


PREMIER 

.TULIUSZ SŁOWACKI W ROKU 1841 
Medalion Olei!Z<'Zyń~kiego 

IS KWIETNIA 1956 ROKU W GNIEŹNIE 

... nap isałem nową sztukę tcatrnlrn.t - nib:" traged i;', pod tytu łem „B a lla
clina". Z wszystkich rzeczy, • którP dotych('Za s moj a mózgownica urodziła, 

ta tragedia jest na.iicpsz ;~ -- Z'.v L1~ zc·7,a, że otwol'zyl mi nową drogę, nowy 
kraj poe tyczn y, nic tknięt.v lu rfak,~ stop<}, 1n-a j obszerniejszy niż ta biedna 
ziemia, bo id eal ny. 7. b aczy;::;z kiedyś, \ bmo kochana, co to za dziwn a 
kraina - i czasy. Tl'agetłia cala podoltrr a do sta rej ba llady, ułożon a ·1k , 
jakby jf) gmin układał , p r zeciwna zuriein i prawdzie bi ~torycznej, przeciwna 
podobieństwu do prnwdv. I.udz ie jcdn k, slar a lem ~i l;' , a by by!\ pl'awdziwymi 
i aby \\. sercu rnieli nasz!ł serea ... 

(.fl!/ius z Slowucki. Ust du Jlatki .z dniu 18 r;md nia 1 .,4 r.) 

„ Balladyna' ' n [pż~· do najpopularn1,·j~zy,· h dzid poety. ' ie j est ona 
ba śni<) jcd»nie. T ak cl a leee nie j ~t , :i.e p ierwsi ·zyt l'lni ·y .,Il a ll ad yny", od 
l\'orwida rozpoczynaj<)C' skł onni hyli ": knżdej post ci te!!'o dram atu doszu
kiwać się aleg·ol'yczn !?O zamia ru poety i calo~c utworu wykładal i j a kn 
:-komplikowan a alegori ·- Również Kl'a ~iński dobrze zrozun i ał historycin ;_t 
maskę Balladyny, wyczuwał .ie.i pol ityczny . ens i widział w n iej ~ymholic:zny 

OS<)d n ad wspókzesno~eią ... 

W tej baśni pojawia się wła8 ·i\\·ie j den tylko problem główny, ale roz
patrywany na trzech pla szczyznacli. T ym problemem jes t walka o władz<;' 

na tle walki społecz nej. ''a pierw~z<'j płaszczyź.ni c r ozg·1·yw a się ona jeże li 

chodzi o osobę Balladyny. Cały ła 1i c u eh ,i ej zhl'orlni .it.:s t ła 1kuclwm zbrodn i 
politycznych. '\V osobi e Balladyny og l~damy p t· z•: to p rzykład zł>r • ul n i •·z e ~ro 

awansu społecznego w dążeniu do wł adzy. r ug a z n ieh lo iaśn itlWłl zraz u 
lecz tragicznie zamk nięta kariera Grabca. P ozba \1 ił .i•. poeta elementów 
serio i dobitnie w niej :i:a mierzył pa r od i' podobnego awan su. '\Vszystko rn 
Grabiec - król czyni, nie wyłączają· momen tu, kiedy zaczyna 1·ządzić, st.a.
nowi ironiczm; C'hwih;· z postępków i po,,;tanowień królewskich. Postać Balla
dyny ukazuje \ ' krwawym zwierciadle władz"' panuj:,H't•~·o zdohy <} 1„,z li
czenia ,,; ię z dobrem ludu. Pos la; (; rnhr a '""ł adzę tal, ~; ukaz.uje w krzywym 
zwierciadle . C'el jedna k obyrl Wll kn1·il' 1· pnzost:l.jt• i d en ty ~zn y. Vymie1·zon'' 
on jest przeciwko wład:t.y „z bożej laski" , władzy fo udai nej, a lbowiem w t a
mach usti·oju feud a lno-monan;h istycznc'g'O rozg ry11• '> . \.'. opowieś(· u królu 
błaźnie i królowej ludowej zbrodni a re - „. 

Piorun kończący dzieJo przynos i w •zna~znik wi~t1·y 11· to , że przekron:onc 
normy sprawiedliwośc i hi s torycznej mu sza sii;> zemście na tych, co j e prze
kroczyli. ·wiara taka mieści si ~ i·ówni ~ż 11· n1m ad1 lu dowej k oncepcji polityki. 

Kuzi11u·, c l l"11 hu . li 81~ 11 (/11 1nt1du 11ia z/J iu 1·11 w1 'fl " 

Dziel J. Słowackie yo f.' J'i I, ,. 
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Rzecz dzieje sil' za czasc'>w bajecznych 
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.. . Bogactwo treści i różnorodność pierwias tków składowych, złożony system 
paralel, i odsyłaczy ideologicznych w Balladynie wymagały rozbudowanego 
aparatu środków artys tycznych i pojemnej formy organizującej. Taką r e
wolucyjną formi1 był postępowy dramat romantyczny, który kojarzył ele
menty różnych sztuk ze swobodą i fantazją i symbolika właściwą twórczości 
ludowej „. O celowości i wewnętrznym sensie powiązań wszystkich elemen
tów„. decyduje myś l przewodnia, id ologia„. J est ni ą antyfeudalna tendencja 
tej tragedii. 
Ważne jest oheślenie satyrycznej parodystycznej funkcji poetyckiej ba

śniowości. J es t to nowy aspekt saty1·y, aspekt rnmantyczny, w który bie r:t. e 
za punkt wyjścia fantazj ę. 

„.Równie ważnym elementem tec hrnki epi ckiej zas tosowan ym w Balladynie 
jest świat fantastyczny, Goplana ze swoim dworem, który stał s ię powodem 
wielu nieporozumień artystycznych . l\'ie umiejąc wyjaśnić właściwego zna
czenia i roli fantastycznych postaci tragedii przypisywano im czynny, decy
dujący wpływ na bieg wydarzeń dramatycznych. Wiele nieporozum ień po
chodziło z nieznajomości historycznej poetyki. J edm~ z podstawowych kon
wencji klasycznej epoki była tzw . machina, czyli wpływ sił nadprzyrodzonych 
na losy bohaterów -- deus ex machina. '" starnżytności byli to bogowie, w 
wiekach średnich Bóg, anieli, świ ęci i diabli - misteria. Renesansowy 
poemat epicki dokonał' wielkiej r ewolucji lite rackiej - odteologi zował świat. 
Cudowną machiną kościc lm), zas tf)piono cudown>;1 machiną świecką, czaro
dziejami, wróżkami, i du szkami ludowej baśni. Machina epieka usamodzielniła 
się, przestała być spr~żym) w jakiejś głównej akcji, stała się jednym z środ
ków artystycznych. świat fanta s tyczny j es t więc tu ariostycznego du cha. 

Goplana i j ej duszki pl'zeds tawiaj<) elementy ludowych wi erzeń i symboli
zują motywy f eudalnej baśni. Nie kieruj<) oni ludzkimi losami. Wszystko co 
się dzieje w Balladynie, dzieje się zgodnie z logiką ludzkich namię tno~t"i. 
Nie ma w rozwoju wypadków żadnego fatalizmu. 

Są następstwa ludzkich czynów, oraz konsekwen cj e wynikaji)ce z odmalo
wanych w dziele stosunków społeczno-politycznych. Goplana rozstaczając 
wokół siebie atmosferę baśni, wchodzi w komiczno-tl'agiczne konflikty z r e
alnym życiem . To nie Goplana plącze nici ludzkich losów (jak się jej zdaje), 
lecz realne życie kompromituje feudalną baśń i zmusza wreszcie królową 
Gopła do porzucenia słowiańskiej ziemi. 

W Balladynie spariodował Słowacki mnóstwo motywów fantastycznego ro
mansu rycerskiego. '\'ymieńmy ch oćby historię cudownej korony, zbawienne 
i·ady Pustelnika, szukanie idealnej żony, marzenie wdowy o królewiczu dla 
córek, zawody o męża (popisy mił osnej retoryki i turnie.i malinobrania), czu
łość dworsko-pasterskom Filona, baśniowe królestwo Goplany, motyw zaczaro
wanego drzewa, spopularyzowany przez Ariosta i Tassa. 
Tłumaczono to przekorą poetycką, ironią romantyczną i kaprysem, które 

miały wyrażać igraszkę losu i bezsens życia. Tymczasem jest to świadoma 
i celowa parodia antyfeudalna. 

Wacław /( nbacki : A 1· iustyz 111 Słowa ckicgu 

Życic L i terackfr N r 35 / .94.'i r. 

--------=.\lV 1)9!! <>ll<:=-- -

Pierwszej realizacji scenicznej doczekała si ę Balladyna we Lwowie w r oku 
1862 i do obecnej chwili jest jednym z najczęściej granych dramatów Sło
wackiego. - Liczne inscenizacje Balladyny przekroczyły liczbę dwudziestu. 
Teatr nasz do poszukiwań artystycznego wyrazu dla tego dzieła daje jeszcze 
jedni). inscenizację, której osąd zostawia społeczeństwu i powołanym krytykom. 

( '. S. 

Kie1·ownik techniczny .JÓZEF POLEROWICZ 

B1·yg-adier sceny STEFAN Wl ' HNIEWICZ 

światła LlJDWIK SZA,JDA 

n ckwi zyto!' LEON WOLNY 

Ki l· 1·. prne. Krnwieekiej męskiej STEFAN WOŻNIAK 

l ' ra t'ownia krawiecka damska KLARA BOROWSKA 

Ki ci', pracowni stolarskie.i WITALIS STRZELE CKI 

I '1·acO\\·nia pel'ukarska PIOTR MARKIE WICZ 

l '1 ·a ('ownia t a picerska .JóZEF BIAŁCZYK 

l'l'aco wnia ~hu;arslla . FRANCISZEK OSIŃSKI 
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