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Kochana Mamo! 
W tym miesiącu byłem sześć razy na trage 

diach francuskich, na teatrze Porte St. Martin, 
który romantyczność wprowadził na scenę 
i na Theatre Franc;ais - dawny sławny teatr 
klasyczny. Chodziłem na tragedie dla pozna 
nia się lepiej z Francuzami teraźniejszymi i 
z grą aktorek, albowiem pod sekretem powiem 
Ci, Mamo, że piszę tragedią dla pierwszego z 
tych teatrów - nie wiem jednak, czy mi ją 
przyjmą - i zechcą wystawić - i czy zechcą 
zapłacić. (-) Panna George, sławna tutejsza 
aktorka, gra przewybornie. Zawsze biorę miej
sce w jednej z pierwszych lóż, żeby widzieć 
grę jej twarzy - śliczna jest - ona sama już 
stara - otyła - i nieraz wpada w zadyszenie, 
kiedy mówi. Przenoszę ją nad pannę Mars, 
najsławniejszą z tutejszych aktorek - naj
sławniejszą teraz na świecie . Panna Mars ma 
lat około 50, dosyć brzydka, grywa na Theatre 
Franc;ais - z figury bardzo mi Mamę przy
pomina. (-) Nie zaczyna ona tak jak nasze 
aktorki w tragedii pierwszego zaraz wiersza 
płaczącym głosem - ani niesie ciągle do oczu 
chustki - ale chowa łzy i smutek na najsmut
niejsze sceny. (- ) Po większej części wszyst
kie kobiety dobrze grają, ale mężczyźni są 
szkaradnymi aktorami. 

Juliusz 
z listu Słowackiego do matki, 9 listopada 1832 

Słowacki (- ) pisząc Balladynę myślał niewątpliwie o 

teatrze kulisowym i zmianie otwartej. Gdyby wystawiono ten 

utwór za jego czasów, wszystkie dekoracje (poza ostatnią) 

trzeba by zmieniać przed upływem jednego aktu , a spusz

czenie kurtyny przewidział autor zgodnie ze zwyczajem feerii 

czy opery tylko w przerwach między aktami . 

A więc chodziło mu ponad wszelką wątpliwość o deko 

racje malowane na kulisach i prospektach, a wymieniane 

błyskawicznie na oczach widzów. Znając wrażliwość Sło 

wackiego na barwę i światło można przypuścić, że i pod tym 

względem obmyślił Balladynę jako bardzo celową kompozy 

cję. Marzył pewnie o dobrym dekoratorze. Nie próbował jed

nak nadużywać jego sztuki. Bez żadnego uszczerbku dla za 

mysłów autora wystawiono by Balladynę za jego czasów przy 

pomocy 5 „ kompletów", 3 dodatkowych prospektów, 1 do

datkowej kulisy i tkaniny „przedstawiającej" namiot. 

Nawet i balety wystawiane wtedy na najlepszych scenach nie 

wymagały większej liczby nowych dekoracji, o czym 

Słowacki niewątpliwie wiedział. 

Jego postulaty wobec maszynistów były więcej niż 

skromne. Od 1 do 3 zmian otwartych w ciągu jednego aktu 

(razem 11 , ale niektóre częściowe), trochę lotów, 1 zjawa, 

1 apoteoza i 2 bardzo łatwe przemiany. Wykonanie obu 

metamorfoz opisał sam autor. Pierwsza miała dokonać się przy 

pomocy zapadni, druga po prostu po przyciemnieniu światła 

(najlepiej gazowego). Apoteoza Goplany w V akcie miała się 

prawdopodobnie odbywać na tzw. „ glorii " . Duch ukazałby 

się na „ transparencie". Skierka i Chochlik lataliby na flugu. 

Niewiele fatygi nawet dla przeciętnego teatru 

z czasów Słowackiego . 

Gorzej z aktorami. Już rola Grabca wymagałaby aktora 

inteligentnego, wrażliwego i doświadczonego. Rola tytuło 

wa stanowi w ogóle pewną osobliwość . (- ) 

Zbigniew Raszewski 
(fragment artykułu O teatralnym kształcie „Balladyny", 
Pamiętnik Teatralny 1959 z. 1- 3.) 



Najukochańsza Mamo moja! 

Od ostatniego mego listu w przeciągu miesiąca upłynionego, napi
sałem nową sztukę teatralną - niby tragedią, pod tytułem Balladina. Z 
wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła , ta trage
dia jest najlepszą - zwłaszcza że otworzyła mi nową drogę, nowy kraj 
poetyczny, nie tknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna 
ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo kochana, co to za dziwna 
kraina - i czasy. Tragedia cała podobna do starej ballady, ułożo na tak, 
jakby ją gmin układał, przeciwna zupełn ie prawdzie historycznej, cza 
sem przeciwna podobieństwu do prawdy. Ludzie jednak, starałem się aby 
byli prawdziwymi i aby w sercu mieli serca nasze„. Nie mogę tu dać Ci, 
kochana Mamo, wyobrażenia dokładnego rodzaju dramatyczności w 
mojej tragedii . Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo z którą znajomą 
sztuką, to chyba w Królem Learem Szekspira . O, gdyby stanęła kiedy przy 
królu Learze! Szekspir i Dant są teraz moimi kochankami - i już tak jest od 
dwóch lat. Im więcej w obydwóch się wczytuję, tym więcej widzę 
piękności . (-) 
18 grudnia 1834, Genewa 

Kochany poeto ru in! 

„ .Wychodzi na świat Balladyna z ariostycznym uśmiechem na twarzy, obda
rzona wnętrzną siłą urągania się z tłumu ludzkiego, z porządku i z ładu, jakim się 
wszystko dzieje na świecie, z nieprzewidzianych owoców, które wydają drzewa 
ręką ludz i szczepione. Niech naprawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą 
swoich czystych zamiarów; niech Grabiec miłuje kuchnią Kirkora; niechaj powie
trzna Goplana kocha się w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka 
umyślnie męczarni miłośnych i umarłej kochanki; niechaj tysiące anachronizmów 
przerazi śpiących w grobie historyków i kronikarzy: a jeżeli to wszystko ma wnę
trzną siłę żywota, jeżeli stworzyło się w głowie poety podług praw boskich, jeżeli 
natchnienie nie było gorączką, ale skutkiem tej dziwnej władzy, która szepce do 
ucha nigdy wprzód nie słyszane wyrazy, a oczom pokazuje nigdy, we śnie nawet 
nie widziane istoty; jeżeli instynkt poetyczny był lepszym od rozsądku, który nieraz 
tę lub ową rzecz potępił: to Balladyna wbrew rozwadze i historii zostan ie królową 
polską, a piorun, który spad ł na jej chwilowe panowanie, błyśn i e i roz 
tworzy mgłę dziejów przeszłości. (- ) 

Kiedy ty dawne posągowe Rzymian postacie napełniasz wulkaniczną duszą 
wieku naszego, ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę, z ciszy wiekowej 
wydobywam chóry prorockie - i na spotkanie twojej czarnej piorunowej , dan
tejskiej chmury prowadzę lekkie, tęczowe i ariostyczne obłoki , pewny, że spotka
nie się nasze w wyższej krainie nie będzie walką , ale tylko grą kolorów i cieni , z tym 
smutnym dla mnie końcem, że twoja chmura, większym wichrem gnana i pełniejsza 
piorunowego ognia, moje wietrzne i różnobarwne obłoki roztrąci i pochłonie. 

Doniosły mi sylfy, żeś powędrował teraz odwiedzić Etnę czerwoną: posłałem 
natychmiast Skierkę, aby ci na drodze wszystkie pootwierał kwiaty i wszystkie 
gwiazdy nad tobą zapalił; za to przez wdzięczność , stanąwszy na szczycie wul
kanu, spójrzyj na mórz rozległe błękity i pomyśl , że niedawnymi czasy przez te 
zwi erc iadła wędrował okręt mój, jak łabędź żaglami nakryty. Powiedz, czy nie 
dojrzysz jakiego rysu na fali, jakiego ś l adu po zniknionym okręcie? Księża wten 
czas śpiewali hymn do Najświętszej Panny, a ja stałem z wlepionymi w ogień Etny 
oczyma, smutny, że mnie fa la znów tylko do Europy odnosila. Słuchaj w ci
szy powietrznej, czy echo tego hymnu, który mi serce uciszał, nie drga dotąd w 
kryształowej atmosferze? Szukaj mojego śladu w powietrzu i na fa li, a jeśli o mnie 
na fali i w powietrzu nie słychać, to znajdź mnie w sercu twoim i niech ja będę 
jeszcze z tobą przez jedną godzinę. Wszak darem to jest Boga, że my umie
my myślą latać do siebie w odwiedziny. 

Rozpisałem się długo, a zamierzyłem był tylko napisać: 

Paryż, d. 9 lipca 1839 r. 

AUTOROWI „ IRYDIONA" 
na pamiątkę 

„ BALLADYNĘ" 

poświęca 

Juliusz Słowacki 

Jan Kosiński 

„ . rzecz dziwna, wszystkie(- ) opory, jakie mam w 

stosunku do Balladyny w teatrze, rozładowują się 

przy czytaniu egzemplarza. Filiacje szekspiro 

wskie nabierają wdzięku, rozumiemy bez trudu, że 

to młody polski romantyzm zachłysnął się po raz 

pierwszy Szekspirem poznanym w orygina le, że 

przyswaja go sobie, bo musi. Z tekstu wieje jakąś 

młodością, lekkością, czymś nie na serio, czymś, co 

się z reguły na scenie zatraca. Może to ów list do 

autora Irydiona, zamieszczony na wstępie, dyk

tuje tonację , w jakiej należy czytać, może chodzi o 

ten „ ariostyczny uśmiech"? W liście tym ze trzy razy 

Słowacki odwołuje się uparcie do Ariosta . 

(- ) We wspomnianym liście dedykacyjnym Sło 

wacki ręce zaciera z uciechy, że tyle napakował 

anachronizmów, które mają „ porazić śpiących w 

grobie historyków i kronikarzy". Nikt z insceniza 

torów nie powtórzył w sobie tej uciechy. (- ) Ale 

gdybyśmy tak (- ) zrobil i jakiś taki świat z napra 

wdę ludowej wyobraźni, gdzie jak w owych dzie 

wiczych lasach celnika Rousseau dzikie zwierzęta 

pożerają się z apetytem, to może rzecz dałaby się 

zobaczyć bardziej całościowo . Oczywiście Gopla 

na musiałaby być taka bardzo śliczna jak Prima

vera z Botticellego, bardzo narysowana i zrobiona. I 

w ogóle wszystko powinno być cacy, a tylko 

gdzieniegdzie wtręty makabry i okropności. Boć to 

jeden z najkrwawszych utworów w naszej litera 

turze. Autor sam nie bardzo może się doliczyć tru 

pów i w końcowym sądzie pomija zabójstwo Grab

ca, nie mówiąc o Gralonie. Drobiazg, Balladyna i 

tak zostaje odznaczona piorunem za całokształt 

działalności. 

Otóż właśnie, świat Balladyny jest światem 

ballady. Ballady rycerskiej i ludowej, i „stylizowa

nej'', i poetyckiej, ale wciąż ballady. W tym kon

tekście postać Filona, który we wszystkich sce

nach wydawał s i ę intruzem, staje się właśn i e 

autochtonem, nieledwie gospodarzem tego teatru. I 

jeszcze sprawa cudowności, cudowność powin 

na tu być uczciwa, jak się należy. Grabiec powi

nien się zwyczajnie i po prostu zam i e n iać w wie

rzbę . Osobiście najchętniej prosiłbym mistrza Ra

miganiego, żeby mi to załatw ił. Mam i sam na ten 

temat dyletanckie pomysły, ale niech już zostaną 

moją tajemnicą. Tak, to wszystko mieści się w 

balladzie - i sentymentalizm i okrucieństwo, 

i zbrodnia, i cudowność . 

1955 r. 

fragment rozdziału Ze szkicownika: „ Balladyna" 
w części O scenografii [w:] Kształt teatru, PIW 1972 

Kochany Eustaszku! 

Posyłam Ci ogromny manuskrypt tragedii pt. 
Balladina, o który raczysz się upomnieć. Nie żą 

dam ja wcale, abyś go natychmiast drukował, bo 
to może będzie za ciężko na księgarnię i drukar
nię, ale niech u Ciebie ten manuskrypt powoli 
oczekuje czasu, w którym bez żadnej straty bę
dzie mógł być drukowany, a wtenczas weź go 
pod prasę z oszczędnością, bo choć rzecz jest 
polska, ale niepatriotyczna, więc gotowa mi się 
źle odpłacić ; a oryginalność sama tej tragedii 
i rodzaju , w którym jest napisana, może długo 
rozkupowi sprzeciwiać się będzie; dlatego więc 
chciałbym oszczędnej edycji - choćby na bibu
le maczkiem - a to jest rzecz wielka, kiedy tak 
ubraną zgadzam się mieć moją faworytkę - i 
przyjaciółkę mojego przyjaciela Zygmunta K[ra
sińskiego]. (-) Na okładce Trzech poematów 
obwieść, że spod prasy wyjdzie wkrótce trage
dia pod tytułem Balladina. Niech to trochę za 
ostrzy ciekawość„ „ 

z listu Słowackiego do Eustachego Januszkiewicza z połowy listopada 1838 roku, 
z Florencji 

„. donoszę Ci, że się drukuje Balladyna - kochanka 
moja „ . Nie spodziewasz się, co to za dzieło .. . dosyć , że jest to 
osoba, która nas z Zygmuntem Kr. zaprzyjaźn i ła mocno, on ją 
bowiem polubiwszy, mnie polubił; oby mi i Ciebie 
zyskała„. Ale nie spodziewam się, bo to jest gorzkie dzieło, a 
świat w nim przez pryzma przepuszczony i na tysiączne kolory 
rozbity - wymaga, aby się kto w nim szczególniej pokochał. 
Widzisz, kochany Gaszyński , że ja drukuję i dru
kuj ę, i nie przestaję drukować„ . co z tego na koniec będzie, nie 
wiem ... Życz mi czytelników„. 

z listu Słowackiego do Konstantego Gaszyńskiego . 22 maja 1839. Paryż . 

„ Balladynę" napisał Słowacki w 1834 roku 
w Genewie 

pierwodruk: 

„Balladyna". Tragedia w 5 aktach przez 
Juliusza Słowackiego. Paryż. W księgarni 
i Drukarni Polskiej. 1839. 

prapremiera: 

7 marca 1862 roku w Teatrze im. Stanisła
wa hr. Skarbka we Lwowie. 

BALLADYNA 
akt IV - scena 1 

Chochlik gra na flecie smutną pieśń wiejską, a zmię
szane głosy w powietrzu poczynają śpiewać. 

Obie kocha pan; 
Obie wzięły dzban; 
Która więcej malin zbierze, 
Tę za żonę pan wybierze. 
Cha!.„ cha!„. 

Tobie szatan stróż 
Włożył w rękę nóż; 

Siostra twoja rwie maliny. 
A ty? a ty? Nóż twój siny 

Poczerwieniał krwią ... O!. „ 

Na twej czarnej brwi. 
Niby kropla krwi. 

Kto wie, z jakiej to przyczyny? 
Od maliny? lub kaliny? 

Może„. cha!„. 



„ M id su mmer-n ight' s-d ream" doskonalszego, 
kapryśniejszego, a jednak rzeczywistszego co do 
formy i treści swojej nie ma na świecie: płuc już 
dobrzem nadtracił i żółci mi przybyło niemało, od 
kiedy tłumaczę im, a oni nie rozumieją; nie widzą, 
że nawet pod historycznym względem ten czas 
winien być tak pojęty, bo był w rzeczywistości 

takim chaosem, taką mieszaniną. takim socjal
nym grochem z kapustą, chrześcijaństwa niedo
warzonego jeszcze i pogaństwa usuwającego się z 
powierzchni ziemi. Dalej wszystkie zarody na
rodowego charakteru postanowione, rzucone 
doskonale, bez żadnego musu, bez intencji, bez 
pedanterii. słowem. poetycznie! „Ja bym zbawcę 
zbawił." Kto inny od szlachcica polskiego takie 
słowo powiedziałby na kuli ziemskiej? (-) 

Dotąd opisywałem ci rozumem, krytyką. nie 
sercem, ale kiedy papier się coraz bardziej 
umniejsza, czuj. że mi serce rośnie w stronę 

twoją i rade by z piersi się wychylić, by spojrzeć ku 
tobie. Julu. zaklinam cię . nie dbaj o te gwary. które 
kiedyś nawrócą się do ciebie. Trzymaj, na kształt 
harfy eolskiej, duszę twoją wyżej nad 
wszystkie dłonie ludzi, wśród powiewów nieba: 
niech myśli Boga, promienie gwiazd i skrzydła 
przelatujących aniołów grają na niej, a nie myśli 
ludzi. redakcje paryskie, zdania, uwagi rozprawy ... . 

z listu Zygmunta Krasińskiego do Słowackiego, 28 lutego 1840 

Scenografia portretowydh zdjęć w dawnych ate 
lier określała więc miejsce, czas, stan, sytuację. 
Dopowiadała wizerunek osoby. Podobnie ekran 
ulicznego fotografa, z tym że funkcja idealizacyjna 
jest tu silniej zaznaczona, choć jednocześnie trak
towana z przymrużeniem oka, w ramach ludycz
na-towarzyskiej konwencji . Cały sztafaż tych fo 
tografii jest w dużym stopniu umowny, właściwy 
„pamiątce" - z miasta, odpustu, pielgrzymki. 

Aleksander Jackowski 
(Polska sztuka ludowa 1977 / 3) 

Edward Csató 

... Wiadomo, że przy Balladynie, jednym z największych 
pod względem rozmiarów dramatów Słowackiego, zawsze 
przedstawienie teatralne musi pominąć jakieś fragmenty. 
I rezygnacje z tekstu mogą zmienić się w rezygnacje ze 
spraw, byleby tylko znaleźć dostatecznie efektowną formę, 
która resztę materii poetyckiej zjednoczy i uspawiedliwi, 
w sposób przemawiający do naszej współczesnej wrażliwości. 

Z Balladyną bowiem sprawa wcale nie jest prosta, pomi
mo wszystkich wyrazów uznania, jakie zebrała na swoim 
koncie ze strony historyków literatury. Wydana w momencie, 
kiedy słońce romantyzmu przekroczyło już w Europie swoje 
południe, zebrała w sobie sporo cech ówczesnej maniery, 
które dziś nie budzą już w nas żywszego oddźwięku. Sama 
owa balladowość, bajeczność maszkarowo-feeryjna, czer
piąca zadowolenie estetyczne z sielanki zmieszanej ze zgro
zą, okropieństwem i tajemniczością - traktowana serio, 
dzisiaj musiałaby się wydać raczej naiwna. (- ) 

Publicznie przemawiało się o Balladynie najczęściej wy
sokim tonem. Było to słuszne i niesłuszne; słuszne - bo o 
czym w końcu mówić w superlatywach, jeśli nie o tym wspa
niałym i bardzo oryginalnym utworze, niesłuszne - bo owe 
chóry pochwalne, nie dając dojść do glosu zastrzeże
niom i oporom, w rezultacie zafałszowały nasz stosunek do 
Balladyny, nadały mu charakter banalny, oficjalny, szkolny. 
Takie opory właśnie powinno się wydobywać na jaw, dys
kutować, starać się odkryć ich źródła; i dopiero to pozwo
liłoby odkryć w tej kapryśnej tragedii jej prawdziwą świeżość i 
oryginalność. (-) 

Myślę, że także wiele przedstawień wyrażających ten 
kurtuazyjny, oficjalny, pietystyczny stosunek do Balladyny, 
zamiast rozładowywać owe „ podziemnie" istniejące wątpli 
wości, jeszcze je bardziej utwierdzało. Spektakl teatralny na
daje przecież kierunek wyobraźni widza , każe mu patrzeć 
przez swój pryzmat. Jeżeli celebruje coś, co widz odczuwa 
jako rzecz obcą i niewłaściwą, wytwarza w nim przekonanie, 
że jest to najbardziej organiczna i istotna cecha samego 
utworu.(-) 

Reminiscencje szekspirowskie są widoczne i wszyscy 
krytycy Balladyny o nich mówią. (-) Zapożyczenia, zarów-

l 
I 

Strażnicy grobu Chrystusa w Grodzisku Dolnym 

no z ballad romantycznych, jak i z Szekspira, są zbyt jawne, 
aby im można było przypisać znaczenie zwyczajnego wpły
wu literackiego; to po prostu tematy, które Słowacki chwyta 
ze świadomą nonszalancją, aby na ich tle rozsnuć wlasne 
wariacje. (- ) 

Kleiner mówi o twórczym przekształceniu motywów 
szekspirowskich; ale nawet wówczas naśladownictwo za
wsze pozostanie naśladownictwem, jeśli mierzyć Balladynę 
kategoriami szekspirowskimi. Trzeba się dopiero od nich 
oderwać, trzeba spojrzeć na te motywy jako na elementy, 
które w nowej całości uzyskały całkiem odmienny koloryt i 
pełnią odmienne funkcje estetyczne. Czyli , że trzeba by 
szukać w Balladynie organicznej całości nie poprzez elimi
nację wątków nie pasujących do koncepcji „uromantycz
nionego szekspiryzmu", ale poprzez znalezienie zasadnicze
go tonu, który by wszystkie owe dysonanse zharmonizowal, 
rozkładając je odpowiednio i podając pewne partie jak gdy
by w wielkich nawiasach . A właśnie ten ton zasadniczy da się 
wywieść z kapryśnego poematu Ariosta. (-) 

Ironia przede wszystkim zaznacza dystans. Ironizując 
poeta oddala od siebie przedmioty swojej wyobraźni, stawia 
je poza sobą, nie pozwala się z nimi identyfikować. Można by 
podejrzewać, że czyni to w obronnym geście, jak gdyby 
zrażony do świata, a nie czujący w sobie sił, by go zaatako
wać. Jest w tym poczucie wyższości, a jednocześnie niechęć 
do skonfrontowania go z realnym otoczeniem, wynikająca z 
pewnego rodzaju obawy czy nieśmiałości. Dlatego o ironii 
chętnie mówimy „gorzka", i przymiotnik ów aż zbanalizował 
się w tym zestawieniu. Ale za czasów romantyzmu zestawie
nie bynajmniej nie było zbanalizowane; przeciwnie jest to 
jedna z najważniejszych dla tego prądu spraw. Słowacki 
zresztą użył przymiotnika tego w innym kontekście, ale za
pewne coś podobnego miał na myśli, kiedy w liście do 
Gaszyńskiego nazwał Balladynę „gorzkim poematem". 

A więc - ariostyczny i gorzki. Mieniący się od fantasty
cznych przygód, przemian, przypadków, cudów i perypetii, 
roztopiony w baśniowym krajobrazie, igrający z nieprawdo
podobieństwami - a jednocześnie smutny, zachowujący 
dystans, ironiczny. Ale iron ia nie może przecież być skiero
wana przeciwko samej fantazji , jej smak ujawnia się dopiero 
w zetknięciu z rzeczyw i stością. Jakoż, Słowacki w innym 

liście wyraża pragnienie, aby przy wszystkich nieprawdopo
dobieństwach tej tragedii jej postacie posiadały prawdziwe, 
ludzkie, polskie serca . 

Wiadomo, że fantastyka tego rodzaju to stary literacki 
sposób wyrażania opinii o naszym zgoła niefantastycznym 
świecie poprzez przybliżenie, metaforę. Stary i nieobcy także 
naszej współczesności. (-) 

Główny i najbardziej ważki ladunek ironii zawarty jest 
chyba w akcji Balladyny, w jej dramatycznej konstrukcji, 
w tym, co mogłoby się wydać swobodnym kaprysem wy
obraźni igrającej z przypadkami, w tym, co poczytujemy 
słusznie za ariostyczne natchnienie Słowackiego . Dramat tę 
kapryśność obiektywizuje i czyni z niej cechę rzeczywis
tości. (-) 

Utwory takie jak Balladyna są nam w pewnym sensie 
znane z góry, choćbyśmy ich jeszcze nie czytali - ponieważ 
wątki i arsenał środków, jakimi operuje Słowacki, bardzo się z 
biegiem lat spopularyzowały. Dotyczy to większości sztuk 
klasycznych, ale Balladyny w wyższym jeszcze stopniu: Sło
wacki nie wymyślał tu bowiem treści, w dużej mierze korzy
stał z tematów znanych z legend, pieśni i twórczości artys
tycznej. Zabarwia! je tylko po swojemu i układał w oryginal
ną konstrukcję; oryginalną zresztą też nie tyle pod względem 
fabularnym, ile myślowym i nastrojowym. Jeżeli więc dzisiaj 
pragniemy zasugerować publiczności ową rzeczywistą ory
ginalność jego dramatu musimy przedstawienie skompono
wać w taki sposób, aby mialo ono w sobie dla widza coś 
nieznanego i niezwykłego. 

fragmenty rozdziału „Balladyna" z ariostycznym uśmiechem z tomu Szkice 
o dramatach Słowackiego. PIW. 1960. 



Ja to wiem, że szarlatanerią można ludzkość oszukać
zmusić ją do uczynienia rzeczy dobrej, dawszy jej 
miecz z fałszu, miecz dziecka ołowiany - ale się potem 
ludzkość mści straszliwie, mści hańby i plamy rozumu 
swego krwią rewo lucyjną ... Zabroniłem więc sobie 
wszelkiego fałszu , nawet w środkach - mogą mię więc 
ludzie ubiec, ale wiem, że nie wyprzedzą . 

Słowacki , Raptularz 

Juliusz Słowacki 1809-1849 

Któż słyszał - jakie tajemnicze słowo, 
Na którym stanąć mogliby synowie? 

Wszystko śpi głucho pod deską grobową. 
Kto co od trumien zasłyszał - niech powie, 

A odbudujem całą Polskę nową 
Na tym jedynym, tajemniczym słowie! ... 

N'lnę myśl anioł się we mnie uśmiecha, 
A razem pełny łez ... Cóż? nigdzie echa? 

Słowacki. Beniowski 

Na balkonie 
hodował kwiaty • • • 

Powierzchowność miał bardzo 
niepospolitą: budowa ciała wątła, 
mało rozwinięta, z jednym ramie
niem nieco podniesionym, z piersią 
zapadłą i wychudłymi rękami, uko
ronowana była głową kształtną o 
wyniosłym czole, spod którego 
świeciły ogromne czarne oczy, pa
trzące tak głęboko i wyraziście, iż 

wzrokiem jednym mógłby całe po
emata wypowiadać. Mały, czarny 
wąsik zaledwie ocieniał wąskie, 

lecz bardzo ruchome wargi, na któ
rych każde odbijało się aczucie, 
tak, iż na przemian już to drżały 
one rzewnym wzruszeniem, JUZ za
ciskały się gniewem, już wreszcie 
wykwitał na nich wyraz takiego 
szyderstwa, iż biada temu, kto ten 
ironiczny uśmiech wywołał: żadna 
zniewaga nie zabolałaby go tyle, 
co ta lekceważąca wzgarda. Ze 
wszystkich wieszczów naszych, nie 
wyłączając nawet Mickiewicza, 
który w chwilach natchnienia prze
istaczał się nie do poznania, żaden 
nie miał oblicza tak uduchowione
go w życiu codziennym jak Sło
wacki. A nie tylko wyraz twarzy, 
lecz i mowa jego nie schodziła 

nigdy z wyżyn poetycznego nastro
ju. (- ) Czuć w nim było . zawsze 

mędrca i poetę, zajętego wyłącz
nie kwestiami ducha i wieczności 
albo opatrznościowego posłannic
twa narodów. 

Zygmunt Szczęsny Feliński 

... Mówiono mi, że Słowacki mię pawiem nazywa i gdzie może, 
tam szkaluje. Nigdy mu żadnego gburstwa nie zrobiłem, trzyma 
jąc się zawsze z daleka - nie rozumiem czego ten cymbał chce 
ode mnie? Może się też w Tobie kocha? .... 

Fryderyk Chopin 
(z listu do Delfiny Potockiej) 

Mieszkał wykwintnie, zaopatrzony we wszystko, a nawet w kwiaty, w 
których „poczuwał ducha" .(-) Czekał na mnie w salonie, przechadza 
jąc się w swej wschodniej sukni, jakiej w Jerozolimie używał. Szczupłej 
postaci i nadwątlonego zdrowia, twarzy niewiele ta suknia dodawała 
powagi . Oko zresztą żywe i młode, a w nim spojrzenie przenikliwe. 
Czoło wysokie, we włosy blond ozdobne i wąsik mały spajały go z żyją
cym światem, a broda tylko nieco naprzód wysunięta , dumą i śmiałością 
groziła. W ogóle wydawał się być ruiną dawnej świątyni ... 

Wojciech Kornel i · Stattler 

Wiadomo, że Słowacki ufał nie tylko potędze swego rozwijającego się naów
czas geniuszu, lecz z zadowoleniem spoglądał na samego siebie, cenił się wyso 
ko i przeceniał może jako zdobywca serc niewieścich . Wziął też w tym przypadku 
swobodną uprzejmość młodej panienki Marii Wodzińskiej za oznakę głębszego 
uczucia. Nie wiedział lub wiedzieć nie chciał, iż prawie przeciwne wywierał wra 
żenie. Był niesympatycznym. (- ) Pretensjonalny, w humorze zmienny jak dzień 
marcowy, to wymuszony, to znów ckliwy, odznaczał się nienaturalnością. 

W stroju pozował na dandysa i w pamięci pań tkwi dotąd wspomnienie płaszcza 
płóciennego z peleryną ozdobioną z brzegu zielonym hahem. Słowem świado
mość geniuszu występująca w jaskrawych wyrazach, a także zarozumiałość już 
czysto światowa nie zjednywały mu ani serca ani nawet należytego uznania. (- ) 

Dzień był pogodny, goście rozproszyli się po ogrodzie lub zasiedli pod cie
niem werandy. Z drzwi otwartych salonów dolatywały akordy. To Maria grała na 
fortep ia nie. Wtem do salonu wpada Słowacki , szybkim krokiem zbliża się do Marii, 
przyklęka, składa pocałunek na rąbku jej szaty, po czym drugimi drzwiami opuszcza 
nagle salę, (- ) Ta scena oryginalna rzuca światło na egzaltację uczu 
cia poety. 

Antoni Wodziński 

Że Słowacki lubił samotność i kontemplację ducha, to prawda; 
że pojmował życie inaczej niż ludzie powszedni i żył ciągle 
w atmosferze ducha, i na to zgoda, lecz zaprzeczamy temu, 
ażeby z ludźmi żadnej zgoła styczności przyjaznej nie miewał. 

Aleksander Niewiarowski 



Dziki, kapryśny, nerwowy, nierówny, pozujący, zaro
zumiały, złośliwy, często zgryźliwy , nie był to w ogóle 
charakter, co by umiał pociągać innych ku sobie. 

Józefa z Wodzińskich Kościelska 

... Żył on [Słowacki] odosobniony od świata na 
rue Ponthieu, na czwartym piętrze i miał balkon, na 
którym hodował kwiaty. Był już wówczas bardzo 
mizerny, w ciągłej gorączce, gdyż jak mówiono, 
zażywał opium, aby sprowadzić widzenia, które 
nieraz mi opowiadał. Nerwy jego były kompletnie 
roztrzaskane, organizm złamany. Często bardzo, 
mówiąc łzami się zalewał. Jeszcze w r. 1833 (-)to 
był inny człowiek: wesoły, dowcipny, towarzyski -
później obcowanie z nim było fatygujące, bo - jak 
mówiłem - albo gadał niestworzone duby, albo 
płakał. 

Konstanty Gaszyński 

Słowacki na koniu w czasie podróży na Wschód w 1837. 
rys. Zenon Brzozowski 

Dziwny człowiek! Żal mi go nieraz. Ma, prawda, 
uprzedzonych przeciw sobie, ale jego uprzedzenie za 
sobą przechodzi także granice zwyczajne. (-) Szko
da, że nie mógł się otrząsnąć w Beniowskim z zaro
zumienia i osobistości; zwracałem jego uwagę na to 
jeszcze przed drukowaniem poematu, ale mi wręcz 
odpowiedział, że właśnie dla siebie głównie napisał 
Beniowskiego ... 

Seweryn Goszczyński 

Znakomity to, genialny poeta i dobry, 
biedny, opuszczony człowiek. Wieleśmy wie
czorów przemarzyli razem„ 

Zygmunt Krasiński 

Potem prosił, żeby go posadzić w innej pozycji, a kiedyśmy to 
uskutecznili, powiedział - zawsze z uśmiechem: 

- Może to w tym położeniu śmierć mnie zastanie . 
Potem zamilkł, ale spozierał na zegarek, jakby chciał wiedzieć, o 

której godzinie do wieczności się przenosi. Przed samym zgonem 
wyciągnął do nas ręce i zrobił znak, że chce wstać , lecz zaledwie
śmy go podnieśli, obfity pot zaczął prawie lać się z jego twarzy i całe 
ciało mocno drżeć poczęło. Oddech był coraz cięższy, trud
niejszy i powoli słabł, oczy na wpół się zamknęły i mgłą zaszły; 
podtrzymywałem mu głowę a Petiniaud nacierał mu puls i skronie -
ale już nic nie pomagało. Po chwili oddech ustał i serce bić przestało; 
wszystko się skończyło, już nie żył. 

Zygmunt Szczęsny Feliński 

Na pogrzebie było 30 ziomków - nikt głosu nie 
zabrał, nikt nie uczcił choćby słowem jednym pamięci 
największego mistrza rymów polskich. - Biedny! 
biedny! towianizm go zabił. Ileż to on marzeń przema
rzył - ileż to wielkich przeznaczeń . widział przed sobą! 

Zygmunt Krasiński 

Drą się o wolność - Boże, nachylaj im grzbietu, 
Bo wolność jest jakoby posiadanie fletu; 
Jeśli go weźmie człowiek muzyki nieświadom, 
Piersi straci - i uszy sfałszuje sąsiadom. 

Juliusz Słowacki 

Witold Gombrowicz 
- Hm ... hm„. A zatem dlaczego Słowacki wzbudza w 

nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy z poetą czy
tając ten cudny, harfowy poemat W Szwajcarii? Dla
czego, gdy słuchamy heroicznych, spiżowych strof Króla 
Ducha, wzbiera w nas poryw? I dlaczego nie możemy 
oderwać się od cudów i czarów Balladyny, a kiedy zno
wu skargi Lilli Wenedy zadźwięczą, serce rozdziera się 

nam na kawały? I gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek 
nieszczęsnemu królowi? Hm„. dlaczego? Dlatego, pano
wie, że Słowacki wielkim poetą był! Walkiewicz! Dlacze
go? Niech Walkiewicz powtórzy - dlaczego? Dlaczego, 
zachwyt, miłość, płaczemy, poryw, serce i lecieć, pędzić? 
Dlaczego, Walkiewicz? (-) 

- Dlateg.o, że wielkim poetą był! - powiedział Wal
kiewicz, uczniowie wycinali scyzorykiem ławki albo ro
bili małe kuleczki z papieru, najmniejsze, jak mogli, i 
wrzucali je do kałamarza. Był to niby staw i ryby w sta
wie, więc też łowili je na wędkę z włosa, ale nie udawało 
się, papier nie chciał chwytać. Więc włosem łechtali nos 
albo podpisywali się w zeszytach, raz za razem, to z za
krętasem, to bez, a jeden kaligrafował przez całą stronicę: 
- Dla -cze-go, dla-cze-go, dla-cze-go, Sło-wac -ki, Sło -

-wac-ki, Sło-wac -ki, wac-ki , wac-ki, Wa-cek, Wa-cek-
-Sło-wac-ki-i-musz-ka-pchła. Twarze im zbiedniały . 

(-) Nauczyciel westchnął, stłumił, spojrzał na zegar.ek i 
mówił. 

Wielkim poetą! Zapamiętajcie to sobie, bo ważne! 
Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim po
etą był! Nieroby, nieuki, mówię wam przecież spokojnie, 
wbijcie to sobie dobrze do głowy - a więc jeszcze raz 
powtórzę, proszę panów: wielki poeta, Juliusz Słowacki , 

wielki poeta, Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwy
camy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Pro
szę zapisać sobie temat wypracowania domowego: „Dla
czego w poezjach wielkiego poety, Juliusza Słowackiego, 

mieszka nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza?" 
W tym miejscu wykładu jeden z uczniów zakręcił się 

nerwowo i zajęczał: 
- Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam! Wcale się 

nie zachwycam! Nie zajmuje mnie! Nie mogę wyczytać 
więcej jak dwie strofy, a i to mnie nie zajmuje. Boże, 

ratuj , jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca? 
- Wytrzeszczał oczy i usiadł, grążąc się w jakieś bez
denne przepaście . Naiwnym tym wyznaniem aż zakrztusił 
się nauczyciel. 

- Ciszej, na Boga! - syknął. - Gałkiewiczowi sta
wiam pałkę. Gałkiewicz zgubić mnie chce! Gałkiewicz 
chyba nie zdaje sobie sprawy, co powiedział? 

GAŁKIEWICZ 

Ale ja nie mogę zrozumieć! Nie mogę zrozumieć, jak za
chwyca, jeśli nie zachwyca. 

NAUCZYCIEL 
Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłuma
czyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca . 

GAŁKIEWICZ 

A mnie nie zachwyca. 

NAUCZYCIEL 
To prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz 
nie jest inteligentny. Innych zachwyca . 

GAŁKIEWICZ 

Ale, słowo honoru, nikogo nie zachwyca. Jak może za
chwycać, jeśli nikt nie czyta oprócz nas, którzy jesteśmy w 
wieku szkolnym, i to tylko dlatego, że nas zmuszają siłą ... 

NAUCZYCIEL 
Ciszej, na Boga! To dlatego, że niewielu jest ludzi na
prawdę kulturalnych i na wysokości.„ 

GAŁKIEWICZ 

Kiedy kulturalni także nie. Nikt. Nikt. W ogóle nikt. 

NAUCZYCIEL 
Gałkiewicz, ja mam żonę i dziecko! Niech Gałkiewicz 
przynajmniej nad dzieckiem się ulituje! Gałkiewicz, nie 
ulega kwestii, że wielka poezja powinna nas zachwycać, a 
przecież Słowacki był wielkim poetą„ . Może Słowacki nie 
wzrusza Gałkiewicza, ale nie powie mi chyba Gałkie
wicz, że nie przewierca mu duszy na wskroś Mickiewicz, 
Byron, Puszkin, Shelley, Goethe .. . 

GAŁKIEWICZ 

Nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi, 
wszystkich nudzi. Nikt nie może przeczytać więcej niż 

dwie lub trzy strofy. O Boże! Nie mogę„. 

NAUCZYCIEL 
Gałkiewicz, to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, 
będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, 
a więc zachwyca . 

GAŁKIEWICZ 

A ja nie mogę . I nikt nie może! O Boże! 

fragment z Ferdydurke 
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