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JULIUSZ SŁOWACKI 
1809-1849 

KTOŚ MI POWIE, ŻE W CZYTANIU NALEŻY 
ODWRACAĆ SIĘ Dp POTĘGI PIERWOTNEJ, Z JA
KĄ AUTOR TWORZYŁ, A KTÓŻ TAK ZA CZASÓW 

. SZEKS.PIRA POJMOWAŁ GO, JAK MY DZIŚ? ALE 
JA ODPOWIEM, ŻE CZYTANIE AUTORA ZALEŻY 
NA WYCZYTANIU ZEŃ TEGO, CO ON TWORZYŁ, 
WIĘCEJ TEM, CO PRACĄ WIEKÓW NA TEM 
URO~ŁO. 

CYPRIAN NORWID 

Z pracy „O Juliuszu Sldwackim" r. 1861 
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Salo.mea Becu-Slowacka, matka poety 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO 
FRAGMENTY LISTÓW 

DO MATKI W KRZEMIEŃCU 

D. 18 grudn(ia), Gen(ewa) 1834 r. 

Tego roku imieniny Twoje, Mamo, samotnie prze
pędz,łem . . . Złe dosyć nowiny wyczytałem z rana 
w pismach - potem z różnych innych przyczyn tak 
mi smutno było, że natychmaist po obiedzie uciekłem 

' do mego pokoju. Tam, jak Mama zwykłaś czynić, za-
gasiłem świecę . . . mały ogień na kominku słabo mi 
przyświecał - samotny, milczący, myślałem o róż
nych czasach - o różnych wieczorach - a kiedy na 
zegarze uderzyła głośno nad moją głową 7 godzi
na - ogromna niegdyś godzina - łzy rzuciły mi się 
z oczu potokiem - o chodziłem po pokoju - i modli
łem się - i płakałem ... Tęgo wieczoru uie było we 
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Juliusz Słowacki, jako Amorek, 
portret idealizowany 

mnie ani iskry nadziei ... Cóż Ty, kochana Mamo, ro
biłaś o 7 godzinie wieczór w dniu Twoich imienin? -
Wieczór ten imienin Twoich przerwał mi wątek 
myśli - i uczułem, że już przyszedłem do tego wieku, 
w którym łzy szkodzą - bo nazajutrz byłem bardziej 
jeszcze ponury . . . Towarzystwo moje domowe także 
ma różne smutki - procesy - słowem, ' że wszyscy 
w naszym domu mamy zachmurzone czoła. Prawdzi
wie zdziwaczeć trzeba - gdzie stąpię, wszyscy mar
twią się, płaczą. Bądź pewna, Mamo droga, że pod 
żadnym niebem ludzie nie są szczęśliwsi niż pod na
szymi chmurami ... ale czy to nas ma cieszyć? Trzeba 
koniecznie jakiegoś poetycznego świata - trzeba ko
niecznie włożyć na nos inne okulary niż te nasze oczu 
soczewki. 

Od ostatniego mego listu, w przeciągu miesiąca 
upłynionego, napisałem nową sztukę teatralną - niby 
tragedią, pod tytułem BALLADYNA. Z wszystkich 
rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła, 
ta · tragedia jest najlepszą - zwłaszcza, że otworzyła 
mi nową drogę, nowy kraj poetyczny, nie tknięty lud z-



ką 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, ułużona tak, jakby ją gmin układał, 
przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem 
przeciwna podobieństwu do prawdy. Ludzie jednak, 
starałem się, aby byli prawdziwymi i aby w sercu 
mieli nasze serca . . . Nie mogę tu dać ci, kochana 
Mamo wyobrażenia dokładnego rodzaju dramatycz
ności ~ mojej tragedii. Jeżeli ma ona rodzinne podo
bieństwo z którą znajomą sztuką , to chyba z KRÓ
LEM LEAREM Szekspira. O, gdyby stanęła kiedyś 
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 pięk

·ności. Mamo moja , jaki 1a byłbym szczęśliwy, gdy
bym mógł z tymi dwoma umarłymi usiąść pod jaką 
lipą - albo dębem, przed moją własną chatą -
w mojej rodzinnej ziemi - i marzyć - i pisać ma
rzenia - i gwarzyć z Tobą , kochana Mamo - i opo
wiadać Ci z zapałem plany moje poetyczne, tak jak 
niegdyś bywało. Tu jestem tak samotny, że nikt nie 
słucha moich marzeń ( ... ) 

Adama nowy poemat obudził we mnie także wiele 
dżwiękćw przeszłości. Bardzo piękny poemat podobny 
do romansu W. Scotta, wierszem napisanego. Dóm 
szlachcica - maluje się wybornie: heroina poematu, 
choć gęsi pasie, ma jakąś w sobie świeżość dawnych 
opisów - coś dziwnie zachwycającego prostotą ... 
Wiele opisów miejsc - nieba - stawów - lasów jest 
mistrzowską ręką skreślonych. Natura cała żyje 
i czuje. Poemat raczej żartobliwy niż smutny -
a jednak często z najweselszych na pozór miejsc 
smutek ujmuje czło ·eka. Jest to poemat zupełnie 
innego rodzaju niż wszystkie dotąd Adama utwory. 
Nade wszystko jest w tym poemacie opis łowca dmą
cego w róg myśliwski, cudowny opis - trochę mi 
przypominał pana Jakuba trąbiącego w lesie i drugi 
opis Żyda grającego na cymbałach także prześlicz
ny. . . Chciałbym , abyście ten poemat prędko czytać 
mogli... Co do samego autora, piszą mi z P(aryża), 
że żyje dobrze z młodą żoną - a żona ta ma być 
piękna i ładnie gra na fortepiano. Nie dziw, bo córka 
Szymanowskiej. Co wieczora mnóstwo naszych braci 
schodzi się do mieszkania poety - i bawią go - a on 
ciągnąc dymy z cybucha i słucha i uśmiecha się. Co 
za sprzeczność z moimi samotnymi wieczorami! Niech 
będzie ze mną, jak Bóg chce, w tej smutnej wędrówce 
życia. 

Droga, kochana Mamo! Tylko Ty nie opuszczaj mnie 
myślą swoją, bo tak, to mniej jestem samotny_ niż 
wielu ludzi, bo w :em, że posiadam coś, czego m1 lu
dzie zazdrościć mogą - Twoje przywiązanie. Kiedy 
myślę przed zaśnieniem o moim położeniu, to mi ni~
raz włosy na głowie wstają. Oprócz moich gospodyn, 
które mi sprzyjają bardzo, nie mam przyj;:iciela n'.1 
tym szerokim świecie. Jakoś to będzie ... Zyczę C1, 
Mamo droga dobrego roku. A kto wie? a może? ... 
te dziwne sł~wo może ma czarujący dźwięk lutni 
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krzemienieckiego, autor nieznany 

Eola. Każdy najmmeJszy wietrzyk wygrywa na na
szych myślach te słowo m oż e i zawsze tylko 
może . . . Te słowo musiało istnieć przed stworzeniem 
świata. Ostrzeż mię, kochana Mamo, jeżeli j uż w mi
zantropiją wpadam, ale zdaje mi się, że nie - to 
smutek tylko właściwy mojemu usposobieniu i cza
sowi, w którym Bóg kazał myśleć mojej machinie. 

Droga Mamo moja , co Ty powiesz na tak pusty list -
napełniony samą gawędą? Prawdziwie, że zbiwszy 

·mię całego mlotem w jeden list ten, list nie byłby 
ciekawszy niż ten kawał papieru. Myślę - marzę -
a czasem czekam i mam nadziej ę. Droga Mamo, miej 
Ty także nadzieję i proś Boga mocno - mocno -
(aby nas) do brzegu cichego doprowadził. 

(Twój) przywiązany J uliu sz 
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G(enewa), d. 5 Lutego 1835 r. ·· 

Zakończyłem moje zimowe prace i z dwóch tragedii 
jedna mi tylko została , bo jedną spaliłem w m oim 
kominku. 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 mnie moi księga
rze ;haniebnie oszukują , bo mi przestali przysyłać ra
chunków i milczą jak krety w norze, czekając zapew
ne mojej osobistej wizyty. Praw dziwie, że n ikomu na 
świecie za ufać nie możl).a, a mniej n · ż inn.r m ufać 
trzeba ludziom , którzy n ie mają pieniędzy. W tym po
łożeniu jest j egomość, k tóry się trudni moimi książ
kami. Cóż więc robić - trzeba się spuścić na jego 
grzeczność i sumienie. 
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Krzemieniec z okresu pobytu państwa Słowackich 

Z LISTU 
DO .KONSTANTEGO GASZYŃSKIEGO 

Paryż, Rue des Piramide~ no 6 
d. 22 maja 1839 r . 

Teraz donoszą Ci, że .się drukuje BALLA
DYN A - kochanka moja .. . Nie spodziewasz 
się, co to za dzieło . . . dosyć, że jest to osoba, 
która nas z Zygmuntem Kr. zaprzyjaźniła 

mocno, on ją bowiem polubiwszy, mnie polubił; 
oby mi i Ciebie zyskała ... Ale niespodziewam 
się, bo to jest gorżkie dzieło, a świat w nim 
przez pryzma przepuszczony i na tysiączne ko
lory rozbity - wymaga, aby się kto w nim 
szczególnie pokochał. 
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Juliusz Słowacki 
wedlug jednego z ostatnich sztychów 

KOCHANY POETO RUIN! 

Pozwól , że pisząc do ciebie zacznę od apologu, który 
mi opowiedziano nad Sa lam iny zatoką. 

Stary i ślepy h ariiarz z wyspy Sci przyszedł nad 
brzegi Morza Egejskiego, a usłyszawszy z wielkim hu
kiem łamiące się fale myślał , że szum ów pochodził • 
od zgiełku ludzi, którzy się zbiegli pieśni rycerskich 
posh,1chać. - Oparł się więc na harfie i śp iewał pu
stemu morza brzegowi: a kiedy skończył, zadz iwił się, 
że żadnego ludzkiego głosu, żadnego w estchnienia, 
żadnego pieśń nie zyskała oklasku. Rzucił więc harfę 
precz daleko od siebie, a t e fale, k tóre śpiew'ak mnie
mał tłumem ludzkim, odniosły złote pieśni narzędzie 
i położyły mu je przy stopach. I odszedł od harfy 
swojej smutny Greczyn nie wiedząc, że najpiękniej
szy rapsod nie w sercach ludzi, ale w głębi fal Egej
skiego Morza utonął . 
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Kochany Irydionie! ta powiastka o falach i harfia
rzu zastąpi wszelką do Balladyny przemowę. Wy
chodzi na świat Balladyna z ariostycznym uśmiechem 

na twarzy, obdarzona wnętrzną siłą urągania się 

z tłumu ludzkiego, z porządku i ładu, jakim się wszy
stko dzieje na świecie, z nieprzewidzianych owoców, 
które wydają drzewa ręką ludzi szczepione. Niech na
prawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą 

swoich czystych zamiarów; niech Grabiec miłuje ku
chnią Kirkora; niechaj powietrzna Goplana kocha się 
w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka 
umyślnie męczarni miłosnych i umarłej kochanki ; 
niechaj 'tysiące anachronizmóVv'. przerazi śpiących 
w grobie historyków i kronikan:y: a jeżeli to wszyst
ko ma wnętrzną siłę żywota, jeżeli stworzyło się 

w głowie poety podług praw boskich, jeżeli natchnie
nie nie było gorączką, ale skutkiem tej dziwnej wła
dzy, która szepce do ucha nigdy wprzód tnie słyszane 
wyrazy, a oczom pokazuje nigdy, we śnie nawet nie 
widziane istoty; jeżeli instynkt poetyczny był lepszym 
od rozsądku, który nieraz tę lub ową rzecz potępi~: 
to Balladyna wbrew rozwadze i h istorii zostanie kró
lową polską, a piorun, kfóry spadł na jej chwilowe 
panowanie, błyśnie i roztworzy mgłę dziejów prze
szłoś ci. 

.Tak więc , kiedy ty dawne posągowe Rzymian po
stacie napełniasz wulkaniczną duszą wieku naszego, ja ,,. 
z· Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę, z ciszy 
wiekowej wydobywam chóry prorockie - i na spot.:. 
kanie 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 t woja chmura, większym wich
rem gnana i pełniejsza piorunowego ognia, moje 
wietrzne i różnobarwne obłoki roztrąci i pochłonie. 

Rozpisałem się długo , a zamierzałem był tylko na
pisać: 

AUTOROWI „IRYDIONA" 

na pamiątkę 

„BALLADYNĘ" 
poświęca 

Juliusz Słowacki 

Paryż , d. 9 lipca 1839 r . 
' 
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Fragment z rękopisu „Balladyny" przepisanego 
przez Juliusza Słowackiego 

! 

, 
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BRONISŁAWA WOLSKA 

„BALLADYNA" 
NA SCENIE KRAKOWSKIEJ 

w R. 1868 

Słowacki, chociaż był ogółowi z książek znany, nie 
był oglądany na scenie przez długi czas. Szczęśliwym 
pod tym względem mógł się nazywać Mazer;a, a miał 
niebywałego interpretatora w osobie Bendy. Nieza
pomniany był również Królikowski jako Wojewoda ... 

A jednak, kto grał tyle razy w dramata_ch Szyllera 
i w tragedii Szekspira, mógł się czuć dobrze w reper
tuarze Słowackiego. Wszyscy wtenczas deklamowali 
żywiołcwo, dobywali z siebie ogień Prometejów, był 
to krzyk zbolałej i przerażonej duszy ... 

Dopiero Małecki nauczył kochać i cenić Słowackie
go, jego książka o naszym wielkim poecie szła z rąk 
do rąk. Z nabożeństwem zaczynano patrzeć na emi
granta zapomnianego przez jego własny naród, ze 
współczuciem kochaliśmy smutek tego krzywdzonego 
za życia suchotnika. Widziano w nim jakiegoś pol
skiego Szekspira. Koźmian idąc za prądem czasu po
kusił się o wystawienie BaHadyny, a były siły dobre, 
czasem znakomite, by zagrać tak, jak Kraków tego 
wymagał. Cała Polska patrzyła z czcią na „starą 

budę", tę, która honory pierwsza oddała Słowackiemu 
na scenie. • 

Benda grał Grabca, który był jakby satyrą na 
chłopa. Pochlebiało to panom z grona krakowskiego 
stronnictwa, a skaza czoła na chłopce Balladynie za
dośćuczynieniem była moralnym po roku rzezi Szeli 
i jego rebeliantów. Hoffmanowa grała tytułową rolę. 
Grała ją z temperamentem, n aturalnie, może bez wy
cieniowania. Alinę grała rywalka Hoffmanowej, Urba
nowicz. Sliczne jej oczy, złote włosy dodawały zro
zumiałego czaru. Porywała młodzież. Ja grałam rolę 
Wdowy, czułam zawsze wzruszenie, ból matki i los, 
który ścigał niewinnie starowinę. Kochałam tę rolę, 
była moją własnością, ją też postanowiłam u schyłku 
życia na scenie wybrać na 45-letni jubileusz. Jednym 
z najmilszych hodłów pojubileuszowych były łzy ma
łego wnuczka, gdy biedną staruszkę mordowała nie
godziwa Balladyna, bo gdy wszedł do garderoby po 
skończonym przedstawieniu, z zadowoleniem naj
wyższym sześcioletnie bobo rzekło: - Dobrze, że ją 
piorun zabił - ogląda moje biedne oczy, czy na
prawdę oślepły. 
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Fragment „Z pamiętników". 

Warszawa PIW 1963. 

ANTONINA HOFF MAN 
W BALLADYNIE 

Jedna z najświetniejszych w ogóle ról artystki -
to Balladyna. Grała ją przez wiele lat i jeszcze w no
wym teatrze w sezonie 1893/94 cztery razy wystąpiła 
w pierwszym akcie. Rola, poprzedzona długimi stu
diami, była drobiazgowo opracowana. Treść każdego 
słowa była podana publiczności bezbłędnie. Charak
ter Balladyny rozwijał się konsekwentnie i potęgował 
z każdą sceną, osiągając wreszcie demoniczną siłę. 
Ogromną plastyką odznaczał się monolog przed za
biciem Grabca, malujący stan duszy gotowej do 
zbrodni. Przejmujący okrzyk na widok białych róż 
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z czerwonymi plamami, scena z pustelnikiem, uczta 
i gra mimiczna w scenie sądu należały tlo najlepszych 
momentów roli. Mówiąc •o odwadze dyrekcji teatru 
podejmującej zadanie wystawienia Balladyny na 
scenie i wyżej jeszcze stawiając odwagę artystki 
kreującej tytułcwą rolę, pisał jeden z krytyków 
w 18€9 r. o Hoffmanowej: „Kto się tu duchem roli na 
wskroś nie prze,mie, kto nie uchwyci czerwonej nitki 
przewodniej, po której posuwa się szereg czarnych 
zbrodni przez Balladynę popełnionych, ten przedstawi 
karykaturę, od której wszyscy z odrazą się odwrócą. 

Zamiast wszelkich pochwał za oddaniem pojed; n~zych 
ustępów, powiemy o pani Hoffman tylko tyle, żeśmy 
w grze jej nie dostrzegli ani jednego błędu, począw
szy od tego, gdzie jak błędna chodzi po chacie, aż do 
chwili, gdzie sama n a sieb:e wydaje wyrok śmierci. Po
wiedzieliśmy wiele, lecz można to powiedzieć śmiało. 
Wnijść na scenę z twarzą dziewczyny, już może wy
stępnej po grzesznych z Grabcem miłostkach, przejść 
tą krwawą drogę do tronu przez tyle trupów i udrę
czeń własnego sum'.enia i nie wypaść przez cały ten 
czas z roli, to wcale nie łatwo: dowodzi to długiej, 
ciężkiej i sumiennej pracy nad sobą; dowodzi rozczy
tania się nie tylko w sztuce, ale i w tym, co o tej sztu
ce pisano". 

Dwa zarzuty pos.tawiono Balladynie Hoffmanowej. 
Jeden dotyczył jej warunków fizycznych (postawa, 
głos), które w Poznaniu oceniono jako zbyt nikłe do 
tak potężnej w dramatycznym wyrazie postaci. Czę
ściowo tylko zgadzał się z tym poglądem tak kom
petentny sędzia jak Koźmian, który wprawdzie przy
chylał się do zdania, że można ją „potężniej grać, 
zwłaszcza przy większych środkach fizycznych; ale 
niepodobna rozumniej i głębiej ją obmyśleć, z więk
szą prawdą i logiką przedstawić jak Hoffman. Nikt 
bowiem przed nią i nikt po niej lepiej i rozumniej nie 
grał Balladyny i ktokolwiek zechce ją zagrać wedle 
ducha utworu i zamiaru autora, trzymać się będzie 

musiała jej tradycji". Drugi zarzut - Olendzkiego -
dotyczył sceny zabójstwa siostry, p ierwszego morder
stwa dokonanego przez Balladyną. Według niego 
w mimice Hoffmanowej nie widać było strasznego 
zamiaru który za chwilę miała wykonać. Jak się zda
je, nieporozumienie wynikło z innego pojęcia roli 
przez artystkę i krytyka. Według Hoffmanowej p ierw
sze zabójstwo popełniła Balladyna bez pełnego udziału 
świadomości. Nie rozważa go na zimno, lecz ręce jej 
słuchają jakichś głosów, których sama dobrze nie ro
zumie. Wtedy tylko są logiczne jej słowa po zabój
stwie; „Co moje ręce zrobiły! .. . O! ... " świadoma 
akceptacja zbrodni następuje dopiero w kolejnej .sce-· 
.nie z Goplaną. 
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Jerzy Got 

Antonina Hoffman i Teatr Krakowski. 
jej czasów, PIW 1958 

' 
Izba Skarbowa, gdzie pracował Juliusz Słowacki, 

w czasie swego pobyt·u w Warszawie 

Stanisław Koźmian 

O GRABCU FELIKSA BENDY 

Kiedy teatr krakowski, pomimo niesłychanych 
trudności, szczególnie dla małego i niezasobn2g~ 
teatru, powz.ął zamiar wystawienia Balladyny, teJ 
tragedii, w której fantazJa Słowack_!ego tak samopas 
rozbujała się, a nawet rozbrykała się, 'z góry i z na
tury rzeczy ro1a Grabca prztznaczoną była rlendemu. 
Ten tylko, który z taką duszą i zapałem gry~ał ta_k 
niezrównanie krakow.aków, mógł na tute,szeJ scenie 
stworzyć 'tę fantastyczną postać wielkiego poety, na 
wskroś przecież polską, słowiańską i ~h.:o.pską. ~two
rzył też Benda tę rolę na scenie polskieJ i tak, Jak Ją 
stworzył, pozostać ona musi w gló"".nych swo .c?. ry
sach, jeżeli ma być n ie tylko prawdziwą, ale mozllwą. 
Był to prawdziwy polski parobczak przez wszystk. ~ 
fazy, przez które przeprowadza go poeta. Wesołosc 
i gburowatość chłopska zostały oddane doskonale 
i z miarą, pospolitość zachceń i obudz~n :e się śm.esz
nych żądz uwydatnionym było b::irdzo dobr~~; ~ rz~c 
można że w czwartym akcie ciągłe przeb:Janie się 
natur; chłopskiej przez szaty królewskie by~o m :ster
ne i znakomit e. Bawił i rozweselał Grabiec górne 
strefy teatru, a zadowalniał tych, któ:zy zdoln i. byl~ 
rozpoznać głębszą w nim, wprawdzie Szekspirowi 
ukradzioną lecz niemniej świetną myśl. Maska była 
tak charakterystyczna, tak praw hiwie· i tak głup :o 
zabawna że przy zupełnym wzięciu się chłopskim, 
Benda vJ tej roli za ukazaniem się na scenie wywo
ływał wesołość i oklaski. 

Feliks Benda, <artysta dramatyczny 
i reżyser sclny kiakowskiej. życiorys. 
Krakó~ 1875. 
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Arnold Szyfman 

SŁOWACKI NA SCENIE 

Jednym z najbliższych i najważniejszych zadań, 
prowadzący: h do odrodzenia teatru polskiego po woj
nie będzie re.wizja twórczości dramatycznej Słowac
kiego. Twórczość ta m imo wszystkich zatrzeżeń na
leży do najpoważniejszych i najświetniejszych zja
wisk, nie tylko literackich, ale i teatralnych nowo
czesnej Europy. 

A mimo to, ta największa postać naszego teatru, 
sama jedna wystarczająca , by teatr polski należał do 
pierwszych na świecie, jest przez nas niedoceniana. 
Teatry nasze nie żyją Słowackim, dla niego trzeba 
w Polsce jubileuszu, benefisu lub podobnej okolicz
ności, by go gran.o. 

Na jwiE;cej stosunkowo dla wprowadzenia Słowac
kiego na scenę polską zdziałali: dawniej ModrzejP.w
ska, a po niej Kotarbiński i So:ski za czasów swych 
dyrekcji w Krakowie. Przedstawienia irh , słynne 
niekiedy z jednego czy drugiego św' etnego wirtnozo
wskiego popisu, były na ogół niedbałe , nieanalityczne 
i dalE'kie od tego, czego wymagać m"ŻEmy i musimy 
od przedstawień utworów Słowackiego. 

Stolica tzw. Królestwa Polskiego przez długie 
dziesiątki lat skn,>powana była wobec twórczości Sło
wackiego wzgl!;dami cenzuralnymi. Gdy przed laty 
mniej więcej dziesięciu sytuacja się poprawiła, wpro
wadzono na scenę szereg utworów Słowackiego , lecz . 
forma tych przer>stawień nie mogla zadowolić nikogo. 
Na to złożyło się przyczyn wiele; poruszymy tylko nie
które. 

Warszawa w ostatnich dziesiątkach lat ubiegłego 
wieku żyła wyłącznie melodramatem, komed '.ą salo
nową, a w końcu naturalistycznym dramatem współ
czesnym. Spowodowane to było w dużym stopniu 
względami natury cenzuralnej, jakkolwiek są oznaki 
świadczc-ce o głęl:-szym podłożu sprawy. Przedstawie
nia utworćw Słcwackiego, tak w Krakowie, jak i w 
Warszawie. mogły tylko utw;erdzić dyreckję teatrów 
pnis~ i publiczrio~ć w mnlemaniu, że ~łow<>cki m;m~ 
pewny-h sPkcPsów t<>?tralnych n'e j,.,st czl"W;"J<-i"m 
teatru i nigdy nie będzie za takiego uznany. Cały błąd 
teirn sądu polel!ał na fałszywym roZl'mowaniu. Nie 
zanano sobie rrw'~m trunu zbanania spr?wv od we
w'.1at~z: czy. wl2śnie dlatego nie jest uznawany 7.a 
W' Pll<-1el!o p1s?rza te?tralnel!o, ponieważ - nie wie
dzą jak go grać i wystawiać? 

; N;żej poriolsany, wydając na początku roku 1914 
Pamietnik T eatru Polskiego w Warszawie jako rodzaj 
sprawoz"łania za rok ubiegły, :rnzna„zył w ustępie, ty
czącym się celów i zadań Teatru Polskiego swój sto
sunek do Słowackiego w następujących słowach: 
„~ . ?owodu ~koliczności nie od nas zależnych nie speł
mhsmy w pierwszym roku obowiązku wobec Słowac-
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Stanisława Wysocka w roli „Balladyny" 

kiego, którego dzieła muszą się w przyszłości stać pod
waliną repertuaru. Rozpoczniemy cykl Słowackiego 
Księciem Niezlomnym, nie granym jeszcze nigdy 
w Warszawie, a już do wystawienia przygotowanym". 
W roku 1914 przystąpiliśmy do urzeczywistnienia tego 
projektu i zmieniwszy tylko porządek cyklu, rozpo
częliśmy go Balladyną. 
Było to na wiosnę, trzy miesiące przed wybuchem 

wojny. 
Włożyliśmy w przedstawienie mnóstwo pracy, czasu 

i pieniędzy - a jednak rezultat ,mimo znacznego po
wodzenia kasowego (graliśmy sztukę przeszło trzy-
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dzieści razy z rzędu w okresie niepomyślnym dla 
teatru) był niezadowalający. Oczywiście mówimy 
o rezultacie artystycznym. Dzisiaj jeszcze jaśniejsze 
wyda, e się nam to, niż wtedy i w iemy - dlaczego. 
I wła 3nie to „dlaczego" zbliżyło nas na nowo do twór
czości Słowackiego. (. , .) 

,; 

Wiadomo, że Słowacki żadnego ze S'?/YCh utworów 
na scenie nie widział. Z drugiej strony wiadomo, jak 
porywała go fantazja i jak silnie działał na niego 
SzekSpir, za którego przykładem daje jak najmn.ej 
uwag i objaśnień. Podczas jednak, gdy u Szekspira 
nie tylko genialnego dramaturga, lecz i znakomitego 
praktyka scenicznego, wszystko jest w tekście i uwagi 
są prawie zbyteczne - u Słowackiego, który doświad
czenia teatralnego nie posiadał, brak niekiedy obja
śnień daje się bard~o odczuwać. 

To wszystko należy przyjąć jako fakt, którego nic 
nie zmieni i dopiero po stwierdzen iu tego zająć się 
można analizą poszczególnych utworów. 

Jednak inaczej rzecz się ma z analizą krytyczno- / 
-literacką - a inaczej z analizą teatralną. O ile tej 
pierwszej dzieła Słowackiego podlegały często -
o tyle tej drugiej , można bez przesady powiedz'eć, nie 
podlegały prawie nigdy. A właśnie · każdy z utworów 
Słowacklego wymaga tej analizy bardzo skrupulatnej 
i dokładnej. 

Fragment artykulu zamieszczonego 
w „Gazecie Polskiej", Moskwa 1916 "· 

RSW ,,Prasa" Bydg, zam . 46~5/63, 3000 sxt. , C-4/70 
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