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JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ 

SŁOWACKI 

Gołąbku mój To jak jest Muza cię całuje 
A hJ do umywalki knviq czenvoną plujesz 

Słowiczku mój Skąd ci to Nucisz pośród liści 
A lokaj ci lakierki śliną z błota czyści 

To także Już tyś anioł już tyś uskrzydlony 
A spojrzysz w lustro Język widzisz obłożony 

To jak ma być W fiołkach duch się w kłębek zwija 
A dłoń na kołdrze leży i już jest niczyja 

Co ci to Jeszcze świece zapalają zmarli 
A już ze ścian tapety zaplamione zdarli 

I jeszcze na powietrzu ktoś litery kreśli 
A już tam lizol leją a już cię wynieśli 

I brudnym prześcieradłem ktoś ci trumnę ścieli 
Prześliczny mój W te kości to kto miał się wcielić 

Aniele mój To po co Powiedz chciałeś tego 
No i co No i kto jest alfą i omegą 

(thema regium. warszawa 1978) 



Przebudzenie się Goplany. Malował T. Pilecki 

ZANURZYĆ SIĘ W PEJZAŻ LUDZKIEJ DUSZY 

(Rozmowa z Józefem Jasielskim) 

- Zacznijmy od spraw najprostszych. Historyet} literattlnJ tlWielbiajq 
«Balladynę», widząc w niej jedno z najwspanialszych dzieł naszego ro
mantyzmtl, zarówno ze względtl na wyjątkowe bogactwo treści, jak 
i oryginalnośćformy. Opinie reżyserów sq j1lż mniej zgodne. Sqdy zaś 
najszerszej rzeszy czytelniczej, młodzieży szkolnej- co ttl knJć- dalekie 
sq dziś od entuzjazmu. Mimo wszystko teatr polski bardzo polubił ten 
tltwór, czyniąc zeń od dawna najbardziej popularnqsztukę Słowackiego, 
do której garnqsię renomowane zespohj, jak i teatnJ amatorskie. Co jest 
powodem tej niezwykłej popularności «Balladyny»? 

- Myślę, że w samym zamyśle Słowackiego tkwiło stworzenie utwo
ru niezwykle efektownego, popisowego, rodem z francuskiej odmiany 
dramatu romantycznego. Stąd «mozaikowość» sztuki, stąd wielość 
motywów i wątków, stąd swobodne nimi żonglowanie, eksperymen
towanie w poetyckim języku, w najogólniej pojętej formie dzieła, co 
niestety musiało się odbić na treści sztuki, na poplątaniu i zamiesza
niu jej niektórych sensów. W istocie «Balladyna» jest coctailem tematów 
i form. Dlatego bałbym się wszelkich głębokich analiz, usiłujących 
wykazać w utworze celowość i funkcjonalność jego najdrobniejszych 
elementów strukturalnych, niezwykłą klarowność myśli poety w każdym 
z poruszanych tematów itp. Myślę, że trudno byłoby znaleźć w tym 
utworze jakąś semantyczną ścieżkę, wokół krórej można by poroz
mieszczać w idealnym porządku zamierzone przez Słowackiego anachro
nizmy. Moim zdaniem «Balladyna» jest sztuką niespójną i z tego powodu 
ma ona nmiejszą wartość niż «Kordian», który cechuje się większym 
rygorem intelekhtalno-formalnym. 

Z drugiej strony «Balladyna» jest sztuką łatwo przyswajalną, 
a wynika to z prostoty anegdoty, mającej swe źródło - jak wiadomo -
w ludowej baśni, na której został oparty wiersz Aleksandra Chodźki 
pt. «Maliny», będący dla Słowackiego inspiracją. Rzadko zdarza się 
szhtka, którą można opowiedzieć w kilku zdaniach. «Balladynę» można 
i ta atrakcyjność fabuły jest chyba jednym z powodów popularności 
dzieła w teatrze (wszak wydaje się, że zagrać fabułę jest stosunkowo 
łatwo). Podejrzewam, że ta sama cecha sztuki zaważyła w jakiś sposób 
na umieszczeniu dzieła w programach szkolnych - «Balladynę» łatwo 
opowiedzieć i zrozumieć. 

Ale, paradoksalnie, magnesem dla reżyserów jest jednak w «Balla
dynie» owa niezborność i materii różnej pomieszanie. Różnorodność 



poetyk i eklektyzm warsztatowy stwarzają bowiem inscenizatorom 
i aktorom niebagatelne możliwości, a już szczególnie inspirują 
scenografów. Podejrzewam (a trzeba by to zbadać naukowo), że 
«Balladyna»swąniezwykłą teatralną karierę zawdzięcza w dużej mierze 
scenografom, dzięki feeryczności, baśniowości, obrazowości poszcze
gólnych scen, częstej zmianie miejsc akcji, swoistej operowości dzieła. 
Słowem - utwór stwarza wielkie pole do popisu w zakresie formy plas
tycznej przedstawienia. Dodajmy do tego wspaniałą prostotę anegdoty 
oraz klarowność morału, a otrzymamy propozycję, która może być u
znana za świetny materiał do odbioru przez każdego rodzaju widownię. 

- Słowacki w liście do Zygmunta Krasińskiego wyznał, iż w «Bal
ladynie» jest «dziesięć tysięetj celów - i tyleż narzędzi, gdzie wszystko 
odbywa się przez kolosalne figun; i przez wymoczki w kropelce wody 
zamknięte». Próbowano zatem tłumaczyć «Balladymę» - również tea
tralnie - na wiele sposobów. Przypomnę, że widziano w tej sztuce 
kronikę «mitologii polskiej», tragedię narodowq, baśń polityczną i his
toriozoficznq, doszukiwano się myśli o istocie władzy, o zygzakach 
gwałtownych przewrotów dziejowych, usiłowano wysuwać na plan 
pierwszy groteskę i satyrę na Lachy, rozpatrywano utwór majqc na 
uwadze bohaterkę tytułowq, eksponowano tradyet;jne wątki ludowe, 
baśniowe czy ·szekspirowskie, feerię operow4 muzyczność wiersza itp. 
Które z tych nurtów interpretacyjnych wydają się dziś najbliższe 
reżyserowi? 

- Odwołanie się do mitów romantycznych w «Balladynie», takich 
jak mit Arkadii, kochanka romantycznego, mit sielanki jest dziś mało 
czytelne. Tego rodzaju problemy już w naszej współczesnej literaturze 
nie istnieją, nawet się z nimi nie rozliczamy. Aluzje polityczne do 
rzeczywistości polskiej XIX wieku i do przeciwników ideowych Słowac
kiego też wydają się zwieh·załe właśnie dlatego, że są zaledwie aluzjami, 
napomknieniami, muśnięciem tematu. Ta warstwa dzieła staje się też 
mało frapująca z powodu nikłej znajomości historii Polski w naszym 
społeczeństwie. Dla współczesnych autorowi z pewnością była aktu
alna, choć posłużenie się przez Słowackiego koncepcją tradycji naro
dowej, sprowadzonej do korzeni prehistorycznych (był to program 
przeciwstawiający się mesjanizmowi Mickiewicza) nie okazało się płodne 
intelektualnie do naszych czasów. Eksponowanie sekwencji szekspi
rowskich w «Balladynie», związanych głównie z postaciami fantas
tycznymi jest dziś teatralnie m.artwe -wszak duszki Słowackiego zbudo
wane są z materii operetkowej. Po lekturze «Szkiców o Szekspirze» Jana 
Kotta żaden twórczy reżyser nie odważy się już interpretować «Balla
dyny» w duchu «Zabawy w Szekspira». 

Najbardziej fascynuje mnie w «Balladynie» główna bohaterka. 
Wysuwa się ona na czoło postaci tragicznych stworzonych przez polski 
romantyzm. I cała warstwa problemów «Balladyny» zgrupowanych 
wokół postaci tytułowej okazuje się wciąż niezwykle żywotna. Balla
dynę chciał Słowacki stworzyć na miarę wielkich postaci, rodem jakby 
z Szekspira, uwydatniając w niej tragiczną kolizję między dwiema 
wartościami: nieokiełznaną wolnością człowieka i krępującym ją 
porządkiem moralnym. Jak u Szekspira, u Słowackiego konflikt między 
namiętnością a etyką, czy psychologią a etyką jest niezwykle prawdziwy, 
utkany wielowarstwowo, bowiem psychologia mieści w sobie wymiar 
etyczny, a etyka jest zabarwiona psychologią. Słowacki wskrzesza tu 
stary problem manichejski, metafizyczny, problem walki potęg Światła 
i Ciemności, sprowadza go do wnętrza bohaterki, do jej sumienia, do 
sfery psychoetycznej. Zawsze fascynowała mnie tajemniczość ludzkiej 
natury, mieszczącej w sobie pierwiastki dobra i zła. Z takiej dwoistości 
wyrasta postać Balladyny, której postępowanie prowokuje do wielu 
wciąż aktualnych pytań. Chodzi tu głównie o problem zła. Czy zło 
przychodzi do człowieka z zewnątrz, czy tkwi w nim samym? Czy jest 
b·anscendentne czy immanentne? Gdzie w człowieku przebiega gra
nica między dobrem i złem? A jak jest z tą granicą, gdy padają systemy 
wartości? Czy człowiek może wytyczyć tę granicę? Czy może bezkarnie 
ją przekroczyć? Czy sens historii, sens życia ma wymiar moralny? 

Balladyna jest dla mnie przykładem człowieka - demona. Jest postacią 
immoralną i to, nawiasem mówiąc, zbliża naszą bohaterkę do współ
czesnych immoralistów, bohaterów z utworów Sartre'a czy Camusa. 
Żądza władzy oraz pragnienie poznania siebie w wolności bez granic, 
żądza moralnej prowokacji aż do kresu, żądza sprawdzania jak daleko 
można się posunąć w czynieniu zła, wola życia poza swoim stanem 
społecznym, poza prawem boskim i ludzki1n to problemy, z których 
wypływa tragizm bohaterki. Jest on szalenie uniwersalny i współczesny, 
ponieważ prowadzi do poznania ponadindywidualnych ograniczeń 
ludzkiej woli. Bronię Balladyny. Bronię jej w imię prawa człowieka do 
poznania własnych możliwości i granic. Cechą każdej nieprzeciętnej 
jednostki jest wchodzenie w kolizję z ogólnym porządkiem wartości. 
Problematyka psychologiczna towarzysząca takiemu postępowaniu 
przedzierzga się niepostrzeżenie w metafizykę, w coś trudnego do 
racjonalistycznej eksplikacji, w niebezpi.-czeństwo sammmicestwienia ... 

Myślę, że jest to tematyka bardzo szeroka i można ją dostrzec 
w wielu sztukach. Nie tak dawno próbowałem ją eksponować w el-

. bląskim «Don Juanie»; z pewnością odnajdziemy ją w sztukach Szekspira, 
w «Ryszardzie Ili», «Hamlecie», «Makbecie» .. . Analizując podobne 
utwory, wraz z ich bohaterami będziemy zanurzać się w pejzaż ludzkiej 
duszy, odbywać odyseuszową wędrówkę w głąb człowieczego losu, aż 



do «jądra ciemności», jeśli mogę odwołać się do tytułu znanej powieści 
Conrada. 

- Jakie konsekwencje inscenizaC1Jjne wynikają z tak zarysowanej 
problematyki? 

- Dziś, po kilku próbach sytuacyjnych, powiedzieć mogę, że nasza 
praca zmierza w kierunku, który można by nazwać dążeniem do surre
alizmu i nadkabaretu. Pojęcia te wskazują na określony rodzaj poetyki. 
Surrealizm kojarzy się z poetyką marzenia sennego i to jest podstawowe 
założenie inscenizacyjne spektaklu. Cały przebieg zdarzeń sztuki spro
wadzony został do wnętrza bohaterki. Rzeczywistość oglądana na sce
nie jest jak gdyby kreowana przez główną postać, ale także przez inne 
postacie realistyczne (Alina, Wdowa, Grabiec i in.) . Postacie te konkre
tyzują niejako na scenie zawartość swojej wyobraźni. Formą teatralną, 
która się kształhtje przed oczyma widzów rządzą prawa skojarzeń 
sennych. Na obronę takiej koncepcji mogę powiedzieć, że w tekście 
Słowackiego wiele się mówi o śnie. Balladyna kreuje zdarzenia, które 
objawiają się widzom pod postacią ludowej bajki. Bohaterka jest 
wieśniaczką, tworzy zatem swój los na miarę wyobraźni swej klasy 
społecznej. Poetyka surrealizmu w spektaklu bierze się stąd również, iż 
w szhtce Słowackiego wiele jest elementów związanych z groteską i ab
surdem. 

- A dlaczego nadkabaret? 

- Pojęcie to, przydane poetyce Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
wiąże się nie tyle ze sposobem kształtowania obrazu scenicznego, co ze 
stylem gry. W naszym spektaklu dążymy do aktorskiego skrótu, 
odwołujemy się do środków wyrazistych, rodem z teatru absurdu i gro
teski, a nawet z poetyki horroru. Tymi środkami (a dodam tu jeszcze 
muzykę elektroniczną, która świetnie się nadaje do tworzenia 
przedziwnych nastrojów), próbujemy złamać sielankowość i operet
kowość niektórych scen. 

- Pomówmy jeszcze przez chwilę o strukturze przedstawienia. 

- Zmieniłem kolejność niektórych scen. Spektakl zaczyna się realis
tyczną sceną w chacie Wdqwy, gdzie córki kładą się spać i pogrążają się 
w śnie, a kończy się uderzeniem pioruna, który-w scenie śnionego sądu 
- zabija Balladynę. Ten sam piorun -w warstwie realistycznej spektaklu 
- budzi ze snu obie dziewczyny. Sytuacja wraca jakby do początku, gdyż 
sztuka trakruje o odwiecznych sprawach związanych z kondycją ludzką. 

Wielość miejsc akcji w dramacie Słowackiego została ograniczona do 
jednego miejsca zdarzeń: sypialni Aliny i Balladyny. Jednak ta rea
listyczna przestrzeń winna podlegać nieustannej poetyckiej transfor
macji. Stąd też - jak już mówiliśmy - wynika kreatywna funkcja Balla
dyny wobec rzeczywistości scenicznej, jej «Wewnętrzna reżyseria» 
spektaklu. Bo -jak napisał J.L. Borges, tak wspaniale łączący fantastykę 
z filozoficznym esejem - «trzeba wyśnić człowieka w drobiazgowej pełni 
i narzucić rzeczywistości.» 

- W naszych poprzednich rozmowach, zamieszczonych w pro
gramach «Don Juana» i «Rzeźni» m6wiliśmy o Twoich zamiłowaniach 
do klasyki, o tematach- obsesjach, o nieustannych reżyserskich powro
tach do tych samych tekst6w. Czas więc wyjawić naszym Widzom, że 
«Balladynę» (podobnie jak «Don Juana») robisz po raz trzeci. 

- Zainteresowałem się tą szruką w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie 
jeszcze na początku lat siedemdziesiątych. Realizując utwór posłużyłem 
się wówczas tradycyjnym kluczem inscenizacyjnym tworząc spektakl 
w formie ludowej ballady z morałem moralno-politycznym. Mimo, iż 
przedstawienie miało bardzo efektowną, malarską scenografię i grano je 
130 razy, czułem po premierze spory niedosyt, po wielu latach wróciłem 
więc do tego tekstu w Legnicy. Tym razem próbowałem «Balladynę» 
uwspółcześnić, odwołać się do elementów nietradycyjnych; np. Grabiec 
był w tym spektaklu robotnikiem z huty, poruszał się po lesie na rowerze 
itp. Interpretacja ta, zatrącająca o groteskę, miała w sobie coś z klimatu 
sztuk Mrożka i Gombrowicza. Oczywiście i ta inscenizacja nie w pełni 
mnie przekonała. Myślałem jednak, że jako reżyser już ostatecznie 
pożegnałem się z tym .tekstem, aż tu dość nieoczekiwanie pojawiła się 
propozycja z Elbląga. Zycie lubi stwarzać niespodzianki również insce
nizatorom. 

- Dziękując Ci za rozmowę pragnę jeszcze przypomnieć naszym 
Widzom, że obecnie przedstawienie jest drugą realizacją «Balladyny 
w Teatrze Dramatycznym. Utw6r ten bowiem zrealizował Jacek Gruca 
z okazji oficjalnej inauguracji samodzielnej sceny elbląskiej. Uroczysta 
premiera odbyła się 13 listopada 1976 r. 

Elbląg, 10 kwietnia 1992 r. 

Rozmawiał 

Stanisław Franczak 
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« B A L L A D Y N A» 

«Balladyna» powstała w Genewie w 1834 roku, a wydrukowana 
została dopiero w 1839. Miała ona otwierać cykl kronik dramatycznych 
o bajecznych dziejach narodu. Kontynuacją tego zamysłu była «Lilla 
Weneda» (1840), może miał nią być także «Krak», zachowany w niewiel
kich ułomkach, pisanych prawdopodobnie w 1839, po ukończeniu 
«Lilli». Słowacki, wedle własnego zdania, odkrywał w «Balladynie» 
zupełnie nieznaną krainę poezji - baśniową i fantastyczną, powołaną do 
istnienia środkami wyrazu dramaturgii Szekspirowskiej. Poeta wskazywał 
na «Króla Leara», badacze widzą raczej patronat «Snu nocy letniej». 
W rzeczywistości jest to zmieszanie Szekspira komediowego z tra
gicznym. 

Słowacki nie wierzy w bezkonfliktową idyllę czasów mitycznych. 
Pod słomianą strzechą ubogiej wdowy rosną dwie córy, dobra - jasna 
Alina, i zła - czarna Balladyna. Wskutek działań Goplany świat fantas
tyczny i ziemski zostaną zmieszane i przed Balladyną, która byłaby po 
prostu złą dziewczyną, otworzą się wielkie możliwości ujawnienia 
własnej natury na szerokiej arenie życia. Awans społeczny za wszelką 
cenę, także przez zbrodnie, przede wszystkim przez zbrodnie. Obok 
więc ironicznych perypetii dziejących się na przecięciu planu fan
tastycznego i ludzkiego - miłość Goplany, tworu «Z mgły i galarety», do 
pijanicy, wiejskiego parobka Grabca - rozwija się w dramacie wątek 
histori krwawej, związanej z walką o koronę Popiela i tron królewski. 

Jest to również baśń o władzy, tyle, że ponura i pełna okrucieństwa 
i refleksji moralnych wykraczających poza bajkę o krwawych władcach. 
Refleksje te odsłaniać mają prawdy o naturze ludzkiej, o fascynującej sile 
zła, o magii władzy i także jej mechanizmach. Balladyna pierwszą 
zbrodnię popełnia niejako bezrefleksyjnie, popychana pragnieniem 
usunięcia przeszkody do wspaniałego małżeństwa. Ale wnioski ze 
zbrodni, z przekroczenia prawa, wyciąga już w pełni świadomie, wnioski, 
które uczynią z niej wielką zbrodniarkę i przyszłą królową: «„.będę żyła, 
jakby Boga nie było», stwierdza Balladyna, kładąc tamę lękom moral
nym i wyrzutom sumienia. Odtąd walkę o zachowanie swej strasznej 
tajemnicy i wkrótce walkę o władzę prowadzić będzie stanowczo, ener
gicznie, bez liczenia ofiar, które padają po drodze. Jest rzeczywiście, jak 
sama stwierdza, «odważną z ludźmi» i w pewnym sensie staje się 
idealnym typem zbrodniarza, obdarzonego geniuszem zbrodni i kon
sekwencją działania. 

Balladyna osiąga tron, pokonując niewiarygodną odległość dzielącą 
wiejską chtę od królewskiego stolca. Wszakże osiągnąwszy ów sukces -
ginie. Fakt ten można tłumaczyć wielorako. A więc istnieniem wyższej 
sprawiedliwości, która wymierza karę. Bóg może istnieć, choć Balladyna 
stara się o tym nie wiedzieć, zamykając swe działania w obrębie spraw 



ziemskich. A przecież po zabójstwie siostry na jej czole pojawia się nie 
dająca się usunąć krwawa plama. Plama «nadnaturalna», symboliczne 
piętno zbrodni, które może wskazywać na więź między ziemskim i me
tafizycznym porządkiem rzeczy. Piorun byłby więc tylko wykonawcą 
boskiego sądu. 

Finał ten wolno rozumieć także wedle etyki laickiej jako klęskę 
wyobrażeń Balladyny o możliwości podziału życia na dwie połowy: 
występną, przed sukcesem, i cnotliwego władcy po osiągnięciu tronu. 
Śmierć Balladyny byłaby wówczas przede wszystkim ciosem w tak 
pojętą podwójną buchalterię etyczną. 

Ale wolno też widzieć w Balladynie postać tragiczną, która w czasie 
rozwoju wypadków uzyskuje świadomość etyczną, a wraz z tym zdolność 
oceniania własnych czynów. Końcowe sceny sądu zawierałyby także 
ocenę bohaterki przez nią samą, zakończoną surowym werdyktem: 
winna śmierci. Piorun okazywałby się egzekutorem własnego wyroku 
Balladyny - królowej, która nie chce skorzystać z łatwych wybiegów 
oszukania sprawiedliwości. Ten wyrok na samą siebie uwzniośla ją 
i przydaje jej postaci wielkości tragicznej. 

Nie tylko postać tytułowej bohaterki i finał są wieloznaczne i dające 
się różnorako interpretować. Także «Zabawa w Szekspira» ze «Snu nocy 
letniej» nie ma wyłącznie zabawowego i komicznego charakteru, choć 
związana jest - jak w Szekspirowskim wzorze - z komedią kontrastów, 
pomyłek i niestosownych wyborów, np. sylfy spowodują zakochanie się 
Kirkora w obu córkach wdowy, one też z pustoty skradną prawdziwą 
koronę Popiela, sentymentalny Filon zakocha się w zmarłej Alinie, 
tęczowa Goplana zapała miłością do «mięsnego» Grabca. Albowiem 
pojawia się jeszcze w «Balladynie» jeszcze inna siła sprawcza, która 
gnmtownie plącze ludzkie losy. To ironiczne fatum, związane z roman
tyczną kategorią ironii. Na pozornie komediowe igraszki pomyłek wolno 
więc spojrzeć jako na efekt działań owego ironicznego fatmn, rządzącego 
przebiegiem zdarzeń i losów.W jego tryby wplątane są obydwie sfery 
rzeczywistości utworu - realna i baśniowo-fantastyczna. 

Ironia nie kwestionuje jednak ani nie tunniejsza problematyki etycznej 
i psychologicznej związanej ze zbrodnią i władzą. Jest to problem całej 
twórczości Słowackiego, wszakże rozwiązywany coraz inaczej. W« Bal
ladynie» głównie w płaszczyźnie etycznej i psychologicznej. Niezadługo 
punkt ciężkości przestmie się ku metafizyce, ku pytaniom o miejsce zła 
i zbrodni w duchowym porządku świata i rozwoju dziejów. Będzie to już 
era «Króla-Ducha». 

Alina Witkowska 

«Romanty:m», PWN, W-wa 1989. s. 156 -158 

Mieczysław Inglot 

U W A G I O «B A L L A D Y N I E» 

(TRADYCJA) 

Słowacki odtwarzał h·adycję w chwili światopoglądowego przełomu. 
W chwili, w której ironiczny czy przypadkowy bieg wydarzeń, wynik 
nadużycia przez ludzi przyrodzonej im wolności, zdawał się przekreślać 
możliwość realizacji tradycyjnego powołania narodu, a tym samym 
skazywać go na zagładę. Drzewo tradycji zaczęło rodzić nieprzewidziane 
owoce. 

Nieobecność tradycji w historii była jednak nieobecnością chwilową. 
«Tradycji jest dość odkląć się i wyjść za kulisy, aby przekląć» pisał 
wnikliwie Norwid. Świadectwem czuwania tradycji nad historią okaże 
się scena sądu nad Balladyną. Wyrazem ujawnienia się tradycji w świa
domości samowolnej jednostki będzie zwycięstwo smnienia nad zbrodnią. 
Pionm zamykający dramat ujawni jednocześnie harmonię między tradycją 
a naturą. 

(MIT KORONY) 

Mityczny początek narodowych dziejów symbolizowała w drama
cie cudowna korona. Jej cudowność wiązała się z faktem, iż darował ją 
Lechowi jeden z Trzech Króli. Była to korona, którą błogosławiło swoją 
rączką Dzieciątko Jezus. Cudowna korona towarzyszyła narodzinom 
narodu i w epoce jego rozkwitu. Z chwilą, gdy uzurpator włożył na 
skroń fałszywą koronę, na kraj zaczęły spadać nieszczęścia. 

Początek działania mitu został przez poetę przestmięty w przeszłość 
i ukazany, w ramach «przestrzeni teatralnej», jako wydarzenie opowie
dziane przez Pustelnika. Ale korona okaże się w dramacie rekwizytem 
znaczącym.Jej sceniczne dzieje staną się osią przyszłych wypadków. Co 
więcej, będzie ona współtworzyć historizoficzną konceptję utworu. 
Koncepcję, której istotą będzie spór między wolnością i demokracją 
a niewolą i absolutyzmem. Między mitem, ukazanym głównie w ramach 
«przestrzeni teatralnej», ale obecnym na scenie, a górującą w «przes
trzeni scenicznej» historią: obrazem ludzkiej samowoli i niewierności 
wobec legendy. 



(WOLNOŚĆ I KONIECZNOŚĆ) 

Twórczość Słowackiego rozwijała się pod znakiem nadziei uchwyce
nia «harmonii najfatalniejszych naszych czynów z myślą Boga o świecie» . 
Jak bowiem pisał dalej, ujawniając poetyckie credo, «anielskie granie 
lutni człowieczej» musi nareszcie ludziom ohydzić podłość i małość -
takie zwierciadla na ludzi wieczną piękność odbijają» . 

Dlatego też w ramy obrazu «Zachwianego ładu», jaki kreślił w liście 
dedykacyjnym, włączył wiarę w istnienie «praw boskich» i w możliwość 
rozwiązania zagadki narodowego bytu, ukrytej w pradziejach. 

Pod znakiem przekonania o istnieniu ponadindywidualnego 
porządku kreślił poeta dramat sumienia Balladyny. Ale równolegle 
z przedstawionym już wielkim konfliktem psychologicznym, rozwija 
się w dramacie konflikt polityczny: konflikt między ideą narodu, a kon
cepcjami państwa. Ujawni się on w dramacie w dwóch postaciach. Jako 
dylemat prawa i władcy oraz konflikt między charakterem kandydatów 
do tronu a ideą posłannictwa narodu, symbolizowaną przez koronę 
Lecha. 

(PRAWO I WŁADZA) 

Balladyna osiąga władzę przez przypadek. Nieoczekiwana szansa 
pozwala jej wstąpić na drogę kariery, która staje się jednocześnie drogą 
zbrodni. Sukces uczy ją bezwzględności. Nękana wyrzutami sumienia 
zdaje sobie sprawę ze zbrodniczości swojego postępowania. Ale przez 
długi czas uważa, że jest to probem, z którym musi się uporać sama, 
problem między nią a Bogiem. Przysięga «sobie samej, w oczach Boga, 
być sprawiedliwą. Uważa, że prawo nie może sądzić władcy («Sąjednak 
zbrodniarze wyżsi nad wyrok, święci jak ołtarze, niedosięgnieni»). 
Pragnie panować «bez ludu woli .. . » a w nadziei, że po osiągnięciu 
władzy będzie «wyższa nad sąd ludu». 

Słowacki zdecydowanie opowiedział się po stronie prawa i prawo 
wyrasta w dramacie ponad władcę . Swoistość rozwiązania poety polega 
na takim rozegraniu konfliktu, że owo zwycięstwo ma charakter 
«Zewnętrzny» i «wewnęb·zny» jednocześnie. Obowiązek sądzenia według 
prawa wynika z obowiązujących w państwie przepisów - ale jednocześnie 
jest wyrazem triumfu sumienia nad zbrodnią. 

(PRZEZNACZENIE) 

Konstruując postać Balladyny Słowacki wzmocnił i uwypuklił ele
ment wolności w jej poczynaniach. Ambicja, samowola i despotyzm 
bohaterki zarysowaly się w ten sposób wyraźnie. Ale w jej dramatycznych 
losach zawarł poeta element przeznaczenia, współdecydtrjącego o ksztalcie 
jej poczynań, ograniczający wolność, a tym samym jakby zdejmujący 
część winy. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rolę przeznaczenia pełni 
Goplana. Jako rywalka ma ona wszelkie powody ku temu, aby nie 
ingerować w bieg wydarzeń i dopuścić do spełnienia zbrodni. Ale 
Goplana nie chciała rywalizacji sióstr, chciała tylko zwycięstwa Balla
dyny. Nie spowodowała zbrodni, chociaż jej nie zapobiegła . I na tym 
polega jej wina. Nie odgrywa zatem roli przeznaczenia.( ... ) 

Ale Balladyna nie może rozstać się z myślą o zostaniu żoną Krikora, 
nawet za cenę wskrzeszenia siostry. Wtedy dopiero Goplana oddaje głos 
przeznaczeniu. Nie korzysta również Balladyna z szansy, jaką daje jej 
Pustelnik. I Pustelnik wskazuje na kształt przeznaczenia w dramacie. 
Przeznaczeniem będzie boska sprawiedliwość . 

«Ws tęp» do: «/u/ius: Słowacki, «Balladyna». 
Oprac. M . Inglot. Wyd. V :mi<m. WroclmP 1976, 

BN, seria I, nr 51, s. XX, X X VII, LXVI, LX VIII, 
LXXIII-LXXIV 
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Herb Kirkor 

Wojciech Młynarski 

BALLADA O MALINACH 
Biały dwór, białe siodło 
i gryka jak śnieg, biały śnieg, 
czarny bór szumi wkoło, 
jak szumiał przez wiek, jak przez wiek; 
dwie dziewczyny, gołąbki dwie, 
na maliny wybrały się, wybrały się. 

Każda z nich piękna, młoda, 

we dworze zaś pan, możny pan, 
z hojną czeka nagrodą 
dla tej, co mu da pełen dzban; 
rwą dziewczyny, z zapałem rwą, 
a maliny czerwone są, czenoone są. 

Baj, baj się, ballado ma, 
no, która z nich dzban pienosza da - dzban da? 

Pienosza zbiera uczciwie, 
dzban pełny ma już, pełny już; 
druga zła, patrzy chciwie 
i chwyta za nóż - ostn; nóż, 
nóż do góry podnosi, a 
tamta na to wyciąga dwa, wyciąga dwa. 

Baj, baj się, baj, ballado ma 
bo tamta ma nóż, a tamta dwa - aż dwa! 

Panna zła już ze dwora 
uciekła hen, gdzie Rzym, gdzie Kn;m 
w borze zaś szumi morał 
że kto człekiem złym, człekiem złym, 
nóż mu jeden wystarczy, a 
uczciwemu potrzebne dwa, potrzebne dwa„. 
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