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Od ostatniego mego listu, w przeciągu 

miesiąca uptynionego, napisałem nową sztu

kę teatralną, niby tragedyą, pod tytułem : Ba/

ladino. Z wszystkich rzeczy, które dotychczas 

· moja mózgownica urodziła, ta tragedya jest 

najlepszą, zwłaszcza, że otworzyła mi nową 

drogę, nowy kraj poetyczny, nietknięty ludzką 

stopą, kraj obszerniejszy, niż ta biedna ziemia, 

bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo kocha

na, co to za dziwna kraina i czasy. Tragedya 

cała podobna do starej ballady, ułożona tak, 

jakby ją gmin układał, przeciwna zupełnie 

prawdzie historycznej, czasem przeciwna po

dobieństwu do prawdy. Ludzie jednak, stara

łem się, aby byli prawdziwemi i aby w sercu 

mieli nasze serca„. Nie mogę tu ci dać, kocha

na Mamo, wyobrażenia dokładnego rodzaju 

dramatyczności w mojej tragedyji. Jeżeli ma 

ona rodzinne podobieństwo z którą znajomą 

sztuką, to chyba z królem Learem Szekspira. 

O, gdyby stanęła kiedy przy królu Learze! 

Szekspir i Dant są teraz mojemi kochankami 

i już tak jest od dwóch lat. 

[List do matki z 18 grudnia 1834, Genewa] 
Listy Juliusza Słowackiego z autografów poety, 

t . 1, Lwów 1899, s. 272-273. 

Są [tacy], którzy w Balladynie upatrują po

dobieństwo do Lady Makbet, jej obejście się 

z matką porównują do srogości złych córek Le

ara. - Podobieństwo to jednak jest tylko pozor

ne, zewnętrzne . Balladyna jest równie okrut

ną córką, jak dwie córki króla Leara, ale tamte 

do okrucieństwa i zdeptania miłości dziecięcej 

skłania tylko chęć posiadania dziedzictwa, Bal

ladynę zaś ów wstyd swego pochodzenia, swej 

przeszłości . Kobieta próżna z żądzą wyniesienia się druzgocze wszystkie szczeble, po których 

szła do wielkości - pali za sobą wszystko. Jedną z tych ofiar [„.] jest matka. Motywa więc są 

o wiele głębsze, bardziej przerażające . Lady Makbet pchająca rękę męża do zabójstwa, zasłu

guje po części na usprawiedl iwienie, bo w żądzy jej wyniesienia się jest odrobina przywiąza

nia do małżonka - Balladyna robi to tylko dla siebie i dlatego jest bardziej odrażającą, potwor

ną. Podobieństwo więc jest tylko zewnętrzne [„ .] 

Michał Bałucki, Kobiety dramatów Słowackiego, Kraków 1867, s. 6. 

Z dociekań [„.] wiadomo od dawna, i ż ziarnem, z którego wyrosła Balladyna, jest baśń 

ludowa o Malinach, Śpiewającej kości czy też o Piszczałce oskarżycielce, każdy bowiem 

z tych tytułów można zastosować do wątku pospolitego w folklorze światowym, a wystę

pującego bądź w formie opowiadania prozą lub pieśni. Jego treścią jest śm ierć dziewczy

ny z ręki zawistnej siostry - rywa lki, ujawniona w pieśni dobywającej się z piszczałki , którą 

sporządzono z kości ofiary zbrodni lub wykręcono z gałęzi drzewa rosnącego na jej gro

bie. Wiadomo dalej, iż Słowacki opart się nie na wątku baśn iowym, lecz na ba lladzie Ma-

liny Aleksandra Chodźki, który opracował 

w niej baśń po l ską, proza iczną, lecz zaw iera

jącą zwrotki pieśn iowe typu Graj, pastuszku, 

graj. I właśn ie popu larność tego wątku w lit e

raturze polskiej przemawia za nadaniem mu 

tytułu Maliny. Wiadomo wreszcie, i ż twór

ca Baladyny rozbudował wątek Chodźkow

ski składn i kam i najrozmait szego pochodze

nia, mickiewiczowskimi (Lilije, Świtezianka) 

i Szekspirowskimi (Makbet, Sen nocy letniej, 

Król Lear ). [„.] Balladyna jednak zawiera nad

to sporo innych motywów pochodzenia nie

wątpl iwie folklorystycznego, potęgujących 

równie n iewątp l iwie jej ludowy charakter. 

Julian Krzyżanowsk i, Polskie motywy baśniowe 

w twórczości Słowackiego [w:] Paralele. Studia 
porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, 

Warszawa 1977. 

Akcja opiera s ię na kaprysach przypadku -

ale w owym sza leństwie przypadku jest meto

da, i to metoda silnie odkreślona przez autora. 

Wśród osób dramatu jest kobieta, jakby stwo

rzona na małżonkę Kirkora - Alina; tymczasem 

Kirkor Ba lladynę dostanie za żonę. Chodzi po 

lesie nadgop la ńskim człowiek, na kochanka 

Goplany stworzony - Filon; lecz ona rozm iłu

je się w rubasznym Grabcu-pijanicy. Cudowna 

korona czeka na czoło mądre i szlachetne [„ „ ] 

a tymczasem najpierw głupca ozdobi, a potem 

zbrodniarkę. [.„ ] Przypadek więc sta le drwi 

z zamiarów i planów i stale jest zgubny. [„.] Ba

śnią n iezrozumiałą jest świat - ba rwną, cza

rowną, czasem śm iech budzącą, ale w istocie 

swej bezdennie smutną„. 

Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dziej e twórczości, 

t . 2: Od Balladyny do Lilii Wenedy, 
Kraków 1999, s. 23-24. 
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