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O Balladynie 
Juliusza Słowackiego 

Z cyklu kronik dramatycznych, w których Juliusz Słowacki zamie
rzał przedstawić na!dawniejsze dzieje Polski, tylko dwie zostały wykoń

czone i wydane przez poetę: ,,Balladyna" (1839) i ,,Lilla Weneda" (18401 . 

Oba dzieła są utworami o głębokim sensie politycznym. Sens ten ła· 

twiej uchwycić w „Lilli Wenedzie'', niż w „Balladynie". Chcąc go zro 
zumieć, 1rzeba pamiętać o politycznych założeni·ach pol-skiej literatury 
romantycznej oraz o bojowym charakterze i demokratycznym nurcie twór
czości Słowackiego. 

Obóz demokratyczny nauczony doświadczeniami Kościuszkowskiej In
surekcji i powstania listopadowego, uzależniał powodzenie narodowej walki 
wyzwoleńczej od rozwiązania sprawy chłops.kiej. Historyzm romantyczn y. 
liczne próby rozświetlenia mroków dziejowych państwa pols.kieizo, pode1-
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mowane w poematach, powieściach i dramatach, nalc:ty rozumieć jako 
próby genetycznego wy;aśn : enia współczesnych problemów politycznych. 
Odpowiedzi na pytanie o stanowej budowie Rzeczypospolitej, o pochodze
niu przywilejów szlacheckich i niewoli chłopskiej. szukano w przeszłości, 

w cza~ach zawiązków państwa. W ten sposób przeszłość służyła tera:t
niejszości. Romantycy w pełni uświadamiali sobie agitacyjną rolę analo 
gii historycznej („Lambro" J. Słowackiego, „Irydion" Z. Krasińskiego) oraz 
chętnie posługiwali się maską historyczną dla ukrycia przed wrogą cen. 
zurą politycznej myśli swych dzieł (..Grażyna" i ,,Konrad Wallenrod" A 
Mickiewicza). 

Takie są przesłanki polityczne i historyczno-literackie dla zrozumienia 
sensu „Balladyny". Współcześni jak Zygmunt Krasiński lub Cyprian Nor
wid, zdawali sobie sprawę z symbolicznego charakteru tragedii Słowac

kiego, a nawet zapoczątkowali metodę jej alegorycznego wykładu. Dzisiaj 
nieuzasadnione i niepotrzebne wydaje nam się dopatrywanie się „trady· 
c;i", „powagi rozumu", lub ,idei prawowitej władzy" w Pustelniku, „mocy 
czynnej" w Kirkorze, „pierwiastku fantazyjnie biernego" w Filonie, „ka· 
rierowiczostwa" i ,cywilizacji obcej" w Kostrynie, albo „siły przyrody 
i siły życia samego" w Goplanie Trudno dyskutować na temat, czy wdowa 
to naród w patriarchalnym ·bycie, a Balladyna to wyłom z tego bytu? Cz-y 

• 

z;abic1e Aliny oznacza ujaTZmienie ludu, a królowanie Grabca - krótko
trwałe panowanie masy szlacheckiej w Polsce? 

Odrzuca;ąc alegoryczny wykład nie należy jednak wpadać w drugą 

krańcowość, co zrobiła krytyka późnoromantyczna : nie wolno sprowadzać 
,,Balladyny" do baśni, nie wolno dzieła sztuki odrywać od żyda. Rację 
miał w dwudziesto!eciu ,Ignacy Chrzanowski, gC:y kładąc nacisk na poli
tyczny t;ens „Balladyny" nie tłumaczył jej alegorycznie lecz symbolicznie. 
Było to nawiązanie do dobrych, politycznych i artystycznych, tradycji 
naszego oświecenia i roma:~tyzmu. Interpretacja ta zgodna z intencjami 
SłowackieJ!o, który swo;e dzieło pomyślał jako poetycko-dramatyczną 

balladę „tak, jakby ;ą gmin układał". 

Patronowali dziełu bojowego romantyzmu, jakim jest , Balladyna", dwaj 
bo;owi twórcy renesansowi: epik Ariosto i dramaturg Szekspir. Nie były 
to jednak wzory literackie SłowackieJ!o, jak utrzymywano dawniej . To 
były jego ~deowe natchnienia. Frances~o <le Sanctis stwierdził, że Ariosto 

Juliu,z Sluwa<"k.i „Balladyna" Sala w zamku Kirkora 
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w satyryczno-epickim poemacie „Orland Szalony" ośmieszył średniowie· 
czne, feudalne rycerstwo i podwalył kościelny pogląd na świat, wpro· 
wadza;ąc na miejsce „cudu" - ludową fantastykę. A inny historyk lite. 
ratury włoskiej (B. Croce) postawił Ariosta obok Machiavellego. Ja·k 
Machiavelli zastąpił w historii siły metafizyczne realną grą ludzkich na
miętności podobnie Ariosto postąpił w stosunku do starożytnej i chrześci
jań,;kiej epiki, opartej na teo'.o{!ic;:nym po L'! lądzi e na ~wiat (bóstwo kieruje 

w niej losami bohaterów). 

Drugi patron renesansowy Słowackiego, Szekspir, był natchnieniem 
całego postępowego nurtu romantyzmu !ako genialny przedstawiciel ple· 
bejskich tendencyj .angielskiego teatru, jako wie!ki psycholog-realista i pi· 
sarz, w które.go dziele prawda ludzkich namiętności nigdy nie przysłaniała 
poezji ludzkich marzeń. 

„Balladyna" kojarzy świat ludowej fantastyki i świat realny. Dawniej 
niesłusznie podkreślano przemożny wpływ świata fantastycznego na tok 
wyd·arzeń w dramacie. To było zasadnicze nieporozumienie. W realnej 
•ferze ,,Balladyny" ws.zy11tko ~ie dzieje ztlodnie z lojliką ludzkich namięt· 

ności. Nie ma tutaj żadnego fatalizmu, tJOL1> metaforycznu• roz.um1anym 
„fatalizmem" przyczyn i następstw ludzkich czynów oraz konsekwencyj, 
wynika;ących z p~zedstawionych w dziele sto~rnnków społecznych . Wdowa 
marzy o awansie córek w ramach feudalnych motliwości; Kirkor zjawia 
się jak królewicz z baśni, teby spełnić jej marzenia. Balladyna wszedłszy 
na feudalną drogę, posuwa się na niej według feudalnego „prawa pieści'' 

- padają na tej drodze po kolei jej siostra, kochanek, mąt, pu6telnik, 
wspólnik zbrodni Kostryn i na koniec matka. W ten tragiczny sposób 
kompromituje Słowacki marzenie wdowy. Co to ma wspólnego z tragi. 
zmem Szekspirowskiego „Króla Leara"? Jedyną rzeczą konkretnie wspólną 
jet>! tutaj tło historyczne - feudalizm. Podobnie ma się rzecz z podo 
bieństwem .Balladyny" do „Makbeta". 

$wiat ludowej fantastyki nie wpływa decydująco na ludzkie losy. Go
plana i jej duszki przedstawiają pierwiastki ludowych wierz.eń i feudalnej 
baśni Goplana, stwarzając wokół siebie atmosferę bafoi, wchodzi w ko 
mu:zno·trag '. czne konfl:kty z realnym tyciem. To nie Goplana plącze nic . 
ludzkich losów, jak jej się zdaje (i jak się zdawało łatwowiernym bada
czom), lecz konkretnie tycie zamąca ·atmosferę baśni i zmusza wreszcie 
Goplanę do odlotu z nad Gopła. Poprostu nie ma tam dla niej więcej 

m1e1sca. Kończą się czasy bajeczne! Przestrzeń między Gopłem i Gnie
znem stanie się polem historii - kolebką państwa polskiego! Jak wi
dz.imy, koncepcja i rola świata fantastycznego w „Balladynie" jest zupeł
nie inna, nit w „$nie nocy letniej" Szekspira. 

,,Balladyna" kojarząc w sobie różnorodne elementy literackie epoki {od 
pieśni ludowej do fantastycznej opery) mote śmiało uchodz.ić z.a oryiti· 
nalną syntezę romantycznej formy dramatycznej. Tragedia Słowackiego 
nosi na sobie głębokie piętno rodzimości. Nie ma chyba drugiego dzieła 

w romantyzmie polskim, któreby w tym stopniu, co .Balladyna" było na· 
sycone ludowością. Zrodziły ją natchnienie poety i troska obywatela 
Wywołana wizja przesż.łości miała uczyć prawa historycznego procesu 
i pomagać w walce o aktualną współczesność. 

Jut Zygmunt Krasiński widział w „Balladynie" twórczy sprzeciw ironii 
wobec zastanej rzeczywistości („Ariostyczny uśmiech") i dramatyczn;i 
walkę dziejowych tywiolów. Ten obeznany z heglizmem romantyk pierw
szy pokusił się o dialektyczne u;ęcie sensu d:-amatu Słowackiego. 

,,Balladyna" jest symbolicznym obraz.em epoki, jej marzeń i porywów, 
rozczarowań i załamań, jej poezji i prozy, walki i nadziei ostatecznego 
triumfu. W tym duchu trzeba rozumieć słowa Słowackiego z listu do 
matki, pisanego w lutym 1845 roku, w którym poeta marząc te za sto lat 
bo!!aty chłop gdzieś pod Krakowem będzie czytał jego dzieła, powiedział : 

„Wystaw~e go sobie, te czyta „Balladynę" - ten utwór bawi go jak bdń. 
a razem uczy jakiejś harmonii i dramatycznej formy." 

Wacław Kuhackr 
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wliście do matki, datowanym 18 grudn:a 1834 r . w Genewie, Słowacki 
tak p·i.6ał o , Balladynie": „Od ostatniego mzgo listu, w przeciągu miesiąca 

upłynionego, napisałem nową sztukę teatralną, niby tragi?dyą: Balla
d ina" „ ... " i dalej: „Tragedya cała podobna do starej ballady, ułożona tak, 
jakby ją gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie h:storyczn;:J, czasem 
pTzeciwna podobieństwu do prawdy. Ludzie .jednak. starałem się aby byli 
p·rawdz[wemi i aby w sercu mie!i nasze serca ... " 

I Len właśnie zamierzony przez autor.a , ludo.wo-bal!·adowy charakter 
utworu starał się, uwypuklić in:; .~ enizator poznańskiego przed.;1awienia: 
postac:e fantastyczne, to ni e istoty nadprzyrodzone, kieru.j ące losami ludzi . 
a•!e wytwór wyobraźni ludowej, zapełnia'.ącej lasy i jeziora fanta•lycznymi 
duszkami żyjącymi z dala od ówczesnej ziemskiej niedoH. Inscenizator nie 
zaJ'omniał również o .zda.ni.u poety, a:by „ludzie byli prawdziiwemi aby 
w sercu mieli ludzkie serca" . 

Ambicja matki, marzącej o feudalnej karierze córek i pchaj ąc·ej je na tę 

drogę, obraca się przeciwko me) samej Słusznie też Wacław Kubacki 
s tw:·erdził, że „Balladyna" wszedłszy na feudalną drogę , po.su.....-a się na 
niej według feudalnego „prawa, p :ęści". [)lat.ego też naiwny Kirke-; , chcący 
układać swoje życie według romantycznej recepty ponosi tak 1gorzlde kon
sekwencje swych feudalnych iluzji. Kompromituje tę :podstawę niejedno
krotni.e prostak Grabiec, który, chodaż potraktowany ·satyryczn.e, umie 
z riebeiskiego dystarusu - iron!czn:e - patrzeć na przepalone ambicją ser
ca możnych: 

Ludowo - balladynowy charakter utworu i elementy satyry 6połecz
nej - przemawiają do dzisiejszego widza z .równą siłą jak piękna poetycka 
forma tej romantycznej tragedii . 

.Skomponowana przez Jerzego Młodziejowskiego ilustracja muzyczna 
do poznańskiej inscenizacji „Balladyny" wprowadza trzy zasadnicze 
elementy konstrukcyjne. Post·ać Balla-dyny symbol:zu;e krótki wstęp do 
dramatu oraz melod-ramy z końcowych obrazów (marsz uroczysty i ma.rsz 
ż·ałobny) . Grabiec posiada swój odpowiednik w zaczerpniętym -z „Kujaw" 
Oskara Kolberga groteskowym temacie ludowym oraz w ,;przekompono. 
wanym" oberku. Wiejska muzyk.a towarzyszy też pojawieniu się Alin} 
(. ;koły<Sanka"J Cały wreszcie fantastyczny świat Goplany, „Chochlika 
i Skierki wyraża się neoromantycznym nastrojem muzycznym. Zespół mu.zy
~ zr.y potraktował Młodz,'.ejowski raczej kameralnie (15 solowych instru
mentów) ze szczególnym baczeniem, by muzyka w melodramach zwłaszcza 
nie „zabiła" słowa poetyckiego 
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