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KOCHANY POETO RUIN! 

( ... )Wychodzi na świat Balladyna z ariostycznym* uśmiechem na twarzy, 

obdarzona wnętrzną siłą urągania się z tłumu ludzkiego, 

z porządku z ładu , jakim się wszystko dzieje na świecie, 

z nieprzewidzianych owoców, które wydają drzewa ręką ludzi szczepione. 

Niech naprawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą swoich czystych 

zamiarów; niech Grabiec miłuje kuchnią Kirkora ; ni echaj powietrzna 

Goplana kocha się w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka 

umyślnie męczarni miłośnych i umarłej kochanki; niechaj tysi ące 

anachronizmów przerazi śpiących w grobie historyków 

i kronikarzy; a jeżeli to wszystko ma wnętrzną siłę żywota, jeżeli stworzyło 

się w głowie poety podług praw Boskich, jeżeli natchnienie nie było 

gorączką, ale skutkiem tej dziwnej władzy, która szepce do ucha nigdy 

wprzód nie słyszane wyrazy, a oczom pokazuje nigdy, we śnie nawet, 

niewidziane istoty; jeżeli instynkt poetyczny był lepszym od rozsądku, który 

nieraz tę lub ową rzecz potępił: to Balladyna wbrew rozwadze i historyi 

zostanie królową polską, a piorun, który spadł na jej chwilowe panowanie, 

błyśnie i roztworzy mglę dziejów przeszłości. 

Uśmiechnij się teraz, Irydionie, bo oto, naśladując francuskich poetów: 

powiem ci , że Balladyna jest tylko epizodem wielkiego poematu, w rodzaju 

Ariosta, który ma się uwiązać z sześciu tragedyi czyli kronik dramatycznych. 

Cienie już różne ludzi niebyłych wyszły ze mgły przedstworzenia i otaczają 

mnie ciżbą gwarzącą: potrzeba tylko aby się zebrały w oddzielne tłumy, ażeby 

czyny ich ułożyły się w postacie piramidalne wypadków, a jedną po drugiej 

garstkę 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 

murów, nasypię widm, duchów, rycerzy; ze odbuduję upadłe sale i oświecę je 

przez okna ogniem piorunowych nocy, a sklepieniom każę powtarzać dawne 

Sofoklesowskie niestety! 

Tak więc kiedy ty, dawne posągowe Rzymian postacie, napełniasz 

wulkaniczną duszą wieku naszego; ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną 

legendę , z ciszy wiekowej wydobywam chóry prorockie - i na spotkanie 

* Lodovico Ariosto, poeta włoski (zm. I 533), autor Orla11da Sza/011ego, epopei, w której czyni 
sobie igraszkę z opisywanych przygód bohaterów i spiętrza baśniowe nieprawdopodobień
stwa. 

twojej czarnej, piorunowej , Dantejskiej chmury, prowadzę lekkie, tęczowe 

i Ariostyczne obłoki, pewny, że spotkanie się nasze w wyższej krainie, nie 

będzie walką ale tylko grą kolorów i cieni, z tym smutnym dla mnie końcem , 

że twoja większym wichrem gnana, i pełniejsza piorunowego ognia, moje 

wietrzne i różnobarwne obłoki roztrąci i pochłonie. 

Doniosły mi Sylfy, żeś powędrował teraz odwiedzić Etnę czerwoną: 

posłałem natychmiast Skierkę, aby ci na drodze wszystkie pootwierał kwiaty 

i wszystkie gwiazdy nad tobą zapalił; za to przez wdzięczność, stanąwszy na 

szczycie Wulkanu, spójrzyj na mórz rozległe błękity, i pomyśl, że 

niedawnemi czasy przez te zwierciadła wędrował okręt mój jak łabędź 

żaglami nakryty. Powiedz, czy nie dójrzysz jakiego rysu na fali , jakiego śladu 

po zniknionym okręcie? Księża wtenczas śpiewali hymn do Najświętszej 

Panny, a ja stałem z wlepionemi w ogień Etny oczyma, smutny, że mnie fala 

znów tylko do Europy odnosiła. Słuchaj w ciszy powietrznej, czy echo tego 

hymnu, który mi serce uciszał , nie drga dotąd w kryształowej atmosferze? 

Szukaj mojego śladu w powietrzu i na fali , a jeśli o mnie na fali i w powietrzu 

nie słychać , to znajdź mnie w sercu twojem, i niech ja będę jeszcze z tobą 

przez jedną godzinę . Wszak darem to jest Boga, że my umiemy myślą latać 

do siebie w odwiedziny. 

Rozpi sałem się długo , a zamierzyłem był tylko napisać : 

AUTOROWI IRYDIONA 
NA PAMIĄTKĘ 

BALLADYNĘ 

POŚWIĘCA 

JULIUSZ SŁOWACKI. 

Li st dedykacyjny do Zygmunta Krasir1skiego, 9 lipca I 839, Paryż pomieszczony w siódmym 
tomie Dzieł Juliusza Słowackiego pod red. Manfreda Kridla i Leona Piwińskiego , Biblioteka 

Arcydzieł Literatury, Warszawa I 930 



D. 18 grudn[ia], Gen[ewa] 1834 r. 

Najukochańsza Mamo moja! 

( ... ) Od ostatniego mego listu, w przeciągu miesiąca upłynionego, 
napisałem nową sztukę teatralną - niby tragedią, pod tytułem 
Balladina. Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica 
urodziła, ta tragedia jest najlepszą - zwłaszcza że otworzyła mi nową 
drogę, nowy kraj poetyczny, nie tknięty ludzką stopą, kraj 
obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, 
Mamo kochana, co to za dziwna kraina - i czasy. Tragedia cała 
podobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał, 
przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna 
podobieństwu do prawdy. Ludzie jednak, starałem się, aby byli 
prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca ... Nie mogę tu dać Ci, 
kochana Mamo, wyobrażenia dokładnego rodzaju dramatyczności 
w mojej tragedii. 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 moimi 
kochankami - i już tak jest od dwóch lat. Im więcej w obydwóch się 
wczytuję, tym więcej widzę piękności. 

[Twój] przywiązany Juliusz 

Juliusz Słowacki, Dzieła t. XIII, Listy do Matki, 
Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1952 

Juliusz Słowacki 

Beniowski 
(fragment) 

Nie podobało się już w Balladynie, 
Że mój maleńki Skierka w bańce z mydła 

Cicho po rzece kryształowej płynie, 

Że bańka się od gazawego skrzydła 
Babki-konika rozbija i ginie, 

Że w grobie leżąc Alina nie zbrzydła, 
Lecz piękna z dzbankiem na głowie martwica 
Jest jak duch z woni malin i z księżyca. 

Nie podobało się, że Grabiec spity 
Jest wierzbą, że się Balladyna krwawi, 

Że w całej sztuce tylko nie zabity 
Sufler i Młoda Polska, co się bawi 

Jak każdy głupiec, plwając na sufity 
Lub w studnię ... która po sobie zastawi 

Tyle co bańka mydlana rozwalin, 
A pewnie nie woń mirry - ani malin ... 



Jan Kosiński 

Ze szkicownika: „Balladyna" 

( ... ) rzecz dziwna, wszystkie opory, jakie mam w stosunku do Balladyny 
w teatrze, rozładowują się przy czytaniu egzemplarza. Filiacje 
szekspirowskie nabierają wdzięku, rozumiemy bez trudu, że to młody polski 
romantyzm zachłysnął się po raz pierwszy Szekspirem poznanym 
w oryginale, że przyswaja go sobie bo musi . Z tekstu wieje jakąś młodością, 
lekkością, czymś nie na serio, czymś, co się z reguły na scenie zatraca. Może 
to ów list do autora Irydiona, zamieszczony na wstępie, dyktuje tonację, 
w jakiej należy czytać , może chodzi o ten „ariostyczny śmiech"? W liście 
tym ze trzy razy Słowacki odwołuje się uparcie do Ariosta. 

( ... ) Las bywał z Nibelungów, chata z muzeum regionalnego, zamek 
z Lohengrina lub Bolesława Śmiałego do wyboru, w nim bracia szlachta 
w kontuszach i z podgolonymi łbami , ale żadna radość z tego nie rosła, bo nie 
próbowano skleić tego wszystkiego w jeden świat. Może zresztą 

i próbowano, ale nie szło. Nie szło , bo w chwalebnym wysiłku podkreślania 
pierwiastka ludowego szukano go w Cepelii czy w najlepszym wypadku 
w Wyspiańskim i przeciwstawiano zamkowi z von Kostrynem, który musiał 
być z niemieckiej opery. 

Ale gdybyśmy tak, abstrahując od baobabów, wierzei i wrzeciądzów, zrobili 
jakiś taki świat z naprawdę ludowej, naiwnie ludowej wyobraźni , gdzie 
jak w owych dziewiczych lasach celnika Rousseau dzikie zwierzęta pożerają 
się z apetytem, to może rzecz dałaby się zobaczyć bardziej całościowo. 
Oczywiście Goplana musiałaby być taka bardzo śliczna jak Primavera 
z Botticellego, bardzo narysowana i zrobiona. I w ogóle wszystko powinno 
być cacy, a tylko gdzieniegdzie wtręty makabry i okropności . Boć to jeden 
z najkrwawszych utworów w naszej literaturze. Autor sam nie bardzo może 
doliczyć się trupów i w końcowym sądzie pomija zabójstwo Grabca, nie 
mówiąc o Gralonie. Drobiazg, Balladyna i tak zostaje odznaczona piorunem 
za całokształt dżialalności. 

Otóż właśnie, św i at Balladyny jest św i atem ballady. Ballady rycerskiej 
i ludowej, i „sty lizowanej" i poetyckiej, ale wciąż ballady. W tym kontekście 
postać Filona, który we wszystkich Balladynach na wszystkich scenach 
wydawał się intru zem, staje się właśnie autochtonem, nie ledw ie 
gospodarzem tego teatru . I jeszcze sprawa cudowności, cudowność powinna 
tu być uczc iwa, jak s ię należy. Grabiec powinien się zwyczajnie i po prostu 
zamieniać w wierzbę. Osobiśc ie n ajchętniej pros iłbym mistrza Ramiganiego, 

żeby mi to załatwił. Mam i sam na ten temat dyletanckie pomysły, ale niech 
już zostaną moją tajemnicą. Tak, to wszystko mieśc i s ię w balladzie -
i sentymentalizm, i okrucieństwo, i zbrodnia, i cudowność. 

A dramat? dramat własny Słowackiego o władzy przez zbrodnię i wyższej 
moralności rodzi s ię dopiero w piątym akcie. Tu utwór zmienia tonację . 

Autor czuje to i w nie grywanym nigdy epilogu sarkastycznie uziemia piorun 
racjonalistyczną drwiną. Nie twierdzę, żeby grywać ten epilog, obawiam się, 
że teatralnie nie miałoby to sensu, ale niechby posłużył on do uprzytomnienia 
inscenizatorom aury umysłu autora i nakłonił do grania piątego aktu jako 
dalszego ciągu Balladyny, a nie jako inscenizacji jednego z rapsodów Króla 
Ducha. 

Jan Kosińsk i , Kształt teatru, PIW, Warszawa 1972 
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Niki for Połów w świetle księżyca. Kolekcja Banachów. 



( ... )Należy pamiętać, że widzimy sztukę ludową z zewnątrz, przez 
pryzmat naszej, a więc innej kultury artystycznej, innych kryteriów 
ocen. Nic też dziwnego, że stosunek do niej zmieniał się w zależności 
od tego, jak patrzono na wieś i chłopa, jak kształtowały się konwencje 
estetyczne. 

Nie będziemy o tym szczegółowo mówić. Wystarczy, jeśli 

przypomnimy, że jeszcze w dobie romantyzmu, przy tak wielkim 
zainteresowaniu ludem i jego pieśniami, obrzędami i muzyką, poza 
jednym może Norwidem, nikt nie zwracał uwagi na plastyczną 

twórczość ludu jako na źródło możliwych inspiracji. Istniały bowiem 
punkty styczne między ówczesną literaturą i muzyką a ludową bajką, 
pieśnią, tańcem i obrzędem, nie było ich natomiast pomiędzy 
twórczością plastyczną ludu a romantyczno-realistyczną konwencją 
malarstwa i rzeźby. Plastyka ludowa nie mieściła się po prostu w 
ówczesnych kategoriach estetycznych. 

Aleksander Jackowski, 
Sztuka ludu polskiego, Arkady, Warszawa 1967 

( ... ) Nikifor nie izolował się od potoczności życia, żywił się nią z 
radością i w pojednaniu z jej naturą. Miał niebywale bystre oko i 
widoczny zmysł humoru. A że na swoim murku, to już tak trzeba, 
każdy malarz wydeptuje przecież ścieżkę pomiędzy niebem a ziemią. 
Tak to widział. 

Danuta Wróblewska, Nikifor. Ludzie i sprawy, 
Wydawnictwo Galerii Zachęta , Warszawa 2000 

' 



Straże Grobowe, parady „wojskowe" u Grobu Pańskiego 
jeszcze teraz występują w okresie Wielkiejnocy 

w Radomyślu, Gródku, woj. podkarpackie. 
(fotografia zrobiona w Kazimierzu nad Wisłą) 
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Ten sam co w makatkach klimat uwznioślenia odnaleźć można w ekranach. Fotografowano się 

bowiem najchętniej na tle parku. Na pierwszym planie widniał staw, po którym płynęły 

zazwyczaj trzy łabędzie, za nim znajdowała się kolumienka z wazonem kwiatów, a z tyłu pałac, 

ze szczytu którego powiewały chorągwie. Tła były bajecznie kolorowe, choć zdjęcia tylko 

czarno-białe. Niektóre stare ekrany przypominały malarstwo naiwne. Naiwne były też otwory, 

w które wkładało się głowę czy kilka głów. Fotografowano się w piernikowym sercu czy 

ozdobnej girlandzie opatrzonej napisem: Kocham Cię . 

Aleksander Jackowski. Polska s~tuka ludowa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 

fot. Bogdan Dziworski 
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