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z Pamiętnika w ieszcza 

Juliusz Słowacki 
(1809-1849) 

Życie twórcy zostało wpisane w burzliwą 
historię pierwszego półwiecza XIX wieku. 
Słowacki o dziesięć lat młodszy od pierwszej 
generacji romantyków, debiutował już z pozycji 
sentymentalizmu, znacznie bliższej romantyz
mowi, by przejść drogą typową dla najwybit
niejszych reprezentantów tego kierunku. Start 
życiowy rozpoczął jako urzędnik bankowy, start 
literacki jako naśladowca Lamartine' a, Byrona 
i Mickiewicza. Estetyzujący stosunek do sztuki 
i pustkę ideową wytknął mu później Mickiewicz 
w słynnej ocenie młodzieńczej poezji 
Słowackiego jako „kościoła bez Boga", ocenie, 
która stała się przekleństwem dojrzałego 
okresu twórczości, nadmiernie wykorzysty
wana przez wrogów. 
Pierwsze dziesięciolecie emigracyjnej tułaczki 
to pełny rozwój indywidualności pisarskiej 
Słowackiego i jego niezwykłej osobowości. 
Korespondencja i twórczość poety odsłania 
najskrytsze tajniki duszy romantycznej, tragedie 
tej generacji uwikłanej w problemy polityczno
społeczne i etyczne naszego wieku. 
Ostatnie siedem lat krótkiego życia poety 
znamionuje przejęcie się ideałami mistycznymi 
spod znaku Towiańskiego, ideami spokrewnio
nymi także z mistyką społeczną XIX wieku 
i filozofią przyrody. 

Niech nas dziś nie dziwi mistyczna po 
przedziwna metaforykA i słownictwo utwo 
okresu mistycznegt czy sposób bycia ~ 
Juliusza". Jest to bowiem okres, w któf'Ytl 
wolności narodoWl!I i społecznej ~ 
z wielką problematM narodową 1 

ficzną, okres, w którym kształtują 
czesne koncepcjC narodu. Idee 
romantyzmu polskiegO<; głęboko 
w dziełach czołowych poetów. 
nadzieję na wielką przemianf 
społeczno-politycznych ÓW'~me)I 
Były to dość swoiste znaki 
atmosferę tamtycłi lat i duchową 
wieszczów- przywódeów narodu. 

ZbignieW Sudolski: " 



PODOBNA DO 
STAREJ BALLADYNY. .. 

Ze wszvstlcich rzeczy, które dotvchczas moja mózgownica urodziła, 

"Balladyna „jest najlepszą, zwłasacza, że otworzyła mi nową drogę, nowy 
kraj poetycmy, nie tknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna 
aiemla, bo Idealny. Tragedia cala podobna do starej ballady, ułożona tak, 
Jalcbv ją gmin ukladal,przeciwna aupełnie prawdzie historycznej, czasem 
prsecfwna podobieństwu do prawdy ... 

z listu Słowackiego do matki z dnia 18.Xll.1834 roku 

W połowie liPQI 1839 roku wyszła drukiem pięciooktcw.ra tragedia Słowackiego pod tytułem 
Balladyna, poprzedzona listem dedykacyjnym do Krasińskiego. Dramat, pisany od 1834 
roku, miał ~ jednym z cyklu sześciu kronik podobnych do "starej ballady", tworzących 
„wielki poemat w rodzaju Ariosta". Główną troską poety była nie prawda historyczna, lecz 
psychologiczna, aby ludzie „byli prawdziwymi ludźmi i aby w sercu mieli nasze serca" . Różnie 
odczytywano jej wymowę polityczną, doszukiwano się aluzji do współczesności , ukazywano 
elementy pesymistycznego poglądu na świat. Bogactwo problematyki obok kunsztowności 
wersyfikacji~. że jest to jeden z najbardziej oryginalnych utworów Słowackiego . (. „). 

Balladyna, niezrozumiana przez współczesnych, od początku została przyjęta złośliwie przez 
prasę emigracyjną. Lekceważenie, kpiny z dorobku twórczego, ośmieszanie samego autora -
oto broń krytyków tworzących wówczas opinię literacką i publiczną. Właściwie z rzetelną 
i entuzjastyczną oceną spotkał się Słowacki wówczas jedynie ze strony Zygmunta 
Krasińskiego. On jeden był czytelnikiem niezwykle bystrym i inteligentnym, potrafiącym 
widzieć prawdziwą wielkość artyzmu poety. 

Zbigniew Sudolski: .Słowacki" fragment 

BALLADYNA NA 
POLSKICH SCENACH 

Po raz pierwszy wystawiono Balladynę 7 marca 
1862 r. w Teatrze im. Skarbka we Lwowie. To 
źle przygotowane, jednorazowe przedstawienie 
zakończyło się klęską. Kolejne inscenizacje 
znajdowały uznanie dzięki wybitnym kreacjom 
aktorskim. W 1868 r. w roli tytułowej zabłysnęła 
w Krakowie Antonina Hoffman, a w roli 
Goplany Helena Modrzejewska. 
W 1902 r. następną wielką kreację Balladyny 
stworzyła Stanisława Wysocka w krakowskiej 
inscenizacji Józefa Kotarbińskiego. Ta sama 
aktorka wystąpiła także w cieszącym się dużym 
powodzeniem spektaklu Ferdynanda Ruszczyca 
z 1914 r. Przedstawienie to powtórzył w 1938 r. 
Teatr Narodowy w Warszawie, w reżyserii 

Juliusza Osterwy, z Ireną Eichlerówną w roli 
tytułowej. 

Po raz pierwszy po wojnie wystawiono 
Balladynę w Krakowie w 1945 roku, 
w reżyserii Władysława Woźnika z Zofią 
Rysiówną w roli głównej . 

Próbę nowej interpretacji dramatu podjął 
również w Krakowie w 1950 r. Bronisław 
Dąbrowski. Balladyna została tym razem 
zaprezentowana jako antyfeudalna baśń 
polityczna, w której wyjście głównej bohaterki 
poza własne środowisko społeczne doprowa-

-dziło do zbrodni. W podobny sposób wysta-, 
wił Balladynę w warszawskiej szkole t 
atralnej Aleksander Bardini w 1954 
Inscenizację swą zrealizował w konwencji 
łistycznej, dlatego też postacie fant 
zostały sparodiowane, Z ciekawszych 
jennych wystawień Balladyny wa 
mienić inscenizację koszalińską z 1 
zrealizowaną przez Tadeusza 
drowicza z Różą Czeplewską w roli 
Tym razem dramat został 
studium współczesnych wad namdlW~ 
Podobny charakter miała inscenizacja 
Hanuszkiewicza zrealizowana w 19 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. 
odczytał &Hadynę od Epilogu. 
demaskuje literacką iluzję i ujawnia, że 
dramatu ma charakter ironiczno-ba~iniOWI 
stanowi kpinę z literackiej tradycji, z WRnn
narodowych stworzonych przez rnnl\anh.illl•' 

Baśń tę przełożył Hanuszkiewicz na 
miały dla widza język teatralny (fan1ras11~• 
postacie jeżdżące na motorach, 
rozgrywana przy pomocy mech„.,1.-~ ... 
zabawek) oraz wydobył jej 
aktualność . Niebanalnym e:ksperyimer .... 
inscenizacyjnym było także krakoWlld 
przedstawienie Balladyny w 1974. 
w Teatrze Bagatela, wyreżyserowanj 
Mieczysława Górkiewicza ze 
Tadeusza Kantora. &lladyna zostae 
zana jako ludowa, przerażająca baM 
wana przez łudzi i manekiny. 



ZO-FIA de INES 
Scenog«lf eatra ny, opero filmowy i telewizyjny. Projektuje dla 
na1wybitrne1szych ~skich żyser6w - Kazimierza Brauna, Adama 
Hanuszkiewic e Jarockiego, Henryka Tomaszewskiego i dla 
najbardziej zn n teatralnych - polskich i światowych. Zofii de 
lnes bliski jest z o repertuar klasyczny, jak i współczesny. Ma na 
swoim kooei O realizacji teatralnych, m.in. 11 Białe małżeństwo· 
Różewicza ( teatralny), 11Anna Livia" wg Joyce'a, „Operetka" 
Gombrowid: ąż i żona· Fredry, 11Treny· Kochanowskiego, 
„Affabulazione~ P oliniego, 11Wieczór trzech króli", 11 Stracone zachody 
miłości", „Ryszar 111", „Juliusz Cezar" i 11Król Lir" Szekspira oraz 11Rewizor" 
Gogola os a teatralna realizacja), pantomimicznych „Rycerze króla 
~tura·, 11 Sy11 notrawny·, „Sen nocy letniej" i operowych „Król Ubu" i 
„C~,ra maska endereckiego, 110rfeusz i Eurydyka" Glucka, 11Faust" 
Gounoda, „Ta d" Rossiniego i 11Strasznydwór" Moniuszki. 
.Jest artys~ o nieposkromionej wyobraźni, cenioną jako projektant 
pełnych fantazji kostiumów scenicznych. Interesuje ją związek między 
osobowo~cią sposobem ubierania się. Jest autorką spektakli 
poświęcort',)ch ·· osobowości poprzez kostium m.in. należy do 
nich „ zrealizowane z społem Teatru Ekspresji widowisko „Idole 
perwersjf (związki ostiumów z płcią) oraz spektakl Polskiego Teatru 
Tańca i Agencji Mod~ „ iędzy haute couture a teatrem· (związki 
kostiumów z modą). Ośt tnio współpracuje z awangardowymi 
zespołami baletowym~ 
Zofia de lnes jest również znaną i cenioną projektantką mody, wykonuje 
także stylizacje dla wielu pism. Swoje zainteresowania plastyczne 
realizuje również 7ako autorka plakatów. Jej prace plastyczne 
eksponowcme są na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych 
Cm.in, w wie, Katowicach, Lublinie, Paryżu). 
Telewiż.iat>olska zrealizowała o niej film „Sama przed lustrem" i „Portret". 







Poetka młodego pokolenia, filolog. Napisała kilkadziesi 
wyłącznie dla Renaty Przemyk. Komentuje związki mię 
ich emocje i otaczający świat z błyskotliwą złośliwoś 
W maju 2001 ukazała się pierwsza jej książka „Roza 
składająca się z wyboru tekstów oraz wierszy. 
W przygotowaniu powieść. 

ANNA SARANIECKA „.nie ma dla niej 

... 

Ciemność i smutek spadają na 
Czuwa w oddali by cienie 
Za brudną rękę jeszcze przez c 
Bo liczy na to że nie wiesz na c::o 

I balansujesz wc1ąz na kra 
Cią~ie jak magnes jeśli popattzyi 
Łat'Wiej Jest skoczyć nawet jdll 
Niż walić głową w bezbal'\"łO)f i łwMAI, 

nie stanie szczęście 
zawali się dom 

lne nie przejdziesz 
1~c wciąż właściwy krok 

jak garb 

Czasem może zdarzyć się 
Że spod piekła bramy 
Wrócisz na rozstaje dróg 
Żeby cofnąć czas 
I jak kropla drąży głaz 
Będziesz błagać los 
Żeby zechciał szansy cień 
Odkupienia dać 

Gorzej jednak bywa gdy 
W swym obłędnym tańcu 
Prosisz by tancerzem był 
Wciąż kolejny błąd 
Nawet jeśli czujesz że 
Depcze ci po palcach 
Robisz minę do złej gry 
I uśmiechasz się 

zerazil męczy noc 
i świtem 

zy jad 
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