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A. I-:. BALICKl 

Z TĘCZOWYCH NICI... 
Słowacki napisał „Balladyrn;'', maj <!c łat 2:>. Doni<'isł o tym 

zuraz matce (w liście z dnia 18 grudnia 183,l), gdzi e ezytamy 
mitdzy innymi: „ \\' przeciągu mie~iąca upłynionego napi
sałem szlukr teatralną niby tragedię, pt. Ba 11 ad i n a. 
Z wszystkich rzeczy. które do tychczas moja mózgownica 
urodziła, ta tragedia jest najlepszą. zwłaszcza. ż<• otworzyła 
mi nową dro. rę, nowy kraj poetyczny, nietknię ty ludzką 
stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealny. 
Zobacz,·sz kicdvś, m a mo kochana, co to za dziwna kraina 
i czary·. Tragedia cała podobna do starej ballady, ułożona 
tak, jakby ją gmin układał. przeciwna ZLqwłnie prawdzi<' 
historycznej, czasem przeciwna podobietistwu do prawdy; 
ludzie jednak, starał<-m sir. aby byli prawdziwymi. aby 
w sercu mieli nasze serca. :\'ie mogę ei tu dać, kochana mamo, 
wyobrażenia dokładnego rodzaju dramatyczności mojej tra
gedii. Jeżeli ma ona rodzime podobieństwo, z którą znajomą 
sztuką, to chyba z „krMem Learem" Szekspira. O gdyby 
slanrła kiedy przy „królu Learze„:· 

Ale na wyjście z druku czekała „Hałladynu" jeszcze lal 
parę. Poeta, mimo, iż tragedia ta „była jego faworytką". mu
siał czekać. aż hędził' miał czym „posmarowai· prasy dru
karskie". 

Xie przeczuwał jednak twórca „Kordiana··. jaki w po
dzięce za tę trage•lię uwijają mu wdzięczni rodacy wianu
szł'k na skronie„. Owszem, wieniec lwł - alt' z cierni tar
niny, gę-.to na.jeżonej ostrymi kokami°! Di n orzeźwienia po
dawano poecie r<iwnocześnie puehar wypełniony mil'szanitH! 
szyderstw, l· pin, obleśnych moraMw i pouczeń. 

Gdy „Ballad~ na'' dostała :-.ię do n! k puhJicznośc i ( r. t x:m). 
rzuciła si~ na nią przede wszystkim krytyka na łamach 
czasopisma pt. „:\lłocla Polska", głosząca sir za organ pal'lii 
katolickiej . .Jej główny współpracownik niejaki Stanisław 
Ropelewski, kryjący si<; odważnie za tarczą liter Z. K. (ten 
sam, który przed tym wykpi ł i wysz~·dził poem a ty Słowa<.·
kicgo takie jak „W Szwajcarii„, „Ojcie<' zadżm11iouych") 
n azwał „Balladyn\'" jako dialog „pełen ni e dorzcc.lności 
i krwi". sceny „bez logicznego zwi~!zku", wplątanie świata 
nadzmysłowego nieclorzeeznuśl'iq i z a pewnił poel\', że „pój
dzie prosto do nieba, a za całą karit J , ędz ic musi-tł don wcho
dzić z miną buńczucznie na!>lrojoną i przywitan będzi<.· 
u progu„. serdecznym śmiechem chón'1w nit-hieskich„." 



L------

:\ie I rzeba po<lk rei.l t t\ ezy111 była dla Słownck1('go ln 
i tym podobne zjadliwe wypowiedzi. ~ależy tylko podzi
wiać prawdziwy hart ducha poety i głęboką wiar~ w własne 
posłannictwo i jego poza grohe111 zwyei~·slwo !" Xa razie 
dla obcych hułzi miał I warz jednakową ... ciszr bł~kilu ! 

Ale do porachunku przyjść musiało! \\" wydanym wkrótce 
poemacie pt. „Beniowski„ '>lanął Słowa1·ki do hczwzględnego 
kontrat a ku. Pisze: 

„Nie podobało się jvż w „Ba Hadynie„ , 
Że mój maleńki Skierka w bańce z m 11d!a 
Cicho po rzece kryształowej płynie: 
że bańka si c;: od gazowego skrzyriła 
Babki konika ro i bija i. ginię , 

Że w grobie leżąc Alina nie zbrzydła, 
Lecz piękna z dzbankiem na głowie martwica 

. Jest jak dnch z woni mali n · księżyca. 

Nit> podobało ·ię, ŻP Grabiec spity 
J est wierzb ą, że się BaUdyna krwawi. 
że w całej sztuce tylko nie zabity 
Sufler i „Młoda Polska", co się bawi 
Jak każdy głupiec, plwając na .wfity 
L ub w studnię.„ 

Imię krytyki? - m e, krytyków. - A! bah! 
Któż z nich ma imię? Z. K., S. K., E. K. 
Mówią, że „Młodq Polskę" pisze - baba: 
Ale ja, widząc, jak kąsa i szczeka 
Sadzę, że j t.>zuita - a ma draba, 
Który tłumaczy na język człowieka 
Hymny, przestrogi, pacierze i lekcj 
W diabelsk im napisane dialekcie". 

\\'ymierzony C"ios nie trafił ,,. próżnię! \V namiotach za
wistnych wrogc'l\\ zawrzało. \\'yzwano Słowackiego nawet na 
pojedynek. Główny atoli przPciwnik zwlekał z przybyciem 
na miejsce s po tk a nia. a gdy przybył, blady był śmiertelnie 
i drżący. po tem rozpłakał sii; i o przebaczenie prosił. 

Słowacki podał mu r~I..ę. 

Do zaatakowania napastliwych wrogów zagrzewał na-
szego poet~ tw<')ł'ca „~ichoskicj komedii" .,Irydiona" Zy-
gmunt Krasiński. 

Odczuwszy całą ohydę postępowania krvtvków nie-
zmierną krzywdę, jaką wyrządzono poecie i to poecie 
z bożej łaski, jakiego dotąd jeśli chodzi zwłaszcz a o po e
t y e k i e s ł o w o i w i r tu o z o w s ką tech n i k r,: - P olska 
dotąd n ie posiadała, ujmując się dalej za przyjacielem i spo-

n icwieranie111 naj p1·,·m itywniej szyl'h zasad spr a wiedli w ości 
i u czciwo4ci. ogłosił obszerniejszą rozprawę pt. .,Kilka i.łów 
o Juliuszu Słowaekim". Stwierdza we wst~·pie, że krytvka jest 
siłą o dw<)ch kierunkach. Jeden można nazwać dodatni, 
drugi ujemn~. Pierwszy uznaje, podziwia, cz~'li s t w i e rdza 
J>i~kność , drugi ją przeczy czyli wytyka jej brak ... „~icdo
ł~żną jednak na wieki pozosta<'· mu:i k ażda krytvka wy
ł ącznie ty lko ui emna, zapatrzona l"i~g~le w brak pi~·lrnośei. 
Coś pi~'knego ujrzee. ocenie.'· i uzna<'· - jest jedrn! z najwyż
szych ducha rozkoszy, lecz takowej zabraniają sobie zwykh• 
krytycy. Z a .i ad ł e, po g a i1 s k i c serc. e wre i111 w pier
siach, miłości~! chrześeijan nie przepoili się doh!d, kochają 
sir wściekle \\' ujemnym siły swojej ki erunku". 

Po tym smagni~·ciu biezem krytyków omawia charakter 
poezji Micki<•wkza i Słowackiego .. Już samo zestawienie tyd1 
nazwisk było pociągn irci em wprost rewelacyjnym. 

\Vreszcie pisze dalej: „Obeiścif' sk Słowackiego /, ma
jestatem nadgoplańskim nie tylko pochodzi z ch!żei1 same~o 
mis trza, nie gł~· biej jeszcze 1:apuszcza korzeni e w nieodbitą 
koniecznośe. ktc>ra przymusza J><>d~· do igraszkowania z tym 
co przeszło, u przechodz<~C, nic pozostawiło pos<!gu po so
bie ... Humor czyli cią{.{ła mieszanina tragiczności i komicz
ności w. stąp i(· tu musi jako siła tworząca ... \Y „Balladynie" 
dwa i.\• iu ty, pierwotny słowiański i dz i s i cjsz ~ krvtyczny. 
który 11us i na sobie napis .,consnmatum est'', pląną si\' i sna
jają ni c· ustannie. Typy jej wszystkie si,t szczerze polskie. Ak 
co w „Balladynie„ wy!,!lada nam na gł<;boką genialnośe, na 
wn<;lrzną energi~ sztuki. to jej wysnucie i wyprowadzenie 
z kilku wiersz~· pieśn i gmi n nej. J a k najbujniejszy kwiat 
z marnego nasienia. lak ona z jednej zwrotki wykłuwa się. 
pleni, ws tul iści a (tak!) s i\' i płonie". 

I dalej: „Sfyl Słowackiego -· to 1111 sam, to ducha .it~go 
kierunek, roztapianie nieui.tanne nu wszystkie >Irony i ku 
wsZ'\stkim stronom. Xikt tak smukłe, giblrn, fantastycko po 
po b ku nic pisał.„ Biegną ku nirmu tłumem miary, rymy, 
ohrazv, a on je dyspolyczn~· m kaprysem JH'S' ta gdzie ehec. 
k nże im płyIH! Ć a płyną -· wi<'.· si r powoli a 1><:łzm1 - wzlecie(· 
a wzlatują i leca jak orły ... :\i-e rzcźhiarzem, ale muzykiem 
si f urodził, a w tej jego muzyce nicsio1w nutami Beethovena. 
płyną farb~ Correggia, farby HHfaela ... " 

\\ y wody Krasińskiego zmusiły ogM krdyków do za prze
siania bate lizowania lwórtzości Słowa(_'kicgo i pon iecha
nia nieprzyzwoitych drwin i sz~ dcrstw. 

A le „bólów i koków"' " da Iszym ch~ gu poecie nie brak! 
Xajdotkliwszym zaś ze wszyslki(_'h był fakt zupełnego prze
milczenia nazwiska poety przez wyroezn k ówczesnych cza
sów. Adama '.\liekiewicza podczas wykładów paryskich. 



Fakt mimo wszystki<' p róby wytłumaczenia go czy uspra-
wiecłliwienia - niewvtłumaczalny i przykry! 

Zasięg jednak wielbicieli poety powi~·ksz ał się s tale. 
'V zrósł szybko po jego śmierci ( 18--ł!-ł) - do zenitu doszedł 
na początku tego wieku w okresie :VI ł ode .i Po Isk i. Sło
wacki stał się pah·o1wm nowego pokolenia poetów, nowych 
kierunków i poszukiwań poetyckich. „Trudnego" i „mgli
stego" poetr zaczrto nic tylko rozmnie<.'.·, ale podziwiać i ko
chać. 

\Vyjtitck stanowili zaprzysiężeni uczeni. badacze, szpera
cze. A w ich dociekaniach, prosektoryjnych analizach za
triumfowała przede wszystkim „wpływologia" . Posługiwano 
się przy omawianiu poezji Słowackiego, a zwłaszcza „Balla
d~·ny", najsilniejszymi lupa mi, mikroskopami. roentgeno
wano każdą . cen ~· i posta<.'.· z rn;ohna, głosząc z rechotem 
zadowolenia. że wszystkie części składowe lej fantastycznej 
tragedii. to ez~!stki zr~czn i c podebrane z pisarzy antycznych, 
włoskich, hiszpa1'tskich, angielskich i wreszcie polskich. 

O wszystkim pamiętali ci niepospolici uczeni i racjona
liści, zapomnieli tylko o tym, co do każdego z nich na rc;ce 
Sniacleckiego napisał w krMkim liściku geni alny Mickie
wkz: „mar twl' :rnasz prawdv. n ieznane dla ludu ... widzisz 
świat w prnszku w każdej gwiazd isk ien:c nie znasz prawd 
włoskich, hisz11ańskich, angielskich i wreszcie polskich ... 

Czep.iano si~' ssą cymi m ackami 1:właszcza słó'v samego 
poety, któr~· \\" li;,cie do Kr· sińskicgo (stanowiącym przed
mowę cło „lfoJladyny"), ozna j mił, że „Balladyna·' jest jedną 
z krnnik dramatycznych (miało ich by<.'.· sześć), mającą być 
„fantastyczne! z ciszy wiekowej wydobytą legendą, odtwa
rzającą nieznane nam dzieje przedhistorycznej Polski". 

{·dowodniono hez trudu to dało si r łatwo z robić - - Ż {• 
.,Balladyna" w nit"zylll nie pns u n ~· ła wi edzy ... historycznej 
o ... niehistorycznych czusac.h. 

Tak jakby Słowaddcmu o to c hodziło ! J a kby pod rękę 
ch c iał d 10dzi t'.· z .Józefem Szujskitil, czy Adamem Bełcikow
skim -- mozolnvmi autorami dramatów hislorvcznvch. O ta
kich wielkich zamiarach nie myślał Słowacki ani 1)rzez kwa
<lrans. ::\ie chciał spisywa(· żadnych wymyślnych czy domyśl
nych dziejów. ·Chciał tylko s tworzyc cykl czarownych baśni. 
bajecznych, pełnych dziwów legend, ho widział, żt• takich 
u nas n ie ma! l'hodzy jesteśmy w podania i pieśni, w hal
lacly i romanse o zamierzchhd1 nam czasach. 

To, co zostało, to tylko okruchy przechowa ne j ak od-
wiccznv owad ;r.u la n ~· ż~· wiet! burszt~·nu w nikłych pie
śniach i podaniach ludu wic>jsldego. Stąd I ud o w oś i.· „Bal
ladyny", stąd sh!gnięcie do pieśni gminnej stylizowanej 
w „'.\la li nad1'· p rz<'Z ChodŻk \' w .. Lil iac lt" prz<•z :\I i<:kic>wicza. 

. ~ fi_liacje z Szekspirem ? S w i ad om e ! l'czvnione z pa
s.Ją 1 me.~wham?wam!. żądzą obdarzenia własn~cgo narodu 
ul\~:f~ra1.n1 n_a. miar~ me pset~doklasycznych 'V c;żyków - lecz 
na,Jg1 C" 111aJ111e.1 szego z nowozytnych dramaturgów. Szekspir 
był tylk_o motorem, całokształt zaś tragedii i jej posta ·i _ 
to orygmah_ia 'Ył~sność fantazji Słowackiego, wierze1i na
~zego ludu 1 ro<'łzunego charakteru! 

~~op!ana - to nie naśla~ło~vnictwo czy reprodukcja Ty
ta nn .. Io nasza pc~Iska top1 chca. Skierka, Chochlik _ _ to 
polsk ie krasno1t,id~1, to skrzaty zamieszkujące przed wiekami 
na~ze ch~łupy, spiące z babą szczerbatą na przvpiecku i szu
ka.1ące Zll1Hl okruszyn w kupce śmi eci, którego sic celowo 
z kąta nie wvmiatało... ' ' 

Ten. świ~t nadprzyrodzony ·- te „dramatis personae·· _ 
w1~lątuJącc 1 wlłaczaj~!Ce ludzi żywvch w błedne koło i nie
poJi;te przyp~dk!, których zwykł~·m rozuinem rozwi kłać 
~ wylłumal'.zyc m e sposób -- zgodny jest z rozumowaniem 
J poglądem naszego ludu. 

_::\ie mniej postaci ziemskie, ludzie z krwi i ciała posia
da.Ją cechy rodzime. Xa rubasznego parobczaku Grabca na 
szl'~~l~~tn~W> rycerza Kir_l~or~, jako na typy swojski~ __ 
~" 1 oc1ł J uz tl\\'.agi,; Kras111sk1, podkreślafoc np. u Kirkorn 
.)~go szczery •. naiw?ie pojęt) 1·eligijny zapał, gdy żałował, że 
!ue ~ył na ~olgoc1e, aby uwolnić Odkupiciela od mcki. Ale 
Jest Jeszcz.e _mn;v .rys uwypuklający nasze rodzime __: nieste
ty -- "\vłasc1wosc1. 

Oto, gdy pustelnik pragnie na pewien czas powstrzyma!'.: 
Kirkora od spiesznej wyprawy na Gniezno, Kidrnr mówi: 

Ja starcze leniwy 
Dzisiaj odrobić chcę całą pa1is„czy2nę, 
A odrobiwszy całą, żyć szczęśliwy 
Z drogą ma/żonką. Całą ci ojczyzn P 
W lożę na bark i, a gd y będ~ iesz d iwigaf 
Rzeczy i ludzi, to ja się .;: a k o p i ę 
W zamku sp o k oj ny ... 

Do zrywu bo~iaterskiego J(irkor gotów! Do stałego, syslc
mat):czne~o. '~·ys1łku dla dobra całości, narodu - nie! "'szak 
prz~·.1~1111!1e.i 1 w:ygodniej s i edzieć .,zakopanym'· na wsi, eie
szyc s1~: zoną, d~1.ećmi, <1wocowym sadem, lipą cienistą i zło
tym 1~11odem, mz pracą wylrwałą i baczną czujnośeia bu-
dowac coraz lepszą i świetniejszą przyszłość! • 
. , .Nie ~posób omawiać na t~·m miejscu każdą z wysl<;puji~

c) eh o~ob z _osobna. \Vystarczy podkreślić, że sa to posla l'i 
pełne mdyw1dualności i ruchu. ~ 
.. Poch?dzą z Żj:d.a i d~ ż_ycia na~eżą ! Z papierem nie maj<~ 

nic ws polnego! ~aJnudmeJszym me,vą łpliwic jest Filon. Ale 
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takim go chciał mieć Słowacki. Filon bo\viem to obraz ludzi 
oderwanych od życia, zaji;tyd1 tylko i wyłącznie sobą, wła
snymi mrzonkami, to rafinowani - o pii;lrnych słowach 
i geście - egoiści i utopiści, z których nic nikomu ? 
i geście egoiśei i utopiści, z których nic nikomu. 

Za mało zastanawiano si~ nad kreaturą Koslryna ! A prze
cież dowodzi ona niepospolitej intuicji poety. Oto, ch!żąc cło 
od malowania składowych pierwiastków zbiorowej dus·~y 
naszego narodu - musiał Słowacki zwrócie uwag<; na nie
bezpieczne wpływy idące na nas od sąsiedni ch ni cmt:ów. 
Koslryn - ten syn niemieckiego wisielca (sam si~' tak na
zywa) umie nadzwyczaj chytrze i podstępnie wedrzeć się 
na dwór Kirkora, umie uśpić je~ro czujnośe, stać się jego 
prawą r .ką po lo, aby, gdy przyjdzie odpowiednia chwila, 
zawładm!Ć nie tylko zamkiem i skarbcem, omotać i splątae 
Balladynę, ale próbować sii;gnąć po polską koron~. 

Tak! \V te.i :1rtystycznie pomyślanej, wyczarowanej 
z fantazji legendzie zamknięty został świat dziwny, któremu 
w mvśbch swvch dał Słowacki wtórnv h'tuł: „\V zadumie 
nad iosami nu;jej biednej ojczyzny ... " {~h!giem dalszym tych 
rozważań h<;dzie „Lilla \Y eneda", „Anhelli" aż do „Króla 
Ducha" włącznie. 

„Balladvna" jest utworem teatralnym. Teatrom leż przy
pada zasz~zytna rola najszerszego popularyzowania tego 
dzieła. Zadan ie tym pon<;tniejsze, że tragedia ta dostarcza 
szerokiego pola tak dla śmiałej inscenizacji i reżyserii jak 
również do stwarzania ciekawych kreacji przez aktorów ... 
~ajwyhitniejsi leż artyści skwapliwie sięgali po różnorodne• 
role w tej sztuce. \V Krakowie np. Modrzejewska grała 
u progu swej scenicznej pracy Chochlika, potem Goplan<;. 
Balladynę Hoffmanowa, \Vysocka, Siemaszkowa, Jaroszew
ska, nie mówiąc o innych. 

Odpowiedzialne również zadanie czeka reżysera w raz 
z malarzem dekoratorem i kompozytorem muzycznym. Sło
wacki teatr czuł i rozumiał - - niestety żadnego ze swych 
utworów na scenic nie widział. Xie miał zatem odpowied
niego sprawdzi anu dla perspektywy scenicznej. Musi _go 
w tym wypadku wyr<;czyć inteligentny re~yser, zaczyna~ą~· 
od odpowiedniego określenia tekstu. Radził to teatrom JUZ 

Antoni :Małecki (au lor pierwszej monografii o Słowackim). 
l)"dy widział przedstawienie „Balladyny" we Lwowie w 1832 r. 
C)łówek rezvsera - oczvwiście ołówek delikatny - - nie tylko 
nic będzie ~amachem n.a świętość i nietykalno~ć słó'~. I?Oety, 
ale przyczyni się do tym żywszego uwypuklcma akCJl i roz
świetlenia wnętrza duszy działających osób. 

\Y oi . .(<'1le poszukiwanie nowych dn'1g ]>t"ZY wystawi.rniu 
te110 dzieła należy niemal do głównych i odpowiedzialnych 
ob~wiązków reży.sera, obowiązków trndnych ale j akże waż
nych i ponętnych! 

H.ozważał t~ sprawę sam \\' yspiański. Oto gdy w l". _rn<!;; 
starał się o dyrekturę teatru im. Sło~vac~iego, bardzo p~ln u_• 
przygotowywał się do tego odpow1edztalnego stanowiska. 
obnwślając zawt·zasu odpowiedni repertuar i obsadę art~·
stów~ Między in. postanowił \\'\'stawi(~ w nowe· szacie „Balla
dynę". Z dc;chowanego szkicu· i11scenizacyj1wgo widzimy,. że 
zamknął całą tragedię w 8-miu obrazach, rozpoczynu.iąc 
widowisko od sceny w izbic wdowy. 

1\fożliwości w inscenizacji „Balladyny"' s<! różne. PiPl"wszo
rzrdną w tym utworze. jest. dzi~łalnoś(· (1c~planv T! całew ~ 
świata tlL1<ł:1.m\·słowego. 11Tae.1on ahzm zdarz en! ~ie m111e.J 
ważną jest s1;rawa 'samej Balladyny. ktc'1rej utajone n~oce 
i ambicja każą W\Twa(· się z dotychczasowego środowiska 
i zosta(· kimś wielkim, znaczącym. Hównież nie nie ostat
nim planie jest kwestia tronu i owe.i cudownej polskit>j k o
r onY. 

Ód stanowiska i intuicji ins(·enizatora i reżysera zależy 
c:harakter widowiska i siła jego oddz iaływania ... 

Zrozumiałą też rzeczą zainteresowanie, jakie wzbudziła 
zapowiedź obecnego wznowienia tego utworu, z~t.intPreso
wanie tym większe, że równocześni e ma wystawie .. Balla
dynę" teatr rosyjski w .Mo~kwie. A tam n~ pc~lu t~atraln~·m 
ruch wielki, wysoki poz10m gry artystow 1 rczysersk1eh 
koucepcyj. 

Jak dziś widziniy „ Balladynę" 

\\' książce, kt<'1ra była wynikiem wieloletniej pracy i kt<'1rn 
zdumiewa erudycje.~. a kl('H"<! jednak czyta siv z _z.tparlym 
tchem - w .. Słowackim i nowej sztuce" uzasn dnwł Ignacy 
:Vlatuszew~ki orygin a lną tezę. Twierdził. że autor „Króla 
Ducha" bYł prekursorem now\Th ideii i nowego piękna, kt<'>re 
miało w ;ztucc europejskiej zatriumfowa<'.· dopicrn kilkadzie
„.;iąt lat po jego śmieffi. Ksi1!żkr tr prz~)i;lo z pow_szechnyn~ 
uznaniem, jej twi erdzeni a aprobowano Jako pewmk. Od te.i 
d1wili minęło już jednak lal .)0: zjawiły si\· nowe Jll'<!dy. 
nowe kierunki literackie, nowe idee. Przeżyliśmy dwie wojny 
światowe. Epoka :"1łodej Polski należy już do przeszłości. 
Czv wraz z ideami, które wvznu \\ ał modcrnłzm ni<' zacznie 
ga~nąi· blask poczj i Słuwackicgu '! 



Otóż nie'. Ta poezja jest żn'1dłem niespotłzi u nel . \Y okre
sie :\Uodej Polski podziw iano najba rdziej te utwory Słownc
k iego, które poprzednie pokolenia uważały za niezrozu
miałe. My wracamy do „Kordjana". „Lilli \Venedy". „łfor
sztyńskiego" i „Fantazego". ~listycyzm „Króla Ducha" czy 
nawet erotyzm „Szwajcarii", mniej nam już odpowiada. Zato 
.. Balladyna ' wyda.i<' się nam bliska. 

Hyć może, iż przyszłoś<'.· odsłoni nam jeszcze nowe hory
zontv. I znów zaczniemy zestawiać Słowackiego z dziełami 
arl.v~tów wspókzesnych.! Okaże się raz j eszc;.e, i le w n ich 
zudziwi ających lematów do rozm~·ślań, zestawień i przeżyć. 
Zdaje si~" że ustawiczne przesuwanie perspektyw stanowi 
istot~· oddziaływania tej poez"i; '.\liekiewi<·z działa inaczej, 
gł~biej , niezmif'trniej, powszechniej. Xigdy żadne z jego 
cizi ł nic traci g r untu, który raz pozyskało . \Y odmienności 
oddziaływań zarysowujP siv odmiennoś<'.· samej istoty twór-
ców. 

... ... 

c;dy się dziś słucha „Balladyny"', gdy si\' czyta poprze
dzający ją „list do poety ruin", trudno oprzeć si\' uporczywie 
wracającej analogii - z najnowsz~·m teatrem europejsk im. 
Przypomina on pod względem formalnym twórczośi· 
średniowiecznych glossa torc'l\\. 

Tworzy niejako na marginesie starych mil<'iw; dzieje 
Edypa. Elektry, .Ju<lyty, Orfeusza, czy boh a te rów homeryc
kich są dlań pretekstem cło snucia poezji własnej, indy
widualnej, nowoczesnej. Jest to poezja zakwitająca w słońcu 
dawnej legendy; poezja kryjąca si\' w koment a rzach do \vy
clarzeń i w komentarzach do I omentarzy. Vi>ezja pon1sz u
.i<!ca się swobodni<' wśn'l cł ide i i par adoksów, oclsłaniającn 
nowoczesnoś<'.· w starnżylności. skupiająca awangard\' z hi
storyzmem. 

Postaci sceni t·zne w len sposób ujt;h' t ę tnią nową tea
tralnością. są wielobarwne, wypukłe. wyraziste ; daj ~~ nam 
pogł~·hioną wieclzr o człowieku i świecie; pogłębioIH! o ze
stawienie, porównanie, analogi<:. 

Xi em a l la k sa mo h\'clł'ZY nul111 .. Halładvuv". Punkiem 
wyjścia jest dln niego haś1"1 h1cłowa „T ragedio ·cała podobna 
do starej ballady'', pisz<' w liście do matki, „ułożona tak. 
jakby jt! gmin układał!" Ale nic poprzestał na lil<:>rackin~ 
opracowaniu baśni ludowej. Rozbudował .i ~! d z i es i ą tkami 
komen tarzy ps,vc ho logicznych. socjologicznych. fiz i o logicz
nych, ct~-eznych. Stopił siarą baś1i z Szekspirem i A ·iostem. 
Dał Bnlładvnie duszę nowoczesnej kobiety; dał wypadkom 
sens ironiczny, w kl<'> rym (jak to uwypuklił pmf. Kk i rw r) 
odzwierciedlił s i(: świ atopoglą d pod~· . 

... :'\.icdiaj tysiąct' anachronizmów prze rażą ~piących w ~rn-
h1 c historyków i kron ikarzy" pisał Słowacki w „liśeic do 
poety rnin". 

Anachronizm jako środek arlvstvcznv Io n'>wnicż /,d11-
hycz współczesnego teatru, gdzi(' i-kk tor· ,'.ozprawia nad u1 -
gadnieniem wiecznego pokoju. 

\Y „Balladynie" najciekawszym anachrnnizmem jest 
ona sa ma (i psycho logiczny mechanizm jej zbrodni) Balla
dyna to równocześnie .• ezarny charakte r" z bajki - i nowo
cześnie skonstruowana posta<'· psychologiczna. Zanim jeszczt' 
poszła do lasu na malinową wyprawr. w jakichś zakamar
kach jej świadomości czai sir już przeczucie morderstwa. 

Xa kilka minut przt'd zbrodnią zada.il' niespodziew:-inc 
pytanie: 

- „Gdyhym 1·ię siostro zabiła!" 
J est to myśl, która nurtuj( Balladynę \\ spusóh nie zrn

zumiały dla niej samej. A gdy zhrndrtia zostaje spełniona. 
pierwsze słnw<l m orderczyni wyrażają <łzit>cirnw zdumienie; 

- „Co moje ręcP zrobiły'!'' 
\VkrókP polem Balladyna poddaj e się suggcslii, narzu

conej przez <1oplan~', że wszystko hyło jedynie snem. Xil' 
odróżnia snu od jawy. jak królewicz Zygmunt w dramacie 
Ca lder ona. A j edn ak, gdyb~· jej kazano odrobi(· zbrodni\' nie 
zgodziłab~· s ię za żadne skarby. (Ta powl<'>t·na zbrodnia 
w intencjach surowiej ją potępia. niż sam czvn). Oto ko
mentarz psychologiczny godny Dostojewskiego I°ub ~lauriaca. 

Dalsze dzieje Balladyny ileż zaw i erają niespodzianek. 
Jak z rogu obfitości wyciąga poeta coraz tu nowe oświetle
nia; wzbogaca portret bohaterki coraz nowvmi rvsami. 
Jest ona clnvilami dziecinnie lekkomvślna i tak ne ~wowo 
wyczerpana. że bl iska zdradzenia sil,';· a le w chwilę p;'>źniej 
~enialn_ie czynna, zimna. przebiegła , okrutna. Skarż~· się 
·la~ dziecko, ale każch} przeszkod\' usuwa z drogi j a k d n
swrndczony gracz. 

~fa w sobie coś z wiejskiej /,hrodniarki, I~ kaj ą ccj się ciu
chów i upiorÓ\\; ale ma też dużo z królowej Elżbiety angiel-
skiej i z najbardziej nowoezesnych dyktatorów. 

Komentarz psychologiczny poety hJczy sir tu z ko m enta
rzem filozoficznym i socjcilogicznym. „\Yychodzi na świa t 
Ba lladvna z ariostvcznvm uśmiechem na twarzy obdarzo1rn 
,,·ni.;trz.n:! siłą urągania si1; .... z porz~1 dku i· ladu, jakim 
wszystko dzieje si ~ na świecie. z nieprzewidzianych owo
ców, które wydają drzewa. q.· ką ludzi szczepione". Jakże 
nam to brzmi nowocześnie! Oto w Paryżu wystawiono sztuk\' 
młodego pisarza, który w latach okupacji był żołnierzem 
Francji p odziemnej: „Ca liguk" Camusa. Tyran rzymski jest 



lu ukaza ny jako ezłowi<•k zhunlowan.) przed\\ moralnym 
prawom świata przeciw sprawiedliwości i post~·powi. 

:\a swc'1j, zhroclniezy i 'iZa l<'ilczy, sposc'1h szu kn ahsol u tu 
i nienawidzi człowi('ka. Camus, klc'ir_,. na pt~w1111 nic zna 
„Halladyny" przemawi a niemal ł.)'llli samymi słowami, jak 
1iasz poeta. Skąd się bio1·~! taki' analogie"! Troch<c' z podo
hie1istwa his torycznej sytuacji .. ·a początku XIX w. „biały 
tcror··· szalał w Europie, niemal jak w lalach, ktc'ireśmy 
szczęśliwie przezwyciężyli. Musset w „Lorcnzaccio" równo
cześnie ze Słowackim porusza problem walki d.) klatury 
z wolnością. „Balladyna" tętni gniewem prz<>ciw kr<llom, 
przeciw władzy, opartej na samowoli i zbrodni. 

Poprzez m ordy i k rew wydostaje si~· Balladyna na tron; 
ule gdy lam zasiądzie, własne zbrodnie zjawią się, by ją 
osądzi(·. 

Słysze l i śmy nieraz przed wojną, że w polityce przest~p
slwa, kt<'>re się udały - przestają być przestępstwami. Po
chodzenie stawało się nie tylko sankcją hezkamości, ale 
nawet znajdowało chwalców, uzasadn i ających gwałty z punk
tu widzenia etyki i d obra ludzkości. Słowacki daje z wyżyn 
swej poezji odprawę takim sofizmatom. ~a najwyższych 
szczeblaeh powodzenia grom kary dosięga Balladynę, jak 
potem dosirgnął depcących etykr „wodzbw'· i ludzi o<lpo
wiedzia lnych za zbrodnii;' „zabójstwa lu dfr~v" („genicidium") 
„Balladyna" nkazuje si<t w końcowych swych scenach -
sztuką nu temat sprawiedliwośei absolutnej, jak „Elektra" 
niraudoux. jak „Hamlet'". 

Jest hołdem dla sprawiedliwości, wyrazem tt,;sknoty za 
sprawiedliwością . .Test protestem przeciw bezkarności, którą 
mogłyby się cieszy(· zbrodnie. Tragedia tak gł<thoko sii;;ga
jąca w psychologiczną istotr zbrodni -- nie zawiera ani 
krzty pobłażliwości dla sprawców. Bo zrozumienie zbrodni 
ni<> wyklucza ani jej potr; pienia, ani t'tsknoty za karą. 

Im lepiej poznamy mechanizm złn - tym ściślej oddzie
limy je od reszty zjawisk. 

l\roj<'iech .Valan.'iori 
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Drnkarnia Związkowa w Krakowie - lVI 07617 

Najsmacznie jsze zakąski 
Doskonałe jakościowo pot rawy 

Wyborowe wina i miody 
Świetne w smaku wyroby cukiernicze 

znajdziesz zawsze w BARZE ŚNIADANK O W YM 

"HANDLOWCY" KRAKÓW, Grodzka 20 

Walizy 

Tek i 
na akta 

i szkolne 

A. f RONCZ 
KRAKÓW 
FLORIAŃSKA 17 

- ---- ---- --- ------ -- - - -· 

MAT E R I AŁY 

na ubrania, płaszcze 
kostiumy, szal i ki 

szybko, tanio 
i solidnie wykonuje 

Artystyczna 
Pracownia Tkacka 

„CENTRALA TEKSTYL A" 
W. FRĄCZEK i L. KURDZIEL 

Materiały : ubraniowe, pokrycia futer 
Jedwabie, wełny , georgetty bieliźniane 

Kraków, Plac Dominikański 2 - Telefon 572-73 
L_ _J 
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Kawiarnia >»O JR ff O /\V<< 
zaprasza na 

KRAKÓW, ul._ św. Anny 2 

KONCERT 
znanej i lubianej orkiestry lwowskiej 
KAZIMIERZA KORD/KA 

codziennie od godziny 17·30 

SALE KLUBOWE© Bilardy, bridge, szachy, winiarnia 

DA N I A B A R OW E 19 Miejsce spotkań doborowej publiczności 

„WANDA" W cieniu Wawelu jest ham złot111 ka, 
Tam dreszcz zachwytu człeka paenika, 
Aib owiem znajduje obrącz ki. piar~cienie 

Manele, srebra. platery w tej cer.ie, 
Że zaraz kupuje. 

llł • l I I I li l ,l h l rt I I I 1' 1111 ·11111 1 1' 

poleca ko n fe k c j ę : 

damską _ 
m ęsk ą 

dziecięcą 

Wielki wybór bielizny 
i pończoch 

KRAKÓW 

FLORIAŃSKA 31 

Kupnem tym zachwycony. 
Innym po leca 

FIRMĘ J UBILERSKĄ 

TADEUSZ 

KOWALSKI 
KRA KÓW 

-= Sklep 1 GRODZKA 60 
Pracownia: G RODZKA 2 

\ 
1 

MATERIAŁY WYKWINTNE 

TOREBKI 
BIE LSK IE · DAMS K IE 

JE DW~AB IE SOLIDNE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE TECZK I 
NA AKTA 

poleca 
w wi elkim w ybor ze 

ADELA poleca 

KONOPKOWA ZOFIA WILKOSZ 
KRAKÓ W K raków 

GRODZKA 14 u I. Stradom ska 6 

BIURO SPEDYCYJNO -TRANSPORTOWE 

» K R 1\ O WS 1\ I S Ł 1\ << 
Spółka z ogr. odp. 

Kraków, ul. Kru pn icza 3 
Tel. 5 07-69 , 582·50 

Oddział: Kato wice, Gliwicka 1 
Tel. 355-86, 3 04-41 

OD P OWIEDZ IA LNI SPED Y TORZY 

T r a n sp o r ty : samochodowe , kolejow e, wagony 
zbiorowe 

Przewozy: lokalne, przeprowadzki (wozy meblowe) 

U be z p i e c z e n i a, i n ka s o, m ag a z y ny własne 

______ J 
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SYPIALNIE 
Jadalnie 

Tapczany 

G~binety itd. 

poleca 

WYTWÓRNIA MEBLI 

KRAKÓW 

ST AROWIŚLNA 35 
SKLEP 

i STRADOM 16 

L -

POLECA : 

WóZKl

A UTKA 

i SPORTOWE 

WYPRAW KI. 

ZABAWKI 

GALANTERIĘ 

KONFEKCJĘ 

damską 

i dziecięcą 

KAPCE 

SN I EGO WCE 

. Chemiczna Pralnia 

i farbiarnia 

„BŁĘKIT" 
Centrala: 

ul. Bożego Ciała 10 

Filie: ul. Grodzka 2 

ul. Dłu~a 63 

Czyści i farbuje garde s 

robę wszelkiego rodzaju 

szybko i solidnie 

- - _ _... 

Domy, Kamienice, Wille, Parcele 
pośredniczy w kupnie i sprzeda:ży 

BIURO HANDLOWE 
MICHAŁ SLĘZAK 
Kraków, Mały Rynek 1 

K M " awę „ occa 

Herbatę 

Kaka'o 
oraz doskonałe wyroby 

cukiernicze 

poleca 

Cukiernia „Tea" 
Kraków 

ul. św. Tomasza 26 

Portrety 

Fotografie 

„Pro Arte" 
M. Ryś 

Kraków, Fl.oriańska 7 5 

Przedsiębiorstwo Spedyc·yjno-Transportowe 

„GLOBITOR" 
Kraków, ul. Sta rowiślna 62 (od ul. Rzeszowskiej) 

Tel. 557-08 

Wykonuje szybko i solidnie wszelkie transporty miejscowe 
oraz każdą spedycjt( mi~dzymiastową samochodami 



'' 
BAŁTYK'' 

KRA KÓW 
Floriańska 36. tel. 562-49 

Najtańsza 

Hurtownia artykułów 

spożywczych 

Magazy n jubilerskź 

Kraków, ul. Grodzka -29 
· tel. 570-67 

Mariana HYLI 
poleca wuelkie up omi nk i w złocie 

i srebrze po cenach przy s tę p ny ch 

z własnej pracowni z g w a r ancj ą 

Kupuje takie z ł o t o i • r e b r o 

Czekolada ~ Cukierki ~ Pralinki 
rękojmią jakości ! 

-- -- - -~- ~--

Gabinet Kosmetyczny 

'' 
LUCYNA'' 

otwarllJ od 70-tej do 17-tej 

KRA K ÓW 
FLORIAŃSKA 51 

1 . 
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EUGENIUSZ 
BIELECKI 

KRAKÓW 

POSELSKA_ 15 


