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ŻYCIORYS WŁA.SNY 

S loiiacki (Juliusz), syn Euzebiusza Słowackiego, 
trrodzil się d. 23 sierpnia 1809 r . w K rzemi.d1.

cu. 'Jdebral wychcwani e w gim nazjum, a potem. w 
Uniw·:1·sytecie Wileńskim. Chociaż pow alanie do 
poe z:1i nadto w yrui nie dawało się postrzegać w je
go -.lzir;dństwie, przewodniczący w j ego wychowa
niu k am li mu prawniczym i zająć się naukami i 
w al rzac ciągle z chęcią młodzieńczą, po skończeniu 
nau/c '.klymuwą zniewolili, że wszedł j ak o pr acow 
nilc (F mp loye) do Minister ium Slcarbtt w Królestwie 



Polslci'm, w Warszawie. Znudzony, zniechęcony nie
miłą administracy,i ną pracą, z większym niż w 
dzieciństwie zapałem rzucił się w krainę ma'l'Zdi„ . 

·wybuchnęła rewolucja - pierwszy głos poetycz
ny, który dał się słyszeć ludowi, był to śpiew Sto
wackiego, wskrzeszający dawną, wojenną pie.m 
Polaków. na1dawniejszy za bytek ich mowy. 0 ) Pier w
sze slou:o dawnej pieśni w nowy hym(n) r ewolucyj
ny wrzucone, miało elektryczne dla powstańców 

wstrząfoienie . Znw.rtwychwstanie narodu było chwi
lą .m iartwychwstania poetycznych marze1i Słowac

ldego. Podczas wojny z depeszami rzqdu polskiego 
do A ngl ii pojechał. Po upadku Polski, tułając się 

z innymi, wydal w Pmryżu poezje w dwóch tomach 
- p :'!rw~zy tom, zawierający poemata, nosi na s«
bie koloryt nieco ciemny nowej angielskiej szk.J
ly. Dwie tragedie, w drugim tomie zawarte, ma.j'J 
przyn.a,imniej tę zoietę, że są pierwszymi, które się 
oddaliły od naśladownictwa dawnej francuskiej 
szkoły, które to naśladownictwo dotychczas krępo
wało polskich dramatyków. 

Tekst o.glos ZJcmy po rnz p ierws.zy w 
stulecie 'll!rOdzirn poety - w 1909 r. w 
„K!unerze Warrszawski.m " - wg aru
tograiu Poety - z papierów Leonar
da Chod:M<i, [P'rzekaw:nych Bibliot~ce 

Rtajpersw.iJISkliej. · Poni<!'Waż życiorys 
omawia .życie i dzia:ła1111ość Słowac

kiego do 1833 r. włącznie, ;p:rzy;pusz
cmć należy, że pisał rgo Slowacki o
puszczając Pairyż - w drodze do Ge-· 
ncwy. 

") Mowa o „ Hymnie" rz.aczynającym się o•.Ą 
słów Bogarndzico! Dziew.ico! 

Prof. dr Wacław Kubacki 

----...----,_„Balladyna„ 
królowa polskich ballad 
D zteJe literatury narodowej uznały za po

czątek polskiego romantyzmu debiut M1c
kiewicza w TOku 1822 pt. „Ballady i ro

manse". W króticich poetyckich utworach przy
szły do głosu takie rnowe tematy, jak ludowe 
wierzH.ia, skarga na krzywdę społeczną i żywe 
w ustc.ch gminu podani.a historyc:me. 

W r.oweJ poezji wyipoW!iedział się nowy sto· 
sunek do świata: świeże odczucie przyrody, 
zmysł dla fantastyki, naiwny ton wiejskiej pieś
ni, b!>:~poś.redniość przeżyć i prostota mowy, nie
gard:.:<1~ej wyrażeniam.i pospolitymi a także gwa
rowym!. Jeśli idzie o fOlf'ITly literackie, „Ballc.dy 
i ro~nanse" przedstawiały illiiespotykane dotąd 

w tomikach wierszy bogactwo. Panowała „pieśń'· . 
Był? it.'Cinak również „opoW!iad8111ie", był „obra
zek ·, „monolog". „dialog", a nawet „scena". 

Rozkwit polskiego rornanty7Jmu, oprócz J.JO
wjeśo! poetydkich Mickiewicza, Malczewskiego, 
Gosz~zyńskiego i Słowackie.go, oprócz „D21ia
dów", „Kordi8111a", „Irydiona" i „Nieboskiej Ko
medii", przyndósl także „Balladynę" (1839). Moż
na tedy powriedzieć, że rozwój nowożytnej lit~ 
ratury polslciej odbywał się od ballady do „Bal
ladyny·'. Od małych, epkko-lirycznych form do 
wielkiej, teatralnej symfornid romantycznej jaka 
jest niewątpliwie „Balladyrna", nie na darmo 
nazwana „k·rólową polskiich ballad". 

„B„lladyina" należy do najba1rdziej popular
nych dzieł Słowackiego. Entuzjastycznie przyję-
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Przez wprawa zenie żywyc , ludow eh rys · 11.

obyczajowych, a częściowo ta.kże mo y lu 
przez folkl styczne, „kre we" zaban·wiiem 
dzieła· „ik1r .ika historyczin ' Sło.waalóego na 
brał:i ceo sztuki w&pókze~nej. W ten spos:Sb 
romanl~zna tragedia upominała się, że użyję 
tytuł jednego „ dzieł Jo?chima Lelewela, o 
„StP<icone obywatelstwo stanu kmiecego w Po,[
s '". Dokonany w pracza eh przewrót RQlitycz-

y, do którego r:a•wiązyw Ja drnmatyc a b:oil-

I 



Pows tała „ Balladyna" jesienią 1834 r oku -
podczas pobytu Słowackiego w G enewie; •.v 
dr uku znaiazła się jednak dopier o w 5 la t 
patem - gdy poe ta postanowił napisać cykl 
dramatów o Polsce przedhistor ycznej. Wtedy 
tC'ż najprawdopodobniej dopisał Słowacki nie 
tul ko wstępny list dedykacy j ny do „ poety 
r~in" - Zygmunta Krasińskiego i epilog. 
a le też jedną ze scen w akcie V, wyraźnie 
•iawiązującq do w al ki l i terackiej poety p o 
napaściach kr ytyki. 

84 kart piękną kaligrafią pisanego czy ; to
p1su tek stu pierw odruku z 1839 r. znaj duje 
się obecnie w B ib li otece Narodowej. w W ar 
s;mwie . Rękopis ten w 1874 r. otrzymał w 
Paryżu S la.nisław . Tarnow ski od Józefa 
Reitzenheima, k tóremu ofiarował go sam 
paeta. Autograf l i stu do Krasifiskiego nak · 
ży do zbiorów Zakładu Narodowego i m.. 
Ossolińskich w e Wrocławiu. A oto tekst tej 
swoi stej dedykacji poety: 

Kochany poeto ruin! 
P ozwól, że pisząc do ciebie, zacznę od apo

logą, kióry mi opowiadano nad Salaminy 
"Zatoka. 

Starr i ślepy harfiarz z wyspy Scio*) przy.
szedł nad brzegi morza Egejskiego, a usłyszaw
szy z wielkim hukiem łamiące się fale, myślał, 
że s.i:um ów pochodzi od zgiełku ludzi, którzy 
się zbiegli pieśni rycerskich posłuchać. - Oparł 
się więc na harfie i śpiewał pustemu morza 
brzegowi; a kiedy skończył, zadziwił się, że żad
negc ludzkiego głosu, żadnego westchnienia, żad·· 
nego pieśń nie zyskała oklasku. Rzucił więc ha.r
fę precz daleko od siebie, a te fale, k tóre śpie
wak mniemał tłumem ludzkim, odniosły złote 
piebni narzędzie i położyły mu je przy stopach. 
I otl<;zcdł od harfy swojej smutny Greczyn, nie 

wiedząc, że najpiękniejszy rapsod nie w sercach 
ludzi. ale w głębi fal Egejskiego morza utonął. 

Kochany Irydionie! Ta powiastka o falacb 
i harfiarzu zastąpi wszelką. do Balladyny prze
mowę . Wychodzi na świat Balladyna z arios
tycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona \H'.

wnętrzną silą urągania się z tłumu ludzkiego. 
z porządku i 'adu, jakim się wszystko dzieje na 
świecie, z nieprzewidzianych owoców, które wy
dają drzewa, ręką ludzi szczepione. Niech na
prawiacz wszell<iego bezprawia Kirkor pada 

· ofiarą swoich czystych zamiarów; niech Grabiec 
miłuje kuchnią Kirkora; niechaj powietrzna 
Goplana kocha się w rumianym chłopie, ·a sen
tym('ntalny Filon szuka umyślnie męczarni mi
łosnych i umarłej kochanki; niechaj tysiące 
anachronizmów przerazi śpiących w grobie hi
storyków i kronikarzy; a jeżeli to wszystko ma 
wnętr'Zną siłę żywota, jeżeli stworzyło się w gło
wie poety podług praw boskich, jeżeli natchnie
nie nie było gorączką, ale skutkiem tej ·dziwnej 
władzy, która szepce do ucha nigdy wprzód 
niestys:c.ane wyrazy, a oczom pokazuje nig!'ly, 
we śnie nawet, niewidziane istoty; jeżeli in
stynkt poetyczny był lepszy od rozsądku, któl'y 
nieraz tę lub ową rzecz potępił: to Balladyna. 
wbrew rozwadze i historii zostanie królowa 
polską, a piorun, który spadł na jej chwilo .ve 
panowanie, błyśnie i roztworzy mgłę dziejów 
przes'd~ci. 

U'imiechnij się teraz, Irydionie, bo oto na
śladując francu&kich poetów, powiem ci, że 
BaHadyna jest tylko epizodem wielkiego poema
tu w rodzaju Ariosta, który ma się uwiązać 
z sześciu tragedii, czyli kronik dramatycz.nych. 
Cienie już różne ludzi niebyłych wyszły ze mgł)' 
przedstworzenia i ota~zają mnie ciżbą gwarząeą; 
potrzeba tylko, aby się zebrały w oddzielne tłu
my, ażeby czyny ich utożyły się w postacie pi
ramidalne wypadków, a jedną. po drugiej gar&t
kę na świat wypychać będę: i sprawdzą się 
może sny mego dzieciństwa. Bo ileż to razy 
patrząc na stary zamek, koronujący ruinami 
górę mego rodzinnego miasteczka **), marzyłem. 

że kiedyś w ten wieniec ·wyszczerbionych mu
rów nasypię widm, duchów, rycerzy; że odłm
duję upadłe sale i oświęcę je przez okna ogniem 
piorunowych nocy, a sklepieniom każę powta
rzać dawne, Sofokleskowskie „niestety". A za t() 
imię· mo-je słyszane będzie w szumie płynącego 
pod górą potoku, a jakaś niby tęcza z myśli 
moich unosić się będzie nad ruinami zamku. -
O ni~ mów mi, że z dzwonków polnych więk&za. 
uzdoba ruinom niż z tego wieńca myś~i, w kt8·· 



ry .ie ubierze poeta; bo choć roze rosnące na 
ruinach pałacu Nerona, rozwidniały nam pięk
nie tP- gruzy, to jednak jaśniej mi je oświecił 
ów du.:h Irydiona, któregoś ty pod krzyżem 
w Kolłoseum położył i nakrył złotymi skrzyd
łami anioła. 

Tak więc, kiedy te dawne posągowe Rzymian 
postacie na:!· ełniasz wulkaniczną duszą wieku 
naszego, ja z Polski dawnej tworzę fantastycz
ną leęendę, z ciszy wiekowej wydobywam chóry 
prorockie - i na, spotkanie twojej czarnej pio
runowej, dantejskiej chmury, prowadzę lekkie. 
tęczowe i ariostyczne obłoki, pewny, że spotka
nie się nasze w wyższej krainie nie będzie wal
ką, ale tylko grą kolorów i cieni, z tym smut
nym ula mnie końcem, że twoja chmura więk· 
szym wichrem gnana, i pełniejsza piorunowego 
ognia, moje wietrzne i różnorobarwne o 
roztrąci i pochłonie. 
Doniosły mi Sylfy, żeś powędrował te 

wiedzić Etnę czerwoną; posłałem n yChmiast 
Skierkę, aby ci po drodze wszysiki poot~ieral 
kwiaty i wszystkie gwiazdy n tobą zapalił; 
za to przez wdzięczność stanąwszy na szczycie 
wulkanu, spojrzyJ na mó rozległe błękity i 
pomyśl, że niedawnemi asy przez te zwierciad
ła wędrował okręt 6j jak łabędź żaglami na
kryty. Powiedz, czy nie dojrzysz jakiego ys 
na fali, jakiego śladu po zniknionym okręcie? 
Księ7a wieliy śpiewali hymn do Nlijswiętszej 
Panny · ja stałem z wlepion;)' w ogień Etny 
oczy. ft , smutny, że mnie ala znów tylko do 
~uropy odnosiła. Siu haf w ciszy powietrznej, 
czy echo tego hy u, ldóry mi serce uciszał. 
nie drga dot w kryształowej atmosferze? 
SzukaJ moJ o śladu w powietrzu i na fali, a 
jeśli mnie na fali i w powietrzu nie słychać, 
to znajdź mnie w sercu twojem, i niech ja będę 
jeszcze z tobą przez je<tną godzinę. Wszak da
rem to Jest Boga, że my umiemy myślą ·lita 
do siebie w OD•<thl_~'!"ie~d~z~i~n~l'~·------

..... iiii:;iiiftftpbalem się długo. Zamier fJem był tylko 
• napisać: 

AUTOROWI IRYDIONA 
na pamiątkę 
BALLADYNĘ 

poświęca 

JULIUSZ SLOWACKI 

P yż, d. 9. lipca 1839 r. 

• . Homer 
•• Góra Bony w Krzemieńcu 

Słowacki o „Balladynie" 
I 

•• W przeciągu miesiąca uplynii:-
n napisałem nową sztukę t2a
tralną niby tragedię, pod tytu-
łem „ Ba Ze wszystkich 
rzeczy, jakie t chczas moja móz-
g.:iwnica urodzi.la, a tragedia jest 
najlepszą - zwlaszcz , · e otwor::yłn 
mi nową drogę, nowy k _ · poetycz-
•1:.1, nie tknięty ludzką sto 
obs niejszy niż ta biedna zi 
bn idea.bi „. 

Tragedia, l!:ala podobna do starej 
bu/lady, ulożo t jakby ią gm.in 
:ikiadal.vrzeciwna iie prtl1.l' · 
Jz•e hisf6tJlc nej; czasem ciw
'1a prawdopOdbpieństwu do pr 
dy. Ludzie Jednak, starałem sie. 
uby byli prawdziw(ifb,i i aby w s,~;~ 
i.:u mieli nasze serca.... ie mfJr;ę 
l•i dać ci, kochana Mamo 
żcnia dokładnego rodzaj~ 
;ycznego w mojej tragedii. Jeżel 

·,na. ona rodzinne podobieństwo z 
którą znaijomą sztuką, to chyba z 
„ Królem L ear em" Szekspira. O, 
gctyby stanęła kiedy przy krolu 
L earze !.„ 

(Z listu do ma1tki - Gene
wa, 18, grudnia 1834) 

* .„Druga zaś, pod tytułem „Balia· 
l'ina", jest moją faworytką - i lH:-
<.l :: ;e czekała, aż będę miał czym po-
3-:narować prasy drukarskie„. 

(Z listu do ma·tki - Gene
wa, d. 5 lutego 1835 r.) 

* ... donoszę ci, że się druk~je „Bal· 
ladyna" - kochanka maja... N ·ie 
sr;-fJdzie.wasz się, co to z-:i dzieh .... 
:J.osyć, że jest to osoba, która nas 
z Zygmuntem Kr(asińskim) zapr<:y · 
Ja i:nila mocno, on ją bowiem pc-
mbiwszy, mni.e polubił - oby mi i 
ciebie zyskała... Ale nie spodziŁ'-
wam się, bo to jest gorzkie dzitlo , 
a świat w nim przez pryzma prze-
:;:mszczony i na tysiączne kolory roz-
hity wymaga, aby się kto w nim 
i·zczególniej pokochał.„ 
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(Z listu do 
Gaszyńsk~ego 

maj 1839 r.) 

* 

Konstantego 
Paryż, 22. 

... Wystaw sobie chłopka bogate
go z rodziną już czytać umiejqC'ą 

- za sto lat - w cichym gdzieś 

rf.Jmku pod Krakowem. Odpoczywa 
po wojnie - szczęśliwy - ogień p;ili 
się w izbie, a przy kalenda'Tzu JUŻ 
i ?1iektóre książki znajdują się na 

· stole. Wystawże go sobie, że czyt.1 
.,Balladynę" - ten utwór bawi go 
hk baśń, a razem uczy jakiejś har
monii i dramatycznej formy ... 

(Z listu do malki idaryż 
w lutym 1845 r.) 

1f. 
N i e podobało mi się już w Bal!.l

dynie, 
że mój maleńki Skierka w ban

ce z mydia 
Cicho po r zece kryształowej' płyni.?, 

że bańka się od gazowego 
skrzydfo 

Babki - konika rozbija i ginie, 
Że w grobie leżąc Alina nie 

zbrzyd!c, 
J,ecz piękna z dzbamlciem na gto

wie martwi.f:a 
J est jak duch z woni malin i księ

życa. 

Nie podobało się, że Grabiec . spity 
Jest wierzbą, że się BalladyTl.a 

krwawi. 
2..: w całej sztuce tylko nie za,bity 

Sufler i Młoda Polska, co się 
bawi 

Jak każdy głupiec, plwając na sufit.y 
Lub w ~tud.nię. .. która po sobie 

zostawi 
':i"yie co bańka mydŻana rozwalin, 
A pewnie nie woń mirry - ani ma

lin ... 

Fragment z „BeniowskiegQ" I 
- wyinaima at!Juzja do 1recenzj1 
Staindsłaiwa Ropelewskiego z • 
„Ballady.ny", zamieszczonej >:1 
w czaso1piśmie „Młoda Pol·· 
ska" (Pairyż - 10. październi-
ka 1839 r.) 

Krasiński o „Balladynie" 
Ballady.na" .i!ninego gatunku je~t 

utworem - w .niej poeta 
'' chciał wskrzesić pierwszą zo
rzę tego życia, którego kQllliec opi
sał w „Anhenim" . Latwiej śmier

t2Jnemu o śmierci niż o rodzen.iu 
siP, śpiewać. Smierć p11Zy.nadeży się 
z rpl'awai człotw:iekowi, talk j aik życie 
Bogu - :Przecież i Da:."'1tow1 ~dziej 

doma było w piekl niii w nie'b1es·· 
6<k.ich i!JOdruoslośc eh. Mimo tę 
trudność, już w amyipl pojęciu 

rzeczy ~tyiglą, ,w daje .Ilię mun, o 
ile lllam czucia i yśli sllairczy, że 

„ Salladyn~" odzi· s~ nieipo\1;-
szed:n:iej pięklllości n y to zu-
peinie utwóir dndk:reisie pc,J-
s.kim. Karilda l!WIW ·, obraża 

:nawet, zain:im da sie ozp~ać, żad

na nie odjęła, się te u rJosowi oo. 
sw1ecie. Dotąd te,ż „:ĘłaHadynę" 

ujem.ne tytLko ohaircza yiki. 



nie na poetę, bo on &ię urodził w 
innych czasach; on, gdy śpiewa o 
Popielu, choć stl8Jje .się Popielem, 
nie może być li tylko Popielem. 

Do Popiela dodajcie dziesięć wie
ków cywili218cji zaichodniej. Z tej 
sumy dopiero powstanie barwa p;,
piclowa, można w dJUchu Słowackie
go - a kiedy iWś:ród rtej runy światła 
2upehtie różnego, 'WIStlalwszy z <.(?"o
bu nad Gopłem, pnechadza się Po
piel, nie ipodotbna, by ko1o.r jego 
·.vłaściwy nie 'gryzł się Iii nie ujadał 
z ibarwą otaczającej aitmootecy, z 
duszą, oblewającą go, poety. Ta 
spTZeCmKJ6ć wyradza się w ironie. 
bo poeta sam wskirzesz.a ziapomnia~ 
nego, a gdy go rwskrzesi, czuje, że 
ma nad rum władzę życia i śmi-=r::i 
bez końca, :re go może sto razy z 
mogily IW)'lWOłać i ilIBmad sto razy 
jo rnogily 7Jamlmąć. Tak z Achille
~em, talk z Sygfcydem me podobna 
sobie wszechwŁadl!l:ie postąpić, bo 
Homer, bo duch sk81!ldynaw.;;ki-:?j 

:E.ddy stoją ood nimi w: prza;zlo&ci 
! ~wiadczą im, i strzegą ich na wie
ki. 0 nfuh dziecię karoe Wie 2'e na 
półbogów wyrośli, a o tr~igura
cH Popiela kto słyozal'! 

Więc obejście .się Słowackiego z 
ntaJestatem nadgoplańskim nie tyl
ko pochodzi· z dążeń samego mi
stirza, aJe głębiej jes2JC7.e :zapusz
cza korzenie w nie odb.iitą koniecz
ność, która !Przymusza poetę jo 
igraszlkowainia z itym, co przeszło, 
a przechodząc, n.ie ZIOIStaiwilo 'PO€ągu 
po sobie.„ 

. \\' „BalJadynie" dwa światy, 
p1el'!Wotny .sław.iański i dzisiejszy 
krytyCZl!ly, który nosi na sobie ::ia
r·is OOIIlsumatum est - plączą sii' · i 
spajają nieustal!ll!lie. Ta przernia~_, 
kameleońskJa,, ta Zldaiada migów i 
r;irzemigów, ta irozpryskd:iwość balllie~ · 
tęcz:anych, słowem cały „Balladyny" 
kruocy•t już sam w S01brie stanowi 
formę wiążącą tycll światów iróżni
ce - a te róŻll'l.ice zetk1111~ły się ze 
sobą rzeczywiście, a:le nie w zew
nętrznej rea:ll!lości dziejów, tylko w 
wewnętrzll'lej sumienia samego poe
ty. Gdzie ciągle dwie sptzeczrie <>il y 
:i7lałaja, tam nie kształt ~cmy 

posągowy, ale diramaJtyC'm1y, rucho
my 1POWStal!ll!e. Dl.aJtego też „Ba.U.a
.:lyrua" j·est dr8llllatem, aa.e •takim , w 
którym lllie talk osoby z sobą wał
czą, jraJk iracze j dwie epoki, rz k tó
Tych da'WlniejlS'Za ciągle rpre,gnie się 

objaiw:ić majestaiyc:zmiJe, a później·· 
Ha zrywa j ej tlmronę z czolai i sądzi 
ją sądem potomnych, 1aik jak u:<:.
,gclyś mumie ikirółów egips:kich , ,;ą
dziJ.i kapłani egipscy. 

Ty1py jej wszystkie są szczerze 
po lsk ie; lkitóż llliie uczuje, ż,e <wiecz
n y s la chcic -przemówił u stamii z ni·· 
1-:om ego Kir1kora w t ym wierszu: 

Czemu nie 1było mm.ie tam na 
QQ!gocie 

Na czarnym koniu, z uzbro
joną świtą? 

Z b<llW.i'bbym Zibawcę! ... 
K ito, pamąc lllJ8 samą Ballady nę, 

nie przyipcmllli sobie, jakby echem 
wiekowym słów ŻóŁkiewskiego o 
nioe.szczęślirwej Miairynie: 

Nade wszystko chce się babi~ 

ca.rować. 

Któż w G;rabcu nie rpo.zna drerc-z
m y .pol,lk.iej żyiw·ej , chodiącej po 
świecie pod ludZlką postacią? Sta ro-
7.~'tni podobnie ogó.ll!le pojęcia lub 
szereg ·craiejowych iZidaJrzeń wcielali 
w postacie osobne, 1ud2ik:ie. Mito·· 
1ogia wysnu.lia się z ogóllllej wiedzy 
takiego wcielen.i,a , w spólne j cabkim 
l udom. M:iJty wtedy rosły, jalk o
-gr:onme drz>elwa i skały pierwo lm.e
go świata, jatk orgianizma, Mó;re sa
.ma natura W)'JP!fowiadza olbrzymio 
i powa-hnie z siebie ... 

Ale co' w „ B:ailadynie" wyglą ia 
!!lam 111ia glębclkę genialność, na 
wewnętraną eneirgię szruk.i, ;to ]e j 
wysnuci1e i wyprowaidz€lll.ie z k ilku 
wiernzy pieśni gmial!Il.e j. Jak '1a j
buJlllie jszy kwia t z m arnego nasie
·nia, talk oo:a z j ed111·e j zwrntki wy
l<Juwa się, .pierni, wstuliśda sie i 
v lonie, aż znów j ą ogień nri.ebieski 
pożre, aż wyszlia z niczego, z n iz
widziaJności,, wróci w n iewidzial
ność. .. 

(„ T ygodnik Literacki", Pozna„1. 
1841 r. Nr 21 - Zygmunt K ra
sińsld: Kilka słów o Juliuszu 
Słowackim). 
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Inscenizacj · MCHAT-u· 
16 hJJt~go 920 li' u od 

yl:a si w il ~udio 
sl~go -' M~ego 
Teatru ~stycmcgo 

(MCHAT) ,premiera „Bal 
lady.ny" Ju lilusza Słowac-
kiego. A więc zaledrwie 
1r1a ikilka tygodni pr7..€7. 

wyiprawą lłsu ego na 
Kijów m oo!kieiwskiej sce-
1r1y poplynęly słowa pol
skiego poety. Nie lyta to 
pierwsza insoonizacjai tego 
drnmartu Słoiwaokiego na 
scenie il"ooyjskiej - ogląda-

ły go jUJŻ rwie1e lat przed-
.tern Tyflis (obecne 'DbHisi), 
P etersburg; w '1917 r . w 
K ijowie ireaJ1rowała „Bal
ladynę" w swoich „Stu-
diach" Stamisława Wy-
socka. 

W MCHAT-cie o wy
staowien:ilu „Balladyny · 
myśiLalno o wiele wcześ-

1r1iej. świadczą o rtym za
chowa1r1e dokiumenty i 
wspomlrlienia (m. iln. pro-· 
jeMy !kostiumów do tej 
sztutk;i z 19.14 il". - rw Mu
zeum Teaitrn:linym im. Ba
chruszyoo w MO&k;w:ie). Do 
systema~ycznej roooty 
przystąpiono j ed1r1ak do
piern w listopadzie 1919 r. 
przeszło rok przygotowu
jąc ipotem przedsrta:wie1r1ie. 
J ego r·eatlizatommi byli 
wielcy artyści: Stam.isław-
19k.i, Wachtangow, Bole
sławski; qpraiwę m uzycz-
1r1ą przygortowaJ zirnalkom i
.ty kompozytoir - Rach
m0111ow. 

Z braku egzemłairza re
żysersikiego rnie m<>Żina rl<J-
tkładnie po.znać lronceiPCj i 
s~atkłu. Z zachowanych 
wspomnień i 1r1otaiteik wia
domo tylko, że sk:reś·leniu 

uległ EJp;ifog, że skromne 
warnJ111lk.i sceniczne I Stu
dio :nie pozwoliły na roz
budowę inscenizacji i wie
le scen •rozgry·wać musił!-

no 1r1ra tle kotar, że sztukr; 
ujęto jarko organiczmie 
Z€spo!o1I1ą tragedię w sty 
lu SZ•Erk p'irrorwskim z głc~

baiko odCZJUJtą prz,ez Sło-

' • · „ ';vae · egó faintastyiką ba:;;
niową 'pol\Slk{ '2're reżyser 

'• • i wykc1I1rarwcy dążyJ.i do 
wylkirycira rea!istycz1neg0 
j ądra 1utworu, znajduj ąc 

- 1psychoiorgiczne uzasadn ie-
nie syrtuacj i zachoiwran.ia 
się postaci. 

Spektakl „B.ai!.Jadyny" 
sta.J: si ę wielkim wydaJ7..e
niem teatralnym Mosk
wy; obok słórw zachwytu 
illa jego temaJt nie brakło 
j edillak i głosów .kirytyki. 
Z>airzuoailllO illlSC·enizacji 
ekileikiyzm , !llliejednolitość 

s.tylu g:ry, z.byt nikłe wy
dobycie „;polskosci" u t wo
ru, z.a s laibe uwypuk!lenie 
jego fu-ódeł ludowych. Ale 
szerokie j rpublicZ111ości 
speMarlct się podobał; to
też żył on n.a moskiew·
skiej scenie przez wiele 
miesięcy. 

Tu przytoczyć Wlalft~ 

wzruszaj ący list rnlodego 
studenta z dale kriej p.ro
wiITTcji, kt6ry będąc w 
Mookwie rujirzial „Batllad y
nę" i zrozumiał, że 1r1ie mo 
że żyć rbez tea!bru. List, a
dresowany do Stallllis łaiw

skiego poskutkował. 
Nazwisko jego młodego 

aurto.ra stało się niebaw"'m 
gło.śine w i1"0dzieckim świe
cie teaJ1Jrallrlym. Oto lis t -
Wasilija Orlow1: 

BEZGRANICZNEJ CZCI GODNY 
KONSTANTINIE SIERGIEJEWICZU! 

Na Boga, proszę mi wybaczyć, że tak śmiało 
zwracam się do Pana, i na Boga, proszę, żeby 
Pan zechciał mnie wysłuchać. 

Jestem z prowincji. Otrzymałem średnie wy
kszi.alcenie - zostałem studentem Instytutu P e·· 
dag<;gicznego. Prawie całe moje niezbyt długie, 
23 iata liczące życie spędziłem w głuchym z<t
kątku Rosji, wlokąc nieciekawy żywot. Jedyną 
gwiazdą. przewodnią mego życia i jedynym do 
niego dążeniem był - teatr. Już w latach wcz·J
snego dzieciństwa, zaczynając zaledwie oriento
wać się w piśmie, urządzałem z moimi młod
szymi 1 starszymi krewniakami teatrzyki, inscc
nizu.iiJ.C bajki Krylowa i urywki utworów czy
tanych na głos przez ojca. Starałem się co'Ś 
stworzyć. I pamiętam, jak nie raz starszy mó,j 
brai (al·.tor) przychodził ze swoimi kolgami z :i:c
społem i widząc moje usiłowania rozmawhł 
o przyszłości. 

Teraz wróciłem dopiero co z Moskwy. Całe 
dwa tygodnie pobytu w delegacji strawiłem na 
staraniach o bilet do Teatru Artystycznego, a.le 
nie dostałem. TJlko przypadkowo spotkawszy 
na ulicy byłego towarzysza z wojska wybłaga
łem u niego bilet na „Balladynę". Po przedsta
wieniu wróciłem do domu jakby zupełnie od
mieniouy. Miałem uczucie, że brał.iem udział 
w tym przedstawieniu. Że potrafię niewątpliwie 
zagrać, raczej stworzyć każdą z męskich postaci 
wystP,pujących w sztuce. Gotów byłem iść do 
kierownika Studia, prosić, żeby mi pozwolił stac 
przy k urtynie, przestać tak rok, d a, a dopiero 
kiecłyo§ tam w końcu uzyskać pozwol grania, 
pracy ... Ja chcę pracować ... Czuję ię siłach. 
Męczę się, szarpię, jak ryba, wyrywam lię do 
Pana i biec chcę po pomoc - proszę mn~ nie 
odtracać. · Proszę mi dać pracować, chociażby 
w chal'aktcrze prostego robotnika lub statysty. 
Wie1·zę w Pana nieprzytomnie i mam nadziqję, 
że l'an nie zostawi tego listu bez odpowie zi. 
Jak postąpić i co robić, żeby móc rozpocz~ć 
naukę w Pana Studio? 

Gotów uczynić dla Pana wszystko czego Pan 
zechce 

Miasto Ranenbur-g 
Gubernia Rozańska 

WASILIJ ORLC>W 

18 ułego 1921 r. 



Krakowskie „ Balladyny u 
u raków, który miiaJ: ni0emial „monopol" 111a pra-
1 l premiery &-amatów Julilusza Slowadkiego (tyl

ko 4 s21tuki tego poety nie .tutaj po irarz ipief'\\·szy 
z.nalazlv się 111a deskach scen.iC2211ych) - nie był pier
wszym miastem, które uj=1o „Balladynę". Oddaj:ic 
pierwszeństwo jej tearora!mej ireailizacji scenie 11Wow
skiej . 7..aslynąl jed!llak potem Kraików - w ciągn 
wieku XIX i XX - wybimymi insoenizacjami tegc 
dz.iela, które oo dat iki.1kiarułście pojaiwia się tu na 
scenic>. Pierwsze zm.aiko.mite odrtwó.l'CZy:nie Ballady
::1Y to Antonina Hof:t:mann i StianisŁaiwa WysO\:ki: . 
Także w ostatnim 15-leoiu „Ba.Llady.na" znalazla 

się hilikakirotmie w reyEll."ltooll"rze .krakowskich teatrów 
- w l:M5 i 1950 iro'ku rw Teartirze im. Slowadk:iego, 
w 1951) - w nowohudkim Teaitrze Ludowym. Oto 
kilka zdjęć z kr.akowskich liinscenizacji tego utwoiru : 

/ 

Ant.omna Ho ff m= ja ko 

Bail1adyna (Kraków 1868 :-.) 

Insceni;:acja plastyczna „Balladyny" - Zofii Stry

jeńslkliej - scena sądu (Krników 1927 r.) 

Krakowska ,,Balladyn~1" z 

1945 r. (reżyseria: Wł. 

Wotniik, scenografia: Fr. 

WalcWW19kj,) Balladyna ··

Z. RysiÓ'WIIla, Kirkor - T. 

Burnatowicz. 



ł' 

Krakowska „Balladyna" z 
1950 Il". (insceni Z<icja i re
żyseria: · Br. Dąbrowsk i, 
insceniwcja pla,>tycz.na: A. 
Plmna:szko). Balladyna · 
H . · Gryglaszewska, K c· 
strYJ11 - T . Bialo.swzyński. 
Grabiec - M. Cebuls ki , 
Skierka - H. Kuźniaków
na. 

„Balladyna" w Nowej liu 
ci e (1956 r .) - w ;reźyser!i 
Kr. Skusu'1l!llk i (scenogra
fia: M. Stańczak) . 

~· . 

Na naszych scenach: 

Ludwik Holberg 

„Sp i o eh" 
c z g l i 

„Jeppe z Góry" 

Fritz Hochwalder 

„Baryłeczka" 
wg Maupassanta 
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