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1J}či\<la~ °YVibacki 
BALLADYNA-BASN POLITYCZNA 

Z cyklu „kronik dramatycznych", w kt6-
rych Juliusz Slowacki zamierzal poetycko 
oatworzyć pierwotne dzieje Polski („ ... ja 
z Polski dawnej tworz~ fantastyczmi le
gend~" - pisal w llicie dedykacyjnym 
do Zygmunta Krasinskiego), dwie tylko 
tragedie zostaly wykonczone i wydane 
przez poet~ : „Balladyna" i „Lilla We
neda". 

„BALLADYNA" POWSTALA W 1834 
ROKU W GENEWIE, nale.žy tedy do 

. ' . 
okresu tw6rczosci, w kt6rym Slowacki 
napisal wsp6lny dramat polityczny (KOR
DIAN), dramat o powstaniu w historycz
nej masce (HORSZTYNSKI) i dramat 
z przeszlosci narodowej (MAZEPA). Jak 
widzimy, „fantastyczna legenda" znalazla 
miejsce mi~dzy tematykq wsp6kzesnq 
i historycznq. Nie jest to szczeg6l bez 
znaczenia, jesli idzie o ustalenie ideowo
artystycznego kr~gu dziela literackiego. 
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Nie wolno wszak.že zapominać, .že „Bal
ladyna" wyszla w druku dopiero w roku 
1899. Mamy pewne powody do przypusz
czen, .že poeta przed drukiem WZiql SWq 
tragedi~ jeszcze raz na warsztat. Wobec 
jednak braku pierwszej redakcji niewiele 
mo.Zna na pewno na ten temat powie
dzieć. 

B~dqc politycznq basniq osnutq na poda
niach dziejowych „Balladyna" nale.žy 
w najog6lniejszym „romantycznym" tej 
formuly znaczeniu do dziedziny literac
kiej tw6rczosci historycznej. 

WACLAW KUBAOKI 
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lišcie do matki z 18 grudnia 
r. 1834 pisal poeta: „Od ostatniego 
mego listu, w przeciqgu miesiqca 
uplynionego, napisalem nowq sztuk~ 
teatralnq, . n i b y t r a g e d j q , .pod 
tytulem: B a 11 a d y na. Z wszyst
kich rzeczy, kt6re dotychczas moja 
m6zgownica urodzila, ta tragedja 
jest najlepszq, zwlaszcza, ze otwo
rzyla mi nowq drog~, n o w y 
k r a j p o e t y c z n y, n i e t k n i ~
t y 1 u d z k q s t o p q, k r a j o b
s z e r ni ej s z y, niz ta bi e d
n a z i e m i a, b o i d e a 1 n y. Zo
baczysz kiedyš, Mamo kochana, co 
to za dziwna kraina i czasy. Tra
gedja cala podobna do s t are j 

• • • • ••••• -„ 

b a 11 a d y - ulozona tak, j a k b y 
j q g m i n u k l a d a l - p r z e
c i w na zupelnie prawdzie 
hi sto r y c z ne j, czasem przeciw
na podobienstwu do prawdy. Ludzie 
jednak, staralem si~, a b y b y 1 i 
p r a w d z i w y m i i a b y w s e r
c u m i e 1 i n a s z e s e r c a. Nie 
mog~ tu dać ci, kochana Mamo, wy
obrazenia dokladnego rodzaju dra
matycznošci w moj ej tragedji. J ezeli 
ma ona rodzinne podobienstwo 
z kt6rq znajomq sztukq, to chyba 
z k r 6 1 e m L e a r e m S z e k s p i
r a. O, gdyby stamJa kiedy przy 
kr6lu Learze! Szekspir i Dant Sq 
teraz mojemi kochanemi - i juz tak 
jest od dw6ch lat. Im wi~cej w oby
dw6ch isi~ wczytuj~, tem wi~cej wi
dz~ pi~knošci..." 

• 
• 



-uJ~~Ta~ ~boi(h 
BALLADYNA- BAŠN POLITYCZNA 

CIAG DALSZY 

Dramaturgiczna analiza nie pozwala prze
de wszystkim na utrzymanie tradycyjnego 
podzialu na dwie sfery: na akcj~ realnq 
i fantastycznq w „Balladynte". W dzie
le dramatycznym mamy zawsze jed
nq tylko sfer~ i jednq akcj~: dramatycz
nq. W tej zas sferze wszystko jest z ko
niecznosci realne, tak samo Goplana, jak 
Balladyna, i r6wnoczesnie wszystko fan
tastyczne, bo literackie, poetyckie, arty
styczne, teatralne, zar6wno Kirkor jak 
Skierka. 

W swietle dramaturgicznej analizy nie
wiele tez sensu ma wydzielanie w tra
gedii poszczeg6lnych partii dziela: partii 
Kirkora, Goplany, Grabca, Wdowy z c6r
kami czy Balladyny, grabini kr6lowej. 
Mnozenie takich partii jest zupelnie nie-

10 

potrzebne i, podobnie jak scholastyczne 
„mnozenie byt6w", do niczego nie pro
wadzi. Pom6c može raczej redukcja! 
W rzeczy samej wszystkie „partie" Bal
ladyny sprowadzajq si~ do gry dwu sil: 
feudalnej i ludowej. 

Truizmem juz stala si~ formula powta
rzana dzisiaj przez wszystkich recenzen
t6w, ze „BALLj\DYNA" JEST BASNI;\ 
ANTYFEUDALNl\. Nie trzeba dodawać, 
ze to jeszcze nie rozwiqzanie zagadnienia, 
lecz teza, problem, czyli dopiero punkt 
wyjseia w badaniach ( ... ). 

( ... ) „Balladyna" od pierwszego wystq
pienia do ostatniej „kwestii" przedstawia 
si~ jako kobieta ambitna o zdecydowa
nym charakterze. Gdy przyrzeka Kirko
rowi, ze na- jego rozkaz skoczy w bucha
jqcq ogniem przepasć, ze wezmie na sie
bie jego smiertelne grzechy i zasloni go 
przed godzcicci dzidci, jest w tym momen
cie szczera. Dotrzymalaby przyrzecze
nia - innemu m~zowi. Skoro w ostatnim 
akcie, w scenie z sqdu, przysi~ga „samej 
sobie w oczach Boga być sprawiedliwq" -
dotrzyma tej przysi~gi i wyda wyrok na 
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siebie. Ma swiadomosć ci~zkiej doli pan
szczyžnianej chlopki i dumne poczucie 
swej wartosci. To nie ch~ć panowania ani 
„?zarne serce", jak dowodzono tradycyj
me, popchmi jq do zabicia siostry. 

Alina bolesnie zrani jej dum~ i swym 
niefrasobliwie prowokacyjnym zachowa
niem w momencie toczqcej si~ w duszy 
Balladyny walki spowoduje katastrC!f~. 
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Ochlomiwszy Bal
ladyna szczerze 
žaluje swego czy
nu. Nie podobna 
go przeciez cbf
nqć, wi~c jej rea
listyczna natura 
kaze sie pogodzić 

z tym smutnym 
faktem: 

.„ bede 'zyla, 
J akby nie bylo 

Boga. 

Wielokrotnie oskar.:lano Balladyn~ o nie
wdzi~cznosć i wiarolomstwo wobec me.za 
obwiniajqc jq o zly charakter i skladajqc 
ostatecznie wszystko na fatalizm zibrodni. 
Nie usprawiedliwiajqc wyst~pk6w, trzeba 
jednak wejrzeć w pobudki czyn6w tytu
lowej bohaterki, czyli - zamiast zaczy
nać od moralnego wartosciowania - dać 

na razie psychologicznq i spolecznq cha
rakterystyk~ jej roli. Kirkor nie zadaje 
sobie trudu, zeby zdobyć serce kt6rejs 
z dziewczqt - kaze po prostu kochać 
dlatego, ze ma ogromny zamek, cztery 
wieze, zlocisty pow6z, konie i rycerzy! 
Biednej matce zdaje si~, ze obie c6rki 
„muszq kochać" wspanialego rycerza. Nie 
dziwimy si~ wszakze, iz Balladyna nie 
pokochala m~.:la. Nie jq przeciez wybral 
lecz doslownie „dzbanek malin'', zdajqc 
wyb6r zony na przypadek, a m6wiqc pod
nioslym stylem feudalnym - na „sqd 
Bozy". „Poprawiwszy" wyrok Opatrznos
ci Balladyna nie moze nawet szanować 
Kirkora. Chce zapomnieć o wiesniaczym 
stanie, jak sie pragnie zapomnieć o wy
rzeczeniach niedostatku i przezytych 
upokorzeniach. Sentymentalnie zas na
strojonemu Kirkorowi potrzeba wlasnie 
wiejskiego szczescia i prostej i:ony i dla
tego nie zdajqc sobie sprawy, rani ambicj~ 
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Balladyny przypomnieniem jej pochodze
nia. Balladyna wypiera si~ matki nie dla
tego, ze jest zlq c6rkq, lecz dlatego, ze 
stosunki spoleczne i konwenans towarzy
ski przedstawionej epoki nie pozwalaly 
grafini być dobrq c6rkq dla matki-wies
niaczki. 

Wyjazd Kirkora nazajutrz po slubie 
slusznie zatrwozyl wdow~ i dotknqlby 
ka.Zdq mlodq malzonk~. Uswiadomilo to 
Balladynie jej pozycj~ . .žony feudalnego 
pana. Nie zapominajmy, ze .žony kmieci 
cieszyly si~ wi~kszq swobodq osobistq 
i graly wi~kszq rol~ w gospodarstwie niz 
feudalne panie. Spoleczny „awans" Bal
ladyny przez malzenstwo z panem mial 
takz~ ujemne strony. Wybuch jej prze
ciw zakazowi otwierania szkatulki - sle
pej pr6bie malzenskiego posluszenstwa -
to otwarty bunt przeciw feudalnej wla
dzy m~.ža. W tych okolicznosciach zrozu
miale staje si~ zblizenie bohaterki z do
w6dcq strazy zamkowej, Korstynem. 
W stosunkach z nim Balladyna nie czula 
si~ upokorzona. 
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. Jeszcze byl jeden pow6d, 
i 1Jo wcale 111.iemaly, smier
telnej niezgody z m~zem: 
brak politycznej ambicji 
u Kirkora. Jego ideal siel
skiego .zycia byl obcy 
wiejskiej dziewczynie. To 
zrozumiale. W idyllizmie 
Kir.kom bylo nadto co8 
bardziej niebezpiecznego 
dla Balladyny, cos, co gro
zilo JUZ •osiqgni~temu 

szczeblowi kariery. 

' 
Ambitny, žqdny wyniesie-
nia Kostryn takze pod 
tym wzgl~dem byl bliiszy 
Balladynie. 



ROŠNIJ, WIERZBO PLACZl\CA 
SKIĐRKO! PRZYSZLIJ SLOWIKA 

WIEHZ·BIE 
BALLADYNA 

Akt I 

NIECH TEJ 
šPIEWA . .. 

mysl powszechnie 
przyj~tej teorii, ze lud wiernie 
iprzechowuje pradawne obyczaje 
i tradycje narodowe, romantycy 
szukali pod strzechami ir6del kul
tury narodowej. Byla to droga do 
demOlkracji i do realizmu. Tego 
podw6jnego aspe,ktu romantycz;nej 
ludowosci, politycznego i arty
stycznego, nie mozna tracić z 
oczu, zwlaszcza gdy si~ pisze 
o tw6rczr0sci rewolucyjnych ro
mantyk6w. Tymczasem hadania 
nad liudowoscia, Mickiewkza czy 
Slowaokiego ograniczaly si~ do re
j estracji pewnych motyw6w .ludo
wych. Nie pokuszono si~ ani 
o wyczeripuja,cy, systematyczny 
pogl(fd materialu fol<klorystyczne
go, ani ·CO wazniejsze, O pr6b~ 

ideowo-artystycznej fun!kcji ludo
wej stylizacji w literaturze ;ro
mantycznej. 
Bogaotwo motyw6w ludowych w 
Balladynie swiadczy, ze poeta 
znal folklor w wi~szym za!kresie, 
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niz to przyjmowali dotychczas ba
dacze. P.ragncic rozszerzyć i ipo

gl~bić wiedz~ o roli !Pierwiastk6w 
ludowych w dziele Slowadkiego 
nie paprzestajemy na wyliiczeniu 
Wqtk6w czy szczeg6l6w obyczajo
wych z žyda ludu; na dbecnym 
etapie studi6w musi to być z ko
niecznosd rejestr mocno niepelny. 
Zebrnny material pozwoli juz jed
nak na wyciqgni~de paru waž
niejszych wniosik6w natury arty
stycZ111ej i ideologicznej. 

To wszystko, co w „Ba1ladyinie" 
jest legendq historycznq i ba§niq 
poetyckq o przedpiastowskiej Pol
sce, stylizuje Slowacki w duch;u 
ludowej pie§ni i ballady. 'Tu na
ležy opowiesć o cudownej koronie, 
o ni:eurodzaju, glodzie i pomorze 
za rzqd6w ok:rutnego Popiela, wy
praw~ Kirkora .po žon~, smierć . 
Aliny i kariera Balladyny fan
tastyczne kr6lestwo Goplany, wyg
nanie matki i smierć Balladyny. 
Prace Stkierki i Chochlilka zos·taly 
pomyslane wedlug <ludowych 
wyobražeii. przyrodniczych, jak 
swiadczq analogiczne zaj~cia anio
l6w w ludowym poemacie Lenar-

•• 

towicza „Blogoslawiona". Poza 
tym dusziki Goplany grajq trady
cyjnq iDOl~ dia!bl6w z ludowej opo
wiešci. 
Goplana ~esztq sama nazywa swe 
sluzlki „diablikami", a Skierika m6-
wi, že ma tabak~ od pana Lucy
pera. 
W burzliwq noc, ikiedy Balladyna 
zamortlowala Grabca, Chochlik 
wyznal Slkierce: 

Ja wyprawiam hec~ 
W stajni, gdzie nad wrotami 

nie przybito sroki. 
W ten spos6b Chochlik 111awiqzuje 
do 1udowego przesqdu, kt6ry lkaze 
zabe~pieczać ·k·onie w stajni iprzed 
nocnq zmorq. 



----..~ udowym momentem jest upior
ny mysliwy polujqcy w lasach, gdzie 
mieszka pustelnik, i dzwi~ki dzwon6w 
dobywajqce si~ z zapadlych w jezioro 
miast. Los wyp~dzonej przez c6rk~ Wdo
wy przypomnial historykom literatury 
nieszcz~snego ojca z glosnego dramatu 
Szekspira, tymczasem motyw „Kr6la 
Leara" cz~sto wyst~puje w polskich pies
niach i podaniach ludowych i nieraz 
opracowywano go literacko - dosć przy
wiesć tutaj utw6r poety chlopskiego po
chodzenia J ana Kasprowicza „Kr61 Lear 
z Biedaczewa". Balladyna przed bitwq 
postanawia na wypadek przegranej prze
bić si~ zatrutym nozem i przy tej samej 
sposobnosci por6wnuje swe burzliwe zy
cie do „strasznej bajkii. jakiej czarnw
nicy". Jad w~iowy, o kt6rym wspomina, 
to te.i motyw pieSni ludowej. Wydaje na 
siebie wyrok i ginie od pioruna zgodnie 
z duchem ludowych klechd. 
OdtwarzajqC zycie polskiej wsi w pra
czasach, wprowadzil Slowacki do „Balla
dyny" wsp6lczesne szczeg6ly obyczajowe 
i obrz~dowe, co dalo cieplo zycia wiej-
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skim partiom tragedii. Tu wymienić na
lezy zawieranie znajomosci i za:oty pr~y 
pracy na polu, do czego czym~ . al~zJe 
Grabiec w rozmowie z Goplanq i dz1ew
cz~ta wiejskie po wyjezdzie Balladyny do 
zamku ( ... ). 
( ... ) Nie zauwaionym dotqd prz.ez ba~a
czy odbiciem obyczajowosci i poghidow 
ludu jest przerazenie wdowy i porusze
nie Balladyny na 
wiadomosć o odjez
dzie Kirkora naza- 1 

jutrz po slubie. Bal
ladyna l~ka si~ od
krycia swej zbrodni. 
Pr6cz tego jednak 
jej niezadowolenie i 
niepok6j matki majq 
pow6d inny. Wyjazd 
po sl ubie uchodzi u 
ludu za gl~bokq znie-



wag~ i narai:a mlodq zon~ na szyderstwo 
wsi. 
( ... ) Material folklorystyczny w „Balla
dynie" jest obfity i r6znorodny. Poslu
guje si~ nim poeta dla cel6w ideologicz-: 
nych - przedstawiajqc wies i chlopa 
jako antagonist6w feudalnego rycerstwa, 
i dla cel6w artystycznych - odtwarzajqc J 
tlo historyczne, kulturalne i obyczajowe 
oraz kreslqc zywe, realistyczne postaci 
z ludu. Malujqc przedpiastowskq wies 
nad Goplem mial poeta na· uwadze blizej 
znanq sobie wies bialoruskq czy ukrain-
skq (Goplana-rusaltka, legenda o jask6l
kach zimujqcych pod lodem i Chochlik). 
Nawet urzqdzenia gospodarcze charakte
rystyczne dla p6lnocnych i wschodnich 
prowincji dawnej Rzeczypospolitej, dla 
Bialorusi, Litwy i Inflant, przenosil Slo
wacki do Wielkopolski. Tak np. ma si~ 

sprawa ze wspomnianq przez Wdow~ 

„osieciq", czyli specjalnym budynkiem 
przy gumnie, gdzie suszono zboze przed 
ml6ceniem. 

WACLAW KUBACKI 

JULIUSZ Sl:..OWACKI 

dramat w 3 aktach 

REŽYSERll 
I OPRACOWANIE DRAMATURGICZNE 

ANIELA BORYSl:..AWSKA 

INSCENIZACJA PLASTYCZNA 
MARIAN STANCZAK 

ASYSTENT REZYSERA 

BARBARA OLSZANSKA 

ILUSTRACJA MUZYCZNA 

ALEKSANDER GROSS 
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Pustelnik, Popiel IU wygnany 

Kirkor, pan zamku 

Ma.tka, wdowa 

Ballađyna, jej corka . 

Alina, jej c6rka 

Filon, pastucli 

'Grabiec, syn zakrysiiana . 

Fon Kostryn, naczelnik s ražy w 

Gralon, rycerz Kirkora 

Ka clerz 

Lekarz koronny 

Zolnierz 

Starucha 

Qoplana 

Chochlik 

Skierka 

Kierownik techniezny: T. MIERZEJEWSKI 

Y STASZEWSKI 

NIEW SZYMCZAK 

MARIA LELSKA 

{ 
WIESLA WA GROCHOWSKA 

MAGDA SZKOP6WNA-BARTOSZEK 

JADWIGA DERZYNSKA 

\ 

RUCH PLASTYCZNY ŠWIATA BAŠNIOWEGO EUGENIA SUTT 
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AKT I - Obraz 1 
Okolice Gopla 

Obraz 2 i 4 
Chata wdowy 

Obraz 3 
Okolice lasu 

AKT II - Obraz 1, 2 i 4 
Sala w zamku Kirkora -

Obraz 3 i 5 
Okolice Gopla 

AKT III - Obraz 1 
Pod murami Gniezna 

Obraz 2 
Sala tronowa w zamku Kirkora 

O BALLADYNIE 

( ... ) „Podlug niego „Balladyna" bylaby 
alegoriq historii polskiej. „Dwie siostry 
chowane razem w chacie, to p9czqtki 
niewyksztalconego jeszcze spoleczeiistwa; 
dziewczyna olSniona blaskiem rycerza 
i požqdajqca jego dostatk6w dla siebie, 
to wyrabiajqce si~ z tego spoleczeiistwa 
rycerstwo, szlachta. Zab6jstwo Aliny 
wyobražaloby ucisk ludu wiejskiego; 
zmowy Balladyny z Kostrynem - p6ž
niejsze konszachty z zagranicznymi pa
nami; korona na glowie Grabca - przy
padkowosć i zbyt cz~stq nietrafnosć elek
cji; Filon zakochany w umarlej Alinie -
sentymentalne rozczulenia si~ nad ludem. 
Sqd, jaki Balladyna wydaje na siebie sa
mq, to ten rachunek sumienia i postano
wienie poprawy, jaki ch wyrazem byl 
Trzeci Maj; a piorun, kt6ry jq zaraz po
tem zabija, to drugi i trzeci rozbi6r". 

Profesor Tarnowski zanotowal dokladnie 
egzegez~ Matejki i dodal od siebie: 
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„Rozwaga nasuwa argument6w wiele 
przeciw takiemu tlumaczeniu poematu, 
ale ze ono jest bystre i ciekawe, zaprze
czyć nie mo:lna". Profesor historii litera
tury polskiej nie wiedzial, ze wyklad 
Matejki jest nie tylko bystry, ale swiad
czy o bardzo prawdopodobnej lekturze 
odczyt6w Norwida o Juliuszu Slowackim, 
pochodzqcych z r . 1861. Nie widzial tez, 
ze nalezy on do cyklu wczesnych inter
pretacji „Balladyny'', kt6re wyrazme, 
chociaz w spos6b zbyt alegoryczny, pod
kreslaly polityczny charakter tego dra
matu. Interpretacje te przekreslil i no
wy, antypolityczny oraz formalistyczny 
kanon pojmowania „Balladyny" ustalil 
nie kto inny, lecz wlasnie Tarnowski. 

KAZIMIERZ WYKA 
„Matejko i Slowack i" 

1JJst<lTa~ 1!~b8l~ki 
BALLADYNA- BAŠN POLITYCZNA 
DOKONCZĐNIE 

Balladyna swiadczy o wcale niemalej 
znajomosci polskiego i ruskiego folkloru. 
Wazna jest przy tym nie tylko material
na znajomosć piesni, podan i zwyczaj6w 
ludowych, czyli dokumentacja etnogra
ficzna, kulturalna i historyczna. Szczeg6-
lowe badania pozwalajq m6wić takze 
o spolecznym charakterze i politycznej 
funkcji ludowosci w tej romantycznej 
tragedii. Slowacki odtwarzal przeszlosć 

narodowq w duchu tw6rczosci ludowej. 
Jak swiadczy list dedykacyjny do Balla
dyny i korespondencja z matkq, poeta 
byl doskonale obeznany z teoretyczrn;i 
stronq tega bardzo waznego zagadnienia. 
Slowacki znal folklor zar6wno z zycia, 
jak i ze studi6w, Znal lud i jego oby
czaje - lud Podola, Wolynia, Polesia 
i Bialej Rusi - w stopniu wyzszym, niz 
to si~ dotqd przyjmowalo. Duzo tez czy-
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tal, czego dowody možna znalezć prawie 
na každej karcie „Balladyny". 
Poeta podal rodow6d historyczno-literac
ki swej kroniki dramatycznej po~olujqc 
na jej patron6w dwu przedstawicieli an
tyfeudalnej literatury renesansowej: Ario
sta i Szekspira. Te dwa wielkie na~wiska 
to jakby dwie osi ideowo-artystyczne 
„Balladyny". Ariosto to os basniowa, 
epicko-rycerska, parodystyczna. Szekspir 
to os realistyczna, ludowa, dramatyczna. 
Samo podobienstwo inotyw6w nic jeszcze 
nie m6wi o dziele. Decyduje ideowo-ar
tystyczna funkcja tych motyw6w. Wf~k
szosć szekspirowskich „temat6w" i „re
miniscencji" w „Balladynie" možna uwa
žać za swiadome i celowe užycie rene
sansowych motyw6w w dziele o tenden- · 
cji antyfeudalnej. M6wi~ o motywach 
renesansowych albowiem niekt6re wqtki 
uwažane potocznie za Szekspirowskie Sq 
wsp6lnq wlasnosciq najwybitniejszych 
tw6rc6w Odrodzenia. 

• 

tosunek Slowackiego do Szekspira, 
jak zresztq wszystkich post~powych ro
mantyk6w do wielkiego dramaturga an
gielskiego, naležy ujmować szerzej, w ra
mach rozwoju historyzmu i realizmu w 
literaturze mieszczanskiej od renesansu 
do romantyzmu. W r6.Znych krajach roz
ne byly warunki walki z feudalizmem 

. ' r6žny stosunek sil gospodarczych i spo-
lecznych, r6žny rytm i charakter prze
mian politycznych. Stqd podobienstwo 
i ·rožnice mi~dzy poszczeg6lnymi litera
turami narodowymi, indywidualne cechy, 
oryginalne rysy i rozmaite skale artyzmu 
przy og6lnie podobnym kierunku rozwo
ju, wytkni~tym przez gl6wne konflikty 
epoki. 

WACLAW KUBACKI 

--



NA SCENACH POLSKICH I OBCYCH 

„Balladyna" nalezy do typu widowiska, 
kt6re przy ubogim technicznym wy~~
sazeniu naszych teatr6w w latach szesc
dziesiqtych XIX wieku nastr~czalo po
wazne tn.i,dnosci. Pierwszy raz realizowa
na na scenie we Lwowie 7 marca 1862 r., 
grana w Krakowie 11 stycznia 1868 r., 
tu doczekala si~ najwi~kszej ilosci wzno
wien i wieczor6w. W roli Goplany wystq
pila Helena Modrzejewska. W Poznaniu 
oglqdano jq po raz pierwszy 1 lutego 
1877 r. , w Lublinie wystawiono fragmen
tarycznie 26 lutego 1898 r. 
Nie dopuszczany na scen~ warszawskq 
przez cenzur~ w Kr6lestwie Polskim, Slo
wacki wyst~powal na afiszach ukryty pod 
monogramem J. S. W teatrze l6dzkim 
dyr. M. Wolowski pr6bowal przemycić 
Balladyn~" pod tytulem „Dzbanek ma

l~n"· w Warszawie B. Ladnowski zmienil 
' tytul na „Pan zamku", zanim ostatecz-

nie wystawiono jq 17 marca 1907 r. 
W tym samym roku grala jq .L6dz. 
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Teatr Polski w Warszawie w 1914 r. dal 
opraw~ scenicznq oryginalnie projekto
wanq przez Ruszczyca, z swiadomie sto.:. 
sowanym tu anachronizmem w stylach 
dekoracji i kostium6w. 
„Balladyna" dzisiaj nalezy do najpopu
larniejszych n a naszych scenach szt uk 
wielkiego r epertuaru romantycznego. 
„Balladyn~" wystawil w Paryzu 11 
czerwca 1895 r. Theatre des Poetes, 
w przekladzie W. Gasztowtta, a w Mosk
wie Niemirowicz-Danczenko w roku 
1922, przy wsp6lpracy rezyserskiej R. Bo
leslawskiego, w przekladzie K. Balmonta. 
W Czechoslowacji po nieudanej premie
rze z okresu dwudziestolecia dano po dru
giej wojnie swiatowej „Balladyn~" w no
wym tlumaczeni u. 
W roli tytulowej slyn~ly: A. Hoffman, 
T. Nowakowska, Marczello, Leszczynska, 
Siemaszkowa, Wysocka; w roli Aliny: 
Solska i Przybylko. Goplan~ graly: De
rynžanka, Siennicka. Pami~tne kreacje 
w roli Wdowy stworzyly: Aszpergerowa, 
Wolska, Siemaszkowa. Rola Kirkora mia'.'" 
la wielu znakomitych wykonawc6w: 
B. Ladnowskiego, Kotarbinskiego, Mie
lewskiego, Tarasiewicza, Sobieslawa, Wo
lenskiego, W~grzyna, Osterw~. Najlep
szymi Grabcami byli: F. Benda, Frenkiel, 
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Zelazowski, Knake-Zawadzki, J. Lesz
czyii.ski. Kostryna grali swietnie: Rapac
ki, E. Rygier, J. W~grzyn; Filona : Sli
wicki i Stanislawski. 
Muzyk~ do „Balladyny" komponowal 
K. Hoffman, H. Opienski, M. Poplawski. 

STANISLAW D;\BROWSKI 

1809 

1811 

1814 

1817 

1825 

1827 

MAlA KRONIKA 
žycia 1 tworczosci 

4 wrzesnia w Krzemieiicu urodzil 
sie Juliusz Slowacki. Ojciec jego, 
pisarz i poeta, byl profesorem Li
ceum Krzemienieckiego. Matka, Sa
lomea, pochodzila ze skromnej ro
dziny szlacheckie.i. 

Rodzina Slowackich przenosi sie do 
Wilna, gdzie Euzebiusz Slowacki 
otrzymal katedre uniwersyteckj\. 

Smierć Euzebiusza Slowackiego. Pa
ni Salomea wraz z synem wraca do 
Krzemieiica, gdzie Juliusz pobiera 
nauki pocz11-tkowe. 

Pani Slowacka wychodzi powtornie 
za maž za profesora Uniwersytetu 
Wileiiskiego, Augusta Becu, i wraz 
z synem p~nosi sie do Wilna. 

Juliusz Slowacki koiiczy gimnazjum 
i wstepu.ie na wydzial prawny Uni
wersytetu Wileiiskiego. 

Pierwsza dlužsza podrož w czasie 
wakac.ii. Slowacki zwieđza Ukraine 
i dociera do Odessy. 
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1828 
1829 

1830 

1831 

1832 

1838 

1837 

1839 
1840 
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Slowački ·konczy studia uniwersy
teckie. 

W lutym Slowacki przybywa do 
Warszawy. Obejmuje stanowisko 
aplikanta w Dyrekc.ii Kontroli w 
Komis.ii Przychodow i ·Skarb~ 

W okresie powstania, od listopada 
1830 do marca 1831 roku, Slowacki 
publiku.le w Warszawie kilka utwo
r6w swiadczacych o pelnej soliđar
nosci z celami uowstania. 

W marcu Slowacki opuszcza War
szawe. uda.il\C sie. przez Wroclaw do 
Drezna. Stl\đ jako kurier przez Pa
ryž jedzie do Londynu. W jesieni 
wraca do Paryža gđzie osiedla sii: 
na dlužsz:v pobyt. 

W grudniu Slowacki przenosi si«: 
z Par:vža do Genewy, gdzie przeby
wa do roku 1836. 

W lutym Slowack.i przybywa do 
Rzymu. W sierpniu w:vrusza w pod
r6ž na Wsch6d - do Grecji, Egip
tu, Palestyny i Syrii. 

W czerwcu Slowacki wraca z po
dož:v wschodnie.i do Wloch, gđzie na 
pewien czas osiađa we Florencji. 

Powrot do Paryža. 

W grudniu na wieczorze u Eusta
chego Januszkiewicza Slowacki od
powiada Mickiewiczowi na jego 
„IMPROWIZACJ~'. 

1841 
1842 

1845 

1848 

1848 

1849 

Slowacki w:v.ieždža do Frankfurtu 
na krotki pobyt. 

Slowack.i, ktory poczatkowo byl gor
liwYm zwolennikiem Towiariskiego 
niebawem porzuca jego szeregi 
i gwaltownie polemizuje z iđeo
Jogi11i towiariszczyzny, 

Slowack.i w odpowiedzi na „PSAL
MY PRZYSZI..OSCI" Zygmunta Kra
sirisk.iego wypowiada sie. jako prze
ciwnik .iedynowladztwa szlachty. 

Slowacki od chwili wybuchu buntu 
chlopsk.iego w Galic.ii niezmiernie 
žywo zacz:vna sie interesować spra
wami politycznymi i spolecznymi. 
Otacza sie mlođziež11i przybyll\ z kra
ju po wydarzeniach roku 1846. 

Na wiešć o w:vbuchu powstania w 
Wielkopolsce Slowack.i wraz z kil
koma towarzyszami wyježdža do 
Poznania. gdzie bierze czynny uđzial 
w pracach komitetu rewolucyjnego. 
Usunie.t:v w kwietniu, po upadku 
P<>wstania, przez polic.ii: pruslu!, z 
Poznariskieiro jedzie do Wroclawia, 
gđzie przebywa do Iipca. Nast«:pnie 
w:vrusza przez Ostende do Pary:ila. 

Slowacki umiera 3 kwietnia w Pa
ryžu. 

PAWEL HERTZ 



LI s rDt DYKACYJNY 
J. SLOWACKIEGO 

DO Z. KRASINSKIEGO 

Kochany Irydionie! 

( . . . ) Wychodzi na swiat „Ballady
na" z Ariostycznym usmiechem na 
twarzy, obdarzona wn~trznq silq 
urqgania si~ z tlumu ludzkiego, z po
rzqdku i ladu, jakim si~ wszystko 
dzieje na swiecie, z nieprzewidzia
nych owoc6w, kt6re wydajq drzewa 
r~kq ludzi szczepione. Niech napra
wiacz wszelkiego bezprawia Kirkor 
pada ofiarq swoich czystych zamia
r6w, niech Grabiec miluje kuchniq 
Kirkora, niechaj powietrzna Gopla
na kocha si~ w rumianym chlopie, 
a sentymentalny Filon szuka umysl
nie m~czarni milo§nych i umarlej 
kochanki, niechaj tysiqce anachro
nizm6w przerazi spiqcych w grobie 
historyk6w i kronikarzy, a ježeli to 
wszystko ma wewn~trznq sil~ žywo
ta, ježeli stworzylo si~ w glowie 
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poety podlug praw boskich, ježeli 
natchnienie nie bylo gorqczkq, ale 
skutkiem tej dziwnej wladzy, kt6ra 
szepce do ucha nigdy wprz6d nie 
slyszane wyrazy, a oczom pokazuje 
nigdy, we §nie nawet, nie widziane 
istoty, ježeli instynkt poetyczny byl 
lepszym od rozsqdku, kt6ry nie raz 
t~ lub owq rzecz pot~pil: to Balla
dyna wbrew rozwadze i historii zo
stanie kr6lowq polskq, a pibrun kt6-
ry spadl na jej chwilowe panowanie, 
bly§nie i roztworzy mgl~ dziej6w 
przeszlosci. 
u smiechnij si~ teraz, Irydionie, bo 
oto, nasladujqc francuskich poet6w, 
powiem ci, že Balladyna jest tylko 
epizodem wielkiego poematu, w ro
dzaju Ariosta, kt6ry ma si~ uwiqzać 
z szesciu tragedii, czyli kronik dra
matycznych ( . .. ). 
Tak wi~c, kiedy ty dawne posqgowe 
Rzymian postacie napelniasz wulka
nicznq duszq wieku naszego, ja 
z Polski dawnej tworz~ fantastyczriq 
legend~, z ciszy wiekowej wydoby
wam ch6ry prorockie - i na spot
kanie twojej czarnej pioruno·wej, 
Dantejskiej chmury prowadz~ lek
kie, ~ t~czowe i Ariostyczne obloki, 
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pewny, že spotkanie si~ nasze w 
wyžszej krainie nie b~dzie walkq, 
ale tylko grq kolor6w i cieni, z tym 
smutnym dla mnie koncem, že twoja 
chmura, wi~kszym wichrem gnana 
i pelniejsza piorunowego ognia, moje 
wietrzne i r6žnobarwne obloki roz
trqci i pochlonie ( . . . ). 

Autorowi „Irydiona" 
na pamiqtk~ 
„Balladyn~" 

poswi~ca 

Juliusz Slowacki 

Pa,ryz, dnia 9 lipca 1839 r. 

WAŽNIEJSZE UTWORY 
JULIUSZA ŠLOWACKIEGO 

Slowacki pisze jeden z pierwszych 26 swoich utwor6w, „Dum~ ukraiiisk~"· 18 
Pierwszy bezimiennie drukowany 1830 utw6r Slowackiego w „MeJitele": 
„Hugo, powiesć krzyžacka". 

Ukazuj~ si~ w prasie warszawskiej 
utwory rewolucyjne: „Oda do wol
nosci", „Hymn", „Kulik". 

Pierwsze dwa tomy „Poezyj", wy
dane w Pary:iu, zawieraj~ utwory 
liryczne, poematy (Žmija, Jan Bie
lecki, Hugo, Mnich, Arab) oraz 
utwory dramatyczne (Mindowe, 
Maria Stuart). 

Trzeci tom „Poezy j" zawieraj~cy 

„Lambra" oraz „Poezje ulotne w 
czasie Rewolucji polskiej i po jej 
upadku pisane", czyli wiersze two
rzone w czasie powstani~. Tu takže 
m. in. zostala zamieszczona „Godzi
na mY:sli". 

1830-31 

1832 

1833 
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„Kordian". 

„Anhelli". 

„Trzy poemata", „Balladyna". 

„Lilla Weneda", „Mazepa". 

„Beniowski" (pi~č pierwszych p1es
ni). W tym samym roku Slowacki 
pisze „Fantazego". Dramat ten zo
stal jednak ogloszony drukiem do
piero po jego smierci, w roku 1866. 

„Ksh1dz Marek". 

„Seri srebrny Salomei", „Ksil!Ž~ nie
zlomny". 

„Kr6l Duch" (rapsod I}, „Do emi
gracji o potrzebie idei". 

1834 
1838 

1839 

1840 

1841 

1843 

1844 

1847 
W Lipsku bezimiennie ukazuje si~ 1848 drukiem „Do autora „Trzech Psal-
m6w". W Paryžu „Glos brata Juliu-
sza Slowackiego do Zgromadzonych 
w klub zwi~zač si~ chc~cych Pola-
k6w" ... 
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LIOZNE UTWORY SLOWA

OKIEGO: WIERSZE LIRYCZ

NE, F\RAGMENTY LUB CA

LE PIEŠNI ~OEMATOW 

(„BENIOWSKIEGO, K.ROLA 

DUiCHA"), NIEK,TORE DRA

MATY NIEMAL UKONCZO

NlE (JAK „HORSIZTYN

!'>KI".) LUB POZ.OSTAWIONE 

W ZARYSIE (JAK „SA'MUEL 

Z.BOROWSKI"), ZA:CZE;TO 

OGLA'SZAĆ DOPIERO W 

WIELE LAT PO ŠMIERCI 

POETY, 'BOOZYNAJ;!\C OD 

:RIOKU 1866 („PISiMA PO

ŠMIERTNIE", STARANIEM 

A. MALEOKIEGO T. I-III, 

LWOW). LISTY SLOWAC

KIEGO ZACIZE;TO PUBLI

K'.OWAĆ DOPIERO W ROKU 

1876. 

(LISTY DO MATKI, 

T . I- III, LWOW) 
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LISCIE DO MATKI Z D.NIA 5 
LUTEGO 1845 R. POETA PISAI:..: 

„Wystaw sobie bogatego chlop
ka z rodzinq juz czytać umie
jqcq - za sto lat - w cichym 
gdzies domku pod Krakowem. 
Odpoczywa po wojnie - szcz~

sliwy - ogien pali si~ w izbie, 
a przy kalendarzu juz niekt6re 
ksiqzki znajdujq si~ na stole. 
Wystawze go sobie, czyta 
„Balladyn~" - ten utw6r bawi 
go jak basn, a razem uczy ja
kiejs harmonii dramatycznej 
formy". 

REPERTUAR 
ui l~PA(lfi 1983/64 

JULIUSZ SLOWACKI 

BALLADYNA 

WILIAMS SHEAKESPEARE 

POSKROMIENIE Zt.OSNICY 

CALDERON DE LA BARCA 

DWOJE BRAM, TRUDNA STRAZ 

ALEKSANDER MALISZEWSKI 

DROGA DO CZARNOLASU 

TADEUSZ l:..OPALEWSKI 

SKLEJONY GARNEK 

J ANUSZ ODROW 1\Z 

NIEZWYKt.A PRZYGODA 
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