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Wojciech Młynarski 

BALLADA O MALINACH 

Biały dwór, białe sioło 
i gryka jak śnieg, biały śnieg, 
czarny bór szumi wkoło, 
jak szumiał przez wiek, jak przez wiek; 
dwie dziewczyny, gołąbki dwie, 
na maliny wybrały się, wybrały się . 

Każda z nich piękna, młoda, 
we dworze zaś pan, możny pan, 
z hojną czeka nagrodą 
dla tej, co mu da pełny dzban; 
rwą dziewczyny, z zapałem rwą, 

a maliny czerwone są, czerwone są . 

Baj, baj się, baj, ballado ma, 
no, która z nich dzban pierwszy da - dzban da? 

Pierwsza zbiera uczciwie, 
dzban pełny ma już, pełny już; 
druga zła, patrzy chciwie 
i chwyta za nóż - ostry nóż, 
nóż do góry podnosi, a„. 



WPUSZCZANIE W MALINY 
CZYLI 

LIST OTWARTY REŻYSERA 
DO SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI 

Przedstawieniem teatralnym, podobnie jak sztuką wszelką. 
a także życiem samym - trzeba się umieć cieszyć. Tej umieję
tności z kolei można się nauczyć tylko poprzez maksymalnie 
intensywne uczestnictwo w życiu , we wszelkich sztukach. 
wreszcie w teatralnych przedstawieniach. Dlatego łatwiej o po
godnego starca niż mbdzieńca, chociaż można się także niczego 
nie na uczyć do śmierci. 

Radość z przedstawienia „Balladyny" będzie tym bogatsza, 
im bogatszy duchowo będzie oglądający je człowiek. Wszyst
kim, którzy są „na dorobku" i chcą coś mieć z życia (poza 
pieniędzmi), oraz zechcą przeczytać ten program - a mam na 
myśli przede wszystkim z natury rzeczy ubogą młodzież -
chciałbym parę :rizeczy uzmysłowić. 

„Balladyna" jest starsza od tragedii Juliusza Słowackieg'J. 
Ma rozliczne źródła, świadomie wykorzystane i przetworzone 
przez poetę, z których najważniejsze i najwyraźn~e jsze to, 
z jednej str:my, dramaty Szekspira, z drugiej - twórczość lu
dowa, modna w romantyźmie, czego wyrazem może być, na 
przykład, wiersz Aleksandra Chodźki z 1829 roku -

MALINY 

Przez litewski łan, 

Jedzie, jedzie pan, 
Przed nim za nim jego cugi, 
W zlocie w .sre brze jego sługi, 

Jedzie w gościnę 

Przyjechał na dwór, 
Do matki dwóch cór, 
„Matko , matko, masz dwie róże, 
Obie kraśne, obie hoże, 

Daj mi jedną z nich". 

Matka prosi wnijść, 
Każe córkom przyjść, 
Lecz pan obie równie kocha, 
I tę troche, i tę troche, 

Którąż tu wybrać? 

„Dwa im dzbanki daj , 
Niechaj idą w gaj, 
Która więcej malin zbierze, 
Tę za żonę pan wybierze, 

Ta będzie panią". 



S ło ńce s i ę zza drze w 
Ru n1i e n i ja k krew, 
Krwawą łu ną gaj ozłaea, 

7.. gaju s tarsza córka w raca, 
A m lod szej n ie in a . 

Na j ej czarnej brwi, 
N iby krop la k rwi, 
k tóż w ie, z jakiej to p rzyczyn y : 
o d maliny lub k a liny, 

Może to n ie krew. 

„ Oto m alin d z ban , 
Gd zie m ój mąż? gdzie pa n? 
S iost ra już nie w r óc i z gaj u , 
Może wpadła d o ruczaju , 

Może pożarł wilk " . 

P an rozesłał sł ug 

Do gaj u , n a d stTug, 
Ca łą noc w gaju wołali, 

Ca ły dz i eń w strugu szukali, 
Nie m a i n ie m a. 

P a n mia! złota wór, 
Murowan y dwór , 
Szczęś liwy z żoną szczęśl iwą, 
Z krasawi cą urod z i wą, 

Z tą córką starszą. 

A g d y przyszedł maj, 
Pobiegł pa n icz w gaj, 
Kręcił dudki , zr ywa) kwiatk i, 
Z klaski em , w rzas k iem biegł d o matki, 

„Ah , m a rn o , m a nto ! 

Otóż dudkę m a m . 
Otóż pi ęknie g ra m , 
Dudka moja osobliwa 
J a k siostr zyczka m oja śpiewa, 

Słuchaj piosen ki": 

„ Graj, Mic h as iu, g raj, 
Jak dz iś kwitn ie m aj 
Ta k nad r óże, n ad bławatki 

Dwie n as kwitło w do m u m atk i, 
O moja wios no! 

a h ! l ecz sios try nóż 
Skosił r óżę r óż, 

Pod kurha n e m m e mieszka n ie, 
Dzika wie r zba n a kurha nie 

O m oja \Viosno!" 

„ Dz iko , synu, g rasz, 
S kąd tę dudkę m asz"? 
- „ Dudkę ukręciłem w gaju , 
Z dzikiej w ier zby przy ruczaju , 

Przy krza ku m a lin" . 

P a n i pobladła, 
J a k sta ła , pa dła, 

Ileż s tra t y , ile szkody, 
Wieś ta k wielka, mąż tak m iody, 

Dzia tki niel e tnie! 

Przez litewski Ian 
Jedzie , jedzie p a n , 
Lecz w całunach jego cugi, 
Lecz w żałobie jeg o słu gi 

P r zy t rumnie pa n i. 

- Jest wielce prawdopodobne, że właśnie w „Malinach" 
Chodźki poczęła się „Balladyna", wydana na świat w 1839 roku. 
I od razu zaczęły się rozliczne nieporozumienia z odczytaniem 
sensu tragedii i zamysłu poety. Obok zachwytów nad dziełem 
pojawiła się, na przykład, recenzja Stanisława Ropelewskiego, 
a w niej piękne streszczenie -

R ycerz Kirkor ma ser ce na zbyciu i jes t w kłopocie, kogo nim usz ~zę
śliwić; idzie wię ~ po radę do Pustelnika, do lasu. Kreacje p. Słowa ckiego 
s ą pełn e ufności w siebie, jak sam poeta ; toteż r ycerzowi nie wpada na 
myśl , ż e z t ą się· ożeni , która go ze chce, ale uważając za rzecz dowiedzioną, 
że wszystkie do niego wzdychają, p y ta, gdzie ponieść radość, gdzie zostawić 
płacz i rozpa cze. Rycerz patrzy w ysoko, przesuwają ~ bowiem przed okiem 
Pustelnika wieniec kobiet czekających na w ybór, zaczyna bez wahania się 
od królewnych; może · nie · byłoby od rzeczy pojąć królewnę? ... Na to zadrhl 
Pustelnik i wnet w jednym energicznym życzeniu obejmują c króle, królowe 
i królewne, zawołał: bodaj ich pioruny! „Kto jesteś star cze?" - przerywa 
mu trafnie Kirkor - a Pustelnik jakby z nie ~hcenia upusz ~za z wargi 
odpowiedż: „Ja ... król Popiel trze ci ... " Tu, na 'złość Towarzystwu Demo
kratycznemu, co w czasy Popieli>w odnosi błogi stan równości społe cznej 
polskiej, p. Słowacki każe klękać Kirkorowi, a co gorsza kładzie mu w usta. 
te słowa, za które by go warto przed sąd Centraliza ~ji powołać: „Uzbrajam 
chamy i le cę do Gniezna". 

Mścić się Popiela pustelnika na Popielu samozwańcu. Ale zanim Kirkor 
pobieży, Pustelnik wieszczo mówi Kirkorowi: 

,.O mężu ze s tali! 
T y jesteś z owych, którzy walą trony". 

Zdaje się, że teraz nie mają co sobie więcej powiedzieć i że powinni 
by się rozejść, pomną~ zwłaszcza na gorącą ochotę Kirkora. Ale nasz 
rycerz legitymista jest przy t ym niewyczerpany gaduła , bo jak gdyby ni ~ 

nań nie czekało, w najlepsze opowiada Pustelnikowi rzeczy, który ~h ten 
musiał być równie świadomy: o krwawym Popielu, o żywieniu karpiów 
ciałami niewolników, o suszy, nieurodzaju, szarańczy. Pustelnik przerywa 
tę litanię w ykrzyknieniem: „Ah! jam przeklęty, przeklęty, przeklęty ! ", 
i stąd wysnuwa się długa znowu historia o koronie Lecha, do której 
sz częście ludu było przywiązane, a którą Pustelnik uniósł zepchnięty z tro
nu ; o po ~hodzeniu tej koron y, jak król scytyjski wra cając z Betleem za
błądził w polskim życie, jak zaszedł do Le ~ha i w zakład przyjażni zosta
wił mu tę koronę itd. Kirkor powtórnie le ci na boje, ale przypomina sobie, 
że tu przyszedł szukać nie królów, lecz żony, czyli , aby nie pozbawić czy
telnika złotych wyrażeń poety, p i e ń k a , n a k t ó r y m b y z a
s z c z e p i ł r o d o w e d r z e w o K i r k o r ó w. Pustelnik 
upewnia rycena;· że na ten cel najprzydatniejsza jest dziewczyna uboga, 
i tu się rozstają: jeden biegnie patrzeć, gdzie jaskółka ·ulepiła gniazdeczko, 
aby tam wybrać małżonkę, a drugi zawraca do celi, kiedy zatrzymuje go 
nowy oryginał, Filon, karykatura nowoczesna, gadająca wierszami, co przed 
kilkunastu laty były może w yrazem osobistych u ~zuć p. Słowackiego. Po 
cztere ~h stronnicach gadaniny Filon i Pustelnik biorąc się nawzajem, i nie 
bez powodu, za wariatów, każdy w swoją drogę odchodzą. To jest s cena 
pierwsza. 



. w_ dru~i~j s~enie Goplana, królowa jeziora, zwierza się przed swymi 
d1a~hk~m1, ze się p_okochała w chł~pie pijaku, potem chce gwałtem wziąść 
ser . e pięknego, a kiedy_ tei;i wyznaJe . na swą obronę, że już ma kochankę, 
Balladynę, Goplai;ia kaze _Jednemu diablikowi tumanić pijaka, gdy będzie 
szedł do. ~ochank1, a drugiemu łamać powóz przejeżdżającego Kirkora za-· 
prow~dz1c ~o d_o chaty, _gd~ie ~ieszka. Balladyna z siostrą, i rozko~hać; 
ale '!1e pow1edz1ała. w ktoreJ. Kirkor więc kocha się w obud wu - trudny 
wyb~r - _matka dziewczyn podaje sposób: niech idą raniuchno na maliny 
a. ktora_ ~1en:vsza dzbanek malin przyniesie, ta będzie żoną Kirkora. Prze ~ 
w~borme .. dz1ew~zyny po~zły, Alina pierwsza dzbanek napełniła, Balladyna 
Ahnę zabiła; ;---- istna baJka, jakie stara kucharka przy piecu rozpowiada 
kredensoweJ 1 kuchenn~j gawiedzi, i paniczom wymykającym się spod oka 
g_uwernera_ dla słuchama cudownej opowieści. Na tym zabójstwie kończy 
się akt p1erw_s_zy. ~rzepraszam, pomyliłem się; nie w pierwszym akcie 
Balladyna zab1~a. Alm~: w pierwszym wszyscy spać idą. 

Teraz p_odmesmy _ow niesz częśliwy wątek dramatu co nam wypada 
z _rąk pomimo ch~ci naszej. Kirkor żeni się z Balladyną i wkrótce, pa
m1ę~ny _przyrze_czeo danych Pustelnikowi, wyprawia się do Gniezna. że
gn~Jąc zonę ~~1 przed nią cel wyprawy; Kirkor chce w sekrecie jednego 
kr?la w~rz~c1c z tronu, a drugiego na nim osadzić. Odjeżdza - wiedzieć 
za~ nalezy, ze Balladyna, odkąd zabiła siostrę, nosi krwawą plamę na czole 
~torą z~krywa przepaską; odjeżdżając Kirkor prosi żonę, aby na powrót 

. J~g? zdJęła przepaskę. Balladyna więc w chwili oddalenia mężowskiego 
b1ezy d_o Pust~lr_iika ?.° radę, jak by tu krwawą plamę zagoić. Pustelnik 
od_gaduJe w meJ zaboJczynię siostry. Balladyna wraca do zamku, ale do
wodca zamkowy, von Kostryn, poszedł był za nią ku chatce Pustelnika· 
ukryt_Y, w!słuchał . taj~mnicę, a teraz chce się z nią dzielić pieniędzmi: 
za~k.1em 1 -~b~odmam1. Balladyna i von Kostryn są wkrótce w porozu-· 
n_iien~u; zab1~aJą_ Gralona, _wysłańca od Kirkora: niezadługo zabiją Grabca. 
Grabiec z~aJe s1~ czytelmkowi niewinną figurą, przecież ten Grabiec od 
czasu znaJomośc1 z G?plan~ był już raz wierzbą, a teraz jest królem 
dzwonk_owym. D? str~JU krolewskiego diablik ukradł dla Grabca koronę 
Pustelnika, Grabiec więc w tej chwili prawym królem Lechitów i ucztuje 
w _zamku Balladyny. Ki~d~ się spać. położył, Balladyna go zarżnęła; i jest 
krolo~_ą :-- _Ko_stry? powiesił Pustelmka; potem spólnym usiłowaniem spro
wadz1h si:i:i1erc Kirkora, potem jeszcze parę zab"ójstw, Balladyna truje 

· ~ost~yn_a 1. matk~ na torturach zamęcza - wreszcie piorun w nią trzasł 
1 traJed1a się skonczyła. ' 

, W czym te kilk_adzi~s!ąt sce_~ bez logicznego związku między sobą, bez 
'"zględu na czas 1 m1e_Jscowosc, bez poezji, bez stylu, bez historycznej 
prawdy; w czym ten dialog, pełen niedorzeczności i krwi ma rozjaśniać 
starożytne dzieje Polski? nie wiem. ' 

- Inaczej, bez ironijek i złośliwości, ale za to śmiertelnie serio, 
przeczytał „Balladynę" cenzor rosyjski w Wilnie, A. Muchin -

Treść tragedii jest następująca. Rycerz hrabia Kirkor chce się ożenić 
i prosi o radę pewnego pustelnika, który poleca mu poszukać żony w wiej
skiej chacie. Pustelnik, król Popiel III, zrzucony z tronu przez zdradziec
kiego brata, potajemnie uniósł z sobą koronę, w której tkwi talizman 
sz~zęścia królestwa. Czarodziejka Goplana, której imię pochodzi od nazwy 
jeziora Gopło, będącego jej siedzibą, zakochała się w młodym wieśniaku 
Grabku, kochanku Balladyny, jednej z córek biednej wieśniaczki - wdowy. 
Goplana, chcąc przeszkodzić tej miłości, czarodziejską _mocą sprowadza 
Kirkora do domu wdowy, gdzie Kirkor spotY,ka dwie .fej córki, Balladynę 
i Alinę, które wzudzają jego zachwyt; zarazem czarodziejka zmienia na 
pewien czas Grabka w wierzbę płaczącą. W pobliżu tej wierzby starsza 
siostra Balladyna, aby pozbyć się rywalki, zabija skrycie Alinę i wychodzi , 
za Kirkora, który wiezie ją wraz z jej starą matką do swego zamku. ~I 
Nazajutrz po przyjeździe rycerz udaje się na wyprawę, aby dopomóc . 
obalonemu królowi Popielowi III, któremu, chcą':! okazać swoją wdzię
czność i gorliwość, obiecał przywrócić tron. Tymczasem Balladyna nawią
zuje występny romans z naczelnikiem zamkowej straży Kostrynem i za
bija przysłanego do niej przez męża wojownika w obawie, aby ów nie 
odkrył jej tajemnicy. Goplana przywraca Grabkowi postać człowieka, wy
krada pustelnikowi tajemni czą koronę i zmienia swego ulubieńca w króla, 
który z okazji wyprawionej uczty udaje się do Balladyny. Tu występna 
Balladyna publicznie wyrzeka się matki i w burzliwą noc wypędza ją 
z zamku; po uczcie zdradziecko zabija Grabka i wraz z Kostrynem zagar
nia tajemniczą koronę. Następnie Balladyna i Kostryn najmują wojsko 
i rozpoczynają walkę z Kirkorem; wojsko Kirkora zostaje rozbite, a Kirkor 
ginie. Balladyna, która uprzednio zabija pustelnika, truje Kostryna i sama 
zostaje królową. Ale wstępując na tron, wydaje wyrok na nieznanych 
ludowi zbrodniarzy, którzy mieli dokonać popełnionych przez nią zbrodni, 
i ginie od pioruna. · 

Ponieważ utwór ten nacechowany mistycyzmem i alegorycznym obrazo
waniem tchnie duchem patriotyczno-polskim, powinien być, jak sądzę, 
zakazany. 



'• 

- i na końcu zacytował fragmenty tragedii szczególnie dla car
skiej Rosji groźne -

Str." 2. Kirkor, zbliżając się do chaty pustelnika, powiada: „Pewno do
znał wiele złego od królów, więc teraz został przyja t:ielem ludu". 

Str. 3 i 4. Kirkor mówi: „Mówią, że księżniczki słyną z piękności. 
- Pustelnik: „O, to ród wężowy, żona ze swoich zbrodni jest podobna do 
męża, ~órka - do ojca •. synowie - do matki, wszystko to są gadziny skłę
bione w· jednym gnieździe.' .O, bodaj piorun! ... Nie przeklinaj! - Przeklinaj 
i ty wraz ze mną, młodzieńcze, oni zasługują na przekleństwo. Niech po
znają, co to mór i głód, 'niech rażeni piorunami, zapadając w otwartą 
pasz~zę ' ziemi, będą _proch mieli Zil płaszcz, a węża za koronę". 

Str. 5 i 6. „Ty wiesz, że nasza . ziemia cierpi karę za zbrodnie króla, 
wiesz, . że zbryzgany krwią Popiel wciąż dokonuje nowych okrucieństw ... 
Widziałem stawy poczerwieniałe •od krwi; król karmi ryby ciałami nie
wolników; nieraz wybiera co dziesiątego, rozrywa w kawały i rzuca je 
ulubionym rybom; re!lztę ciał wywozi na swoje pola i powierza ziarno 
skil>om · czerwonym. Sąsiad, orząc ' ziemię, nazywa ją drwiąco Rusią Czer
woną". 

Str. 124. Grabek, ulubieniec Goplany, mówi: „Trzeba natychmiast na
łożyć podatki. Słuchajcie ... Kodeks trzeba napisać na spróchniałej wierzbie. 
OCltąd brać w rekruty i żubry, i zające, i dzikie łosie. Jeżeli kwiaty zechcą 
kąpać swoje liście w rosie, powinny· za to płacić, rosę trzeba oddać w pacht 
Żydowi, ńiech mi płaci wódką. Każdemu szpakowi każę nie myśleć, kiedy 
będzie mówił. · Zabronić, żeby sejm jaskółek siadał na trzcinach i obra
dował . nad sprawami politycznymi. Rozpędzić sejmy wróbli, sam będę są
dził, wieszał i nagradzał. Jaskółkom na drogę dawać paszporty i opisywać 
ich nogi, dziób, ogonek, skrzydła· oraz znaki rodowe. Odtąd ptaki już nie 
będą wysyłały swoich dzieci do szkół niemiecki ~h. gdzie uczą papugi; sroki, 
które okazują ważne usługi mowie ojczystej, będą wyłą~zone z tego roz
porządzenia. Sledzić przybyłY,clh · z· obcych stron, na przykład kanarki. .. Na 
cudzoziemskie wyroby nakładam · cło". 

Str. 125. „Jesteś prawdziwym królewskim ministrem, boś głupi". 

- Na marginesie pierwszej strony raportu Muchina napisano: 
,.Główny Urząd Cenzury zatwierdził ; opinię Komitetu Cenzury Zagranicznej 
o z 'a.ka zie tej tragedii i jej . publikacji, o czym zawiadomiono Komitet 
na polecenie Pana Ministra Oświaty ' Narodowej z 5 czerwca 1847". 
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- Później, oczyw1sc1e, pojawiło się całe mnóstwo rozpraw, 
analiz literackich i interpretacji „Balladyny". Oto fragment stu
dium niejakiego Fryderyka Henryka Lewestama z 1859 roku -

„Balladyna" odgrywa się za czasów bajecznych w okolicy jeziora Gopła: 
główną, a raczej jedyną jej figurą z imieniem historycznym jest Popiel III, 
wygnaniec pod posta cią Pustelnika. Oprócz niego wszyscy współdziałający 
są to albo osoby pomysłu własnej wyobraźni poety, w rę~e których złożył 
akcję swego dramatu, a więc ludzie czynu i woli, pędzący naprzód i pędzeni, 
albo też alegoryczne widma ludowe, istoty fantastyczne o przezroczystych 
ciała ch, których podżegujące krew ludzką wpływy mięszają harmonię rze
czywistego świata. (.„) 

Sztukmistrz dokazał swego: kontrast między Balladyną a światem du
chów Goplany rozwija się samoistnie w potęgę tragiczną. Pośrodkiem ich 
dwóch: pierwiastka demonicznego w Balladynie i boskiego poniekąd w Go
planie, stoi cały świat ludzki: chrześcijański rycerz Kirkor, wspaniało
myślny i poświęcający się, w boju bohater, łatwowierny w domu; sta
ruszka wdowa, matka Balladyny, charakter wskroś tragiczny; Grabiec, 
człowiek najobrzydliwiej materialny i zwyczajny, który przecie, zwykłą 
rzeczy koleją, przez czas jakiś zawłada i Balladyną, i Goplaną; Kostryn, 
bez serca, spragniony złota tylko i złota; Filon, marzyciel, który w po
wietrzu chwyta duchy, dziwiący się potem, że mu w rękach zostaje po
wietrze; szczebiotliwa i naiwna, figlarna nawet Alina, najszczęśliwszy 
prototyp naszej dziewicy, że pominiemy już innych: poważnego Kanclerza, 
dobrodusznego dziejopisa Wawela. Oto bogaty zastęp, w którym jak w mi
krokosmie odbija się prawie cale człowieczeństwo. 
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- Oto, dla porównania, fragmenty z o rok późniejszych, pu
blicznych prelekcji Cypriana Norwida -

... "Balladyna" jest dzieckiem 1839 roku na świat wyszłym - ale poczn~ 
od siostry jej Al i ny, z dzbanem swoim glinianym na głowie w las za
błąkanej i stojątej tam, jako się spotyka kariatydę grecką, po zwalone.i 

,świątyni jakiej pozostałą. Któż ona jest, ta smukła, cicha, piękna prawie 
że w tragedię nie wchodząca, a bez której właśnie że tragedii nie byłoby! 
Ta wypchnięta nożem siostry z bram żywota i śmiercią barankową dra
matyzująca bezosobiście całość sprawy? - ta, o której poeta jeden kiedyś 
mówił: 

... cicha jak baranek 
Na chorągwi kościelnej ... 

jest to właśnie że kryształ sam najczystszy tego wielkiego i bez
wyrażnege pojęcia, które nazywamy słowem Lud. A siostra. jej? - a Ba l
i ad y n a, zabijająca ją jakoby trafem i za fraszkę - za dzban jeden ma
lin, jak .sama mówi, lubo i dla.tego zarazem przy tej fraszce, aby zostać 
Grabi Kirkora żoną... kto to? - kto jest tą Ludu siostrą?... Par a
f i a ń szczy z n a! ( ... ) 

Smutne to jest i bardzo smutne to malin -pełnego dzbanka rozbicie, 
w tragedię Juliusza rozwinięte: Lud omackiem· w lesie zabity - Tr a 
d y c ja odklęta w pustelnictwo - Mąż jedyny, przy którym wszystkie 
111ęże przez poetów naszych kreślone blednieją, przy którym M ą ż z „Nie 
-boskiej Komedii" jest niepewnym siebie deklamatorem albo wielkim tylko 
na poczętą postać zaryllem - Mąż osobny, K i r kor, fatalnoaeią tragedii 
na zrubę wiedzion - P a r a. f i a. ń s z c z y z n a jedna dalej i coraz dalej 
ro:&li t znymi larwami swymi pnąea. się, a w ostatnim sług poczcie kar ie- · 
r zys t ów już (jakich uosobieniem jest von Kos try n) chwytająca się ... 
- t z a su coraz mniej - pokradziony intrygami - pogwałcony! .•. - p i o
r u n y, te elementów sobie zostawionych wyraziciele, już bliskie. 

Tacyt migłby czytać „Balladynę" i może łzę by w oku poczuł ... 



. . 

- Zacytujmy może jeszcze co piękniejsze kawałki recenzji 
z pierwszego przedstawienia „Balladyny" we Lwowie w 1862 r., 
autorstwa Jana Dobrzańskiego -

„.Kirkor idąc za radą Pustelnika wstępuje do chaty ubogiej wdowy, 
mają cej dwie córki. Balladyna jest złego serca, zepsuta. Miewa ona schadzki 
nocne z kochankiem, jest leniwa, kłótliwa, nie szanują'.!a matki. Druga, 
Alina, jest wyobrażeniem cnoty i poświęcenia, w prostocie ducha pojętych. 
Idą więc obie w las, na maliny, Alina uzbierała prędko dzbanek malin. 
Leniwa Balladyna nie umie nawet zbierać, ale namiętnie pragnie bogatego 
pana za męża. Wię c zabijJ. siostrę, aby od niej wziąć dzbanek malin i tym 
sposobem zostać wielką panią, żoną grafa Kirkora. 

Zbrodnia rodzi zbrodnię. Lenistwo, nieszanowanie matki, s'.!hadzki nocne 
1. Grab cem, zepsu~ie moralne, porzucenie kochanka ubogiego dla bogatego 
pana są źródłem, z którego zabójstwo siostry wynikło. Krwią siostry plami 
BaJlad.yna czoło swe i już ta plama niczym zetrzeć się nie daje. Wię ~ 
matka jej zaczyna zawadzać i mąż, bo jej się zdaje, że oboje domyślają 
się tajemnicy zbrodni popełnionej. A nie zawadza jej marszałek straży 
zamkowej, niemiecki ry cerz, von Kostryn, bo ten podchlebia jej dumie 
i choć zna jej pochodzenie, wmawia w nią, że jak on i ona jest obcą 
w tym kraju. Gdy matkę własną nazywa przed nim swą mamką, on i te
mu nie wierzy, by taka potwora mlekiem poiła takie usta śliczne. Jest on 
tym szatanem kusicielem, który coraz głębiej w przepaść ciągnie Balla
dynę. I nadarza mu się sposobność przyjścia bliżej do celu. Kirkor wysyła 
z wiadomościami goń ca do żony, a tym gońcem i skrzynię zamkniętą, którą 
wedle rady Pustelnika zabrania żonie otwierać, aż sam powróci. Podej
rzliwa Balladyna myśli, iż w tej skrzyni może być ciało zabitej siostry. 

I germański szatan kusiciel, von Kostryn wtedy dopiero triumfuje, 
gdy w spółce z Balladyną spełnili zbrodnię: 

„Ja biorę połowę 
Twojego strachu, tajemnic, rozpaczy". 

A tym samym bierze w posiadanie i wszystkie skarby, które na wojnę 
idąc jej powierzył Kirkor, bierze w posiadanie i Balladynę. Slepo ona musi 
iść za nim. Więc najpierw wyprawiają ucztę na zamku. Na tę ucztę przy
bywa i przebrany za króla dawny kochanek Balladyny, Grabiec. Pierwej 
nie chciała go przypuś'.!ić do zamku, gdy przyszedł w sukniach chłopskich. 
Teraz, gdy go duchy usłużne przybrały w koronę Popielową znalezion~ 
w lesie, gdzie ją ukrywał stary Pustelnik, przyjmują go w zamku z otwar
tymi rękoma. 

Balladynie i von Kostrynowi jedna myśl razem przychodzi do głowy: 
zabić tego gościa, co w koronie Popielowej na ich ucztę zawitał, a uwolnić 
się potem od siebie nawzajem. Balladyna wyprzedza Kostryna, zabija Grabca 
- ale von Kostryn dopełnia rabunku korony. 

Uzbrajają ludzi, zaciągają rycerstwo, przekupują nawet ludzi Kirkora 
i i?ą ku Gnieznu, aby osiąść na tronie , staczają walkę z Kirkorem, w któ
reJ. z rąk n_asłan~ch Kirkor ginie. Oboje jako mąż i żona wchodzą do 
Gmezna, ktore się poddało, a Balladyna, chcąc sama osiąść na tronie 
i wspólnika swych zbrodni usunąć, truje von Kostryna . 



Wedle zwyczaju nowego króla pierwszą czynnosc1ą są sądy. Balladyna, 
osiągnąwszy tron, ch::e z gruntu inną stać się istotą: 

„Zy::ie pełne trudu 
Na dwie połowy przecięła korona; 
Przeszłość odpad'ła jak od płytkiej stali". 

Postanawia być sprawiedliwą dla ludu, lecz kto chce być sprawiedliwym 
dla innych musi być przede wszystkim sprawiedliwym względem siebie. 
Królowa wydaje wyrok: winna śmierci. 

Wtem piorun pada i zabija królowę ... 

- I wreszcie przepiękny symbolistyczno-modernistyczny po
mysł Jana Matejki z 1871 roku -

... „Balladyna" byłaby alegorią historii polskiej. Dwie siostry chowane 
razem w cha'.!ie, to początki niewykształconego jeszcze społeczeństwa; 
dziewczyna olśniona blaskiem rycerza i pożądają ::a jego dostatków dla. 
siebie, to wyrabiające się z tego społe~zeństwa rycerstwo, szlachta. Za
bójstwo Aliny wyobrażałoby ucisk ludu wiejskiego; zmowy Balladyny 
z Kostrynem - późniejsze konszachty z zagranicznymi panami; korona. 
na głowie Grabca - przypadkowość i zbyt częstą nietrafność elekcji. 
Filon zakochany w umarłej Alinie - sentymentalne rozczulania. się nad 
ludem. Sąd, jaki Balladyna wydaje na siebie samą, to ten rachunek su
mienia i postanowienie poprawy, jaki~h wyrazem był Trzeci maj; a. piorun, 
który ją zaraz potem zabija, to II i III rozbiór. 

- Można tak cytować długo i zakończyć banalnym morałem , 
że ilu czytelników czy widzów, tyle wersji „Balladyny"; ile przed
stawień, tyle „reżyserskich koncepcji", a większość tak odległa od 
tekstu Słowackiego, jak ten tekst od historii przedpiastowskiej 
Polski. 



Nie zbliżymy się do myśli i poezji naszego wieszcza, jeśli da
lej będziemy go czytali na klęczkach. Nie zrozumiemy jego uko
chanej tragedii, jeśli nie uświadomimy sobie, że zawiera kpinę ze 
wszystkich cytowanych tutaj (i pominiętych) interpretatorów, że 
z całym rozmysłem prowokuje wszystkie możliwe bzdury, jakie 
były i jeszcze będą na jej temat wypowiadane, wreszcie - co naj
wspanialsze - lojalnie ostrzega odbiorcę o zamiarze wpuszczania 
go w maliny i sadzania w błocie. Tym ostrzeżeniem jest oczy
wiście Epilog, w którym Publiczność rozmawia z kronikarzem 
Wawelem -

PUBLICZNOśC : 
WAWEL: 
PUBLJCZNOśC : 

WAWEL: 

PUBLICZNOśC : 

WAWEL: 
PUBLICZNOSC : 
WAWEL: 

PUBLICZNOśC : 
WAWEL: 

Czyjże jesteś stronnik? 
Jestem sędzia bezstronny i nao::zny świadek. 
Jakżeś t y piorunowy opisał przypadek? 
Powiedz! myśmy widzieli rzecz całą do końca. 
Z ziarnka piasku dojść można do obrotu słońca , 
Zaciekając się w rzeczy wydarzonej jądrze. 
Królowa jak Salomon panowała mądrze, 
Więc musiała być mądrą , przy mądrości cnota. 
Panie Wawel, za prędka twych sądów szczodrota. 
Było za kulisami stać od pierwszej s::eny. 
Komponowałem wten::zas nad Popielem treny. 
Cóż o rodzie królowej? 
Z historycznych szczytów 
Patrząc, ród jej prowadzę z kraju Obotrytów, 
Którzy mięsa nie jedzą. Choć jeden uczonek 
Mieni , że pochodziła z kraju Amazonek ; 
Ale ja mu zarzucam fałsz w kroniki nocie 
I dowodzę dowodem, i topię go w błocie. 
Obaczycie go piórem zabitego w trunie. 
Cóż powiadasz na piorun? 
Sądzę o piorunie, 
Ze kiedy burza bije, trzeba bić we dzwony, 
Ze gałązka laurowa lepsza od korony, 
Bo w laur piorun nie bije ani głowie szkodzi. 

Smieszne, ale o Epilogu do „Balladyny" zwykło się zapo-
minać. 

W chwili, gdy kończę przepisywać te wypisy dla Ciebie, Widzu, 
moje przedstawienie jeszcze nie istnieje, ale jest już -na tyle roz- · 
pracowane, że mogę je sobie wyobrazić. Doprawdy szkoda, że 
Państwo tego nie mogą zobaczyć! Na pocieszenie obiecuję, że na 
koi1cu będzie Epilog. 

JANUSZ KOZŁOWSKI 

. .. nóż do góry podnosi, a 
tamta na to wyciąga dwa , wyciąga dwa . 

Baj, baj się, baj, ballado ma, 
bo ta ma nóż, a tamta dwa - aż dwa! 

Panna zła już ze dwora 
uciekła hen, gdzie Rzym, gdzie Krym, 
w borze zaś szumi morał, 
że kto człekiem złym, człekiem złym, 
nóż mu jeden wystarczy, a 
uczciwemu potrzebne dwa, potrzebne dwa .. . 

BALLADA O MALINACH 
Wojciech Młynarski 
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