literatury w tym czasie nabrał 
szybszego tempa. Ileż dzieł w ogóle nie wytrzymało próby. Makabra 
w alk w Saragossie, gęstymi farbami malowana w „Popiołach", sprawia 
dzi ś wrażenie raczej żałosne. 

Ale v. spomni2na teza profesora Konecznego okazała się słuszna. Z tym 
na turalnie zastrzeżeniem. że w pełni odnosi się on tylko do „Balladyny". 
W „Lilli Wenedzie" bowiem autor dobrowolnie podjął się zobowiązania, 
które zanadto przykuły utwór do aktualności chwili i w ostatecznym 
r achunku nie wyszły mu na dobre. Poeta niepotrzebnie chciał być 
diagnostą. 

Podziw bierze, jak lekko rozprawiła się „Balladyna" z przeszkodami, 
których jej twórca nawet przewidywać nie mógł. Nie wolno mówić, że 
od jego czas:Jw archeologia poczyniła olbrzymie postępy, a to z tej 
prostej przyczyny, że ona narodziła się już po napisaniu sztuki. Nic się 

w niej nie zgadza z późniejszymi rewelacjami naukowymi. I wcale nas 
to nie obchodzi. 

Słov.:acki zasiedlił swoją Prapolskę skomplikowanymi ludżmi o bo
gatych motywach działania i zawiłych pasjach. Na tym chyba polega 
istota jego poetyckiej wizji historii, a zarazem wielkiego odkrycia, któ
rego inni pisarze po dziś dzień nie zdołali dokonać lub przyswoić sobie. 
Pokusa wygrywania na jednej strunie ciągle okazuje się silna. Świat 
„Balladyny" jest całkowicie baśniowy, ale nie prymitywny. Tylko to 
odpowiada w nim historycznej prawdzie. Dalej niż do samego środka 
ta jemnicy dotrzeć nie można. 

Grzebanie w okazałych foliała ch oraz mozolne wędrówki po wyko
paliskach muszą w końcu doprowadzić do podziwu dla wnikliwości 
liryka . Okazu je s i ę , ż e on miał rac je , a nie późniejsi prozaicy. Prapolskę, 
ma jącą swój początek między Gopłem a Gnieznem, tworzyli ludzie 
niepiśmienni i okrutni, ale w myśleniu i odczuwaniu nawet subtelni. 
To najlepiej znać po cha rakterze oraz wynikach ich dzieła. Zlepić 
w trwa łą całość mozaikę setek fra gmentów można było tylko złożonymi 
środka mi, czysta przemoc była by bezradna . 

„Balladyna " nie trąci krzepą. Kirkor chciałby wprawdzie, po doko
naniu wojennego dzieła, osiąść na roli w cichym dworku, lecz i on 
nie jest monolitem tak zwanej swo jszczyzny. Na pewno nie kazałby 
przepęd zać słowików kamien iami , bowiem „noc ma służyć do spania 
albo do nocnych ataków na bagnety", jak z lubością głosił pewien 
powieś~iopisarz XX wieku. 



W Jędrzejowie kieleckim znajduje się sarkofag rycerza Pakosława . 
Jest to najstarszy u nas kościelny nagrobek osoby świeckiej, a nie 

korono wa nej. Na płycie widnieje rzeźba. Wojownik z XIII wieku jest 
niemal po kob'.ecemu wysmukły, w ni zym żadnego łamigna ta nie 
przypomina. Takim przynajmniej pokazał go artysta. W tymże kościele 
odsłonięto w transepcie romańskie kolumienki. Ich filigranowy wygląd , 
przy stojących tuż obok zwalistych filarach baroku, jest czymś naj 
zupełniej niezwykłym, niweczy dotychczasowe wyobrażenie o epoce. 
Tworząc ,Balladynę" był E:.!owacki o wiele bliższy średniowiecznych 

n:iniatur nlż dziew iętnastowiecznych płótnisk, ukazujących jurnych 
a brzuchatych witezi z rozczochranymi brodami. Cała fantastyka dra 
matu, same nawet „nimfy wodne pana Słowackiego Jula" jakoś współ
dźwięczą z apoką, której ocalałe malowidła zdolne są porazić siłą 
wyobraźni. W „Balladynie" jest autentyzm najbardziej wartościowej 
próby, taki, któremu wolno się już nie troszczyć o 1o, że za Popielidów 
kraj nie był jeszcze chrześcija ński. 

W zamierzeniu autora utwór miał wypełnić dotkliwą lukę nasze j 
kultury. Z polskich legend i naj starszej twórczości poetyckiej nie 
oca lało dosłownie nic, oprócz strzępków podań dotyczących dynastii. 
Zanim nasza mowa dostąpiła nobilitacji w p; śmie, wszystko zostało 
zapomniane. U Długosza są wzmianki o dwóch pieśniach ludowych na 
całk iem rozmaite tematy, ale z bardzo interesują cą spójnią wewnętrzną. 
J edna opiewała bitwę pod Zawichostem, druga zgon Ludgardy poznań 
skiej. W obu wypadkach nieznani artyści - oddz ieleni od sieb'.e prze
strzenią kilkudziesięciu lat - tworzyli pod wpływem jednorodn ego 
bodźca. Musiał nim być wstrząs moralny. spowodowany wieścią o zda 
rzeniu niezwykle srogim. Śmierć bezpłodnej kobiety uduszonej z roz
ka zu męża, i rzeź w rzece. tym straszniejsza , że urozmaicona przez 
okrutny przypadek - wysoki brzeg urwał się i wraz z tłumem ruskich 
jeźdźców runął do Wisły. Pieśń o Ludgardzie piętnowała zbrodnię i po 
konała zakazy królewskie. Tamta druga płakała nad zagładą tylu ludzi. 

„Balladyna" w żaden sposób nie może odegrać tej roli , jaką w poezji 
n iemieckiej spełn iają „Nibelungi", napisane w XIII wieku, i nie tego 
się od niej oczeku je. Trudno jednak nie spostrzec, że ona się moralnie 
dostraja do tonu zapomn'anej poezji ludowej polskiego średniowiecza . 
Czyteln ik czy widz, oprócz przeżyć estetycznych, wynosi tylko jedno, 
ale bardzo ważne - zachętę do refleksji nad dziejami zbrodni. Nie 
można uważać za przypadkową zbieżność tego, co niewątpliwie wynikło 
z intuicji wielkiego artysty. Akcja „Balladyny" kończy się wprawdzie 
w gnieźnieńskim zamku, ale charakter baśni ludowej jest w utworze 
oczywisty. W jaki sposób wyczuł autor nutę niemych już pierwiosnków, 
to jego osobista tajemnica. Może był to naturalny wynik przyjętego 
za łożenia. Prawdziwa twórczość ludowa z reguły zajmuje się sądzeniem 
możnych, bez względu na to, kim są. 

Zaraz po wojnie, w jednym z naszych miast wojewódzkich, zamiar 
wystawienia „Balladyny" napotykał nieoczekiwane trudności i spełzł na 
niczym. Lokalne czynniki domagały się zmiany zakończenia ostatniego 
aktu. Ich zdaniem nie piorun boski, lecz lud powinien zabić na scenie 
P.alladynę. Mało było logiki w tym żądaniu. Historia poucza, że wielcy 
zbrodniarze równie często giną od gromu, jak z rąk pokrzywdzonego 
plebsu. Słowacki dokonał rzeiczy o wiele bardziej cennej niż naiwna 
dydaktyka polityczna. P owszechne i wieczne . prawdziwie ludowe pra 
gnienie sprawiedliwości wyraził w sposób niespotykany, a przez to samo 
utrwal ił je i wzmocnił. P otrójny wyrok Balladyny na siebie samą , to 
środek artystyczny nie mający odpowiednika w literaturze, której mo
ralna wielkość wynikła z jej przyrodzonej funkcji protestowania 
przeciw złu. 
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Tezę, że zakończenie ostatniego aktu „Balladyny" jest unikatem w 
sztuce, zapożyczyłem od Juliusza Kleinera. Skłoniwszy się znakomitemu 
badaczowi, chcę teraz zakwestionować inne jego twierdzenie. Epilog 
„Balladyny" uważam za niezbędny i świetny. 
Piśmiennictwo nasze nawieszczyło się aż do przesady, przeważnie 

trafiając kulą w płot. Epilog „Balladyny" nie zawiera przepowiedni 
politycznych i na jlepiej właśnie dla tego jaskrawo odbija od tła. Drwiny 
z historyka , „dziejopisa narodu", Wawela , interpretującego sztukę -
przecież to jasnow idzenie! (. .. ) 

Aleksander Jabłoncwski, który pisał w roku 1913, twierdził, że utwór 
f.łowackiego jest „obrazem dziejów wewnętrznych naszego narodu" 
Foszczególne postacie reprezentują rozmaite warstwy polskiej społecz
ności historycznej. Ba rdzo interesująca jest uwaga uczonego o Kostrynie. 
J ego ma!o r;-oc . ągająca figura symbolizuje nie tylko „żywioł niemiecki", 
lecz również „pierwiastek miejski w k raju". 

Nie ma to - „Mości Cześniku , miły mój sąsiedz ie" - jak blogi 
rustyk dizm! Ze słowiańskiej chatki wieśniaczej wyłoni się najwyżej 
piękna Balladyna, ca łkiem spr awnie władająca nożem. 

Uczeni interpretatorzy, dosłownie stosując się do pryncypiów Wawela, 
włazili w utwór, wlokąc za sobą cały bagaż własnych przekonań poli
t ycznych. Autor tragedii postępował w sposób wręcz przeciwny. Obecny 
jest tylko on sam, gdyż jest to warunek istnienia poezji. Poglądy po
lityczne zostały za progiem sztuki. 

Nie można wątpić o szczerości demokratycznych przekonań Sło
wackiego.. A przecież Balladyna jest chłopką . Kostryn udaje rycerza, 
w rzeczywistości pochodzi z motłochu. Reprezentacyjna para prze
stępców nie jest an i lepsza, ani gorsza od koronowanego mordercy Po
piela, p rzeciwko któremu walczy Kirkor. 

Swobody nigdy nie osiągało się łatwo . W epoce pisania „Balladyny" 
było z nią trudniej może, niż myślimy. ( ... ) P olityczne potrzeby chwili 
domagały się sztuki usług doraźnych. ówczesna europejska publicystyka 
derrok ratyczna nawet przy okazji recenzji z „Hamleta" potrafiła pio
runować przeciwko ustrojowi monarchicznemu. Ostateczn ie i Słowacki 
uległ . W „Lilli Wenedzie" mamy już pełny podział na białe i czarne -
„anielskość Vlenedów" i „czerep rubaszny" Lechitów - jak na afiszu. 

„B · Jl a dyna" doskonale zniosła próbę czasu. Jak się wydaje, znacznie 
- może r.awet rozstrzygająco - dopomogła jej ta okoliczność, że autor 
umiał jeszcze rozróżniać. Swoim własnym poglądom politycznym nie 
pozwolił gospoda rzyć w dziedzinie nie mniej własnej sztuki. (. .. ) 

Wspomnian y już Jabłonowski przeciwstawiał „Balladynę" „Irydio
nowi'', w którym - jego zdaniem - „spoczywa upowita tajemnica dzie
jów powszechnych". T r agedia Słowackiego m a zawierać „słowo dziejów 
wewnętrznych n a s z e g o narodu". Podkreślenie było oczywiście 
moje, Jabłonowski uzasadniał swój pogląd obszernie : „Z gminowładnego 
łona słowiańskiego opola, pod tchnieniem potrzeb dziejowych, wykwi
tają stopni2mi rozliczne pierwiastki społeczne". Na czoło wysuwa się 
szlachta. która kroczy dumnie, „ale potrącając, depcąc i niwecząc" inne 
pierwi~ stki spo'eczne. - „P ochód to złowrogi przy zewnętrznym ma
jestacie i potędze wypełnia cały zakres wewnętrzny dziejów naszych 
ubiegłych - dzieje te stają się jedną wielką, groźną, ponuro - poważną, 
uroczo - smętną, a wspaniałą tragedią". 

Stanisław Kozick i, autor wydanej w 1949 roku książki „Dziedzictwo 
polityczne trzech wieszczów'', nie idzie tak daleko. Ale i dla niego 
„Baltadyna" to „obraz tych w ielkich sił dziejowych, k tóre się złożyły 
n a formację naszego narodu". 



Tradycja polityczno - dydaktycznego natręctwa w stosunku do litera 
tury była u nas stara i uporczywa . Szlachta istofoie podeptała inne 
czynniki społeczne, ale co „Balladyna" ma z tym wspólnego? 

Sam Słowacki pisał w li ście do Zygmunta Krasińskiego: „ ... niechaj 
tysiące anachronizmów przerazi śpiących w grobie historyków i k roni
karzy; a jeżeli to wszystko ma wewnętrzną siłę żywota, jeśli stworzyło 
się w głowie poety według praw boskich ... jeśli instynkt poetyczny był 
lepszym od rozsądku, który nieraz tę lub ową rzecz potępił: to Balla
dyna wbrew rozsądkowi i historii zostan ie królową polską, a piorun, 
który spadł na jej chwilowe panowanie, błyśnie i roztworzy mgłę dzie
jów przeszłości". 
Ależ oczywiście. że Balladyna została królową, jednak nie w kroni

karsko - bakalarskim sensie. Pior un istotnie oświetlił przeszłość. Intuicja 
artysty odgadła, że bohaterowie Prapolski, kimkolwiek byli, musieli 
ulegać tym samym pasjom, które zawsze wzbudza żądza znaczenia , 
pieniędzy, a zwłaszcza władzy. „Balladyna" - to poetycka wizja uni
wersalnego zjawiska w polskiej odmianie. (. .. ) 

Widz „Balladyny" przeżywał piękno sztuki, skłaniał się ku ogólnym 
rozważaniom ludzkiego losu. Słuchacz ,,Lilli Wenedy" miał skierować 
swe opinie polityczne w pożądanym kierunku. Na scenie Lechici, pra
szczurowie polskiej szlachty, bez przerwy popełniają okrucieństwa 
i składają dowody bezmyślności. Wenedowie bronią się, płaczą, dają 
wyraz uczuciom wzniosłym. Raz tylko Raza Weneda odstępuje od szla
chetnej normy, mordując nożem Lechona. Niebiosa natychmiast inter
weniują: nie ma kogo wymienić na harfę i Wenedowie giną. 

Z czasem, kiedy wspomnienia o tak zwanym okresie schematyzmu 
i korr.enderowania twórczością osłabną, może znowu „Lilla Weineda" 
uznana zostanie za szczyt twórczości Słowackiego. Na razie to nie
możliwe. W tej chwili lektura utworu stwarza okazję do rozmyślań 
właśnie nad schematyzmem. ( ... ) 
Rozmyślania nad „Wenedą" prowadzą do wniosku. że schematyzm 

jest zjawiskiem często spotykanym i żywotnym. Opory budzi taki, który 
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z j a kiegoś powodu obrzydł lub jes.t d~ne~ s~ołeczności ob_cy. 1:en. na
tomiast, który pasuje do sentymentow sroaow1.ska , Ł?Yw_a mile .:V.1dz~any . 

Za moich młodych la t nauczano w szkole of1cJalnie .. ~e T0\"'.1°nsk: b~l 
prorokiem i świ~ckim świętym. ~~akomita w~ększosc intehgen~J1 me 
tylko, że nie dostawała niest rawnosc1 .. ale pot~lme chłonęła oY"e P~,awdy. 
w oku 1929 Boy rozpoczął kampanię przeciwko „brązow~1kom , wy
wołując - zanim wygrał - ryk oburzenia. Uderzył bowiem w sche-
m atyzm przys'A:ojony, luby. 1• 

Brazownictwo. schematyzm, dogm atyzm - to wyr azy .~. 1~koznaczne. 
Pomiędzy „Balladyną' a . „Lillą Wenedą'.' zachodzi _rozmca b~rdzo 

ważna . Dokładn:e określił ją J uliusz Kleiner w studmm o Juliuszu 
Sławeckim. „Balladyna" - pisał - kształtowała dramat ro,~~ntycz;iy 
z igraszek „Snu nocy letniej", przetkanych grozą „Makbeta i „Krola 
Leara" i motywami ballad ... „Balladyna" była b a ś n i ą o początkach 
dziejów, „Lilla Weneda" mia ł~ _się stać . 1:Il i t e. m. PD"1,'.',ra~a. m1~u 
przeciwstawia się swobodzie . b~s.m; gdy b;i s_n. ~za~ui:. ro_zma~t.oscią , gr_ą 
fantazji - mit żąda surowosci i prostoty ~m1_i w 1elk1ch, basn zaJmu Je 
i pociąga, mit odsłania tajemnice .. sy~bol~zu!e ~rawdy, wy~obywa . w 
up· oszczonej formie główne pierwiastki dzieiow i przyrody, idee ogol-
nego poglądu na świat". . . • . . . 

Uczony pisał to podczas pierwszeJ woiny swiat?:v~J, ogłos~ł s.w.e ~tu
dium równo czterdzieści lat temu. Nie mógł oczyw1sc'.e przew1dz1ec, Ja~~ 
ka rierę miały zrobić mity w najbliższej przyszłości.- ~eszcze. tru?meJ 
było odgadnąć, że około po!O\\ y XX wieku wszel~i m_1t stanie się -
przynajmniej dla nas w P olsce - towarem zupełnie m estra':"nym. 
Baśń zachowała wszystkie swe prawa. Jes.t to gat~nek niezbyt po

ważny, ale pożyteczny zarówno dla artysty, Jak dla f ilozofa . 
Paweł Jasienica 
„Twórczość" 1959, nr 9, s. 126-132. 



STEFAN TREUGUTT 

KILKA ROZMÓW Z PANEM HORZYCĄ 
Z pal'em Wilamem Horzycą przeprowadziłem kilka ważnych dla mnie 

rozmćw, kilka rozmów smutnych. ileś tam , naście czy dziesiąt razy 
widywałem go w okazjach różnych i obojętnych. To wszystko. Wspom
nień ornbistych, nielicznych i tylko piszącego tę notę obchodzących ,. 
publikować nie ma potrzeby. To natomiast, co pan Horzyca mówił 
o teatrze Słowackiego, warto w kilku zdaniach utrwalić . 

Było to w czasach poznańskiej dyrekcji Wilama Horzycy. Koledzy 
po pióne niech wspomną, jak zwykle odbywa się taka zaszczycająca 
młodego recenzenta kawka ze znakomitym artystą. Znakomitość uprzej
mie ukrywa znudzenie .daje się oglądać. Młody człowiek jeszcze pilniej 
ukrywa znudzenie, ogląda. J eden demonstruje dobrą wolę, drugi ener 
gicznie okazuje, że to zauważył, należycie docenia. Całe szczęście, że 
do stolika „pana dyrektora" podaje się czarną, zaparzoną nie wedle 
urzędowej, ale naturalnej receptury. Skądże miałem wiedzieć, że po 
chwili zacznie się autentyczna, interesująca rozmowa.„ przyczyną był 
Słowacki. 

Horzyca przyjemnie zadziwił się. że - jak to powiedział - „ktoś 
jeszcze w Polsce czyta i dobrym słowem wspomina" jego książeczkę 
o Słowackim z roku 1927. A ja miałem dobre racje, żeby o tej akurat 
pozycji nie wpomnieć. Książeczka książeczką, - to takie miniaturowe 
„dzie.ie ducha" na pół setce stronic. czytelnikowi m ego pokolenia dość 
już trudno przedrzeć się przez wyszukaną stylizację myśli Horzycy. 

Je, t w tej książeczce kilka bardzo mądrych uwag o szekspiryźmie 
Słowackiego. Oto w „Ba lladyn ie" - wedle Horzycy - postacie „kochały 

i nienawidziły dla tego tylko, że kochał i nienawidził Shakespeare; 
zbrodnie i świętości były tu tylko pięknym gestem i ani razu nie za
drr:ało do nich serce poety". Swobodne w balladowym dramacie po
sługiwanie się motywami angielskiego mistrza, to coś innego niż 
szekspiryzm w takim sensie tego terminu, by oznaczał on coś więcej 
ni>l katalog zapożyczeń. „Ukazać świat, człowieka, wnętrze ludzkie 
i k,ztałt zewnętrzny tak. jak to czynił kiedyś Shakespeare - pisał 
Horzyca - to sta ło się nowym zadaniem poezji Słowackiego, zrealizo
wanym ostatecznie najpiękniej i najczyściej w „Złotej czaszce". 
Szekspirystą tedy, wedle oceny Horzycy, będzie Słowacki tam właśnie, 
gdzie w porównaniu z „Balladyną" zapożyczenia bezpośrednio od 
Szekspira znaczą tyle co nic. Dopiero w okresie „Złotej czaszki" wy 
pełniło się marzenie przyświecające „Balladynie": „ujrzał Polskę i życie 
polskie tak, jakby je ujrzał Shakespeare, gdyby był Polakiem". 

Dla kogoś kto obeznany jest trochę z m etodami nowoczesnego badania 
porównawc;ego, sądy Horzycy mogą się wydać dość oczywiste. -:'-1.e 
gdy poczytamy literaturę krytyczną n a ten temat, obszerną p_rzec1ez, 
to oryginalność i celność koncepcji Horzycy z roku 1927 będzie zdu
miewająca . Akurat w okresie pierwszego spotkania z ~anem Ho.rzycą 
pilnie poszukiwałem argument.ów P.°dpierający~h t~zę,_ ze szekspiryzm 

Balladyny" jest zewnętrzny 1 dosc pozorny. ze me Jest ona syntezą 
dram2 turgii typu szekspirowskiego. O takie argumenty w literaturze 
krytycznej nie było łatwo. przypomnijmy sąd badacza, tak dla ~a
gadnienia autorytatywnego, jak Kleiner. Uważał on, że w „Balladym~" 
Słowacki „doprowadza niejako typ szekspirowski do szczytu, dopełnia 
Szekspira, łącząc te kierunki dramatu , które nawet u Szekspira pozo
stały wyodrębnione". Zdanie Kleinera zaważyło na więks.zości prac 
nowszych; przeciw tak jaskrawo przesadnemu komplementowaniu autora 
„Balladyny" znalazłem tylko jedną recenzję Kridla, jeden artykuł ga
zetowy Jana Gwalberta P awlikowskiego i właśnie przypomniane przed 
chwilą sądy Horzycy. Nic dziwnego, że w toku rozmowy z autorem 
mogłem się popisać wielce szczegółową znajomością jego książeczkL . 

Pierwsza dyskusja o szekspiryźmie Słowackiego była - k u m oJeJ 
radości - początkiem całej serii r ozmów. Zaczęło się od krytyki szekspi
rowskich doskonałości „Balladyny", potem z pewn ym powodzeniem 
przekona~em uprzejmego interlokutora, źe za szczytowy punkt twórczego 
i rzeczywistego szekspiryzmu Słowackiego uznać należy nie tyle „Złotą 
czaszkę", ile zachowane fragm ent)' „Jana Kazimierza". Wilam Horzyca 
miał oryginalny i wyrobiony sąd na temat stosunku Słowackiego do 

Szekspira. Uważał, że cała w czesna twórczość naszego poety, to powolne, 
czasem okrężnymi drogami prowadzone poszukiwanie Szekspira, szekspi-
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rawskiego ducha i formy dla narodowego dramatu polskiego. Najpierw 
było to terminowanie u mistrza, podpatrywanie sposobów, zapożyczanie, 
kombinowanie wątków, potem - w dobie „Złotej czaszki" - samo
dzielny, „ekwiwalent" polski Szekspira, taki szekspiryzm nowoczesny, 
poparty i zmodyfikowany zdobyczami teatru i ideologii romantyzmu 
polskiego i europejskiego. A dalej, wedle Horzycy, Słowacki idzie dalej, 
przekracza granice tego, co roboczo nazywaliśmy szekspiryzmem nowo

czesnym, okazu je oblicze całkowicie oryginalne, nade wszystko w „Śnie 
srebrnym Salom ei". Tam prawda dusz ludzkich, i życie społeczne ujęte 
w historycznej konkretności i wszystko to przetopione ogniem twórczej 
intuicji, dostrzeżone „trzecim okiem" wizjonera, który wniósł się nad 
prawdę dostępną w codziennym doświadczeniu. A jeszcze inną m ani
festacją wizjonersk e j prawdy o życiu był następn'.e „Samuel Zborowski". 
Horzyca wyrozumiale się uśmiechał, gdy dowodziłem , że „Zborowski" 
jest utworem ascenicznym, że dramaty doby mistycznej są tak samo 

krokiem naprzód, jak i częściowym rozkładem już osiągniętej przez 
Słowackiego technL1d teatralnej. I miał bez wątpienia rację, gdy w 
„Królu Agisie" widział nie przelamanie i zamącenie linii owego „nowo
czesne~o szekspiryzmu", ale nowy typ dramaturgii, teatr poetycki, który 
nie zrywał ze starym mistrzem, ale jego wiedzę o życiu po swojemu 
inaczej na scenie objawiał. 

Nie p~miętam dziś dokładnie słćw Horzycy, ale nie zapomniałem chyb3 
niczego ważnego z jego syntetycznej, bardzo konsekwentnej wizji teatru 
Słowackiego . To była konstrukcja w jakiś sposób też poetycka, ale to 
nie była „poezja o poezji". Za elegancją stylu krytycznego myślenia 
Horzycy, za jego „młodopolskim" jeszcze impres jonizmem wobec dzieł 
poetyckich rozpoznawało się bez trudu ogromną wiedzę o literaturze 
polskiej i eur opejskiej, umiejętność i swobodę w posługiwaniu się meto
dami porównav"czej l:: istori i literatury. A dodajmy, że i najczystszym 
impresjonizm em wobec sztuki nie należy pogardzać, pod małym wszelako 
warunkiem, że posługuje się nim człowiek, który sam jest wielkim 
artystą, sam m a literacki słuch absolutny. 

Kilka 12t t emu w klimacie mało panu Wilamowi Horzycy przychylnym, 
snuł on rozważania n ad wystawieniem „Snu srebrnego Salomei", opo
wiadał przy stolik u w Bristolu scenę po scenie swojego „Snu srebrnego". 
Czy myślał o tej sztuce w czasie swej ostatniej dyrekcji, nie wiem. 
Pamiętam tamtą „Inscenizację" piękną i tak prawdziwą, jak bywają 
'tylko plany wielkie n a które życia nie starcza. 

Stefan Treugutt 
„Teatr" 1959, nr 12, s. 10. 
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