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N IKT NIE MOZE PRZEJSC OBOJF;TNIE 
OBOK BOGACTWA, KTORE ZAWIERA 

SOBIE TWORCZOSC SLOWiACKIEGO, 
ELKIEGO POLAKA I DOSKONAt.EGO 

EUROPEJCZYKA, ZAKOCHANEGO ZAROW
NO W „SMIERTELNEJ TWARZY" OJCZYZNY 
JAK I TWARZY DZIEDZICTWA KULTU
RALNEGO LUDZKOŠCI. TRAGEDIA JEGO 
BYt.A ODZWIERCIEDLENIEM OWCZESNEJ 
POLSKI, ALE TO, CO BYt.O W NIM NAJ
LEPSZEGO, POCHODZit.O Z JEGO NIE
USTANNEJ CZUJNOSCI, z JEGO sn„ y 
MORALNEJ, KTOREJ NIE ZDOt.AJl\ PRZE
St.ONIC NIERAZ ZBYT LEK,K.t\ RF;K.t\ RZU
CONE TF;CZE POETYCZNOSCI. DZIF;KI TEJ 
SILE MORALNEJ, DZIF;KI MARZENIU O 
DOSKONALSZEJ FORMIE ISTNIENIA, MA
RZENIU O NOWEJ LEPSZEJ POLSCE I NO
WYM LEPSZYM ŠWIECIE MIAt. PRA WO 
WIERZYC, ZE LUD POJDZIE ZA NIM. 



.JULIAN I<:RZYZANOWSKI 

MO'l'YWY BAŠNIOWE W „BALLADYNIE" 
J. SLOWACKIEGO 

Z dociekan wiadomo od dawna, iz ziarnem, 
z kt6rego wyrosla „Balladyna", jest basn lu

dowa o „Malinach", „Spiewajqcej kosci" czy tez 
„Piszczalce oskarzycielce", kazdy bowiem z tych 
ul6w zastosować mozna do w<itku, pospolitego 
folklorze swiatowym, a wyst~pujqcego b;:idž 

w formie odpowiadania prozq lub piesni. Jego tres
ciq jest smierć dziewczyny z r~ki zawistnej siostry
-rywalki, ujawniona w piesni, dobywajqcej si~ 

z piszczalki, kt6r<i sporz<idzono z kosci ofiary 
zbrodni lub wykr~cono z galqzki drzewa rosnqce
go na jej grobie. Wiadomo dalej, iž Slowacki 
oparl si~ nie na wqtku baSn.iowym, lecz na bal
ladzie „Maliny" Aleksandra Chodzki, kt6ry opra
cowal w niej basn polskq, prozaicznq, lecz zawie
raj<iC<i zwrotki piesniowe typu „Graj, pastuszku, 
graj''. I wlasnie popularnosć tego Wqtku w litera
turze polskiej przemawia za nadaniem mu tytulu 
,,Maliny". Wiadomo wreszcie, iž tw6rca „Ballady" 
rozbudowal w<itek chodzkowski skladnikami naj
rozmaitszego pochodzenia, mickiewiczowskimi (Li
lie, Šwitezianka) i szekspirowskimi (,,Makbet", 
„Sen nocy letniej'', „Kr61 Lear"), nie ma wi~c po
trzeby raz jeszcze wracać do tych spraw, bada
nych wielokrotnie bardzo szczeg6lowo. 

„Balladyna" jednak zawiera nadto sporo innych 
. otyw6w pochodzenia niew<itpliwie folklorysty
cznego, pot~gujqcych r6wnie niewqtpliwie chara
kter jej ludowy. Indentyfikacji ich przeprowadzić 
tutaj niestety nie mog~, poprzestan~ wi~c tylko 
na jej prowizorycznym naszkicowaniu. Naležy 
do nich tedy pi~kna legenda o koronie Lecha, 
kt6rq otrzymal on od Scyty, towarzysza „dw6ch 
Mag6w", a wi~c jednego z „Trzech kr6li" betle
jemskich. Scyta 6w, zabl<idziwszy w zbožu jak 
las wysokim, dotarl do „strzechy kr6lewskiej cha
ty" i po bratersku przyjE:ty przez jej mieszkanca: 



Dal mu korom:... stqd nasza korona. 
Zbawiciel niegdys, wyciqgajqc rqczki, 
Szedl do niej z matki zadumanej Iona; 
I ku rubinom podawal sit: caly 
Jako rožyczka z lisci wychylona 
I wolal „caca!" i na brylant bialy 
Rožanych ustek perelkami swiecil. 

War to by przejrzeć zbiory sredniowiecznych 
legend o Trzech Kr6lach, zwlaszcza francuskie 
i angielskie (u nas bowiem nie stosuje siE: do 
tych swietych wyrazu „mag"), a jest rzeczq bardzo 
prawdopodobnq, iz znajdzie siE: wsr6d nich motyw 
cudownej korony, przeniesiony stamtqd przez 
autora „Balladyny" do Polski przeddziejowej. 

p odobnie ma SiE: rzecz z reakcj11 Kirkora 
opowiešć o cudownej koronie: 

O biedny kwiatku! na tož ty sit: kwiecil, 
By ci~ ćwiekami na krzyžu przybito. 
Czemuž nie bylo mnie tam na Golgocie, 
Na czarnym koniu z uzbrojon11 switit! 
Zbawilbym Zbawci: - lub wyr11bal krocie 
Zbojcow na zemst~ umarlemu. 

W epoce romantyzmu czytywano legendy wa
lijskie, wyražajqce podobny sentyment rycerski, 
pr6cz tego zas w folklorze cyganskim, Slowian 
halkanskich i polskim znana jest humoreska, tlu
macz11ca, dlaczego jeden lud odznacza siE: bitnosci1t, 
drugi zdolnosciami handlowymi, a trzeci sprytem 
:d odziejskim. Oto przedstawiciele ich chcieli ura
tować Chrystusa na Golgocie. Pierwszy z nich, 
(powiedzmy) Polak, odbić go zbrojnq rE:kll, drugi, 
(powiedzmy) Grek, chcial go wykupić, trzeci 
wreszcie, (powiedzmy) Cygan, postanowil go wy
krasć oprawcom. Skqd wywodzi siE: pomysl Slr 
wackiego, w tej chwili odpowiedzieć nie podobn· , 
nie popelni si~ jednak na pewno blE:du, przyjmu
jqc jedno z dwu wymienionych :Zr6del. 

Do tej samej kategorii motyw6w folklorystycz
nych naležy opowiadanie pustelnika o „Lowcu 
umarlym", polujqcym w puszczy, oraz o dzwonach 
zatopionego miasta (3 , 454-469), wywodzqce si~ 
niekoniecznie z ballad, motywy te bowiem Sli po
wszechnie znane opowiesciach ludowych, nade 
wszystko zas koniec tragedii, Sqd i smierć Balla
dyny. Koniec ten , zaskakujl!CY swq niezwyklosciq, 

polega na tym, iz nadgoplanska kr6lowa sama na 
siebie wydaje wyrok smierci, wykonany przez 
piorun. Wydaje go, gdy Kanclerz wysuwa žqdanie: 

P oradž si~ spokojnie 
Twego sumienia , czego warta cora, 
Dla ktorej matka tak11 smierci11 kona. 

Jest to epilog typowy dla wielu Wqtk6w bas
niowych w P olsce; zbrodniark~ mianow1c1e, za
zwyczaj kr6lowE:-matkE:, kt6ra usilowala zgla
dzić SWq niewinnq synowE:, lub macochE:, kt6ra 
dybala na žycie swej pasierbicy, zapytujq, na 
jakq karE: jej zdaniem zasluzyl ten, kto dopuscil 
. · do danej zbrodni; odpowiedz zagadniE:tej w ten 
( sob zmienia siE: w wyrok na niq samq, kt6ry 
bywa z miejsca wykonany. 

T ego pokroju drobnych motyw6w spotykamy 
w „Balladynie" bardzo wiele i obecnošć ich 

wlasnie sprawia, iz tr agedia ta ma charakter tak 
zdecydowanie folklorystyczny czy, co na jedno 
wychodzi, ludowy. Dopelniajq one i cieniujq jej 
Wqtek podstawowy, Wqtek „Malin", ich zas calosć 
sprawia , ze tragedia Slowackiego jest bodajze wy
jqtkowym w literaturze romantycznej okazem 
udramatyzowania pomyslu basniowego, wydoby
cia z niego tych wszystkich efekt6w, bez kt6rych 
dramat w wielkim stylu bylby nie do pomyslenia. 

Ješli uwagi o „Baladynie" Sq sluszne, to zmie
niajq one bardzo istotn ie poglqd na tE: t ragediE:, 
poczytywanq zazwyczaj za uklad mistrzowsko 
wykonanych arabesek. przer6znych Wqtk6w i mo
tyw6w pochodzenia literackiego. P rzemiana po
robionych tu domysl6w i przypuszczen w zwy-

jne, zr6dlowe konstatacje, kaže dostrzec w „Bal-
1 ynie" rezultaty rzetelnej znajomošci folkloru 
u Slowackiego i umiejE:tnošci artystycznego ich 
wyzyskania . W wyniku wypadnie, iz tam, gdzie 
inni romantycy zdobywali siE: na nikle pr6bki, 
Slowacki zwyciE:sko pokusi si<: o konstrukcjE: 
dramatycznq w wielkim stylu i zadanie to roz
wiqzal bez zarzutu.-
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JULIUSZ KLEINER 

O Grabcu glupim i m~drym 

w sr6d postaci m~skich w „Balladynie" naJWl~cej 
zagadnie11 nasuwa Grabiec. Wlasciwie - z nim jednym 
lqcz::i si~ problemy nielatwe do rozwi[!zywania, bo 
Kirkor, Pustelnik, nawet Kostryn i Filon to kreacje 
dosć prostolinijne, rzecby mozna przejrzyste. Natomiast 

·~cie nap6l realistyczne, nap6l karykaturalne, gro-
kowe cos zagadkowego dalo mlodemu rumianemu 

· iesnia kowi, k t6ry na jpierw staje si~ wbrew woli 
bohaterem balladowego romansu, l::iczcicego w basniowy 
spos6b istoty dwu sw iat6w, potem drogci Owidiuszo
wych i Ariosto.wskich metamorfoz doprnwadzony za
staje do odegrania komedii fantastyczne j na znany te
rnat „Z chlopa kr61", a wreszcie dzieli los zamordowa
nego kr61a Dunkana z „Makbeta" Szekspirowskiego. 

Ten sobie samemu wieki si~ podobaj::icy i w r ze
czywistosci niebrzydki mlodzieniec (czyžby inaczej m6gl 
pocicigać i Goplan~ i Balladyn~?) zewn~trznie scha
rakteryzowan y zostaje epitetem „rumiany", Rumia
nosć nadmierna - sympati::i dla w6dki spot~gowana -
ma w swietle romantycznych poj ~ć o pi~knie charakte
ryzować nie tyle zdrowie i sil~ žywotnci ile prostactwo. 
P rzeciez reprezentant mody sentymentalno-romantycz
nej, Hrabia z „Pana Tadeusza", nawet uroczej Zosi nie 
može darować jej zdrowych rumienc6w: 

A uwa pulchnosć licow i rumienca žywosć, 
Malujl\ca zbytecznii, prol!taclq l!zcz~sliwosć! 

J est wi~c Grabiec, kt6rym si~ zachwyca eteryczna, 
poetyzujqca Goplana, grubosk6rnym, zarozumialym, 

wnym siebie i opilym prostakiem. Czy jest r6wniez 
upcem? 
Tak ocenia go bystry Skierka w czasie uczty : 

Juž kuchta zamkowy 
Nic ma nic na polmisek procz ciel~cej glowy, 
Lecz ta niedopieczona na krolewskim karku. 

I niew::itpliwie, jakkolwiek przeciwstawia on marze
niom Goplany zmysl rzeczywistosci zdrowego rozs::idku, 
pelni na tle innych os6b rol~ glupca wyniesionego na 
wyžyny. Irracjonalnosć przypadku, wladajcica w „Bal
ladynie", najpierw glupca, potem zbrodniark~ stroi 
koron::i, co powinnaby zdobić rozumnq i szlachetm1 
glow~ Kirkora lub Pustelnika. 



Ale ješli ktos Grabcowi dać got6w miano glupca, po
winien je stosować na podobieitstwo okreslenia angiel
skiego f o o 1, francuskiego f o u, niemieckiego 
Nar r, dawanego zawodowym przedstawicielom glu
poty istotnej lub udawanej, blaznom . Blazen zas može 
maskll glupstwa nawet mlldrosć pokrywać. 

Przeciež juž w pierwszych powiedzeniach swych, gdy 
G?plani: nazywa „stworzeniem z mgly i galarety", ru
m1any Grabek wcale nie okazuje sii: tak glupim. C6ž 
dopiero m6wić o wirtuozowskiej humoresce „M6j tata 
gral na duda ch ", w k t6rej syn organisty z wladczym 
humorem przedstawia istotnll bolesnošć losu ojca i lo
su wlasnego. 

Ale - czy humoreska ta i potem satyra polityczna, 
w s.lowac~ Grabca uji:ta w akcie III i IV, odpowiada 
poz10mow1 umyslow emu prostaka-grubianina, czy 
prawdopodobne jest, že on w tym stopniu wlada zaso
bami k omizmu i satyrycznie zaostrzonej obserwacj " 
Mniejsza oczywiscie o wszelkie anachronizmy, kt6. 
Slowacki wplata z umyšlnll przekorl\. Czy jednak stać 
Grabca przemienionego na ukladanie politycznych i 
finansowych przepis6w? Czy stać go na powiedzenie : 
„Ty jesteš kr6lewskim ministrem, Bos glupi" - lub 
na uwagi: pod adresem grajqcego na wierzbowym fle
cie Chochlika : 

A zatykaj bystrze 
Dziurki paleami, jesli pomysl nowy, 
Dl\Žl\C prosto ku uszcz-:sliwieniu 
Przyszlych poddanych, wymknle ci si~ z glowy 
Przez glupie wrota, 

By zrozumieć to niespodziane intelektualne wywyz
szenie Grabca, co na jakiegos drwiqcego m -i drali: ura
sta, trzeba go umiescić naležycie na tle wiekowej tra
dycji. 

W idowiska ludowe zawsze lubowaly sii: w posta
ciach rozšmieszajqcych. Klown cyrkowy do d zi5 

dnia o tym swiadczy. Wiadomo, že do misteri6w nawet 
WlqCZOnO intermedia smieszne. Totež blazna czy We:. 
solka przyjql teatr czas6w elžbietaitskich, i hiszpans
kich, i niemiecki barokowy, Hianswursta czyniqcy fi
gurci szczeg6lnie wažnq - i blazen zajmowal miejs 
ustalone w tragediach. Byl on nie hrlko smiesz,.,- figu 
l'q o komicznym wyglqdzie i zachowaniu sii: komicz
nym, lecz užywano go jako narz~dzie do W"nowiadania 
žart6w i dowcip6w, i nie zawsze musialy one wyply
wać organicznie z jego charakteru, nie zawsze l<>czyla 
sii: harmonijnie šmiesznosć nrzedmiotowa postaci, spo
wodowana jej cechami, nie jej intencjami, z komizmem 
podmiotowym, z dqženiem danej osoby rozsmieszania 
drugich, z wložonym w niči ladunkiem komiki. 

Sq kreacje, w kt6rych nierozdzielnie sii: zapala ko"
mizm przedmiotowy z panowaniem nad kartami 
i dowcipami, z umiej~tnošciq budzenia šmie<:hu zamie
rzonego: Szekspirowski Falstaff, Sienkiewiczowski Za
globa, wladca suwerenny kom iki. Slowacki osiqga 

I 

?r~ani~z~e zespolenie takie w ponurej grotesce odra
zaJl\CeJ, Jakll tworz<l karykaturalne rysy blazenskie 
podlego Slaza w „Lilii Wenedzie". 

. I Šlaz, i Gr~b.i e~ g6rujq nad tlumem blazn6w, bo S<l 
me ~odatka~1 sm1eszqcymi, lecz integralnymi czynni
~am1 !raged~1. W Gra.bcu wszakže logiki: oddzieln<i ma
J<l. dw1e tkWlqCe W mm postacie: smieszny prostak ru
m1.any, ~t6rego Chochlik po blotnych manowcach w o
dz!, . kt?ry w dzwonkowego kr6la sii: przeistacza i 
zasn1i:c1em w czasie uczty pendant komiczne tworzy do 
tchnqceg? groz<l skostnienia Balladyny _ i wyraziciel 
humoru t sa.tyry, kt6rego tw6rca zaopatrzyl w skarby 
sweg_o do.w~1~u . Ale w barwnej, wielostronnej calosci 
basmoweJ i„ 1graszce„ ~t6rej swobody i blask6w nie 
z~olal ~aćm1~ przepaJaJ<lCY jq pesymizm i tragizm _ 
i;1e. raz1 dwo1 stošć tego, kt6ry wni6sl w niči bogactwo 
sm1echu. 

Stanislawa Wysocka w roli Balladyny 



Wierz~, ze idq ludy, jako chmura 
Pelna blyskaw ic, na trony zachwiane; 
Wierz~. ze nawet kr6lewska purpura 
Pr6chnieje w trumnach ... 

(Z Podr6žy do Ziemi Swi~tej) 

P A NSTWOW Y T EATR PO L SK I 

BIELSKO-BIALA 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

ANDRZEJ URAMOWICZ 

Kierownik literacki 

Boleslaw Lubosz 

( JULIUSZ StOWACKI 

BALLADYNA 

PREMJERA, D NIA 17 KWIETNIA 1962 ROKU 



P USTELNIK, Popiel III wygnany 

K IRK OR, p an zamku 

MAT KA, Wdowa 

B ALLADYNA 

A LINA 

FILON 

GRAB TEC, syn zakrystiana 

} jej c6 rki 

FON KOSTRYN, naczelnik stražy zamku Klrkora 

GRALON, rycerz Kirko ra 

K ANCLERZ 

POSEL Z G NIEZ NA 

LEKARZ KORONNY 

GONIEC 

PAZ 

GOPLANA, N imfa, Kr6lowa Gopla 

SKIERKA 

CHOCHLIK 

I 
JUI USZ SLO \V-\CKI 

ALLADYNA 
Tragedia w 3 aktach 
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OSOBY FANTASTY CZNE 

P a n owie ·yce l'ze - sluzlw . ·m k owa 

- ROBERT MRONGOWIUS 

- WACLAW ROGUCKI 

- JANINA WIDUCHOWSKA 

- EWA RACZKOWSKA 

- MARIA WAWSZCZYK 

- HENRYK W6JCIKOWSK I 

- JERZY KORCZ 

- MIECZYSLA W DEMBOWSKI 

- ANTONI CHE;TK O 

- KAROL HRUBY 

- MIECZYSLA W P OPLA WSKI 

- MARIAN KOC 

- STANISLAW SZYMCZYK 

* * :;. 

- HALINA DOBROWOLSKA 

-- IWONA MATUSZEWSKA 

- ALEKSANDER P ESTYK 

INSCENIZACJ A I REZYSERIA - GUSTAWA BLONSKA SCENOGRAFIA - ZDZISLAW K ORELESKI 

ASYSTENT REZYSERA - ANTONI CHF;TKO 

SUFLER- NATALIA WOJTAS INSPICJENT - BERNARD SIWCZAK 
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ZESPOL TECHNICZNY 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
KIEROWNIK OSWIETLENIA 
BRYGADIER SCENY 
REKWIZYTOR 
KIER. PRAC. KRA WIECKIEJ 

DAMSKO-ME;&KIEJ 
KIER. PRAC. PERUKARSKIEJ 
KIER. PRAC. STOLARSKIEJ 
PRA COWNIA MALARSKA 
PR/\COWNIA TAPICERSKA 
PRACOWNIA SLUSARSKA 

- TADEUSZ KOCHANSKI 
- ALFONS KWOKA 
- KAROL SOLTYSIK 
- CZESLAW FOLTA 

- JOZEF KLODA 
- RYSZARD PALUCH 
- MARIAN KOBIELSKI 
- WLAD. SZYMANSKI 
- STANISLAW FOLTA 
- RUDOLF BIZON 
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„Tragedia podobna do starej ballady" 

(z llstow Jullusza Slowackiego) 

Co do mnie, nigdy jeszcze tak smutno nie przep~dza
lem zimy. Nie wiem, dlaczego, ale gl~bsza niž k i edy
kolwiek melancholia i oboj~tnosć napadly na mnie. 
Cale dnie przep~dzam w domu przy moim kominku 
cale dlugie wieczory przez te dwa miesiqce trawtllf 
na pisaniu - od kilku dni dopiero skonczylem mo 
prace ... i teraz czuj~ jakqs odr~twialosć ... Zdaje si~, 
že przez ten czas nat~žone wladze myslenia rozkr~cajq 
si~ teraz jak struny jakiegos inst rumentu - i za kilka 
dni powr6c~ do zupelnej ciszy zwyczajnego žycia. To -
smutno! ... Juž wieczorem žadne mary nie przyjda mi~ 
nawiedzać, žadna idealna pi~knoSć nie 'usmiechnie si~ 
do "!lnie - a tyle idealnych figur przeszlo przez moj 
pokoj w ciqgu tych dw6ch miesi~cy. Niekt6re wyszly 
przez okna, inne spalil y si~ w žarze kominka, inne 
nareszcie zostaly zasuszone w papierze jak bratki albo 
inne kwiatki niepelne ... 

Od ostatniego mego listu, w przeciqgu miesiqca 
uplynionego, napisalem nowq sztuk~ teatralnq - tra
gedia pod tytulem „Balladina". Z wszystkich rzeczy, 
kt6re dotychczas m6zgownica moja urodzila, ta tra
gedia jest najlepszq - zwlaszcza, že otworzyla mi no
wq drag~, nowy kraj poetycznv , nie tkni~ty ludzkq 
stopq, kraj obszerniejszy niž ta biedna ziemia, bo ide
alny. Zobaczysz kiedys, Mamo lwchana, co za dziwna 
kraina - i czasy. Traged'ia cala podobna do starej 
ba!lady, uložona tak, jakby j q, gmin ukladal, przeciw'
na zupelnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna 
podobienstwu do prawdy. L udzie jedna.k, staralem si~, 
aby byli prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze ser
ca ... Nie mog~ tu dać ci, kochana Mamo, wyobraženU. 
dokladnego rodzaju dramatycznego w mojej tragedii. 
Ježeli ma ona rodzinne podobie11.stwo z kt6rq znajomq 
sztukq, to chyba z „Kr6lem Learem" Szekspira. O, gdy
by stan~la kiedys przy kr6lu L earze! Szekspir i Dant sq 
teraz moimi kochankami - i juž tak j est od dw6ch lat. 
Im wi~cej w obydw6ch si~ wczytuj~, tym wi~cej wi
dz~ pi~knosci. M amo moja, jaki ja bylbym szcz~sliwy, 
gdybym m6gl z tymi dwoma umarlymi usiqsć pod lipq 
jakq - albo d~bem przed mojq wlasnq chatq - w mo
jej rodzinnej ziemi - i marzyć - i pisać marzenia -
i gwarzy~ z tobq, kochana Mamo - i opowiadać ci 
z zapalem plany moje poetyczne, tak jak niegdys by
walo ... 



z listu do matki, pisanego z Genewy 
18 grudnla 1834 . 

... Zako1'iczy/·em moje zimowe prace i z dwoch trage
dii jedna mi tylko zastala, bo jednq spalitem w moim 
kominku. „Mazepe," taki smutny los spotkal. Drtiga 
za[;, pod tytulem „ Balladina", jest mojq faworytkq -
i be,dzie czekala, a:i be,de, miat czym posmarować prasy 
clrukarskie. Zdaje mi sie,, :ie mie, moi ksie,garze ha
niebnie oszukujq, bo mi przestali przesylać rachunk6w 
i mikzq jak lcrety w norze, czekajc:_c zapewne mojej 
osobistej wizyty. Prawdziwie, :ie nikomu na swiecie 
zaufać nie mazna, a mniej n iz innym ufać trzeba lu
clziom, kt6rzy nie majq pienie,dzy. W tym polozeniu jest 
jegomoSć, kt6ry sie, trudni ksiq:ikami. C6z robić 
trzeba sie, spuscić na jego grzecznosć i sumienie „. 

z listu do matld , pisanego z Gcncwy 
5 lutcgo 1835 r. 

„. za kiika dni wyjezd:ia stqd clo Pary:ia L. Plater, 
przez niego wie,c posytam ci ogromny manuskrypt tr a
gedii pt. „BaLladina", o kt6ry raczysz sie, upomnieć. Nie 
zqdam ja wcale, abys go natychmiast drukowal, bo to 
može za cie,žko na ksie,garnie, i clrukarnie,, ale niech 
u ciebie ten manuskrypt powoli oczekuje czasu, w kt6-
rym bez žadnej straty be,dzie m6gl być drukowany, 
a wtenczas wež go pod prase, z oszcze,dnosciq, bo choć 
rzecz jest polska, ale niepatriotyczna wie,c gotowa mi 
sie, zle oclplacić, a oryginalnosć sama' tej tragedii i ro
clzaju, w kt6rym jest napisana, može dlugo rozkupowi 
sprzeciwiać sie, be,clzie; dlatego wie,c chcialbym osz
cze,dnej edycji - choćby na bibule maczkiem - a to 
jest r zecz wielka, kiedy tak ubranq zgadzam sie, mieć 
mojq faworytke, i przyjaci6lke, mojego przyjaciela 
Zygmunta Krasinskiego. Jak jq be,dziesz drukowal, to 
przedmowe, kr6tkq w ksztalcie listu napisze,. Ot6z sq 
wszystkie moje zqclania i prosby. Na okladce Trzech 
poemat6w obwiesć, ze spod prasy wyjdzie wkr6tce 
tragedia pod tytutem „BaUadina". Niech to troszke, 
zaostrzy ciekawosć „. 

Adio drogi moj i kochan y Eustaszku „. 

Tw6j JuLiusz Slow . 

z listu do Eustachego Januszkiewlcza 
pisanego z Florencji w listopadzie 1838 r. 

„. Dzie,ki ci, Panie, zes utwierdzil troche, upadajqcq 
juz we mnie wiare, w u:iytecznosć prac moich. Od daw
na przestaje, na malym, a wyrzeklszy sie, przyjemnosci 
wielu memu wiekowi wlasciwych, ze szczuplych fim
clusz6w drukuje, moje manuskrypta i ze swiežo nawet 
przeslanych mi pienie,dzy juz užylem cze,sć na druk 
nowej tragedii pt. „Balladina". W tym roku jest to 
czwarte ·wyclane przeze mnie poema „. 

z listu do historyka literatury Michala 
Wi1zniewskicgo, pisanego z Pary:i:a 14 maja 1839 r. 

Oto zmartwychwstajq narody ! Oto z trup6w Sq 
bruki miast! Oto lud przewaia. 

Nad krwawymi rzekami i na krui.gankach pal~co
wych stojq bladzi kr6lowie trzymujqc szat"!} na, p~er
siach szkarlatne, aby zakryć piers przed kulq sw1sz
CZqCq i przed wichrem zemsty ludzkiej . 

Korony ich ulatujq z gl6w„. 
Kto ma duszG, niech wstanie! niech i.yje! bo jest 

czas zywota dla ludzi silnych. 

(Z Anhellego) 



... Oto ~ii:c wszystko, drogi m6j, nabazgralem, ~o 
tylko mozna bylo nabazgrać, teraz donoszi: ci, že sii: 
drukuje „Balladina" - kochanka maja „. Nie spodzie
u;~sz sii:, co to za dzielo „. dosyć, že jest to osoba, kt6ra 
mii: z Zygmuntem Krasiiiskim zaprzyjaznila mocno, on 
jq bowiem polubiwszy, mnie polubil - oby mi i ciebie 
zy~kala „. ~Z<; nie sp?dziewam sii:, bo to jest gorzkie 
dzielo, a swiat w nim przez pryzma przepuszczony 
i na tysii:czne kolory rozbity wymaga, aby sii: kto w 
nim szczeg6lnie pokochal. Wiclzisz, kochany Gaszynski, 
že ja drukuji: i drukuji: i nie przestaji: drukować, co 
z tego na koniec bi:dzie, nie wiem .„ Zycz mi czytel
nik6w i kochaj trochi: przyjaznego ci 

Julka Slowac. 

z listu do poety Konstantego Gaszynskicgo 
pisancgo z Pary:ia 22 maja 1839 r. 

„. Ot6z ja ci powiem, že przecl Chrystusem nie smial
bym deklamować z zapalem ani „Szwajcarii" - ani 
innych osobistych poemat6w - ale deklamowalbym 
spokojnie opis walki na stepie z trzeciego aktu „Salu
si" albo tež Wernyhory drami: w piqtym „. Wii:cej ci 
powiem - wystaw sobie chlopka bogatego z rodzinq 
juž czytać umiejqcego - za sto lat - w cichym gdzies 
domku pod Krakowem. Odpoczywa po wojnie -
szczi:sliwy - ogieii pali sii: w izbie, a przy kalendarzu 
juž i niekt6re ksiizžki znajdujq sii: na stole. Wystawže 
go sobie, že czyta „BaUadyni:" - ten utw6r bawi go 
jak basii, a zarazem uczy jakiejs harmonii i drama
tycznej formy „. Bierze „Lilli:" - to samo. „Mazepa" 
trochi: mu sii: juž wydaje nadto deklamatorskie. Lecz 
zajrzal w „Godzini: mysli" albo w „Lambra" - i rzucil 
ze wzgardq te melancholiczne skargi dziecka niedo
roslego, Ot6ž dla chlopka jest „Sally", „Ks. Marek" i 
„Ksiqzi: Niezlomny" - ten Ksiqži: kt6ry mi kosci wew
ni:trzne polamal - gdzie sq pioruny poezji - a z kt6-
rym ty nie masz žadnego zwiqzku, bo nie na nerwy, 
ale na same czyste czucie uderza, nie melancholiq, ale 
bolest obudza - nie rozhartowywa czytelnika, ale go 
czyni silnym i podobnym spokojnemu aniolowi „. 

z listu do matki pisanego z Pary:ia w Iutym 1845 r, 
b~dqcego odpowiedzi::i: na, zdaniem poety, niesluszn::i: 
ocenc: jego tw6rczosci 

Gniewa mi~ nieruchomosć dluga Faraon6w, 
Wol~ dzisiejsze czasy burzliwe, choć dla nas 
Kr61 jest každy jak dziwnie rosmicy ananas: 
Zerwiesz koron~. owoc odkqsisz - o wiosnie 
Z korony odkqszonej nowy kr61 odrošnie. 

(Z listu do Aleksandra Holynski ego) 



KOCHANY POETO RUINI 

Kochany Irydionie! W11chodzi na swiat Balladyna 
z ariostycznym uJmiechem na twarz11, obdarzona 
wnfltrznq silq urqgania aifl z tlumu ludzkiego, z po
r zqdku i z lađu, jakim lifl waz111tko dzleje na 11.oiecle, 
z nieprzewidzianych owo'c6w, kt6re wudajq drzewa 
Tflkq ludzi azczepione. Niech naprawiacz wazelkiego 
bzprawia Kirkor pada ofiarq swoich cZ11st11ch zamia
r6w; niech Grabiec miluje kuchni4 Kirkora; niechaJ 
powietrzna Goplana kocha sifl w rumicm11m chlopie 
a sent·ymentalny Filon szuka um11Jlnie m-iczarni '{ 
losnych i umarlej kochanki; niecha; tuaiclce anach 
nizm6w przerazi spiqc11ch w groble histOT11k61D i kro
nikarz11: a jeieli to wszystko ma wn4trznq sil4 .t11wota, 
ježeli stworzylo Sifl w glowie poet11 podlug praw bo
skich, ježeli natchnienie nie bylo gorqczkq, ale skutkiem 
tej dziwien wladzy, kt6ra szepce do ucha ni~y wprz6d 
nie slyszane wyrazy, a oczom pokazuje nigdy, we mie 
nawet n ie widziane istoty; ježeli . instynkt poet11'czn11 
byl lepszym od rozsqdku, kt6ry nieraz t4 lub owq rzecz 
poti:pil: to Balladyna wbrew rozwadze i historii zo
stanie kr6lowq polskq, a piorun, kt6r11 spadl na jej 
chwilowe panowanie, bly8nie i roztworzy mgl4 dziej6w 
przeszlosci. 

Usmiechnij Sifl teraz, lt11dionie, bo oto nasladujqc 
francuskich poet6w: powiem ci, že Balladyna jest tyl
ko epizodem wielkiego poematu w rodzaju Ariosta, 
kt6ry ma si~ uwiqzać z sze&ciu tragedii, czyli kronik 
dramatycznych. 

AUTOROWI „IRYDION A" 
na pamiqtkfl 

„BALLADYN~'.' 

Paryž, d. 9 lipca 1839 T. 

po'1.t,i4ca 
JuHusz Slowac1 



J aroslaw Iwaszkiewicz 

c5potkonie 

Na ulicy, na sza.rym rogu si~ spotkali . 
Wiatr rozwiewal im faldy wl6czkow ych 

· szalik6w, 
Chopin mia1; 6cz emali~ na. k sztalt m edalik6w 
Cz~stochowskich; pan Juliusz irenice ze stali. 

Slowacki, ze wiatr mu wyrwal polq. z r~ki, 
Zatrzymal si~, plaszcza pragnqc naciqgnqć 

na rami~. 
I nagle go porwalo wspomnienie - te diwi~ki. 
Chopin szukal nazwiska, czyli mu nie slclamie 
Pami<:ć, co mu si<: zdala jak starta paleta. 

Stali tak - može nawet nie przeszla sekunda. 
Chopin sobie przypomnial: ach, to ten ... poeta 
Bez talentu. Slowacki westchnql: moribunda. 
Kt6ry z nas p6jdzie pierwej„. tam? - mysleli 

wieszcze. 
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