
Lilla Weneda1

Słowacki w drugim swym liście do Autora Irydjona2 wywnętrzna się kochanemu
Endymionowi poezji, skąd się mu w jego myśli biała postać Lilli Wenedy zjawiła.

Oto odnalazł on ją w dawnem rzymskiem Aventium nad jeziorem Genewskim na
grobowcu Julii Alpinuli nieszczęśliwego ojca nieszczęśliwej córy. I ta młoda czysta kapłanka
bogów awentyńskich, skarżąca się tak cicho, a tak przeraźliwie, przemieniła się poecie w
Lillę Wenedę.

Lilje zaś wodne w błotach pińskich, karmiące lub tamtejszy w czasie głodu,
przemieniły się w wieniec liljowy, którym Lilila Weneda nakarmiła swego zgłodniałego ojca.

Tell wraz z Kastorem i Polluksem złożyli się na postać rycerza z dwojgiem serc i z
mieczem jedynym. A wróżka jednym strasznym mściwym czynem zajęta, Roza Weneda, a
stary i święty człowiek w czaszce olbrzyma mieszkający, Gwalbert, a brat Rolanda praszczur
Sobieskiego, człowiek silnej ręki i Molierowskiej w domostwie słabości, Lech i twarda
dziewka skandynawska, Gwinona i mniejsza mrówka ludzkości pełna kłamstwa, Ślaz -
wszystkie te mary przyszły za Lillą Wenedą.

Mary owe widziały poetę w ciemnym Agamemnona grobowcu i nad brzegami
laurowego potoku Elektry królewny, a on przez nie namówiony wziął półposągową formę
tragedji, aby w nią rzucić wypadki, wyrwane z najdawniejszych krańców przeszłości...

I na tym kończy się spowiedź przyjaciela przyjacielowi, spowiedź poety poecie.

I nie powiedział Słowacki, skąd Lilla Weneda sprowadziła te mary do jego myśli, do
jego wyobraźni.

Bo nie z klasycznych światów Grecji, czy Rzymu, ani z Wenedyjskich opowieści
naszły go te duchy, ten tłum ludzi, harf złotych, hełmów, tarcz i mieczów dobytych, ale z
Biblijnych dziejów, z prastarych walk królewiąt Palestyńskich przyszły one ku niemu w
godzinę marzeń i natchnienia.

Zatem cały ów zastęp postaci w tragedii występujących: Lech i Gwinona, Polelum i
Lelum, Gwalbert i Ślaz, Derwid i Roza Weneda, nawet Lilla Weneda mają swój pierwowzór
w Biblji. Znajdują się one wszystkie w czterech księgach Królewskich Starego Testamentu,
jak je czytał Słowacki w tekście polskim Wujka.

Lech i Gwinona, królewska para Lechicka - ich pierwowzór to Achab i Jezabel,
królewska para Izraelska.

Gwinona - Jezabel. Obiedwie córki królewskie: Jezabel córka króla Sydońskiego (III

2 Do Autora Irydjona List Drugi. Paryż 2 Kwietnia 1840 r.

1 Mowa rektorska, wygłoszona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1927-28 w dniu 23
października 1927 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
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Kr. 16, 31). Sydon na północ od Palestyny, port nad morzem. Gwinona islandzka królewna.
(II, 3, w. 198), Islandja na północ od Lechji, wyspa na morzu.

Obiedwie mężów do zbrodni namawiają: o Achabie powiedziano, że czynił złość, bo
go podpuszczała Jezabel żona jego (III Kr. 21, 25). A Gwinonie Lech wymawia: Jam ci
ulegał, bojący się wrzasku; Ty napełniałaś mój dom okrucieństwem (IV, 3, w. 160-161).

Obiedwie szydzą ze swych mężów: Gdy Achab rozgniewany, że mu Nabot nie chciał
sprzedać winnicy, rzucił się na łoże i nie jadł chleba, staje przed nim Jezabel i natrząsa się z
niego: W wielkiej powadze jesteś i czyście sprawujesz królestwo Izraelskie (III Kr. 21, 7). A
Gwinona wyśmiewa się z Lecha, że go Czech posłał aż w północne lody: Cóż, moja frygo z
rozpalonej stali, Kto cię pokręci, choć dłoń sobie sparzy, Kontent, bo ty się kręcisz za to
długo (I, 3, w. 165-167).

Jezabel bierze w swe ręce sprawę Nabota, a do Achaba mówi: Wstań a jedz chleb, a
bądź dobrej myśli, ja dam tobie winnicę Nabota (III Kr. 21, 7). Gwinona sprawę Derwida
bierze w swe ręce i mówi do Lecha: Zdaj to na mnie, sam idź do sokołów; Ty dobry w boju i
na polowaniu (I, 3, w. 171-172).

Jezabel każe ukamienować Nabota, że nie chciał sprzedać winnicy ojców swoich (III
Kr. 21, 13). Gwinona każe oślepić Derwida, że jej z harfy nie chce wywołać ducha, co
zgaduje przyszłość (I, 3, w. 253).

O Jezabel czytamy że pofarbowała oczy swe bielidłem (IV Kr. 9, 30). Gwinonie mówi
Derwid: Ty musisz bladnąć i ciągle twe lica... krwią farbować musisz (I, 3, w. 232-233).

Jezabel do Eljasza proroka: To mi niech uczynią bogowie i to mi niech przyczynią, jeśli
jutro o tej godzinie nie położę dusze twej (III Kr. 19, 2). Gwinona do Derwida: klnę się na
Hekate i trzy Starki, co... nić przecinają ludzkiego żywota, Że zginiesz (I, 3, w. 195-198).

Jezabel do Achaba: Cóż to jest, zkąd się zasmuciła dusza twoja? (III Kr. 21, 5).
Gwinona do Lecha: Cóż mi taki smutny stoisz i ponury? (IV, 1, w. 79).

Obydwom śmierć zapowiadają. Jezabeli Eljasz wieści, że ją psi zjedzą (III Kr. 21, 23).
Gwinonie Derwid prorokuje: Ty, ty za trzy dni umrzesz (III, 4, w. 239).

Obiedwie mszczą się śmierci synów swoich. Jezabel obrzuca zniewagą zabójcę syna
swego Jorama (IV Kr. 9, 31). Gwinona morduje Wenedów, bo jej Lechona zabili (V, 6).

Obiedwie giną śmiercią gwałtowną. Jezabel na dół zrzucono (IV Kr. 9, 33). Gwinona
grozi mężowi: Idę z wieży się rzucić (II, 3, w. 244) a kona pod urnami z góry zrzuconemi (V,
7, w. 284-289). Obiedwie giną śmiercią haniebną. Jezabel psi zjedli (IV Kr. 9, 36). Gwinona
okryta została prochem i ludzi umarłych kościami (V, 7, w. 278-288). Jednakże ostatki
Jezabel ze czcią chowają, bo była córką królewską (IV Kr. 9, 34). Ciało Gwinony niosą do
zamku i obmywają z ludzkiego popiołu (V, 7, w. 292-293).

Walki, które prowadzi Lech z Wenedami wzorowane są na walkach, które wiódł
Achab, król Izraelski, z Benadadem, królem Syryjskim (III Kr. 20).
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Achab po dwakroć zwyciężył Syryjczyków: raz na górach, drugi raz w polu (III Kr. 20,
23). A Derwid zwyciężony mówi: z góry Widziałem jak lud mój... jak jeden trup leżał na polu
(I, 3).

Bogowie górni są bogowie ich, dlatego nas zwyciężyli (III Kr. 20, 23), wołają
zwyciężeni Syryjczycy o swych zwycięzcach Izraelitach. A u Wenedów zwyciężonych na
wzgórzu harfiarze pozostali, na wzgórzu żadnego oporu... wzgórze całe było puste (II, 2, w.
87-100).

Siódmego dnia stoczyli bitwę, czytamy w Księgach Królewskich (III Kr. 20, 29). Za
trzy dni wszystkiemu kres (Prolog w. 124), woła Roza Weneda, za trzy dni noc płomieni
(Prolog w. 134). A dodaje: I wiek haraczu (Prolog w. 136). Wiek, liczba sto, przejęta z Biblji,
bo w tem miejscu mówi się, że sto tysięcy Syryjczyków porażono (III Kr. 20, 29).

Jest to jeden ze sposobów, przez Słowackiego używanych, przekształcania sensu
biblijnego, czego przykłady znajdujemy w Anhellim, w Szwajcarii.

Dlaczego Lechici są wzrostem mali, a Wenedzi rośli, tłumaczy nam Biblja: w wojsku
Achaba pacholęta książąt powiatowych (III Kr. 20, 15) walczą z dorosłymi mężami ze strony
Syryjczyków. A Lech o sobie i o wojsku swojem w przeciwieństwie do Wenedów mówi: My
tu przed nimi jak na nitce wróble, A oni patrzą z góry jak na frygi (I, 1, w. 31-32). A o
Wenedach wyraża się: O, mój Sygonie! to walka olbrzymów (V, 3, w. 91).

Lechici są nieliczni, a Wenedzi liczni Biblja mówi, że wojsko Izraelskie w stosunku do
wojska Syryjskiego było, jak dwa małe stadka kóz (III Kr. 20, 27). Rycerzy ledwo ci zostaje
garstka (I, 3, w 152); Rycerzy moich garsteczka maleńka (IV, 3, w. 163); ja Z rycerzy garstką
(IV, 3, w. 178-179), czytamy o wojsku Lecha. Przeciwnie zaś: Syryjczykowie napełnili ziemię,
mówi Biblja (III Kr. 20, 27). Wenedzi... całe okrywają pole, mówi Lech (IV, 3, w. 165-166).

Lechici, choć mali i nieliczni, zwyciężają, a Wenedzi, wysocy i liczni, ulegają w walce.
Wyjaśnia nam to także Biblja: Wyszły tedy pacholęta książąt powiatowych... I poraził każdy
męża, który szedł przeciw jemu (III Kr. 20, 19-20). Ja komar i krew z niego wycedziłem (I, 1,
w. 18), chełpi się Lech, Że ja maleńki, to on mną pogardza, A wiem, że mego miecza nie
udźwignie (I, 1, w. 15-16).

Izraelczyk, zwycięzca w stosunku do Syryjczyka zwyciężonego, był ludem zachodnim.
Cóż myślisz, starcze, o ludach zachodnich? pyta się zwycięski Lech swego jeńca Derwida (I,
1, w. 5).

Syryjczycy zwyciężeni przyszli do zwycięzcy opasani worami (III Kr. 20, 32). Szaty na
sobie teraz porozdzieraj, mówi Lech do Derwida (I, 1, w. 9). Syryjczycy powrózki włożyli na
głowy swoje (III Kr. 20, 32). Dzisiaj do ciebie nie należy głowa, mówi Lech (I, 1, w. 7).

Syryjczyk pokonany: Niech żywie... dusza moja (III Kr. 20, 32). Gwinona o Derwidzie:
Niech się ożywi (I, 3, w. 193).

Achab ma sprawcę domu swego Abdjasza, którego posyła aby szukał paszy dla koni i
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mułów (III Kr. 18, 5). Lech ma swego Sygonia, któremu między innemi poleca, aby
Gwalberta rzucono wężom na pożarcie (III, 6, w. 486).

Obok Sygonia sługi Lecha, jest Gryf, sługa Gwinony, ma on swój pierwowzór w słudze
Jezabeli, która przezeń posłała Eljaszowi groźbę rychłej śmierci (III Kr. 19, 2). Gryf z
rozkazu Gwinony ma dopilnować, aby Derwida wrzucono do wężowej wieży (III, 4, w.
268-269).

Wreszcie dodać należy, że i Achab i Lech pomimo okrucieństwa wrodzonego mają
chwilę słabości charakteru. Achab wypuścił męża godnego śmierci: będzie dusza twoja za
duszę jego, a lud twój za lud jego, mówi doń prorok (III Kr. 20, 42). A Gwinona wymawia
Lechowi: Dwa razy przez tę naturę kobiecą Straciłeś kraje już podbite prawie (I, 3, w.
150-151).

Polelum i Lelum, dwaj bracia, to Dawid i Jonatas, złączeni ze sobą bratnią miłością. W
I-szej księdze Królewskiej czytamy: dusza Jonaty spoiła się z duszą Dawida i miłował go
Jonatas, jako duszę swoję (I Kr. 18, 1); I uczynił Jonatas z Dawidem przymierze, bo go
miłował jako duszę swoją (I Kr. 18, 3); Jonatas, syn Saulów, miłował Dawida bardzo (I Kr.
19, 1); bo jako duszę swoję, tak go miłował (I Kr. 20, 17); zdjął z siebie Jonatas szatę, w
której chodził i dał ją Dawidowi i inne szaty swe, aż do miecza i łuku swego, i aż do pasa
rycerskiego (I Kr. 18, 4).

Roza zaś Weneda uzbraja Polelum i Lelum, jako jednego rycerza: jednemu daje tarczę,
drugiemu miecz (IV, 3, w. 515-517). Tam jedna i ta sama zbroja chroni raz jednego, drugi raz
drugiego - tu zaś ta sama zbroja broni jednego i drugiego jednocześnie.

Saul ciska oszczepem w Dawida raz i drugi (I Kr. 18, 11; 19, 10). W tragedji nie
Derwid ojciec ciska oszczepem, ale syn jego, Polelum toporem w ojca ciska, aby uratować
ojca (II, 3). Oszczep Saula bez urazu utknął w ścianie, bo umknął się Dawid (I Król. 19, 10).
A Derwid z włosem równo odrąbanym Odstał (III, 1, w. 10-11).

Między Jonatą i Dawidem była Michol, siostra Jonaty. A Michol, córka druga Saulowa,
miłowała Dawida (I Kr. 18, 20, 28); Dał mu tedy Saul Michol, córkę swą, za żonę (I Kr. 18,
27). A Lilla mówi do Lelum: Lelum, ja byłam twoją narzeczoną… Ja cię kochałam jako
siostra twoja… Pamiętasz, jak my dziećmi maleńkimi, Z obu stron harfy ojca uklęknieni,
Przez złote struny dawaliśmy sobie Pocałowania (III, 3, w. 151-162). Słowacki czytał w
I-szej księdze Królewskiej, że Dawid pacholęciem będąc, u dworu Saula na harfie grywał (I
Kr. 16, 23), tamże chowała się i Michol, młodsza córka Saulowa (I Kr. 18, 20).

Gdy Saul czychał na życie Dawida, Michol jego córka, a żona Dawida, naprzód
ostrzega męża, potem spuszcza go oknem, wreszcie podobieństwo człowiecze kładzie na łożu
(I Kr. 19). Trojakim więc sposobem ratuje męża. Tak w tragedji Lilla trojakie podejmuje
zabiegi, aby uratować ojca.

Saul zabrał Dawidowi Michol (II Kr. 3, 14), Lillę zabierają narzeczonemu. Obiedwie
powtarzać mogły skargę, którą poeta kładzie w usta Lilli: I może więcej nigdy nie powrócę, I
może nigdy się nie zobaczemy. Pamiętaj o mnie, o! pamiętaj o mnie (III, 3, w. 153-155);
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kochajcie mnie, bracia, Bo mi na świecie źle, ciemno i smutno (III, 3, w. 176-177). Dawid
skarży się Jonacie: jednym tylko, że tak rzekę, stopniem ja i śmierć dzielimy się (I Kr. 20, 3).
Za trzy dni Wszyscy będziemy niczym (III, 3, w. 185-186) mówi Polelum - Za trzy dni, bo
Dawid był dodał: skryję się... aż do wieczora dnia trzeciego (I Kr. 20, 5).

Jeźli jaka nieprawość jest we mnie, ty mię zabij (I Kr. 20, 8) mówi dalej Jonacie Dawid.
A Polelum woła: Świadczę się tobą słońce, jeśli kiedy Ujrzysz mnie żywym na brata
kurhanie: To natęż tak twe oczy, światła boże, Aż mi zapalisz włos na tej bezwstydnej
Głowie, co mogła wszystko, wszystkich przeżyć (III, 3, w. 192-196).

Dawid i Jonatas rozstawali się nazawsze, pocałowawszy jeden drugiego (I Kr. 20, 41).
Gdy Polelum i Lelum z Lillą się żegnają, Lelum chce przedśmiertnie dać siostrze
pocałowanie (III, 3, w. 167). A martwą żegna słowami: Na ustach twoich, siostro -
zaprzysięgam (V, 5, w. 226), bo Jonatas mówi przy pożegnaniu: cośmy przysięgli oba (I Kr.
20, 42).

Jonatas poległ na górach zraniony (II Kr. 1, 18), Dawid żyw pozostał, Lelum poległ,
Polelum żyw. Każda dwójca braci w owej chwili, to jeden wódz, który ma dwie głowy: jedną
człowieczą, drugą trupią głowę (Prolog, w. 138-139).

Dawid opłakuje śmierć przyjaciela: Żal mi cię, bracie mó,j Jonatha, śliczny bardzo (II
Kr. 1, 26). A Polelum, niosąc na rękach ciało zabitego brata, mówi: O! patrz! zabity brat na
piersiach mi śpi... O! śpij na piersiach moich, bracie blady (V, 8, w. 299, 305). Barwę blady
można uważać jako przekształcenie barwy: karmazyn, złoto, które znajdują się w żałobnej
elegji Dawida. Przykłady podobnych przekształceń barw biblijnych spotykamy w Szwajcarii.

Gwalbert i sługa jego Ślaz to Elizeusz prorok i sługa jego Gjezy. Gjezy chciwy i
wyrachowany, a Ślaz kradnie wszystko, mówi o nim Gwalbert (III, 6, w. 391). Gjezy
oburzony, że pan jego nie przyjął darów od Naamana syryjczyka, utyskuje: Zfolgłował pan
mój Naamanowi... że nie wziął od niego, co przyniósł (IV Kr. 5, 20). A Ślaz się uskarża:
Diabeł mi każe służyć u człowieka, Co mnie suchymi korzonkami głodzi (I, 2, w. 124-125).
Gjezy idzie do Naamana i podstępnie wyłudza u niego: talent srebra i szaty odmienne
dwojakie (IV Kr. 5, 22). Ślaz Salmona obdziera ze zbroi, i drwi jeszcze z niego, gdy mówi:
ten nieboszczyk Prosił, abym go zrobił nieboszczykiem (II, 1), bo Naaman przymusił Gjezego,
aby zamiast jednego wziął dwa talenty srebra (IV Kr. 5, 23).

Gjezy ukrywszy wyłudzone dary, staje przed panem: Zkąd idziesz Gjezy? Ten kłamie:
Nie chodził nigdzie sługa twój (IV Kr. 5, 25). Ślaz, stojąc w zbroi Salmona, spostrzega swego
pana i woła: Wyda się kłamstwo - po radę do głowy (III, 6, w. 364). Gejzy, wziąwszy szaty od
Naamana, staje się sam Naamanem, ale Naamanem trędowatym (IV Kr. 5, 27). Ślaz,
przebrawszy się w zbroję Salmona, staje się sam Salmonem, Salmonem straszydłem (III, 2).
Gdybym wiedział, że ze zbroją Spadają na mnie takie obligacje, Byłbym nie tykał jej, mówi
Ślaz (III, 6, w. 360-361). To samo mógł o sobie powiedzieć Gjezy, wziąwszy dary od
Naamana, gdy trąd Naamana przylgnął do niego i do potomków jego (IV Kr. 5, 27). Gjezy
trędowaty jak śnieg odszedł od Elizeusza. Ślaz grzęznący w błocie, przyrzeka, że do śmierci
będzie księżym sługą (V, 6, w. 263-271).
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Przejdźmy teraz do Gwalberta i Elizeusza.

Na wstępie zaznaczyć należy, że mają oni jedno zewnętrzne podobieństwo: obydwaj są
łysi. Za Elizeuszem dzieci wołały: Wstępuj łysku, wstępuj łysku (IV Kr. 2, 23). A Ślaz
wkładając na Gwalberta zbroję Salmona, mówi: hełm na łysinę (III, 6). Obydwaj święci
posiadają celę: Elizeusz mieszka w sali małej (IV Kr. 4, 10). Gwalbert ma celę podobną
kształtem do wnętrza czaszki olbrzymiej (I, 2), była to czaszka wielkiego olbrzyma (III, 6).
Pomysł do tej czaszki wziął Słowacki także z Biblji, jest to głowa Goljata, mierzącego w wyż
sześć łokci i piędź (I Kr. 17, 4). Wymiary całego ciała wziął poeta za wymiary czaszki i
przeznaczył ją na celę dla Gwalberta. W tej czaszce niegdyś mieszkały bogi Walhalli,
powiada o niej Gwalbert. Jest to napomknienie na pogańskie wierzenia Goljata, który
przeklinał Dawida przez bogi swoje (I Kr. 17, 43).

Cuda, które Gwalbert sobie przypisuje, są echem cudów Elizeusza. Komety czerwone z
długiemi chwosty, co wróżyły zmianę (I, 2), to konie i wozy ogniste, które Elizeusz ukazał w
widzeniu słudze swemu, a które wróżyły zmianę prorokowi, będącemu w niebezpieczeństwie
(IV Kr. 6, 17). Komety zaś, co jak wiedźmy rozczochrane miały gonić go aż do Jeruzalem, to
wojsko syryjskie wysłane przeciw Elizeuszowi, które przyszło za nim aż do Samarji (IV Kr.
6, 20).

Gwalbertowi groziły komety chłostą, krzyżem, albo palem. Syryjczycy szukali
Elizeusza, aby go zamordować. Cóż mi zrobiły komety? chwali się Gwalbert, bo Eliizeusz
cudownie oślepił wojsko wrogie (IV Kr. 6, 18). Do tego samego zdarzenia odnosi się, co
Gwalbert mówi do Gwinony: Straż twoja cudem pokonana drzymie (I, 3).

Gwalbert nosi promienie na głowie (I, 2) i jak Hekate ma księżyc czerwony (I, 3). A o
Elizeuszu czytamy: odpoczął (dwojaki IV Kr. 2, 9) duch Eliaszów na Elizeuszu (IV Kr. 2,
15). Dwojaki duch w Elizeuszu, promienie i księżyc w Gwalbercie.

Elizeusz Achabowi zapowiada zwycięstwo (IV Kr. 3, 18). Gwalbert Lechowi mówi: w
imię krzyża dajęć zwycięstwo (V, 1).

Sceny, w których Lilla Weneda zwraca się z prośbą do Gwalberta, aby jej ojca ratował
(I, 2, 3). Wzorowane są na opisie, w którym Sunamitka pewna błaga Elizeusza, aby jej
wskrzesił umarłego syna (IV Kr. 4, 35). Oto Sunamitka ona, mówi Elizeusz do Gjezego,
spostrzegłszy nadchodzącą (IV Kr. 4, 25). Obacz no Ślazie, ktoś do chaty stuka (I, 2) mówi
Gwalbert, usłyszawszy kołatanie Lilli. Dusza jej w gorzkości jest, powiada Elizeusz o
Sunamitce (IV Kr.. 4, 27), a Lilla skarży się Gwalbertowi: Przyszłam do ciebie, mój ojcze,
płacząca… Świat cały teraz dla mnie smutny, blady. Za łez strumieniem nie widać mi słońca
(I, 2).

Sunamitka uchwyciła się nóg proroka (IV Kr. 4, 27). A Lilla do Gwinony: Ja przyszłam
twoje nogi rosić łzami (I, 3). Sunamitka do proroka: Żywie Pan, nie puszczę się ciebie (IV
Kr. 4, 30). Lilla do Gwinony: Ja będę za to twoją sługą, będę płótno twe bielić, twoje krowy
doić (I, 3). Sunamitka do proroka z wymówką: Azażem prosiła syna u Pana? Lilla do
Gwalberta: Czem są twoje wielkie bogi? (I, 2). Elizeusz do Sunamitki tłumacząc się: Pan
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zakrył przedemną. Gwalbert do Lilli Wenedy: Coż ja ci poradzę? (I, 2).

Elizeusz do Gejzego: Weźmij laskę moją (IV Kr. 4, 29)... Gwalbert do Ślaza: Ślaz, daj
mi kostur (I, 2). Gejzy do umarłego niesie cudowną laskę, która w jego ręku cudu nie czyni
(IV Kr. 4, 31). Ślaz niesie skrzynię od harfy cudownej, ale miasto harfy zanosi martwe ciało
Lilli (V, 5) Sunamitce Elizeusz oddaje wskrzeszonego syna (IV Król. 4, 36). A Gwalbert
mówi: Ja ludziom biednym daję życie wieczne (I, 3). Sunamitka w podzięce upadła u nóg
proroka (IV Kr. 4, 36). Lilla Gwinonie: Więc jeszcze raz rzucę się na kolana. Derwid do
Gwinony: Na me kolana ty rachujesz drżące, że mnie przed tobą powalą? (IV, 3).

Na osobę Derwida składają się trzy osobistości Biblijne: Sedecjasz ostatni król Judzki,
Jeremjasz prorok i Saul, pierwszy król Izraelski. Oślepienie Derwida, więzy, utrata dzieci,
wzięte są z życia Sedecjasza, któremu król Babiloński pobił syny królewskie, oczy mu
wyłupił, związał łańcuchami i uprowadził (IV Kr. 25, 7).

Więzienie zaś, głód i wieża wężowa zobrazowane są na życiu Jeremjasza proroka,
którego wsadzono do sieni ciemnice (Jer. 37, 20), a Derwida - w ciemność okropną, w tę
sykającą ciemność (III, 4). Jeremiasza wrzucona do studni, w której nie było wody, ale błoto,
a tak wstąpił Jeremjasz w błoto (Jer. 38, 6). To wężowe błoto, mówi Gwinona o więzieniu
Derwida. Wężową wieżą nazywa je Sygoń (III, 6). Aby tam umarł głodem Jeremjasz, dodaje
Biblja. Derwid morzony jest głodem, skarży się Lilla (IV, 1).

Nadto z Księgi Jeremjasza proroka zaczerpnął poeta pewne wyrażenia: Gwinona do
Lecha: Postąpił z tobą, jak z dzieciną (I, 3). Jeremjasz: Bom ja jest dziecina (Jer. 1, 6). Lech:
Głuchoniemy lud, głuchoniemy król (I, 1). Jeremjasz: oto nie umiem mówić (Jer. 1, 6). Lech:
ludzie żelazni (I, 3). Jeremjasz: uczyniony słupem żelaznym. Gwinona do Lecha: Ty masz
lwią naturę: Albo spać... albo krew pić lubisz ciepłą (I, 3). Jeremjasz: Wylazł lew z
legowiska, a łupieżca narodów podniósł się (Jer. 4, 7).

Derwid, wzorowany na Jeremjaszu proroku, ma także rysy wspólne z innymi
prorokami, o których czytamy w księgach Królewskich: Gwinona oplwała Derwidowi
oblicze (III, 4), Micheasz prorok dostał policzek (III Kr. 22, 24). Z Derwida wyśmiewają się
dzieci Gwinony świegocące: król, król (II, 3). Na Elizeusza wołają dzieci: wstępuj łysku (IV
Kr. 2, 23). Derwid wieścił rychłą śmierć Gwinonie (III, 4), Eliasz zapowiada śmierć Jezabeli
(III Kr. 21, 23).

Prześladowanie i trzykrotne wybawienie Derwida przez córkę, jak już wspomniałem,
wzorowane jest na Saulu. Król ten prześladował zięcia swego Dawida, którego trojakim
sposobem uratowała Michol, córka Saulowa. Saul śmiertelnie raniony, porwał miecz i upadł
nań (I Kr. 31, 4). Raniony dobija się. Derwid dobywszy z zanadrza nóż ofiarny, przebija się
dwa razy (V, 5).

Arfa Derwida to arfa Dawida, który grą swoją odpędzał ducha złego od Saula: brał
Dawid arfę i grał ręką swą i ochładzał się Saul i lżej mu bywało, bo duch zły odchodził od
niego (I Kr. 16, 23). A Derwid ma w harfie ducha, co zgaduje przyszłość (I, 3), póki Derwid
żyje, ten duch w arfie będzie, a kiedy umrze, do nieba uleci (I, 3). I nie chce Derwid grać na
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arfie w niewoli i w więzach: Ty Nie usłyszysz pieśni niewolnika, nigdy ta ręka od łańcucha
sina strun się nie dotknie (I, 3). Podobną myśl wyraża Psalm 136: “Nad rzekami Babilońskiej
ziemi”, gdzie czytamy: Pytali, którzy nas w niewolę zagrali o słowach pieśni: śpiewajcie nam
pieśń z pieśni Sjońskich: Jakoż mamy śpiewać pieśń Pańską w cudzej ziemi? (Ps. 136, 4).

Wreszcie pieśń owa straszna, od trzech pokoleń niesłyszana, która da zwycięstwo (IV,
4) to pieśń dziękczynna bojowa Debory i Baraka (Sędz. 5). Obrazują tę pieśń Derwid w akcie
I (3) i Roza Weneda w akcie IV (4). Dewid: Ta pieśń w miecze kładła dusze nieśmiertelne (I,
3). Roza: Ta pieśń uczyni z nich nieśmiertelniki (V, 5). Debora: Wydali dusze swe na
niebezpieczeństwo (Sędz. 5, 9) wydali dusze swe na śmierć (Sędz. 5, 18). Derwid: Ząb, co
gryzł wam kości. Debora: Gwóźdź, który skroń mocno przedziurawił (Sędz. 5, 26). Roza
Weneda: Za harfą stoi ojciec, jak za słońcem czerwonem (IV, 4). Debora: Gwiazdy, trwające
w rzędzie... walczyły (Sędz. 5, 20). Roza Weneda: Każdy harfy ton, jak rycerz w zbroi na
rumaku wybiega szalonym; jak rycerz duch, głos każdy leci i obala z rumaków rycerzy.
Debora: Kopyta koniom padały, gdy uciekały pędem i gdy spadali na szyję co najmocniejsi
(Sędz. 5, 22). W pieśni Debory jest wyrażenie: krzykanie trzód (Sędz. 5, 16), kszykanie
wyraża syczenie wężów w Biblji (Mądr. 17, 9). Może dla tego Słowacki wkłada w usta Rozy:
Ile strun, tyle wężów wybieży (IV, 4).

Debora siedziała pod palmą, którą imieniem jej nazwano (Sędz. 4, 5). Derwid ma dąb,
nazwany dębem Derwidowym (V, 5). Nadto podkreślić należy liczbę 12, uświęconą w Biblji:
Wenedzi z 12-u krain się zebrali, 12-u mają harfiarzy, 12 wodzów, hufiec 12 tysięcy.

Roza Weneda ma swój pierwowzór we wróżce z Endor (I Kr. 28, 7). Do niej udał się
Saul w przeddzień ostatecznej z wrogiem rozprawy. Niewiasta, mająca pytona w Endor,
wywołuje mu ducha Samuela proroka: widziałam bogi wychodzące z ziemi (I Kr. 28, 13). A
Roza Weneda ogłasza: widmo straszne wyszło z ognia do mnie i zawiodło mię na walkę
duchów (IV, 4). Samuel przez wróżkę wywołany, wieści Saulowi: jutro ty i synowie twoi ze
mną będziecie (I Kr. 28, 10). A Roza Weneda mówi: Widziałam na waszych czołach napisane
krwawo życie trzydniowe (V, 5). A dalej Roza Weneda: Wódz dwie głowy miał: w tem jedna
głowa oczy nagle jako trup zawarła (IV, 4). Jest to Polelum i Lelum, wzorowani na Dawidzie
i Jonacie, który miał polec nazajutrz.

Roza Weneda: I ta głowa smętna już umarła jęła smętnie mówić z drugą żywą (IV, 4).
W tragedji nie ma to przystosowania: Lelum martwy nie przemawia do Polelum żywego.
Polelum natomiast przemawia do brata zabitego, niosąc go na stos ofiarny (V, 8). Słowa
zatem wróżki są wyraźnem napomknieniem na Biblję, gdzie smętna głowa wywołanego
Samuela rozmawia smętnie z żywym Saulem o rychłej jego porażce i śmierci (I Król. 28,
15-19).

Roza Weneda: Aż skry zjadły, jak smolne łuczywo, rozpłakaną tułowu koronę (IV, 4).
Także i ten tułów z odrąbaną głową nie ma w tragedii przystosowania, bo ani Derwidowi, ani
Lelum nie odrąbano po śmierci głowy. Ale to stosuje się do Saula, któremu Filistyni,
znalazłszy trupa jego na polu bitwy, odcięli głowę jako trofeum wojenne (I Kr. 31, 9), a tułów
jego pozostawiony obywatele miasta Jabez Galaad spalili na stosie (I Król. 28, 15-19).
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Roza Weneda: Odwróciwszy się, jak od gasnącej głowni od półmartwej osoby: Polelum
żywy, Lelum umarły: ale i Saul żywy, oraz Samuel umarły tworzyli w czasie swojej rozmowy
jako jedną na poły umarłą osobę. Roza Weneda: I tam stali ludzie w szyku równi, zimni, biali
jako groby. Są to Izraelici polegli na górze Gelboe (I Kr. 31, 1). Roza Weneda: I tysięcy sześć
nietkniętych żelazem bez ducha upadło. Są to Izraelici z za Jordania, którzy widząc klęskę,
odbiegli miast swoich i uciekli (I Kr. 31, 7).

Wróżka z Endor prosiła Saula, żeby zjadłszy, posilił się oni sługi jego (I Kr. 28, 25). A
Roza mówi do dwunastu wodzów: Pijcie z czaszek tych i bladej śmierci urągajcie się, pijąc
(IV, 4).

Nadto Roza Weneda posiada w sobie rysy fałszywych proroków biblijnych. Jak ci
swemi proroctwy króla Sedecjasza, tak ona ojca i braci pcha do zguby. A zagładę ostateczną
sprowadziła zabójstwem Lechona (IV, 4), jak zabójstwem Godoljasza zgotowali sobie żydzi
ostateczną klęską (Jer. 41, 2).

Krwawe ofiary, oraz palenie kości na ołtarzu przez Rozę ma w Biblji także swe
uzasadnienie: Na wyżynach ofiarniki wyżyn kadzidło zapalają (III Kr. 13, 2), a Roza na łysej
górze ma loch wykopany (III, 5). Prorok wieści, że się syn narodzi domowi Dawidowemu i
będzie ofiarował ofiarniki wyżyn i kości człowiecze będzie palił (IV Kr. 13, 2). A Roza
Weneda zapowiada, że martwych popiołami nakryta, za rok porodzi mściciela (III, 6).

W IV-ej księdze Królewskiej powiedziano, że król Jozjasz rozproszył popiół, splugawił
wyżyny i napełni miejsca ich kośćmi umarłych (IV Kr. 23, 12). Wziął kości z grobów i spalił
je na ołtarzu (IV Kr. 23, 16). A Roza Weneda przed stosem płomienie trupich piszczeli
ogniem oświecona, śpiewa: Trzaska w płomieniach kość, w czaszkach się waży mózg (II, 1).

Cóż ci mówią wróżby? cóż wyrzekły? (IV, 4) pytają się harfiarze Rozy Wenedy. Krew
poniesie tron Derwida i król będzie płynął. Jest mowa od Pana? pyta się król Sedecjasz
Jeremjasza. Jest, w ręce króla Babilońskiego podan będziesz (Jer. 37, 16). Żaden niech nie
wie tych słów, a nie umrzesz, mówi Sedecjasz do proroka (Jer. 38, 24). Brońcie, między ludzi
ta pieśń nie wybiegła, woła Roza Weneda, brońcie, by grobu dusza ludu nie spostrzegła. Jeśli
nie obronicie tego potępieni (Prolog).

O grzmotach mówi I-a Księga Królewska, że podczas bitwy zabrzmiał Pan grzmotem
wielkim nad Filistynami i przestraszył je i porażeni są od oblicza Izraela (I Kr. 7, 10). Roza
Weneda woła piorunów, patrzy, jak biją i słucha (IV, 4). Piorun ma walić i miecz (IV, 4).
Pioruny przeciw nam, woła Lech, piorun nad głową moją roztrzaskany, zabił mi konia.
Sygoń skarży się, że piorun chorągiew zapalił złotym płomieniem (V, 8). Na końcu zaś
tragedji piorun bije w stos i zapala drzewo (V, 8). Przypomina to ogień, który spadł z nieba
na prośbę Eljasza proroka i pożarł całopalenie i drwa i kamienie (III Kr. 18, 39).

Kamień olbrzyma, który Roza odwala słowem swojem (IV, 4) posiada pewne
podobieństwo z kamieniem pomocy, położonym przez Samuela proroka na miejscu, gdzie
odniesiono zwycięstwo przy pomocy grzmotów (I Król. 7, 12). Dwunastu wodzów,
podnoszących kamień Rozy, są zapewne wzorowani na dwunastu mężach, którzy na rozkaz
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Jozuego z łożyska Jordanu wynieśli dwanaście kamieni (Joz. 4, 20). Nazwa kamień olbrzyma
przypomina Goljata, a siła nadludzka, z jaką Roza Weneda podnosi kamień to siła Samsona,
który podwoje spiżowe wziął na ramiona swoje (Sędź. 16, 3).

Z tego treściwego zestawienia Lilli Wenedy z Biblją, widzimy, że i osoby w niej
występujące, i motywy aż do najdrobniejszych szczegółów wzięte są z Biblji. Lilla zatem
Weleda jest jedynym Słowackiego utworem, w którym wpływy Biblji panują wszechstronnie,
więcej nawet niż w Anhellim, gdzie oprócz osób i motywów Biblijnych występują osoby i
motywy, pochodzące ze źródeł narodowych.

W Anhellim jednakże styl wzorowany jest na stylu Biblijnym, czego w Lilli Wenedzie
się nie spostrzega. Przy głębokiem oczytaniu się w Piśmie Św. Słowacki posiadał nadto
genialny dar kojarzenia, przystosowywania, przetwarzania zapożyczonych motywów.
Zacząwszy bowiem od ustępów prawie dosłownie branych po przez całą skalę przemian,
przekształceń, przeciwstawień pojęć, myśli, obrazów, dochodzi do najśmielszych analogij,
ukrytych głęboko w osłonach jego twórczej wyobraźni. Wykazuje on w tym kierunku
niewyczerpaną rozmaitość i różnorodność, czego w takiej mierze nie spotykamy nawet u
pisarzy kościelnych.

Analityczne zaś studjum o sposobach używania Biblii przez Słowackiego, zarówno
będzie cennym przyczynkiem dla krytyków literackich, jak i dla homiletów naszych.

Słowacki czytywał przedewszystkiem księgi historyczne Starego i Nowego
Testamentu. W Anhellim cytował z jednego i z drugiego działu. W Ojcu zadżumionych i w
Szwajcarii są ślady tylko ze Starego Testamentu ksiąg niehistorycznych. Do Lilli Wenedy
korzystał tylko ze Starego Testamentu z ksiąg historycznych i jak wspomniałem, przeważnie
z czterech Ksiąg Królewskich.

I tak z I-ej Księgi brał głównie z 18 i 19 rozdziału, czerpał z nich motywy do Polelum i
Lelum, oraz ich siostry Lilli, z 28 do Rozy Wenedy. - Z II-ej Księgi z I-go rozdziału wziął
śmierć Lelum i elegijne słowa Polelum, oraz śmierć Derwida. – Z II-ej Księgi z rozdziału 20
czerpał motywy do bitew między Lechitami i Wenedami, z 21-go charakterystykę Gwinony.
– Z IV-ej Księgi z rozdziału 4 i 5 charaktery Gwalberta i Ślaza, z rozdziału 7 śmierć
Gwinony.

Po za temi głównemi ustępami jeszcze drobne epizody weszły do tragedji z rozdziałów
16 i 20 księgi I-ej, z rozdziału 18 i 22 Księgi III-ej, z rozdziału 2, 6, 23 Księgi IV. Rozdziały
te drugorzędne sąsiadują zwykle z rozdziałami pierwszorzędnemi.

Z Księgi Sędziów z rozdziału 5 wziął pieśń bojową Derwida, a z Księgi Jeremjasza
proroka z końcowych rozdziałów 37 i 38 tragiczne dzieje Derwida, a w części i Rozy
Wenedy.

Wreszcie zakończenie tragedji zbudowane jest na księdze Izajasza proroka, na
rozdziale 7-ym. Achazowi, królowi Judzkiemu, wieści Izajasz prorok zwycięstwo. Bezbożny
król nie wierzy. Proś sobie znaku u Pana Boga twego (Iz. 7, 2), mówi prorok. (Znak to będzie
dla niego pożądany, upragniony.) Tak Polelum, na stosie stojąc i podnosząc rękę w łańcuchu,
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prosi chmur niebieskich - o piorun jasny, litośny (V, 8).

Nie będę prosił i nie będę kusił Pana Boga, bluźnierczo odpowiada prorokowi Achaz.
A Polelum zuchwale do chmur niebieskich przemawia: Wyzywam was do walki i prośbą
piorun wasz niewywołany wydrę przekleństwem.

Achazowi odpowiada prorok: Przetoż Pan da was sam znamię: Oto Panna pocznie i
porodzi syna i nazowią imię jego Emanuel (Iz. 7, 14). A powoli nad gasnącym stosem
Wenedów ukazuje się postać Bogarodzicy.

Ave Nieśmiertelna!
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