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Stronica druga autografu «Ballad y n y» 
Zb!or:v Soecjalne BibLłotekt Narodowej 

Stefan Treugutt WYCHODZI NA ŚWIAT BALLADYNA„. 

W jednym z listów do Krasińskiego, gwałtownie powstając 
przeciw poematowi przyjaciela Przedświt, zarzucił mu 
Słowacki wyrozumowany dydaktyzm, brak proroczego 

natchnienia, zapisał w postaci zarzutu przepiękne określenie ro
mantycznego wizjonerstwa, określenie sztuki, która z widzial
nych kształtów odczytywać chciała tajemnice świata umarłe

go - i świata nadchodzącego. Napisał Słowacki : „[ ... ] gdzież są 
pokazane ręce boże, piszące na firance przyszłości słowa two-
rzące przyszłość?" · 

I zaraz, po jednym zdaniu, podparł Słowacki ów poetycki 
skład zasad przykładem własnych robót: „[.„) znasz BaHadynę, 
gdzie jest dziesięć tysięcy celów - i tyleż prawie narzędzi... 

gdzie [ ... ] wszystko odbywa się i przez kolosalne figury, i przez 
wymoczki w kropelce wody zamknięte [ ... ]" 

Wszystko odbywa się - ale co? 
Potężny list do Krasińskiego, wspomniany tu (chciało by 

się go nazwać apostolskim posłaniem, które ma skruszyć nie
wiernego), nosi datę o kilka lat późniejszą od daty wydania 
Balladyny, niemal dziesięć lat późniejszą od czasu pisania tej 
osobliwszej, antyhistorycznej kroniki o początkach państwa pols
kiego. Czy po latach autor nie przesadził, czy nie przydał utwo
rowi swej poetyckiej młodości (miał 25 lat, gdy pisał Balladynę, 
25 lat i 4 wydane książki) znaczeń i myśli, do których dopra
cował się później? Cóż, w ostatnim okresie życia i tworzenia 
Słowacki chętnie się na Balladynę powoływał, co tym ważniej
sze, że jednocześnie potępiał stanowczo pustkę wewnętrzną róż
nych innych p!odów swego wczesnego pióra. Widział w balla
dowej tragedii nie tylko owoc jednej, dawno minionej jesieni 
szwajcarskiej , ale zapowiedź utworów arcypoważnych, wyznaw
czych, w których mocował się z wielkimi zagadkami historii 
natury i historii ludzi. W ironicznym, zgryźliwym wobec współ
czesnych utworze, który był i poetycką baśnią o naturze, i pełną 
trupów fantazją o przypadkowościach losu ludzkiego, w tej 
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mieniącej się romantyczną swobodą twórczą igraszce wyobraźni 
mamy tedy odczytać wstęp do tego, co Słowacki po latach wy
kładał w wersetach Genezis, co objawiał uroczystymi oktawami 
Króla-Ducha? Jakoś trudno się z tym pogodzić, jakoś w tej 
perspektywie bliźsze nauce o rewolucyjnej historii ducha, którą 
głosił Słowacki w ostatnich dziełach, zdaje się LiUa Weneda, nie 
Balladyna. Pewnej autorskiej przesady - a i nieco nadmiernego 
pogłębienia ideowego - doszuka się dzisiejsze ucho nawet 
w twierdzeniu Słowackiego wcześniejszym, z r. 1839 (rok wyda
nia Balladyny drukiem), że „to jest gorżkie dzieło, a świat 

w nim przez pryzma przepuszczony i na tysiączne kolory roz
bity - wymaga, aby się kto w nim szczególniej pokochał [„.]" 

Piękne zdanie! Ale czy Balladyna jest - odpowiedzmy 
zgodnie z pierwszą refleksją, bez interpretacyjnej sofistyki -
czy jest dziełem „gorzkim"? Jest nade wszystko poetycka, jest 
piękna, prawda? A to wcale nie bagatelna różnica, różnica. mię

dzy goryczą dzieła i poetyckimi pięknościami. Poetyckie pięk

ności tuszują to, co gorzkie, to co być by mogło całkiem serio, 
zgadzamy się, że tam „świat na tysiączne kolory rozbity", ale do
dajmy w myśli: świat poetycki, świat wysnuty z romantycznej 
wyobraźni, zachwycająco nie podobny do ziemskiej realności. 

Także gdy czytamy list dedykacyjny do „poety ruin", poświęca
jący Balladynę jej pierwszemu czytelnikowi i wielbicielowi, 
Krasińskiemu, gdy czytamy to obszerne autorskie słowo, którym 
tłumaczy swój zamysł i sens tragedii, to lepiej pamiętamy zda
nia o „ariostycznym uśmiechu", o „urąganiu się z porządku i ła
du", o „tysiącach anachronizmów", niż te o „roztwieraniu mgły 
dziejowej", niż te o „wnętrznej sile żywota". Balladyna to nade 
wszystko „lekki, tęczowy i ariostyczny obłok". To utwór, który 
dobrze znamy, pamiętamy z niego wiele wierszy, z góry i bez 
zastrzeżeń godzimy się na jego migotliwy, kolorowy wdzięk -
i na cóż pytać o sens tej fantazji na tęczowe instrumenty. 
Teatr romantyczny i koniec. 

A jednak nie takie to proste. 

Pamiętamy, oczywiście, że w tym tęczowym obłoku poetyc
kim bohaterka winna jest zbrodni morderstwa na siostrze, mę
żu, dwu kolejnych kochankach, na matce, że dopuściła do za
bicia legalnego króla i dokonała nielegalnego zamachu stanu. 
No tak, ale zbrodni tych zbyt wiele, jak na prostą „chłopiankę" 
z nadgoplańskiej chaty, żeby ich nie traktować na prawach bal
ladowej umowności. Bo i jaka to mieszkanka znad Gopła, któ
rej się udała. tak fantastyczna kariera, w jakich żyła czasach, 
jaki to król Polaków z doby, gdy głucho jeszcze o Polsce, jakże 
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tu pomieszana pradawna słowiańszczyzna z -feudalnymi zamka
mi karczmy i organiści, dygresje o systemie podatkowym cał
ki~m nowożytnym, kochanek z sentymentalnej sielanki, czarny 
charakter z romansu grozy, król Lear przebrany za staruszkę 
chłopkę, królowa elfów zakochana niby ludomanka z dworu 
w tęgim parobczaku, itd itd - jakże to wszystko skleić w zbor
ną całość? Widać, że świat tu w samej rzeczy „przez pryzma 
przepuszczony", że miał świętą rację autor, gdy mówił o „dzie
sięciu tysiącach celów". I że to wszystko tak właśnie zawikłane, 
jak ta korona państwowa polska, złota korona samodzielnego 
rządzenia własną ojczyzną, korona, którą zdziwaczały starzec za
grzebał w lesie, którą bawią się niefrasobliwe elfy, która na ko
niec, niby fatalny klejnot ze wschodnich baśni, zabija każdego 
kolejnego posiadacza. No tak, ale korona królewska, symbol 
wolności narodu, to dla poety romantycznego polskiego, to dla 
lat po klęsce powstania listopadowego, gdy napięcie tęsknoty do 
straconej wolności sięgało wyżyn bolesnej egzaltacji, to prze
cież nie była zabawka z bajki. A jeżeli stała się ta korona 
igraszką przypadków, głupoty i bajecznych zbrodni - to też coś 
to widać ironicznego, i gorzkiego, znaczy. 

Na pewno tak, tyle że o intencje tej poetyckiej zabawy w koro
nę polskiej wolności nie należy pytać przemądrego Waweia, „narodu 
dziejopisa", gdyż epilog do Balladyny nader jasno pokazuje, co 
Słowacki sądził o nieumyślnych i umyślnych bajaniach takich spec
jalistów od narodowej przeszłości. „Było za kulisami stać od 
pierwszej sceny" - było stać, patrzeć, pisać prawdę, a jeśli jej się 
nie rozumie, nie pisać przynajmniej nieprawdy. Rozumiemy, że 
korona w Balladynie, że cały utwór ma cel - a może i wiele ce
lów - polemicznych. 

Zygmunt Krasiński zwrócił uwagę na podobieństwo Mickiewi
czowskiego „balladkowania" z ,,balladynowaniem" Słowackiego. 
Na Ballady i romanse, przełol!lowy manifest poetycki romantyzmu 
polskiego, obruszyła się opinia tradycjonalistów- teraz Słow~ckie
mu po Balladynie bliski i życzliwy człowiek powiedział wręcz, że 
„szlachta nie zrozumie" (nie szło o przyrodzoną tępotę czytelniczą 
samej szlachty, ale znaczyło to wówczas , mniej więcej tyle, że nor
malny, zwyczajny czytelnik nie zrozumie - Balladyna ukazała się 
w 500 ledwie egzemplarzach, nakładu nie zaczytano, owszem, leżał 
na składach ksiqgarskich). Wtedy Mickiewicz balladami, teraz Sło
wacki dramatem o Balladynie starł się z publicznością. Publiczność 
w rzeczy samej utw0ru pojąć nie mogła, wąskie grono emigrantów 
i krytyków z przykładną niechęcią zareagowało na utwór tak śmia
ło zrywający ze znanymi sposobami pisania dramatów, tak daleko 
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id<icy w romantycznej swobodzie mieszania gatunków, na utwór -
to najważniejsze - tak nie naiwny, tak zuchwale igrający słowami 
i pogląde>.mi dla tamtych ludzi serio, utwór tak trudny do klasyfi
kacji. Powtórzyło się podobnie, po kilku latach, z okazji Beniow
skiego. Autor się nie podobał, drażnił, bo nie było wiadomo, gdzie 
mówi serio, gdzie kpi, bo zbyt wielostronnie operował swym świet
nym darem poetyckiej polemiki. 

Dla nas Balladyna jest dziełem czcigoGnym, „domowym", 
ulubiony to materiał dla dramatycznych etiud w szkołach t eatral
nych, a i dla wszelkich teatrów szkolnych i w ogóle amatorskich, 
od przeszło 100 lat jest nadto jednym z najczęściej wystawianych 
dzieł klasycznego repertuaru narodowego, stała się polem popisu 
dla najświetniejszych polskich aktorów, reżyserów - no i w na
szym już wieku, polem niezwykle wdzięcznym dla twórczej pomy
słowości teatralnych plastyków. Jesteśmy z Balladyną oswojeni. 
Czy jednak i Balladyna jest całkiem „oswojona"? Nie kryje zaga
dek? 

Współcześni Słowackiemu przyjęli wyjątkowo źle książeczkę, 

która w kilkanaście lat po przełomie romantycznym (już wtedy 
najpowszechniej uznanym, ukanonizowanym jako obowiązująca 

norma dobrej poezji) przypominała Mickiewiczowski tytuł Balla
dy ... a tak się różniła od programowo tam manifestowanej wiary 
w ludową moralność, w ludowe widzenie świata, w ludowe rozu
mienie i poezji, i prawdy. Oto lud i jego żądna władzy reprezen
tantka; oto szydercza trawestacja ballady o „pani, co zabiła pana". 
Oto rzucona wielka wątpliwość wszystkim tym, którzy za znako
mitym patriotą i uczonym historykiem Lelewelem wierzyli w pra
dawne cnoty ludu słowiańskiego, w idealną sielankę społeczną, któ
ra kiedyś królowała nad Gopłem, którą należy powołać do życia, 
ludową sielankę starożytnej Polski, która cudem ma się odrodzić 
w wieku XIX i zbawić ojczyznę. (Jedni, radykalnie postępowi, mó
wili: wszystko dla ludu i przez lud ; inni, patrioci mniej postępowi, 
wołali potem: z polską szlachtą polski lud - w obu wypadkach 
ludowe cnoty miały naprawić przeszłe grzechy, gwarantowały samą 
swą obecnością przyszłość). I otóż tym wszystkim, którzy mówili : 
wiemy, jaka była nasza przeszłość, jakie były nasze początki -
i pewni jesteśmy przyszłości, bo odrodzi się gminowładztwo, prosta 
cnota i sprawiedliwość równych obywateli, wolnych od grzechu 
feudalizmu, kapitalizmu i wszelakich europejskich wymysłów -
tym wszystkim Balladyna miała zamącić takie utopijne równanie 
przeszłości z przyszłością. Kwestionowała bajeczną przeszłość, uka
zując poetycki, dowolny jej wariant, zrobiony wedle romantycznej 
filozofii natury, wedle Szekspira, wedle ballady Chodźki... i dla-

6 

t kurat wariant historii Polski miałby być mniej praw-
czego en a . k" wedle sielankowych wyobrażeń o ludowladz-
dziwY od tego, Ja i . . . . 

1. uczeni historycy? Ba mógł Słowacki uwazac, ze 
t · komponowa i • d 
wie . t prawdziwszy bo pokazał dzieje świętej korony naro u 

\

to wanan ' · · dku 
. wedle kronikarskiej baśni, ale zgodnie z prawami pr~y~a. , 

nie . 1 ·nie od umyślnej fantastyki utworu, prawdziwie], bo 
czy li me za ez 1 · e 

. ' · nie bo ze swoistym wrachowaniem tego, co w sp oc1 61e na1w • . · · g uczony . "dy"'anych wvdarzeń może się zdarzyc - i cze o 
ieprzewi w J • • d d e-

. . t k wyjaśnić nie potrafi. Był Słowacki romantykiem o r z 
h~s okryś . le był także człowiekiem epoki kolei żelaznych, był 
n1a o c1, a b d · · d my ku 

ł · kiem nowych czasów. Nie napisał tedy u UJąceJ ra 
cz owie ó 1 kk" · · ny i tak t cznemu zbudowaniu serc, ale utw r e i, iromcz 
roman Y • · • ał utwór 

k . ·ak em igrancka tęsknota do wolne] OJCzyzny, napis 
gorz 1, J · · h k ' ł tego tro-

b ·oneJ· koronie polskiej i o machmacJaC wo o pus 
o zgu i . ł · k go 

_ którego tak samo nie było nad ba1ecznym Gop em, Ja 
n~ b ło w warszawie rządzonej przez Paskiewicza, jak go nie po
me Y ó · g altac1"i 
dobna było odnaleźć na paryskim bruku. Utw r .. ~rzeciw. e z m 
uczuć przeciw romantycznej wersji „chłopomanu , przeciw złudo 
poetó~ i polityków, zbuntowany utwór zbuntowanego młodego 
autora - jakże romantyczny! 

Całkiem coś innego od Genezis i od Króla-Ducha? _Tak, oczy: 
wiście to utwór niedowiarka, tamte późniejsze są zapisem myśl! 
człowi,eka głęboko wierzącego w objawioną mu. na~~~ o Pol5ce, 
historii i naturze. Ale to także utwór o Polsce, bistoru i o natu~ze 
rzeczy. T c jednak konieczny wstęp, ~c.eptyczne odr~u~enie o.baw~~~ 
zującego wyznania wiary, by szukac mnego, pewmeJszego i lepi J 
otwiuajqceg0 zaga:iki 1 ndzk!ch pneznac1.e11. 

„Wych<Jdzi na świat Balladyna z ariostycznym uśmiechem .na 
twarzy, obdarzona wnętrzną siłą urągania :i~ z tł~~u .ludzk~e
go, z porządku i z ładu, jakim się wszystko dzieJe na sw1eci~, z nie
przewidzianych owoców, które wydają drzewa ręką ludzi szcze

pione." 



Juliusz Słowacki w wieku mlodzieńczym 

SŁOWACKI O <BALLADYNIE> 

Z LISTU DO MATKI 

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

Od ostatniego mego listu, w przeciągu miesiąca upłynionego, 
napisałem nową sztukę teatralną - niby tragedią, pod tytułem 
Balladina. Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgowni
ca 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 ukła
dał, 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 dramatycz
ności w mojej tragedii. Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo z któ
rą 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. Mamo moja, jaki ja był
bym szczęśliwy, gdybym mógł z tymi dwoma umarłymi usiąść pod 
jaką lipą - albo dębem, przed moją własną chatą - w mojej ro
dzinnej ziemi - i marzyć - i pisać marzenia - i gwarzyć z Tobą, 
kochana Mamo - i opowiadać Ci z zapałem plany moje poetycz
ne, tak jak niegdyś bywało. Tu jestem tak samotny, że nikt nie 
słucha moich marzeń. Jak dobrze Szekspir maluje ten stan w Ry
szardzie II. Rycerz skazany na wygnanie ubolewa nad swoim lo
sem i mówi: „Język mój będzie mi odtąd niepotrzebnym, tak właś
nie jak rozstrojona lira albo harfa, lub też jak sztuczny instru
ment, odemknięty i podany temu, co nie zna żadnych prawideł 
harmonii. Uwięziłeś język w ustach moich ... Zanadto już jestem 
stary, abym jak dziecię wziął znowu mamkę - zanadto jestem 
podeszły wiekiem na piastuna - wyrokiem twoim skazałeś mię na 
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bezmówną i niemą śmierć". Te słowa zawsze czytam z głębokim 
smutkiem, chociaż wyznaję, że szczęśliwszy jestem niż rycerz 
Szekspira, bo nie potrzebuję mamki dla nauczania mię po fran
cusku - i mogę się rozmówić z ludźmi - ale to jednak zawsze 
smutno. 

Z LISTU DO MATKI 

G[enewa], d. 5 iutego 1835 r . 

Mamo moja, ostrożnie obchódź się z moim czwartym dziecię
ciem, choć to dziecię nie nosi mego imienia. Ile razy nie mam od 
Ciebie długo listu, to mi się zdaje, że to dziecko temu winne -
i stąd milczenie Twoje jeszcze jest dla mnie okropniejsze ... Za
ufanym tylko powierzam zdrowie jego doktorom ... Co do mnie, 
zdrów jestem i uśmiecham się do wiosennego słońca, bo już u nas 
błyskają czasem dni piękne. Zima ta jednak była nadzwyczaj ostra 
w porównaniu z innymi zimami. Mieliśmy kilka dni śnieżnych 
i niektóre kanały zamarzły. Cała publiczność ślizgała się na łyż
wach, ja zaś musiałem wyznać, że nadto jestem niezgrabny i że 
nigdy nauczyć się latać po lodzie nie mogłem. Dzisiaj pierwszy raz 
tegorocznego słyszałem skowronka - gdzieś daleko w niebie błę
kitnym śpiewał nade mną - a u Was jeszcze wrony czarne muszą 
skakać po ulicach. Zakończyłem moje zimowe prace i z dwóch 
tragedii jedna mi tylko została, bo jedną spaliłem w moim ko
m inku. Mazepę taki smutny los spotkał. Druga zaś, pod tytułem 
Balladina, jest moją faworytką - i · będzie czekała, aż będę miał 

czym posmarować prasy drukarskie. Zdaje mi się, że mię moi 
księgarze haniebnie oszukują, bo mi przestali przysyłać rachunków 
i milczą jak krety w norze, czekając zapewne mojej osobistej wi
zyty. Prawdziwie, że nikomu na świecie zaufać nie można, a mniej 
niż innym ufać trzeba ludziom, którzy nie mają pieniędzy. W tym 
położeniu jest jegomość, który się trudni moimi książkami. Cóż 
więc robić - trzeba się spuścić na jego grzeczność i sumnienie. 
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Z LISTU DO EUSTACHEGO JANUSZKIEWICZA 

Mt·ntatura J . Kurowskiego, r. 1837 

[Genewa], d. 17 iutego 183; r. 

Kochany Eustaszku! 

Znów długie było między 
nami milczenie; sam nie wiem, 
czemu to przypisać należy. Z 
mojej s trony było trochę leni
stwa, trochę t ego zniechęce

nia, jakie mnie napadło dla 
świata i ludzi - żyję bowiem 
samotniejszy od mnicha; i 
wszyscy moi znajomi opuścili 
mię jak ponurego wilka w leś
nym łożysku. Tak zamknięty 
przez całą zimę, wyznam Ci, 
że pisałem i pisałem, i napi
sałem dwie tragedie, które 
różny los mają: jedna spalo
na, druga czekać będzie, aż 

mi jakiś wypadek nieprzewi
dziany pieniężnych nie popra
wi interesów. 

Słusznie, o ile sobie przy-
pominam, strofowałeś mię, 

Eustaszku, za to, żem nie czytał Pana Tadeusza. Kilka miesięcy 
temu miałem przyjemny dzień życia, pożerając te dwa tomy hi
storii szlacheckiej . . . Gdybym był szedł za pierwszym popędem 
serca, wsiadłbym w dyliżans i pojechałbym był prosto do Paryża, 
aby ścisnąć za rękę Mickiewicza; ale potem, jak zwyczajnie, pomy
ślałem o tym i o owym, i - zostałem jak zawsze samotny w mo
j~j Genewie. Nie ;zytałem jeszcze Giaura i Korsarza. Przeczyta
nie Pana Tadeusza sprawiło to, żem zrobił autodafe z mojej 
pierwszej tragedii. 

Z LISTU DO ·EUSTACHEGO JANUSZKIEWICZA 

[Florencja, Ustopad 1833. r .J 

Kochany Eustaszku! Otóż posyłam Ci tu dokoń[czenie] {D]an
ty~zk~ .i dwa drugie poemaciki, które mają dopełnić liczby trzech. 
Jezeh Jeszcze nie za późno, to przed Dantyszkiem umieść następny 
so:iet dedykacyjny. Dobrze jest czasem wmówić w kogo, że jest 
w1~kszy1:1• niż jest w istocie. Noty do Dantyszka, proszę Cię, dru
kuJ tak Jak noty do Giaura, a przed poematem Ojciec w Ei Arish -
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objaśnienie prozą , nieco większymi literami. Zresztą polecam się 
cały Twojej opiece i sądzę, że mi się z tym tomikiem powiedzie, 
bo, dalibóg, jest w nim coś . . . Ale nie tu koniec jeszcze mojej au
torskiej natrętności: oto za kilka dni wyjeżdża stąd do Paryża 
L. Plater, przez niego więc posyłam Ci ogromny manuskrypt tra
gedii pt. Balladina, o który raczysz się upomnić. Nie żądam ja 
wcale, abyś go natychmiast drukował, bo to może będzie za ciężko 
na księgarnię i drukarnię, ale niech u Ciebie ten manuskrypt po
woli oczekuje czasu, w którym bez żadnej straty będzie mógł być 
drukowany, a wtenczas weż go pod prasę z oszczędnością, bo choć 
rzecz jest polska, ale niepatriotyczna, więc gotowa mi się żle od
płacić ; a oryginalność sama tej tragedii i rodzaju, w którym jest 
napisana, może długo rozkupowi sprzeciwiać się będzie; dlatego 
więc chciałbym oszczędnej edycji - choćby na bibule macz
kiem - a to jest rzecz wielka, kiedy tak ubraną zgadzam się mieć 
moją faworytkę - i przyjaciółkę mojego przyjaciela Zygmunta K. 
Jak ją będziesz drukował, to przedmowę krótką w kształcie listu 
napiszę. Otóż są wszystkie już moje żądania i prośby. Na okładce 
Trzech poematów obwieść, że spod prasy wyjdzie wkrótce Trage
dia pod tytułem BaHadina. Niech to trochę zaostrzy ciekawość . .. 
Adio, drogi mój i kochany Eustaszku ... Twój Juliusz Slow. 

Z LIS'I1U DO KONSTANTEGO GASZY~SKIEGO 

Paryż, 

Rue d es Piramides no 6, 
d. 22 maja 1839 

Oto więc wszystko, drogi 
moJ, nabazgrałem, co tylko 
można było nabazgrać ; t eraz 
donoszę Ci, że się drukuje 
Balladyna - kochanka mo
ja . . . Nie spodziewasz się, co 
to za dzieło . . . dosyć, że jest 
to osoba, która nas z Zygmun
tem Kr. zaprzyjażniła mocno, 
on ją bowiem polubiwszy, 
mnie polubił ; oby mi i Ciebie 
zyskała . . . Ale nie spodzie
wam się, bo to jest gorżkie 

dzieło, a świat w nim przez 
Rys. M . Fa jansa 

pryzma przepuszczony i na 
tysiączne kolory rozbity - wymaga, aby się kto w nim szczegól
niej pokochał. Widzisz, kochany Gaszyński, że ja drukuję i dru-
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kuję, i nie przestaję drukować . . . co z tego na koniec będzie, nie 
wiem ... Życz mi czytelników i kochaj trochę przyjaznego Ci 

Julka Slowac. 

DEDYKACJA DLA ZYGMUNTA KRASI~'SKIEGO 

KOCHANY POETO RUIN! 

Pozwól, że pisząc do ciebie zacznę od apologu, który mi opo
wiedziano nad Salaminy zatoką . 

Stary i ślepy harfiasz z wyspy Scio przyszedł nad brzegi Morza 
Egejskiego, a usłyszawszy z wielkim hukiem łamiące się fale my
ślał, że szum ów pochodził od zgiełku ludzi, którzy się zbiegli pieś
ni rycerskich posłuchać. - Oparł się więc na harfie i śpiewał pu
stemu morza brzegowi: a kiedy skończył, zadziwił się, że żadnego 

ludzkiego głosu, żadnego westchnienia, żadnego pieśń nie zyskała 

oklasku. Rzucił więc harfę precz daleko od siebie, a te fale, które 
śpiewak mniemał tłumem ludzkim, odniosły złote pieśni narzędzie 
i położyły mu je przy stopach. I odszedł od harfy swojej smutny 
Greczyn nie wiedząc, że najpiękniejszy rapsod nie w sercach lu
dzi, ale w głębi fal Egejskiego Morza utonął. 

Kochany Irydionie! ta powiastka o falach i harfiarzu zastąpi 
wszelką do Balladyny przemowę. Wychodzi na świat Balladyna 
z ariostycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona wnętrzną siłą 

urągania się z tłumu ludzkiego, z porządku i 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 miłuj e kuchnią Kirkora; niechaj powietrzna Goplana ko
cha się w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka umyśl
nie męczarni miłośnych i umarłej kochanki ; niechaj tysiące ana
chronizmów przerazi śpiących w grobie historyków i kronikarzy : 
a jeżeli to wszystko ma wnętrzną siłę żywota, jeżeli stworzyło się 

w głowie poety podług praw boskich, j eżeli 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 nie widziane istoty; jeżeli instynkt poetyczny był lep
szym od rozsądku, który nieraz tę lub ową rzecz potępił : to Balla
dyna wbrew rozwadze i historii zostanie królową polską, a piorun, 
który spadł na jej chwilowe panowanie, błyśnie i roztworzy mgłę 
dziejów przeszłości. 

Uśmiechnij się teraz, Irydionie, bo oto naśladując francuskich 
poetów: powiem ci, że Balladyna jest tylko epizodem wielkiego 
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poematu w rodzaju Ariosta, który ma się uwiązać z sześciu trage
dii, 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; że odbuduję upadłe sale i oświecę je przez okna ogniem 
piorunowych nocy, a sklepieniom każę powtarzać dawne Sofokle
sowskie „niestety"! A za to imię moje słyszane będzie w szumie 
płynącego pod górą potoku, a jakaś niby tęcza z myśli moich uno
sić się będzie nad ruinami zamku. - O! nie mów mi, że z dzwon
ków polnych wiĘksza ozdoba ruinom niż z tego wieńca myśli, 

w który je ubierze poeta: bo choć róże rosnące na ruinach pała
cu Nerona rozwidniały nam pięknie te gruzy, to jednak jaśn'.ej 
mi je oświecił ów duch Irydiona, któregoś ty pod krzyżem w Ko
losseum położył i nakrył złotymi skrzydłami anioła. 

Tak więc, kiedy ty dawne posągowe Rzymian postacie napeł
niasz wulkaniczną duszą wieku naszego, ja z Polski dawnej tworzę 
fantastyczną legendę, z ciszy wiekowej wydobywam chóry pro
rockie - i na spotkanie 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 chmura, wi«;:kszym wichrem gnana i pełniejsza piorunowego 
ognia, moje wietrzne i różnobarwne obłoki roztrąci i pochłonie. 

Doniosły mi sylfy, żeś powędrował teraz odwiedzić Etnę czer
woną: 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 niedawnymi czasy przez te 
zwierciadła wędrował okręt mój , jak łab«;:dż żaglami nakryty. Po
wiedz, czy nie dójrzysz jakiego rysu na fali, jakiego śladu po zni
kn'.onym okręcie? Księża wtenczas śpiewali hymn do Najświęt
szej Panny, a ja stałem z wlepionymi w ogi€ń Etny oczyma, smut
ny, 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 powie
trzu i na fali, a jeśli o mnie na fali i w powietrzu nie słychać, to 
znajdź mnie w sercu twoim i niech ja będę jeszcze z tobą przez 
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jedną godzinę. Wszak darem to jest Boga, że my umiemy myślą 
latać do siebie w odwiedziny. 

Rozpisałem się długo, a zamierzyłem był tylko napisać: 

AUTOROWI „IRYDION A" 

na pamiątkę 

„BALLADYNĘ" 

poświęca 

Juliusz Słowacki 
Paryż, d . 9 lipca 1839 r . 

' 
Z LISTU DO JOANNY BOBROWEJ 

Paryż, 
Rue Caste!Lane 11, 

d. 16 czerw.:a UH r. 

Pani! 
Przebyłem nareszcie 

mój dzień donkiszotow
ski, nogę silnie postawi
łem na szali i podnio
słem w górę całą zgraję 
jezuitów, potem zdjąłem 
ją i poupadali w błoto, 

ale w błoto, z którego 
się już nie wygrzebią 

tak prędko niech 
spoczywają. Gdybym 
wiedział, że Cię, Pani, 
opis dnia tego cokol
wiek mógł zabawić, nie 
lt._kałbym się pisać, bo 
wiem, że Pani j esteś 

szlachetna i · nie bę

dziesz wątpiła, że to, co 
mówię, jest prawdą -

staram się nareszcie tak żyć, abym o każdej chwili życia mo
jEgo mógł szczerze mówić, a teraz więcej niż kiedykolwiek dbam 
o to, aby tak było. I na Boga, tak jest! Zaledwo przyjechałem da· 
Paryża, wrogi moje wychłostane w pierwszej i w trzeciej pieśni 
Beniowskiego, wydawcy „Młodej Polski", jezuickiego dziennika, 
a obszerniej biorąc jeszcze rzecz - Litwini, postanowili zabić mnie 
lub upokorzyć; jakoż na drugi dzień zaraz przysłali mi jednego 
z eleganckiej litewskiej młodzieży, aby mię wyzwał; ten z miną 
bardzo dumną i zimną oddał mi bilecik, który tu w liście Pani po-
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syłam, abyś widziała, do jakiej otwartej wściekłości przyszli ci je
zuici, którzy mię dotąd bezimiennie po różnych pismach kąsali. 
Przeczytawszy bilecik, schowałem go do kieszeni i odpowiedzia
łem, że papieru wzmiankowanego nawet widzieć nie chcę i będę 
się strzelał przyjmując wszystkie warunki, które mi podadzą. Ja
koż nazajutrz posłałem do nich mojego sekundanta z poleceniem, 
aby na wszystkie pojedynkowe punkta przez nich podane przystał. 
Przez pięć dni czekałem na ostateczną ich decyzją: w poniedziałek 
dopiero wieczór o jedenastej dowiedziałem się, że pojedynek ma 
być nie w St Germain, ale koło Paryża, na placu otoczonym pu
stymi murami, w miejscu zamkniętym, że schodzić się mamy do 
mety <> 20 kroków i strzelać, kiedy się podoba; dowiedziałem się 
i o tym od mego sekundanta, że mój przeciwnik, ten sam krytyk 
Balladyny •, który podczas improwizacji mojej omdlał, przywie
ziony został z St Germain, gdzie serce swoje u panny Pauliny Pl... 
zostawił, przywieziony bez serca, blady, z c~rwonymi obłąkanymi 
oczyma, bardziej do mdłości niż do strzelania się skłonny. Jest to 
młody, 28-letn'i chłopak, ładny, lecz chorowitej i nieco nalanej 
cery; może byś go Pani żałowała ... Może byś ... Sam !}ie wiem, 
ale Pani i zawsze Pani mięszasz się teraz do wszystkich spraw 
moich: myśl o Pani jest zwierciadłem dla ducha mojego i duch 
mój musi być takim, aby się w · nim zawsze bez wstydu mógł przej
rzeć. 

[ ... ] 

[ .. . ] W Luksemburgu o trzy kwadranse na 9-tą ujrzałem zbli
żającego się Nabielaka. „Cóż" - zapytałem - „czy przychodzą? ... " 
Tu mi Nabielak donosi, że nowa się rzecz stała, że Ludwik kaszte
lan Plater przyjechał z St Germain za moim przeciwnikiem, że 
nabożny Cezar Plater mu towarzyszy, że oba są u Ropel . .. i go
dzą sprawę, że oba mają natychmiast do mnie w prośby przyje
chać. Zawrzała we mnie krew - postrzegłem, że jezuici mi z rąk 
uciekają, przeczułem, że ten bladozielony wróg, który by pod 
moim pistoletem omdlał, nie pokaże mi się na celu u już zapalo
nego krwią oka mojego, spokojnie jednak rzekłem do Nabielaka, 
że jestem na placu boju i nie ulegnę. Nabielak prosił mię tylko 
o grzeczne z kasztelanem obejście się i o krew zimną. Wkrótce zja
wili się pacyfikatorowie. Kasztelan wziął mię pod rękę, Cezar 
wziął pod rękę sekundanta mojego i t ak w głębokim milczeniu 
szliśmy przez ogrodową aleję ... Nareszcie kasztelan zaczął lisią 

przemowę: przeciwnika mego oskarzył o nierozwagę dziecinną, 

mnie zaczął i moje postępowanie wynosić pod niebiosa, skończył 

• Patrz recenzja Stanisława Rop elewskieg.o na str. 27. 
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pokorną, ale bardzo podstępną prośbą, abym go u p o w a ż n ił do 
mediacji .. . Tu odbiegła mnie znpełnie rozwaga: „Nie upoważniam 
panów do żadnej m ediacji" - krzyknąłem - „jestem na placu 
boju; jeżeli przeciwnik, który mnie wyzwał, odstępuje od pojedyn
ku, to ja go przymusić do b icia się nie mogę, ale nie pozwolę na 
to, aby mnie każdy bł .. . wyzywał, zwlekał od dnia do dnia i na 
plac mnie wyprowadzał na próżno!" Tu obróciwszy się do Nabie
laka: „Panie Nabielak" - rzekłem - „proszę, aby mi wyznaczona 
była dziś albo jutro godZ1ina pojedynku, ja na nią stanę i będę cze
kał ... " Widząc Nabielak , że coraz bardziej w gniew wpadam, wy
dał nareszcie całą tajemnicę. „Z kimże ty się bić chcesz?" - rzekł 

do mnie - „ch yba z wiatrem - oni się j uż cofnęli". „Czy tak?" -
zapytałem kasztelana - „czy się już cofnęli?" „A tak, już się 

cofnęli" - rzekł kasztelan z miną pokorną, spodziewał się albo
wiem, że jeszcze, nie mówiąc mi nic o tym, dla pana Ropelewskie
go wyrobi, że mu dam jaką słówną przynajmniej ekskuzę, lecz 
obaczywszy we mnie wściekłość tygrysią on i Cezar Pl ... zadrżeli 
o swoją bladą i drżącą lalkę - i prosto mi ją spod p istoletu uchy
lili. . . Wtenczas poznałem, co to są za wrogi - ci przyjaciele, 
którzy więcej dbają o życie niż o honor człowieka; tryumfowałem! 
Chciał mnie jeszcze kasztelan Plater wmówić, że o tak zakończo
nym pojedynku pod słowem honoru milczeć należy. Na to mu rzek
łem prosto, że słowa honoru na to nie dam, bo do kilku osób o po
jedynku już pisałem, więc gdybym dalej milczał i te same csobv 
strzałów pistoletowych nie słyszały, mogłyby myśleć, żem się j~ 
upokorzył i dał jaką wymówkę słówną lub na piśmie, będę więr 

mówił i pisał o pojedynku, jak mi się podoba. Kasztelan i to przy
jął - i tylko obróciwszy się do Nabielaka i wzniósłszy oczy do nie
ba, zawołał litośnie: „Jak ·On mnie traktuje!" Tu jeszcze nowa 
przeprawa: Cezar Plater zaprasza na śniadanie - chce koniecz
nie, abym się t ego samego dnia z moim przeciwnikiem widział, 
zgodził się i kochał. Na to mu odpowiedziałem, że kochać można 
t ylko człowieka, którego się szacuje, a ja dla pana Rop. jeszcze 
szacunku mieć nie mogę; że będę z nim grzecznie i nie dam mu 
uczuć wzgardy ani go poniżę w towarzystwie, ale z kochaniem 
wstrzymam się, aż P an Ropelewski co dobrego zrobi. Od śniadania 
wyrwałem się, lecz Nabielak, który miał, jako sekundant, prawo 
rozrządzać moim czasem i rozkazywać mi, zawiódł mnie koniecznie 
do Cezara Platera i tam z moim przeciwnikiem widziałem się. 
Plater Ludwik miał przemowę, w której dowodził, że do pojedyn-
ku ·· · · racJ1 me było, ze to swoje przekonanie wpoił w serce p. Rope-
lewsk iego, że pan Ropelewski wzruszył się i dał się nakłonić do 
cofnięcia wyzwania swego, po której to mowie p. Rop ... podał mi 

T e atr P olski - 2 
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rękę, ja mu podałem moją, mówiąc mu zimno: „Zapomnijmy o tym, 
ale jeżeli mamy zapomnieć, to zapomnijmy na zawsze". Na t e sło
wa, choć nie bardzo czułe, p. Rop ... rozpłakał się ; potem dano 
śniadanie, na którym jeden tylko z sekundantów pna Ropgo był 
przytomny; drugi przez wstyd został w domu i teraz z wroga stał 
się moim, to jest mojego tryumfu, rozgłosicielem. Stało się tak, że 
klub się cały o pojedynku rano dowiedział, wieczorem przyjęli 
mnie więc wszyscy po bratersku i we wszystkich oczach widziałem 
błyszczącą przychylność: wszyscy o poemat się dobijają, wszyscy 
chcą czytać strofę, którą ja krwią moją pieczętować byłem goto
wy, wszyscy się dziwią, że widząc mię przez pięć dni przed moim 
pojedynkiem, nigdy żadnej zmiany we mnie, nigdy żadnego cienia 
na czole nie spostrzegli; ten mi przypomniał, że mię w poniedzia
łek wieczór o jakąś książkę prosił, a ja mu ją dać we wtorek obie
całem; drugi, że mi jakąś sztuczkę teatralną chwalił i we wtorek 
na teatr iść ze mną proponował - słowem, wszystko się do mnie 
nawraca. Jeden z moich przyjaciół mówił mi, że mię postanowił 
był sposobem Gan[n]ala na wieki b.alsamować i włożywszy mi 
szklane oczy, w trumnie ołowianej złożyć, abym tak kiedyś do Pol
ski cały i z otwartymi oczyma powrócił. [ ... ] 

Z LISTU DO MATKI 

[Paryż, w iutym 184j r .J 

Otóż powiem Ci, coś napisała. Zaczynasz od prostego wy.rzutu, 
że marnuję swoją zdolność, od wyrzutu, że nie piszę tak, jak daw
niej pisałem ... Jeżeli ja rzeczywiście byłem kiedyś w szczęściu, 

a dziś podupadłem, bo bogactwo myśli jest państwem w aniołów 
krainie, jeżeli więc prawdziwie (a Ty wiesz, że bez winy własnej 
podupadłem), to powiedz mi, czy to do Ciebie należało mi poka
zywać, że w płaszczu dziurawym ujrzałaś mnie w swoim eleganc
kim chopinowym salonie? Drugi gorszy grzech popełniłaś cytując 
mi zdanie Adama, które on, umiejący dobrodusznie a głęboko urą
gać, rzucił przed piętnastu laty, przeczuwszy, że ta plotka, gorsza 
stokroć niż artykuł dowodami wsparty, będzie biegała po kraju -
ludzie leniwi wzięli ją i przyjęli za zdanie powszechne; przez p:ęt

naście lat stanowiła ona w niejednym niby szacunek mojej oso
by - niejeden , już na słowo Ad[ama], nigdy nie zajrzał do pu
stego kościoła poezji moich - jam to wszystko przełamał upornie 
idąc krok za krokiem - nie artykułami gazetowymi, ale samym 
wnętrzem pism moich - ta plotka już jak nietoperz czarny gdzieś 
ulatywała w kąt niebios - a Ty mi ją z całą świeżością nową od
dałaś w liście. Cóż następuje? Oto rada, abym się nie spieszył 
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z drukowaniem, a ochłonąwszy z gorączki odczytał utwór mój, jak 
gdyby był utworem innego pisarza. Pomyśl, droga, jak ta rada jest 
złą i fałszywą . . . Więc Ty chcesz, abym ja przez pryncypium zwy
czajne świata, to jest emulacyjną zazdrość, postępował i tę brał za 
podstawę i duszę moich czynów - to jest: jeżeli przeczytałbym 
jaki własny poemat, a pomyślał: ach! teraz Adam pęknie z za-
zdrości albo Szekspir wróciwszy z grobu omdleje ... to w takim 
razie ... powinien bym być kontent w siebie? ... [ ... ] 

Nareszcie koniec listu jest, że utwory moje dlatego Ci są miłe, 
że w każdym mówię o sobie, a Ty sobie moją postać przypominasz? 
Powiedzże mi, droga, jakże ja do tych przemawiać będę, którzy 
mi nie są matkami? Najokropniejszą to jest krytyką wierszy mo
ich, droga moja, że one wszędzie o sobie gadają ... Nareszcie ostat
nią prośbą jest, abym się nie gniewał i nigdy za złe Ci nie miał 
niczego ... Boga na świadka biorę, żem ten list krytyczny skryty
kował duchem, wiedząc dobrze, że on nie z głębi Twojej wyszedł, 
ale z tej nieszczęśnej atmosfery smętnej - błąkających się teraz 
dusz najpiękniejszych, które chcą koniecznie, aby im ludzie smętku 
do smętku dolewali. Chorzy jesteście i chcecie, aby wszyscy po
dobnie Wam jęczeli. Nerwami już, nie sercem czujecie . . . Lubicie, 
co Wam nerwy rozczula, a wstręt macie do zdrowych pokar
mów ... [ ... ] 

Widzisz więc, droga moja, że nie wtenczas, kiedy Cię wyższą 
i piękniejszą od siebie samego duchem zobaczę, to smucę się -
ale wtenczas, kiedy Cię widzę za światem gdzieś daleko za mną 
zostającą, to mię rozpacz bierze ... bo za Tobą wprzód idącą ja 
zawsze dolecę kiedyś i będę przy Tobie - ale dla Ciebie wrócić ani 
ojczyzna, ani Sprawa Boża mi nie pozwoli ... Pilnujmy się więc, 
droga moja, oboje i bądźmy zawsze tak otwarci jak teraz - bo 
świat nie na wzajemnym oszukaństwie stoi, ale na harmonii i na 
prawdzie duchów. - Biada duchowi Twemu, jeśli Cię ten list 
obrazi ... albo zasmuci - zatrwóż się wtenczas w sobie i pomódl 
się - i odczytaj go znowu, spokojnie i święcie; odczytaj, mówię, 

te wyrzuty Twoje i rady i pomyśl, czyliby one mogły były dane 
być przez Chrystusa. Z tym jednym tonem ewangelicznym możemy 
równać nasze utwory, aby zobaczyć ich wartość. Otóż ja Ci po
wiem, że przed Chrystusem nie śmiałbym deklamować z zapałem 
ani Szwajcarii - ani innych osobistych poematów - ale deklamo
wałbym spokojnie opis walki na stepie z trzeciego aktu Salusi albo 
też Wernyhory dramę w piątym ... Więcej Ci powiem - wystaw 
sobie chłopka bogatego z rodziną już czytać umiejącą - za sto 
lat - w cichym gdzieś domku pod Krakowem. Odpoczywa po woj
nie - szczęśliwy - ogień pali się w izbie, a przy kalendarzu już 
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. k t · książki znajdują się na stole. Wystawże go sobie, że czyta 

nie ore . . · k" ·ś 
Balladynę _ t en utwór bawi go j_ak bas~, a razem uczy Ja ieJ 

· · · dramatyczneJ· formy Bierze Lillę - to samo. Mazepa harmonn i · . . 
h mu się już wydaje nadto deklamatorskim. Lecz zaJrzał 

tro~ ~zinę myśli albo w Lambra - i rzucił ze wzgardą te mel~n
wh 1.

0 ne skargi dziecka niedorosłego. Otóż dla tego chłopka Jest 
C O icz · · • · k • · 
S H Ks. Marek. i Ksiqżę Niezłomny - ten Ksiqzę, ktory mi osci 
w::~ętrzne połamał - gdzie są pioruny poezji - a z którym Ty 
nie masz żadnego związku, bo nie na nerwy - ale na ~ame czyste 

· uderza nie melancholiJ"ą ale boleść obudza - me rozharto-czucie • • . 
wywa czytelnika, ale go czyni silnym i podobnym spokoJnemu 

aniołowi ... 

• I 
I 



Juliusz Słowacki 

Z PIESNI PIER:WSZE.J 

Z drżeniem za Diwą szedł Beniowski młody 
Prowadząc konia, co się wyrwał z dłoni 

I poszedł zwolna, parskając, do wody -
Ta wyglądała spod białych jabłoni 

Szarfą księżyca, błękitem pogody -
Za nim koń drugi poszedł rżąc - a oni, 

To jest nie konie, lecz nasz rycerz z Diwą, 
Weszli w lepiankę pochyłą i krzywą. 

Staruszek, Diwy mąż, poświecił w sieni 
I drzwi otworzył od panny pokoju. 

Na progu stała jakby smętna ksieni 
Panna Aniela, cała w białym stroju; 

Z dyjamentowych zaś miesiąc pierścieni, 
Podobny do gwiazd migających roju, 

Błyskał na kruczych włosach rozwiniętych, 

Właśnie jakoby złote światło świętych. 

Beniowski myślał, że anioł, i witał 
Jak bóstwo: długim, przeciągłym westchnieniem, 

Potem się zmięszał i o zdrowie spytał -
Co dziś byłoby wielkim uchybieniem! 

Nieświatowością! znakiem, że nie czytał 
Pani Sand, że się byronicznym cieniem 

Nie okrył, że jest niezgrabny w rozmowie, 
że nie wie, jak to mówić romansowie. 

Ja sam się dziwię, że za bohatera 
Wziąłem takiego prostego szlachcica! 

Oto pierwszy raz swe usta otwiera 
Przed swą kochanką, która w nów księżyca 
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BENIOWSKI swe włosy czarnobłękitne ubiera . 
Jakby sawantka albo czarowmca, 

r słyszy - że nie jak wieszcz lub astronom 
Kochanek wita ją - lecz jak ekonom. 

Na niezgrabnego już masz patent - a ja, 
Rycerzu, wyprę się twoich grubijaństw -

I cała moich poematów zgraja 

\ 

Lęka się dal~zych twoic~ swarów, pijaństw; 
Anhelli cię ma biały za lokaJa 

I Balladyna skora do zabijaństw 
Wolałaby się w trupów ukryć gęstwie, 
Niż przyznać, że jest z tobą w pokrewieństwie. 

Co jest niejaką prawdą, bo te mary 
Jedne się rodzą z serca, drugie z głowy, 

A trzecie tylko z dziwnej, twardej wiary 
w przyszłość, a czwarte obłok piorunowy, 

A piąte mi koń w stepach przyniósł kary. -
Lecz ten poemat będzie narodowy, 

Poetów wszystkich mi uczyni braćmi, 
Wszystkich - oprócz tych tylko - których zaćmi. 

[. 

[ ... ] Tu proszę 
Włożyć mi wieniec Petrarki na skronie, 

Bo na tym pieśń zakończę i ogłoszę 
Po dawnych wieszczów umarłych koronie 

Czas bezkrólewia ; pobuntuję kosze, 
Krytyków kupię z Grabowskim prymasem, 
Reszta owczarzy moja. - A tymczasem 

Jako pretendent na własne poparcie 
Utworzę całe wojsko w drugiej pieśni. 

Epiczny zamiar wyjawię otwarcie: 
Wyjdę z dzisiejszej estetycznej cieśni 

I skrzydeł mojej muzy rozpostarcie 
Tęczowym blaskiem was oślepi wcześniej, 

Niż miałem zamiar. Suszę tylko głowę, 
Jak w rzecz wprowadzić rzeczy nadzmysłowe. 

Nie podobało się już w BaHadynie, 
że. mój maleńki Skierka w bańce z mydła 
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Cicho po rzece kryształowej płyńie, 
że bańka się od gazowego 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 

J ak każdy głupiec, plwając na sufity 
Lub w studnię ... która po sobie zostawi 

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

Andriolli: Zabójstwo Aliny 



~BALLADYNA~ W SĄDACH WSPÓŁCZESNYCH 

Z LISTU SEJWERYNA GOSZOZYŃ'SKIEGO 
DO LUCJANA SIEMIEŃ'SKIEGO 

NeuiL!y nad Marną, 9 lipca 1839 r. 

Słowackiego Balladyna wyjdzie wkrótce z druku. Czytał mi 
z niej niektóre sceny i te podobały mi się. O nim dłużej ci cokol
wiek napiszę i spodziewam się, że cię zainteresuję. Trzeba ci wie
dzieć, że jest ze mną tak blisko i dobrze, jak z nikim w Paryżu. 
Czę,sto wyspowiada mi całą duszę. Między innymi to mi gadał 
o Balladynie: Balladyna jest jednym ze siedmiu dramatów, które 
złożą jedną całość, jedną epopeję dramatyczną. Osnową ich, a ra
czej przedmiotem i celem, upoetyzować bajeczne początki narodu 
polskiego, wyprowadzić na scenę w samym ich zawiązku wszystkie 
żywioły, które złożyły charakter polskiego narodu, które są duchem 
jego bytu. Formę przyjął dziwną, fantastyczną, humorystyczną, coś 
w rodzaju Ariosta. Rozwijał mi cały plan tej epopei, drobniejsze 
nawet odkrywał szczegóły i trzeba przyznać, że ma bardzo ładne 
pomysły. Idzie tylko o to, żeby wykonał, czego można się spodzie
wać, bo pisze z ogromną łatwością; żadne jego poema, jak mi sam 
powiadał, nie kosztowało go więcej nad dni 20. Sam jednak czuje, 
że w tej to może łatwości jest żródło poetyckich jego grzechów. 
W tych dniach ma przyjechać do mnie do Neuilly z całym drama
tem, wybiera się nawet pomieszkać ze mną jakiś czas. Zresztą jest 
to wcale poczciwy i przyjemny w pożyciu człowiek. Dobrze mówi 
o sztuce i ma jej znajomość. 

BARASZKI, NOWINKI 
I INNE CIEKA WE WIADOMOSTKI 

Juliusz Słowacki drukuje nowy dramat: Balladyna. Chcieli
byśmy, żeby mniej już mówił do uszów, a więcej do kont u
szów; usprawiedliwia jednak autora ta dobra chęć chrześcijań
ska: niezapominania o tej części ciała, która jest główną Babiń
czyków ozdobą.• 

z czasopi·sma «Pszonka» nr 6, 1.IX.1839, wychodzącego 
w Strasburgu 

• Aluzja d o „oślich uszów" babińczyków, j aJ<: n azy wa autor e m igra ntów. 
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ANONIMOWA R E C EN Z J A STANISŁAWA ROPELEWS KIEGO 

Tyle dobrych pogłosek z pewnego źródła, bo pono od samego 
autora i przyjacielskiej drużyny czerpanych, biegało o Balladynie, 
żeśmy sobie obiecywali oddać się dziś uwielbieniu, otrzymać od 
poety świadectwo mądrości krytycznej i naprawić dawną niezgrab
ność, jaką popełniliśmy, nie umiejąc uznać w Trzech poem atach 
i w Dantyszku owych piękności pierwszego rzędu, widnych ojcow
sk iemu oku p. Słowackiego. Po przeczytaniu Balladyny rozchwiały 
się nasze nadzieje; tak losy kazały, spadniemy jeszcze w mnie
maniu poety: zostaniemy zawsze nikczemnym krytykiem, ale przy
najmniej na ten raz nie obwini nas p. Słowacki o nietrafne po
równania. [ . .. ] Nie jest to trajedia grecka ani szekspirowska, ani 
hiszpańska, ani z tych wyrodzona niemiecka; w całej książce (wy
jąwszy przedmowy) nie widać nawet życzenia ze strony poety, aby 
t o była tragedia polska; powiedzielibyśmy, że jest arabska, ale jak 
się z tak awanturniczej definicji wytłumaczyć? Czy arabska co do 
form? W literaturze arabskiej nie ma nic podobnego do dramatu; 
czy arabska co do ducha? Tegośmy nie dostrzegli; a potem , dobr:z:e 
powiedzieć dla pocieszenia autora, byłoby to jedną śmiesznością 
więcej w poemacie napisanym, aby przedhistoryczne dzieje Polski 
rozjaśnić. Balladyna jest tragedia, jakiej drugiej nie ma, nie było 
i nie będzie, jeśli p. Słowacki zechce nam nie dotrzymać obietnicy 
i wyrzecze się pięciu zapowiedzianych jej rówiennic. 
[ . .. ] 

Nie możem pominąć uwagi, że to wplątanie świata nadzmy
słowego w osnowę jest. tu zupełnie niedorzeczne, bo nie usprawied
liwione żadną koniecznością. Zapewne, wolno sztukmistrzowi 
wprowadzić w machinę poematu siły i figury spoza widzialnych 
krain, ale to być powinno w tym przesileniu dramatu, w tym na
strojeniu duszy głównej osoby, iżby sam widz lub czyt elnik pojmo
wał, a nawet koniecznie przypuszczał wdanie się tu władzy nad
zmysłowej. Obaczmyż teraz, po co było p. Słowackiemu potrzebnym 
wprowadzać tę niby mitologią polską w ów dramat, którego epokę 
zrobił j uż chrześcijańską, kaprysem swojej wszechmocności. Oto 
potrzeba mu było, aby opój nie trafił po nocy do domu i ugrzązł 
w błocie i aby młody rycerz zakochał się w pięknej dziewczynie. 
Zdaje się, że to zawsze przychodzi w natural nym biegu r zeczy, 
i właściwiej daleko przypisać by można Goplanie, gdyby pijak 
szedł prosto i widział dobrze, a młody, próżnujący pan kasztelu 
nie gonił za miłostkami i nieczule patrzył na piękność. 

[ . .. ] Humorystyka jest pole najnieszczęśliwiej uprawiane od 
naszych poetów. Ilekroć im się zdaje, że rozprowadzają po karcie 
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to cieniowanie z szyderczego uśmiechu, bezłzawego żalu, dziwacz
nych potworów, to błazeńskich, to strasznych, to rzewnych, mają
cy.eh budzić w czytelniku grę najsprzeczniejszych wrażeń, tyle 
razy płynie spod ich pióra szczerozłote, bez żadnego aliażu głup
stwo: Kto się chce przekonać o tej prawdzie, ma obfite żniwo przy
kładow w Balladynie, gdzie czwarta część wierszy odmówiona 
przez diabłów, dzieci wiejskie, Grabca i Filona jest całkiem pozba
wiona sensu. 
[ ... ] 

W czym te kilkadziesiąt scen bez logicznego związku między 
sobą, bez względu na czas i miejscowość, bez poezji, bez stylu, bez 
historycznej prawdy, w czym ten dialog pełen niedorzeczności 
i krwi ma rozjaśniać starożytne dzieje Polski? Nie wiem. 

Kiedyśmy doczytali ostatniego wiersza i zobaczyli ów błogi 
wyraz „koniec", zdjE;ło nas jakieś zdumienie i powątpiewanie za
razem. Wprawdzie w liście do autora Irydiona p. Słowacki dość 
szeroko o sobie wspomina, ale w całym dramacie nie miał sposob
no~ci ani słówka umieścić; nie wierzyliśmy, aby tak książkę na 
świat wypuszczał. W dramacie ani słowa! Prologu nie ma musi tu 
być epilog_! - coś nam szepnęło. Jakoż odwracamy stro~icę, pa
trzym - Jest epilog! Wypisujem z niego ostatnie wiersze. 

PUBLICZNOSC Cóż powiadasz na piorun? 
WAWEL 

PUBLICZNOSC 
WAWEL 

Sądzę o piorunie, 
że kiedy burza b ije, trzeba bić we d zwony, 
że gałązka laurowa lepsza od korony, 
Bo w laur pioru·n nie bije ani głowie szkodzi. 
Czy jesteś tego pewny? 

Ten, co w laurach chodzi, 
Autor niniejszej sztuki słusz.nie wam opowie, 
że odkąd nosi wieniec laurowy na głowie, 
Piorun weń nie uderzył. 

. A no, _to przecie i ładne, i uczące, bo mówi rzecz, której by 
~1ę czytelnik Balladyny nigdy nie domyślił, i stosowne do zwycza
JU poety. 

Wielki Boże, że też człowiek talentu, artysta, a zatem czło
wiek delikatnych odcieni nie czuje, jaką to ckliwość musi obudzać 
w czytelniku, to nieustanne, grube pochlebstwo samemu sobie · co 
więks~a, że też sam szczęśliwy jest tą ofiarą, której jest boż;sz
czem i ~apłanem. Szkoła nieprawych dzieci Byrona, eksagerując 
błędy z:i1strza, zaczęła od apoteozy dumy, a skończyła na apoteozie 
wł_asneJ. Od 1820 roku prawie wszyscy nasi poeci byli dumni i bla
dzi; duma i bladość jest cechą rodzajową poetów lub pseudopoe-
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tów. Zostawiam im bladość, na której ma przeglądać cała gra ich 
wielkich myśli i wielkich namiętności, ale zaprzeczam im dumy. 

Duma jest to namiętność milcząca, że w sobie samej szuka 
zadowolenia, przeto ani dba, czy ją odkryto, ani spieszy zawiado
mić publiczność o swoim bycie. Ale komu na ustach: „jestem 
dumny, spojrzałem dumnie, odpowiedziałem dumnie" albo, co gor
sza, kto to pisze i drukuje na tysiące egzemplarzy, ten dalibóg 
niesłusznie się oskarża : podobny jest maniakom, co się za umiera
jących podają, choć jedzą dobrze, śpią dobrze i kwitną czerstwym 
rumieńcem. Przecież lekka nauka synonimów wywiodłaby go łat
wo ze złudzenia i oświeciła, że co on bierze za szatański, boży grom, 
wywołujący występek, jest tylko pretensją, śmiesznością towarzy
ską, odpowiedzialną przed biczem Arystofana. Mój Boże, i po co 
tu robić się większym grzesznikiem, niżeli się nim jest rzeczywiś
cie? Zwiedzając kraje ciemności, wieszcz średnich wieków spoty
kał tłumy, którym ogromne ciężary chyliły czoła ku ziemi, byli to 
dumni, i Dante uczuł ciśnienie na barkach swoich; autor zaś Bal
ladyny, jeśli nic nie ma na sumieniu, prócz opisanej przez nas 
zdrożności, to może być pewny, że pójdzie prosto do nieba, a za całą 
karę będzie musiał doń wchodzić z miną buńczucznie nastrojoną 

i przywitan będzie u progu serdecznym śmiechem chorów niebie
skich. * 

«Młoda Polska» Paryż, nr 29, 1-0.X .1839 

• Balladynę recenzował jeden z największych p rzeciwników twórczości 
Słowackiego - Stanisław Ropelewskl, streszczając ją p arodystycznl·e i do
czepiaj ąc złośliwe cenzurki. Nie jedna to zresztą jadowita napaść na Sło
w ackiego; poeta wymierzył za to swemu rprzeclwnikowi najokrutniejszą 
karę : unieśmiertelnił owego „draba" w satyrycznej dygresji Beniowsk ie
go. Był to strzał śmiercionośny, mimo że d o faktycznego pojed ynku n ie 
doszło. (Bogdan Zakrzewski, referat JuL!u sz Stowackl w krytyce rom an
tycznej. Materiały Sesji Naukowej w r. 1959. XI.) 

Imię kryty ki? - nie, kry tyków. - A ! b ah! 
Któż z nich m a imię? Z. K., S. K. , E. K . .. 

Mówią, że Mtodą PoLskę p is ze - baba , 
Ale ja widząc, jak kąsa i szc.zeka, 

Sądzę, że jezu ita - a ma draba, 
Który tłumaczy na język człowieka 

Hymny, przest rogi, p acierze I lekcje 
W dia•belskim n apisane dyjalekcie [ . . . ] 

(J . .Słowacki, B eniowski. Pieśń III) 
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Z LISTU ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 
DO KONSTANTEGO GASZY - SKIEGO 

Mediolan, 20 Novembra 183!1 

Mój drogi Nie mogę przystać na twoje zdanie o Balladynie. 
Jej forma jest właśnie konieczną dla jej treści. Ona ma zawierać 
w sobie ducha czasów bajecznych. Co to są czasy bajeczne euro
pejskich ludów? Właśnie owe, w których kipiała mięszanina po
gańskich, usuwających się, i chrześcijańskich, nadchodzących, wy
obrażeń. Weź Nibelungów, zupełnie toż samo. W N ibelungach rzecz 
się stała bez wiedzy o sobie samej, z natury rzeczy ; u Juliusza toż 
samo, z wiedzą, z pojęciem koniecznoś,ci tego. Co zaś do wierszy, 
nie możesz zaprzeczyć, że szalenie łatwo i piĘknie mu się wiją. 

Mógłbyś mu naśladowanie czasem dosłowne Lady Makbet i Króla 
Leara zarzucić, ale ogólne pojęcie Balladyny jest zarazem fanta
stycznie niepodległe i konieczno-historyczne! Czy myślisz, że się 

nie odbywały rzeczywiście takie chaosy sprzeczności, bójki lub 
miĘszaniny mitologii i teologii w czasach, kiedy grzmot Peruna 
u słowiańskich, młot Thora u germańskich plemion padał przed 
krzyżem? Czyż ślady tego zlewku dotąd nie widne w legendach po
spólstwa? Dlaczegoż poeta nie może poetycznie prawdy takiego 
stanu wyrażać? Czemuż nie ma tworzyć postaci na pół chrześci
jańskich, na pół barbarzyńskich, kiedy ludzie, którzy wonczas 
żyli, w całej prawdzie teraźniejszości swojej takowymi byli? Czyż 
od razu krzyż wziął górę, czyż w dniu jednym opanował myśli neo
fitów lub czyż przed nawróceniem oni żadnego o nim wyobrażenia 
nie mieli? Taki stan rzeczy tylko w Ameryce mógł się zdarzyć, od
ciętej otchłanią mórz od Europy, ale słowiańskie plemię dotykało 
Germanii i Grecji, Germania Rzymu dotykała. Szły stamtąd głu
che wieści o zbliżającym się Chrystusie, a kiedy się zjawił, długo 
jeszcze słychać było głosy bogów umarłych i spętanych, domaga
jące się o powrót na ziemię. Bo nic zupełnie nie umiera, wszĘdzie 
śmierć zlewa się z życiem, przeszłość z przyszłością. Tej prawdy 
uzmysłowieniem jest Balladyna. Proszę cię, wypisz mi dedykacją. 
o której mówisz, nic o niej nie wiem i nie słyszałem. 

Z LISTU ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 
DO KONSTANTEGO GASZYŃrSKIEGO 

Roma. W samą Wielkanoc {19 kwietnia] 1840 

Donieś, czy wyszła Lilla Weneda znowu Irydionowi poświęco
na, jak Balladyna? Pisał do mnie Juliusz bardzo smętny list, choć 
udający, że nie smętny, z powodu krytyk. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, wy się na nim nie znacie; przyjdzie czas, w którym 
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się poznacie. Wszyscy krzyczeli na Byrona, wszyscy na Fausta, 
wszyscy na pana Adama, że ciemny, a dziś dzieci go rozumieją, bo 
co się przeprowadza w mózgu ojców, to do serc dzieci przechodzi 

rodzi się z nimi instynktownie. 

Z LISTU ZYGMUNTA KR'ASIŃSKIEGO 
DO ROMANA ZAŁUSKIEGO 

Roma, 20 kwietnia 1310 r. 

Co porabia Słowacki? Nie znacie się tam na nim. To wielki 
poeta. Zupełna sprzeczność z p. Adamem i dlatego właśnie jegc 
następca, zastępca, dziedzic, pod niektórymi względami szerszy 
pól władca. Krytykę prawdziwie dziecinną Balladyny czytałem 
w „ Kronice".* Smutno, że taki poeta takich ma tylko krytyków. 

Z LISTU LUCJANA SIEMIEŃSKIEGO 
DO SEWERYNA GOSZCZYŃSKIEGO 

St rasburg, 13 czerwca [1310 / 

Przeczytałem Mazepę, a to szalony! Możnaż mniej przejąć się 
duchem narodowym? - Sztyletować się staremu, poważnemu Wo
jewodzie - a też tytuły tak niezgrabnie układane, a ten dialog tak 
źle prowadzony! - Wierz mi, n ie znam go, nie mam uprzedzenia, 
co więcej , wielbiłem świetne wierszowanie, koloryt, brylantowość, 
ale potępiam, gdy dotknął rzeczy historycznej, gdy w całym dra
macie ani jednej nie znalazłem piękności. - Czyż myślisz, że mię 
wzruszyła scena zamurowania? ... Bynajmniej, to chęć sprawienia 
efektu t eatralnego w sposób W. Hugo i nic więcej. Słyszę Balla
dyna jeszcze ma być gorsza. 

Z LISTU 'SEWERYNA GOSZCZYŃ,SK!EGO 

DO L U CJANA SIEM~EŃSKIEGO 

Battgno!!es . .. ; d . 21 czecwca 1310 r . 

Uśmiecham się, czytając twoje zdanie o poematach Słowac
kiego. Spodziewałem się t ego. Ja Balladynę wolę j ak Mazepę, ale 
nie dlatego, żebym więcej sensu w niej widział. Gorsza od Balla
dyny jest jego Lilla W eneda, która najpóżniej wyszła, a on ją na
zywa najulubieńszym swoim dzieckiem. Nie czytałem, praw da, ca
łej, ale to, co czytałem, obudziło we mnie wstręt pewny. Nie mam 

•Mowa zapewn<! o „Kronice Emigracji Polskie j" . W piśmie t ym n ie u k1-
zała się recenzja o Ba!!adynte. Autor mia ł za pewne na myśli recenzję 
s . Rop elewskiego w „Młodej J>olsce". 
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jej jeszcze u siebie. Cokolwiek bym dostał z jego pism; to ci p rzy
szlę [. · .] 

wracając do Słowackiego. War to by powiedzieć coś o wartości 

wszystkich pism jego. Może by wszedł na lepszą drogę. Recenzen
tom parysk im nie wier zy: mówią powierzchownie i złośliwie. Po
sądza ich o koteryjność. Ale może by lepiej przyjął recenzją z bo
ku, w piśmie krajowym . Chociaż widzę w nim wady, z których 
się ·ńigdy nie poprawi; n ie jest to P oeta - p oeta. 

Z ROZPR'A WY Z . 1KRA1SIŃSKIEGO O SŁOWA C K I M 

Bal ladyna innego gatunku jest utworem, w niej poeta chciał 
wskrzesić pierwszą zorzę tego życia, którego koniec opisał w An
hellim. Łatwiej śmiertelnemu o śmierci niż o rodzeniu się śpiewać. 

śmierć przynależy się z prawa człowiekowi · tak, jak życie Bogu ; 
przecież i Dantowi bardziej doma było w piekle niż w nieb iesk ich 
podniosłościach! Mimo tę trudność, już w samym pojęciu r zeczy 
zastrzegłą, wydaje się nam, o ile nam uczu cia i myśli starczy, że 
Balladyna, odziana szatą niepcwszedniej piękności, nowy to zu
pełnie utwór na widnokresie polsk im; każda nowość razi, obraża 
nawet , zanim da się rozpoznać. Żadna nie odjęła się temu losowi 
na świecie. Dotąd też Balladynę ujemne tylko obarczały krytyki. 

W tym bogi uśmiechnęły się łaskawie greckim plemionom, 
a póżniej germańskim, że im dały epopeję w czas; co się w czas 
zdarza, bywa zawżdy wielkim i prawdziwym, co przed czasem, nosi 
zwykle znamię szału, a co po czasie, niestety, komiczności. Niepo
dobna odwlec rzecz o tysiąc lat i żądać po niej, by w zupełnie 

rodzimych barwach, w pierwotnej świeży, w nietkniętym dziewi
ctwie na jaw wystąpiła; nie winą Słowackiego, że n ie żył za dni 
P opiela, raczej winą czasów popielowych, że miasto szczurów i my
szy nie porodziły wielkiego gęślarza, w ieszcza, który by wiążąc 
słowiańskie plem iona jak struny w olbrzymią harfę epopei był 

uwiecznił kolebkę naszą t ak jak Homer Grecji kolebkę, tak jak 
Nibelungów śpiew - Germanii początek, tak jak Divina comme
dia katolicyzmu wiarę. Dziw ny, bardzo dziwny los dostał się nam 
w dziele, umarli dopierośmy ściągnęli rękę do harfy! Wprzódy 
miecz nam był jedyną harfą, aż dziś harfa stała się m ieczem jedy
nym. O to skarżmy na nas sam ych lub na bogi, ale nie na poetę, 

bo on się urodził w innych czasach, on, gdy śpiewa o Popielu, 
choć sta je się Popielem, nie może być li tylko Popielem. 
[ . .. ] 

W Balladynie dwa światy : pierwotny, słowiański, i dzisie jszy, 
krytyczny, który nosi na sobie napis: consum atum est, plączą się 
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i spajają nieustannie. Ta przemiana kameleońska, ta zdrada migów 
i przemigów, t a rozpryskliwość baniek tęczanych, słowem, cały 

Balladyny koloryt już sam w sobie stanowi formę, wiążącą tych 
światów różnicę, a t e różnice zetknęły się z sobą rzeczywiście, ale 
n ie w zewnętrznej realności dziejów, tylko w wewnętrznEj sumie
nia samego poety. Gdzie ciągle dwie sprzeczne siły działają, tam 
nie kształt epopeiczny, posągowy, ale dramatyczny, ruchomy po
wstanie. Dlatego t€Ż Balladyna jEst dramatem, ale takim, w któ
r ym n:e tak osoby z sobą walczą, jak raczej dwie epoki, z któr ych 
dawniejsza cir gle pragnie się objaw:ć majestatycznie, a późniejsza 
zrywa j - j koronę z czoła i sądzi ją sądem potomnych - tak jak 
nifgdyś mumie królów E'g ipskic h sądzili kapłani egipscy. 

Typy jej wszystkie są szczerze polsk ie, któż nie czuje, że wiecz
ny szlachcic przemówił ustami zn~komego Kirkora w tym w ierszu: 

Cz~mu n ie było mnie tam n a Golgocie, 
N a c'arnym koniu, z uzbrojoną świtą, 

Zbawiłbym Z:>awcę ... 

Kto patrząc na samą Balladynę nie przypomni sobie, jakby 
echem wiEkowym, słów Żólkiewskiego o nieszczęśliwej Marynie : 
„nade wszystko chce się babie carować". Któż w Grabcu nie po
z.na k arczmy polskiej, żywej, chodzącej po świecie pod ludzką po
staci~ ? Starożytni podobnie ogólne pojf; cia lub szereg dziejowy 
zdarzeń wcielali w postacie osobne, luc zkie. Mitolcgia wysnuła się 

z ogólnej władzy t akiego wcielrnia wspólnej całkiem ludom. M i t y 
wtedy rosły jak ogromne drzewa i skały pierwotnego świata, jak 
org2n izma, które sama natura wyprowadza olbrzymio i poważnie 

z siebie. Dziś inaczEj, dziś pojedynczy człowiek, dziś sam poeta 
m t si mit cały ukształcić, a kształcąc go w ie o nim. Zbywać więc 
t ej krystalizacji zawsze będzie na tej rodzimej harmonii, na t ej 
świętej, choć ślepej w ierze w siebie samą, na t ej powadze i nie
wzruszoności starożytnych form, które o sobie n ie wiedząc nic 
mogły i o sobie wątp"ć. Znów tu pierwiastek uśmiechu, jak sam 
Słowacki się wyraża, ariostowskiego wydobywa się na jaw i Bal
ladyna tym wyrazem przepojona wiąże się z ciągłych w~bracji, ja
koby d:ugi łańcuch woni i iskier, i dźwięków, przesuwający się 

na wzór Goplany, uwir zanej u taśmy z żurawi, a topniejący 

w przestworach niebk skich. Ale co w Balladynie wygląda nam na 
głębcką gEn 'alność, na wm;.trzną energią sztuki, to je j wysnucie 
i wyprow2dzenie z kilku wierszy pieśni gminnej. J ak najbujniEjszy 
kw:a t z marnego nasienia, tak ona z jednej zwrotki wykluwa się, 

p~eni, wstuliścia się i płonie, aż znów ją ogień niebieski pożre, aż 

wyszła z n i c z e g o, z niewidzialności, wróci w niewidzialność. 
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Niechaj tu nikt, gdy mówim z n i c ze g o, nie posądza nas o myśl, 

czyli raczej n iem y ś 1 nicestwa. Nicestwo jEst grubym, niepojęt

liwym fałszem, ale To n i c, skąd wszystko wyrasta i do którego 
wszystko wraca, stanowi tajemnicę nie~kończoności. J est to właś
n ie T o, co j e st, a samo z siebie j est, n:e zaś z żadnej cudzej 
folgi lub zewnętrznego powodu. 

«Ty godnik Liter a cki» Poznań, nr 21-24 z 21 , 31.V i 7.VI.1841 

Z WYKŁADÓW N ORWIDA O SŁOWACKIM 

Na pierwszy rzut oka Balladyna 
wydaje się fantazją w lużnym bar 
dzo znaczeniu tego luźnego określni
k 3. - tak wydała się ona doraźnej 

masie czytelników po ukazaniu się 

świeżo wyszłą książką.• Tak, nieste
ty, podobno, że i dziś dla wi(kszej 
bardzo liczb~ liter atów wydaje się 
ta tragedia. A przyczyna tego leży 

raz w tym, iż Juliusz nie był archi 
t ekt em jak Zygmunt, ani rzeźbia

r zem jak Mickiewicz, ale był to poe
ta-malarz, choć mógł bywać i tym, 
i owym, i poetą-muzykiem nawet, 
co wszelako po szczególe Op3.trz
ność Bohdanowi wydzieUa. Drugi 
raz - przyczyna tego leży także 

i w t ym , :i e do tragedii własnej sta
w:ł zarazem Juliusz t eatr, jakoby 
przeno~ny w okładkach że tak rze
k~. ksią:i ki schowany. Są t am dEko-
racje z liści r osami mokrych uwi-

Autop o r tret t~ - rzutami pstr ego światła ozła-
cane - m ::i l:n woni i konwalii peł

ne. Rozpruj książkę i przeciągnij po stole, p ionowo karty jej sta
wiając, a okaże ci się gajów zielonych i chat, i baszt połamanych 
perspEktywa, ojcowskiemu i pieskowo-skalnemu podobna wąwo
zowi. A to wszystko jasności planu pierwotnego i - że tak rze
kę - harmonii zasadniczej szkieletu samego nie uwidomia, osi 

~ P r<:l'. tacrnmy dwa f rag rr.enty o Baitadyni e z wykładów Cypriana Norwida, 
0 J u.tm szu Siowa~klm w sze.;;tu pub.i~znych posied zenia..:h . 1860. 
S Pd nie W>pó lc esnych S low ackiem u o Ba •• adynie zaczerpnęliśmy z książki 
k q Y wspó • ..:zesnych o twórczo.; ..:! Siowa..:kiego. Z eb r a li i op racowali B . Za -

rze wsk1. K . P e co1d , A . Ci·emnoczolowsk i. Ossolin eum 1963. 
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dramatycznej nie okazuje, t ypów nie uwydatnia, owszem, zamgle
wa rysy główne i unieczytelnia rzecz, lubo w sposób dziwnie po
wabny. 
[ .. . ] 

Czy pamiętasz t e czasy, kiedy po 1830 roku całe prawie polskie 
piśmiennictwo w góry i lasy poszło gminnych poszukiwać podań, 
kiedy wyraz bajka nabrał powagi, wyraz gawęda stał się między 

stylu rodzaje policzonym nazwiskiem, wyraz nieznany pierwej 
klechda od-nie-pomniał się, kiedy przysłowie Salomonową nie
ledwo koronę filozoficzną wdziało, kiedy w kraju Wojcicki Kazi
m ierz Władysław akcenta nie znane salonom świetnym bez fraka 
y<1prowadził w towarzystwo; a w Paryżu Chopin grał m azurki 
i obertasa, których nieraz porcelanowe pasterki z czasów Ludwika 
XV (ani wiedząc o t ym, co czynią) słuchały ! ... - Kto ten czaro
dziejski flet dał w ręce myśli polskiej? Czy to zrobiło się przez 
statut jakiego towarzystwa ku t emu zorganizowanego z prezyden
t em - wieku i kasjerem, i podkasjerem? . .. bynajmniej! . .. Po 
listopadowego powstania upadku, po upadku powstania, które 
gminnych elementów objąć i uhistorycznić współudziałem nie mo
gło czy nie umiało, czy nie chciało - nastąpiło przecież lat kilka
naście literatury włącznie gminnej . .. dura lex, sed l ex est - tak 
było! - Balladyna jest dzieckiem 1839 roku na świat wyszłym [ ... ] 
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Paweł Hertz 
Marian Bizan 

KILKA GLOS DO ~BALLADYNY~ 

P olski dramat romantyczny, oprócz wielu cech wyróżniają
cych go spośród twórczości dramatycznej innych narodów 
w p ierwszej połowie wieku XIX, odznacza się również 

i tym, że nie tylko był pisany niemal bezpośrednio po doniosłych 
wydarzeniach narodowych, z nich także czerpiąc swoje cienie i bla
sk i, ale i tym, że w całości niemal powstał poza krajem, a jego 
twórcy mogli na przestrzeni k ilku lat zetknąć się z doświadcze
niąm zarówno dramaturgii, jak i machiny scenicznej współczesnej 
sobie Europy, wreszcie - co zapewne odegrało najistotniejszą rolę 
w dziejach jego recepcj i i w naszym obecnym jego rozumieniu -
nigdy nie był odgrywany wobec t ej publiczności, która była w po
siadaniu wszystkich niemal otwierających go kluczy historycz
nych, politycznych, obyczajowych czy literackich. Rzecz pisana dla 
sceny, a pozostająca na kartach książki, pełni oczywiście inną fun
kcję w świadomości zbiorowiska, w którym powstała i dla którego 
była przeznaczona. Klasycznym przykładem stanu przeciwnego są 
na przykład dzieje Weseia, którego pierwsza interpretacja scenicz
na narzuciła rozumienie filozoficznej i moralnej treści tego arcy
dzieła. I bez względu na wszelkie próby nowych interpretacji, 
tamta wykładnia pozostaje na zawsze obowiązująca, albo może 
raczej należałoby powiedzieć, że wszelkie nowe interpretacje, mo
gąc częściowo odmieniać kształt sceniczny spektaklu, styl przed
stawienia, choć raz uwypuklą, a r az zamącą ową pierwszą wykład
nię, na jej treść zasadniczą nie wpłyną. 

Teatr nie może oczywiście ograniczyć się do powielania jak ie
goś jednego sposobu interpretowania utworu. Rzecz polega jednak 
na tym, aby wszelka nowa interpretacja opierała się na elementach 
istniejących w obrębie utworu, aby nie była sprzeczna ani z jego 
treścią filozoficzną, ani z tą interpretacją, która tradycyjnie 
ukształtowała się pod wpływem dziejów recepcji utworu. W prze
ciwnym bowiem razie będziemy mieli do czynienia z interesującą 
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może, lecz całkiem niezależną od wystawianego dzieła, premierą 

nowego dramatu. 
Ponieważ IPOlskl dramat r omanJtyczny - jak już w spomn ia no - n ie 

r zeszedt przez próbę sceny wobec współczesnej s obie publiczności i trwa ł 

Przez długie lata jedy nie na klartach książek, jego wykładnie początkowo 
~pierały się jedynie na lektu rze, w oderwaniu od sceny, a d?piero póź,.niej , 
gdy już na tej podstawie zrealizowano pierwsze przedstawienia w k1lka
dziesią t lat po ukazianiu się tekstów drukowanych , następowała właściwa 

recepcj a ·dzieła teatralnego, z tym jednak, że w sposób zasadniczy ważyły 

na niej interpretacje nadane nie przez w id zów, lecz prze z publiczność czy
taJącą , a zw~aszcza tJJrze z h istoryków litera tury. Wydaje się , iż rzeczą naj
istotn iej szą byłoby przywrócenie równowagi między owymi recepcjami 
i wypełnienie tej luki, k tóra powstała w skutek szczególnych okoliczności, 

w jak ich !kształtowała się litera·tura polska, wpraw dzie jednolita w z•am y 
śle, lecz p odzielona między kra j i emigrację. 

Lukę tę można w)'1pełnić, odtwarzając międ!y innymi recepcję, j aka 
mogła być właściwa publiczności teatralne j owego czasu , gdyby ta publicz
ność m ogla była .rczecz oglądać na scenie. Toteż wydaje się, że wśród 

wielu zaległości, do najważniejszych należałoby w y k rycie związków mię

dzy teks tem u tworu I współczesnością, w której u twór ów powstawał . Wy 
d aje się, że widz, który by oglądał D zi ady, K ordiana, Nie-Boską lub Bal 
ladynę współcześnie do Ich .napisania, miałby głębokie poczucie, że og·ląda 
część swojego własnego .dramatu, jako człowiek osad zony w konkre tn ej , 
znanej sobie, <:hoć może nie dość j asno rozumianej rzeczywistości h ist o
rycznej i moralnej, podobnie jak każdy z nas , oglądając te dzieła , odczu
wa po dziś dzień ich nieprzemijającą ważność d la nas, jako dla członków 

określonej zbiorowości. 

BaHadynę usiłowano tłumaczyć na kilkadziesiąt sposobów. Za
leżnie od okresu, w którym t ych interpretacji dokonywano, do
strzegano w dramacie t e lub inne górujące elementy, a wśród 
nich nade wszystko tradycyjne wątki literackie, ludowe czy baś
niowe· zwłaszcza idąc za Słowackim, dopatrywano się tu prób 
tworz~nia 'kronikl, „mitologii" polskiej. Rozpatrywano też utwór 
mając przede wszystkim na względzie bohaterkę tytułową, upa
trywano klucz do rozumienia utworu w psychologii „kobiet y zbrod
niarki", kładziono nacisk na ukazane przez Słowackiego dzieje jed
nostki góruj ącej nad otoczeniem, która została obdarzona nieprze
ciętną inteligencj ą, usiłowano dać sobie radę z kłopotami insceni
zacyjnymi przez wysunięcie na plan pierwszy elementów feerii 
operowej, muzyczności użytego tu wiersza itd. Do ciekawszych 
prób in terpretacji należało uznanie dramatu za wyraz pesymistycz
nego poglądu na świat. Później zastanawiano się nad polityczną 
wymową utworu, doszukując się w nim myśli o istocie władzy, 

o zygzakach gwałtownych przewrotów dziejowych. W ostatnich 
czasach Wacław K ubacki z niezwykłą maestrią przeprowadził ana
lizę BaHadyny jako baśni politycznej, której ostrze jest wymierzo
ne zarówno przeciw dawnemu światu feudalnemu, jak i współczes

nej Słowackiemu machinie świata mieszczańskiego. 
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Wszystkie te próby wykładania dramatu niewątpliwie rzucały 
wiele światła na poszczególne problemy w nim zawarte, ogólnej 
jednak wykładni nie da się zapewne sformułować bez rozpatrzenia 
każdej z tych prób na tle związków łączących utwór z współczes
nością, w której był pisany. 

Poniżej przytoczone glosy - niektóre tylko i wybrane z ob
szernego omówienia Balladyny w ten właśnie sposób - służą 

w Ekromnym zakresie ustaleniu owych związków. Autorzy tych 
glos ani nie usiłują wyczerpać tak zakreślonego zadania, ani nie 
twierdzą, że ustalenie owych związków stanowi jakiś uniwersalny 
klucz do Balladyny. Traktują Balladynę jako jeden z utworów pi
sanych pod bezpośrednim wpływem niezwykle doniosłych wyda
rzeń historycznych i nie zapominają, że utwór powstał po ukoń
czeniu Kordiana i przed rozpoczęciem Lilli Wenedy. 

Jakkolwiek w okresie dwudziestolecia dzielącego dwie wojny świa

towe nowoczesna historia literatury z najwyższą pod-ejrzllwością odnosiła 

s ię do układania fenomenów literackich czy kultu ralnych w trl,ady I jak
kolwiek już wcześniej najbardziej może nowoczesny z polskich pisarzy, 
Stanisław Wy~plańskl, ironizował na temat skłonności do trylogizowania •, 
stoimy wobec niezbitego faktu, że w labach 1833-1839 Słowacki napisał 

właśnie te trzy dramaty: Kordiana, Balladynę, Li.Lę Wenedę . W miarę jak 
na ni edawne powstanie i na opuszcwny pr„ez siebie k raj spoglądał z dal
S!ej pers,pektywy, r zeczy bezpośrednio przeżyte lub znane zapadały jak 
gdyby coraz bardziej pod powierzchnię legendy i to, co pozwala nam 
określić Kordiana . jako dramat polityczny I historyczny, j ako rodzaj re
portażu z historii i z 1psychologll polsk iej w latach 1825-1831, tkwi niewąt
pliwie i w BaLLadynie, I w LILL! Wenedzie, t ylko inaczej sformu łowane . 

Autorzy tych głos kierowali ·s ię przede wszystkim chęcią odszukania pier 
wotnego sensu owych sformułowań . Prz ymierzali je do wydarzeń, dyskusji, 
pog lądów tamtego C7lasu, Móre Słowacki ni ewą ~pliwie zna ł I w których 
w ten czy inny sposób uczestnic-zył . W BaHadynie owe sformułowania raz 
po raz wynurzają się ponad powierzchnię rzekomej baśni. 

• W liście wierszowanym z roku 1904 do Adama Chmiela: 

Jeśli kto nie rozumie czego, 
j est bow iem zby t z awiłe. 
a chciatby coś pochwycić z tego, 
by w duchu skrze1p ić silę -
powiada, że przez an al ogię 
u znaje ca łość za t rylogię. 

N atychmiast , nie w iem , j ak im cudem, 
rozum ie na ra ~. o co chodzi, 
p rze sta ł już o t ym myśleć z trudem, 
w ie , że t rylogia mu n ie szkodzi. 

„T ry logia" b owiem , j'ako taka, 
przeds tawia sprawy za ła t wione , 
sta je s ię miłą dla Polaka, 
g.dy i"zeczy da je mu .skońc !>One. 

Sniadan ie , obiad i kolacja 
w try l og i ę ·tak że si ę zam y ka; 
e rgo i w te j te ż leży r acj a 
w duchu Nietzsch ego F ry der yk a. 
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Jeżeli Balladyna jest baśnią tylko z pozoru, to w takim razie 
anachronizmy dramatu, którym historycy ·literatury poświęcili 

wiele rozważań, są także anachronizmami pozornymi. Nie chodzi 
tu nawet o to, że mogą one być wyrazem celowego zamazania 
wszelkich norm rzeczywistych i że popełnione zostały jak najbar
dziej świadomie. Dopatrując się w Balladynie nurtu współczesnej 
Słowackiemu problematyki politycznej i społecznej, skomplikowa
nego zamiaru wprowadzenia do utworu elementów wydarzeń 

sprzed powstania i z okresu powstania - uznać wypadnie ogromną 
wiE:kszość owych „anachronizmów" poety po prostu za aluzje, 
wówczas polityczne, a dla nas już historyczne, które można roz
szyfrowa ć, wskazując na sprawców wydarzeń i na same wydarze
nia w epoce współczesnej Słowackiemu czy w okresie historycz
nym stosunkowo od życia Słowackiego nieodległym. 

.41\· 
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Z współczesnością bezpośrednio wiąże się Epilog do Balladyny. 
Przeprowadzenie znaku równania między Wawelem a Lelewelem 
było do niedawna niekwestionowane. Dopiero Kubacki odrzucił 

tak ie rozumienie tej postaci i tezę tę bogato udokumentował*. 

Można tę dokumentację próbować jr szcze dopełnić. 
Lelewel był jednym z najczynniejszych działaczy politycznych 

powstania listopadowego, a jako polityk wła.śnie został ośmieszo

ny w Kordianie. Wawel nie przypomina uczonego, jakim był 

Lelewel, o którego nowatorstwie i powadze, nawet jeśli nienawist
ną była mu jf go osoba, Słowacki zapewne nie wątpił, lecz owych 
wydawców kronik czy apokryfów kronikarskich, historyków do
morosłych, nie posługujących się jakąkolwiek metodą naukową, 

bezkrytycznie gromadzących podania, baśnie i legendy, stawiają
cych je na równi z faktami historycznymi. .Warto dodać, że Balla
dyna wydaje się właśnie poetycką parafrazą takiej kroniki, lecz 

• Te ~a ta j es t j ed,nak n a dal prze dm iotem dyskusji . (PrzY1P. red .). 
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w przeciwieństwie do śmiertelnej powagi tych kompilacji drwi 

ja k gdyby sama z siebie. 
w tkance BaLLadyny bowiem wykryć można niektóre motywy z „ba

jecznych" d ziejów Polski, których nieprzebrane bogactwo zawierały wy
dawane obficie w pierwszych dziesiątkach lat XIX wieku dzieła i dziełka 
historyczne. Ten ruch edytorski oraz ogólne nastawienie faworyzujące jak 
gdyby tworzenie „mitologii" polskiej, charakterystyczne już dla epoki 
wcześniejszej niż romantyczna, a będące niewątpliwie wynikiem klęski 

narodowej i załamania się państwowości polskiej, musiały wpływać na 
decyzję zwrócenia się .Jm tym właśnie bajecznym dziejom Polski, gdzie 
fantazja romantycznego poety mogła się poruszać swobodnie. Oczywiście 
bajeczna historia Polski wypełniająca z reguły początkowe rozdziały · wy
dawanych ówcześnie kronik lub też opracowań historycznych została pod
dana ostrej krytyce naukowej przez Lelewela, już w jego pierwszych re
cenzjach ogłaszanych w prasie wileńskiej. Ale i sam Lelewel pisząc swój 
popularny wykład w Dziejach PoLski , mimo zastrzeżeń, które wypowiada, 
tę bajeczną historię w dziele swoim - ironizując na ten temat - przyta
cza. Sądzić więc należy, że była ona wówczas na tyle popularna, że nawet 
Lelewel, nie kryjący swego wobec niej stanowiska, pisząc Dzieje prze
znaczone dla użytku najszerszych kręgów czytelniczych, nie wyłączył tych 
podań, choć wszystkie je podważył. N'a gruncie owych „podań niepew
nych" mógł Słowacki oczywiście tworzyć również i podania własne, mógł 

swobodnie posługiwać się elementami, które napotykał w· wielu istnieją
cych opracowaniach i kronikach. Czytał przecież chyba wielokrotnie wzna
wiane dziełko Teodora Wagi Historia książąt i królów polskich, Historię 
Naruszewicza, Krótkie wyobrażenie dziejów Bandtkiego, Opis starożytnej 
PoLski TomasZJa Swięckiego. Być może znał też ruchliwą d,ziałalność wy
dawniczą w latach 1821-1831 Hipolita Kownackiego, autora i edytora rze
czy historyczmych, niezmiernie popularnego w Warszawie tego okresu. 
Kownacki nie był wydawcą krytycznym, zmyślone czy sfabrykowane kro
niki uważał za źródła autentyczne, wierzył bezkrytycznie kompilatorom, 
przy,pi·som „komentatorów", sam takie komentarze pisał, nie mając właś

ciwego przygotowania historyc·znego. Mimo wszystkich tych zastrzeżeń, 

z których Z:dawano sobie ówcześnie sprawę, uważano Kownackiego za czło
wieka o istotnych zasługach ze względu na to, iż wydał kilka ważnych 
źródeł. Jest mało 1prawdopodobne, aby Słowacki - choć o tym nie wspo
mina - nie 2letknął się z nazwiskiem Kownackiego, członka Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Wszystkie kroniki w jego przekładzie ukazały się bowiem 
w Warszawie, wszystkie one w okresie poprzedmjącym powstanie listopa
dowe ukazywały świetność dawnej Polski i - podobnie jak cała literatura 
tego typu, której celem było utwierdzenie poczucia narodowego i tradycji 
państwowej - mogły dostarczać dodatkowych argumentów dla przyszłej 
próby odzyskania ,niepodległości. 

Motywy z bajecznych dziejów Polski, które w takim czy in
nym kształcie dadzą się odszukać w Balladynie, były motywami 
potocznymi dla osób, interesujących się przeszłością Polski. Były 
one znane każdemu, kto przeszedł przEz szkoły w pie rwszych d zie
siątkach lat XIX wie ku, a tym bardziej, jeśli odbył studia wyższe. 

Innymi słowy materia, z której Słowacki skroił pstrokaty, inten
cjonalnie pseudohistoryczny, pełen aluzji i rozmaitego rodzaju 
anachronizmów, antycypacji strój dramatu, znajdowała się niejako 
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pod ręką wychowańca gimnazjum i słucha~za uniwersytetu, czł~
wieka obcującego z książkami, przebywaJącego w kręgu, gdzie 

książki te kursowały. 

Kiedy w scenie 1 aktu I na gorące uniesienie Kirkora Pustel

nik odpowiada studzącym zapał: „Młodzieńcze, rozwagi!", nas~
wają się myśli o ukrytych w tej części dialogu pewnych aktuall~ 
zacjach, co pozwalałoby na wyprowadzenie paral:li z r~zmowam1 
z Prezesem w scenie spiskowej Kordiana i z rozłozonym Jak gdyby 
na głosy „monologiem" Kordian-Doktor w scenie w. sz~i:alu 
wariatów. Oczywiście w Balladynie ze względu na okres i mieJ_sce 

ekspozycji wszystko to jest - zgodnie z intencją ~utora - o _wie~e 
bardzie j naiwne. Kirkor, podobnie jak Podchorązy, odwołuJe się 
do ideału Polski „kwitnącej, szczęśliwej" (Kordian, akt III, sc:n~ 
4), nazywając ją tu (w Balladynie) Polską „nieg~yś tak ~bf1:ą 
i „niegdyś tak bitną". Natomiast rzeczywistośc, podobni~ J~~ 
w Kordianie, jest od tego ideału odmienna: jest to rzeczywistosc 

kraju uciemiężonego, rządzonego przez uzurpato:ta. 
Interesujące są również zbieżności, które występują w charak

terystykach par Kirkora-Kordiana i Pustelnika-Prezesa. Para 
Kirkor-Kordian uosabia jak gdyby rycerzy idealnych, gotowych 

do n atychmiastowego dokonania aktu sprawiedliwości wobe_c _uzu~
patora. Para Pustelnik-Prezes jest jak gdyby personifik~cJą 
chłodnego rozsądku. Oczywiście nie może tu by~ mo~y. o ut~zsa
mianiu bohaterów obu dramatów.- uwagi te zmierzaJą Jedynie do 
wskazania iż niektóre koncepcje i wyobrażenia z okresu pisania 
Kordiana ~ jakiś sposób dają znać o sobie i w pisanej krótko po 
nim Balladynie. Obie wspomniane pary są bo.wiem jak gdy~y 
uosobieniem określonych stanowisk moralno-politycznych w dobie 
przedpowstaniowej. Szczególnie wyraziście rysuje się to w dialogu 
Filon-Pustelnik następującym bezpośrednio po rozmowie Pustel
nika z Kirkorem. Egzaltację Filona Pustelnik kwituje perorą za

czynającą się od słów: 
Co znaczą owe narzekania zrzędne? 
Młody szaleńcze, gdzie zimny rozsądek? 
Wywracasz świata boskiego porządek . . . 
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Doc_hodzi zatem do starcia między poetycznością i rzeczywistością. 
Mo; na by tu pomyśleć :ównież i o tych scenach w Kordianie, gdzie 
romantyczny_ k?n~encJonalizm bohatera rozbija się za każdym 
razem ? r_eaha zycia rzeczywistego, a zwłaszcza o scenie ze szp:ta
la .w~natow. ':'łarto zwrócić szczególną uwagę na to, co do Filona 
mow1 Pusteln:k: 

P recz! precz ode innie , kwiecie bezn asienny 
Studniom niezdatny jak stłuczone d rbanki ' 
Swia towi jako słońca blask j ~ si enny ' 
B ezu!ytec rny. Slroro na tron wrócę, 
Zamknę cię w s vp ital s ' alonych lub rzucę 

Na bakalarską ł awę międ ry dzieci. 

Badacze zwracali _uwa~ę ~a postać Filona jako na karykaturę Gu
st~wa_ z I"': części Dziadow i wskazywali na podobieństwo z od
w1edz!nai:ii ?ustawa u Księdza. Jest to niew-: tpliwie słuszne, lecz 
wyda~e się , ze sc~na. ta w Balladynie ma znaczen ie nieco szersz~. 

Tak Jak w Kordian~e przeprowadził Słowacki swojego bohatera 
poprz~z est~tyczną'. h:eracką konc(pcję świata C.o historycznej , tak 
samo i t~_taJ zet~męcie Filona i Pustelnika-Popiela (zapowiadają
cego SW?J ~owr.ot do Władzy) ma na celu, jak s ię zdaje, wykazanie 
~ _sp~sob iron~c~ny owej bezradności „literackiEgo poglądu na 
sw~at '. cz.e mu JUZ tak dobitny wyraz dany był w Kordianie. Wy
daJe się'. Jak gdyby odzywały się tu echa osobistych doświadczeń 
Słowa~~ieg~ z okresu powstania listopadowego, inspirowamgo 
w duzeJ ~uerz~ przez młodzież lite racką czy literaturze bliską. 

~re~ztą _działama powstańcze siłą rzeczy z rąk młodych literatów 
i dz1enn~ karzy przejść musiały w ręce polityków, statystów i woj
s~owyc?. TEn konflikt między literaturą a rzeczywistością ze szcze
golną s:łą uwidocznia się w cytowanych wyżej słowach Pustelni
ka zwroconych do ~ilona. Jest to konflikt tradycyjny pom iędzy 

w~adzą realną, uw:kłaną w sprzeczności świata rzeczywistego 
~idealnym poglądem na świat, reprezentowanym szczrgólnie prze~ 
ht:raturę romantyczną. Słowacki wykorzystuje tu doświadczenia 
kto~e b~ły _udziałem . wielu p_oetów i pisarzy europejskich pierw~ 
szeJ ćwi:rei XIX wieku w ich zetkni~ciu z władzą państwową . 

Jakkolwiek ~ ~olsce przedrozbiorowej godność pisarza była bar
d~o wys~ka i me znamy prawie wypadków nieodwracalnego kon
~hkt~ m1ędzy władcą a piszącym, co wynikało najpewniej z tego 
~e P-S~ący przynależał przeważnie do stanu, który miał praw~ 
i obowiązek krytykowania panuj ą cego, wraz z rozbiorami i z osta
t~czny~ _up~dkie1:1 ~iepodlrgłości sytuacja ta musiała się zasad
~iczo zmi~~ić takze i dlatego, że teren Polski znalazł się w obn .bic 
JUr.ysdykcJi trzech rządów absolutnych. W nowoczesnych tych 
panstwach zaborczych konflikt między władzą i piszącym występo-
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wał automatycznie· za każdym razem, gdy ów usiłował porównać 
rzeczywisty stan społeczeństwa z idealną koncep:ją świata, leżącą 
u podstaw zwłaszcza filozofii literatury romantycznej. Konflikt 
więc zawarty w dialogu Filon-Pustelnik został tu przeniesiony ze 
współ cze sności Słowackirgo do owej warstwy bajecznej pokrywa
jącej szczelnie aktualność Balladyny. Filon oczywiście w n iczym 
nie przypomina prototypu poety romantycznego, zbuntowanego 
przeciw twardym prawom świata, ale też i w rzeczywistość Bal
ladyny trudno byłoby wprowadzić takiego właśn:e przedstaw:cieh 
nowoczesnych kręgów filozoficznych czy literackich, jakim jed na 
przykład Nieznajomy z Waclawa dziejów Stefana Garczyńsk:.ego, 
który w zmienionr j postaci przeszedł następn'. e do Kordiana. Fi
lon nie jest chyba tylko, jak s'.ę to często objaśnia , reprezentantem 
poezj i sentymrntalnej, oboj~tnej na konffkty świata , o czym 
świadczy choćby reakcja Pustelnika, a także i słowa F ilona: 

Ach! tak obłąkany, 
żyłem na świecie jako na pustyni ; 
Nienasycony, dumający, r zewny. 

B logos!awiony wyobraźni cudzie, 
Ty mnie ocalasz! 

Wieloznaczność sceny mir.dzy Pusteln;kiem, K:rkorem i Filo
nem i wieloaspektowość postaci Pustelnika m.wołuj ącr go co umia
ru (choć równocześnie w rozmowie z K ;.rkorem podtrzymywał on 
zapał rycerza słowami: „O mężu ze stali! Ty jesteś z owych, którzy 
walą trony ... "), nasuwa potrzebę napomknienia o jednym jeszcze 
problemie, który ujawnia s:ę w samej nawet warstwie styl '. stycz
nej kwestii Pustelnika. Chodzi mianowicie o u7ywanie przez zrzu
comgo z tronu władcę państwa nadgoplańskiego wyrazu „sza'ony", 
„szaleństwo", „szaleć", „szaleniEc". W omawianej scen '. e z Filonem 
„narzekania zrzędne" (bo Pustelnik często posługuj e się tak7e sy
nonimami) „młodego szaleńca" przeciwstawione zostały „zimne
mu rozsądkowi", zabraniającemu „wywracać świata boskiEgo po
rządek". Przyjęta w niniejszych glosach próba wiązan i a dramatu 
z konkretnym tłem historycznym c·kresu poprzeczaj ącrgo jero na
pis3.n ie, a zwłaszcza z wydarzeniami sprzed i po wybuchu powst a
nia, kazałaby zwrócić uwagę na drukowane w roku 1833; a w irc 
wyprzedzające tylko o jeden rok napisanie Balladyny, artyk · ł y 
Mick iewicza w „Pielgrzymie Polskim", a szczególnie na artykuł 
O ludziach rozsqdnych i ludziach szalonych (z 27 maja, nr 8), oraz 
na uwagi O projekcie dziennika francut kiego przeEłane Towarzy
stwu L:t erackiemu Polskiemu, które w 1833 postanowiło rozpocząć 
wydawanie w języku francuskim pisma omawiaj ącego sprawy pol-
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skie i w związku z tym prosiło wiele osób, m. in. także Mickiewi
cza, o przekazanie propozycji odnoszących się do tego projektu. 
W istocie kategorie „rozsądku" i „szaleństwa" były, jak o tym 
świadczy publicystyka pierwszych lat emigracji, kategoriami po
litycznymi. Można by więc przypuszczać, że zarówno dla piszące
go, jak i dla czytającego w owym czasie ów kontekst polityczny, 
jaki się wiązał z tak często powtarzającymi się w Balladynie okreś
leniami „rozsądku" i „szaleństwa", był oczywiście zamierzony 
z jednej, a rozumiany z drugiej strony jako wsp ó ł c ze s ny kon
tekst polityczny. 

Niezwykle ważnej dla całego dramatu scenie wygnania ·Gopla
ny z krainy nadgoplańskiej należałaby się szczególna uwaga. 
W spornej kwestii, kto wymierza sprawiedliwość i zabija Ballady
nę, Kleiner na podstawie interpretacji tekstu uznał, że należy 

przyjąć, iż Goplana jest sprawcą katastrofy. Wydaje się jednak, 
że tekst dramatu nie pozwala na tak jednoznaczne określenie spra
wy. Trzeba tu zwrócić uwagę na to, że w fantastycznym państwie 
Goplany, które jest ·bezhistoryczne i bezczasowe, w przeciwień
stwie do wymiernego czasowo i historycznie planu tragedii rzeczy
wistej, terenu działalności Pustelnika, Kirkora, Balladyny, śmierć 
jako kara nie istnieje. Ilekroć Goplana próbuje karać, tyle razy 
oświadcza, że nie· może zastosować nieodwracalnej kary śmierci. 
Mówi to w odpowiedzi Chochlikowi (akt II, scena 1): „Zabić nie 
mogę, lecz mogę ukarać ... " To samo powtarza obmyślając karę 
dla Grabca (akt Il, scena 1) : 

Jak go ukarać? ... ~eh, ja się zamienię 

W błękitny powój i węzłami kwiatów 
Na śmierć uścisnę ... O nie ..• z tego wianka 
Kochanek ~ywy wyjdzie ..• 

W państwie Goplany zatem nie ma elementu tragedii, który tak 
obficie występuje w tej partii utworu, w której ludzie rządzą się 
prawami historii i gdzie sprawując władzę rzeczywistą, stają się 
równocześnie sprawcami tragedii. 
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J ezeli Goplana Balladyny zabić nie może , to szczególnego zna
czenia nabiera przepowiednia Pustelnika (akt III, scena 3) o „są
dzie sprawiedliwym" Boga, który czeka zbrodniarkę. Należy roz
ważyć, iż Słowacki wyznaczył Goplanie w akcie V rolę szczególną : 
Goplana została ukarana za „poplątanie ludzkich czynów" i ska
zana na wygnanie („polecę w okropną krainę", „puszczajcie biedną 
wygnaną", „zaśpiewam smutne pożegnanie ziemi"). Zresztą kara 
wymierzona Goplanie nie na tym się kończy, podczas pobytu na 
północy dręczyć ją będzie przypomnienie szczęśliwej przeszłości: 

Anioł kar ze mną popłynie 

Krzycząc mi w duszy: „Pamiętasz 
O róż i m alin krainie ." 

w sytuacji zatem, w której Goplana została osądzona, nie mogłaby 
chyba być równocześnie i sądzącą. A zatem nie Goplana musi od 
Boga mściciela wziąć grom, ale „Bogu mścicielowi, trzeba wziąć 
grom", wyrazu „trzeba" użył zapewne tu Słowacki .w znaczen~u : 
Bóg mściciel „powinien" ... Wtedy Goplana nie spełniałaby zamia
rów bożych, ale odgadnąwszy - podobnie jak Pustelnik - dalsze 
dzieje zbrodniczej Balladyny, zapowiadałaby katastrofę, w k tórej 
sama bezpośredniego udziału już by nie miała, „smutne pożegna
nie ziemi" natomiast nie byłoby zapowiedzią jej roli w katastrofie, 
lecz przyznaniem się, że jakkolwiek mogła „poplątać ludzkie czy
ny", jednak nie może wymierzyć ludziom sprawiedliwości. 

Goplana została wygnana (można by powie.ctzieć: zesłana) do północ
nej !krainy. Motyw północy pojawiający się w literaturze polskiej od 
chwili kiedy warunki h istoryczn e sprawiły, iż to pojęcie geograficzne 
nabralo określonego znaczenia, które w sposób zasa dniczy zmieniło ot~ 
czający je krąg skojarzeniowy, ·tutaj odgrywa rolę podobną, choć może 
mniej wyrazistą. Na oznaczenie •północy jako Sybiru nie pozwolił Słowac
kiemu zapewne „baśniowy" charakter Bal!adyny. Trzeba zwrócić uwagę 
na to, że motyw północy-Sybiru pojawił się w polskim dramacie roman
tycznym ·na kilka lat p rzed opublikowani·em Bal ladyny, w chwili, kiedy 
niedawne wydarzenia polis topadowe szczególnie go uwspółc~eśniły. Mowa 
tu o III części D ziadów, wydanej w Paryżu w roku 1832. Czytamy w sce
nie IX („Noc d ziadów"): 

Cóż to? cóż to! - patrz: z zachodu, 
T am od Giedymina grodu, 
Sród gęstych kłębów ą:amieci 
Kilkadziesiąt w ozów leci, 
Wszystkie lecą ku północy, 

Lecą, ile w koniach mocy. 
Widzisz, jeden tam n a przedzie. 
W cZla rnym stroju -

Wydaje się , :Oe użycie tego samego motywu w zakończeniach dwu wy
bitnych dzieł polskich tego okresu odzwierciedla j ak gdyby w spólny p o
gląd na sytuację popowstaniową, gdy wszystkie poczynania kończą się 
Sybirem. Tę zbieżność warto odnotować, aby uwypuklić istotne znaczenie, 
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ja~ie za.r~wno w zamyśle autora , jak i w recepcji Ówczesnego cz:y'telnlka 
~o~ m iec. e.xodus Gopla ny. W ten sposób przez warstwę baśn iową utwo-
u w mieJscu naJmniej oczekiwanym - raz jeszcze przebłyskuje współ -
czesność historyczna . 

Korona.ej~. Grabca (akt III, scena 4) w potocznej wersji ko
men~atorsk1eJ Jest oczywiście niezbędnym ogniwem akcji bez nie· 
bowiem ko~ona Popielów nie mogłaby się znaleźć na cz~le Bą.lla~ 
dyny. Totez w komentarzu ograniczonym ramami samego utwo
ru i:noment- ten nie nastręcza szczególniejszej problematyki. Jed
nak~e gdy _b~dać ~oszczegó!ne partie utworu w perspektywie 
wspo_łc~esnosc1: w ktorej utwór powstał, wówczas koronacja Grab
ca, os_w1adcz~me Goplany stwierdzające, źe wszystko, nad czym ona 
P~n~Je, nal~zy odtąd do Grabca, i tak silnie kontrastująca z owym 
o~w1adczemem z~po:Viedź nowego panowania, którą wygłasza Gra
b~ec, nasuw~ mysi, ze tu właśnie widnieje na gładkiej powierzch
m dr~matu Jedna z tych wyrw, przez które przedziera się ukryta 
pod mą współczesność. 

Wypo~iedź Grabca stanowi w istocie skrót programu działań 
władzy pa~stwowej _w K~ólestwie od koronacji Mikołaja w r . 1829, 
z"'.'łaszcza Jednak dzrałama władzy carskiej po upadku powstania. 
B10~ą c rzecz formalnie - akta prawne od konstytucji z roku 1815 
a ~ręc od ~hwili , gdy powstało Królestwo Polskie, gwarantował; 
dosc szeroki zakres swobód, szczególnie w porównaniu ze stanem 
praw~ym w Cesarstwie. W praktyce, jak to najlepiej widać z Po
wst.ania naro~u p~lskiego Mochnackiego, o interpretacji praw de
cydował~ w istocie racj a stanu państwa rosy jskiego, odmienna 
koncep~Ja ~tosunku między władzą i obywatelem, a także samo
wol~ wielkiego księcia. Po ogłoszeniu stanu wojennego w Króle
~tw1e w :o~u 1833 powstała sytuacja, której satyrycznym odbiciem 
Jest_ ~łasme pokoronacyjne expose Grabca. w istocie są w nim 
omow10ne ws z Y s t k i e niemal dziedziny ówczesnego życia pol-
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kiego poczynaj ąc od zagadnień ustawodawczych na szkolnictwie 
~ończąc. Wprawdzie wielu badaczy zwracało już uwagę na to, że 
w słowach Grabca ze scen y koronacji pobrzmiewają akcenty sa
tyry politycznej (między innymi Kleiner) , jednak ani nie rozpa
trywano t ego problemu bardziej szczegółowo, ani go bliżej nie lo
kalizowano. 

Podjęcie takiej próby lokalizacji - jak już wyżej wspomnia
no - doprowadza do wniosku, że w wypowiedzi Grabca znajdują 
mii:dzy innymi swoje odbicie zarówno t e zmiany w strukturze pań
stwowo-prawnej Królestwa Polskiego, jakie w niej nastąpiły po 
kli:sce powstania listopadowego, jak i te rozporządzenia prawne, 
k tóre były szczególnie charakterystyczne dla systemu samowładz
twa rosyjskiego, do roku 1831 odgrodzonego mimo wszystko w świa
domości polskiej od t erenów Królestwa , jakkolwiek panującego na 
obszarze ziem zabranych. Słowacki z racji związków, które łąc zyły 

go zarówno z Warszawą, jak i z ziemiami zabranymi, zwracał 

z pewnością uwag~ na kształtowanie się &tosunków na obu tych 
ter enach, tym bardziej że w świadomości ówczesnych Polaków 
takie zróżnicowanie byłoby czymś nienaturalnym. Wypada z kolei 
zastanowić się nad źródłami, które mogły posłużyć Słowackiemu 
do uzyskania wiadomości o zmianach w stanie prawno-politycznym 
i do kształtowania swojej o nich opinii. Można przypuszczać, że 
źródła takie nade wszystko były ustne, tj ., że wiadomości te pocho
dziły od osób bądź to przybywających na emigrację, bądź to infor
mujących w jakikolwiek sposób swoich bliskich i znajomych o tym, 
co się dzieje w kraju. Niewątpliwym źródłem była prasa emigra
cyjna, przynosząca dane z tej dziedziny. Wreszcie mogły to być 
źródła oficjalne, a mianowicie urzędowa prasa warszawska, jak 
np. „Dziennik Powszechny", zawierający teksty rozporządzeń i roz
kazów władz Królestwa. Znał też Słowacki niewątpliwie wydaną 
w roku 1833 w Paryźu pracę Stefana Witwickiego Moskale w Pol.
sce, przynoszącą dość szczegółowe wiadomości o stosunkach 
w Królestwie. z drugiej strony znał zapewne niektóre szczegóły 
ustawodawstwa już wcześniej obowiązujące w samym Cesarstwie, 
zwłaszcza te, które ograniczały prawa osobiste, swobodę sumienia, 
wolność oświaty. 

P isanie Balladyny ukończył Słowacki w listopadzie 1834 r. , 
a zatem przyj ąć należy, że aluzje zawarte w przEmówieniu Grabca 
dotyczą t ylko okresu poprzedzaj ącego napisanie utworu. Oczywiś

cie w latach miE;: dzy ukończeniem utworu a jego wydaniem (1839) 
ukazywały się dalsze zarządzenia władz Królestwa ograniczające 

prawa Polaków zamieszkujących ziemie będące w ojęciu ustawo
dawcy od ogłoszenia Statutu Organicznego w r oku 1832 „nieroz-
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d~i~l~ą czę_ścią" Cesarstwa. Tych późniejszych zarządzeń uwagi 
n~meJsze m e uwzględniaj ą, choć wydaje się oczywiste, że czytel
n~cy Balladyny mogli byli niektóre kwestie Grabca odnosić i d:i 
mch. 

Jako źródła pomocniczego przy wyjaśnianiu aluzji politycz
nych. G.rabc~ - poza Moskalami w Polsce Witwickiego - można 
by. uzyc tak ze memoriału sporządzonego przez Zygmunta Krasiń
sk1eg? w roku 1856: „Zbiór ukazów i rozporządzeń zwróconych 
P:zeciw narodowości polskiej za panowania Mikołaja I" (w ory
gmale po francusku: „Recueil d'ukases et d'ordonnances diriges 
contre la nationalite polonaise, sous l e r egne de l 'emper eur Nico
las" ), obejmuj ącego lata 1831-1845. 

GR'ABIEC 
T rzeba zaraz nałożyć podatek. 

Słuchajcie mnie ... a kodeks niech będzie wykuty 
w_ spróchniałej jakiej wierzbie. Odtąd brać w rekruty 
I zubry, i za jące, i d ziki, i losie. 
Kwiaty, jeżeli zechcą kąpać listki w r os ie 
N iech płacą, rosę puszczam w odkupy z ;dowi; 
Niech mi wódką zapła ci. Każdemu s zpakowi 
Ka zać ni·e myśleć wten czas, kiedy będzie gadał . .. 
Zabronić, aby sejmik jaskólczy usia dał 
Na trzcina ch i o !:\Pra wj e politycznej sądził. 
Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządzi! 
I wieszał, i nagradzał . .. Jas kólkom na drogę 
Da.~ać P.aszporta , w takich opisywać nogę, 
D ziob, ogon ek i _ sk rzydła, i rodzime znaki. 
Odtą d nie będą dzi e ci S•wyc h posylać ptaki 
D o .niemiecki.ich zakładów, gdzie uczą papugi; 
WyJęte s roki, któ re oddają u sJu g i 
Ważne m ow ie ojczy stej . Z cudzych s tron osoby 
Jak to: kana.rki .. . śledzić. Na obce wyroby 
Nakładam clo . . . od ł okcia tęczy wyrobionej 
W k<raju sł ońca, księżyca, bialej lub czerwonej 
Albo f i j oletowej, b y le by je dwabnej, 

PJ~ ci ć Po :rzy zł otndki ... a od sztuk; szwabnej 
Płotna z b1alych paj ęczyn .. . 

GOPLANA O czym gadasz, dr og i? 
GRABIEC Co? króluję ... króluję - skarb latom ubogi. 

Róża płaci od pączka , od kalin kalina , 
Od każdego orzecha za płaci leszczyna , 
Czy to pusty, czy pełny ... m a k od zia rek maku 
Nie od makówek. Głowa na mnie nie dla znaku . .'. 

A oto próba, powiązania poszczególnych wypowiedzi Grabca 
z r.ozmaitymi fragmentami polityki władz rosyjskich na ter enie 
Krolestwa po klęsce powstania listopadowego: 

P ~datki. Na Królestwo nałożona została po powstaniu kon
trybuc~a w :Vysokoś~i ponad 20 milionów rubli. Poza tym ciążył 
na Krolestwie obowiązek utrzymywania armii okupacyj nej. Cię-
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żary te spowodowały gwałtowny wzrost podatków i różnych 

świadczeń. U Witwickiego czytamy m. in.: „Zaraz za wejściem 

wojsk cara do Królestwa zaczęto po różnych jego miejscach za
kładać ogromne m agazyny, zmuszając obywateli przez egzekucje 
do dostarczania nakazanej ilości rozmaitego ziarna, a to za opłatą 
jak najlichszą i wydawaną w bonach. _Te maga~yny , które, co łat.~ 
wo można było przewidzieć, okazały się zupełnie od potrzeb armn 
rosyjskiej zbywające, były nast E; pnie odstępowane przez rząd Pru
sakom z niezmierną szkodą rolników polskich. W ich formowaniu 
widać było cel oczywisty jeśli nie całkowitego ogładzenia kraju, 
przynajmniej umyślnego i stanowczego na razie zubożenia je~o 
mieszkańców" (S. Witwicki , Moskale w Polsce, cyt. wg wydania: 
Zbiór pism pomniejszych utworu Stefana Witwickiego, t. Il, Lipsk 
1878, s. 13). Krasiński notuje pod datą 27 maja 1833: „Rozporządze
nie, nakładające podatek na miasto Warszawę dla dostarczenia 
funduszów potrzebnych do wybudowania cytadeli, przeznaczonej 
odtąd na więzienie dla przestępców politycznych i na zagrażanie 
dniem i nocą stolicy Królestwa bombardowaniem" (Z. Krasiński, 
„Zbiór ukazów", cyt. wg wydania: Pisma, t. VII: Pisma filozoficzne 
i polityczne, Kraków 1912, s. 576, przekład St. Tarnowskiego) . 20 
maja 1834: „Ukaz, nakładający na miasto Warszawę kontrybucję 
10 milionów złotych polskich. Bank Polski daje z góry tę sumę; 
zostanie ona rozdzielona między mieszkańców Królestwa, którzy 
odczuli następstwa wojny r. 1831. Dług, w ten sposób zaciągnięty, 
musi być zwrócony przez miasto w przeciągu 20 lat. W tym celu 
zwiększa się odpowiednio podatki" („Zbiór ukazów'', s. 577-578). 

Kwestia podatkowa z aluzją do sytuacji w Królestwie odbiła 
s ię również w artykule Mickiewicza O dqżeniu ludów ku nowemu 
systematowi podatkowania tudzież o ekonomistach, kameralistach, 
statystykach, administratorach, którego część pierwszą wydruko
wał „Pielgrzym Polski" 1833 w nrze 13 z 16 czerwca. Czytamy tam 
m. in.: „Grubo ekonomiści popisali o podatkowaniu; jedni walili 
cały ciężar na właścicieli gruntów, drudzy uderzali na kapitały 
stojące i krążące, inni chcieli wyciskać grosz ostatni z kieszeni wy
robników. Nic wszakże nowego nie wymyślili; zamieniali tylko 
w teorią i ubierali w formuły praktykę .rządów, bo stosownie jak 
która klasa ludzi wdarła się do rzą du, zaraz chciała sama używać, 
a inne uciskać.[ ... ] Ekonomiści wtórując rządom dziwne poda
wali sposoby. Nasyłano urzędników mierzyć ziemię i obliczać jej 
dochody; chwytano kapitały, jak na przewozie, na aktach urzędo
wych, na papierze stemplowym ; ręka rządu , zawsze otwarta, wpa
dała w kieszenie rzemieślnika i wyrobnika zabieraj ąc mu cząstkę 
dziennej strawy. Nałożono podatek na światło, ciepło, na dowcip 
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?ziennika:zy'. dziw?a rzecz, iż dotąd nie nakazano płacić za łzy · 
1 we.stchmen_1a; moze to ekonomiści rosyjscy dla wzbogacenia Mi
kołaJa wynaJdą" (cyt. wg Dzieł, t . VI: Pisma prozą, cz. II Warsza -
wa 1955, s. 147-148). ' 

Łatanie ubogiego skarbu królewskiego (czyli skarbu CEsar
~twa), o którym mówi tu Grabiec, odbywało się po powstaniu tak
ze drogą konfiskat majątkowych. Objęły one około 11i0 obszaru 
wie!k.iej własności ziemskie j. Witwicki pisze m. in.: „Ażeby jedno
~zesme na wszystkich punktach kraju rozszerzyć prześladowania 
1 dla prędszego zaludnienia plemieniem polskim Sybiru, feldmar
szał~k Sac~en, dowodzący pierwszą armią, otrzymał rozkaz wyda
wan~a ~ądow na powstańców w prowincjach dawniej od Rzeczypo
spoh.te.J oderwanych. Został on upoważniony do odbierania naj
~acn~eJS~ym obywatelom szlachectwa, do konfis):rnwania ich ma
Jątkow i do zas~łani~ ich samych na resztę życia do robót kopal
nyc~. ~· · .] c~ytac mozna było w urzędowej gazecie: Zważywszy, że 
obwm1cny me ma pełnoletności, albo: jest już w wieku bardzo po
deszłym '. os~dza się tenże na utratę szlachectwa i majątku [ ... ]. 
Wszyst~1e niemal (bo 'w nierównie większe j połowie) majątki oby
wa:elsk1e zostały zasekwestrowane. Rejestr dóbr na rzecz rządu 
zabieranych wypełniał przez wiele mięsięcy kolumny gazet urzę
dowych" (s. 7-11). 

Kodeks w s Próchniał ej wierzbie. We wrześniu 
1831 ro~u nastąpiło „porwanie z akt senatu oryginału konstytucji 
nadaneJ tak zwanemu Królestwu wskutek Kongresu Wiedeńskie

go" (M~~ka.le w Polsce, s. 4). Pod datą 14 lutego 1832 czytamy 
u Krasmsk1ego: „Manifest, zapowiadający ogłoszenie Statutu Or
ganiczm·go dla Królestwa Polskiego, a zaczynający się od słów: 

«~rag~ąc, aby. nasi ~oddani Królestwa P olskiego cieszyli się usta
wicznie pomyslnośc1ą, potrzebną do szczęścia każdemu z nich 
w szczególności a dobru powszechnemu kraju w ogóle, pragną c, 

aby bezpieczeństwo osobiste, własność każdego z osobna wolność 

su.m.ienia, wreszcie wszystkie prawa cywilne, tak jak i ' swobody 
ml~Jscowe zostały całe i w niczym nienaruszone, tym bardziej że 

Krolestwo Polskie, posiadając osobny rząd odpowiednio do swych 
potrzeb, tworzy na zawsze n ie ro z d z i e 1 n ą czę ś ć naszego 
Ces~rstwa --: pragnąc na koniec, aby mieszkańcy tego kraju two
:zyh o_dtąd Jeden naród w połączeniu z Rosjanami w uczuciach 
.J ednakowych i braterskich . . . nakazaliśmy i rozporządziliśmy .. . »" 

(s. 572-573). 

Sta;ut ?rganiczny nie mógł, oczywiście , wobec wprowadzo
nego w Krolestwie w roku 1833 stanu wojennego odegrać żadnej 

r oli. Prawa obywatelskie i narodowe, które formalnie uznawał. 
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g aniczone już przed rokiem 1833, teraz pozostały martwą literą : 
o r d h ' . 
statut, zaledwo ogłoszony, był zaraz rzucony na no arc 1wow 

" dowych a śmieć o nim wspomnieć było w latach następnych 
rzą • . · · d przestępstwem politycznym w Warsz~w1e'. B~ł to mb.y ostat~1 hol 
złożony zobowiązaniom Kongresu W1edensk1ego, ktory c~c1ał za
pewnić Królestwu narodowość i odrębny rząd. Hołd złozony dla 
oszukania Europy" („Zbiór ukazów", s. 592). 

Brać w rekruty. Oto odpowiednie fragmenty z pracy 
Moskale w Polsce: „Nie tylko z miast guberskich [Wołynia, Podo
la Ukrainy i Litwy], lecz z każdego prawie powiatowego miastecz
k~ tłumy mieszkańców okolicznych (zwłaszcza ubogiej szlachty) 
pędzono z ogolonymi głowami i w kajda~ach: .jak najc.ięższy~~ 
zbrodniarzy, do pustyń Sybiru lub przynaimmeJ w głębię ROSJI, 
przeznaczając ich tam na resztę życia do służby wojskowej" (s. ~l). 
D. 21 maja 1'832 ogłoszono postanowienie powołujące do słuzby 

·;osyjskiej wszystkich żołnierzy i podoficerów polskich, co należel~ 
do ostatniej wojny, nie wyjmując tych, którzy w jej ciągu zostah 
oficerami. Wyjaśniła się wtedy ostatecznie amnestia Mikołaja ; wy
jaśniał się cel podstępów i gwałtów, przez które żołnierze polscy 
zostali napowrót z Austrii i Prus oddani w moc cara" (s. 51-52). 
Na każde z ośmiu województw przydano władzom dla poboru 
~ołnierzy siłę wojskową składającą się z dwóch pułków piechoty, 
dwóch pułków jazdy i z dwunastu dział. Każdy z zagrożonych szu
kał jedynego sposobu ocalenia się w taj'emnym opuszczeniu kra
ju" (s. 52). z odnotowanych przez Krasińskiego po§tanowień Sta
tutu Organicznego: „Wojsko polskie przestaje istnieć. Król~ st"".o 
będzie dostarczało rekrutów armii rosyjskiej" .<s. 573). 10 kw1e.tma 
1832: Orzeczenie Rady Administracyjnej Krolestwa nakazuJące, 
aby ~~zystkie sieroty i dzieci bez utrzymania w Królestwie Pol
skim od lat sześciu aż do siedemnastu przewieziono do Mińska, 
w głąb Litwy, a następnie wcielono w bataliony kantonistów i póż
niej wysłano do osad wojskowych Cesarstwa" (s. 574). 

R 0 s a w odkupy żyd o w i. „Dawniejszy rząd tak zwane
go Królestwa, oddalając żydów od handlu trunków, c~ciał prz.ez 
to stanowczo przyjść w pomoc klasie włościan , na ktorych opil
stwie i ruinie opierali tamci najgłówniej swoją pomyślność. Dziś 
Mikołaj przywracając żydów · do wspomnionego handlu zadał tym 
samym dotkliwą klęskę stanowi rolniczemu, który w Polsce jest 
najważniejszym i sam jeden bogactwo kraju utrzymującym" (Mo-

skale w Polsce, s. 51). 
Szpak o w i kazać n ie my ś 1 e ć, ki e dy będzie g. a-

d a ł. Formy administracyjne na ziemiach zabranych, „jakkolwiek 
pod rządem carów nigdy się dobrze rozwiną ć nie mogły , nadawały 
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atoli guberniom polskim cechę wyrazme je odróżniającą. Nowy 
ukaz cara (z d. 9 listopada 1831) wszystko to z gruntu wywrócił 
stanowiąc, iżby ich administracja w niczym się odtąd nie różniła 

od tej, jakiej ulegają gubernie czysto moskiewskie. Późnie j (z d. 
1 lipca 1832) uznał Mikołaj stosownym gwałt ten lepiej jeszcze 
uzupełnić rozkazując, iżby w sądownictwie wspomnionych części 

Polski język ojczysty ustą pił miejsca rosyjskiemu" (Moskaie 
w Poisce, s. 11). Krasiński podaje pod datą, czerwiec 1832: „Ukaz, 
zabraniający posługiwania się językiem polskim w kancelariach 
sądowych i trybunałach litewskich" (s. 575). 

Tu należy także wspomnie ć o stanie szkolnictwa i oświaty 

w Królestwie i na ziemiach zabranych po powstaniu listopado
wym. Krasiński pisze m. in. : „Na Litwie zamyka [Mikołaj I] uni
wersytet wileński, gdzie wszystkie wykłady odbywały się w ·języku 
polskim, i liceum krzemienieckie na Wołyniu, gdzie się rzecz miała 
podobnie. Odtąd jedynym językiem dozwolonym czy to profeso
rom, czy to uczniom we wszystkich szko)ach dawnych krajów pol
s·kich jest język rosyjski. Również rnieoiono uniwersytet warszaw
ski i wszystkie szkoły wyższe w Królestwie. Na ich miejsce zało
żono szkoły publiczne, urządzone na sposób rosyjski, pozbawione 
kursu prawa, historii powszechnej, filozofii · i ekonomii politycz
nej - lub też zorganizowano zakłady wychowawcze obejmujące 
liczbę ograniczoną uczniów i nazywające się «instytutami szlar h -=c
kimi», gdzie niewiadomość i zepsucie jest dozwolone pod warun
kiem, żeby młodzież ucząc się tam gruntownie rosyjskiego n ie sta
rała się zajmować ojczyzną. Do użytku szkolnego przepisuje się 

podręczniki historii sfałszowanej, opracowane przez Rosjan, gdzie 
powiedziano, że Polska była tylko krajem wyrosłym z państwa 
rosyjskiego. [ . . . ] Na całej [ ... ] ogromnej przestrzeni nie było ani 
jednego uniwersytetu, ani jednej szkoły wyższej, a uczęszczanie 

do uniwersytetów zagranicznych było surowo wzbronione" (s. 594-
595). 

Z a b r o n i ć, a b y s e j m i k j a s k ó ł c z y u s i a d a ł 
i o spr a wie po litycznej sąd ził. Witwicki pisze : „rnkaz 
(d. 19 września [1831]) uwięzienia każdego, kto by śmiał mówić 
o rzeczach politycznych" (s. 4). Krasiński pod datą 19 września 
1831: „Zakaz mówienia w jakikolwiek sposób o polityce, pod karą 
uwięzienia" (s. 571). Omawiając postanowienia Statutu Organicz
nego pisze Krasiński: „Statut Organiczny ustanawia w miejsce 
usuniętych izb senatorskiej i poselskiej sejmiki prowincjonalne, 
k t ó re n i gdy z w o ł a n e n i e z o s t a ł y" (s. 573). 

Sejmy wrób l ów rozpęd z i ć, ja sam b ę q ę r z ą
d ził. W nowym ustroju politycznym Królestwa nie było insty-
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tucji se jmu. Rada Stanu, której członkowie mianowani przez cara 
obradowali pod przewodnictwem namiestnika, przedstawiała 

wszystkie pr.ojekty praw i budżetu Mikołajowi I do decyzji i za
twierdzenia. Na wypadek różnicy zdań między Radą Stanu a na
miestnikiem decyzję ostateczną wydawał car. 

pas z porty. Już 12 września 1831 nr 246 „Kuriera War
szawsk iE go" donosił: „Wskutek rozkazu JW. Jenerała Gubernatora 
wojennEgo hr. Witt [urząd municypalny] zawiadamia wszystkich 
mieszkańców stolicy, iż każdy chcący wyjeżdżać z Warszawy wi
n if n się udać do sekcji paszportowej w ratuszu o paszport, a uzy
skawszy takowy po zawizowaniu do b iura JW. Jenerała Guberna
tora w pałacu namiestnikowskim zgłosić się ma." 

wy j a z d y z a g r a n i cę d o szkół. Ta aluzja opiera się 
między innymi na tym, co Słowackiemu było wiadome o stosun
kach w samym Cesarstwie, gdzie za panowania Pawła I zakazano 
młodzież y studiów zagranicznych. Następnie za panowania Miko
ła j a I w r. 1831 zakazano wychowywania młodzieży rosyjskiej do 
18 roku życia za granicą, celem uniknięcia „szkodliwych skutków" 
wychowania cudzoziemskiego". Znał też zapewne Słowacki zain

~·eresowanie , jakie nowe władze Królestwa okazywały w każdym 
wypadku, kiedy synowie obywateli Królestwa oddani do szkół np. 
krz.kowskich przed rokiem 1830 nadal tam pozostawali. 

z c u d z y c h s t r o n o s o b y ś l e d z i ć. Ten punkt w pro
gramie Grabca mógł nawinąć się Słowackiemu pod pióro w związ
ku z nkdawnymi represjami wobec emisariuszy, o których, jak 
o tym świadczą przejrzyste aluzje w Kordianie, był Słowacki szcze
gółowo poinformowany. Wiadomo było, że wszyscy przybywający 
do krajów znajdujących się w obrębie Cesarstwa podlegali dro-
biazgowemu i ustawicznemu śledztwu. ' 

Cła. Aluzję do polityki ctlnej odnieść zapewne należy do za
rzą dzeń władz Cesarstwa nakładających wysokie cła na polskie 
(„obce" oczywiście w Rosji) towary przemysłu włókienniczego. 
Szczegółowo pisał o tym Witwicki: „Województwa składające Kon
grrsowe Królestwo, które były prawie wyłącznym placem morder
czej wojny, wystawione z położenia swego na największe ofiary 
i wysilenia, znalazły się z końcem kampanii w ostatecznym wy
cieńczeniu. Jedyną nadzieją dla ich materialnego bytu pozostały 
liczne fabryki, mianowicie sukienne, które przez napływ w po
przednich latach znacznej liczby zagranicznych rzemieślników 

. i przed s !.ębi orców podniosiy s i ę były do wysokiego stopnia zamoż
ności i ten po ustaniu wypadków wojennych łatwo mogły odzy
skać , stanowiąc wyrobami swoimi wyłączny artykuł handlu pol
sk iego. Nie mógł na to obojętnym pozostać Mikołaj. Ojcow<>kim 
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ukazem (z d. 23 grudnia 1832 r.) ·odj ~ ł dawniejsze przywileje hand
lowi Królestwa z Rosją; a przez nadzwyczajne podwyższenie cła 
od wyrobów polskich zadał wspomnianym fabry1!:om -cios stanow
czy. Najznakomitsi przedsiębiorcy popadli w bankructwo; war
sztaty stanęły, a tłumy rzemieślników, nie znajdując chleba w kra
ju, wyciągnęły w głąb Rosji, za namową i wpływem władz mos
kiewskich" (s. 12-13). 

* 
W podobny sposób, w jaki próbowano tu powią zać poszczególne mo

tywy, a nawel i niektóre zwroty z wydarzeniami i zjawiskami nie miesz
czącymi się w zasadzie w polu widz·enia krytyki literackiej czy badaczy 
zajmujących się 'sprawami teatru, można by oc <ywiście ów głęboki zwi:r
zek dr.amatu ze współczesności ą, w 'której Słowacki go pisał, ukazać znacz
nie szerzej . Ba!lady·na jednak jest nade wszystko dziełem poetyckim, 
utworem o wi·elkim ładunku dramatycznym , toteż owe autonomiczne ce
chy literackie przesłaniają ·tamto starannie ukrywane tło, które tyleż ma 
wspólnego z biografią autora, co i -z: tekstem dramatu. Wydaje się jednak, 
że w tak szczególnych okolicznościach, gdy jedno z arcydzieł polskiej lit&
r.atury dramatycznej, jakim jest Ba!Ladyna, znalazło się na scenie dopiero 
w wiele lat ipo jego napisaniu, również i ten szerszy nad to, co się da wy
czytać bezpośr·ednio z tekstu, pogląd powinien dotrzeć do świadomości 

czytelnika, widza, reżysera i aktora. 

Pilecki: Przebud ze n ie Gopl any 



Ryszard Górski DZIEJE SCENICZNE ~BALLADYNY) 

S ztuki Słowackiego pojawiaJą się w repertuatrze teatrów pol
skich w drugiej połowie XIX w. Wcześniej , jeszcze za życia 
poety, bo w grudniu 1847 r., doczekał się wystawienia Maze

pa, ale na scenie budapesztańskiej, w przekładzie n iemieckim. Do
piero w cztery lata później, w r. 1851, na polską prapremierę Ma
zepy zdobył się teatr krakowski z okazji benefisu Teofili Ceneckiej, 
której listownie dzi~kowała za tę śmiałą inicjatywę matka Juliu
sza Słowackiego. 

Pierwsza inscenizacja Mazepy nie wywołała w sferach teatral
nych szerszego oddźwięku i żywszego zainteresowania dramatur
gią Słowackiego. W dużym stopniu teatry paraliżował obowiązują
cy niemal powszechnie pogląd o niesceniczności dramatu roman
tycznego, przekonanie, że jego wielcy przedstawiciele p isali dzieła 
do czytania, a nie grania na scenie, z której wymogami i prawid
łami zupełnie się nie liczyli. Ich sztuki, ze względu na swoje od
rębności i inność w stosunku do obiegowej dramaturgii spod zna
ku Dumasa czy Sardou, uważano za trudne do wystawienia dla 
teatru i aktorów, stawiające zadania, z jakimi na codzień nie mieli 
do czynienia. Stąd teatr nie mógł, bo nie był w stanie - jak twier
dzono - ujawnić w pełni ich walorów, poezji i piękna, toteż na 
scenie z reguły tracić miały na wartości. 

Trgo rodzaju opiniom kłam zadawały poszczególne inscenizacje 
dzieł Słowackiego. Mimo mankamentów i niedoskonałości tych in
scenizacji autor Fantazego wychodził na ogół obronną ręką z trud
nego egzaminu sceny, a pewne elementy jego dramaturgii „grały" 
dopiero właśnie na scenie, niektóre postacie w interpretacji aktor
skiej nabierały prawdopodobieństwa i wyrazistości. Przewidywał 
to ten, jak twierdzono, „niesceniczny" autor, kiedy broniąc Min
dowego i Marii Stuart sięgał po argument: „[ . . . ] k~edyś dobry ak
tor da uczuć słowa wyrywające się z duszy, powiąże duszą te roz
mowy, które teraz zdają się połamane". 1 

, Oczywiście, pierwsze przedstawienia nie były zbyt silnymi 
atutami w rękach entuzjastów twórczości dramatycznej Słowac-
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kiego, g?yż po prostu stały na niskim poz.iomie artystycznym. 
Tea try owczesne ze swoim wyposażeniem technicznym nie były 
przygotowane do podejmowania tak trudnych zadań. Niewiele le
piej sytuacja wyglądała, gdy chodziło o znalezien ie i skompleto
wanie odpowiedniej obsady. 

W latach 1851-1865 sztuki Słowackiego sporadycznie figuro
wały na afiszach teatrów lwowskiego i krakowskiego. Wyraźne 
natomiast ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło po r. 1865 wraz 
z ogóln~m podniesieniem się poziomu życia teatralnego w kraju. 
Prawdziwym „domem Słowackiego" w latach 1865-1885 stał się 
teatr krakowski. Dalszy krok w kierunku wprowadzenia na scenę 
najtrudniejszych dramatów poety uczynił Józef Kotarbiński któ
ry zrealizował prapremiery Kordiana, Złotej czaszki, Snu sr~brne
go Salomei i Księdza Marka. 

Zewnętrznie kult Słowackiego manifestował się w trzech za
borach w sposób, na jaki pozwalały warunki, cenzura i władze. 
Bez porównania pełniej i niemal bez przeszkód objawiał się w Ga
licji, niż w Królestwie Polskim, gdzie trafiał na szereg ograniczeń 
i przeszkód. Większość dzieł Słowackiego miała wstęp zamknięty 
do teatrów Królestwa. Restrykcje i zakazy nie ominęły i Ballady
ny. Do rewolucji 1905 r. na scenie warszawskiej grano właściwie 
tylko Marię Stuart i Mazepę. O ich ostatecznym kształcie decydo
wały cięcia cenzury, która szczególną czujność przejawiała wo
bec Mazepy. Na miejsce Króla wprowadzono Księcia, pozbawiając 
tekst akcentów antymonarchicznych, „wybielając" postać Księcia 
przez okrojenie scen przedstawiających jego zapędy erotyczne, 
usuwając aluzje do dawnej Rzeczpospolitej i w obawie, by nie 
zabrzmiały jak wezwanie do buntu, wykreślając co ostrzejsze sfor
mułowania z rozmowy Księcia i Wojewody dotyczące zatrzymania 
Mazepy. 2 W tak okrojonej postaci Mazepa mógł być grany w Kró
lestwie, a po r . 1882 przez Teatr Polski w Petersburgu. 

Gorszy los . spotkał inne utwory Słowackiego. 
Balladyna od r. 1882 figurowała na liście pozycji zabronio

nych do wystawiania na t erenie Królestwa Polskiego obok takich 
dzieł, jak Dziewica Orleańska Schillera, Hernani Hugo, Wąsy i pe
ruka J. Korzeniowskiego. Zakaz cofnięto dopiero w r. 1907. a 

PRAPRE MIER'A WE LWOWIE 

P rapremiera Balladyny odbyła się na scenie lwowskiej 7.III. 
l862 r. Przypadła na okres pierwszego większego zainteresowania 
dra~aturgią poety, kiedy to teatr lwowski po raz pierwszy sięgnął 
0 Procz Balladyny po Marię Stuart i Lillę Wenedę. W Balladynie 
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grali m. in.: P. Targowska (Balladyna), T. Nowakowska (Alina), 
A. Aszpergerowa (Wdowa), I. Kaliciński (Kirkor), J. Wilkoszewski 

· (Grabiec), P. Woźniakowski (Filon), Wygrzygalska (Chochlik) 
i Wenclówna (Skierka). 

Ciekawą recenzję zamieścił „Dziennik Literacki'', którego krytyk po
lemizował z przeciwnikami wystawiania d'ieł poety na scenie, wskazywał 
mankamenty lwowskiej insceni7 acji i zgtas,al p ewne •propozycje na przy
szłość. Podważał opinię, „że Ba!Ladyna nie może być przedstawioną na 
scenie. bo żadna ziemska istota, choćby najpiękniejsza, najlżejsza nie zdoli! 
uosobić tych polotów bujnej wyobraźni poety, Goplany, Skierki, Chochli
ka"'. „Zdania tego - pisał - wcale ·nie pod•ielamy. Poeta, idąi: za fan
tazją ludu, wlał w te istoty namiętności ludzkie i dał im ludzką postać" 

i dodawał: „że dla podniesienia cudowności tych postaci w przedstawie
niu na scenie nic a nic n ie zrobiono, to nie wina poety. T ragedia ta, aby 
mogła być należycie •przedstawioną, wymaga ·znacznego nakładu na sce
nerię. Tu zaś najmniejnego przygotowania nie zrobiono. Przy tym nie 
poradzono się podań ludowych, jak Chochlika i Skierkę wyobrazić, a co 
najważniejsze, artystki grające role uslu!nych Goplanie duchów, nie są do 
tych ról z natury usposobione; tu potrzeba by niewieL'<ich, zwinnych chlo
paczków".' Wyrażał też przekonanie: „Gdyby do tych scen, gdzie wystę
pują Gaplana, . Chochlik i rSkier.ka dorobiono muzykę stosowną, która 
z ws,ystkich sztuk najlepiej uczucie cudowności wyrazić i je w słu cha

czach w?budzić , umysł do cudowności nastroić zdoła, to by niezmiernie 
przyczyniło się do wystawy tej tragedii. [ ... ] Swiat rzec-ywisty mu?yką 
więcej łączyłby się z światem cudowności, zlewałby się harmonijniej, pod
czas gdy kontrasty sytuacji i charakterów wystąpiłyby tym wyraźniej. Fi
lon np. sielankowy, ten typ skrzywionego romanty,mu, byłby wprowadzo
ny muzyką sielankową daleko zro-umialszym, równie jak kontrast ideal
nej przezroczystej Goplany, kochającej się w zmysłowym, gburowatym 
i płaskim Grabcu, wydobyłby się widoczniej na jaw." ' Rece·nzent, pod
kreślając słabe strony lwowskiej inscenizacji, zdawał sobie sprawę z „sił 

i środków" miejscowego teatru, w związku z czym podnosił: „Aby Balla
dynę przedstawić na scenie, siły naszego towarzystwa są ui słabe. Kilka 
scen opuścić musiano, inne skrócić, bo nie wystarczyło artystów do obsa
dzenia ról. Główne role były dobrze obsad- one, artyści wyuczyli się sta
rannie ról, ale w przeprowadzeniu scen niektórych była niepewność. Po
trzeba było dłuższego czasu do prób i przygotowań". 1 Stąd postulował, aby 
sztuki „dlatego, że jej publiczność nie pojęła, nie odkładano ad a~ta, lecz 
aby ją po głębszym wystudiowa·niu, z dodaniem muzyki w scenach ludo
wych, z scenerią odpowiedniejs·zą , z większą wystawą znowu wprowadzo
no na teatr". a 

Życzeniu krytyka stało się zadość, poniewaź Balladyna na sce
nie lwowskiej należała do najczęściej wystawianych utworów Sło
wackiego. W r. 1870 powtórnie zjawiła się w repertuarze m. in. 
przy udziale Wł. Woleńskiego (Kirkor). 10.X.1872 została pokazana 
w kształcie, o jaki przed dziesięciu laty upominał się recenzent 
„Dziennika Literackiego". Dekoracje przygotował E. Fabiański, ilu
strację muzyczną H. Jarecki. Obsada była staranniejsza niź na pra
premierze: K. Królikowski (Pustelnik), Wł. Woleński (Kirkor), 
A. Aszpergerowa (Wdowa), T. Nowakowska (Balladyna), J. Woleń-

62 Antonina Hoffman w roli Balladyny (r. 1868) 



ska (Alina), L. Kwieciński (Filon), S. Dobrzański (Grabiec), B. Ład
nowski (Kostryn) i M. Deryng (Goplana). Część wykonawców bra
ła udział w przedstawieniu 26.III.1883; wystąpili nadto: R. Żela
zowski (Kirkor), Wł. Wojdałowicz (Grabiec), A. Żelazowska (Gop
lana). 

Niektórym z nich zawdzięczała swoje pojawienie się na afiszu 
w latach późniejszych; 28.III.1884 - A. Aszpergerowej wielolet
niej, znakomitej odtwórczyni roli Wdowy, święcącej w niej pod
ówczas jubileusz 50-lecia pracy scenicznej; 18.II.1887 - benefisant
ce T. Nowakowskiej (Balladyna). Obie aktorki kreowały swoje 
ulubione postaci jeszcze 20.III.1890. W całkowicie nowej obsadzie 
Balladyna była grana 27.Il.1893; poszczególne role odtwarzali: 
Zawadzki (Pustelnik), Wł. Woleński (Kirkor), A. Gostyńska (Mat
ka), A. Żelazowska (Balladyna), Dzirytówna (Alina), F. Wysocki 
(Filon), F. Feldman (Grabiec), J. Chmieliński (Kanclerz) i Pankie
wicz (Goplana). I tym razem korzystano z ilustracji Jareckiego. 
We wznowieniu tragedii l.XI.1893 role Skierki i Chochlika grały 
Z. Czaplińska i W. Siemaszkowa. 

Poza jej przypomnieniem w r. 1894, dano fragment Balladyny 
na uroczystość zamknięcia działalności teatru Skarbkowskiego 
9.IX.1900, z udziałem m. in. A. Gostyńskiej, jednej z najgłośniej
szych interpretatorek roli Wdowy, o której ujęciu z zachwytem 
pisał K. Makuszyński: „Czy kto, co widział Gostyńską w Ballady
nie, zapomniał ją do dzisiaj? Jej cudna gołębia prostota, urodzona 
w marzeniu Słowackiego, musiała poruszyć widza do łez i tym 
straszniejszą uczynić tragedię sponiewieranej m atki. Krzyk jej 
w ostatnich scenach tragedii jest czymś, co się wysłowić nie da -
krzyk, który prześladuje tego, co go usłyszał, i dźwięczy rozdzie
rająco w duszy". 9 

Zainter esowanie Balladyną osłabło w teatrze lwowskim po 
r : 1900. Wystawiona tu była m. in. 15.1.1909 w reżyserii T. Pawli
kowskiego, z udziałem m. in. J. Chmielińskiego (Pustelnik), 
W. Siemaszkowej (Balladyna), R. Żelazowskiego (Grabiec) 
i K. Bednarzewskiej (Goplana). 

W KRAKOWIE 

Jako drugi z teatrów polskich po Balladynę sięgnął teatr 
w Krakowie. Premiera odbyła się ll.I.1868 w obsadzie: Wł. Wolski 
(Pustelnik), B. Ładnowski (Kirkor), A. Aszpergerowa (Matka), 
A. Hoffman (Balladyna), Baumann (Alina), A. Ładnowski (Kanc
lerz), A. Janowski (Filon), F. Benda (Grabiec), W. Rapacki (Kost
ryn), H . Modrzejewska (Goplana) i Bendówna (Skierka). Realizacja 
sceniczna Balladyny była w niemałym stopniu zasługą wielbicielki 

64 

TEAT.R POLSK, w· KRAKOWIE. 
.... _ . ..... __ 

,\';1 tloc•l1c••I 

„„„.TOIVINY BOFFMA 
W Sobotę -ńpia , W -Stycznia 1868 r. 

T gelłya w 5 klaif.. 'ń i·rrn;m _ow:1 ·J·1li11·,za Slo'ft,1i;.l. ioi:o 

l·J 'J' 1ph•la \N'j!Pf"ł'l{t" •\Ht. 1n.1;:1•i ~ r• ~i- ll:i th 

. '~-~·J.• f' • ......... _ .. 
:::-~- , „-•• - . • _, t--•.,t • .. . · ~ ··--* 

.. „„„ . ,.,., 
•\-• -· 

o •• „' .... „. ~ l 

.. '!_: - „ .... 
_.· ~. "' . ... ,._'Iii.,,_ ... 
ł'l..Y'lh,...i„-·-· ·· 

I , .. 
I. 

I ·- , -

;i „~ ... ' • .... "' • 

• • u•' „, „.,.,, ,„, . „„..... .._ <... -

. - 1„„,\,_,......_~ 

... - r • t.-. ~ ... • -• ~ ,.....,,.._..~ 

iiii .:Iw llllil I .~_I ·.,.,.ą~I ·~ l ~ it2't .:. t ~-
t ha~-...p~ ···1~-..~ . p_.. .... . ....... „t' '· -

1'E>atr Polski - 5 



poezji Słowackieg o, Hoffmanowej, która na swój benefis tę właś
nie sztukę obrała. Przedstawienie uświetnił gościnny występ Asz
pergerowej. Krytyk a ówczesna podkreślała poza kreacją Aszper
gerowej osiągnięcia Bendy, B. Ładnowskiego, Rapackiego i nade 
wszystko Hoffmanowej , jednej z najświetniejszych odtwórczyń 

Balladyny, którą grała i w latach następnych do r. 1893. „Postać 

Balladyny, opanowaną w najdrol::niejszych szczegół a ch - pisze 
współczesny h istoryk sceny krakowskiej - pokazała aktorka [H of
fmanowa] w całym konsekwentnym rozwoju jej charakteru. Umie
jętnie zwiększane napięcie środków wyrazu plastycznie ukazy>valy 
stany wewnętrzn e bohaterki tragedii. Jej Balladyna była praw 
dziwa i logiczna". 10 Natomiast zastrzeżenie budziła oprawa deko
racyjno-kostiumowa, n iejednolita stylowo i nie wolna od anachro
nizmów. Pod tym wzglf;dem niewiele zmien iło s ię na lepsze w póź

niejszych inscenizacjach Balladyny (31.X.1869, 21.III.1872, 5.Il.1876, 
6.I.1878, 20. III.1886 i 21.X.1893) z udziałem Hoffmanowej oraz m. in. 
B. Wolskiej (Matka), S. Zamojskiego, A. Podwyszyńskiego, D. Fe
liksiewicza i E. Rygiera - Pusteln'.k , M. Zboińskiego, Wł. So
biesława i J . Kotarbi!l.skiego - Kirkor, W. Urbanowicz, F . Stacho
wicz, A. Kałużyńskiej , G. Morskiej - Alina, R. Morozowicza, 
A. Siemaczki - Grabiec, R. Żelazowskiego i J. Sliwickiego 
Filon. 

W tym czasie Balladyna zawdzięczała powodzenie przede 
wszystkim wybitnym wykonawcom. Dopiero P awlikowski zatrosz
czył się o należytą oprawę scenograficzną . 13.XI.1894 oglądał 

Kraków Ball.adynę w dekoracjach i kostiumach W. Gersona oraz 
obsadzie: M. Zboi!l.ski (Pustelnik), A. Mielewski (Kirkor), B . Wol
ska (Matka), H. Leszczyńska (Balladyna) , G. Morska (Alina), St. 
Zawadzki (Gra biec) i E. R ygier (Kostryn) . W podobnym kształcie 

i obsadzie wystawiona została 22.III.1896. Dwukrotnie była wysta
wiana za dyrekcji J. Kotarbińskiego (25.X.1902 i 17.IX.1903) 
z udziałem świetnych wykonawców postaci z repertuaru roman
tycznego, jak: B. Wolska (Matka), S. Wysocka (Balladyna), M. Ta
rasiewicz (Filon) , A. Mielewski (Kirkor), A. Zelwerowicz (Grabiec), 
J. Sosnowski (Kostryn) , H. Sulima (Goplana), J . Mrozowska (Skier
ka). 

W r. 1909, w setną rocznicę urodzin Słowackiego , krakowski 
Teatr Miejski przybrał imię poety i zaprezentował Balladynę (3.IV. 
i 26.X.1909) w ramach cyklu przedstawień jego dzieł. W tym dru
gim z wymienionych przedstawień otrzymała tragedia obsadę: 

M. J ednowski (Pustelnik) , M. Tarasiewicz (Kirkor), S. Wysocka 
(Balladyna), I. Solska (Alina), S. Stanisławski (Filon), J. Leszczyń
ski (Grabiec), H. Sulima (Goplana) i inni. W obu. przypadkach uży-
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to muzyki H. Jareckiego. Następnie doczekała się wznowień 20.XI. 
1910 i 22.XII.1911 z Wysocką (Balladyna) oraz 25.IV.1912 z wystę
pującą gościnnie W. Siemaszkową (Balladyna). W nowej oprawie 
dekoracyjno-kostiumowej Z. Stryjeńskiej i reżyserii J. Sosnow
skiego z udziałem H. Hałacińskiej (Balladyna) została wystawiona 
w Teatrze im. J. Słowackiego 28.Vl.1927 r. W latach międzywojen
nych wystawił ją też K. Frycz (10.XI.1938) w obsadzie: St. Czaj
kowski (Kirkor), W. Nowakowski (Pustelnik), Z. Jaroszewska (Bal
ladyna), Wł. Woźnik (Grabiec) i inni. 

W POZNANIU 

Po Lwowie i Krakowie Balladynę oglądał Poznań. W r. 1868 
i 1869 była grana tutaj przez teatr krakowski z udziałem m. in. 
Hoffmanowej, B. Wolskiej (Matka), Rapackiego i Wł. Woleńskiego 
(Kirkor). Miejscowy zespół zdobył się na jej wystawienie 10.II. 
1877 z L. Parźnicką w roli Balladyny. Do końca XIX w. pojawiała 
się w repertuarze sceny poznańskiej jeszcze wielokrotnie, m. in. 
w r. 1897 z K. Adwentowiczem (Kirkor). W stuleciu następnym 
wielokrotnie wracała na afisz: l.XI.1903, 15.11.1908 z E. Bogusińską 
(Balladyna), 29.XI.1913, 17.XII.1921 w dekoracjach S. Jarockiego 
i z L. Barwińską (Balladyna), 12.1.1923 w reżyserii J . Strachockie
go (odtwarzał rolę Kirkora) z H. Arkawin (Balladyna), G. Buszyń
skim (Kostryn) i N. Młodziejewską (Goplana) oraz 25.X.1938 w re
żyserii J. ·Szyndlera, scenografii Z. Szpingera, ilustracji muzycznej 
B. i J. Młodziejowskich, z Z. Sawicką (Balladyna). 

W WARSZAWIE 

W Warszawie po raz pierwszy fragment Balladyny (scena 3 
aktu I) został wystawiony na poranku W. Rapackiego 16.IV.1882. 
Stało się to dzi~ki znakomitemu aktorowi, który podobnie jak inni 
ówcześni wybitni artyści był propagatorem wartościowych pozycji 
repertuarowych. We fragmencie grali: W. Niewiarowska (Wdowa), 
H. Marcello (Balladyna), J. Czaki (Alina), B. Leszczyński (Kirkor), 
H. Leszczyńska (Skierka) i S. Kruszewski (Sługa). 

Inicja tywa Rapackiego spotka ła się z pozytywną oceną krytyki. 
„Prawda" np. podkreślała: „wśród benefisów aktorskich wybitnie wyróżnił 
się poranek p. Rapackiego, na którym przedstawiony zosta ł cykl, ułożony 

z fragmentów wi·elkich arcydzieł dramatycznych. [ . .. ) Po scenie z Marit 
Stuart [ . . . ) nastąpił uroczy urywek z Batiadyny, scena , w której ziocisty 
K irkor zna jduje żonę pod słomianą strzechą. W ustęp ie tym pan Les t.c : yń

ski dobrze upostac iował leg?nda rnego ryc~ rza , p . Niewiarowska grała mat
kę, a panna Czaki odtworzyła Alinę ślicznie" . " 

Niebawem Ba!.adyna - j ak powied zieliśmy - . zna la zła s ię wśród 

utworów, objętych zakazem rozpows :echnian ia i w ystawiania na terenie 
Królestwa Polskiego. Do r. 1907 uda ło się poka zać w Wars ~awie za ledwie 
p ewne fr agmenty (w r. 1889 n a benefisie W. N iewiarowskiej l w r. 1900 
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na przedstawieniu na rzecz rodziny po M. Wołowskim) Próby wystawienia 
tragedii pod zmienionym tytułem (Dzbanek malin, Pan zamku) nie zostały 
uwieńczone powodzeniem. " 

Poza Warszawą w tym czasie udało się jej urywki zagrać w r. 1B~8 

w Lublinie, natomiast w całości już jesienią r . 1901. 

Warszawska premiera Balladyny w Teatrze Wielkim odbyła 
się dopiero 17.IIl.1907. Stało się to dzięki J. Śliwickiemu, który -
jak pis-ał Lorentowicz - „kochał rzeczy wielkie i piękne" 1a i dą
żył, aby teatr warszawski odrobił ogromne zaległości w repertua
rze romantycznym. Śliwicki mimo zapału i wciągnięcia do współ
pracy artysty-archeologa M. Wawrzenieckiego nie zdołał przełamać 
obowiązujących zwyczajów i sztampy dekoracyjnej w teatrach rzą
dowych. Balladynę zrealizowano w kształcie, który nie mógł za
pewnić sukcesu. Aczkolwiek skorzystano z rad i częściowo szkiców 
scenograficznych Wawrzenieckiego, oprawę dekoracyjno-kostiumo
wą skompletowano przede wszystkim z zasobów magazynu opero
wo-baletowego. Otrzymano zestaw dekoracyjno-kostiumowy, któ
ry obok paru nowych elementów liczących się z charakterem dzie
ła był „tym starym zlepkiem operowo-banalnych akcesoriów, poza 
który urzędowa estetyka dyrekcji wznieść się nie potrafi". 

Poza niejednolitością stylową tak przyrządzonego tła scenicz
nego osłabiono tempo akcji, przedłuż·ono ponad miarę czas spek
taklu, ponieważ zmiana operowych dekoracji zabierała dużo czasu 
(przedstawienie tr.wało pięć godzin). 

Ofiarą dekoracji padła odtwórczyni roli Skierki, H. Rolando
wa, która „zbiegając z krzywo położonego, żle urządzonego most
ka, potknęła się o pseudo-trawę, upadła i złamała rękę". 14 W dal
szym ciągu przedstawienia najpierw p. Śliwicki (Filon) czytał 
z książki rolę Skierki, a potem ukazał się na scenie we fraku pan 
Szymanowski i grał Skierkę! ... Żałosna doprawdy parodia." 15 

Tych mankamentów i uchybień nie zdołał przesłonić udział 

w spektaklu wybitnych aktorów. Kreacje stworzyli: M. Frenkiel 
(Grabiec), A. Bogusławska (Matka), T. Trapszo (Alina), J. śliwicki 
(Filon). Różne zarzuty natomiast wysuwano przeciw Balladynie 
H. Marcello-Palińskiej („nieco zatarła balladowość Balladyny czyli 
poetyczny pierwiastek prostej legendy ludowej" 16), Pustelnikowi 
B. Ładnowskiego, Kostrynowi P. Hryniewicza i Goplanie M. Fe
derowiczowej. 

PREMIEffA W TEATRZE POLSKIM 

Na nową zupełnie inscenizację Balladyny zdobył się dopiero 
Teatr Polski (7.V.1914) w reżyserii M. Węgrzyna, dekoracjach i ko
stiumach F. Ruszczyca, w ilustracji muzycznej H. Opieńskiego 

i doborowej obsadzie: M. Szobert (Pustelnik), A. Wiślański (Kir-
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kor), J. Winiarska (Matka), S. Wysocka, którą później zastąpiła 

W. Siemaszkowa (Balladyna), M. Przybyłka-Potocka (Alina) , 
A. Węgierko (Filon), J. Leszczyński (Grabiec), J. Węgrzyn (Kost
ryn), J. Sosnowski (Kanclerz), I. Kozłowska (Goplana), H. Starska 
(Chochlik) i W. Tatarkiewiczówna (Skierka) . 

Uwagę zwracała oprawa plastyczna Ruszczyca. Według Lo
rentowicza artysta z róźnych możliwości potraktowania tła i wy
sunięcia na plan pierwszy jednego z różnorodnych pierwiastków 
dzieła zdecydował się na koncepcję : „ [ ... ] jak największy realizm, 
plastyka i dokładność szczegółów, żadnej jednak ścisłości histo
rycznej, etnograficznej i «stylowej ». Ani bajka, ani prawda. Nie
określona epoka, nieokreśleni ludzie - ale świat rzeczywisty." 17 

Stworzył oprawę pełną rozmachu, urzekającą walorami malarski
mi, dobrze zharmonizowaną, gdy szło o stronę kolorystyczną, urze
kającą światłem i barwnością w scenach takich, jak np. Gopło. czy 
przepychem dekoracyjnym (np. sala Kirkora, baszta zamkowa). 
Co ważniejsze, strona plastyczna spektaklu nie przytłoczyła wy
konawców, z których na plan pierwszy wysunęła się S. Wysocka. 
„Jej Balladyna - pisano wówczas - opracowana z pietyzmem, 
okazuje całą pełnię środków artystki, jako tragiczki romantycznej; 
niezwykła siła ekspresji, gesty wyraziste i mocne, skupienie uczu
ciowe, bardzo szeroka skala wyrazu dramatycznego. Scena sądu, 
pełna grozy, wypadła doskonale. Od pierwszej chwili swego uka
zania się na scenie artystka podkreśla silnie niepokój wewnętrzny 
Balladyny, jej ślepe uleganie jakiejś fatalnej sile, a potem rozwija 
świetnie jej zbrodniczość, dochodząc do akcentów demonicznych. 
Jest to Balladyna taka, jakiej chce pieśń o «cudownej piszczałce», 
cudowny potwór z ballady". is 

W INNYCH TEATRACH 

Następna inscenizacj.a Ba!Ladyny była dziełem Teatru Praskiego (13. 
VI.1919) w reżyse rii K. Tatarkiewicza, z A. Jas ińską i J. Turowicz w roli 
tytułowej. 18.VIII.1923 dal jej premierę Teatr im. Bogusławskiego w reży

serii K . Tatarkiewicza i z udzia łem m . in. E. Bogusińskiej (Matka). J. Turo
wicz (Balladyna) i A. Ha lskiej (Gopla n a). 20.XII .1925 Ba,[adynę opracował 

Teatr Ryba łt pod kierunkiem i w reżyserii s. Wysocki·ej (gr ała Balladynę 

na zmianę z H. Wilamowską). w d ekorac jach i kostiumach T. Gronowskie
go. Ze względu n a przeznaczenie przedstawienia (miało być grane n a pr~ed
mieściach Warszawy i w obj eździe) inscenizatorka skoncentrowała uwagę 

na tekście, aby przekazać „w j a k najczystszej formie słownej, bez aparatu 
przygnia tającego to wszystko, co w tea trze j est najważniejsze" (tj. litera 
tura) " „Swietnie, prosto pomyślana oprawa sceniczna G r onowsk iego z nie
których ustępów (zabójstwo Alin y, u czta) twor·zy śliczne obrazy. Duch 
baj.ki Siowackiego doskona le się zlewa z piękną manierą tego artysty. Roz
wiązanie pewn ych problemów (cha ta nip,) odpowiada najzupelniej celom 
I środkom rybałtów będąc zawsze n a poziomie wysokiego artyzmu."" 
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LIBERKI. 
W SOBOTE dnia 9-go Listopada 190I r~ku 

LLA 
~ya w 5-ciu akłath. Jł1LJU 



W okresie międzywojennym Balladyna szła w W arszawie jeszcze 
rokrotnie : w 19~6 i 1927 w Teatrze Odrodzonym na P radze, w 1935 
łecznym Teatrze Powszechnym i 28.I.1938 w Teatrze Narodowym. 

I 

Przedstawienie w Teatrze Narodowym zdobyło naj iększy 

rozgłos w okresie międzywojennym. Było swego rodza ju eltspery
mentem, rekonstrukcją inscenizacji Ruszczycowskiej z r. 1914 
w Teatrze Polskim. Reżyserował J. Osterwa, posłużywszy się ilu
stracją muzyczną H. Opieńskiego. Grali: L. Solski (Pustelnik), 
T. Białoszczyński (Kirkor), I . Solska (Matka), I. Eichlerówna (Bal
ladyna), K. Lubieńska (Alina), M. Wyrzykowski (Filon), J . • Węg
rzyn (Kostryn), E. Kuncewiczówna (Goplana), Żeliska (Skierka). 

Po r. 1900, S!czegó!nie w Jatach po pierwszej wojnie światowej , Balla
dyna pojawiała się często w repertuarze teatrów. W Wilnie np. była grana 
już w r. 1907 z A. Podgórską (Balladyna), w r. 1922 z W . Siemaszkową 

i w r. 1927. Wcześniej (1901) została wystawiona w Lublinie, a w r. 1927 
doczekała się tu inscenizacji s . Wysockiej. W r. 1908 trafiła na scenę łódz
ką w r,eżyserii J. Orlińskiego; 20.XI.1926 ukazała się w reżyserii K. Tatnr
kiewicza, dekoracjach K, Mackiewicza i z I. Horecką (Balladyna), a i.v. 
1936 w reżyserii H . Szletyńskiego z z. Tymowską (Balladyna). 

15.IX.1917 wystawił tragedię Słowackiego Teatr „Studia" w K ijowie 
w dekoracjach F. Kr;łssowskiego, ilustracji muzycznej M. Popławskiego 
i w obsad zie : J. Strachocki (Kirkor), S. Wysocka (Balladyna), M. Szpakie
w icz (Kostryn), M . Wnorowska (Alina) i In. " 

Po r. 1918 grał ją n adto m . in. Teatr Narodowy w Toruniu w l. 1921 
i 192;; oraz Teatr Polski w K<atowicach w r. 1927. 

W ostatnim dwudziestoleciu Balladyna należała do najczęściej 
wystawianych sztuk Słowackiego. 

ZAGRANICĄ 

Godzi się na koniec tego niepełnego przeglądu dziejów sce
nicznych Balladyny w kraju wspomnieć o jej przedstawieniach za 
granicą. M. in. 11.VI.1895 była grana z inicjatywy Polaków - en
t'1zjastów poezji Słowackiego w paryskim Theatre des Poetes 
w przekładzie W. Gasztowtta, z muzyką S. Filińskiego i z E. Nau 
(Balladyna), która jedyna stworzyła „figurę na wskroś szekspirow
ską'', gdy_ż „inne postaci tragedii wyszły w żałosnej karykaturze, 
a Chochlik i Skierka budzili przykry śmiech". W tej sytuacji 
„z polskiej ba 11 a dy n o w ości utworu nie pozostało ani śla

du". 22 W sezonie 1906/7 została wystawiona przez Teatr Drama
tyczny w Petersburgu w tłumaczeniu K. Balmonta. W r. 1909 parę 
scen jej szło w Londynie z inicjatywy czytelni polskiej. 

16.II.1920 Balladyna znalazła się w repertuarze I Studio 
MChAT w Moskwie w reżyserii R. Bolesławskiego z udziałem 

m. in. Chmary (Pustelnik), Chochłowa (Kirkor), Dejkun (Matka) 
Suchaczewej (Balladyilla), Gotowcewa (Grabiec) i Bromlej (Go
plana). 
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STUDIO MCHAT (MOSKWA 1920) 

Nadieżda B romlej (Goplana) 

Władimir Gotowcew (Grabiec) Lidia Dejkun (Matka) 



6.IV.1923 frafila do ""'"""" Na<odn•go Dlvadla w P"d ( 
w reżyserii K. H. Hilara, dekoracjach K. Bogusławskiej i z mutt: 
A. Podasevskiego. Od r . 1945 grana była m. in. w Czechosło cji 
(Morawska Ostrawa w r. 1949) i w Związku Radzieckim (np. 
w r. 1945 przez Państwowy Teatr w Tbilisi, gdzie wcześnie) wy
stawiono ją jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej). 
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FERDYNAND RUSZCZYC : 
PR'OJEKTY KOSTIUMOW 

(TEATR POLSKI, 1914) 
Wt. Muzeum T eatr alne , 

Warszawa 

Balladyna 
K os t ryn 

Grabiec Pustelnik 



UffSZULA GOGULSKA : 
PROJEKTY KOSTIUMÓW 

(TEATR POLSKr, 1965) 

B alladyna 

Alina 

:il . 

K irkor 

• 

Gra biec 



Chochlik 

Goplana 

Ba!Ladyna Jul!usza Słowackiego wystawiona jest w Tea trle 
Polskim w reżyseri i Władysława Krzemińskiego, w scenografii 
Urszuli Gogulskiej , z muzyką Grażyny B acewiczówny. 
Obsada: Władysław Hańcza (Pustelnik, P opiel III wygnany), M a 
ciej Maciejews ki (Kirkor , pan zamku), Seweryna Broniszówn a 
(Matka, wdowa) . N ina Andrycz (Balladyna), Alicj a Pawlick;i 
(Alina), Wacław Szklarski (Filon, pasterz) , Zygmunt Kę towicz 
( Grabiec, syn zak rystiana), Czesław K alinowski (Rycerz ~ K ir
kora, Gralon), Władysław Głąbik (Rycerz II, Goniec Kirkora), 
J erzy Kaczmarek (Rycerz III Kirkora) , Paweł Unrug (Ry cerz 
IV Kirkora), Tadeusz Jastrzębowski (Goniec Kirkora), T adeusz 
Pluciński (Fon . K ostr y n, naczelnik straży w zamku K irkora) , 
Marian Łącz (Goniec Balladyny), Czeslaw Bogdański (Sluga I 

i żolnierz I Ballad yny), Jan Englert (Sluga II i żołnierz II B al
ladyny), Ma r ia Żabczyńska (Stara kobieta), E dw ard Szupela!{
Gllński (Pan Chrząszcz), Szczepan Baczyński (Pan Gry f) , Zyg
munt Bończa-Tomaszewski (Szlachcic I), Tytus Dymek (Szlach
cic II), R"y s rnrd Piekarski (Poseł z Gniezna), Kazim ierz Wila 
m owski (Poseł Il), Stanisław Żeleński (Kanclerz), Tadeusz K o
sudarski (Pan I) , Wiktor N anowski (Pan II), Ludwik Jabłoński 

(Pan III), Józef Kalita (Strażnik I), Edw a rd Kowalczyk (Straż

nik II), · Ludosław Kozłowski (Woźny sądowy), Bogdan Szym
kowski (Lekarz), Jolanta Hanisz (Goplana , nimfa k rólowa Gop
ła), Marianna Gdowska, Maria Tomaszewska (Chochlik), Maria 
Ciesielska. Jola n ta Wołłejko (Skierka), P iotr Pawłowski (Wawel). 

Premiera: 4 gru.d.nia. 1965 rok1t 
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