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JULIUSZ KLEINER

Z MICKIEWICZOWSKICH DROBIAZGÓW 

KRÓL BOBO I KRÓLEWNA LALA

W śród ballad szkockich i angielskich jest jedna opowiadająca 
o miłości królewny do cudnie pięknego kuchcika. Romans kończy
się tragicznie: król-ojciec każe ściąć kochankowi głowę; a gdy 
spojrzał na ściętą głowę, m usiał przyznać, że równie pięknej nie 
masz drugiej na  świecie.

Możliwe, że Mickiewicz znał tę opowieść i że tak  jak  w Trzech 
Budrysach  stworzył, zdaje się, hum orystyczne pendant ballady 
o matce, co trzech tęgich synów posłała w bój i wszystkich straci
ła *, tak bajkę o królu Bobie i królewnie Lali pisał niby pogodny, 
uśm iechnięty odpowiednik smutnego romansu. W każdym  razie — 
transponowanie m otyw u balladowego czy baśniowego na hum ory- 
stykę w ystępuje wyraźnie; a jeżeli poeta nie czytał pieśni b ry ty j
skiej, to w  znanych sobie dobrze baśniach ludowych znalazł m otyw  
pobudzający go do parodii. Ileż to razy baśń ukazuje miłość kró
lewny lub królewicza do osoby z ludu i zawsze kochanek czy ko
chanka z prostego stanu tryum fują, niekiedy zaś u jaw niają się 
przy końcu jako zaczarowani potomkowie królewskiego rodu. Baśnie 
stały  się Mickiewiczowi ponownie bliskie, gdy cieszyć poczęły m a
lutką córeczkę jego Marię, i zapewne z m yślą o dziecinnej słuchacz
ce komponowana była historia groteskowa postaci o imionach wzię
tych z języka dziecięcego: Bobo i Lala (przy czym bobo w  fran 
cuskim języku dziecięcym i ból oznacza, i może określać stracha).

Ma to być prym ityw  nie tyle w rodzaju prostoty, którą się n ie
gdyś wyróżniał między balladam i przepojony dziecięcą atm osferą 
Powrót ta ty , czy w tonie balladowego prym ityw u Ucieczki, ile 
w  rodzaju stylizowanych na prym ityw y ludowe kazek Puszkino- 
wych. Coś ludowego wnoszą asonanse, rym y wewnętrzne, tró j rym y 
(dw ukrotnie towarzyszące Lali „ale“ i „wcale“). O tendencji p rym i-

1 Por. J. K l e i n e r ,  Mickiewicz. T. 2, cz. 1. Lublin 1948, s. 159.
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tyw istycznej świadczy sam  wiersz będący gawędziarskim  sprozaizo- 
waniem  epickiego trzynastozgłoskowca. K to wie, czy nie nasunął tej 
innowacji w ersyfikacyjnej, na rów ni z folklorem, Kochanowski. On 
to bowiem używ ał w iersza trzynastozgłoskowego ze średniów ką nie 
po siódmej, lecz po ósmej zgłosce: przy struk turze trójdzielnej 4 +  4 +  5 
(np. w pieśni ludowej, k tó rą  pow tarza Urszulka: „Już ja  tobie, moja 
matko, służyć nie będę“, albo w  wierszu: „Gdzieśkolwiek jest, Bo- 
że-ć pośli dobrą godzinę“), lub dwudzielnej 8 +  5 („Ucieszna moja 
śpiewaczko, Safo Słow ieńska“) 2. Mickiewicz, dążąc do wrażenia 
gawędy prostej, przew ażnie w praw dzie daje swym szeregom syla- 
bicznym  tró j dzielność, ale włącza również wiersze o nieprzerw anym  
toku ośmiu zgłosek początkowych:

A panował | tam król Bobo, || w ielki wojownik...

Wszelkiego bożego dobra || wesół używał...

Bobo w łada w  krain ie  bajecznej przypom inającej Schlaraffen
land baśni niem ieckich czy pays de Cocagne (wobec czego królew 
na użyje w  rozmowie z kuchtą przysłowia: „sam e gołąbki Upieczo
ne lecą z nieba tobie do gąbki!“). Je s t w praw dzie ów m onarcha o na
zwie stracha „wielkim  w ojow nikiem “ i n ie dosyć na tym, bo nadto 
w ielkim  czarownikiem , nie m a jednak  widocznie pola do popisu: 
„Nic nie robiąc, wcześnie chodząc spać, późno w stając, Całe dni po
lując, pijąc, tańcząc, hu la jąc“ — i każdego dnia nocując w innym  
z pałaców, k tórych (ze względu na la ta  przestępne) n ie 365, lecz 
„ trzysta  sześćdziesiąt sześć w ybudow ał“. To w stylu hiperbolicznego 
komizmu baśni: tradycje  baśni w ym agałyby jednak, by córeczka 
jedyna Lala, „najrozum niejsza, najurodziw sza“, oblężona była przez 
konkurentów . Tymczasem utw ór odbiega celowo od torów  trady 
cyjnych i w  tej najurodziw szej „żaden [się] z kaw alerów  nie chciał 
[...] kochać“. Królewicz i książęta podziw iają królewnę, „Ale nikt 
się o jej rękę nie chciał oświadczyć“ . Więc — w brew  zwyczajom 
baśniow ym  i niebaśniow ym  — Lala, wzdychająca żałośnie, musi 
w swe ręce wziąć inicjatyw ę i szukać męża wśród książąt podda

2 Już Kazimierz W ó у с i с к i (Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza  
polskiego. Warszawa 1912, s. 69—70), uznając wiersz 8 +  5 za wyłączną niemal 
własność Kochanowskiego, zaznacza wyjątkowość pojawienia się tej formy 
u Mickiewicza. Że i przed Kochanowskim w polskiej poezji religijnej 
istniały rytmy 8 +  5, stwierdziła Maria D ł u s k a  (Studia z  historii i teorii 
wersyfikacji polskiej. T. 1. Kraków 1948, s. 43).
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nych. „Swatała się przez swą ciotkę i przez stryjenkę, Trzem z kolei 
obiecała posag i rękę“ — w ybrańcy wszelako uciekali ze dworu.

Gdzie jechali, powiadali, że pannę Lalę 
Szanują [i że] ją wielbią i cenią, ale 
Do żenienia się z nią serca nie mają wcale.

Mickiewicz wie, że baśń kreśli utopię społeczną, świat, jaki 
być powinien według przekonań ludu; toteż poddani króla Boby da
lecy są od dzisiejszych p rak tyk  m atrym onialnych.

Nie wiedzieli o dzisiejszej brzydkiej obłudzie,
Nie rozumieli, że można pannę nie lubić,
A przecież ją dla pieniędzy tylko zaślubić,
A tak i swe, i jej serce na wieki zgubić.

Płaczącej i wzdychającej Lali „przyszła myśl dzika, Ażeby pójść 
wreszcie za mąż choć za kuchcika“. „Oszarpanem u“ i „um urzanem u“ 
chłopcu powiada, by wyszorowawszy lice i ręce przyszedł do niej, 
a ona da mu „suknie w zorzyste“ i złoto na kupienie rum aka z rzę
dem.

„Na nim wielką bramą w zamek wbież wielkim pędem;
Udasz się przed królem, ojcem moim, za księcia,
A ja dokażę, że ciebie weźmie za zięcia“.

K uchta drżąc z trw ogi i plackiem padłszy tłum aczy ze łzami, 
że zgarbiony skutkiem  dźwigania drzewa nie wyrósł i jest kaleką. 
„Nic to“ — mówi królewna; niech się poda za syna królewskiego 
z krainy „krasnoludków “ ; królowie czy wielcy, czy mali, „Czy pro
ści, czyli garbaci, są równi sobie“. Kuchcik z realizmem, świadomie 
przez poetę przeciw staw ionym  tradycji baśniowej, zwraca jej uwagę 
na swą tw arz od ognia kuchennego spaloną, na dłonie stw ard
niałe, na  to, że „z rąk  m ych aż do łokcia zlazła pobiała“. „Nic to“ — 
rzecze królew na — niech będzie synem królewskim  z m urzyńskiej 
ziemi. „Królowie są wszyscy równi, czarni czy biali“ .

Zdum iony kuchta zgoła nie po baśniowem u przyjm uje ofiaro
wane szczęście:

Włosy targał, ręce łamał, nogami tupał,
A zębami zgrzytał, jakby orzechy chrupał.
Płakał coraz głośniej, że aż Lalę przelękną!.
W końcu dostał serdecznego śmiechu i jęknął.

Uryw a się tu ta j gawędziarsko-baśniowy utw ór zaciekaw iający 
swą odrębnością stylową, swym piętnem  nowości, którego poeta był
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niew ątpliw ie świadomy i które podkreślał uniezw yklającą (czy — 
uzwyklającą...) form ą wiersza. N iewątpliwie i nadal kształtow ałaby 
się opowieść w  w yraźnym  przeciw ieństw ie do u tartych  schem atów 
baśni. To jedno można uważać za pewne; poza tym  podstaw ą hipo
tetycznej rekonstrukcji będzie charakterystyka króla Boby — który  
nie bez powodu chyba otrzym ał miano wielkiego czarownika i jako 
czarownik widocznie m iał interw eniow ać — i akcent społeczny dw u
krotnych oświadczeń Lali o równości; zapewne przekona się kró
lewna, że nie ty lko  wszyscy królow ie są równi, lecz wszyscy ludzie, 
że kuchcik może górować nad królam i. W szystko zaś m usi się skoń
czyć pogodnie, bo tego wym aga ton utw oru; pod tym  względem 
zachowana byłaby tradycja  baśni; w  ideologii zaś zgodne jest z du
chem baśni podkreślenie utopii społecznej, utopijnej równości kuch
ty  i królów.

W prawdzie m ógłby trw ać opór kuchty i wieść Lalę do jakichś 
jeszcze fantastyczniejszych groteskowych projektów, ale praw do
podobniejsze się wydaje, że „um urzany“ chłopak m a istotnie zostać 
jej mężem i przełam ać czarodziejską moc śmiesznie groźnego Boby. 
Może czarownik odgadnie dzięki swym  sposobom tajem nym , kto 
to konkuruje do ręki królewny, może śm iercią zechce go ukarać, 
a dzielność kochanka przy pomocy Lali zwycięży niebezpieczeń
stwa, ta  zaś w alka w spólna dobędzie z ich serc płom ień wzajem nej 
miłości. Może Bobo zam ieni kuchtę w smoka, a Lala i smoka się 
n ie  ulęknie, byle wyjść za mąż, ale zyska też sposobność poznania 
i ocenienia zalet w ybrańca swego — i pokochania go, nie zaś tylko 
poślubienia w  braku  lepszej partii. Może w łaśnie tw arda dola bie
daka, co go przygarbiła  i uczerniła, uczyni go zdolnym  do pokona
nia wrogich zapędów Boby, i może ten  ostatecznie czarów na to 
użyje, by jego duszy pięknej dać rów nie piękną p o s ta ć 3. W każ
dym  razie — oczekiwać należy, że teza o równości królów, z tw ardej 
potrzeby komicznie w ysnuta, zmieni się w  poważne stw ierdzenie 
równości ogólnoludzkiej, w której wywyższa tylko zasługa osobista, 
i w  uszczęśliwienie końcowe biednej Lali, jedynie sm utnej wśród 
żartobliw ie sławionego k ra ju  pieczonych gołąbków.

3 Tadeusz S i n k  o dając pierwszą próbę rekonstrukcji (w szkicu należą
cym do tomu O tradycjach klasycznych Adama Mickiewicza.  Rozpraw pięcioro. 
Kraków 1923) sądził, że akcja pójdzie torem utartym baśni, i dlatego uznał, 
iż kuchcik powinien się okazać zaczarowanym królewiczem. Taki jednak finał 
nie odpowiadałby może parodystycznemu stylowi całej koncepcji.


