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"C!tcę wierz_yć w szlac/Jcmość ludzkiego duch.a. C!tcę wierzyć, że ludzkość w gruncie 
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Ale jestem cholemie pewien, ż~ wrócę jako delfin". 
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Kilka sl6w dla licealisty niewystotrza}ących jednak do napisania recenzji na ocenę pozytjwną 

"Balladyna'' powstała w Genewie w 1834 roku /drok 1839 w Paryżu/. . 
Ta udramatyżowana, cwma baś1/ przenosi nas w "czasy bajazne kolo }ez.fora Copia", 
w "czasy króla Popiela". Bohaterką krwawego dramatu jest Balladyna, 
dziewczyna-zbrodniarka, pałająca pragnieniem wybicia się nad swój chłopski stan, 
żądna władania. By zostać żoną rycerza zabija podstępnie swą siostrę-rywalkę 
"cichą a piękną" Alinę. Pozbawiona wyrzut6w sumienia, w jakimś szaleńczym 
zapamiętaniu podąża drogą znaczoną morderstwami. Zdobywa upragnioną 
koronę. Ąle Ballady11a - królowa ze znamieniem Zbrodni, nie może ujść kari;qcemtt 
wyrokowi losu-ginie rażona piomnem. Ponury świat dramatu, jest jednak "przez 
pryzmat prz.epuszczony i na tysięczne kolory rozbity", zwlaszcw, że scenografia 
jest dziełem "plastyk6w awangardowych 11

• • . . 

.Świat "Balladyny 11 napiętnowany tragizmem ironii losu, w kt.órym . 
wszystko dzieje się na opak a tajemńicze siły drwią z ludzkich zamierzeń jest 
światem z pogranicw groteski, światem niemal absurdalnym. To jednak nasz 
świat: Ironiczne fatum wydaje się być silą sprawczą, która gmntoWnie plącze losy 
ludzkie. Na pozornie komediowe igraszki po11rylek można spojrzeć jak na efekt 
dziiań owego fatum, rządzącego przebiegiem zdarzeń i los6w. Ironia nie . 
kwestionujejędnak ani nie ttmn'iejsza problematyki etycznej i psychologicznej 
związanej ze zbrodnią i władzą, czyńigc z "Balladyny" przyp(Jwi.eść o władzy, tyle 
że ponurej;pehiej olmtcieństwa, bezmyflności i reflek.!fi moralnych 
wykraczających poza bajkę o krwawych władcach. Refleksje te qdslvnić mają 
prawdy o naturze ludźkif!/, o fascynującej sile zla, o magii i mechanizmach władzy, 
o czlowieku uwikla1rym w r:haosie problem6w i często bezsilnym wobec mocy, 
których jesNgraszką. 



Kilka słów o interpretacji 

Interpretacja utworu literackiego, zwłaszcza dzieła wybitnego, nie może 
być w pełni wyczerpująca, nawet wówczas, gdyby zsumować szereg interpretacji 
możliwie doskonałych, rozpatrujących dane dzieło z rozmaitych punktów 
widzenia. 
W przypadku dramatu możliwości interpretacyjne sąjeszcze szersze. 
ponieważ do głosu dochodzą rozmaite realizacje sceniczne będące wynikiem 
konkretnych koncepcji reżyserskich. Jest to naturalne i oczywiście odnosi się 
równierz do "Balladyny" Juliusza Słowackiego. 
Było dotąd wiele realizacji scenicznych tego dramatu, od lwowskiej 
prapremiery w 1862 roku, aż po czasy współczesne, a każda z nich stanowi/a 
odrębne dzieło teatralne, nie tylko ze względu na scenografię czy grę aktorską, 
lecz przede wszystkim ze względu na wskazanie określonych wartości tekstu 
literackiego. 
Znawca teatru, Edward Csato, stwierdza, że przy "Balladynie", jedynym z 
największych pod względem rozmiarów dramatów Słowackiego, zawsze 
przedstawienie teatralne musi pominąć jakies'fragmenty, stąd też najczęściej 
"epilog usuwano, tekst Filona mocno skracano". 
"Balladyna"jako dzieło wyjątkawo zasobne w rozmaite wątki, motywy i 
problemy daje wiele możliwości inerpretacji reżyserskiej. Istotny może być 
problem władzy i moralności, tragizm narodowego losu w obrazie zamierzchłych 
czasów - obrazie ukształtowanym pod wpływem bolesnych wydarzeń z dziejów 
Polski współczesnej poecie, motyw korony Lecha, pełniącej symbolicznąfunkcję 
narodowego talizmanu, rozmaite elementy wywodzące się z tradycji literackiej 
obcej !zwłaszcza twórczość Williama Shakespeare'al i rodzimej !ballada 
Aleksandra Chodźki "Maliny", Adama Mickiewicza "Lilie"/, mającej swe źródło w 
folklorze, wreszcie realizm i fantastyka, sielankowość i baśniowość, tragizm i 
groza przemieszana z komizmem oraz romantyczną ironią. itd. 
Jf'.ystarczy wspomnieć dwa skrajnie odmienne przedstawienia z 1974 
roku; w rezyserii Adama Hanuszkiewicza na scenie Teatru Narodowego i 
Mieczysława Górkiewicza w krakowskim Teatrze Bagatela. W przedstawieniu 
warszawskim wyeksponowane zostały szczególnie elementy komiczne a akcja 
"uwspółcześniona" niezwykłymi wówczas efektami specjalnymi -jazdą Goplany na 
nowoczesnym, japońskim motocyklu. W przedstawieniu krakowskim panował 
natomiast przejmujący grozą tragizm. 
Również historycy literatury, najwybitniejsi znawcy twórczości 
Słowackiego wyrażali różne, często odmienne zdania na temat treści i przesłania 
"Balladyny" 
Juliusz Kleiner twierdził iż Słowacki miał złożyć w dramacie ironiczny 
hold przypadkowi jako regule rządzącej światem. 
Kazimierz Wyka, Wacław Kubacki, Jarosław Maciejewski pisali o 
"Balladynie"jako utworze o a nbicjach światopoglądowych, jako o dramacie 
historiozoficznym. Według Maciejewskiego w "Balladynie" chodzi o 
narzucenie przeświadczenia, że utwór ten tworzy pewną najogólniejszą metaforę 
dla całej polskiej współczesności politycznej początków XIX wieku. 
Raport cenzora carskiego zaliczył baśniowy dramat Słowackiego do 
liczby utworów zakazanych - uznał mowę Grabca i początkowe kwestie Pustelnika 
za satyrę na absolutną monarchię carską. 

Weintrattb zauważył, że "Balladyna"jest jesuze jednym pr.<;ykładem 
wspanialej żywo111ośd fonnolnf!f i odkrywczości polskiego dramatu 
romantycznego. I też na swój spos6b prekursorką dzisif!f szegv teatro groteski i 
absurdu. 
Zygmunt Krasitlski pisał o "Balladynie"- 1111ajpruślicz11iejsza epopeja, 
ale nie homeryczna jak Pan Tadeusz, tylko ariostowska, sama z siebie żartująca, 
pryskająca na wszystkie strony fo11tasmaoriq, kapryśna, swawolna a zawsze i 
wsz,ędzie przyciągająca". 
Sam Słowacki stwierdził, ż.e w drom.ocie tym "z Polski dcm.mf!f tworzy 
fantastyczną legendę" i zalicza go do planowanych "sz.eściu tragedii, czyli kronik 
dramatycznych" o zamierzchłą przesz/ości narodu. W liśde dedykacyjnym, 
adresowanym do Zygmunta Krasińskiego i poprzedzającym dramat, Słowacki 
m6wi o poznawczym sceptycyzmie oraz artystycznej i historiozoficznej 
"niekształtności" 11Bolladyny 11.Ko11flikty dramatu mają zjed11tj stro11y obrazowat 
dyshannoni.ę świata, prze/awiajqco się iW sprzecznośdoch między intenqq a 
wynikiem czynu cdowieko. Z drugitj zaś strony ta ''ariostyczna" igraszka mia/a w 
inte1l(ji poety odsło11itjakąf konstmk~,9nq ideę. Talent poetycki- "wew11ętrz11a 
siła żywota" zapowiada wydobyde "z ciszy wiekowej" "ch6nfw prorockich", a 
piomn kończ.qcy dmmot miał rozjoś11i1' "mglę dzif!f 6w przeszłośd ". Przyszłego 
odbiorcę miała owa tragedio bawitjok baśń. A jed11ocześ11ie uczyt "jakiejś 
harmonii i dromatycz11f!f formy". Bo przecież miało to byt nfwnież "n:.ecz polska 
ale nie patriotycz11a" oraz "gorzkie dzieło". 
Gdyńska realizacjo spektaklu, w świetle ostom ich wydaneń, wydoje się 
byt "rzecz4 "jok nojbardzif!f "polską" i jak 11ajbardzifj ''gorzkim dziełem''. Nie jest 
to uwsp6łcześniono ~rsja 11Ballady11y 11

• To wsp6łczesnośt pisze ten tekst. 

W programie wyłor:.ysto110: S/{lDJ)nrki o Boi/ody nit, Wo=n 1970, J. ilfndtjewski, _ 
Trzy szkict romofltycwt, PoM011 /967, Art:)•dzielo littmt11ry polskitj, pod rtd. S. Crusuu1ko 1 

A. Nitw0loł, f?=-,,,Jf.., 1987, W Wei11tro11b, Bollodyno, czyli w/Jawo w szel:spiro, Po111iffl1/I: Litn-ocld 1970 flr.4 
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