




OSOBY: 

PROLOG 
Marek Mokrowiecki 

PUSTELNIK, Popiel Ili wygnany 
Henryk Błażejczyk 

KIRKOR, pan zamku 
Andrzej Walden 

MATKA, wdowa 
Jadwiga Bogusz 

BALLADYNA 
Magda Bogdan 

ALINA 
Barbara Misiun 

FILON, pasterz 
Bogdan Kokotek 

GRABIEC, syn zakrystiana 
Michał Breitenwald (gościnnie) 

FON KOSTRYN, rycerz Kirkora 
Cezary Kapliński 

GRALON, rycerz Kirkora 
Zygmunt Wiaderny 

KANCLERZ 
Zbigniew Płoszaj 

POSEŁ ZE STOLICY GNEZNA 
Janusz Hamerszmit, Witold Mierzyński 

LEKARZ KORONNY 
Jerzy Bielecki 

SZLACHCIC I, WOŹNY SĄDOWY 
Eugeniusz Paukszto 

GONIEC I 
Jerzy Wieczorek 

GONIEC li 
Mariusz Zabrzyński 

SZLACHCIANKA I 
Zdzisława Bielecka-Piórkowska 

BISKUP 
Piotr Kraus 

SŁUŻEBNA 
Katarzyna Wieczorek 

Rycerze, służba zamkowa, mieszczanie 

OSOBY FANTASTYCZNE 

GOPLANA, nimfa, królowa Gopła 
Krystyna Michel 

CHOCHLIK 
Grażyna Zielińska 

SKIERKA 
Hanna Zientara 

ELF 
Beata Łuczak 

Za czasów bajecznych, koło jeziora Gopła. 



Bohdan Urbankowski 

Balladyna 
- mity i szyfry 

"MALINY" 

Wydawać by się mogło, że wiemy już wszystko. Pamiętamy ze 
szkoły: Aleksander Chodźko napisał balladę "Maliny". Tomik "Poezyj" z 
tym utworem przesłał wraz z dedykacją Słowackiemu, którego tak to 
natchnęło, że nie mogła nie powstać "Balladyna". Treść i imię zawdzię
czała balladzie. 

Na pozór wszystko się zgadza. Ballada Chodźki opowiada o panu, 
który "równie kocha" dwie siostry, opowiada o zawodach w zbieraniu 
malin i o zbrodni. Zgadza siP: piętno w formie kropli krwi i nawet "dudka 
osobliwa" - fujarka, która wyśpiewuje tę historię . Jedna rzecz tylko musi 
budzić wątpliwości: Chodźko wydał swe wiersze w roku 1829 i od razu 
je przesłał Słowackiemu, który„ . czytając nie zwrócił żadnej uwagi na 
"Maliny". "Balladyna" powstanie przeszło 4 lata później - w listopadzie 
1834. Pisząc o niej z Genewy do matki (18 XI I 1834) Słowacki nie 
wspomina o Chodźce, lecz mówi: "Tragedia cała podobna do starej 
ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie 
historycznej( ... ) Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo z którą znajomą 
sztuką, to chyba z "Królem Learem" Szekspira". 

Czy poeta zacierał ślady? Niespecjalnie. Ale i tak to mu się nie 
udało: krytyk Antoni Małecki uznał, iż "Słowackiemu treści głównie 
dostarczyła znana owa, bo na całej przestrzeni kraju śpiewana powia
stka o dwóch siostrach (która potem) słabiuchno została przelana w 
kształt ballady przez A Chodźkę". Biedny, nie dość że okradziony, to 
jeszcze spostponowany Chodźko musiał listami upominać się o swoją 
własność, przypominając, iż ballada wcale nie była "znana i śpiewana", 
ale że została w całości wymyślona przez niego na wzór pieśni ludowych. 

A jednak pisząc "Balladynę" Słowacki miał prawo nie pamiętać o 
czytanych przed laty wierszach Chodźki, miał prawo i obowiązek nie 
myśleć o tym długo. Musiał bowiem myśleć o czym innym. A plagiat? -



Plagiat jest dopuszczalny, jeśli przewyższa swój pierwowzór. Wtedy 
zresztą przestaje być plagiatem. Ballada Chodźki była pożywieniem 
"Balladyny" . Ale ptak jest czymś więcej, niż ziarno, którym się żywi. 

POCZĄTEK NARODOWEJ MITOLOGII 

Czym miała być "Balladyna" wyjaśnił sam Słowacki w liście dedy
kującym ten dramat Krasińskiemu: miała być "epizodem wielkiego po
ematu („.) który ma się uwiązać z sześciu tragedii czyli kronik dramaty
cznych". Wierszyk Chodźki nie był już ważny. Ważny był wielki plan: 
sześć pseudokronik miało tworzyć baśniowe dzieje Polski, baśniowy mit 
o Początku. Było to wyzwanie ponad siły. Cykl urwał się na "Lilli Wene
dzie" (1839), od biedy można doliczyć do niego fragmenty "Kraka" 
(1840). Ale plan Słowackiego - jeden z najważniejszych programów 
świadomego tworzenia kultury - wart jest staranniejszego omówienia. 

"Ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę, z ciszy wiekowej 
wydobywam chóry prorockie" - pisze dumnie poeta o swym dziele. Słowa 
te można i trzeba rozszyfrować: kryją one dramat narodu pozbawionego 
pc..ństwa. Nie przypadkiem Słowacki nazwał siebie "rycerzem napowie
trznej walki, która się o narodowość naszą toczy". Polski nie ma na mapie 
ziemi, ale Polska unosi się ponad nią. Ostatkiem sił. 

Rolę rycerzy muszą przejąć poeci, rolę polityki - literatura: ona 
jedna może ocalić tożsamość narodową Polaków. Może i musi zbudzić 
w nich dumę z przeszłości, bo tylko w ten sposób budzi się godność na 
dzisiaj i ambicję na jutro. "Balladyna" wpisuje się w wielki, tragiczny 
program Mochnackiego: istnieć poprzez kulturę, istnieć poprzez mitolo
gię narodową - wbrew historii. Literatura ma być skarbnicą wartości, 
zbiorem wskazówek, s u m i e n i e m. Program ten - jako obowiązek -
podjęli wszyscy najwięksi: Mickiewicz - przede wszystkim w wykładach 
z literatury słowiańskiej, które były "przewodnikiem po skarbcu", Ciesz
kowski - tworząc narodową "filozofię czynu", ba, ateista Dembowski 
postulując zbudowanie religii narodowej. 

Słowacki nie napisał swego cyklu. "Balladyna" jest zaledwie po
czątkiem mitu, zbiorem części wskazówek i równie cząskowym sumie
niem narodu. Ale nawet ta część daje wyobrażenie o tym, jak wielka 
miała być całość. Tak wielka, że nie tylko Słowacki, ale i Szekspir, nie 
byłby w stanie jej stworzyć. Takie dzieło mógłby stworzyć tylko Bóg - ale 
On nie mógł układać pogańskich mitów. Planowany przez poetę cykl 
musiał pozostać nie skończony. Popatrzmy zatem na część, którą zre
alizował poeta. 

Zgodnie z regułami mitotwórstwa poeta dzieli świat na sacrum i 
profanum. Miejscem świętym (chociaż nie całkiem) jest Gopło, mityczne 

" 

Centrum Polski. Tu mieszkają bogowie i ludzie, tu mieszają się, zderzają 
ich losy. Gdyby miejsce to było całkiem święte - zło nie miałoby wstępu 
i dramat nie byłby możliwy. Kraj nad Gopłem jest więc miejscem pośred
nim: leży bliżej Królestwa Cieniów niż Pól Elizejskich, możliwe są tu cuda 
pustelnika, ale włóczą się też upiory, a umarli łowcy "mglistymi psami 
mgliste pędzą tury" 

Zjawiają się też pierwsi bogowie, ale ci pośledniejsi, związani z 
siłami Natury: Goplana - to bogini wód, Skierka i Chochlik - to zaledwie 
sylfy - duchy powietrza.Jeden z nich, Grabiec, jest wręcz zdegenerowa
ny: z leśnego bóstwa, łużyckiego odpowiednika Sylena, zrobił się mo
czymorda i przygłup. Nie kojarzy on się już z grabami (ana!.: Rokita -
diabeł wierzbowy) , ale raczej z grabiami, na domiar złego jest synem 
organisty, w czym liberalna krytyka widziała nie tylko pomieszanie ~
gaństwa i chrześcijaństwa, ale także złośliwość pod adresem chrzesc1-
jaństwa, które zniszczyło czysty świat Natury. 

Można w dramacie dopatrzeć się podobieństw do "Króla Leara" 
(Wdowa) - nie można jednak nie spostrzec, iż swą najgłębszą strukturą 
"Balladyna" powtarza wzorcowy mit naszej kultury: Dzieje Abla i Kaina. 
Pierwiastki zła i dobra symbolizują początkowo Balladyna i Alina, potem 
- gdy Aliny zabraknie, a poeta zechce ukazać zło i dobro w walce - rolę 
ich przejmą Kirkor i von Kostryn. W obu przypadkach zderzenie zła i 
dobra kończy się klęską tego ostatniego. 

w mit "Balladyny" Słowacki wpisał odwieczny problem polskiej 
kultury: sprzeczność etyki z polityką. Jest to problem słabości , a raczej 
bezsilności dobra wobec zła. By zwyciężyć zło, trzeba posłużyć się jego 
metodami - ale wtedy dobro przestaje być dobrem. Uosobione przez 
Alinę i Kirkora dobro musi poniść klęskę : jest bezsilne wobec oszustwa, 
zdrady, zbrodni. Tak zresztą - pisze o tym Słowacki wielokroć - było i w 
naszej historii. Podporządkowanie polityki etyce okazało się samobój
cze. A jednak„ . 

Zło także nie wygrywa. I tu można dopatrzeć się optymizmu 
Słowackiego : zło zostaje zniesione przez Naturę. Moralne czy też raczej 
antymoralne monstrum - Balladyna - zostanie usunięte jak wrzód albo 
raczej jak różne pokrewne monstra: jaszczury i pterodaktyle, których 
zbyt wybujały rozwój zagraża równowadze przyrody. Natura napiętnuje 
najpierw Balladynę krwawym znamieniem czyniąc z niego znak ostrze
gawczy. Natura wyda ją potem głosem wierzbowej fujarki, Natura w 
końcu zabije ją piorunem. . 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż istnieje spór wśród krytyków, 
czy piorun rzuca Goplana (bądź " nadgoplańska Hekate", o której pisał 
Kotowicz) , czy też jest on zemstą Natury. Może także być karą Bożą. 
Wtedy problem, czy narzędziem Boga jest Goplana, czy też bezpośred-



nio piorun jest zgoła drugorzędny. Czy jednak sam Słowacki wierzył w 
happy end swojej baśni? Czy wierzył w klęskę zła? W dobroć lub chociaż 
obojętność Natury? 

POJEDYNEK Z SZEKSPIREM 

Kolejna zagadka zaszyfrowana została w jego formie. Padł tu już 
tytuł "Król Lear" - jako klucz szyfru właściwszy byłby 'Makbet", jeszcze 
właściwszy ·sen nacy letniej• . Słowacki nie ukrywał istnienia tego klu
cza, nie zacierał śladów Szekspira - on się pojedynkował. W przywoły
wanym już tu liście do matki pisał o "Balladynie' : ·o gdyby stanęła kiedy 
przy królu Learze' . 

Nasz poeta w ogóle miał charakter sportowca. Jego ojciec napisał 
•Mendoga" - on musiał napisać "Mindowego'; Malczewski "Marię" - on 
"Bieleckiego•; Mickiewicz "Wallenroda" - on "Hugona• , a potem cały 
dramat "Konrad Wallenrod', tyle że nie dał rady, przegrał. ' W aria Stuart' 
była pojedynkiem z Schillerem, "Balladyna' , w jednym ze swych wymia
rów, pojedynkiem ze •snem nocy letniej". Historia Goplany i Grabca jest 
odpowiednikiem miłości Tytani do Spodka zmienionego w osła; Chochlik 
i Skierka mają odpowiedniki w Puku i jeszcze w paru elfach; w obu 
dramatach zetknięcie świata bogów i świata ludzi staje się przyczyną 
tragedii. Ale: wątek Wdowy jest świadomą korektą wątku Leara, który 
Słowacki uważał za słabo umotywowany. Niechęć córek do ojca -
dobrego i niczym im nie zagrażającego - jest psychologicznym kiksem. 
'Balladyna• nie popełniła tego błędu: tutaj obecność Wdowy zagraża 
bezpieczeństwu córki, dekonspiruje pochodzenie, grozi ujawnieniem jej 
zbrodni. 

W pojedynku z Szekspirem Słowacki pomaga sobie.„ Szekspi
rem. Początek-przepowiednia to chwyt rodem z "Makbeta', dramat ów 
przypomina też scena uczty, podczas której zjawi się duch Aliny, a także 
scena zabójstwa Grabca. Balladyna ma zresztą wiele rysów szekspiro
wskiej Lady Makbet. W ten sposób posiłkując się dwoma największymi 
dramatami Szekspira, Słowacki pokonuje dramat trzeci : 'Sen nocy let
niej•. 

HISTORIA JAKO PODŚWIADOMOŚĆ MITU 

Jak każdy wielki utwór "Balladyna• jest szyfrem podwójnym: pry
watnym i zbirowym, niejasnym dla samego poety i nie do końca jasnym 
dla całego narodu. Mówiliśmy o rzeczach zbadanych i ustalonych przez 
krytykę. Wspomnijmy o rzeczach ciemnych, niezbyt pewnych. ' Ballady
na' w zamiarze Słowackiego miała rozgrywać się poza historią i prze-

) 

) 

'\ 
I 



ciwko historii, w mitycznym, wiecznym Tearaz. Ale niezależnie od poety, 
do mitu wtargnęła rzeczywistość. Przesączyła się jak woda podskórna 
l_ub jeszcze lepiej : zaczęła poprzez mit przeświecać jakby była obrazem 
stworzonym na zamalowanym już uprzednio płótnie . 

Trochę wbrew intencji poety powstała historyczno-polityczna 
wykładnia "Balladyny" . W postaci głównej bohaterki dopatrywano się 
obrazu carycy Katarzyny, która także zabiła męża i paru kochanków, 
oczywiście po uprzednim zużyciu. Grabiec jednym kojarzył się z Kon
stantym, innym po prostu z carem Mikołajem, który wprowadził w Króle
stwie dość zbliżone reformy: podatki, paszporty, rekruci, zakaz myślenia 
- nie był to program rodem z baśni, ale redem z naszej historii. 

Walka Kostryna z Kirkorem wydawała się symbolicznym 
skrótem Powsta11ia Listopadowego: tu i tam zwycięża zło i zdrada. 
Otoczony trupami, Kirkor zginął jak generał Sowiński - Kostryn awanso
wał jak Paskiewicz, który został Księciem Warszawskim. Widziana w tym 
wymiarze Balladyna byłaby symbolem Rosji. Problem tylko czy symbo
lem Polski miałaby być Alina, czyteżłaszącasiędostópzwyciężcy Rada 
Municypalna. Interpretacje te są, rzecz jasna, naciągane, odnotowujemy 
je raczej z obowiązku, na użytek np. błyskotliwych rozmów w antrakcie. 
Warto jednak pamiętać, że poeta nie tworzy ex nihilo. 

SZVFR NAJGŁĘBSZV 

Nie brakowało także psychoanalitycznych interpretacji Słowackie
go. Idąc tropami Bychowskiego i in. można "Balladynę• potraktować jako 
sen albo przynajmniej jak rodzoną siostrę snu, jak marzenie na jawie. 
Mielibyśmy wtedy prawo zastosować reguły intrpretacji zbliżone do tych, 
według których psychoanaliza bada sny. Pewne sprawy dla psychoana
lityka będą jasne: cierpienie Wdowy oznacza poczucie winy Słowackie
go względem opuszczonej matki; para sióstr symbolizuje ambiwalentny 
stosunek poety do kobiet: pociąg do ich słabości, lecz strach przed ich 
demonizmem; stają się one siłą groźną i niszczącą, kiedy przejmują 
kolejne role mężczyzn. Ten strach przed kobietami nie pozwolił się 
Słowackiemu ożenić. Kostryn wreszcie może być sennym obrazem 
ojczyma, Augusta Becu, tak jak poczciwy Kirkor - obrazem ojca poety, 
Euzebiusza. 

Czy interpretacja ta nie jest naciągana? Zapewne, jak i cała 
psychoanaliza. Ale i w niej jest ziarno prawdy: Jeśli utwór jest snem 
poety, to każdy z bohaterów snu-dramatu jest częścią jego świadomo?ci , 
jest symbolem jakiegoś problemu. Czy Kirkor jest ojcem, czy też ideal
nym autoportretem Słowackiego to problem drugorzędny, w sam raz dla 



domorosłych freudystów. Nie jest jednak sprawą drugorzędną problem 
całego dramatu: szukanie Ładu, borykanie się z Absurdem świata. 
Słowacki doznał tego Absurdu nie raz. Najdotkliwiej w czasie JXlWStania 
listopadowego. Od 19 lutego trwały bitwy grochowskie: w Warszawie 
zapanował JXlpłoch, likwidowano urzędy, wyjeżdżali znajomi. Panice 
uległ też Słowacki i wyjechał 8 marca. 9 marca Rosjanie cofnęli się spod 
Warszawy. 

Poeta nie przebaczył sobie tej ucieczki do końca życia. Po latach 
w "Rozmowie z matką Makryną Mieczysławską" napisze: "Godności nie 
mam, przed męką uciekłem". Poeta utracił wiarę w Boga już w 1827 r„ 
akurat kiedy otrzymywał chrzest z oleju; teraz utracił wiarę w jakikolwiek 
ład i sens świata. Widziany w tej perspektywie "Kordian" to najlepszy 
dramat XX-wiecznego egzystencjalisty. Absurdem jest tu wszystko: 
111iłość (przygoda z Wiolettą) , religia (scena z papieżem) i 
zaangażowanie społeczne - prowadzące wprost do szpitala 
psychiatrycznego. "Balladyna" napisar:ia po "Kordianie" jest dramatycz
ną próbą szukania wyjścia z sytuacji. Czy udaną? - Dobro przegrywa, 
bogowie okazują się bezsilni, gdy mieszają się w sprawy ludzkie, robią 
więcej szkód niż pożytku. Przegrywają - jak Goplana swą miłość do 
Grabca - i odchodzą. Baśń okazuje się już niemożliwa. Na placu boju 
pozostają tylko ludzkie namiętności, tylko zło. Balladyna zostanie w 
chwili, gdy chce zerwać ze złem. Czy więc poeta wierzył choćby w 
obojętność Natury? 

Wyrazem wątpliwości Słowackiego są fragmenty listu dedykacyj
nego mówiące o" nieprzewidzianych owocach, które wydają drzewa ręką 
ludzi szczepione". Kirkor pada ofiarą swej dobroci, Goplana - zda się 
stworzona dla Filona - wpada w łapy pijanego Grabca, dobra Alina 
zostanie zabita, zbrodniarka zostanie królową. Trudno uwierzyć, że w 
tym świecie piorun nie padł przypadkiem. Tylko ci, którzy nie zaznali 
Absurdu, mogą wierzyć w przyczynowe związki między słowami Balla
dyny, między zaklęciem-wyrokiem a wyładowaniem elektrycznym w 
chmurach. 

Czy pojedynek z Szekspirem był próbą ucieczki _od Absurdu? Czy 
próba zbudowania mitologii narodowej była tylko maskowaniem Absur
du? Czy kulturowy czyn - •napowietrzna" walka o Polskę- to nic więcej 
jak histeryczne poszukiwanie sensu? Jeżeli nawet, to przecież jest on 
właśnie czynem, właśnie przezwyciężaniem Absurdu. 

*** 



Juliusz Słowacki ZŁOTE MYŚLI 

... "wsz;yscy nie wycinać się (nie kłócić się), ale 
służyć wyższej idei powinni ... 
Idei każdy człowiek służyć może." 

Do emigracyi o potrzebie idei. 

Szewc: 
... "kiedy nie masz dratwy, to dziur nie kol sz;ydłem" ... 

Kordyan akt 3-ci. 

P. Strażnikowa: 
... "okaz;ya raz stracona nie wraca" ... 

Złota Czaszka akt 1-szy 

... "Jest fala na wypadków rzece, 
Jeśli się rzuci człowiek z nią, popłynie 
Aż na wierzch ludzi - w szczęśliwych fortece; 

Lecz jeśli raz się z tą falą ominie, 
To całe jego życie płynie smętne 
Nędzą i bólem" ... 

Posielenije pieśń Ili 

"To szczęście ziemskie jest tylko podrzędną rzeczą 
i wiedzą o tern wsz;yscy, którz;y tylko za szczęściem 

gonili i którym ten owoc w ustach zgorzkniał. .. 
albo ci, którz;y go nie otrz;ymali i dotąd cierpią" ... 
Paryż 18/3 1843 r. List do matki. 

Balladyna: 
... "Dziwnie, że się ludzie boją 

Ludzi jak Boga i więcej niż Boga." 
Balladyna akt 3-ci. 

K.Pułaski: 

"A ja wszędy w tej krainie 
Widzę jedną wielką bliznę, 
Jedną moją cierpiącą Ojcz;yznęl" 

Ksiądz Marek akt 3-ci. 

(Mieczysławska do Słowackiego): 
"Powiem tobie, że zamknięte rany 
Lepiej prz;ystoją Polce, niż korony." 

Rozmowa z Mieczysławską w. 31-32 

"Nad miecz i łańcuch straszniejsz;y, 
Który na duchu zabija." 

Król Duch r. IV. p ./. 

... "Mądrość - chorób duchowych lekarka." 
Król Duch r. I. p. I. 

... "Młode nasze Polki zawsze przebywają bardzo 
piękne krainy marzeń, 
aby sie kiedyś zamknąć i zakopać 
w najnudniejszej realności." 
Genewa. 30/6 1835 r. List do matki . 

"Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy." 
Lilla Weneda, prolog 

Balladyna: 
... "zwykle Lachom żal po czasie 

Zawraca głowę I sen cichy truje." 
Balladyna: akt 4-ty. 

"Że Polak daje się wieść - nie nowina!" 
Beniowski I. w. 440 

Przedstawiamy nowych aktorów 
Magda Bogdan 

Balladyna jest jej pierwszą rolą graną w zawodowym teatrze. 
Absolwentka PWST w Białymstoku. Grała w spektaklach dyplomowych: 
"Magia grzechu" Calderona w reżyserii Argentynki Adrianny 
Pizzini-Janik oraz w "Poecie zamordowanym" Apollinaire'a w reżyserii 
Zbigniewa Głowackiego. Przedstawienia te miały eksperymentalną 
formę łączącą żywy plan z lalkami. 

Z pochodzenia koszalinianka, kształciła się na rubieżach 
wschodnich, pracę teatralną podjęła na Mazowszu. 

Michał Brejtenwald 

Gra rolę Grabca gościnnie. Jego macierzystą sceną jest 
warszawski teatr Janusza Wiśniewskiego. Przed kilku laty w bydgoskim 
przedstawieniu "Wieczoru trzech króli" otrzymał za rolę Błazna nagrodę 
na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu. 
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W REPERTUARZE TEATRU 

William Shakespeare 
SEN NOCY LETNIEJ 

Ks.Jan Twardowski 
JEST MIŁOŚĆ ZA NIC 

Jaroslav Hasek 
HISTORIA PARTII UMIARKOWANEGO 
POSTĘPU (W GRANICACH PRAWA) 

Witold Gombrowicz 
TRANS-ATLANTYK 
Marek Nowakowski 
ZAPROSZENIE 

Marek Nowakowski 
WESELE RAZ JESZCZE 

Kornel Makuszyński 
BEZGRZESZNE LA TA 

Stanisław pejczer 
SOBOWTOR 

Lucy Maud Montgomery , 
ANIA Z ZIELONEGO WZGORZA 

W PRZYGOTOWANIU 

Spektakl wg. prozy 
Bohumila Hrabala 




