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Juliusz Sło-,vacki 

(Kronika życia) 

1809 r. - (czerwiec) - Rodzi s ię Juliusz Słowacki 
w Krzemieńcu - jako syn profesora poezji 
i wymowy w słynnym Liceum Krzemieniec
kim, Euzebiusza Słowackiego. 

1811 r. - Rodzice Słowackiego przenoszą się do Wil
na, gdzie ojciec obejmuje katedrę na Uni
wersytecie. 

1814 r. - Smierć Euzebiusza Słowackiego; wdowa 
(Salomea) powraca z synem do Krzemieńca, 
do swoich rodziców (ojciec - zarządca dóbr 
Liceum) . 

1818 r. - Salomea Słowacka poślubia Augusta Becu, 
profesora wydziału medycznego Uniwersy
tetu Wileńskiego. 

1824 r. - Juliusz Słowacki zapisuje się na wydział 
prawny Uniwersytetu Wileńskiego . W tym 
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roku umiera ojczym (od pioruna - fakt 
uwie~zniony w mickiewiczowskich „Dzia
dach"). Młodzieńcza miłÓść Słowackiego -
do Ludwiki Śniadeckiej. . 

1829 r. - Słowacki obejmuje posadę w Komisji (Mi
nisterium) Skarbu w Warszawie. Pierwsze 
utwory - powieści poetyckie (Hugo, Mnich, 
Jan Bielecki) . 

1830 r. - Wybuch powstania listopadowego - patrio
tyczne wiersze poety (Oda do wolności, 
Hymn, Kulig). 

1831 r. - Wyjazd w misji politycznej z ramienia 
Rządu Narodowego do Londynu (przez 
Wrocław, Drezno, Paryż). Jesienią osiada 
w Paryżu. 

1832 r. - Dwa pierwsze tomiki Poezji. Po napaściach 
krytyki i atakach Mickiewicza przenosi się 
Słowacki z końcem roku do Szwajcarii; 
zamieszkuje w Genewie. 

1833 r. - III tomik Poezji, „Kordian". 
1834 r. - Pisze „Balladynę". 
1835 r. - „Horsztyński". 
1836 r. - Wyjazd do Włoch (Rzym, Neapol, Sorren

to) - przyjaźń z Zygmuntem Krasińskim. 
Podróż do Grecji, Egiptu, Palestyny i Syrii 
(poetyckie owoce m. in.: Podróż na Wschód, 
Grób Agamemnona, Smutno mi Boże, 
Podróż do Ziemi świętej. 

1837 r. - Podróż na Wschód zakończona 6-tygodnio
wym pobytem w libańskim klasztorze 
Betcheszban. Tu powstaje „Anhelli". Dłuż
szy pobyt we Florencji. 

1839 r. - „Lilla Weneda". Druk „Balladyny". Powrót 
do Paryża. 

1840 r. - Powstaje „Mazepa". 
1841 r. - Powstaje „Fantazy'', „Beniowski". 
1842 r. - Zetknięcie się z Towiańskim - elementy 

mistyczne w twórczości. 
1843 r. - Dramaty „Ksiądz Marek", „Sen srebrny 

Salomei", „Książę Niezłomny" (przekład 
z Calderona), „Genezis z Ducha" 

1845 r. - 1849 r. - Powstaje „Król Duch" (niedokoń
czony). 

1846 r. - Na wieść o wybuchu powstania chłopskiego 
w Galicji Słowacki podejmuje publicystykę 
polityczną. 

1848 r. - Po.wstanie Wielkopolskie - Słowacki je
dzie do Poznania, by wziąć udział w pow
staniu. Spotkanie z matką we Wrocławiu. 

1849 r. - (kwiecień) - Śmierć w Paryżu. Pogrzeb na 
_ cmentarzu Montmartre. 

1909 r . - Uroczyste obchody 100-lecia urodzin Poety. 
Krakowski Teatr otrzymuje imię Juliusza 
Słowackiego. 

1927 r. - Sprowadzenie zwłok Poety do Polski - na 
Wawel. 

Zdzisław Hierowski 

Podobna do starej ballady .... 

O ludowości i baśniowości „Balladyny" pisano tomy, 
równie może obfite jak te, które traktowały o wszyst
kich możliwych wpływach literackich, jakie się w tej 
tragedii odbiły. Do szkolnych kanonów wiedzy O· „Bal
ladynie" należy, że Słowacki zaczerpnął do tego utwo
ru wątków z „Makbeta", „Króla Leara" i :,Snu n.o~.~ 
letniej" Szekspira, że korzystał z wątkow „Lilu 
i świtezianki" Mickiewicza, że wreszcie główny mo
ty'~ wziął z ballady „Maliny" Aleksandra Chodźki. 

W charakterystyce utworu zgadzano się powszechnie 
z wyznaniem poety, zawartym w liście do matki: „Tra
gedia cala podobna do starej baŁlady, u_łożona ta~ ja~
by jq gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie hi
storycznej, czasem przeciwna podobieństwu do praw
dy." A mimo to nad scenicznymi dziejami „Ballady
ny" zaciążyło piętno wpływów szekspirowskich. 
Utarła się u nas tradycja grywania „Balladyny" po 

szekspirowsku, jako ponurej i krwawej tragedii, w sty
lu wielkiego widowiska szekspirowskiego. W tej atmo
sferze ludowość „Balladyny" przygasała i bladła, scho
dziła na plan dalszy, nie odgrywała większej roli. 
I przez to chyba dopuszczano się jakiegoś fałszu 
w stosunku do tego dzieła, przede W5Zystkim zaś za
cierano jego oryginalność, a uwypuklano· wszystkie 
ślady wpływów literackich. 

Prof. Julian Krzyżanowski w swym krótkim, ale 
doskonałym szkicu „M otywy baśniowe u Słowackiego" 
pisze po omów"ieniu szeregu baśniowych wątków tej 
tragedii: „tego pokroju motywów spotykamy w „Bal
ladynie" bardzo wiele i obecność ich właśnie sprawia, 



iż traged·ia ta ma charakter ·zdecydowanie folklory
styczny, czy - co na jedno wychodzi -- ludowy. Do
pełniają one i cieniują jej wątek podstawowy, wątek 
„Malin", ich zaś całość sprawia, że tragedia Słowackie
go jest bodajże wyjątkowym w literaturze romantycz
nej ok azem udramatyzowania pomysłu baśniowego, 
wydobycia z niego tych wszystkich efektów, bez któ
rych dramat w wielkim sty lu byłby nie do pomyśle
nia." I powołując się na swoją analizę tych wątków 
baśniowych utworu, dodaje : „Zmieniają one bardzo 
istotnie pogląd na tę tragedię, poczytywaną zazwy
czaj za układ m istr zowsko wykonanych arabesek, 
przeróżnych wątków i motywów pochodzenia literac
k iego. Przemiana porobi onych tu domysłów i przy
puszczeń w zwyczajne, źródłowe konstatacje, każe do
strzec w „Balladynie" rezultaty r zetelnej znajomości 
folkloru u Słowackiego i umiejętności artystycznego 
ich wyzyskania. W wyniku wypadnie, iż tam, gclzie 
inni romantycy zdobywali się na nikłe próbki, Sło
wacki zwycięsko pokusił się o konstrukcję dramatycz
ną w wielkim stylu i ·zaaanie to rozwiązał bez · za
rzutu." 

Inscenizacja Józefa Wyszomirskiego, w której pre
zentuje „Balladynę" Teatr Rozmaitości, zmierza kon
sekwentnie do scenicznej realizacji tych wniosków, 
do jakich doszedł krytyk i . historyk literatury: poka
zać „Balladynę" jako baśń i tę jej baśniowość wydo
być przy pomocy środków ściśle teatralnych, tylko 
teatrowi właściwych, ujmując ją w tok opowieści, 
którą aranżują i snują przed widzem dwa duszki 
leśne - Skierka i Chochlik, tak rzekomo szekspi
rowskie, a przecież tak mocno osadzone w polskim 
folklorze, że gdzie indziej jak w nadgoplańskim lesie 
wyobrazić ich sobie nie umiemy. Za pośrednictwem 
tych jakby przez fantazję ludu polskiego stworzonych 
postaci rozwija się przed nami z legendarnych pra
dziejów wydobyta historia o czarnej Balladynie i bia
łej Alinie, dramat dziewczyny z ludu, która w dążeniu 
do władzy kroczy od zbrodni do zbrodni, by w końcu 
sama osądzić swe winy i wydać na siebie wyrok. 
W tej baśniowej atmosferze dokonuje się sublimacja 
krwawych wątków tr agedii, tracą one swą ostro3ć 
i dosłowność, tak właśnie jak dzieje się to w baśni 
ludowej - wszystko staje się umowne, staje się tea
trem. 

Pozostaje tylko zamierzony przez poetę realizm po
staci - w tym wypadku także i postaci fantastycz
nych - pozostaje prawda ludzkiego przeżycia i pozo
śtaj e nienaruszony morał baśni , tym właśnie subtel
niejszy, że wyrażony przy pomocy baśniowych kon
wencji. Te cuda przedziwne, które dzieją się tu za 
sprawą Goplany, Skierki i Chochlika, a które tyle 
zazwyczaj sprawiały trudności reżyserom, insceniza
torom i maszynistom, · stają się w tej konwencji 
bardzo proste i naturalne, bo sposób ich przeprowa
dzenia daleki jest od usiłowań wywołania iluzji, że 

Karta z rękopisu „Balladyny" 



coś cudownego dzieje się naprawdę. Widz ani na chwi
lę nie zapomina, że jest w teatrze, że od pierwszych 
słów Skierki i Chochlika zawarł z nimi cichy pakt, 
którego reguł będzie do końca spektaklu przestrze
gał. 

Wydaje się, że w takim właśnie kształcie scenicz
nym z całą wyrazistością rysuje nam się „Balladyna" 
jako arcydzieło dramatu polskiego. Nie arcydzieło na 
modłę uwielbianego zresztą przez poetę Szekspira, ale 
arcydzieło oryginalne, zbudowane z elementów pol
skiego folkloru, polskich legend i baśni, nie wolne 
wprawdzie od wpływów literackich, ale podejmujące 
obce w:wry z pełną świadomością po to, by dokonać 
genialnego przekształcenia ich na wątki własne, żyjące 
własnym samodzielnym życiem . Słowacki zdawał sobie 
jasno sprawę z pokrewieństw literackich, jakie w dzie
le tym występują, ale miał zarazem całkowitą świa
domość i pewność, że nic tu nikomu nie jest dłużen. 
W innym wypadku nie otaczałby „Balladyny" taką 
miłością, nie obdarzałby tej tragedii - jak żadnego 
swego utworu - tyloma czułymi epitetami. 

Inscenizacja Józefa Wyszomirskiego pragnie poka
zać „Balladynę" - „podobną do starej ballady", taką, 
„ jakby ją gmin ukladal", jak utwór. który „bawi jak 
baśń, a razem uczy jakiejś harmonii i dramatycznej 
formy." 

... kochanka 
. 

IllOJa 
Z listów Słowackiego 

.„Od ostatniego m ego 
listu, w przeciągu m ie
siąca uplynionego, napi
sałem nową sztukę tea
tralną - niby tragedię, 
pod tytułem Balladina. 
Z w szystkich rzeczy, 
które dotychczas móz
gowni ca moja urodziła, 
ta tragedia jest najlep
szą zwłaszcza, że 
otworzyła m i nową dro
gę, nowy kraj poetycz
ny, nie tknięty ludzką 
stopą, kraj obszerniej
szy niż ta biedna ziemia, 
bo idealny. Zobaczysz 
kiedyś, Mamo kochana, 
co to za dziwna kraina -
i czasy. Tragedia cala 
podobna do starej bal
lady, ułożona t ak, jakby 
ją gmin ukladal, prze
ciwna zupełnie praw
dzie h istorycznej, cza
sem przeci wna podo
bieństwu do prawdy. 
Ludzie jednak, starałem 
się, aby byli prawdzi
wymi, i aby w sercu 
mieli nasze serca„. N ie 
mogę tu dać ci, Mamo 
kochana, wyobrażenia 
dokładnego rodzaju dra
matycznego w mojej 
tragedii. Jeżeli ma ona 
rodzinne podobieństwo 
z którą znajomą sztuką, 
to chyba z Królem Lea-

rem Szekspira. O, gdy
by stanęła kiedy przy 
królu L earze!. „ 

(Z listu do matki -
Genewa, 18 grudnia 
1834) 

„.Zakończyłem moje 
zimowe prace i z dwóch 
tragedii j edna m i tylko 
została, bo jedną spali 
łem w moim kominku. 
Mazepę taki smutny los 
spotkał. Druga zaś, pod 
tytułem Baltadina, jest 
moją faworytką i będzie 
czekała, aż będę miał 
czym posmarować prasy 
drukarskie. 

(Z listu d o matki -
Genewa, 5 luty 1835) 

„.za kilka dni wyjeż
dża stąd do Paryża 
L. Plater, przez niego 
więc posyłam ci ogrom
ny manuskrypt tragedii 
pt. Balladina, o który 
r aczysz się upomnieć. 
Nie żądam ja wcale, 
abyś go natychmiast 
drukował, bo to może 
będzie za ciężko na księ
garnię i drukarnię, ale 
niech u ciebie ten ma
nuskrypt powoli oczeku
je czasu, w którym bez 
żadnej straty będzie 
mógł być drukowany, a 



wtenczas weź go pod 
prasę z oszczędnością, 
bo choć rzecz jest pol
ska ale niepatriotyczna, 
więc gotowa mi. się ź~~ 
odpłacić a orygmalnosc 
sama t~j tragedii i ro
dzaju, w któ:ym jest 
napisana, moze ~łup~ 
rozkupowi sprzeciwiac 
się będzie; dlatego więc 
chciałbym oszczędnej 
edycji - choćby na bi
bule maczkiem - a to 
jest rzecz wielka, kiedy 
tak ubraną zgadzam się 
miec moją faworytkę 
i · przyjaciółkę mojego 
przyjaciela Zygmunta 
Krasińskiego. Jak ją bę
dziesz drukował, to 
przedmowę krótką w 
kształcie listu napiszę. 
Otóż są wszy.stkie moje 
żądania i prośby. Na 
okładce Trzech poema
tów obwieść, że spod 
piasy wyjdzie · wkrótce 
tragedia pod tytułem 
Ballad ina. Niech to 
troszkę zaostrzy cieka
wość., . -

(Z bstu do Eustache
go Januszkiewicza -
Florencja, listopad 
1838 r.) 

... Od dawna przestaję 
na małym, a wyrzekłszy 
się przyjemnofici wielu 
memu wiekowi właści
wych, ze szczupłych 
funduszów drukuję mo
je manuskrypta i ze 
świeżo nawet przesła
nych mi pieniędzy już 
użyłem część na druk 
nowej tragedii pt. Bal~ 
ladina. W tym roku jest 

to czwarte wydane prze
ze mnie poema ... 

(Z listu do Michała 
Wiszniewskiego 
Paryż, 14 maja 
1839 r.) 

donoszę ci, że się 
drukuje Balladyna 
kochana moja ... Nie spo
dziewasz się, co to za 
dzieło... Dosyć, że jest 
to osoba, która mię z 
Zygmuntem Krasińskim 
zaprzyjaźniła mocno, on 
ja bowiem polubiwszy, 
mni e polubił - oby mi 
i ciebie zyskała. .. Ale 
n i e spodziewam się, bo 
to jest gorzkie dzieło, 
a świat w nim przez. 
pryzma przepuszczony 
i na tysięczne kolory 
rozbity, wymaga, aby 
się kto w nim szczegól
nie pokochał ... 

(Z listu do Konstan
tego Gaszyńskiego -

. Paryż 22 maja 1839 r .)' 

... wystaw sobie chłop~, 
ka bogatego z rodziną 
już czytać umiejącą - · 
za sto lat - w cichym: 
gdzieś domku pod Kr(l
kowem. Odpoczywa po 
wojnie - szczęśliwy -_ · 
ogień pali się w i zbi e, 
a przy kalendarzu już 
i niektóre książki znaj-· 
dują się na stole. WY-: 
stawże go sobie, że czyta, 
Balladynę - ten utwór 
bawi go jak baśń, a za~· 
razem uczy jakiejś har
monii i dramatycznej 
formy ... 

(Z lis tu d o m a tki -
Paryż, Juty 1845 r .) 

Z "Beniowskiego" 
N ie podobało się już w Balladynie, 

Ze mój maleńki Skierka w bańce z mydła 
Cicho po rzece kryształowej płynie, 

Ze bańka się od gazowego skrzydła 
Babki-konika rozbija i ginie, 

Ze w grobie leżąc Alina n i e zbrzydła, 
Lecz ptękna z dzbanem na głowie martwica 
Jest jak duch z woni malin i księżyca. 

Nie podobało się, że Grabiec spity . 
J est wierzbą, że się Balladyna krwawi . 

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

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

Tyle co bańka mydlana rozwal.in, . 
A pewni e nie woń mirry - ani malm. 

(Fragment z „ Beniowskiego" .:- z wy
raźną aluzją do ostreJ recen z11 S t. Ro~ 
pelewskiego z „Balladyny", zam~eszczonei 
w czasopiśmie paryskim pt. „Młoda Pol
ska" ) 



Powstała „Balladyna" jesienią 1834 ro
ku - podczas pobytu Słowackiego w Ge
newie. W druku znalazła się jednak do
piero w 5 lat potem, gdy poeta postanow!ł 
napisać cykl dramatów o Polsce przedhi
storycznej (w tymże roku 1839 powstała 
z tego planowanego cyklu „Lilla Weneda"). 
Wtedy też najprawdopodobniej dopisał 
Słowacki nie tylko wstępny list dedyka
cyjny do „poety ruin" - Irydiona-Zyg
munta Krasińskiego i epilog, ale też jedną 
ze scen aktu V, wyraźnie nawiązującą do 
walki literackiej poety po napaściach kry
tyki. 

84 karty piękną kaligrafią pisanego czy
stopisu tekstu pierwodruku z 1839 r. znaj
duje się obecnie w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie. Rękopis ten - na sztywnym 
papierze koloru kremowego, oprawny 
w lila marmurek, grzbiet z czarnej skóry, 
tłoczony - otrzymał w 1874 r. w Paryżu 
Stanisław Tarnowski od Józefa Reitzen
heima, któremu ofiarował go sam poeta. 
Autograf listu dedykacyjnego do Krasiń
skiego znajduje się w zbiorach Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocła
wiu . A oto tekst tej swoistej poetyckiej 
dedykacji: 

Kochany poeto ruin! 

Pozwól,· że pisząc do ciebie, zacznę od apologu, 
który mi opowiadano nad Salaminy zatoką. 

Stary i ślepy harfiarz z wyspy Scio * przy
szedł nad brzegi morza Egejskiego, a usłyszawszy 
z wielkim hukiem łamiące się fale, myślał, że 
szum ów pochodzi od zgiełku ludzi, którzy się 
zbiegli pieśni rycerskich posłuchać. - Oparł się 
więc na harfie i śpiewał pustemu morza brze
gowi; 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 od-

*)Homer. 
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szedł od harfy swojej smutny Greczyn, nie wie
dząc, 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 prze
mowę. Wychodzi na świat Balladyna z ario
stycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona we
wnętrzną silą urągania się z tłumu lud~k.iego, 
z porządku i ładu, jakim się wszystko dzie3e na 
świecie, z nieprzewidzianych owoców, które wy
dają drzewa, ręką ludzi szcze~ione .. Niech na
prawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada 
ofiarą swoich czystych zamiarów; niech Gra
biec miłuje kuchnią Kirkora; niechaj powietrzna 
Goplana kocha się w rumianym chłopie, a sen
tymentalny Filon szuka umyślnie męczarni mi
łosnych i umarłej kochanki; niechaj tysiące ana~ 
chronizmów przerazi śpiących w grobie histo
ryków i kronikarzy; a jeżeli to wszyst ko rn:a 
wnętrzną silę żywota, jeżeli stwo_rzylo. .si~ 
w głowie poety podług praw boskich, 1ezeli 
natchnienie nie było gorączką, ale skutkiem tej 
dziwnej władzy, która szepce do ucha nigdy 
wprzód niesłyszane wyrazy, a oczom pokazuje 
nigdy, we śnie nawet, nie widziane istoty; jeż_eli 
instynkt poetyczny był lepszy od rozsądku, ktory 
nieraz tę lub ową rzecz potępił: to Balladyna 
wbrew rozwadze i historii zostanie królową 
polską, a piorun, który spadł na jej chwilo_1!1e 
panowanie, błyśnie i roztworzy mglę dzie3ow 
przeszłości. 

Uśmiechnij się teraz, Irydionie, bo oto na
śladując francusk ich poetów, powiem ci, że Bal
ladyna jest tylko epizodem wielkiego poematu 
w rodzaju Ariosta, który ma się uwiązać z s~e
ściu tragedii, czyli kronik dramatycznych. Cie
nie już różne ludzi niebyłych wyszły ze mgły 
przedstworzenia i otaczają mnie ciżbą gwarzącą; 
potrzeba tylko, aby się zebrały w oddzieln~ tl'll:
my, ażeby czyny ich ułożyły się w postacie pi
ramidalne 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 ·me
go rodzinnego miasteczka, marzyłem,_ że k p dJ!ś 
w ten wieniec wyszczerbionych muraw nas,ypię 
widm duchów, rycerzy; że odbuduję upadłe sa
le i o'świecę je przez okna ogniem piorunowych 
nocy a sklepieniom każę powtarzać dawne So
fokl~sowskie „niestety". A za to imię moje sły
szane będzie w szumie płynącego pod górę po
toku, a jakaś niby tęcza ·z myśli moich unosić 
się będzie nad ruinami zamku. - O n i e mów 

*l Ruiny zamku na górze królowej Bony . w Krze
mieńcu. 



mi! że z . ~zwonków polnych większa ozdoba 
ruinom niz z tego wieńca myśli, w który. je 
ubiera poeta; bo choć róże rosnące na ruinach 
pałacu N erona, .ro_zwidniały nam pięknie te gru
zy, ~o Jedna~ Jas.nie1 mi je oświecił ów duch 
Irydiona,. kt?regos ty pod krzyżem w Kollose
um połozył z nakrył złotymi skrzydłami anioła. 

Tak .więc kied.y ty, dawne posągowe Rzymian 
postacie .napełniasz wulkaniczną duszą wieku 
~aszego, Ja z .Polski .dawnej tworzę fantastyczną 
.egendę,, z cz.szy wiekowej wydobywam chóry 
prorock~e - i na spotkanie twojej czarnej pio
runoweJ,. dantejski ej chmury prowadzę lekkie, 
tę.czowe z ariostyczne obłoki, pewny, . że spotka
nie się nasze w wyzszej krainie nie będzie wal
ką, ale tylko qrą kolorów i cieni, z tym smutnym 
dl~ m nie koncerr:, że .t"L?oja chmura większym 
w ichrem. gnana, ~ p~ł:izeJsza piorunowego ognia, 
:noJe wz~trzne z roznobarwne obłoki roztrąci 
z pochłonie. 

!Jon~i;sły mi Sylfy, żeś powędrował teraz od
wz~dzzc Etnę ~zerwaną; posłałem natychmiast 
Skzerk~, aby cz po drodze wszystkie pootwie
r~ł kwiaty z wszystkie gwiazdy nad tobą zapa
lz.ł; za to przez w~zięc_zność stanąwszy na szczy
~ze wul,kanu, ~po3rzy3 na mórz roległe błękity 
z _ pomysł, ze nzedawnemi czasy przez te zwier
ciadła wędrował okręt mój, jak łabędź żaglami 
nakryty. !'owzedz,_ czy nie dojrzysz jakiego rysu 
na. fali, Jakiego sladu po zniknionym okręcie? 
Kszęza wt_edy śpiewali hymn do Najświętszej 
Panny, a Ja stałem z wlepionymi w ogień Etny 
oczyma, smutr:y, że mnie fala znów tylko do 
Europy odnosiła. Słuchaj w ciszy powietrznej 
c::y echo tego hymnu, który mi serce uciszał; 
nie_ drg~ dotqd w kryształowej atmosferze. Szu
kaJ m_oJego slad.u w P?Wietrzu i na fali, a jeśli 
o ~n~e w . powietrzu z na fali nie słychać, to 
~naJdz mnie w serc~ twojem, i niech ja będę 
~eszcze z tobą przez Jedną godzinę. Wszak darem 
J~st to Bog.a, że my umiemy myślą latać do sie
bie w odwiedziny. 

R?ZP!sałem się długo, a zamierzyłem był tylko 
napzsac: 

AUTOROWI IRYDION A 
na pamiątkę 
BALLADYNĘ 

poświęca 

JULIUSZ SŁOWACKI 

Paryż, dn. 9 lipca 1839 r. · 

Krasiński o "Balladynie" 
... „Ballady na" odziana szatą niepowszedniej piękności 

nowy to zupełnie utwór na widnokresie polskim. Każda no
wość razi, obraża na\vet, zanint da się rozpoznać, żadna nie 
odjęła się temu losowi na świecie. Dotąd też „Balladynę" 

ujemne tylko obarczały krytyki. 
... \V „Ballady nie" dwa światy, pierwotny słowiański i dzi

siejszy, krytyczny, który nosi na sobie napis consumatum 
est - plączą się i spajają nieustannie. Ta przemiana kamele-
01iska, ta zd r ada migów i przemigów, ta rozpryskliwość ba
niek tęczowych - słowem cały „Balladyny" koloryt już sam 
w sobie stanowi formę wiążącą tych światów różnice - a te 
różnice zetknęły się ze sobą rzeczywiście, ale nie w zewnętrz
n ej realności dziej ów, t y lko w wewnętrznej sumienia samego 
poety . Gdzie ciągle dwie sprzeczne siły działają, tam nie 
kształt epopeiczny, posągowy, ale dramatyczny, ruchomy 
powstanie. Dlatego też „Balladyna" jest dramat~m, ale takim. 
w któr ym nie tak osoby z sobą waiczą, jak raczej dwie epo
ki, z których dawniejsza ciągle pragnie się objawić majesta
tycznie, a późniejsza zrywa jej koronę z czoła i sądzi ją 

sądem potomnych, tak jak niegdyś mumie królów egipskich, 
sądzili kapłani egipscy. 

T y py jej wszystkie są szczerze polskie; któż nie uczuje, że 
wieczny szlachcic przemówił ustami znikomego Kirkora w tym 
wierszu: 

Czemu n i e l>y lo mnie t am na G olgocie 
Na oz.a.my m k c niu , z uzbroj oną świtą ? 

Zbawiłbym Zbawcę„ . 

Kto patrząc na samą Balladynę, nie przypomni sobie jakby 
echem wiekowym słów Żółkiewskiego o nieszczęśliwej Ma
rynie: 

N a de w szyst ko chce się b abie ca rować. 

Któż w Grabcu nie pozna karczmy polskiej żywej, cho
dzącej po świecie pod lud7ką postacią ••• 

A co w „Balladynie" wygląda nam na głęboką genialność, 
na wewnętrzną energię sztuki, to jej wysnucie i wyprowa
dzenie z kilku wierszy pieśni gminnej. Jak najbujniejszy 
kwiat z marnego nasienia, tak ona z jednej zwrotki wykluwa 
się, pierni, wstuliścia się i plonie, aż znów ją ogień niebieski 
pożre, aż \Vyszła z niczego, z niewid?-ialności, wróci w niewi
dzialność." 

(Tygodnik Literacki, Poznań , nr 21 z ~841 r. 
„Kilka słów o Juliu szu Słowackim" .) 
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Afisz z krakowskiej pra
premi ery „ Balladyny" 

Antonina Hoffmann 
w roli Balladyn y 

Krystyna Zbijewska 

Krakowskie Balladyi;iy 

Jest rzeczą równie znamienną, co bolesną, że słowa 
Juliusza Słowackiego po r az pierws.zy padły ze sce
ny - nie w Polsce, lecz na Węgrzech . Równo przed 
120 laty, w 1847 r. odbyła się światowa prapremiera 
„Mazepy" w Budapeszcie. Dopiero za cztery lata -
5. czerwca 1851 roku - przemówił po raz pierwszy 
Słowacki z polskiej sceny. Ze sceny krakowskiej. 
Odtąd Kraków - rywalizując w tym względzie 

w pewnym okresie z teatrem lwowskim - stał się 
głównym ośrodkiem , szerzącym ze sceny kult Słowac
kiego. Nie darmo w 1879 r. pisał recenzent „Czasu" 
A. Zaleski: „Zadna też z scen polskich n ie miała tak 
·szczególnego do Słowackiego zamiłowania jak scena 
krakowska." 



Stanislawa Wysocka 
w roii Balladyny 

Sytuację tę warunkowały nie tylko względy arty
styczne - wielcy twórcy, zakochani w poezji Słowac
kiego - od Koźmiana i Kotarbińskiego po Frycza 
i Osterwę - warunkowały ją przede wszystkim wzglę
dy polityczne. W dobie zaborów jedynie w Galicji 
dojść mogła do głosu w teatralnym kształcie poezja 
wielkiego Juliusza. Zabór pruski nie posiadał w ogóle 
sceny polskiej, w Królestwie cesarskim cenzura unie

·możliwiała kontakty społeczeństwa z wielką poezją 
narodową (gdy po wielu staraniach Modrzejewskiej 
udało się wprowadzić Słowackiego na scenę warszaw
ską, grano „Mazepę" jak.o szt4kę pana J. S ... ) 

„Balladyna" była trzecim dramatem Słowackiego, 
wystawionym przez teatr krakowski - po „Mazepie" 
i „Marii Stuart". Krakowska premiera z 1868 roku nie 
była jednak prapremierą polską. Ubiegł nasze miasto 
w tym względzie (podobnie jak przy „Marii Stuart" 
i „Lilli Wenedzie") teatr lwowski, dysponujący w tym 
okresie silniejszym zespołem aktorskim. Tu - na 
lwowskiej scenie - po raz pierwszy ujrzała „Ballady
na" światła sceniczne. 

W owym prapremierowym przedstawieniu występo
wała stawiająca pierwsze kroki w teatrze młodziutka 
aktorka - Helena Modrzejewska, późniejsza znakomi
ta odtwórczyni bohaterek Słowackiego . Wtedy, w 1862 
roku, grała Chochlika, sama projektując i szyjąc so
bie strój leśnego duszka, zrywający z dotychczasową 
konwencją scenicznych kostiumów. Strój pełen poezji 
i wdzięku, upodabniający Chochlikowego skrzata do 
ruchliwego chrząszcza. W pierwszym krakowskim 
przedstawieniu Modrzejewska występowała również; 
tym razem grając Gopianę. Jej brat, Feliks Benda, 
występował jako Grabiec. Oto jak wspomina owo 
krakowskie przedstawienie odtwórczyni roli Matki, 
Bronisława Wolska: 

„Słowacki, choć byl ogółowi z książek znany, nie 
był oglądany na scenie przez współczesnych. Dopiero 
Małecki*) nauczył kochać i cenić Słowackiego. Jego 
książka o naszym wielkim poecie szła z rąk do rąk. 
Z nabożeństwem zaczynano patrzeć na emigranta, za
pomnianego przez jego własn·y naród, ze współczu
ciem kochaliśmy smutek tego skrzywdzonego za życia 
suchotnika. Widziano w nim jakiegoś polskiego Szek
spira. Koźmian, idąc za prądem czasu, pokusił się 
o wystawienie „Balladyny". A były sily dobre, czasem 

*) 3-tomowa monografia O Słowackim Antoniego Małec
kiego, wydana w 1866 r. w blisko 40 lat później książką , k tó
ra podobnie wzmogła kult Słowackiego stało się dzieło Igna
cego Matuszewskiego „Słowacki a nowa sztuka" . 

Projekt kostiumu Zofii 
Stryjeńskiej dla Balla

dyny 



Zofia Jaroszewska 
w roli Balladyny 

znakomite by zagrać tuk, jak Kraków tego wymagał. 
Cala Polska patrzyła z czcią na „Starą Budę", tę, która 
honory oddala pierwsza Słowackiemu na scenie." 

Aluzja do niechęci wobec poezji Słowackiego nie 
była bez podstaw. W Krakowie szło zresztą nie tylko 
o jej niezrozumienie i brak popularności „tru?nego'· 
poety. Działały tu także siły polityczne - Stanczycy. 
występujący przeciw poecie, który „Lud" na swym 
wypisał sztandarze. Owe k~a~owskie nastroj~ anty
Słowackie obrazuje znakomicie satyryczny wierszyk, 
drukowany w tym okresie przez demokrat_Yczną pr~
sę; wierszyk skierowany do hr . Tarn~ws~iego -: hi
storyka literatury, jednego z przywodcow stancz~,
kowskich . Tytuł wierszyka: „Do autora Balladyny . 
Oto on: 

Gdybyś ty Słowacki pisał k antyczki, . 
Nie znosiłbyś od hrabiów żadnej przytyczk1. 
Choćby kulawym rymem szły zgłoski, 
Chwaliłby ciebie pan graf T a rnowski . 
Jak te k antyczki, którymi się pieści 
Dlatego, że są jezuickiej treści. 

Rolę tytułową w krakowskiej prapremierze „Balla
dyny" odtwarzała wielka aktorka tej sceny - Anto
nina Hoffmann . Jej to kreacja sprawiła, że „Ballady
na" która we Lwowie miała dość nikłe powodzenie 
(zal~dwie 2 przedstawienia), w Krakowie spotkała się 
z żywym zainteresowaniem (6 spektakli to na owe 

..... „ 

czasy wiele, a doszły do teg~ jeŚ:tcze 2 "g~'ścinne 
w Poznaniu) . Nic też dziwnego, że 20 prześŻło lat po
wracała Hoffmann do tej swej w ielkiej roli , o któ
rej tak pisał współczesny recenzent:*) „Nie podobna 
rozumniej i głębiej ją obmyśleć, z' większą prawdq 
i logiką przedstawić, jak Hoffmanowa." . 

Dopiero na nowej scenie - w Teatrze' przy Placu 
św . Ducha - berło Balladyny przejęła Honorata Lesz
czyńska. Bo „Balladyna" znaiazła się na scenie nowe
go gmachu w rok po jego otwarciu. (Na uroczystej 
inauguracji - w 1893 r. grano II akt tej tragedii raz 
jeszcze z Antoniną Hoffmann w roli tytułowej.) Ale 
najsłynniejszą po Hoffmannowej odtwórczynią roli 
Balladyny stała się Stanisława Wysocka, kreująca tę 
postać w 1902 roku, w świetnym przedstawieniu 
dyr. Józefa Kotarbińskiego, który do historii krakow
skiego teatru przeszedł właśnie dzięki inscenizacjom 
dramatów poety, mającego za lat kilka (w 1909 r . -
w stulecie urodzin) stać się patronem tej sceny. O Wy
sockiej-Balladynie pisano : „Była to gra pełna siły 
i szczerości, oddająca doskonale instynkty kobiety z lu
clu, wyniesionej przez zbrodnie na wyżyny t r onu." 

W 10 lat póżniej - w 1912 roku - kolejną interesu
jącą postać Balladyny stworzyła Wanda Siemaszkow a 
(za dyrekcji Teofila Trzcińskiego) - z siłą i wyra
zem malująca „ czarne serce" wieśniaczki-królowej. 
Także lata międzywojenne pozostawiły w pamięci 

krakowskich widzów kilka interesujących insceniza
cji „Balladyny". Ta z 1927 roku, zrealizowana przez 
Teofila Trzcińskiego dla uczczenia sprowadzenia 
zwłok Słowackiego na Wawel, upamiętniła się ciekawą 

*) Zygmunt Przybylski. 

Scena z konspira
cyjnej „ Ballady

ny" 



Halina Gryglaszewska 
w roli BaUadyny 

i nowatorską oprawą plastyczną Zofii Stryjeńskiej , 
wyraźnie wydobywającą ludowość dramatu. Na rok 
przed wybuchem II wojny światowej - w insceniza
cji Karola Frycza , zarazem autora scenografii - wiel
ce interesującą postać Balladyny stworzyła Zofia Ja
roszewska. W latach okupacji w konspiracyj n ym tea
trze inscenizował „Balladynę" Tadeusz Kantor. 

P o wojnie krakowianie 3-krotnie oglądali „Ballady
nę" na scenie. W kilka miesięcy po wyzwoleniu zrea
lizował ten dramat Władysław Woźniak , sam grają
cy rolę Grabca. Postać tytułową odtwarzała Zofia 
Rysiówna. Aliną była Szyszko-Bohusz, Matką - Ja
nikowska, Kirkorem - Burnatowicz, Kostrynem -
Mroźewski, Pustelnikiem - Nowakowski, Filonem -
Kaliszewski, Goplaną - Ludwiźanka, Chochlikiem -
Bednarska, Skierką - Brylińska . W 1954 roku kra
kowską Balladyną była Halina Gryglaszewska . Osta
tnie krakowskie przedstawienie „Balladyny" zreali
zowała Krystyna Skuszanka w Nowej Hucie w 1956 
roku. 

Czyli od lat przeszło dziesięc iu nie oglądaliśmy 
w Krakowie „Balladyny". Witamy ią dzisiaj z praw
dziwym zainteresowaniem. Oby godnie wzbogaciła 
piękne i bogate karty dziejów tego dramatu na kra
kowskiej scenie. 

J edna ze scen ostatniej krakowsk ie j inscenizac j i „ Bal
ladyny" - w Teatrz« Ludowym w Nowej Hucie 

Program opracowala Krystyna Zbijewska 



Cena 3 złote 

Najbliższa premiera: 

"HARVEY" 
MARY CHASE 
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