
PAŃSTWOWE TEATRY 
W CZĘSTOCHOWIE 

BALLADYNA 

J 

PREMIERA: 2. X. 1952 r. 



•I • 

1 TLNRYK W OL PE 

JULIUSZ SŁOWACKI 
„ KTO INNY JEST - NIŻ GMIN" 

Słowacki nie był związany ani bezpośrednio, ani pośrednio z obozem 
lewicy demokratycznej swoich czasÓ\\, nie brał le 7 czynnego udziału w żad
nej akcji narodow'J-wyzwok i1czej . 

Jego przekonania demokratyczne wolne były jcdnuk od karmelkowo
sielankowej, pańskoszlacheckiej fi!cmtropii. Ż .! w epoce przełomowej, kie
dy obumierające, ale zarazem pokazujące jeszcze swo je kły formy f udal
no-pańszczy-.lniane coraz ostrzej ścierały się z rodzącym się i prącym ku 
władzy młodym kapitalizmem. Żył w okresie gwultownych wstrząsów re · 
wolucyjnych, wolnościowych: powstarna grecki e go. powstania listopado
wego, rewolucji listopadowej we Frctncji, ruchów strajkowych we Francji 
i narodzin socjalizmu utopijnego, wreszcie w bmzliwym okresie wiosny 
ludów. Widział walczących z carskim zaborcą lud miejski w vVMszawie, 
nasiąkał odgłosem rewolucyjnych wystąpień ludu paryskiego, nasłuchiwał 
podziemnego los.kotu zbliżającej się burzy rewolucyjnej w Europie. \Nidział 
tez triumfującą i panoszącą się we Fra_ncji burżuazję w okresie monarchii 
orleariskiej, ale obok tego również rwące się !ut spruwiedliwości społecz
nej masy robotnicze. 

Sympatię Słowackiego zdecydowilnic zw1«1cały się ku tym, w których in
stynktownie widział grabarzy ówczc,sr11•go świata pychy szlacheckiej i gie ł

dy. Stanowisko poety nie było jednak konsekwentne. f\ie potrufił do koń
ca życia przezwyciężyć szarpiących go sprzeczności, nie towdrzyszyły też. 

jego poglądom czy koncepcjom zadne czyny. Pozostał do ostatnich clni 
rnczej obserwatorem refleks y.jnym , wybitnie wrażliwym, tym ci kawszym, 
że wrażliwość: jego odbija jakby w zwierciadle całą lę_ burzliwq epokę lat 
trzydziestych i czterdziest eh ubiegłego stulecia. 

Słowacki był może bardziej niż Mickit' wicz i Krusiiiski ode rwany od śro
dowiska szlacheckiego. Syn intelektu~ !isty-profesora. niemal od dzie ckd 
obraca się w kręgu ludzi, w ~rodowisku, które dzis nazwalibyśmy warstwą 

inteligencji. 

Słowacki nalelal do wierzcholków tej inte ligencji. do środowiska inl<'
lektnalistów, wy2w1lłajqcego się łatwo spod wpływów tradycji szlach<' C-



kich i m agnacki ch 1 u · d uj < u. <~ ~Jn Zd j d( pozyc j ę n ii>zal e) ną . Inna s 11rctw c1, 
że środowisko to tkwiło jeszcze mocno w feudalno-pańszczyźnanym ustro
ju, zapewniającym dobrobyt i beztroski, w n,ctterialnym sensie, żywot. AlP 
lud zie tacy, jak Slowacki , ze wsią szlacheck , z całą dawnością szlache ą 
czuli się słabo związani. Pociągał ich natomiast świat inte lige ncji, który 
wydawa ł się niezależny od obsza rników i burżuazji. Zarówno studia (praw
nicze), jak i krótka, co p rnwd a , prct ktyka urzt: <lnicza w Warszawie , ponad
to „salon literac:· i" ma tki jego, pd ni Salomei, oraz póżniejsze kontakty 
towarzyskie-wszystko to zbliżało Słowackiego do owego świata inteli
grncji, intel ktualistów. 

Sł ow a cki widział sprzeczności ta rga jące jego własnym środowiski em , 
widział jego bezsilność. Zdawa ło si ę pop cie , że on sam jest typowym przed
stawicie lem środowiskd, które od urodzenia j st „ jak drze wo zwa rzone 
od kiści" , że wiek jego musi przynieść tl'ffill środowisku, opę tanemu przez 
„jaskółczy niepokój", klęskę niechybną . Tym większym podziwem nape i
niają krytyczny i wrażliwy umys ł poe ty wystąpienia na arenie dzie jowej 
no•.v ego szermierza - ludu mkj kif·go, prqżnego, mającego coraz hardzi >j 
krystalizujący siq cel, irnponuj dcc·uo odwagą i zdecydow <1 nic m Tote:i: po
zbawionemu wewnętrznej lrnrmonii, s ymbolizującemu rozdzie raną w e
wnętrznymi sprzecznościami inteligl· ncję Kordianovi -- przeciwstawia poe
ta tłum miejski płmrący żarem rewolucyjnego oburzenia, ta1i ząc y cze rwo· 
ną Carmagnolę. 

Coraz głębsza analiza sta rczego uwiądu ś viata szlachec k iego budzi 
w Słowackim wizję nadciqg a j ą ce j rewolucji. v\!izją tą zam ka poe ta pe · 
len skądinąd sprzeczności wewnętrznych poemat „Anhelli" : 

„Oto zmartwychwstctj ą nd rody. Oto z trupów są bruki miast. 
Oto lud przeważa". 

Ow !ud, który „prz · waża", l<tóry zw vcięża jest w wizji Słowdrkiego 
bezkszt11łt n y, rewolucja owiana romd nty c:mą fanta zją, a przecież wizja til 

tchni e wiarą, że gmach zbudowany na niewoli i k rzywdzie ludzki e j mu si 
run :i:· , że l"olska me może być taką, jal.ą j est. 

W la tach późniejszych ci a ł poe ta uczuciu temu wyraz niezwyl le silny 
w m ly m wierszyku „Szli krzyc zą c : Polska! Polska !". Wyszydza w tym 
wi e rszu koncepcję rzekom ·j j e dnośc i narodowej pomiędzy szla ch tą a ludem. 
Ba łamutnym frazese m wyda je mu s i ę odmienianie w , wszystkich przypad· 
ka ch w y razu „Pols ka" bez jasnego i ni dwuzn acznego okreś lenia, jaka to 
ma by ć Polska. Jakż • wspólcze ··nie brzmi, mimo mistycznego nast roju. 
wie rsz te n dla naszego pokole nia, rea li zują cego prawdziwą j edność pol 
skich mas ludowych odrzucając go zdecydowanie tych, którzy o PolscP 
tylko krzyczeli. 

Zdawał sobie spr,1'Ne Sl o,va cki z fal ·zu, który tkwi w trndycy jnej, szla
checkiej idei, „z jedr.ej b r ył y uk utego" nurodu. Toteż nawe t w k on cepcji 
historyczne j, LILII W EN EDY dal w y raz poglądowi, że naród polski pacho· 
dzi ni 'j ako z dwu róż'1ych rrnrorl ów : inm'go pochoclze nia jes t s zlilcht a, in
nego zn own lud. Pozwoliło to poecie usta mi S!aza rJstro skrytykować szla-

• 

che tczyznę i wy rao: ić sympati · dla sł abszego, podhitego na rodu -- prot)· 

pi asty przyszłego ludu. 

Nie precyzuje , rzecz z rozumiała, Słowacki, co znaczy ten wyraz „lud". 
Zgodnie z romantyczną te rminolog ią wkłada w w y raz „lud" treść nieo
kreśloną. \V ka żdym razi e postępową , r wolucyjną treść tego pojęcia ro· 

zt11niał ówczesny czyte lnik. 

Swiadomość nieuchronn ego .i mie rzchu własnej klasy kojarzy się u poe
ty z po czuciem osamotni .. nia wobec narodu, o k tórego przyszłość się nic
poko ii i którego dzie i1 jut l'2e jszy wiązał , instynl te m racze j iedziony, 
z wichrem rewolucyjnym n i o sąc m św i a tu wolność. 

Lud jest dla Slowack i0go nosicie lem nowego du ha . „Obudzony stoi 
świezy, krwia nową żywo ta cze rwony". Vvierzy poeta, że lud przyniesie 
światu postęp, że „pow olywa świa t do now ych, wielkich lotów". 

Gdy w pojedynku poetyck ·rn.. z Krasińskim (do autora „Trzech psalmów") 
woła w natchnieniu: „Kto inny jest - niż gmin" - hierze poeta zupełn y 

rozbrat z własną kl asą. 

„WYSCIE KRZYCZELI : NIEC HA J ZYJE Z CUDZEJ PRACY". 

Jak wyże j się rzek ło, dccvzja ta narastała w poecie z hiegiem czasu. 
Od młodziei1czych s rmpa tii d l<t powst ańców greckich i n ien wiści do wsze!· 
ki e j tyranii polityczne j i spo łecznej („La mino", „Kordian"). od luclowo
republikański ego bu ntu p rzeciwko monarchii , prz 'Liw!.. o despo ty zmowi 
(.,Anhe lli", „ eniowski") przpsze dł poeta w la tach nast p nych na pozyc je 
romantyczno-rewol ucy jne. Szi chtę pię t n ownl , k rytykował i wyszydzał juź 

przedte m szczegól n ie ostro w „Grobie g a mem nona ". Szlach e t czynt~ uważa 

w tym utworze za :zmo rq obezwładni a jącą du chu na rodu , za „czere p ru
baszny", skazujący n<1 ród pobki na niewolę i bezskuteczne walki. 

Nie j l'st zapewne jlrzypadk ie m, i swoje „pożegnan i " nie jako z własną 
klasą, z własnym środow i sk i em formułuj e poeta w wierszu „Do autor<! 
„Trzech psalmów". Zapew E' - jak o ok azjil, jako impuls wewnętrzny 

działa tu fakt napisa nia przez KrasińskiE. go trze ch psalmów, w których 
wypowiedział swC>j e „credo" wroga re w oluc ji, wroga ludu. A le przecież 

dz i a ło się to w prz8ddz ic ń nie ja ko wiusn y ludów. Słowacki zresztą od cza· 
sów „Lctmbril" i „Kordia na" za o , trzvł swoją broń przeciwko panującemu 
us trojowi. Co ważni ejsze , wraż liwym umysłem poe tyckim wchłania inten· 
sywnie toczące się wokół niego histo ryczne zmaga nia między światem 

wyzysku kapitalistycznego i klasą robotn i czą. W tych zmaganiach był Sło
wacki po stronie wyzyskiwanych, choć ekonomicznego sensu toczącej si0 
walki nic rozumiał , cho ć: z dial!•ktyk i tej wal ki nie potrafił sobie zdać 

sprawy. Ale zrozumiał jedno: o to „budził się du ch " , który „okiem błyska
wicy na wsze strony błyska ' ', 

W mistyczno-re ligijne j formie wiersza Do autora „Trzech psalmów" tętni 
poczucie odświeża j ąc~ j burzy, po które j nasl. ć\ pi wyzwolenie ludzkości: 

w yzwo k nie Polski. Lud, gmin - jak powiada Słowacki - jest j c~ dyną sił ą 



społeczną powołaną do odnowienia ludzkości. „Bez ducha gminu słaba 

pierś człowieka". Lud to jedyna siła prawdziwie postępowa, zdolna „świe

cić czynu tarczą własną". 
Dotychcza.s kluł Słowacki szlachtę lancą ironii, smagał ją biczem saty

ry, a na dnie tej ironii tlił ból, że szlachta spróchniała, że jest tak słaba. 

Obecnie wznosi się poeta na wyżyny perspektywy historycznej. Atakom je
go przeciwko szlachcie dodaje siły poczucie i świadomość nieuchronności 

procesu historycznego. 
Widzi bowiem Słowacki, że występujący przeciwko rewolucji ludow »j 

st.ary świat broni jedynie swego interesu i dlatego szPrmuje nieustannie 
frazesem 0 „czerwonym mordzie". Oskarża więc Słowdcki Krdsit'tskiego, 

iż zląkł się - „syn szi<1checki" - woli i buntu ludu. 

Postęp wymaga przewrotów, postęp opiera się na przewrotach, post,;p

to „wszczynający ruch wiecmy rewolucjonista". 

Sympatie Słowackiego do przewrotu rewolucyjnego łączą się nierozer-

walnie z głębokim patriotyzmem. 

„Bo ojczyznę mą w łańcuchu 
Widząc, miałem tę pokorę, 

Żem żadnego nie klął ruchu„. 
Czuł gorących -- bo sam gorę". 
„JUŻ CZAS WAM WSTAĆ I BIĆ, I TRUC ORĘŻE" 

Łączył się też patriotyzm Słowackiego z bezgraniczną pogardą dla s'.".[;J
checkiego oportunizmu i egoizmu klasowego. Szlachta polska sama Zf!'l

towała swoją zgubę. 

„Zamiast krzyczeć: Polskd żyje! 

Wyście krzyczeli: Niechaj żyje z cudzej pracy! 
A tył wam szpilkowd!i ołowiem Prusacy". 

Dlatego też, choć darzył szacunkiem i sympatią Czartoryskiego, z ironią 
mówi w „Kordianie" o „wytartej twarzy Rzymianina", dlatego drwi z Chło
pickiego; Skrzyneckiego, klnie gadulski, bezczynny Sejm Emigracyjny 
w „Beniowskim", potępia egoizm kl aso wy sta rosty w tv111że poemdcie, diet 
tego na zagładę skazuje bezwolny naród \Venedów. Nic liczy na fil a ntro-
pijną pomoc dyplomilcji europe jskiej, lecz na rewolucyjne sity ludu. („Kie
dy prawdziwie Polacy powstan<~, to skła dek zbiPrać nie będq narody"). 
\V „Anheliim i „Fantazym" skłacld natomiast hold dek<tbrystorn roc;yjskim, 
widzi w nich bowiem współbojowników przeciwko despotyzmowi c.irskie
mu. W „Fantazym" heroizm rosyjskie~ro major urasta do symbolu idei .. za 
wolność waszą i naszą". 

Z wielką pasją występuje poeta przeciwko papieżowi Grzegorzowi XVI 
za poparcie udzielone carowi, za potępi <.>nie czynu powsta1'1czego. 

Głęboki patriotyzm S!owuck i<'lJU nakazuj f1 mu, mimo re ligijności, zajęcia 

wyraźnie antykościelnego st,1nowiska. Oprócz „Kordiana" i „Anhe ll eq'o", 
mamy w „Beniowskim" szczególnie ostre wycieczki przeciwko kościołowi, 
papieżowi i jezuitom. Pol itvkf;' Watykan11 i1wa:t.a poeta wprost ża zqub11<1 
dla Polski. „Polsko! Twa zguba w Rzymie " - woła. Piltriotyzm dyktuje 

Kordianowi gniewne słowa wymierzone przeciwko oportunistom, wyczeku
jącym zbawienia z Rzymu. Tym, którzy chcieli związać los Polski z Waty
kanem, poeta rzuca gorzkie słowa: 

„Nie pójdę z wami, waszą drogą kłamną -
Pójdę gdzie indziej - i Lud pójdzie za mną!" 

Słowacki oskarża papieża o sankcjonowanie ucisku Polski, demaskuje 
obłudę i zakłamanie Watykanu. Kordianowi, zanoszącemu przed tron pa
pieski żale, że nawet „garści ziemi krwnwej nikt nie błogosławi", bb.ga
j,1cemu chociaż „o jedną łzę współczucia" papież powiad<i: 

,,No, mój synu, id:l z Bogiem, a niechaj wasz naród 
Wygubi w sobie ogni jakobińskich zaród, 
Niechaj się weźmie psałterza - i radła - i sochy!„. 
Niechaj się Polaki modlą, czczą cilra i wierzą„." 

Swojemu gorc1cemu patriotyzmowi daje Słowacki wyraz w szeregu in
nych utworów. Patriotyzm brzmi w pięknym wierszu „Do matki". Ironią 

patriotyczną przesiąknięty jest wiersz „\Viwat, poznailczanie" (1848), któ
rym poeta zarzuca opieszałość i jakąś biurokratyczną tępotę, gdy trzeba 
było „dostać karabinów i zaraz zacząć strzelanie i ruch". 

Nie jest co prawda Słowacki w tej swojej aktywnej postawie konse
kwentny. W późniejszym okresie popadł poeta, podobnie jak Mickiewicz, 
w duchową niewolę Towiaflskiego. Inna sprawa, że wyzwolił się z tej 
niewoli wcześniej i szybciej niż Mickiewicz. Mistycyzm religijny, któremu 
uległ w ostatnim okresie życia, podsunął poecie reakcyjną koncepcjl? 
„Króla Ducha" i „Genezis z Ducha". 

„JEDNAK ZOSTANIE PO MNIE TA SltA FATALNA". 

„Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść"? - wołd Słowacki 

w „Testamencie moim". 

Istotnie nie miał Słowacki powodzenia za życia. Co więcej, spotykały go 
raz po raz cięgi ze strony ówczesnej krytyki literackiej, najczęściej jed
nak, co boleśniejsze było dla poety - doznawał upokarzającej go kry
tyki w postaci„. milczenia. Jedynym utworem, który wzbudził żywsze zain
teresowanie publiczności, był „Beniowski". Ow;1 obojętność ówczPsnych 
czytelników i krytyki, najczęściej ndwc t wrngośi:, jest zjawiskiPm zc1-
~tanawiającym. 

Możliwe, że ostra ironia Słowackiego połączona z wizją rewolucji odpy
chała czytelników szlacheckich. Pewien arystokratyzm formy literackiej 
i indywidualizm poety zniechęcał znowu ówczesną lewicę demokratyczną. 
Tak czy owak, Słowacki bolał nad tym, że ;,imię jego tak przeszło jak 
błyskawica", bo właśnie zdawał sobe najlepiej sprawę z nowatorstwa 
swojej formy poetyckiej. 

Słowacki stworzył faktycznie dramdt polski, wysubtelnił lirykę, rozwinął 
niebywale język poetycki, uzbroił go, udoskonalił. W dziedzinie języka 
poetyckiego przełamał wiele' istniejących zastygłych kanonów. Słowacki 
rew::ilucjonizował formy literackie, uczynił język poetycki ni·~słychanie 
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gięlkim i posłusznym. Bogactwo form poetyckich Słowackiego zdumiewa 

i dzisiejszych czytelników. Umiejętność kojarzenia rozmaitych form poe
tyckich w jednym utworze np. epiki z liryką w „Beniowskim", elementów 
baśni ludowej i tragedii w duchu szekspirowskim w „Balladynie", bo
gactwo i różnorodność kompozycji, a nade wszystko przedziwna muzyka 
jego mowy poetyckiej, lekkość, swoboda, wytworność formy wypowiedzi 
- wszystko, to są znamiona genialności poetyckiej Słowackiego. 

Czy została po Słowackim owa siła fatalna, o której z taką dumą mó·· 
wił w „Testamencie moim"? Vv sensie aktualności wszystkich sformuło- · 
wań poety - naturalnie, nie! 

Zdajemy sobie bowiem sprawę ze sprzeczności tkwiących w struktnrze 
Ideowej jego twórczości, widzimy pęknięcia również w instrumencie arty
stycznym. Ale ujmujemy to wszystko historycznie. Rozumiemy, że sprzecz
ności ideowe były udziałem całego środowiska poety-szerszego i bliższego 
-były właściwością całej epoki, kiedy ledwo rodził się jako siła nowoczes
ny proletariat, kiedy szlacheckie powstania, będące aktem postępu his to· 
rycznego, wikłały się w sprzecznościach społecznych. Odbicie tych sprzecz
ności występuje i w twórczości Słowackiego, rewolucjonisty i mistyka, 
pogromcy i niekiedy znów chwalcy przeszłości szlacheckiej, apologety czy
nu, ale nierzadko i bierności. Nad wszystkimi jednak góruje głęboki i szcze
ry demokratyzm, pragnienie i ukochanie świata sprawiedliwości społecznej, 
duch rewolucyjny niepodzielnie zespolony z gorącym umiłowaniem narodu. 
I w tym sensie sprawdziły się słowa poety o „sile fatalnej" jego poezji. 

O „ BALLADY NIE" 
„Balladynę" napisd! Juliusz Słowacki w roku 1834, wydał drukie m i praw

dopodobnie przeredagował w roku 1839. Ta baśń dramatyczna należy do 
najpopularniejszych dzieł poe ty, tak dalece ujmuje swoją osnową poetyc
ką, rozkołysaniem wyobraźni, igraszką nie spodzianek i prawdziwej poezji. 
Czar „Balladyny" można przckład aC:'. tylko na podobne jej obrazy, a nie 

na pojęcia . 

Jakie są osi tlrnmaty czne tej niezwykłej ba~ ni? Nie jest ona baśn i ą j>'
dynie. Tak dalece ni • je st, że n<i jdawniejsi komentatorowie „Balladyny" 
skłonni byli w każdej postaci te90 dramatu doszukiwać się alegorycznc·~ro 

zamiaru poety i całość utworu wykładali jako skomplikowaną ale9oriP. 
Tymczasem alegorią „Balladyna" nie j(!st -- jest natomiast szekspirowskq 
baśnią dramatyczną o wyrażnvch cdiich polityczno-spolecznych. Bywają 
one niekiedy zamglone przez bog<tclwo w yobra·.lni i poezji panujące j w tym 
dziele, nie nikną jednak z pola uwagi pisarza. 

BL~dąc baśnią - „Balludyna" st anowi utwór 1w tc n anachronizmów h i
storycznych. Zakres tych ana chron i7mów tak prze biega, że naprowadza 
on na intencję po0ty. Akcja została umieszczoncl w czasach bajecznych 
i przedhistorycznych, jeszcze przed Piastami, za panowania dynastii Popie
lów. W tej epoce bajecznej nagromadził poeta składniki wielu epok później
szych. I tak państwo Popit:la j l•st w pewnym stopniu krajem chrześci j<11'1-

skim. vVskazujc na to korona roclow .L IlldłŻL•il s two Kirko ra, pochotl -zc nie 
Grabca i tak dalej. Istni eją w tym krctju mi ast ,1 i mieszcwnic . Toczy si(,' 
w nim wyraźna walka kl11sow11. Lncl jest gnt~ hiony przez złych władców, 

u marzy o dobrych królach. 

Jednym słow em -- na lto p rz0clhi s loryt .i:1w rzucony zc sl,tł u kłctd p<ir1stwa 

i społeczeństwa do jrzałeg o , o k1iku kla5.i< h antagonistyczny ch. Tych rze
komych anachroniz nów jest zbyt wiele, <1żeby służyły one tylko igraszce 
historycznej. Zbyt wie le , ażeby nie świadczyły o zamiarze zbudowania 
przez poetę pełnej konstrukc ji społeczno-politycznej, w jakiej będą się 

mogły rozegrać główne konflikty clramatu. Oczywiście, że na skutek spię
trzenia anachronizmów rozarywają się one nie w realistycznie i społecznie 
określonej rzeczywistości, ale w takiPj rze czywistoś i, baśniowo-fantastycz
nej, która z historią zupełni<: się nie liczy. Słowacki k ons kwencj(,' tdkie
go postępowania doprowadza do najpełniejszego wyglądu w „państwo 

wych" i „ustawodawczych" wystąpieniach G rabca. Dla tego „Ba!ladyna" 
jest tylko baśnią polityczną, a ni e dramatem polityczny1n. 



w tej baśni pojawia się właściwie jeden tylko problem główny, ale roz
patrzony na trzech płaszczyznach. Tym problemem jest walka o wład~ę . na 
tle walki społecznej . Na pi e rwszej płaszczyźnie rozgrywa się ona, iezelt 
chodzi o osobę Balladyny. Cały ła11cuch je j zbrodni jest łat'icuchem zbrod
ni politycznych. Cały też nakierowany został ku temu celowi, ażeby bez 
względu na środek osiągnąć władzę nad pat'istwem. W osobie Balladyny 
oglądamy przeto zagadnienie zbrodniczego awansu społecznego w dąze
niu do władzy. Zagadnienie to zostało ukazane 1 d tle zrywania przez Balla
dynę więzów z j j klasą społe ną ornz na tle kary, która ją za to spotyka. 

Ale w baśni 0 królowej-zbrodniarce wysti:pują także inne przykłady 
awansu społecznego w dążeniu do władzy. Drugi z nich to baśniowa zr~zu 
lecz tragicznie zamknieta kariera Grabca. N ic j<'st karie ra na se.no, ie s_t 
to wyraźna parodia podobnego awansu. vVszystko, co Grab1ec---:krol czym'. 
nie wyłączając momentu, kie dy uwie rzył w swoje. panowan.1e, stanowi 
ironiczną kpinę z postępów i postdnowień króle wskich. Pos tac Bal~adyny 
ukazuj e w krwawym zwie rciadle władzę panującego zdobytą bez !Icze.ma 
się z dobrem ludu. Postać Grnbca władze; taką ukazuj w krzywym zwier
ciadle. Cel jednak obydwu kari r pozostaje id •mtyczny. Wymierzony on 
jest przeciwko władzy „z bożl,j łask i", włctdz . fe udalnej, alb~w.i~m '~ ra
mach ustroju feudalno -monarchiczn0go rozgrywa się opow1esc basmo
wa 0 kró lu, ludowym błaźni e? i królowej. ludowe_1 zbrodniarcf•. 

J s t ponadto w „Balladynie" trze( i przykł ad dążenia do Wflłdzy. vV~ ie 
lają go Puste lnik- Popif'\ li I i z la che tny rycerz Kirkor. Obyd,~aJ na 1me.1-
scu pie rwszym pamiętają o dobru ludu. Obydwaj sa niczdolm do uzyoa 
występnych środków w a lki i ohydw<.1j przegrywają . Słowacki w całym 
ut.worze podkreśla bowiem istnie nie walki politycznej o sprawę ludu na 
tle różnic klasowych rozcincij<)CY 11 bajeczne społeczeństwo dram a tu. Po
stępuj w tym zgodnie z historyk c1ti1i romantycznymi, którzy już w na.jdaw
nie jszym społeczei'istwie polskim dostrz<'g li objawy walki klasowej. 

Czy jednak przegrand Popiela Ill. i Kirkora, jPdynych szlachetnych, ma 
oznaczać całkowite zwyci 'S two pPs~·mistyczncgo sensu dzieła? Za taki 
bowiem utwór „Balladyna" bywd 11wc1żdPa. Jak pogodzić klęskę Popiela 
llI. i Kirkom z tym, że Bal u.dyna jednd k lid troni' nie pozostaje? By na 
to odpowiedzie<", trzeł>d „Balladynę" umiejscowić w czasie jej pisania 
i wśród republika1'1skich oraz demokrntycznvch poglądów Slowack1 ~ go. 
Ta baś 11 polityczna zost.~la napi s<ma według p~ychologiczno-etycznych pra
wideł dramatu szekspirowskiego. To znaczy takich prawideł, które królów 
i władców ukazują jako jednostki zdolne do zbrodni i szarpane zwykłymi 

ludzkimi namiętnościami. 
p0 roku 1815, po Kongresie Wie det'iskim 'ldstc;puje w Europi r• h r."i.lk o

trwały, ale gwałtowny nawrót feudalizmu. Dramat szekspirowski poslddd 
w tych okolicznoś iLich funk('ję wyraźnie polityczną i dlatego. postępowi 
romantycy stają si~ jego entuzjastami. Dramat taki jest bowiem 1deolo
~Jicznie podt-jrzany dla k rólów, ktt'irzy świeżo utwierdzali się na tronach 
zuchwianych przez gniew ludu vv rewolucji francuskiej . Ukazuje bowiem. 
że ci władcy nie są jak feuddliZm 9łosi „z bożej łaski", lecz z t,1kich oll• 

ł" s k . j .J;. pc1nowanie .Popi(·la IV„ j«k kMierci Balladyny. Ba~ń polityrznil. 
o losach podobnych postaci, chociaż j j akcja umieszuouu uylu. pr;;ed zu.
rnierzchłymi wiekami, wyraźnie mierzyła w polityczne przeżytki feuda lne 
współczesne poecie. Pokazywała bowiem, jakimi drogami w tym ustroju 
pomazańcy królewscy dochodzą do wałdzy. 

Ludowa ironia w spojrzeniu na i<.:n osoby, ludowa koncepcja polityki 
i je j zawiłych ścieżek nadalu te rm1 spojrze niu krytycznemu wygląd baśnio
wy. Ten baśniowy wygląd stanowi wszakże gwarancję trwałości całego 

p rnyslu. Bo ka riery podobny ch osób j<tk Ball<ldyna i Grabiec, potrakto
wane zbyt serio, bez przymieszki żartobliwej i ludowej k oncepcji polityki, 
byłyby za waskie i ograniczone ty lko do pewnej epoki. W ramach baśni n a
bierają one charak teru ngoln ego, ba' i<~ podobnie jak bawi bajka, nieza
leżnie od faktów realnych, wokół k tórych została rozsnuta. 

Na podstawie tyc wszystkich fa k tów możemy odpowiedzieć na py ta
nie, dlaczego w ramach przedstawion ego przez poet' us troju przegrywają 
ludzie szlachetni i pragnący oprzeć się na ludzie ·- Popiel III. oraz Kirkor. 
Dlatego, ponieważ pragnąc przeprowadzić krytykę porządku kl<lsoweqo 
w obrębie feudalizmu Słowilcki nie mógł pokazać zwycięstwa podobny h 
postaci. Nie mógł, illbowie m ni e przeprowadziłby wówczas takiej kryty
ki. Pesymizm „Ba lladyny" je st wi c;c kierunkowy i dotyczy tylko antyfeu
dalnych dkcentów utworu. Nie jest to bezwzględny pesy mizm historyczny, 
Byłby nim, gdyby zbrodni c1 rk<l - królowa pozostała na tronie na stałe. 

Tymczasem z tronu strąca ją piorun. 

Nie jest to jedyny w dramacie p iorun. d piorun a ślepnie wdowa, matka 
Balladyny . Poraz drugi udP rZdją<:y w ba śt'i grom stanowi ostatecznie wy
równanie krzywdy i kmę rzucon ą na Balludynę za zerwanie ze swym śro
dowiskiem społecznym. Pom iędz y tymi dwoma grom<lmi zachodzi zwi ą

zek symboliczny, wskazującv na główni' węzły myslowe dzi ia: Jud ode
pchnięty w pos taci wdow i Ballauyny, która ntt wyobcowaniu spoktz
nym i zbrodni nie zbuduj:.• swoj c•w1 p<ino v<1n i i! . Piorun koia.:ząc y dzic>lo jPst 

przeto wyznacznik iem wiary w to, .le nadmi e rnie przekroczone normy spra
wiedliwości historyczn•''i muszą sic; zemścić na tych, co je przek roczyli. 
Wiara taka mieści się również w r, mach ludowej koncepcji polityki. Nie 
na prawach baśni si' mieś< i, lecz jc1ko norm ct etyki historyc..znej, obowią
zuj<1cej \V baśni ludowej zarówno podda ny ch jak panujących. 

S!ow<1cki po !d tach surowo oc eniał swoj pi erwsze utwory. Pot.qpienie 
nigdy nic dotkn •to „Balladyny"-włuśnie za jej ludowość i postępowe, an
tyfe udalne pojęcie historii. vV roku 1845 pis«! d mcltki: „wys l<t \ sobi 
chłopka bogatego, z rodziną już czy ta<: um ejąc4 za sto la t - w cichy1n 
gdzieś dom ku pod Krcth ow e rn. Odpoczywa pu wojni e - szcZf;śliwy - ogi ei1 
pali sil~ w izbie - a przv kalendarzu już i niektó rP książki znajduj<! sic 
na stole. Wystaw-ż,, go sobk, że czyta „Balladynę" - ten utwór bawi go 
jak bc1śi1, a razem uczy jcthie j5 harmonii i d r,urn:i !yr·znf· j f<>r m', ·. 

Kailmierz Wyka. 
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U W AG A: Zespoły świetlicowe! 

Przy Państwowych Teatrach w Czę
stochowie utworzona została Ko
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