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STRZELEC  I  DZIEWCZYNA
O  BALLADZIE  KRZYSZTOFA  KAMILA  BACZYÑSKIEGO  �£OWY�

Zakorzenienie twórczo�ci Krzysztofa Kamila Baczyñskiego w polskiej poezji
romantycznej jest faktem niezaprzeczalnym. M³ody autor wychowywa³ siê w okre-
sie miêdzywojennym, kiedy stosunek do romantyzmu zyska³ dwa odmienne obli-
cza. Pierwsze przypisaæ mo¿na twórcom Dwudziestolecia, w�ród których niewie-
lu by³o zwolenników kontynuowania tradycji romantycznej; wiêkszo�æ z nich sta-
ra³a siê znale�æ nowy jêzyk literatury. Niepodleg³a ojczyzna � jak uwa¿ano � nie
potrzebowa³a ju¿ ca³ego arsena³u romantycznej symboliki i mitologii. Mimo to
jednak tradycja pozosta³a na tyle silna i mocno zakorzeniona w jêzyku, sposobie
my�lenia i postrzegania �wiata, a co za tym idzie, tak¿e w sposobie mówienia i pi-
sania, ¿e w praktyce trudno by³o unikn¹æ jej wp³ywów. Inn¹ postawê przyjmowa-
³y spo³eczeñstwo i szko³a, nie ustaj¹ca w kszta³ceniu wed³ug tradycyjnego mode-
lu patriotyzmu 1.

Przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ najwiêkszym powodzeniem spo�ród dzie³ ro-
mantyków cieszy³a siê twórczo�æ Juliusza S³owackiego. By³a to naturalna konty-
nuacja m³odopolskiego kultu poety, a tak¿e zbiorowe przejêcie upodobañ Pi³sud-
skiego, który po okresie zachwytu nad Mickiewiczem uzna³ za swego patrona
autora Króla-Ducha 2. Dodatkow¹ okoliczno�ci¹, która umocni³a obecno�æ S³o-
wackiego w rzeczywisto�ci miêdzywojennej, by³o sprowadzenie jego prochów do
Polski w 1927 roku. Wydarzenie to, podniesione do rangi narodowego �wiêta, jesz-
cze bardziej ugruntowa³o i tak ju¿ silny kult wieszcza. Taka atmosfera towarzy-
szy³a przemianom zachodz¹cym w kraju, w takiej atmosferze kszta³cono dzieci
i m³odzie¿ � w tym równie¿ ma³ego Baczyñskiego.

Owemu wychowaniu, a przede wszystkim do�wiadczeniu wojny 3, zawdziê-
czamy zapewne g³ówn¹ tezê zawart¹ w tek�cie Jerzego Zagórskiego, zatytu³owa-

1 Zob. M. J a n i o n, Zmierzch paradygmatu. W: Do Europy tak � ale tylko z naszymi umar³y-
mi. Warszawa 2000, s. 24.

2 Zob. ibidem.
3 O tym, jak wielk¹ wagê mia³a twórczo�æ S³owackiego dla spo³eczeñstwa polskiego w czasie

okupacji, pisze m.in. M. Ta t a r a  (Dziedzictwo S³owackiego w poezji polskiej ostatniego pó³wie-
cza 1918�1968. Wroc³aw 1973, s. 227): �Dziedzictwo S³owackiego naturaln¹ kolej¹ rzeczy zosta³o
wprzêgniête do walki toczonej przez ca³y naród. Aluzje i cytaty s³u¿y³y jako przyzywanie znanych
dobrze spo³eczeñstwu polskiemu postaw emocjonalnych oraz by³y odwo³aniem siê do dawnej ¿o³-
nierskiej i powstañczej tradycji�.
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nym �mieræ S³owackiego. W tym¿e wspomnieniu o Baczyñskim, napisanym nie-
d³ugo po jego �mierci, pada po raz pierwszy okre�lenie �drugi S³owacki�. Zagór-
ski odnajdywa³ w warszawskim twórcy �duchowego potomka Juliusza�, nazywa³
go �najwiêksz¹ poetyck¹ indywidualno�ci¹ w Polsce od czasów Juliusza S³owac-
kiego�. Wskazywa³ te¿ podobieñstwa w biografiach obu autorów: ojciec literat,
krytyk; oczytana i kochaj¹ca poezjê matka. Za najistotniejsz¹ ró¿nicê uzna³ to, ¿e
Baczyñski, przej¹wszy po ojcu �dziedzictwo ¿o³nierskie�, by³, w przeciwieñstwie
do S³owackiego, ¿o³nierzem i trwa³ do koñca na polu walki, jakim sta³a siê po-
wstañcza Warszawa 4.

Tekst ów by³ pierwszym, który dopu�ci³ siê tego, mimo wszystko do�æ �mia³e-
go, porównania Baczyñskiego ze S³owackim. Chwilami jednak trudno siê oprzeæ
wra¿eniu, ¿e owa paralela mia³a byæ tylko efektownym po¿egnaniem poety, pisa-
nym nie do koñca z przekonaniem. Zagórski stwierdza np.:

Krzysztof Baczyñski [...], nawet w polotnym szele�cie swego zdania, nawet w ognistym
nurcie swej mowy mia³ co� wspólnego, choæ nieuchwytnego, z tamtym [tj. S³owackim].

Jednak natychmiast siê asekuruje:

Oczywi�cie, nie mam tu na my�li jakiego� zewnêtrznego podobieñstwa formy czy stylu.
By³o to tylko podobieñstwo lotu 5.

Bardzo to wzglêdna i trudna do zweryfikowania opinia, nie³atwo bowiem
stwierdziæ z ca³kowit¹ pewno�ci¹, co w³a�ciwie oznacza �podobieñstwo lotu� i do
czego konkretnie siê to okre�lenie odnosi. Czytamy te¿ u Zagórskiego:

Uderzy³o miê wówczas zdumiewaj¹ce podobieñstwo jego [tj. Baczyñskiego] twarzy z nie-
którymi portretami S³owackiego!

Od razu jednak autor wspomnienia wycofuje siê na bezpieczne pozycje:

Nie by³o to podobieñstwo w �cis³ym znaczeniu, raczej jaki� bardzo wyra�ny, wspólny
antropologiczny rys. Mo¿e to nie by³o z mojej strony z³udzenie 6.

Jest to wiêc nie tylko krok w ty³, ale te¿ dopuszczenie mo¿liwo�ci, ¿e Zagór-
skiemu wyda³o siê jedynie, i¿ dostrzeg³ jakie� � trudne znów do zweryfikowania
i oparte na nik³ych podstawach � zewnêtrzne podobieñstwo obu poetów. Z tego
powodu wspomnienie, choæ ³adne, wydaje siê raczej ma³o wiarygodne, mo¿na
odnie�æ wra¿enie, ¿e autor nagina³ nieco rzeczywisto�æ na potrzeby owego epita-
fium. W zwi¹zku z tym pojawia siê podejrzenie, ¿e prawdopodobnie wspomnie-
nie Zagórskiego zosta³o potraktowane zbyt dos³ownie przez jego nastêpców; kto
wie, czy on sam nie by³ zaskoczony chwytliwo�ci¹ rzuconego przez siebie has³a.
Teraz mówiono i pisano ju¿ nie tylko, jak Kazimierz Wyka, o �patronacie� S³o-
wackiego nad twórczo�ci¹ Baczyñskiego 7, ale stawiano obu autorów obok siebie:
S³owackiego i �drugiego S³owackiego�. Po wielekroæ i przez dziesi¹tki lat badano
zwi¹zki miêdzy dwoma poetami. Owszem, wskazywano tak¿e � skutecznie i prze-

4 J. Z a g ó r s k i, �mieræ S³owackiego. W zb.: �¯o³nierz, poeta, czasu kurz�� Wspomnienia
o Krzysztofie Kamilu Baczyñskim. Red. Z. Wasilewski. Kraków 1979.

5 Ibidem, s. 398.
6 Ibidem, s. 399.
7 K. W y k a, List do Jana Bugaja. W zb.: Konspiracyjna publicystyka literacka 1940�1944.

Antologia. Oprac., wstêp Z. J a s t r z ê b s k i. Kraków 1973.
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konuj¹co � na odniesienia do poezji Norwida w wierszach Baczyñskiego, ale osta-
tecznie zdecydowane pierwszeñstwo przyznano S³owackiemu, na co tekst Zagór-
skiego mia³ zapewne silny wp³yw.

Choæ Baczyñski bez w¹tpienia inspirowa³ siê dzie³ami autora Króla-Ducha,
trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ ³¹cz¹c ¿ycie oraz twórczo�æ Baczyñskiego i S³o-
wackiego niektórzy badacze posuwaj¹ siê za daleko albo przynajmniej � ¿e bada-
nia te przebiegaj¹ jednotorowo. Bardzo ³atwo bowiem przypi¹æ okre�lon¹ etykiet-
kê poecie, zw³aszcza takiemu, który ju¿ nigdy nie powie nic na swoj¹ obronê i któ-
ry sam siê tej etykietki nie pozbêdzie. Porównywanie twórczo�ci tych dwu autorów,
na ogó³ uzasadnione, nie powinno uniemo¿liwiaæ prowadzenia badañ w innych
kierunkach. Tym bardziej ¿e, jak siê zdaje, zestawienie owych twórców i ich dzie³
wci¹gnê³o w pu³apkê niektórych krytyków, a w �lad za nimi � czytelników. Pu³ap-
ka ta opiera siê na pewnym uproszczeniu. Pod¹¿aj¹c torem my�lowym, który pro-
wadzi do wskazania licznych podobieñstw ³¹cz¹cych utwory obu poetów, trudno
szukaæ w wierszach Baczyñskiego jakichkolwiek �ladów Mickiewicza. Trudno�æ
ta polega m.in. na tym, ¿e niezmiernie ³atwo staæ siê ofiar¹ odwiecznego antagoni-
zmu obu wieszczów i wyj�æ z za³o¿enia, i¿ niezaprzeczalnie przecie¿ istniej¹ce tu
wp³ywy S³owackiego wykluczaj¹ podobne �lady lektury Mickiewicza. Nale¿a³o-
by jednak zweryfikowaæ ten odbiorczy stereotyp i podj¹æ poszukiwania ech trady-
cji romantycznej w poezji Baczyñskiego od nowa, bez jakichkolwiek obci¹¿eñ.
Baczyñskiemu bliski by³ romantyzm, nie mo¿na za� mówiæ o romantyzmie pol-
skim bez Mickiewicza. Tymczasem je�li wspomina siê o autorze Dziadów w kon-
tek�cie poezji Baczyñskiego � o ile w ogóle takie uwagi maj¹ miejsce � czyni siê
to z pewnym wahaniem i co najmniej pow�ci¹gliwie. Nie sposób sobie jednak
wyobraziæ, by �lady lektury Mickiewicza nie istnia³y w ogóle w twórczo�ci Ba-
czyñskiego, tym bardziej ¿e nie ma w¹tpliwo�ci co do tego, i¿ m³ody poeta zna³
dzie³a romantyka � z pewno�ci¹ ze szko³y, ale, jak mo¿na siê domy�laæ, równie¿ i
z domu, gdzie oboje rodzice dbali o edukacjê literack¹ ch³opca 8. Edmund Semil,
nauczyciel poety i przyjaciel jego rodziców, wspomina:

Niektóre strofy z La jeune captive umia³ [Baczyñski] na pamiêæ. Bardzo g³êboko prze¿y³
lekturê Alfreda de Vigny La mort du loup oraz fragmenty Moïse (w tym poemacie zauwa¿y³
motywy wspólne z Wielk¹ Improwizacj¹) 9.

Z kolei Maria Iwaszkiewicz opisuje pewien wieczór, spêdzony na Stawisku
w towarzystwie m.in. Baczyñskiego:

Po kolacji poszli�my na spacer. [�] Parodiowa³ [Baczyñski] Lilie Mickiewicza w sposób
tak zabawny, ¿e pêkali�my ze �miechu. Uwa¿a³, ¿e to poemat w bardzo z³ym gu�cie. Szczegól-
nie wy�miewa³ �Ha m¹¿, ha trup�. Wymawia³ to tak �piewnie, przeci¹gaj¹c sylaby. �Co to
jest�, mówi³, �haaa m¹¹¿¿, haa�!� 10.

Wiele wierszy Baczyñskiego zdaje siê potwierdzaæ doskona³¹ znajomo�æ dzie³
Mickiewicza, jednak legenda �drugiego S³owackiego� jest na tyle silna, ¿e sku-

  8 Zw³aszcza i¿ Mickiewicz w tym okresie nie popad³ przecie¿ w zapomnienie. Tu na uwagê
zas³uguje twierdzenie J. U j e j s k i e g o, wyra¿one w artykule z r. 1925: �Od kilku lat zacz¹³ siê
podobno renesans Mickiewicza� (cyt. za: L. F r y d e, Wybór pism krytycznych. Warszawa 1966,
s. 440). Spostrze¿enie to równie¿ daje podstawy do rozpoczêcia poszukiwañ w tym kierunku.

  9 E. S e m i l, Ojciec i syn. W zb.: �¯o³nierz, poeta czasu kurz��, s. 47.
10 Cyt. za: W. B u d z y ñ s k i, Testament Krzysztofa Kamila. Warszawa 1998, s. 166�167.
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tecznie utrudnia odbiorcom zmianê perspektywy oraz �wie¿e spojrzenie na twór-
czo�æ warszawskiego poety. Na uwagê o podobieñstwie stylistycznym wierszy
swoich i S³owackiego sam Baczyñski mia³ za� odpowiedzieæ � i to �z lekkim znie-
cierpliwieniem� � ¿e w jego wierszach obecny jest

zarówno S³owacki, jak Asnyk, Klonowicz, Wincenty Kad³ubek, Ewangelia �wiêtego Jana
i ksi¹dz Baka � na ka¿dy bowiem wspó³czesny, nowoczesny wiersz sk³ada siê milion poprzed-
nich, ca³y dorobek niepodzielnej literatury 11.

�wiadomo�æ tego, ¿e Baczyñski czytywa³ autora Dziadów i dobrze zna³ jego
twórczo�æ oraz ¿e zdawa³ sobie sprawê z intertekstualnej natury poezji i literatury
w ogóle, jest pomoc¹ w poszukiwaniach zwi¹zków miêdzy utworami obu poetów.
Wiedza ta okazuje siê silnym wsparciem dla badacza, mo¿e bowiem potwierdziæ
s³uszno�æ jego intuicji, nie bêd¹c równocze�nie warunkiem koniecznym do podjê-
cia takich poszukiwañ. Stanowi jedynie pomoc, �wiadczy o tym, ¿e badacz taki
pod¹¿a we w³a�ciwym kierunku.

Tradycja literacka to, zgodnie z pogl¹dem Micha³a G³owiñskiego, suma ta-
kich elementów pochodz¹cych z literatury wcze�niejszej, które istniej¹ obecnie,
nie trac¹c aktualno�ci. To wszystko, co z literatury przetrwa³o i co pozostaje w �wia-
domo�ci czytelników i pisarzy nastêpnych epok; to, co ma wp³yw na twórczo�æ
wspó³czesn¹ i pozwala jej siê rozwijaæ w nowym kierunku, sk³ada siê na tradycjê
literack¹. Elementy tej tradycji funkcjonuj¹ jako znak przesz³o�ci, w której powsta-
³y, a zarazem aktualizuj¹ siê i stanowi¹ element tera�niejszo�ci; zostaj¹ zaadaptowa-
ne na wspó³czesnym gruncie, odsy³aj¹c do swoich pierwotnych sensów i jedno-
cze�nie zyskuj¹c nowe, nadane przez dzisiejszego autora. Tradycja jest obszarem
rozpoznawalnych pojêæ, rodzajem znanego wszystkim kodu, za którego pomoc¹,
poprzez odpowiednie przekszta³cenie, mo¿na wyraziæ � na zasadzie podobieñ-
stwa lub ró¿nicy, potwierdzenia lub negacji � now¹ tre�æ i nowe znaczenie 12.

Stanis³aw Balbus, powo³uj¹c siê na przekonanie Tynianowa, i¿ �ka¿dy kieru-
nek literacki w pewnym okresie doszukuje siê swego punktu oparcia w poprze-
dzaj¹cych systemach� 13, omawia tê kwestiê w nastêpuj¹cy sposób:

Owo �ustosunkowanie do systemu� nie dotyczy jednak nigdy bezpo�rednio makrosystemu
literatury 14 w ca³o�ci � aczkolwiek makrosystem ten wyznacza ostatecznie granice wyboru wszel-
kich potencjalnych ustosunkowañ tego rodzaju. Oznacza to natomiast relacjê z innym, o wiele
szczuplejszym zakresowo, systemem czy podsystemem tego samego rzêdu co system tradycji
w³a�nie kontynuowanej (lub w³a�nie jawnie negowanej), a wiêc z wcze�niejsz¹ faz¹ rozwoju li-
teratury, tj. z pewnym czasowo ograniczonym wycinkiem makrosystemu, a �ci�lej, zazwyczaj
tylko jakim� jego aspektem (warstw¹): pr¹dem, gatunkiem, stylem, jêzykiem naturalnym itp. 15

A zatem: tradycja wywodz¹ca siê z konkretnej epoki czy z twórczo�ci konkret-

11 Ibidem, s. 154.
12 Zob. M. G ³ o w i ñ s k i, Tradycja literacka. W: Intertekstualno�æ, groteska, parabola. Szki-

ce ogólne i interpretacje. Kraków 2000. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 5.
13 J. Ty n i a n o w, O ewolucji literackiej. Prze³. A. P o m o r s k i. W zb.: Fakt literacki. Wy-

bór E. K o r p a ³ a - K i r s z a k. Warszawa 1978, s. 63. Cyt. za: S. B a l b u s, Miêdzy stylami. Kra-
ków 1996, s. 76.

14 Przez pojêcie �makrosystemu� B a l b u s  (op. cit., s. 76) rozumie, za H. Markiewiczem,
ca³o�æ literatury narodowej, �optymaln¹ zawarto�æ �wiadomo�ci literackiej danego czasu (okresu
literackiego)�.

15 B a l b u s, op. cit., s. 76�77.
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nego autora jest zawsze pewnego rodzaju ekstraktem. Nie obejmuje ona ca³o�ci
zagadnieñ poruszanych przez okre�lonego pisarza czy literaturê danego okresu,
lecz stanowi akt bardziej lub mniej �wiadomego � b¹d� nie�wiadomego � wyboru.
Zadaniem badacza jest przede wszystkim zlokalizowanie �ród³a tradycji, ale te¿
odnalezienie roli, jak¹ ta tradycja pe³ni. Pomijaj¹c funkcje jednostkowe i w³a�ci-
we poszczególnym epokom, nurtom czy utworom, za nadrzêdne dzia³anie tradycji
mo¿na uznaæ wp³yw na ewolucjê literack¹, która, jak zauwa¿a Balbus,

[polega] nie tylko na przyro�cie nowych dzie³ i zmianie systemów stylistycznych (semiotycz-
nych), na które siê owe dzie³a sk³adaj¹, lecz w równej niemal mierze na ewolucji znaczeniowej
form w ich konkretnych, dokonanych ju¿ w przesz³o�ci realizacjach, tj. w utworach przesz³o-
�ci, o ile utwory te znajduj¹ siê w polu �wiadomo�ci kolejnych, nastêpuj¹cych po sobie tera�-
niejszo�ci. Ten h e r m e n e u t y c z n y  m e c h a n i z m  procesu historycznoliterackiego oka-
zuje siê niezmiernie donios³y dla rozumienia historycznoliterackich aspektów s t y l i z a c j i  �
jako swego rodzaju jej fundamentalny model 16.

Rzecz jasna, nie ka¿de nawi¹zanie do tradycji literackiej stanowi odniesienie
intertekstualne czy stylizacjê w rozumieniu Balbusa 17, ka¿de jednak jest wyrazem
owej �ewolucji znaczeniowej� rozmaitych elementów literackiej przesz³o�ci. Mimo
¿e tradycja literacka i intertekstualno�æ s¹ zjawiskami wzajemnie od siebie zale¿-
nymi (nie ma intertekstualno�ci bez tradycji, tradycja za� przejawia siê w interteks-
tualno�ci), ka¿d¹ z nich trzeba rozpatrywaæ w inny sposób. Poszukiwanie �róde³
nale¿y do zadañ historyków literatury, badacz intertekstualno�ci natomiast poszu-
kuje znaczeñ i rozpoznaje elementy odnosz¹ce siê do literatury wcze�niejszej 18.

Baczyñski w ca³ej swojej twórczo�ci odwo³uje siê do tradycji romantycznej,
w tym równie¿ do Mickiewicza. W wierszach okupacyjnego poety znajduje siê
sporo tropów naprowadzaj¹cych na dzie³a wielkiego romantyka jako �ród³o odna-
wianej oraz dyskutowanej tradycji, pocz¹wszy od ca³kiem drobnych zapo¿yczeñ,
aluzji i cytatów (b¹d� kryptocytatów), a skoñczywszy na pastiszach i po³¹czonych
z rewizj¹ nawi¹zaniach do okre�lonych idei. Nie zawsze mo¿na traktowaæ te na-
wi¹zania jako odniesienia intertekstualne, istniej¹ bowiem utwory, w których ce-
lowo�æ oraz pe³na �wiadomo�æ nawi¹zania nie pozostawiaj¹ najmniejszych w¹t-
pliwo�ci, s¹ jednak i takie, w których odniesienie do Mickiewicza równie dobrze
mo¿na uznaæ za nawi¹zanie zamierzone, jak i za nie�wiadome, przypadkowe. Tym-
czasem G³owiñski stwierdza:

Odwo³anie intertekstualne jest zawsze odwo³aniem zamierzonym, wprowadzonym �wia-
domie (choæ stopieñ owego u�wiadomienia mo¿e byæ ró¿ny), adresowanym do czytelnika,
który winien zdaæ sobie sprawê, ¿e z takich czy innych powodów autor mówi w danym frag-
mencie swojego dzie³a cudzymi s³owami (ju¿ Górski wyra�nie rozró¿nia³ aluzjê, czyli postê-
powanie za³o¿one i celowe, od przypadkowej ze swej natury reminiscencji). A dzieje siê tak
dlatego, ¿e odwo³anie intertekstualne jest strukturalnym elementem tekstu, reminiscencja za�
jedynie spraw¹ jego genezy, �wiadcz¹c¹ o zakresie lektur pisarza, jego literackiej kulturze, czy
wreszcie o sile oddzia³ywania utworów, z których zapo¿yczenia pochodz¹ 19.

16 Ibidem, s. 90.
17 Zob. ibidem, s. 19. Stylizacja jest, wed³ug Balbusa, najistotniejszym rodzajem intertekstual-

no�ci, poniewa¿ najwyra�niej uwydatnia charakter wszystkich istniej¹cych zjawisk intertekstualnych.
Autor zwraca równie¿ uwagê na to, ¿e wiêkszo�æ zjawisk hipertekstualnych wymienianych przez
G. Genette�a w literaturoznawstwie polskim funkcjonuje jako odmiany stylizacji.

18 Zob. M. G ³ o w i ñ s k i, O intertekstualno�ci. W: Intertekstualno�æ, groteska, parabola, s. 16.
19 Ibidem.
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Ewolucja, jakiej podlega³ sposób uobecniania tradycji mickiewiczowskiej u Ba-
czyñskiego, jest wyra�nie widoczna. Zajmiemy siê tutaj jednym utworem, który
mo¿na by umie�ciæ w po³owie drogi m³odego poety do odkrycia g³êbi my�li Mic-
kiewiczowskiej. Równocze�nie nale¿y zaznaczyæ, ¿e nawi¹zania do autora Ballad
i romansów bêd¹ odczytywane zgodnie z przytaczan¹ tu teori¹ intertekstualno�ci
sformu³owan¹ przez G³owiñskiego, choæ niew¹tpliwie ciekawym do�wiadczeniem
by³aby równie¿ lektura wierszy okupacyjnego poety wed³ug klucza Harolda Blo-
oma. Widoczne wp³ywy Mickiewicza potraktujemy nie jako �poetyck¹ omy³kê�
czy �b³êdne odczytanie� prowadz¹ce do �twórczej interpretacji� 20, ale przeciwnie
� jako celowe oraz �wiadome poszukiwanie sposobu na wypowiedzenie nowych
i aktualnych spraw znanym od lat kodem mickiewiczowskim.

Wierszem, którym siê zajmiemy, a który jawnie i nie pozostawiaj¹c ¿adnych
w¹tpliwo�ci odwo³uje siê do twórczo�ci Mickiewicza, jest ballada £owy 21, napisa-
na przez Baczyñskiego 26 lutego 1942. Ju¿ pierwsza strofka �wiadczy o tym, ¿e
patronem tego wiersza jest � je�li nie wy³¹cznie, to przede wszystkim � Mickie-
wicz w³a�nie.

Ju¿ siê �wit wyroi³
kolorem jagody.
Strzelec konie poi³
u zielonej wody. [s. 466]

Pocz¹tkowy czterowiersz, który, zmieniany, powraca w balladzie Baczyñskiego
jak refren, przywo³uje na my�l utwór Panicz i dziewczyna, napisany wspólnie przez
Antoniego Edwarda Odyñca i Adama Mickiewicza. Pierwsza zwrotka tego wier-
sza brzmi zbyt podobnie do zacytowanej w³a�nie strofki z Baczyñskiego, aby móg³
to byæ przypadek:

W gaiku zielonym
Dziewczê rwie jagody;
Na koniku wronym
Jedzie panicz m³ody 22.

Zauwa¿yæ tu mo¿na nie tylko identyczn¹ budowê strofy, której ludowy i pie-
�niowy charakter podkre�laj¹ dok³adne rymy, w wiêkszo�ci gramatyczne; u Ba-
czyñskiego powtarzaj¹ siê nawet te same s³owa � w zmienionym, co prawda, kon-
tek�cie, aluzja jednak pozostaje bardzo wyra�na. �Jagody�, rwane przez dziew-
czynê w utworze romantyków, staj¹ siê porównaniem w £owach; w obu wierszach
ju¿ na samym wstêpie pojawiaj¹ siê konie; u Mickiewicza i Odyñca zielony jest
gaik, u Baczyñskiego � woda. Obie te zwrotki wygl¹daj¹ jak dwie ró¿ne scenogra-
fie, zbudowane z tych samych, ale inaczej ustawionych elementów. W efekcie otrzy-
mujemy dwa obrazy bardzo podobne, lecz jednak ró¿ni¹ce siê od siebie. Wiersz
romantyczny stylizowany jest na prost¹ piosenkê, opart¹ na znanym schema-
cie, wykorzystywanym wielokrotnie w utworach rozmaitego pochodzenia, cho-

20 Zob. H. B l o o m, Lêk przed wp³ywem. Teoria poezji. Prze³. A. B i e l i k - R o b s o n,
M. S z u s t e r. Kraków 2002, s. 21.

21 Wszystkie cytaty z tej ballady podajê wed³ug wyd.: K. K. B a c z y ñ s k i, Utwory zebrane.
T. 1. Oprac. A. K m i t a - P i o r u n o w a, K. W y k a. Kraków 1979. Lokalizacjê podajê w nawia-
sie. Podkre�lenia w cytatach � E. M.-K.

22 A. M i c k i e w i c z, Panicz i dziwczyna. W: Dzie³a. T. 1: Wiersze. Oprac. Cz. Z g o r z e l-
s k i. Warszawa 1993, s. 151.
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cia¿by w piosence ¿o³nierskiej Tam na b³oniu b³yszczy kwiecie czy te¿, o wiele
pó�niej, w piosence-parodii Jeremiego Przybory Zosia i u³ani. Je�dziec (panicz,
u³an, strzelec) spotyka piêkn¹ wiejsk¹ dziewczynê, która pod ró¿nymi pozorami
go odprawia, by ostatecznie ulec jego urokom i namowom.

Utwór Baczyñskiego staje siê jak gdyby odwróceniem tego schematu � £owy
rozpoczynaj¹ siê nie przypadkowym spotkaniem dziewczyny i m³odzieñca, ale
scen¹ ich rozstania. Pierwsza strofka ballady mog³aby sugerowaæ, ¿e wiersz Ba-
czyñskiego jest czym� w rodzaju kontynuacji zabawy stylizacyjnej na ludowo�æ
(potwierdza to równie¿ dominuj¹cy w dalszej czê�ci utworu trocheiczny 8-zg³o-
skowiec, miara wierszowa stosowana w poezji wojennej niemal wy³¹cznie przy
ró¿nego rodzaju stylizacjach). Wraz ze zmian¹ metrum w drugiej strofie £owów
zmienia siê nastrój ca³ego utworu, a tak¿e perspektywa, z jakiej ogl¹damy historiê
tych dwojga ludzi. U Baczyñskiego wznosimy siê ponad przyziemno�æ: w jego
wierszu mamy do czynienia z prawdziwym, g³êbokim uczuciem, zagl¹damy w g³¹b
duszy naszym bohaterom � strzelcowi i dziewczynie. Przywo³uj¹ oni na my�l inne
postaci � strzelca i rusa³kê z ballady Mickiewicza �witezianka. W³a�nie ten utwór
stanowi drugie niew¹tpliwe �ród³o nawi¹zania dla Baczyñskiego, a potwierdza to
dodatkowo podtytu³ £owów: Ballada.

Przytoczona wcze�niej krótka strofka otwieraj¹ca utwór zaczyna siê ciekaw¹
metafor¹ �ju¿ siê �wit wyroi³�. Wywo³uje ona obraz jasnego poranka, w którym
�wiat³o dzienne stopniowo wype³nia przestrzeñ niby nadlatuj¹cy rój pszczó³. To
jest pocz¹tek, zawi¹zanie akcji. Strzelec (podobnie jak m³odzieniec w Paniczu
i dziewczynie 23) szykuje siê do wyj�cia na ³owy.

Tr¹bka srebrna, z tr¹bki potok.
Poszed³ strzelec w sosen rzekê,
poniós³ ³uk z ciêciw¹ z³ot¹
na ³owy dalekie,
na ³owy. [s. 466]

Rysuje siê przed nami miêkki, p³ynny obraz l�ni¹cy w porannym s³oñcu. Srebrna
tr¹bka i z³ota ciêciwa po³yskuj¹, pojawia siê te¿ metaforyka wodna: �potok� z tr¹bki
� d�wiêki czyste i swobodne, rozlegaj¹ce siê w równie czystym, jasnym powie-
trzu, a tak¿e �sosen rzeka�, krótka przeno�nia, w której zawiera siê obszerny ob-
raz drzew o rozczochranych, nieregularnych koronach, zapewne poruszanych lek-
kim wietrzykiem, szumi¹cych i ko³ysz¹cych siê. W�ród sosen znika strzelec na
koniu. Melodyjno�æ wiersza, wywo³ana instrumentacj¹ g³oskow¹ (liczne akcento-
wane samog³oski ¹, o, e) i przeplataj¹cymi siê rymami, choæ ju¿ mniej dok³adny-
mi ni¿ we wstêpnej, krótkiej strofce, wzmocniona jest jeszcze koñcowym powtó-
rzeniem (�na ³owy dalekie, / na ³owy�), jak w piosence. Jednocze�nie wyra�ny
rytm odpowiada zdaj¹cemu siê oddalaæ stukotowi kopyt koñskich.

Z powodzeniem mo¿na by podzieliæ tê d³ug¹ strofê, której fragment zosta³
w³a�nie omówiony, na kilka krótszych, gdy¿ wewnêtrzny jej podzia³ na takie cz¹stki
jest wyra�ny. Wersy uk³adaj¹ siê w cztery fragmenty o takiej samej strukturze:

23 Mówi panicz u Mickiewicza i Odyñca (s. 152):
Dziewczyno kochana!
Dzi� na te d¹browy
Z kolegami z rana
Przyby³em na ³owy;



70 EMILIA  MUSIEROWICZ-KIERE�

trzy wiersze 8-zg³oskowe, jeden 6-zg³oskowy i na koñcu krótkie 3-sylabowe po-
wtórzenie czê�ci wersu poprzedniego. Ca³a d³uga strofa ma uk³ad klamrowy �
dwa 5-wersowe fragmenty okalaj¹ce otwiera ta sama anafora: �tr¹bka srebrna�;
podobnie zbudowane s¹ te¿ dwa fragmenty wewnêtrzne, rozpoczynaj¹ce siê s³o-
wem �jeszcze�. Trzy z tych fragmentów dotycz¹ odje¿d¿aj¹cego strzelca, jeden �
bliskiej osoby, któr¹ pozostawia on w domu.

Jeszcze za nim chustk¹ wia³a,
jeszcze w³osów promieñ da³a,
niby niæ na dziwn¹ drogê,
niby przypomnienia ogieñ
w³os da³a. [s. 466]

Oto na scenie pojawia siê nowa postaæ. Nie wiemy na razie, kto to � matka,
¿ona, siostra czy kochanka � obraz jednak nadal l�ni z³otem, tym razem to z³oto
w³osów kobiety. Ich blask ma byæ �przypomnieniem� dla odje¿d¿aj¹cego strzelca.
Kobieta jest wiêc ¿on¹ lub narzeczon¹. Dowiadujemy siê tu jeszcze jednej rzeczy:
droga, w któr¹ wyrusza strzelec, okre�lona jest epitetem �dziwna�. Narrator suge-
ruje wiêc, i¿ nie bêdzie to zwyczajna wyprawa na ³owy. Czytelnik otrzymuje sy-
gna³, ¿e dziaæ siê bêd¹ rzeczy niezwyk³e. Na razie jednak nie wiemy, co zdarzy siê
dalej � przed oczami mamy sielankowy obraz poranka. Znajdujemy siê wraz ze
strzelcem na pocz¹tku drogi.

Jeszcze z cia³a jej nie okrzep³,
snu jej pe³ny niby dzban,
jeszcze oczy �witem mokre
do gwiazd sk³ada³ jak do ran,
do gwiazd bladych.
Tr¹bka srebrna, cia³a ³uk.
Ton¹³ strzelec w z³oty puch,
ton¹³ w olchach i dêbinie,
pozostawi³ cieñ dziewczynie,
w domu cieñ zostawi³. [s. 466]

W nastêpnym fragmencie wyja�nia siê � kobieta jest m³oda, to �dziewczyna�.
Rytm ballady nie ulega zmianie, nadal te¿ ow¹ rytmiczno�æ podkre�la instrumen-
tacja g³oskowa i regularne (w obrêbie 5-wersowych fragmentów, w ka¿dym z nich
uporz¹dkowane s¹ bowiem inaczej) rymy. Las, przez który jedzie strzelec, jest �
w przeciwieñstwie do lasu w �witeziance � przestrzeni¹ pe³n¹ blasku, jasn¹ i piêkn¹.
Strzelec widzi ostatnie ranne, blade gwiazdy, tr¹bka l�ni. Jednocze�nie drodze w g³¹b
lasu towarzyszy wspomnienie dopiero co minionej nocy. Zostaje nam tutaj przed-
stawiony tok my�lenia strzelca, na³o¿ony na to, co widz¹ jego oczy. Elementy
krajobrazu, które zauwa¿a m³odzieniec pod¹¿aj¹c le�n¹ �cie¿k¹, przeplataj¹ siê
z tym, co wci¹¿ jeszcze wspomina. A wiêc jest �tr¹bka srebrna�, a zaraz za ni¹ �
nie ów niesiony na ³owy ³uk ze z³ot¹ ciêciw¹, ale kobiecy �cia³a ³uk�. Strzelec
w rzeczywistym �wiecie ballady w³a�nie �tonie w olchach i dêbinie�, my�lami jed-
nak wci¹¿ jeszcze jest przy dziewczynie, �tonie [...] w z³oty puch�.

Po fragmencie opisuj¹cym drogê strzelca przenosimy siê znów do pozosta³ej
w domu, wraz z cieniem, têskni¹cej m³odej kobiety:

Jak¿e bêdê z cieniem twoim
usta ³¹czyæ jak ze zdrojem:
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ni on p³omieñ, ni on duch,
ni on w³osów twoich puch,
jeno �piew pajêczy. [s. 467]

Dziewczyna równie¿ jest jeszcze my�lami przy nocy, która w³a�nie minê³a.
Cieñ strzelca, który jej pozosta³, nie jest �p³omieniem�, w przeciwieñstwie do bla-
sku w³osów, �ognia przypomnienia�, który da³a strzelcowi na po¿egnanie. Prze-
strzeni¹ jasn¹ i �wietlist¹ jest bowiem las, dom za� zanurzony jest w sferze ciem-
no�ci i zapomnienia. Cieñ jako symbol posiada wiele znaczeñ � symbolizuje m.in.
duszê, ducha, ale te¿ ¿ycie i �mieræ, nadziejê i mi³o�æ. Strzelec zostawi³ swój cieñ
w domu � nasuwa siê tutaj pytanie, co w³a�ciwie kryje siê pod jego postaci¹. Czy
to jego dusza? � byæ mo¿e, dziewczyna mówi jednak, ¿e cieñ nie jest duchem.
Zapewne strzelec zostawia ukochanej pod opiek¹ swoje ¿ycie albo te¿ � �mieræ,
by nie dosiêg³a go na dalekich ³owach. Mo¿e te¿ zostawia mi³o�æ i nadziejê. Cieñ
strzelca, cokolwiek znaczy, wzmaga têsknotê dziewczyny oraz wynikaj¹c¹ z niej
zgryzotê; jest ��piewem pajêczym� � paj¹k symbolizuje cierpliwo�æ, ale te¿ i zmar-
twienie. Dziewczyna nie mo¿e ¿yæ bez ukochanego: �jak¿e bêdê z cieniem twoim
/ usta ³¹czyæ jak ze zdrojem� � zadaje pytanie, w którym kolejna �wodna� metafo-
ra daje nam do zrozumienia, ¿e obecno�æ strzelca jest dla m³odej kobiety warun-
kiem niezbêdnym do istnienia, jest dla niej �ród³em ¿ycia i si³y.

I oto po d³ugiej, 4-czê�ciowej strofie oraz po westchnieniu dziewczyny poja-
wia siê znów, jak refren, zmodyfikowana zwrotka pocz¹tkowa:

Ju¿ siê �wit dopali³,
buchn¹³ ognia s³up.
Strzelec na oddali,
w domu cieñ jak duch. [s. 467]

Tak koñczy siê czê�æ ballady oznaczona numerem 1, jej, mo¿na powiedzieæ,
pierwszy rozdzia³, obejmuj¹cy ranek, od �witu do pe³ni s³onecznego dnia. Dzieñ
ten jest niezwykle jasny, promienny, gor¹cy (�buchn¹³ ognia s³up�) � w domu jed-
nak, jak siê zdaje, panuje ch³ód, królestwo cienia, smutnej pami¹tki po strzelcu.

Cytowana przed chwil¹ króciutka strofka koñcz¹ca tê czê�æ ballady jest anty-
tetyczna w stosunku do strofki otwieraj¹cej utwór. I nic dziwnego, wszystko siê
bowiem przez ten jeden poranek zmieni³o.

Czê�æ druga wiersza sprawia wra¿enie monologu wewnêtrznego prowadzo-
nego przez strzelca, który, szukaj¹c tropu zwierzyny, bacznie obserwuje wszystko,
co go otacza. Monolog ów pozwala nam spojrzeæ na las oczami m³odzieñca.

Przêdzie drogi niæ
ko³uj¹cy li�æ.
Jak¿e �cie¿ka p³ynie,
gór¹ czy w g³êbinie?
Dzikich jab³ek ³opot
po�wist ptaków tnie.
Modry ptaku, przynie�
pog³os o zwierzynie,
zarzuæ tropu niæ
na ró¿owe k³y.
Tr¹bka srebrna zwiedzie
sarny i nied�wiedzie,
zarzuæ tylko niæ. [s. 467]
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Las, przez który jedzie strzelec, jest pe³en ruchu. W tej czê�ci ballady mo¿na
dostrzec kolejne podobieñstwo do �witezianki, w której strzelec mówi: �Minê³o
lato, z¿ó³knia³y li�cia / I d¿d¿ysta nadchodzi pora� 24. W lesie Baczyñskiego naj-
prawdopodobniej tak¿e jest jesieñ � opadaj¹cy li�æ ko³uje w powietrzu, dojrzewa-
j¹ te¿ dzikie, le�ne jab³ka. Owoce, spadaj¹c poprzez znajduj¹ce siê wci¹¿ na drze-
wie li�cie, powoduj¹ ich gwa³towny szelest, przypominaj¹cy ³opot ptasich skrzy-
de³. W tym fragmencie dostrzec mo¿na zinstrumentalizowanie tekstu ju¿ nie tylko
za pomoc¹ powtarzaj¹cych siê g³osek, ale te¿ przy u¿yciu onomatopei (�³opot�,
�po�wist�). Zrytmizowanie tej strofy oraz d³ugo�æ wersów wahaj¹ca siê miêdzy
5 a 6 sylabami nadaj¹ jej znów charakter pie�niowy. Wra¿enie to potêguje dwu-
wers �Jak¿e �cie¿ka p³ynie, / gór¹ czy w g³êbinie?�, bêd¹cy aluzj¹ do s³ów starej,
wywodz¹cej siê z folkloru ludowo-szlacheckiego, piosenki: �Ty pójdziesz gór¹, ty
pójdziesz gór¹, / A ja dolin¹��. Tak¿e i w tej strofie pozostajemy w krêgu podob-
nej jak przedtem metaforyki: �g³êbina� lasu w zestawieniu z �p³yn¹c¹� �cie¿k¹
przywodzi na my�l toñ wodn¹. Sytuacja liryczna nabiera w tej czê�ci ballady cha-
rakteru ba�ni lub ludowej przypowie�ci. Uwydatnia siê to przez zwrot do ptaka,
przypominaj¹cy ba�niowe rozmowy ze zwierzêtami, równocze�nie jednak zostaj¹
tu podkre�lone blisko�æ natury i zespolenie strzelca ze �wiatem przyrody. Ptak ma
byæ strzelcowi pomocnikiem, ma sprowadziæ go na trop zwierzyny.

Na polanie bia³e ³anie
w tañcu nios³y cia³a str¹k.
Jedna wiod³a je b³êkitna,
jakby rze�ba wodnych r¹k.
Tak cieniami nios³y trzepot,
tak w nie s³oñce nik³o blaskiem,
¿e stawa³y siê jak cienie
drzewem, wod¹, li�ciem, piaskiem.
A za nimi strzelec tropi¹c
zgubi³ ³uk,
nie wi¹zane cieniem stopy
k³ad³ w kurzawê chmur.
Trwa³ szelestem, w taniec nik³,
zmienia³ cia³o w szklane sny,
zmienia³ rêce w wiotko�æ leszczyn,
ni mu ptak spod stopy try�nie,
ni mu ga³¹� nie zatrzeszczy,
kiedy wznosi modry lot
potr¹caj¹c li�ci strop. [s. 467�468]

Oto kolejna, trzecia czê�æ historii strzelca. Pod¹¿aj¹c za tropem zwierzyny
natkn¹³ siê on na bia³e ³anie, pe³ne wdziêku oraz, jak to bywa w ba�niach i balla-
dach, zwodnicze. Jest w owym stadzie jedna ³ania-przewodniczka, niezwyk³a, w ko-
lorze b³êkitnym, oznaczaj¹cym czary lub z³udzenie. S³oñce nadal l�ni, choæ ju¿
zachodnim blaskiem. Zwierzêta biegn¹c zdaj¹ siê tañczyæ. Strzelec pod¹¿a ich
�ladem � ju¿ bez ³uku, który zgubi³ gdzie� po drodze (informuje o tym wers zwra-
caj¹cy na siebie szczególn¹ uwagê � jest bowiem krótszy ni¿ pozosta³e w tej stro-
fie, stanowi punkt zwrotny akcji). Staje siê wiêc bezbronny, lecz mimo ¿e nie
mo¿e ju¿ upolowaæ zwierzyny, idzie za ³aniami jak urzeczony, choæ chwilami przy-

24 A. M i c k i e w i c z, �witezianka. W: Dzie³a, t. 1, s. 65.
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pominaj¹ one cienie, a wiêc duchy i zjawy. W istocie, zdaje siê, ¿e zwierzêta rzu-
ci³y urok na strzelca. Zapomina on, po co przyszed³ do lasu oraz po co je tropi.
Ca³kiem wolny, bo pozbawiony stra¿y w³asnego cienia, oddaje siê marzeniom (wy-
ra¿a to przekszta³cony w metaforê zwrot �b³¹dziæ my�lami w ob³okach�: strzelec
k³adzie stopy �w kurzawê chmur�). Jednocze�nie dzieje siê z nim co� niezwyk³e-
go � staje siê lekki, przejrzysty jak szk³o, delikatny i giêtki jak leszczynowe witki.
Czy to marzenia tylko, czy te¿ czar rzucony przez niezwyk³e stworzenia? Pojawia
siê tu tak¿e motyw ga³¹zki, podobnie jak w �witeziance. Znów jednak wykorzy-
stany odwrotnie ni¿ u Mickiewicza: tam �zwiêd³a ga³¹zka� szele�ci³a pod stop¹
strzelca, tutaj za� przeciwnie � �ni mu ga³¹� nie zatrzeszczy�. Owe aluzje do bal-
lady Mickiewicza, bêd¹ce jak gdyby lustrzanym odbiciem tego, co znale�æ mo¿na
w �witeziance, sugeruj¹, ¿e prawdopodobnie strzelca na ³owach czeka odmienny
los ni¿ nieszczêsnego ch³opca znad �witezi.

W tym samym fragmencie pojawiaj¹ siê te¿ inne aluzje do ballady Mickiewi-
cza. Ulotne ³anie przypominaj¹ na zmianê drzewa, wodê, piasek � wszystkie te
elementy wystêpuj¹ tak¿e w �witeziance: pod drzewem spotyka siê strzelec z dziew-
czyn¹, drzewo te¿ jest �wiadkiem strasznych zdarzeñ; woda ³echc¹ca stopy przy-
wodzi m³odzieñca do zguby, sk³adaj¹c za� przysiêgê, Mickiewiczowski bohater
chwyta w d³oñ piasek. W obu balladach pojawia siê równie¿ leszczyna � tutaj strze-
lec �zmienia rêce w wiotko�æ leszczyn�, u Mickiewicza natomiast chatka ch³opca
stoi �po�rodku gêstej leszczyny� 25.

Znów siê �wit wyroi³,
min¹³ dzieñ i noc,
zblad³y wodopoje
nad ró¿ow¹ wsi¹. [s. 468]

Kolejny refren te¿ wyznacza up³yw czasu � mija nastêpny dzieñ. Ponownie
pojawia siê motyw wody � zielone wodopoje, przy których strzelec poi³ konia,
teraz ró¿owiej¹ przy kolejnym wschodzie s³oñca.

Nie ma strzelca. Panna p³acze.
Zanim min¹³ mleczny dzieñ,
idzie panna modrym lasem,
p³acz¹c niesie strzelca cieñ. [s. 468]

Akcja w tym fragmencie po raz kolejny przenosi siê do domu strzelca. Mijaj¹
dni i noce, dziewczyna nie mog¹c siê doczekaæ powrotu ukochanego, zas³uchana
w �pajêczy �piew� cienia, wyrusza na poszukiwanie. Las jest �modry� jak woda,
dzieñ za� bia³y, jasny � zasnu³y go mg³y, nie p³onie ju¿ z³otem. Budowa pocz¹tko-
wego fragmentu czwartej czê�ci ballady jest bardzo regularna � przeplataj¹ce siê
wersy 7- i 8-sylabowe rymuj¹ siê równie¿ na przemian, rymy s¹ dok³adne. Nadal
wiêc zostaje tu podtrzymana konwencja pie�niowa, rytm utworu podkre�la jego
melodyjno�æ. Pojawiaj¹cy siê w dalszej czê�ci ballady paralelizm sk³adniowy do-
datkowo uwydatnia ludowo-pie�niow¹ stylizacjê tekstu.

Na ga³êziach promieñ bia³y
porozpala³ jak p³omyki
sier�æ wiewiórek � rudy mech.

25 Ibidem, s. 66.
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Wiod³y pannê w zagajniki,
wiod³y pannê z³otym dnem,
wiod³y pannê nad jezioro,
gdzie czerwon¹ kryte kor¹
drzewa sta³y. [s. 468�469]

Blade �wiat³o oraz cieñ towarzysz¹ dziewczynie. I tu, podobnie jak w ba�niach,
pomog¹ jej zwierzêta � wiewiórki, jedyny element o¿ywiaj¹cy tê martw¹ biel po-
etyckiego krajobrazu. Widzimy te¿ postêpuj¹c¹ jesieñ � m³oda kobieta idzie �z³o-
tym dnem�, a wiêc �cie¿kami us³anymi opad³ymi li�æmi i, z pomoc¹ zwierz¹t,
dochodzi do jeziora.

Nad jeziorem z³a po�wiata,
le¿y strzelec w blasku bia³y,
a w jeziorze, w krêgach wód,
w kolorowym wieñcu nut
tañcz¹ ³anie, nios¹ taniec
w g³¹b. [s. 469]

Po�wiata nad jeziorem, z przydanym jej epitetem �z³a�, wywo³uje niepokój
i wprowadza nastrój grozy, podobnie jak obraz bladego, jakby martwego strzelca.
Dziewczyna zauwa¿a te¿ ³anie � z³owrogo bia³e, kolor ten jest tu bowiem nace-
chowany negatywnie, niesie ze sob¹ zagro¿enie i niepokój. Zwierzêta te, niczym
�witezianka u Mickiewicza, tañcz¹ na jeziorze, oddalaj¹c siê od brzegu ku jego
�rodkowi. Rymy wewnêtrzne w przedostatnim wersie cytowanego przed chwil¹
fragmentu podkre�laj¹ p³ynno�æ owego tañca. Nie ulega jednak w¹tpliwo�ci, ¿e
je�li strzelcowi sta³a siê krzywda, to z winy tajemniczych zwierz¹t.

�Wstañ, kochany�. Plot³a wieniec
z bia³ych r¹k.
�Wstañ, kochany�. Z nóg mu zdjê³a
zapl¹tany jak sznur trop.
�Wstañ, kochany�. Le¿y strzelec.
P³acze panna i na ziemiê
k³adzie strzelca cieñ i klnie siê:
�Je�li cieniem nie uniesie,
je�li zieleñ nie odnowi,
je�li bicze ³ez � niech w knieje
sama drzewem skamieniejê.
Wtedy, kniejo, z nim mnie zamieñ
w jeden krwi¹ poros³y kamieñ,
zamieñ w drzewo�. [s. 469]

Panna b³aga strzelca, aby siê obudzi³, usi³uje odpêdziæ z³y czar. Jej zaklinanie
uwidacznia siê w trzykrotnej anaforze: �wstañ, kochany�. Splecione b³agalnie rêce
(�wieniec z d³oni� � aluzja do wianka rusa³ki z ballady Mickiewicza) s¹ równo-
cze�nie wyrazem rozpaczy i niepokoju. Dziewczyna wypl¹tuje nogi strzelca z fa-
talnej �nici tropu�, która teraz przypomina sznur. Porównanie to wywo³uje ponure
skojarzenia � zreszt¹ i �niæ�, wyraz, który Wyka zaliczy³ do s³ów-kluczy w twór-
czo�ci Baczyñskiego, na ogó³ nacechowany jest w jego poezji negatywnie 26. Tutaj
te¿ �niæ tropu� prowadzi do zguby, ale jednocze�nie jej obecno�æ zrównowa¿ona

26 Zob. K. W y k a, Krzysztof Baczyñski (1921�1944). Kraków 1961, s. 60�64.
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jest przez ów dziewczêcy, ocalaj¹cy �promieñ w³osów�, nazwany �nici¹ na dziw-
n¹ drogê�, która to niæ staje siê reminiscencj¹ nici Ariadny.

M³oda kobieta p³acze, nie chce ¿yæ bez swojego strzelca. Po trzech nieudanych
próbach odczarowania go usi³uje znów przeb³agaæ si³y natury. Trzykrotny parale-
lizm sk³adniowy podkre�la intensywno�æ pró�b, w których dziewczyna stara siê
wyjednaæ pewien uk³ad z tajemniczymi mocami. Je�li nie odzyska strzelca, pragnie
staæ siê drzewem, i to nie zwyk³ym, lecz �poros³ym krwi¹�, drzewem straszliwym,
cierpi¹cym, ale te¿ � czerwonym, tak jak i inne drzewa wokó³ jeziora (sosny?). To
natychmiast przywodzi na my�l owo ��wiadome drzewo� z ballady Mickiewicza,
rosn¹ce na brzegu �witezi i bêd¹ce �wiadkiem zaistnia³ych tam zdarzeñ.

Cieñ u stóp jak motyl dr¿a³.
Zmilk³a panna. Strzelec wsta³,
zgarn¹³ z powiek ciê¿kie niebo �
pu³ap snu.
Ze s³onecznych witek promieñ
jeden wyci¹³ � sczyni³ ³uk.
Wraca³ strzelec, przy nim panna,
przep³ynêli bór do rana.
Ju¿ siê �wit dopala³,
rós³ jak mleczny porost.
Tr¹bka srebrna, z³oty ³uk.
Utonêli w mleczny puch,
w oplot d³oni, w zachwyt cia³,
tylko cieñ u stóp im dr¿a³
jak ptak zamy�lenia. [s. 469�470]

Dziewczyna przywraca strzelca do ¿ycia za pomoc¹ cienia � oddaj¹c mu ra-
zem z cieniem ¿ycie, mi³o�æ i duszê, sprawia, ¿e m³odzieniec budzi siê z dziwne-
go, �miertelnego snu. Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ zajmuje siê po przebudzeniu, jest
zrobienie nowego, z³otego ³uku, który staje siê gwarancj¹ bezpieczeñstwa. Strze-
lec z ³ukiem obroni siê nawet przed dziwnym urokiem czarodziejskich zwierz¹t.

M³odzieniec i dziewczyna wracaj¹ do domu przez las, �p³yn¹� przez niego.
Podobnie jak w trzech refrenach, ale ju¿ w innej formie, zaznaczony jest up³yw
czasu. Nadchodzi �wit, wstaje nowy dzieñ. Znów l�ni¹ tr¹bka i ³uk, szczê�liwa
para wraca bezpiecznie do domu. Jednak zakoñczenie to budzi pewien niepokój.
Przede wszystkim, mimo po³yskuj¹cych rekwizytów w rêku strzelca, parê ze
wszystkich stron otacza biel. �wit �ro�nie jak mleczny porost�, biel zdaje siê za-
garniaæ ca³¹ przestrzeñ. A jest to przecie¿ � jak we wcze�niejszych fragmentach �
barwa na swój sposób ostrzegawcza; to równie¿ barwa dominuj¹ca i znacz¹ca w ero-
tykach Baczyñskiego. Tak¿e i tutaj, jak siê zdaje, sugeruje ona intymny wyd�wiêk
ostatniego fragmentu wiersza � strzelec i dziewczyna id¹cy przez las �ton¹ w mlecz-
ny puch� 27. Jednocze�nie biel przypomina mg³ê i ow¹ �z³¹ po�wiat¹� znad jeziora.
Barwa ta ma w £owach podwójne znaczenie: zagro¿enia z jednej strony (�bia³e
³anie�, �le¿y strzelec w blasku bia³y�) i bezpieczeñstwa oraz uczucia z drugiej (�wie-
niec z bia³ych r¹k�, �mleczny puch�). Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e kolor
bia³y pojawia siê czêsto w twórczo�ci Mickiewicza i jest tam barw¹ znacz¹c¹. Jak

27 M. P i w i ñ s k a  (Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973, s. 274) zauwa¿a: �Biel
i milczenie [u Baczyñskiego] towarzysz¹ najwiêkszym napiêciom emocjonalnym. To, co najbar-
dziej �w³asne�, jedyne, niepowtarzalne, dla Baczyñskiego prawie zawsze ma kolor bieli i ton ciszy�.
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zauwa¿a Marta Piwiñska, w Balladach i romansach, których koloryt okre�la ona
jako �czarno-bia³y�, biel odgrywa bardzo istotn¹ rolê.

Biel [...] � o szerokiej gamie odcieni � pojawia siê a¿ czterdzie�ci jeden lub czterdzie�ci
trzy razy: dwa wypadki naprawdê s¹ w¹tpliwe. [...] W cyklu Mickiewicza biel to tak¿e kolor
sukienek umar³ych, ich zimnych d³oni, bledziutkich lic, szat strasznych martwic i upiorów.
Jezioro �wite� te¿ jest srebrne, sine, bia³awe. Biel � blada, �nie¿na, ³abêdzia, bladawa �
mieni siê wielu odcieniami. Wystêpuje najczê�ciej ze wszystkich barw i prawie zawsze jest
niesamowita. [...] �Wtem jaka� bia³o�æ nagle miê otoczy� � o ile bardziej niesamowita jest ta
przemiana ni¿ metamorfoza Krysi w rybkê, opisana tak szczegó³owo� Bia³o�æ jest kusz¹ca
i niebezpieczna. Jej dotkniêcie grozi �straszn¹ chorob¹� i �mierci¹ � jak dotkniêcie bia³ych
kwiatów-carów 28.

Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e znaczenie koloru bia³ego w £owach w wielu punk-
tach odpowiada semantyce bieli w balladach Mickiewicza.

Mimo ¿e strzelec i dziewczyna s¹ szczê�liwi i zakochani, ostatnie dwa wersy
zaburzaj¹ ³agodno�æ zakoñczenia: �tylko cieñ u stóp im dr¿a³ / jak ptak zamy�le-
nia�. Niepokoj¹ce to s³owa, niepokoj¹ce dr¿enie i zastanawiaj¹ce zamy�lenie cie-
nia. S³owa te u�wiadamiaj¹ z ca³¹ moc¹, jak dziwne, niezrozumia³e i tajemnicze
by³o to, co spotka³o strzelca nad jeziorem. Narrator w balladzie Mickiewicza opo-
wiada³ historiê znad �witezi tak, jakby by³ jej bezpo�rednim �wiadkiem. Nie rozu-
mia³ do koñca tego, co siê wydarzy³o, jednak opisa³ wszystko, co widzia³ i s³ysza³.
U Baczyñskiego za� brak �wiadka wydarzeñ, które mia³y miejsce nad jeziorem.
Sytuacja tutaj wydaje siê jeszcze bardziej gro�na ni¿ u Mickiewicza, poniewa¿
narrator i czytelnik nie wiedz¹ nic. Nie mamy najmniejszego pojêcia, co przyda-
rzy³o siê strzelcowi, kim lub czym by³y ³anie, jaka by³a ich niezwyk³a moc, w jaki
sposób zwabi³y m³odzieñca nad jezioro i co spowodowa³o jego dziwny, twardy
sen, z którego móg³by siê nie obudziæ. Mo¿na nawet odnie�æ wra¿enie, ¿e sam
strzelec nie jest ca³kiem �wiadomy tego, co prze¿y³. Jedynie cieñ � dusza, mi³o�æ,
zdaje siê wiedzieæ wszystko.

Ballada Baczyñskiego przedstawia historiê strzelca w sposób odwrotny do tego,
jak swoj¹ opowie�æ poprowadzi³ narrator w �witeziance. Przede wszystkim opowia-
daj¹cy u Mickiewicza istnieje jako �ja� nadawcze, bardzo wyra�nie wyeksponowa-
ne, o czym szczególnie �wiadcz¹ zwroty typu: �j a  nie wiem� 29. Narrator Baczyñ-
skiego pozostaje w ukryciu, nie ujawnia siê, chwilami za� mo¿emy odnie�æ wra¿e-
nie, ¿e pewne fragmenty historii opowiada sam strzelec. U Mickiewicza narrator
jest przy bohaterze ca³y czas, �ledzi ka¿dy jego krok; u Baczyñskiego opowiadaj¹cy
towarzyszy m³odzieñcowi do momentu najciekawszego, w którym akcja urywa siê
i przenosi w inne miejsce, do dziewczyny i cienia. Najbardziej intryguj¹ca czê�æ
opowie�ci pozostaje wiêc wielkim niedopowiedzeniem oraz tajemnic¹. Nie jeste-
�my w stanie poznaæ wydarzeñ, które zasz³y po tym, jak strzelec zgubi³ ³uk i pod¹-
¿y³ za zwierzyn¹. Jednak mimo dwóch ca³kowicie odmiennych sposobów opowia-
dania istniej¹ w obu balladach punkty wspólne, których pokrewieñstwo nie pozosta-

28 M. P i w i ñ s k a, Koloryt uczuæ, klimat wewnêtrzny, topografia wyobra�ni w cyklu �Ballad
i romansów� Mickiewicza. W zb.: Trzyna�cie arcydzie³ romantycznych. Red. E. Ki�lak, M. Gum-
kowski. Warszawa 1996, s. 27�30.

29 Tych samych s³ów u¿ywa zreszt¹ narrator w Paniczu i dziewczynie (s. 153): �Siad³ [panicz],
ostrog¹ spina, / Nie widaæ m³odego; / Westchnê³a dziewczyna, / Ja nie wiem, dlaczego�.
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wia ¿adnych w¹tpliwo�ci, a które ju¿ czê�ciowo zosta³y wskazane. W po�wiêco-
nej Baczyñskiemu ksi¹¿ce Wyka wspomina³, ¿e pewne spo�ród utworów poety
��wiec¹ odbitym blaskiem tradycji romantycznej�, w tym £owy � �blaskiem bal-
lad Mickiewicza� 30. Wydaje siê jednak, i¿ porównanie tekstu Baczyñskiego do
ballad Mickiewicza razem wziêtych jest zbyt ogólne, a twierdzenie o odbitym je-
dynie ich blasku pomniejsza rzeczywisty stopieñ nie tylko nawi¹zania, ale i dialo-
gu Baczyñskiego z wieszczem. £owy to utwór, który w sposób niezwykle staran-
ny i przemy�lany odnosi siê w³a�nie do �witezianki. Mniej widoczne na pierwszy
rzut oka nawi¹zanie do tej romantycznej ballady Baczyñski podkre�la na samym
wstêpie aluzj¹ ³atwiej dostrzegaln¹ dla czytelnika dobrze znaj¹cego twórczo�æ Mic-
kiewicza, mianowicie wyra�nym nawi¹zaniem do Panicza i dziewczyny. Wiersz
£owy zawiera elementy ³¹cz¹ce go z oboma utworami romantycznymi, dziêki cze-
mu wszystkie trzy teksty komponuj¹ siê w ca³o�æ, zazêbiaj¹ siê, kszta³tuj¹c dialog.

Oprócz wykreowania bohaterów podobnych do bohaterów �witezianki � strzel-
ca i dziewczyny � Baczyñski od pocz¹tku do koñca utworu stosuje metafory zbu-
dowane z wyrazów zwi¹zanych semantycznie z wod¹. Mamy tu wiêc okre�lenia
takie jak: �zielona woda�, �potok z tr¹bki�, �rzeka sosen�, �oczy �witem mokre�,
�ton¹³ strzelec�, ��cie¿ka p³ynie�, b³êkitna ³ania jest �jakby rze�ba wodnych r¹k�;
�zblad³y wodopoje�, �przep³ynêli bór�, �utonêli w mleczny puch�. Niezwyk³e
nagromadzenie metafor, porównañ i epitetów z jednego krêgu semantycznego na-
kazuje zastanowiæ siê, dlaczego akurat w taki sposób postanowi³ poeta ukszta³to-
waæ ów utwór. Odpowied� nasuwa siê sama. Strzelec i dziewczyna automatycznie
przywo³uj¹ wspomnienie bohaterów Mickiewicza. Akcja �witezianki toczy siê od
pocz¹tku do koñca nad jeziorem. Aby wiêc utwierdziæ czytelnika w przekonaniu,
¿e wpad³ na w³a�ciwy trop widz¹c w bohaterach £owów odbicie bohaterów �wite-
zianki, Baczyñski wci¹¿ na nowo wywo³uje u niego w taki lub inny sposób skoja-
rzenia zwi¹zane z wod¹. Tak wiêc, nieustannie potwierdzaj¹c trafn¹ intuicjê od-
biorcy, doprowadza go ostatecznie nad jezioro, nad którym, tak jak u Mickiewi-
cza, rozegra³a siê najistotniejsza czê�æ przygody m³odego strzelca. Analogicznie
do �witezianki wynurzaj¹cej siê z fal jeziora i tutaj ³anie tañcz¹ na jego �rodku,
doprowadziwszy do koñca swoje czarowanie.

Zauwa¿alne jest równie¿ podobieñstwo wykorzystanych w obu utworach za-
biegów poetyckich i ca³ej konstrukcji ballad. Czes³aw Zgorzelski analizuj¹c �wi-
teziankê stwierdza³ m.in.:

metoda podwajania cz¹stek analogicznych [...] wi¹¿e siê z zasad¹ �piewnego ukszta³towania
tej ballady, ci¹¿¹cej podobnie jak w To lubiê ku systemowi równoleg³ego parzystego uk³adu
poszczególnych elementów jêzyka. [...] W �witeziance funkcja powtórzeñ i paralelizmów sk³a-
dniowo-rytmicznych [...] s³u¿y zwiêkszeniu poetyzacji wprowadzonego tu materia³u jêzyko-
wego, nadaje mu piêtno uniesionej emocjonalnie wypowiedzi, stwarza z³udzenie bliskiego,
uczuciowego stosunku mówi¹cego podmiotu do �wiata zdarzeñ, postaci i ich otoczenia, wzma-
gaj¹c w ten sposób liryczne akcenty relacji. Najwyra�niej ujawnia siê to w powtórzeniach typu
bezpo�rednich lub bliskich sobie podwojeñ 31.

Tutaj Zgorzelski podaje przyk³ady zaczerpniête ze �witezianki, m.in.:

30 Wy k a, op. cit., s. 51.
31 Cz. Z g o r z e l s k i, O pierwszych balladach Mickiewicza. ��witezianka�. W: O sztuce po-

etyckiej Mickiewicza. Próby zbli¿eñ i uogólnieñ. Warszawa 2001, s. 285�286.
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Ch³opcze mój piêkny, ch³opcze mój m³ody!

Bie¿y i patrzy, patrzy i bie¿y.

A gdzie przysiêga? gdzie moja rada? 32

Podobne powtórzenia mo¿emy znale�æ równie¿ u Baczyñskiego:

Tr¹bka srebrna, z tr¹bki potok.

[...] pozostawi³ cieñ dziewczynie,
w domu cieñ zostawi³.

[...] ni on p³omieñ, ni on duch,
ni on w³osów twoich puch,

Zgorzelski zauwa¿a te¿, ¿e pocz¹tek ballady Mickiewicza

rozwija siê konsekwentnie na zasadzie powi¹zania dwucz³onowej anafory z paralelizmem sk³a-
dniowo-rytmicznym w budowie s¹siednich wersetów:

J a k i ¿  to ch³opiec, piêkny i m³ody?
J a k a  to obok dziewica?
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]

O n a  m u  z kosza daje maliny,
A  o n  j e j  kwiatki do wianka;

P e w n i e  kochankiem jest tej dziewczyny,
P e w n i e  to jego kochanka.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
M³ody j e s t  strzelcem w tutejszym borze,

Kto j e s t  dziewczyna? ja nie wiem.
S k ¹ d  p r z y s z ³ a? � darmo �ledziæ kto pragnie;

G d z i e  u s z ³ a? � nikt jej nie zbada.
J a k  mokry jaskier wschodzi na bagnie,

J a k  ognik nocny przepada 33.

I znowu mo¿emy odnale�æ u Baczyñskiego podobny zabieg, stosowany nie-
mal od samego pocz¹tku ballady:

J e s z c z e  za nim chustk¹ wia³a,
j e s z c z e  w³osów promieñ da³a,
n i b y  niæ na dziwn¹ drogê,
n i b y  przypomnienia ogieñ [...]
To n ¹ ³  strzelec w z³oty puch,
t o n ¹ ³  w olchach i dêbinie,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]

z m i e n i a ³  c i a ³ o  w szklane sny,
z m i e n i a ³  r ê c e  w wiotko�æ leszczyn,
n i  m u  p t a k  spod stopy try�nie,
n i  m u  g a ³ ¹ �  nie zatrzeszczy,

Po zem�cie, która nastêpuje pod koniec ballady Mickiewicza, dochodzi te¿,
jak zauwa¿a Zgorzelski, do stopniowego powracania w konstrukcji utworu do strof
pocz¹tkowych. Pojawiaj¹ siê one, przekszta³cone, w samym zakoñczeniu ballady,

32 Ibidem, s. 286.
33 Ibidem, s. 287.
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�zabarwione emocjonalnym odblaskiem katastrofy�. Najpierw powraca zmienio-
na zwrotka zawieraj¹ca przestrogê, nastêpnie jedna strofa ze �rodka wiersza i osta-
tecznie � przekszta³cone trzy strofy z jego pocz¹tku 34 .

I znów zauwa¿amy podobn¹ konstrukcjê w balladzie Baczyñskiego. Zakoñ-
czenie £owów jest przekszta³conym pocz¹tkowym fragmentem utworu.

Ju¿ siê �wit wyroi³
kolorem jagody.
[.  .  .  .  .  .  .  .]

Tr¹bka srebrna, cia³a ³uk.
Ton¹³ strzelec w z³oty puch, [s. 466]

� brzmi pocz¹tek ballady, której koñcowe zwrotki s¹ jak gdyby autorsk¹ parafraz¹
fragmentu otwieraj¹cego utwór:

Ju¿ siê �wit dopala³,
rós³ jak mleczny porost.
Tr¹bka srebrna, z³oty ³uk.
Utonêli w mleczny puch, [s. 470]

Istniej¹ce � przy wszystkich ró¿nicach � podobieñstwa obu tekstów nie pozo-
stawiaj¹ w¹tpliwo�ci, ¿e ballada £owy jest dialogiem ze �witeziank¹. Na czym
jednak ów dialog polega?

Utwór Mickiewicza jest histori¹ m³odego ch³opca, który z³ama³ przysiêgê w chwi-
li, kiedy zosta³ podstêpnie wystawiony na próbê. Za zdradê ukarano go z niezwyk³¹
surowo�ci¹, choæ przecie¿ próbowa³ zwalczyæ pokusê. Nic jednak nie jest w stanie
go usprawiedliwiæ. Znik¹d te¿ nie nadchodzi pomoc, m³ody strzelec przepada na
zawsze w odmêtach jeziora, a jego dusza pozostaje zaklêta w drzewie.

Bohater ballady Baczyñskiego równie¿ pod¹¿a za uwodzicielskimi ³aniami,
zostawiwszy w domu ukochan¹. Jednak, jak siê zdaje, nie ulega urokowi do koñca,
odnajduje siê bowiem na brzegu jeziora � nie pod¹¿y³ wiêc za zwierzêtami na
g³êbinê. Nie jest te¿ sam � kochaj¹ca dziewczyna przychodzi mu na pomoc i osta-
tecznie ratuje go, oddaj¹c mu cieñ, duszê i ¿ycie, aby nastêpnie zabraæ strzelca
do domu. Bohater ballady, mimo i¿ bez broni i bez strzeg¹cego go cienia, opiera
siê tajemniczej pokusie. Je�li wzi¹æ pod uwagê, ¿e wiersz miejscami ma charak-
ter erotyku, mo¿na uznaæ, i¿ m³odzieniec zostaje ocalony dziêki uczuciu i pa-
miêci. Na po¿egnanie dziewczyna da³a mu przecie¿ �promieñ w³osów [...] niby
przypomnienia ogieñ�. Ten erotyk w kostiumie ballady jest wiêc wyznaniem
mi³o�ci. Uczucie takie jak w �witeziance, zdaje siê mówiæ poeta, jednostronne
i s³abe, jest niewiele warte. £owy to utwór opowiadaj¹cy o sile prawdziwej mi-
³o�ci, o wzajemnym wsparciu kochaj¹cych siê ludzi i o tym, ¿e potêga uczucia
nie pozwoli kochaj¹cemu cz³owiekowi zej�æ na manowce, choæby nawet zda-
rzy³o mu siê zagubiæ. Dlatego te¿ strzelec Baczyñskiego wyszed³ zwyciêsko z pró-
by wierno�ci, co nie uda³o siê bohaterowi �witezianki. Jemu nie mog³o siê udaæ
� mi³o�æ silna i zwyciêska musi byæ bowiem wzajemna i gotowa na po�wiêce-
nie. I taka jest w³a�nie u Baczyñskiego. Jego strzelec jest zaprzeczeniem strzel-
ca ze �witezianki i jednocze�nie jak gdyby wzbogacon¹ o duszê kontynuacj¹
panicza z wiersza Mickiewicza i Odyñca. £owy mog³yby byæ dalszym, skompli-

34 Ibidem, s. 290�291.
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kowanym ci¹giem tej prostej historii z op³otków. Druga perspektywa ballady
Baczyñskiego to zwyciêstwo nad �mierci¹, symbolizowan¹ przez ³anie. Strze-
lec, id¹c za nimi, pod¹¿a za �mierci¹, tropi j¹, choæ wcale nie to mia³ w planie.
�mieræ bowiem spotyka siê niespodziewanie. Dusza i ¿ycie pozostawione w do-
mu pod postaci¹ cienia, pod opiek¹ kochaj¹cej kobiety, nie mog¹ uratowaæ go od
tej � jak mog³oby siê wydawaæ � ostatniej drogi. Wyprawa strzelca jest tropie-
niem �mierci, która nie pozwala siê schwytaæ, ale raczej prowadzi do zguby
id¹cego jej �ladem cz³owieka. Jednak znów si³a uczucia przyby³ej z ratunkiem
dziewczyny przynosi ocalenie. ¯ycie zostaje przywrócone strzelcowi, lecz za-
my�lony cieñ dr¿y: wie, ¿e nie zawsze tak bêdzie i ¿e przyjdzie czas, kiedy roz-
³¹czy siê ze strzelcem ju¿ na wieki.

W balladzie tej intertekstualne nawi¹zanie do �witezianki jest ca³kowicie jaw-
ne i �wiadomo�æ tego odniesienia jest koniecznym warunkiem przy lekturze £o-
wów. Mamy tu do czynienia z nawi¹zaniem do gatunku (ballada), do tematu (strzelec
zwodzony przez czarodziejskie istoty), do poszczególnych motywów (m.in. para
g³ównych bohaterów, las, jezioro, jesieñ jako czas akcji), do poetyki (paralelizmy,
powtórzenia, melodyjno�æ i rytmiczno�æ utworu, stylizacja na ludowo�æ). Osta-
teczne przes³anie utworu jest za� dyskusj¹ z ludowo�ci¹, pojmowan¹ tak, jak j¹
rozumieli romantycy. W �witeziance, podobnie jak w innych balladach Mickie-
wicza, po przewinieniu nieodwo³alnie musi nast¹piæ kara. Uk³ad taki jest odbi-
ciem porz¹dku moralnego szczególnie wyra�nego w utworach o proweniencji
ludowej. Tymczasem Baczyñski poza tê ludowo�æ wykracza � widoczna jest ona
jedynie na poziomie stylistyki. Psychologiczny oraz metafizyczny wymiar mi³o-
�ci strzelca i dziewczyny stoi w sprzeczno�ci z wystêpuj¹cym w romantycznych
balladach porz¹dkiem; kara za potencjaln¹ zdradê w ogóle nie wchodzi tu w grê.
Cieñ-dusza, dziêki któremu dziewczyna przywraca ¿ycie strzelcowi, jest wynie-
sieniem metafizycznego charakteru mi³o�ci ponad cielesno�æ. Zespolenie du-
chowe jest prawdziwym i najwa¿niejszym elementem uczucia; czyny dokony-
wane przez istotê fizyczn¹ trac¹ znaczenie na rzecz owego duchowego porozu-
mienia.

Ballada £owy jest chronologicznie pierwszym utworem w dorobku Baczyñ-
skiego bêd¹cym tak wyra�nym i nie pozostawiaj¹cym w¹tpliwo�ci nawi¹zaniem
do dzie³ Mickiewicza � ale te¿ nie jest odniesieniem ostatnim. Kolejne po £o-
wach powstaj¹ w nied³ugim czasie. Wydaje siê, ¿e poeta przeprowadzi³ w swo-
ich wierszach powa¿ny dialog z Mickiewiczem. Rozpoczyna siê on drobnymi
reminiscencjami i aluzjami, aby nastêpnie staæ siê wyra�n¹ dyskusj¹ � pocz¹t-
kowo na p³aszczy�nie formalnej, ostatecznie za� odnosz¹c¹ siê do idei zawar-
tych w dzie³ach Mickiewicza. S³owacki, jak siê zdaje, jest obecny w wiêkszej
ni¿ Mickiewicz liczbie wierszy Baczyñskiego; m³ody poeta czerpa³ z jego idei
mesjanizmu, inspirowa³ siê poezj¹ mistyczn¹ � mo¿na te¿ zauwa¿yæ pewne po-
dobieñstwa w ogólnie pojêtej stylistyce. W gruncie rzeczy jednak nie jest to tak
wiele. Nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e z dzie³ Mickiewicza zaczerpn¹³ Baczyñski wiêcej
ró¿norodnych elementów (które rozwin¹³ potem na swój sposób), choæ wierszy
odwo³uj¹cych siê do twórczo�ci autora Dziadów jest mniej ni¿ tych nawi¹zuj¹-
cych do S³owackiego. Odniesienia do Mickiewicza u Baczyñskiego uwidacz-
niaj¹ siê na ogó³ w perfekcyjnie dopracowanych i siêgaj¹cych g³êboko do �ród³a
pojedynczych tekstach � ka¿dy z nich bierze od autora Dziadów co� innego; nie
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kontynuuj¹ wszystkie jednego nurtu my�li czy twórczo�ci Mickiewicza, ale ko-
rzystaj¹ z ca³ego bogactwa jego poezji. Droga, która prowadzi Baczyñskiego
przez dzie³a Mickiewicza, bardzo ciekawa i wiod¹ca przez rozmaite zau³ki, zde-
cydowanie warta jest prze�ledzenia i dok³adnego zanalizowania.
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THE  SHOOTER  AND  THE  GIRL.
ON  KRZYSZTOF  KAMIL  BACZYÑSKI�S  BALLAD  �CHASE�

The article is an attempt to (and a proposal of) a new reading of Krzysztof Kamil Baczyñski�s
poetry.

Initially, analyzing the ways of functioning of the romantic tradition and its different faces in
the Inter-War period � the epoch which shaped the young Warsaw poet � the author starts a polemic
with the legend of �second S³owacki�. Granted the existence of reception stereotype, according to
which Baczyñski�s references to the romantic tradition are made mainly to the author of King-Ghost,
the author maintains that it is advisable to find in his poetry also (and presumably above all) the
traces of Mickiewicz. The author thus carries out an analysis and interpretation of two ballads: Ba-
czyñski�s Chase and Mickiewicz�s Water Nymph. The conclusion leads the author to the statement
that with great certainty the romantic tradition in Baczyñski�s poetry develops via dialogue and
polemics with the author of The Forefathers.


