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Z ZIEMI RODZINNEJ 

28 czerwca 1927 roku złożono w krypcie nekropolii wawelskiej przywiezione z paryski'ego 
cmentarza na Montmartre szczątki Juliusza Słowackiego. W ten sposób, podczas uroczystości 
o najwyższej państwowej randze, przy d:twiękach dzwonu Zygmunta, dokonano swoistej 
koronacji poety - autora Kr6la-Ducha. Z tej okazji Julian Tuwim napisał gorzko-ironicznie: 

Świat się matce odpłacił: 
Odni6sł proch. 

Z trójcy polskich wieszczów romantycznych właśnie Słowacki najintensywniej i najbujniej 
przeżył swoje niedługie życie w gorączkowym, jakby zachłannym dążeniu do wykreowania 
Poezji jako aktu Czynu. Była to kreacja oparta na elementach najistotniejszych - Ogień - Idea: 
Polska - On - Salomea, by dokończyć za Tuwimem. 
Urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, zwanym ,,Atenami wołyńskimi" od sławnego 

Liceum, w którym poezję i wymowę wykładał ojciec, Euzebiusz Słowacki, tłumacz i poeta, 
autor klasycystycznych tragedii Wanda i Mendog, które wywarły swój wpływ na pierwsze próby 
dramatyczne Juliusza. Ojciec zmarł w 1814, a po jego śmierci matka, Salomea z Januszewskich, 
zabrała syna do Wilna, gdzie wyszła za profesora medycyny tamtejszego uniwersytetu, Augusta 
Ludwika Becu, przedstawionego po latach przez Adama Mickiewicza w Dziadach pod postacią 
zdradzieckiego Doktora. Miało to zawsze znaczenie w stosunkach obu poetów. Sytuację 
pogorszyła ustna recenzja, jaką Mickiewicz wydał po ogłoszeniu pierwszych dwóch tomików 
Poezji Słowackiego w 1832: ,jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościÓł 
- ale w kościele Boga nie ma". 
Wpływ matki, kobiety żywej i przedsiębiorczej, choć skłonnej do egzaltacji, miał ogromne 

znaczenie dla ukształtowania osobowości, zainteresowań i gustów chłopca, jak również 
prowadzony przez nią salon towarzyski. Swoje piętno odcisnęła również przyja:tń z dobrze 
zapowiadającym się orientalistą, Ludwikiem Spitmaglem, do którego samobójczej śmierci 
Słowacki wiele razy wracał. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Wileńskim na polecenie 
matki wtt829 podjął aplikanturę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. a 
w 1831 dzięki protekcji księcia Adama Czartoryskiego przeniósł się do Biura Dyplomatycznego 
Rządu Narodowego. 

W tym okresie powstawały pierwsze liryki oraz powieść poetycka Hugo utrzymana w stylu 
byronowskim. Napisał również kolejne powieści, wydane dopiero w 1832: Żmija, Jan Bielecki, 
Mnich, Arab oraz pierwsze tragedie: Mindowe o litewskim księciu walczącym z Krzyżakami 



oraz Marię Stuan, w której odmiel)Die niż Fryderyk Schiller pokazał portret psychologiczny 
królowej. Tragedie pisane były według reguł klasycystycznych ale wypełnione duchem 
romantycznego niepokoju. 

Momentem przełomowym i źródłem energii dla całej pó:tniejszcj twórczości było Powstanie 
Listopadowe, którego Słowacki stał się bardem dzięki wielokrotnie drukowanym w prasie: 
Hymnowi, Odzie do wolności, Kulikowi i Pieśni Legionu Litewskiego. Prawdopodobnie pod 
naciskiem matki 8marca_1831 wyjechał z Warszawy przy okazji przyjmując misję kuriera 
dyplomatycznego Rządu Narodowego do Paryża i Londynu. 

Po krótkim pobycie w Paryżu, gdzie „poetę rewolucji'' przyjęto raczej chłodno, na c;ro;ry lata 
wyjechał do Genewy. Tutaj dokonał weryfikacji stosunku do własnej twórczości, szczególnie w 
liryce miłosnej (W Szwajcarii), w czym dopomógł mu romans z Marią Wodzińską. Powstałe 
wówczas dramaty są również wynikiem rewizji stosunku do teatru. Słowacki oglądał w Londynie 
i Paryżu wiele przedstawień w konwencji inscenizacji romantycznej. Mylny jest obiegowy sąd 
o niesceniczności jego dramatów, gdyż wizyjny ich kształt rodził się włafaie z doświadczeń 
widza teatralnego. 
Reakcją nam część Dziadów był Kordian (1833). Można w nim odnaleźć wątki zaczerpnięte 

z Szekspira i Goethego, ale w całości jest na wskroś oryginalną próbą tworzenia dramatu 
narodowego. Wydanie drukiem przyjęto jednak bez echa. W 1835 Słowacki napisał nie 
dokończonego Horsztyńskiego, romantyczną historię hetmana Kossakow~kiego zamieszanego w 
zemstę na konfederacie barilim Horsztyńskim i jednocześnie zakochanego w jego młodej żonie. 
W Szwajcarii powstała również Balladyna oraz powieść o powstańcu greckim Lambro. 

'J3..JJ,;;, ... A., l tu{,... r· ~ J~ .+!.;._. J 
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Rękopis „Balladyny" 

Podczas pobytu we Włoszech, gdzie spotkał się z wujem Teofilem Januszewskim, poznał 
Zygmunta Krasińskiego i zawiązał z nim trwałą literacką przyja1.6, zagrożoną jedynie polemiką 
wokół Psalmów przyszłości Krasińskiego w 1845 r. 
Ówcusną modą w 1836 udał się Słowacki w podróż na Wschód do Palestyny przez Grecję, 

Egipt i Syrię. Z tego okresu pochodzi Hymn o zachodzie słofica, poemat dygresyjny Podróż do 
Ziemi ~więtej z Neapolu oraz poemat prozą Anhelli, przedstawiający środowisko emigracyjne. 
Osobne miejsce miała wstrząsająca powieść Ojciec zadżumionych o Arabie, który stracił całą 
rodzinę. . 

W grudniu 1838 poeta osiadł na stałe w Paryżu, gdzie wydał nagromadzony w podróży dorobek. 
Ukazały się także nowe utwory, w tym tragedia Mazepa (1839) o Kozaku, paziu króla Jana 

· Kazimierza. Utwór ten był najwcześniej i najczęściej wystawianym dramatem Słowackiego. 
Już w 1847 odbyła się premiera w Budapeszcie (nota bene w tłumaczeniu z przekładu 
niemieckiego), w Krakowie dopiero po śmierei autora w 1851 r. W tym samym czasie powstała 
również druga obok Balladyny kronika historyczna - Lilla Weneda przedstawiająca tragedię 
ginącego narodu znowu, jak w wielu innych przypadkach. w kontekście Powstania Listopadowego, 
mimo przybranego kostiumu mitologicznego. Natomiast w konwencji realistycznej napisane 
zostały dramaty historyczne Jan Kazimierz i Zlota Czaszka czy pobrzmiewająca duchem Szekspira 
Beatryks Cenci oraz jeden z najwspanialszych dramatów romantyzmu Fantazy (1844) naznaczony 
w największym chyba stopniu ironią romantyczną.Posmak skandalu miały aluzyjne podobieństwa 
Fanta7.ego i Idalii do Z. Krasińskiego i Joanny Bobrowej, w której również Słowacki był zakochany. 

Na nasilające się ataki lub postawy niechęci odpowiedział Beniowskim (1840) poematem, 
w którym przygodową historię młodego szlachcica przeplatał aktualnymi polemicznymi 
dygresjami. W wielu miejscach odparowywał ataki niechętnej krytyki; w fmale pieśni piątej 
wyzwał na poetycki pojedynek przywódcę emigracyjnego ,,matecznika'' - samego Mickie
wicza. 

Do krótkiego pojednania między poetami doszło za sprawą Andrzeja Towiańskiego w 1842, 
głoszącego mesjanistyczną koncepcję rozwoju świata. Słowacki początkowo powitał Mistrza 
Sprawy Bożej z największym entuzjazmem, jednak wkrótce zrażony dwuznacznym politycznie 
serwilizmem odmówił posłuszeństwa i wystąpił z Koła. Dzięki temu jednakże sformułował 
własną genezyjską doktrynę, wyłoż9ną w Genezis z Ducha (1844), w której w oparciu o 
pr7.eddarwinowskie koncepcje ewolucjonizmu dowodził postępowego rozwoju duchanadrodu 
metempsychozy. Szczególne miejsce w tej teorii miały zespoły duchów, czyli narody. C7.ęść z 
nich, ,,królewskie", były szczególnie doświadczane przez Boga w myśl mesjanistycznego 
przeznaczenia. Przykładów miał dostarczyć zaplanowany na wielką skalę epos biStoryczny 
Kroi-Duch, pisany od 1845 r. i nie dokończony. 
Myśl genezyjską wykładał Słowacki również w dramatach, przede wszystkim w Samuelu 

Zborowskim (1845), w którym przedstawiony został pośmiertny sąd między dwoma duchami: 
kanclerzem Janem Zamoyskim i szlachcicem Zborowskim, determinujący dalsze dzieje Polski; 
a także w dramatach z kręgu konfederacji barskiej i koliszczyzny: Księdzu Marku (1843) i ~nie 
sff!bmymSalomei(1844)oraz7.awicyCzamym(184445).2'.achwyconydramatem.PedroCaldccona 
Książę Niezłomny, kt61'y Słowacki odczytywał w duchu teorii genezyjskiej, nauczył się specjalnie 
his:ą>ańskiego a następnie kongenialnie sparafrazował to dzieło (1843). 

· Na wieść o wybuchu powstania wielkopolskiego wiosną 1848 roku udał się do Poznania, gdzie 
27 kwietnia przemawiał na posiedzeniu Komitetu Narodowego. Po interwencji policji wyjechał 
do Wrocławia. Tutaj 7 maja zobaczył się z matką po raz pierwszy od wyjazdu z ojczyzny i po raz 
ostatni. Wrócił do Paryża i wkrótce potem, 3 kwietnia 1849 zmarł na grutlicę. 
Spośród współczesnych właściwie tylko kilku doceniało niepospolity wymiar twórczości i 

osobowości Juliusza Słowackiego. Dopicco twórcy Młodej Polski okrzyknęli go swym prekursorem 
a rok 1909~ obchodzony jako jubileusz stulecia poety, dał pierwsze krytyczne wydanie dzieł. 

. ~~ 



Z listu 
Juliusza Słowackiego 

do Matki 

Dnia 18 grudnia, Genewa 1834 r. 

9{ą,juk.ącftańsza AfattW Moja! 

Oaostatniego mego Bstu,w przeciqgu miesUµ:a upfynionego, napisałem nowąsztu~ 
teatralną - nióy trageaiq., poa tytułem '13Jll.LL.MJI?{?l.. Z ws.zystfjcft. rzeczy, /(Jóre 
tfotyckzas moja mózgownica urotf.ziła, ta tragedia jest najfeps.za -2JU!łas.zcza, i;e otworzyła 
mi nową tfrogę, nowy kraj poetyczny, nie tk!rięty fudzKJI, stopą, kraj o6szerniejs.zy niż ta 
6ieana .ziemia, 60 idealny. Zo6aczysz k.ieiyś AfattW k.ącft.ana, co to .za tf.ziwna kraina - i 
czasy. '1.Tagedia cała potfoóna tfo starej 6affaiy, ułożona tat ja{(Py ją gmin uK.fadaf, 

· przeciwna .zupełnie prawd.zie liiswrycznej, czasem przeciwna potfo6ieństwu tfo prawdy. 
Ltukk jeanat stamłemsię, aóy óy{i prawtf.ziwi iaóyw sercu mieu nasze serca„. ~ TtWgę 
tu tfać cik.ącliana Afa.TtW, wyoliraienia tfoK.fatlnego rotf.zaju tframatycztwściw mojej trage
aii. Jei;eti ma ona rotf.zinne potfo6ieństwo .z KJ;órą .znajomą sztukfh to cliy6a .z !l(J{_ÓL'E9vl 
L~Su~a. O,giyóy stanęła k.ieiy przy kró{u Learze/ Sze~ i ',Dant są teraz 
ttWUni k.ącft.anf@mi -i już taKJest oi dWócft. Cat. Im więcej w oóydWócli się wczytuję, tym 

więcej witf.zę pię{crwści. 

Juliusz Słowacki -DZIEŁA. TOM XI - LISTY DO MATKI. 1949, s. 211. Fragment. 

AR1YZM 
I NAŚLADOWNIC1WO 

Kompozytor polski. Władysław Żeleński (1837-1921), autor oper: KONRAD WALLENROD 
(1884), JANEK (1900), ST ARA BAŚŃ (1906), napisał również operę GOPLANA, w oparciu o 

- BALLADYNĘ Słowackiego, podług libretta Ludomiła Germana W 1965 roku Maria Straszewska 
opracowała libretto Gennana na nowo dla Teatru Muzycznego w Gdyni. 

W XIX wieku dramaty Słowackiego grano najczę§clej w Krakowie, gdzie dla kultury polskiej 
zawsze były bardziej sprzyjające wyrunki, niżeli w ówczesnym zaborze rosyjskim. Jest rzeczą, 
iż spośród dzieł romantyków, wszystkie 14 dramatów Słowackiego przyjmowano jako oryginalnie 
związane z teatrem i wzbogacające jego wyraz. _ · 

W lutym 1904 roku, na naszej scenie w Sosnowcu, dano przedstawienie BALLADYNY na 
benefis aktorki J: Modi.elewskiej. „Nie wszystkie role były właściwie obsadzone. NiefoxtUnnie 
dobrane stroje raziły oko."-

W 1907 roku w Warszawie, w Teatrze Rozmaitości, po 70 latach wystawiono BALLA
DYNĘ, długo n ie dopuszczaną przez cenzurę, a i wtedy okrojoną. Cenzorów carskich przerażał 
ów „ariostyczny uśmiech", duchy rycerzy, legendarnych władców Polski, całe poruszające 

- wyobraźnię przekleństwo zagadki naszej mitycznej przeszłości. Już nie mówiąc o kwestii 
GRABCA w akcie III, scenie IV, która musiała alarmować umysły cenzorskie odniesieniami do 
sytuacji w zaborze rosyjskim. 

Warszawskie przedstawienie w 1907 roku poprzedziło pierwszy ,,festiwal'' sztuk Słowackiego 
w Krakowie. Ku uczczeniu I OO rocznicy urodzin poety, w dniach 16-29 pa:t.dziernika 1909 roku, 
w Teatrze Miejskim, za dyrekcji Ludwika Solskiego, wystawiono 10 dramatów Słowackiego, w 
tym także BALLADYNĘ. Wtedy właśnie Teatrowi Miejskiemu w Krakowie nadano imię 
Juliusza Słowackiego. 

Głośnym, zapamiętanym przez kroniki teatralne, było przedstawienie BALLADYNY, z 
premierą dnia 7 maja 1914 roku, w Teatri.e Polskim w Warszawie, w reżyserii Arnolda Szyfmana, 
ze scenografiąFerdynan.Ja Ruszczyca. Jego projekty przetrwały do naszych czasów, do dzisiaj 
są też ozdobą wiciu alhumów teatralnych. Ruszczyc przedstawił w swej BALLADYNIE 
nieokreśloną epokę, nieokreślonych ludzi lecz niewątpliwie rzeczywisty świat, mieszczący się 
w naszej mitycznej wyobraźni. 

Pierwszym z pisarzy, który poświęcił BALLADYNIE szerszą uwagę krytyczną był Cyprian 
Norwid - „O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych wystąpieniach (z dodatkiem rozbioru 
BALLADYNY)'' w: ,,Pisma wszystkie. Proza. Częśćl.1971 ''. T. VI, s.416. 

Niebawem ukazała się pierwsza monografia Antoniego Małeckiego, lwowskiego historyka 
literatury, pt. ,,Juliusz Słowacki, jego życie i dzieło w stosunku do współczesnej epoki (1861-
68)' ' . Małecki wywiódł BALLADYNĘ z ,,Lilii'' Mickiewicza, ,,Malin'' Chodiki, z ludowej 
pieśni o „Cudownej piszczałce" i trzech siostrach: 
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Graj siostrzyczko graj! 
Boże cię skaraj. 
Toś ty siostro mnie zabiła, 
Boś mi szczęścia zazdrościła. 

Antoni Małecki objaśniał BAILADYNĘ kluc7.em przypadku, wywodził ją z refleksji 
Słowackiego nad dramatem greckim. Sądził, że BAILADYNA była tym samym, co świat 
heroicmy dla Greków, wyrazem pierwiastków z pogranicza religii i historii, z mitologii 
bohaterskiej. 

My nasze dzieje mitycme dorabia™my sobie długo i pótno, jeszcze w XVIII wieku. 
Pamiętamy z tego niewiele. Każde pokolenie wie mniej I Cóż bo wiemy? O Popielu, Popieli
dach, o Piaście-kołodzieju, o W andziel 

Tymczasem BAILADYNA była całkowicie nowym dramatem romantycmym, z siłą 
apelowała,do narodowej wyobratni. Przypisywano jej w tamtych czasach maczenie ukryte, 
alegorycme. Całą literaturę romantycmą traktowano jako dzieła zaszyfrowane politycznie, 
maczeniowo. Czas był po temu, by rodziły się takie dzieła oraz takie ich wykładnie. 

Józef Szujski, współautor „Teki Stańczyka'' pisał w 1867 roku, iż BAILADYNA jest to 
obraz tworzenia się różnych warstw w przedchrzdcijańskim polskim społeczetistwie. 
BAILADYNA miała reprezentować sżlachtę i arystokrację, słowem, 'Zly pierwiastek naro
dowy. Rozumiana była jako matka wszystkich manych w hiśtoriirokoszan. Przyłożeniu taV.;ego 
klucza do takiego dramatu przeczyłby Kirkor, pan czterowieżowy, „ceglanej fortecy'', który 
gotów był iść ze swym wojskiem na Golgotę, aby uwolnić Chrystusa od męki. Był więc 

chrzekijaninem, postacią nowszych czasów. ' 

Już Małecki wiedział, że od teatru greckiego 
bliższy był Słowackiemu Szekspir. Miałka dość 
byłaby anegdota, od której wyszedł Słowacki, 
że wdowa miała dwie córki, że córka córkę za
biła. Na wielki dramat romantycmy tego two- ,.. 
rzywa było za mało. Poeta sięgnął więc do Szek- "' 
spira. GRALONA zabitego z tyłu przez BAL
LADYNĘ, matkę wypchniętą z domu na burzę 
-wziął Słowacki z KRÓLA LEARA. Cały fata
lizm zbrodni, zabójstwo GRABCA, zjawienie 
się ANIELI podczas uczty zaczerpnął z MAK
BET A. BAILADYNA przestała być ludowa, 
pierwiastek ludowości rozpłynął się między 
fantastycmością a tragicmością. BALLADY
NĄ stała§ięLADY MAKBET. GOPLANA wy
szła na świat z GOPŁA. 

Skąd pochodzi wiara w świat nadzmysło
wy, którym przesycona jest BAILADYNA? 
~je stawiajmy takich pytań. Ta wiara jest 
wieczna, przedchrześcijańska, pogańska. 

Świat fantastycmy niezwykle bogato repre
zeritow an y jest w folklorze polskim, 
w naszej wyobratni obyczajowo-kulturowej. Rys.J.Hegenbarth . 
W literaturze światowej SEN NOCY LE'INlEJ S:zekspirajest najdoskonalszym wyobrażeniem 
tego pierwiastka, najbardziej odpowiada temu kierunkowi ludzkiej fantazji. Szczytem piramidy 
szekspirowskiej wyobratni są: PUK i TYTANIA. Na nich właśnie wzorował Słowacki: 
GOPLANĘ, CHOCHLIKA. SKIERKĘ. O czymś także mówi miłość TYTANII do OSŁA i na 
niej wzorowana miłość GOPLANY do GRABCA. CHOCHLIKI w BALLADYNIE mają te same 
obowiązki względem GOPLANY, co ELFY względem TYTANII w ŚNIE NOCY LETNIEJ. 
Skarżą się w ten sam sposób. W BALLADYNIE mamy kopię ich skarg. . 

Czegóż my w BAILADYNIE nie słyszymy? Gdy owej krwawej nocy w akcie IV, scenie IV 
BALLAĘ>YNA woła: 

„~wiecy! - mój cały zamek za błysk świecy!'' 
przychodzi nam na myśl podobnie ro7t>aczliwachwila z zYCIA I §MIERCI RYSZARDA m -
Szekspira, kiedy KRÓL RYSZARD woła na polu bitwy: 

„Konia! Konia! Me kr6lestwo za konia!'' 
Uroda BALLADYNY leży więc w rozległych zapożyc:zeniach, w artyzmie naśladownictwa, 

jakie bywa cechą niektórych arcydzieł. 
JAP 



ROPELEWSKI -SŁOWACIQ 
w 1839 rok.u rougrała się dramatycma batalia między Słowackim a jego bardzo zjadliwym i dokuczliwym 

krytykiem, Stanisławem Ropelewskim. Po opublikowaniu ~CH "!'°~TÓW: OJCIEC ZADŻUMIONYCH: 
W SZWAJCARII, WACŁAW, występujący w czasop1ś1D1e emigracy~~ MŁODA ~~~KA R~pelewski 
p<>Ul<>wił be:zkompromisowo wyjamić przyczyny „dziwnego rozbratu poeZJl u społec~~ . Podobnie wySUV>R 
przeciw Słowackiemu po ukazaniu się w tym samym rok.u BALLADYNY. Słowacki replikował w BENIOW-

S~ . 
Wyjdę z dzisiejszej estetycznej cidni 
I skrzydeł mojej Muzy rozpostarr:ie 
Tęczowym blaskiem was oślepi wcześniej, 
Niż miałem zamiar. Suszę tylko głowę, 
Jak w rzecz wprowadzić rzeczy nadzmysłowe. 

Rys. J. Hegenbanh. 

Nię podobało się już w BALLADYN/ E, 
Ze mćj maleńki Skierka w bańce z mydła 
Cicho po rzece kryształowej płynie, 
Że bańka się od gazowego skrzydła 
Babki-konika rozbija i ginie, 
Ze w grobie leżąc Alina nie zbrzydła, 
Lecz piękna z dzbankiem na głowie martwica 
Jest jak duch z woni malin i z księżyca. · 

Nie podobało się, ie Grabiec spity 
Jest wierzbą, ie się Balladyna krwawi, 
Ze w całej sztuce tylko nie zabity 
SufleriMWDAPOLSKA,cosiębawi 
Jak kaidy głupiec, plwając na sufity 
Lub w studnię ... która po sobie zostawi 

T~l~ co~~ my~la~ rozw~lin,. 
A pewrne me won mury - ani malm. 

Juliusz Słowacki- DZIEŁA. 1949. Tom m - POEMATY. BENIOWSKI. WIERSZE 740~. 

JAN PIERZCHAŁA 

PRÓBY, ALUZJE, PROTESTY 

Kiedy w latach 1927-1939 Leon Schiller zaczął budować własny model teatru, który za 
Wyspiańskim nazwany został „ogromnym'', w repertuarze jego wielkiej sceny znalazły się 
cztery dramaty Słowackiego. Słowackim interesowała się ,,Reduta" Osterwy; wystawiano go 
konspiracyjnie w czasie okupacji. Wydarzeniem była ówczesna nowatorska inscenizacja 
BALLADYNY w „Teatrze Niezależnym" Tadeusza Kantora. 

Po wojnie Słowacki ustąpił miejsca DZIADOM - Mickiewicza, NIEBOSKIEJ KOMEDII -
Krasińskiego, potem Norwidowi, który włamie w całości przyswojony został wreszcie polskiej 
kulturze literackiej. 

O dramaty Słowackiego upomniała się dopiero ,,Nowa Fala'', po 1956 roku, gdy zaczęto 
żądać wzbogacenia wyrazowych środków teatru. W tym nurcie, w Nowej Hucie, Krystyna 
Skuszanka wystawiła BALLADYNĘ. Ambitna inscenizatorka, zachowując zdobyci.e teatru XX 
wieku, dała przedstawienie mówiące o silnej władzy po przezwyciężonych czasach gwałtu i 
zbrodni. Była to oczywista aluzja do tamtej współczesności. . 

W styczniu 1965 roku, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, wystawiono BALLADYNĘ w 
reżyserii Marii Straszewskiej, i.e scenografią '.Zenobiusza Strzeleckiego. Była to BALLADYN A 
jasnowłosa, jakiej nie widziano jeszci.e na polskiej scenie; reprei.entowała postać o pogłębionej 
motywacji psychologicznej. W programie pisano: ,,Nie chodzi tu jednak o psychologię pojętą 
tak jak w dramaturgii naturalistycznej lecz raczej o poszukiwanie klucza do BALLADYNY w 
psychologii bohaterek Eurypidesa i Racine' a'' Stworzono alternatywę wyboru między tragedią 
klasyczną a dramatem romantycznym. Jako nie w pełni zadowalającą artystycznie przyjęto 
BALLADYNĘ alienacji i samozagłady w realizacji Straszewskiej. 

Wybitna para realizatorów: Straszewska-Strzelecki w pośpiechu udała się do Szczecina, 
gdzie już w marcu 1965 roku, w tamtejszym Teatrze Polskim, odbyła się kolejna premiera ich 
BALLADYNY, według zasad prezentowanych we Wrocławiu, z jasnowłosą. 

Niebawem po Słowackiego sięgnął Adam Hanuszkiewicz. Dla teatru TV przygotował 
KSIĘCIA NIEZŁOMNEGO i w 1974 roku, w Teatru Narodowym w Warszawie, zrealizował 
własną, jak się okazało kontrowersyjn~ ale dla teatru nieobojętną inscenizację BALLADYNY. 
,,Epilog", którego na ogół unikano, stał się dla Hanuszkiewicza kluczem - podważeniem 

dosłowności, jednomacmości, jednostylowości przedstawienia Ariostyczny uśmiech ,,Epilogu·: 
przemieniony został w uśmiech współczesny, we współci.esny żart, w dowcip kabaretowy. Do 
anachronizmów Słowackiego, które drażniły jego współczesnych, Hanuszkiewicz dodał nowe: 
biały smoking KIRKORA, garnitur W A WELA, czołgi-zabawki, jakich użyto w walce wojsk 
KIRKORA i FON KOSTRYNA, wreszcie japońskie motocykle-Hondy, jeżdżące po mostach 
nad widownią. 

W BALLADYNIE Hanuszkiewicza komediowa akcja niepostrzeżenie nasyca się tragizmem. 
Wszystko wszakże wywrócone zostaje na nice, sparodiowane, zanurzone w wieloznaczności. 



Hanuszkiewicz najwyraźniej zaprotestował przeciw modelowi szekspirowskiemu, w pełni jednak 
przyjął zasadę ironii romantycmej. Inscenizacja Hanuszkiewicza wywołała sprzeciwy, choć 
mi~iła się w owym ariostycmym uśmiechu BALLADYNY a więc w uśmiechu półszalonym. 

BALLADYNA Hanuszkiewicza zastanawia! Pełni umania dla wyobraźni artysty, dla jego 
inscenizacyjnej swobody, co on sam tyle razy poi:lkreślał, dewaluując literaturę w teatrze -
mimowiednie szukamy jakichś przyczyn, które mogły go popchnąć, jako inscenizatora · 
BALLADYNY, w tym kierunku jaki wybrał. , . 

A szukając, szukając, zdumiewamy się naraz, że przedstawienie BALLADYNY podobme 
anachronicme, czy może nawet prześcigające wszelki anachronizm, jaki w ogóle jest możliwy, 
kiedyś, siedemdziesiąt lat przed Hanuszkiewiczem, stworzyło w teatrze samo życie. Co to 
mogło być? Mogła to być relacja Jana Lorentowicza z premiery BALLADYNY w Teatrze 
Rozmaitości w Warszawie, dnia 17 marca 1907 roku, w reżyserii J. Śliwickiego, ze scenografią 
M. Warzenieckiego. Proszę posłuchać. Przymacie, iż to wszystko wymyślić mógłby jedynie 
inscenizator awangardowy, nam współczesny. Wybitny krytyk teatralny pisał 70 lat temu: 

„„.paniRolandowa,jako Skierka, zbiegając z krzywo położonego, źle urządzonego mostku, 
potknęła się o pseudo-trawę, upa/Jła i złamała rękę. Przez całą odsłonę wal~zył~ b~hatersko z 
bólem i grała dalej. Heroizm ten, godny podkreślP-nia, nie mógł trwać dłu~o. Cl~'P_leme ods~n.ęł~ 
artystkę od dalszych odsłon i - ujrzeliJmy rzeczy jedyne w swoim rodzaju: najpierw p. Śl~~1ck1 
(Filon) czytał z książki rolę Skierki a potem ukazał się na scenie we fraku, ~an Szymanowski z g'°! 
Skierkę„. Żałosna doprawdy parodia„. [„.] pan Szymanowski znęcał się po prostu nad nami, 
przechadzał się, kulejąc, po scenie nawet wtedy, gdy nic nie miał do powiedzenia„. [„.] 
NajgłoJniejsze oklaski witały „aluzje aktualne''. (,,Dwadzieścia lat teatru". Warszawa 1929, s. 

139) 

ProjektF. Ruszczyca z 1934 r. 
l>ROJ_ t.:itABU'.l'. 

Proszę w pełni docenić zdanie: „aluzje aktualne'', zaś uwagę Lorentowicza: ,,żałosna 
doprawdy parodia", proszę zastąpić zdaniem: „oto uśmiech ariostycmy" ! I już jesteśmy w 
domu! Janem Lorentowiczem objaśniamy Adama Hanuszkiewicza. Po tym, iż w 1907 roku 
Skierkę w BALLADYNIE grał pan we fraku, hondy i zabawki-c~gi na scenie w 1974 roku to już 
doprawdy fraszka! 

Rok 1974 okazał się rokiem BALLADYNY. Wystawiliśmy ją w PTZ w Sosnowcu z 
M. Nieśpiałowską, Barbarą Sokołowską i Anną Gołębi~wską; dano j~ w Kalis~'. w reż~ser?, 
Hussakowskiego, który podjął dyskusję z Hanuszkiewiczem. Ukazując w swej mscemzacJt 
komedię i tragedię zarazem; Hussakowski oba walory poddał próbie ironicmej konfrontacji z 

odczuciami współczesnymi. Na scenie w Kaliszu pojawiła się grupa nastolatków w białych 
bluzeczkach i granatowych spódniczkach, żywo reagująca na pr~stawiane wydarzenia, dając 
zamierzone przez inscenizację, dziewczęce po~azy wesołości lub przerażenia. Ów tłum ludzki, · 
o którym w didaskaliach mówi również Słowacki, swoiście wyodrębniony rodzajowo przez 
Hussakowskiego, jako pierwiastek ironizującej aktualizacji, zdaniem krytyki, zawiódł reżysera 
w Kaliszu. 

Była to jednak wskazówka wykorzystana w inny wszakże sposób, przez Krystynę Meissner, 
reżyserkę BALLADYNY w Toruniu. Tę BALLADYNĘ opowiadał tłum wędrowców z tobołami- . 
walizkami, jak gdyby my sami, tułający się ciągle po tym samym trakcie, idący z epoki w epokę 
po kostki w krwawym błocie, z tą samą nadzieją na sprawiedliwość, po czasach, jakie jej nie 
mały. Tłum u Krystyny Meissner miał służyć balladowej formie-przedstawienia. W balladach 
zamykali romantycy- prawdy wiecme! 

W owym 1974 roku, w „Teatrze Bagatela'' w Krakowie, w reżyserii Mieczysława Górkiewi
cza, ze scenografią Tadeusza Kantora, zrealizowana została BALLADY!'l' A, którą przytłumił 
rozgłos i szum wywołany przedstawieniem Hanuszkiewicza. Ta oryginalna inscenizacja nie 
doczekilła się uznania. Lecz po pięciu latach wmowiono ją z ważnej okazji teatralnej. 

I( „ I ' : 
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- - - ~ --- =-- Rys. J. Hegenbarth. 

W 70 lat po pierwszym festiwalu sztuk Słowackiego w Krakowie, w 1979 roku, także w 
paidzierniku, zorganizowano tam z rozmachem festiwal współczesny, po§więcony dramatom 
Słowackiego, któremu patronowała zasłużona w tej dziedzinie Krystyna Skuszanka. Pośród 
siedmiu wybitnych inscenizacji, jakie zaprezentowano, BALLADYNA Górkiewicza-Kantora 
umana została za ,,najciekawsze przedstawienie-przeglądu''. Zwrócono uwagę na interesującą 
koncepcję interpretacyjną Górkiewicza oraz na „cudowną" scenografię Kantora, doskonale 
wkomponowaną w przedstawienie pod względem formy i maczeń. 



Projekt F. Ruszczyca z 1934 r. 

Inną BALLADYNĘ przedstawił w 1984,roku Andrzej Maria Marczewski w Teatrze 
,,Rozmaito~i" w Warszawie. Jego inscenizacja mówiła o walce o władzę, gwałtach Popiela 
IV. Był to dramat 7brodniczego okrucieństwa dziejów, z którego na widzów popatrywały: makabra 
i krwaw a kotłowanina ujęte w sekwencje obrazów przeznaczonych dla lektury szkolnej. Słowem, 
była to czarna BALLADYNA, jakją nazwano nie bez podstaw. Oryginalną stroną były dwie 
obsady aktorskie w tym przedstawieniu. 

W 1988 roku „Teatr Ochota" w Warszawie dał BAILADYNĘ w reżyserii Jana Machulskiego. 
19 stycznia 1991 roku ukazała się BAILADYNA w Teatrze Polskim w Szczecinie, w reżyserii 
Jarosława Kiliana, ze scenografią jego ojca, Adama. 

BAILADYNA Kilianów była barwna, komediowa, utrzymana w atmosferze ballady 
podwórzowej, podmiejskiej, odpustowej. Dramat rozegrany został w konwencji scenicznej XIX
wiecznego teatru kulisowego z malowanymi prospektami, wyciągami, zapadniami, z 
zastosowaniem techniki teatru romantycznego, ze wszystkim, co pokazywano w teatrach 
ogródkowych, łub na scenach jarmarcznych. 

Nowe przedstawienie BAILADYNY w reżyserii Mieczysława Górkiewicza, to przymacie, 
wyraz tęsknoty za jakimś jeszcze innym teatrem, za tym najprawdziwszym. Ależ tak! Podobne 
tęsknoty bywają spełniane! 

JANPJERZCHAŁA 

ARIOSTYZM- Wypada objaśnić, iż poeta włoski Lodovico Ariosto (1474-1533) napisał 
poemat pt. ORLANDO FURIOSO (1516). Przełożył go Piotr Kochanowski (1566-1620), bratanek 
wielkiego Jana. 

Od Ariosta pochodzi ów „ariostyczny uśmiech" - fantastyczność, groteska, ironia! Arios
tyzm pojawiał się w literaturze baroku, potem w romantyzmie, szczególnie u Słowackiego, 
który Ariosta czytał w oryginale, gdyż przekład Piotra Kochanowskiego ukazał się dopiero w XX 
wieku. 

GÓRKIEWICZ-KANTOR 

~asi widzowie znają Mieczysława Górkiewicza z wielu oryginalnych inscenizacji, jakie 
zrealizował na naszej scenie. Jego teatr jest czysty pod względem formy i stylu, dociekliwy pod 
względem myślowym; posiada tę niepowtarzalną cechę, której na imię: niezwykłość wyrazu 
artystycznego. 

Wspomnieliśmy już w artykule pt. ,,Próby, aluzje, protesty" o krakowskiej realizacji 
BALLADYNY Mieczysława Górkiewicza wespół z Tadeuszem Kantorem ( 1915-1990),jako 
scenografen_i, z mu~~ą Andrzeja Zaryckiego. Premiera tego spektaklu odbyła się 26 X 1974 
roku, W osiem miesięcy po kontrowersyjnym przedstawieniu BALLADYNY Adama 
J:Ianuszkiewicza, ze scenografią Marcina J arnuszkiewic~a. Zrazu przytłumiona inscenizacja 
krakowska, doczekała się umania w 1979 roku. · 

. Górkiewicz z Kantorem podejmowali dyskusję z głośnym spektaklem warszawskim, chcąc 
me chcąc formułowali replikę! Podjęli spór, który stał się cechą całego 1974 roku nazywanego 
rokiem BAU..ADYNY. · ' 

~aj.~ me~kę inscenizacji Górkiewicza-Kantora, z zaciekawieniem pytamy: ile ówczesnej 
proJekcJi ocaleje po latach 17-tu? Czym będzie obecna realizacja w Teatrze Zagłębia w 
Sosnowcu? Kształt artystyczny wyznaczała kiedyś m. in. scenografia, w równym stopniu także 
muzy~a,~ającacałyspektakl,którąusłyszymywSosnowcu.JakąBALLADYNĘzrealizuje 
Górkiewicz w 1992 roku na naszej scenie? 

Będzie to BALLADYNA krakowska z 1974 roku. Ujrzymy reprodukcję tamtego kształtu 
artystycmego, z muzyką Andrzeja Zaryckiego, lecz już bez żywej obecności Tadeusza Kantora, 
tego os~tniego kapłana umarłego świata, twórcy „Teatru Śmierci'', „Teatru Informel'', „Teatru 
Happerungu ", „Teatru Niemożliwego", „Cńcot 2". 

Tadeusz Kantor 



Projekty scenografii i kostiumów, Tadeusza Kantora, zachowały się jedynie we fragmen
tach, utrwalono je na fotografiach. Odtworzył je i uzupełnił Mieczysław Górkiewicz - inscenizator 
i reżyser. Seenografia i kostiumy wykonane zostały kiedyś przez Kantora, podług wizji 
Górkiewicza, jego założeń interpretacyjnych. 

Ujrzymy więc BALLADYNĘ Górkiewicza-Kantora, niejako bez Kantora! 
Górkiewicz obrał BALLADYNĘ z owych tak uroczych romantycznych uniesień, westchnień, 

z owej cudownej krainy poetyckiej, odkrytej wtedy właśnie przez Słowackiego. Nasz inscenizator 
z uporem ucieka od rzeczywistości idealnej, ku uszczegółowionej, baśniowej, zmitologizowanej 
formacji prapolskiej, w której nie chodzi o nic innego, jak tylko o - koronę! 

Mieczysław Górkiewicz, jak się przekonacie, sięgnął do tradycji interpretacyjnej 
zapoczątkowanej w połowie XIX wieku i dał BALLADYNĘ pojmowanąjako dramat władzy, co 
stosowali już przed nim inni, lecz .u niego, w tym razie, jest to dramat streszczający się 
całkowicie w owej koronie królewskiej. 
. Odwołanie się do tego symbolu w 1974 roku znaczyło ogromnie dużo, było oskarżeniem 

. władzy! Zgoła co innego symbol ten oznacza dzisiaj, kiedy korona przywrócona została polskim 
najwyższym znakom narodowym. 

W inscenizacji Górkiewicza, korona jest symbolem dążeń i celów wszystkich bez mała 
postaci, myśl narodowa podstawową osnową dramaturgiczną! 

Lecz jeśli nawet w pełni docenimy znaczenie korony w przedstawieniu Górkiewicza, także 
i jego BALLADYNA objawić się może w zgodzie z naszym, nieco innym oglądem współczesnym 
tego arcydzieła - jako dramat sumienia!! Dramat będący fragmentem rozdartej duchowości 
człowieka naszych czasów. 

JAP 

Scena z pnedstawienia „Balladyny" -G6rkiewicza-Kantora, 1974 r. 

, 

Zastępca Dyrektora 
ALFREDKOW ALSKI 

Główny Księgowy 

EDW ARDDANEK 

Dział Upowszechniania Teatru 
URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSZVŃSKA 

HELENA WARZYŃSKA 

Kierownik Techniczny 
JERZY KOTULA 

Zespół obsługi sceny 
Sekcja światła i diwięku: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, 

ARlUR KARCZYŃSKI, EUGENIUSZ PIOTROWSKI, 
montażyśdsceny: ANDRZEJ GÓRSKI- brygadzista, 

ANDRZEJ MARCINKOWSKI,zyGMUNTKUROWSKI, 
ROMAN ROBAK, JERZY ZDYBAŁ. 

Pracownia perukarska: ZDZISŁAW A MOLĘDA - brygadzistka, ZOFIA SEGDA. Garderobi
ane: JANINA KURDZIEL- brygadzistka, MARIA BRUDEK. 

Rekwizytorka: DANUT A PA TER. 

Pracownia krawiecka męska: 
ADAM SZXMAŃSKI - kierownik, HALINA GOCYŁA, JÓZEF BIED RA, 

STANISŁAW KA WECKI 

Pracownia krawiecka damska: 
MARIA STEFANIK -brygadzistka, MARIA BRONISZ, 

JOLANf A STOMPEL 

Pracownia modelatorska: 
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI 

Pracownia stolarska: 
JÓZEF KWIECIEŃ, ZDZISŁAW WĄż, KAZIMIERZ ZIMNY 
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