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Juliusz Słowacki 
o Balladynie 

18 grudnia, Genewa 1834 r. 

Najukochańsza Mamo moja!( ... ) nigdy jeszcze tak smut
no nie przepędzałem zimy. N ie wiem, dlaczego, ale głębsza 
niż kiedykolwiek melancholia i obojętność napadły na mnie. 
Całe dnie przepędzam w domu przy moim kominku, całe 
długie wieczory przez te dwa miesiące trawiłem na pisaniu -
od kilku dni dopióro sko11czyłem moje prace „. i teraz czuję 
jakąś otrętwiałość „. Zdaje się, że przez ten czas natężone 
władze myślenia rozkręcają się terazjak struny jakiego in
strumentu - i za kilka dni powrócę do zupełnej ciszy zwy
czajnego życia. To - smutno! „. Już wieczorem żadne mary 
nie przyjdą mię nawiedzać, żadna idealna piękność nie 
uśmiechnie się do mnie- a tyle idealnych figur przeszło przez 
mój pokój w ciągu tych dwóch miesięcy. Niektóre wyszły 
przez okna, inne spaliły się w żarze kominka, inne nareszcie 
zostały zasuszone w papierze jak bratki albo inne kwiatki 
niepełne. 

(„.) prawdziwie biedny jestem! Ani teraźniejszości do
brej, ani złotej nadziei. 

Od ostatniego mego listu, w przeciągu miesiąca upły
nionego, napisałem nową sztukę teatralną - niby tragedią, 
pod tytułem „Bal lad ina". Z wszystkich rzeczy, które dotych
czas moja mózgownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą -
zwłaszcza, że otworzyła mi nową drogę, nowy kraj poetycz
ny, nie tknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna 
ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo kochana, co 
to za dziwna kraina - i czasy. Tragedia cała podobna do 
starej ballady, ułożona tak, jak by jągmin układał, przeciw
na zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podo
bieństwu do prawdy. Ludzie jednak, starałem się, aby byli 
prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca „. 

(z listu do Matki) 



Florencja, połowa listopada 183 8 r. 

Kochany Eustaszku! ( ... )oto za kilka dni wyjeżdża stąd 
do Paryża L. Plater, przez niego więc posyłam Ci ogromny 
manuskrypt tragedii pt. „Balladina", o który raczysz się 
upornnić. ( ... )rzecz jest polska, ale niepatriotyczna, więc 
gotowa mi się źle odpłacić ; a oryginalność sarna tej tragedii 
i rodzaju, w którym jest napisana, może długo rozkupowi 
sprzeciwiać się będzie; dlatego więc chciałbym oszędnej 
edycji - choćby na bibule maczkiem - a to jest rzecz wielka, 
kiedy tak ubraną zgadzam się mieć moją faworytkę - i przy
jaciółkę mojego przyjaciela Zygmunta K. Jak ją będziesz 
drukował, to przedmowę krótką w kształcie listu napiszę. 

(z listu do Eustachego Januszkiewicza) 

Paryż, Rue Ponthieu 30, 3/4 lipca 1843 r. 

Kochany Zygmuncie!( ... ) znasz „Balladynę", gdzie jest 
dziesięć tysięcy celów - i tyleż prawie narzędzi, gdzie wszy
stko odbywa się i przez kolosalne figury, i przez wymoczki 
w kropelce wody zarnkn ięte ... 

(z listu do Zygmunta Krasii1skiego) 

[Paryż], d. 30 listopada 1944 

Teraz Ci powiem, droga moja, że ja sobie żadnego 
z moich utworów teraźniejszych wytłumaczyć nie mogę -
nie wiem bowiem, skąd przychodzą i dokąd idą- ale czasem 
względem nich są dziwne okoliczności, które mi dowodzą 
dziwnego związku tych rzeczy ze światem niewidzialnym, 
a stąd i potrzeby ich dowodzą.( ... ) Kurd jeden, który mi konie 
wynajął w Jerozolimie, gdym jechał do Nazaretu, nazywał 
się Kirkor-( ... ). Dlaczegoż ten 1ycerz ukazał mi się w Jerozo
limie? 

(z listu do Matki) 



Maria Janion 
OBRONA BALLADYNY 

Myśl romantyczna, zafascynowana manichejską wizją wal
ki potęg Światła i Ciemności, zanurzona w satanizmie, lucyfery
zmie, demonizmie, obserwująca z uwagą najdrobniejsze drgnie
nia podświadomośc i , zastanawiająca się nad tym, czy rozum jest 
moralny i czy historia ma „wyższy sens" i czy jest on równo
znaczny z sensem moralnym, ta myśl bezustannie zgłębiała taje
mnicę demonów i ludzi, a może po prostu ludzi - demonów( ... ) 

Wola życia poza granicami swego stanu społecznego, poza 
ustanowionym przez ludzi prawem, wypełnia Balladynę . Dlate
go jest ona bohaterką tragiczną - jak są nimi ci, którzy łamią 
prawa, by poznać ponadindywidualne ograniczenia indywidual
nej woli ( ... ) 

Balladyna jeszcze nie zabija Boga (jak Nietszche, mówiący, 

że „Bóg umarł") , nie zastanawia się, jak bohaterowie Dostojew
skiego, nad konsekwencjami jego nieistnienia, nie mówi nawet, 
że Go nie ma - ona zawiesza niejako Jego istnienie, ona chce 
tylko spróbować żyć tak, jak by Go nie było .( ... ) Pozornie idzie 
po szekspirowsku drogą zbrodniczej namiętności władzy, ale 
scena końcowa przynosi tutaj fascynującą niespodziankę . Zbro
dnie składają się nie tylko na jej dramat psycholbgiczny, ( ... ) 
lecz również - dramat metafizyczny. „Zbrodniczy mus" Ballady
ny nie należy do patologii zbrodni, lecz do jej metafizyki. (.„) 

Alina to jakby druga strona duszy Balladyny. („.) Alina jest 
uosobieniem tego, co „dobre" w duszy Balladyny i dlatego Bal
ladyna musi ją zniszczyć przed wstąpieniem na swoją drogę „ży

cia bez Boga". („.) 
Czy jednak w „drugiej duszy" Balladyny przebywa jedynie 

Alina? Ja „balladynowate" przeważa do czasu. Gdy „chłopian
ka" staje się królową, gdy spływa na nią sakra urzędu królew
skiego, gdy ma sprawować sąd jako swe najwyższe posłannictwo 
królewskie, wtedy Balladyna staje się kimś innym. Wtedy Balia-
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dyna, która przedtem zdobywając władzę była tylko wolą - teraz 
wciela w siebie prawo. I prawo wydaje wyrok na wolę. W scenie 
sądu konflikt woli i prawa sięga wyżyn dramatu światowego. („.) 

Ale Balladyna nie jest „sama z Aliną" w dramacie Słowac
kiego. Ironiczną jej antagonistką staje się Goplana. Postać to 
niezmiernie istotna w poetyckim świecie Słowackiego , uosobie
nie Poezji romantycznej i jej kapryśnej siły kreacyjnej. Lecz nie 
tylko. To Goplana bowiem „plącze ludzkie czyny'', będąc rów
nież uosobieniem ironii hi stor iozoficznej . („.) 

Balladyna podlega działaniu tragicznej heterotelii - „inno
celowości'', rozbieżności , rozmijania się czynów, celów, zamia
rów i wyników. Jest to istota „ironii losu", której działanie kreśli 
przed nami Słowacki. Ironia losu posługuje się również Gopla
nąjako swym narzędziem i w końcu kp i sobie z niej zdrowo; jej 
ofiarą bowiem pada też Goplana - osiągnąwszy zupełnie nie to, 
co osiągnąć zamierzała. 

„ Ironia losu" - wieloznaczna i przewrotna - budzi w nas od
czucia zarówno tragiczne, jak komiczne. Tak jest i w „Ballady
nie" komedii i tragedii zarazem. 

„Życie Literackie" 19741153 



Edward Csató 
BALLADYNA· DRAMAT 
O SPRAWIEDLIWOŚCI 

Słowacki w „Balladynie" nieraz budował( ... ) nawiasy, 
aby spoza nich wypuszczać strzały w swoją współczesność . 

Poza tym często ironiczny śmiech, bardziej lub mniej dys
kretny, śle ku swoim postaciom (co teatry nasze bardzo ła
two podchwytują w stosunku do Filona, Grabca czy Gopla
ny, a nieraz w ogóle nie potrafią zauważyć, gdy idzie np. 
o Matkę, Pustelnika, Kirkora). Bywa, że ironia przeplata 
się kunsztownie z napięciem tragicznym, jak np. w scen ie 
uczty na zamku Kirkora, gdzie Balladyna raz jest pokazana 
jako zakłopotana obrończyni swej nuworyszowskiej godno
ści z „Trebizondy" rodem, to znów,jako szarpana wyrzuta
mi sumienia zbrodniarka. Podchwycić i ujawnić ten subtel
ny nurt ironii, nie pozwolić mu zamienić się na błazeństwa 
Grabca, lecz nadać mu walor nowego tonu, przebłyskujące

go przez całe przedstawienie i stanowiącego przeciwwagę 
dla zbanalizowanej już nieco tragiczności - to na pewno za
danie ambitne i niełatwe . Udałoby się w ten sposób narzu
cić widowisku atmosferę, daleką od podrabianego prasło
wiańskiego heroizmu, całkiem współczesną, manifestującą 
dystans intelektualny( ... ) 

Akcja opiera się na kaprysach przypadku - ale w owym 
szaleństwie przypadku jest metoda, i to metoda silnie pod
kreślona przez autora. Wśród osób dramatu jest kobieta jakby 
stworzona na małżonkę Kirkora-Alina; tymczasem Kirkor 
Balladynę dostanie za żonę . Chodzi po lesie nadgop lai'lskim 
człowiek na kochanka Goplany stworzony- Filon; lecz ona 
rozmiłuje się w rubasznym Grabcu - pijanicy. Cudowna, 
boska korona czeka na czoło mądre i szlachetne: dwu jest 
ludzi , którzy by jej godni by li - Pustelnik i Kirkor; a tym
czasem korona najpierw głupca zdobi, potem zbrodniarkę. 
Kirkor idzie do Pustelnika, by na jego radzie zbudować szczę
ście idylliczne - a zostaje przez Pustelnika wciągn ięty w wir 
działania historycznego i zguby. Pustelnik radą swoją pra
gnie go uchronić od żony zbrodniczej - a popycha go w ra
miona Balladyny. Goplana chce uszczęśliwić Grabca -
a przez królewską maskaradę śmierć mu „gotuje" . 



Kleiner podchwytuje tu rys naszej tragedii tak rzucają
cy się w oczy, że niepodobna jego obserwacji zaprzeczyć; 

można by tylko mnożyć przykłady innych działających po
staci, z których każdej los złośliwie wykrzywia i przeinacza 
jej marzenie. Widać, że jest to najbardziej ograniczone zało
żenie akcji dramatycznej, kierujące w jeden ogólny strumień 
splątane nlllty wszystkich wątków. 

Wydaje się, że Kleiner pierwszy odczytał w „Ballady
nie"coś , co pozwala ujrzeć ją na scenie w wymiarach nie 
prasłowiańskiej legendy ani psychopatologicznego studium, 
ale autentycznego dramatu poetyckiego o uporządkowanej 
myśli i rozległych perspektywach. W tej tragedii o pięknej 
zbrodniarce może się stać wreszcie aktualna jej zawartość 
filozoficzna. I owa ironia Słowackiego, traktowana dotąd 
bądźjako właściwość nieomal stylistyczna, bądźjako rys 
urozmaicający charakterystykę postaci dramatu, bądź wre
szcie jako broń w aktualnej przed stu z górą laty, ale nie 
dziś, polemice politycznej - ta ironia nabiera nowego zna
cze111a. 

Ariostyczność łączy się tu w sposób naturalny z roman
tyczną postawą wobec świata, nacechowaną rozdarciem we
wnętrznym , wątpliwościami i przerażeniem. ljeżeli ironia, 
jak powiedzieliśmy, oznacza dystans, to zaczynamy rozu
mieć, wobec jak dalece poważnej sprawy miałby być ten 
dystans obroną. 

Przypadek podniesiony do rangi przeznaczenia, koniecz
ności - zdawałoby się, że takie ujęcie musi prowadzić do 
nakreślonej przez Kleinera wizji świata jako kalejdoskopu 
rozsypanych okruchów, wizji skrzącej się pozorami piękna 
i komizmu, a w istocie swojej głęboko tragicznej. Tragicz
nej jak co? Jak „Czekając na Godota", na przykład; bo tra
gizm miałby polegać nie na sile oczyszczającego cierpienia, 
ale na beznadziejności działania. Mogłoby takie rozumienie 
skusić niejednego z dzisiejszych inscenizatorów, może zwła
szcza młodych, tych, w których romantyczny „ból świata", 

ekscytowany niepokojącymi a hipnotyzerskimi perspekty
wami wieku atomowego, na nowo zdaje się odżywać. Że 
nikt nam dotychczas takiej wizji utworu na scenie nie przed
stawił, to jest wynikiem chyba tego, że klasyczne dzieła czyta 
się u nas z reguły banalnie, stereotypowo, po szkolnemu. 

„Szkice o dramatach Słowackiego", W-wa 1960 



WIELKOPOLSKIE TARTAKI 

1wiTar „ • • „ • ... „ • 
TARTAK TYBLE 

95-420 SOKOLNIKI 
tel. Wieruszów /0-647/ 45119, fax /0-647/ 45180 

R NOT X 
S P Ó L K A A K C Y J N A 

KALISZ, U . CHOPINA 25, TEL. 59-107, AX 732-49 
Największy produ nt tkanin dekoracyjnych do mieszkań. atyłowych wn . galerii , salonów. 

teatrów, sal koncertowych. 
Poleca: aksa llY Jednobarwne I drukowane, plusze dekoracyjne, taka dowe narzuty, 

makaty I zasłony 

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA 

~ •=•.;. ... ~-_,,,.,,.,. AS Auto Service 

*!<~'Je'!)~ 
Spółka z o.o. 

POlO~ 
~fz_ 

62-800 KALISZ 
ul. Niecała 6 

tel. 672 061 do 6 
fax 74772 
zaopatrzenie: 
576 356 
zbyt: 572 901 

Biuroseru/is s.c. 
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 56, tel./fax (062) 66-10-85 
HANDEL SERWiS 

• Kserokopiarki • Kalkulatory 

• Maszyny do pisania • Telefaxy 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE '2~~· ,,'/ spółka z o.o. 
Al. Wojska Polskiego 23-27, hnp://www.iÓea.com. PL.lwega 

FIRMA JUBILERSKA 
SŁAWOMIR BESTRY 

62-800 Kalisz, 
ul. Grodzka 16 

tel. (062) 57-65-70 



ę:i· :~f•)sc 
Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania 
Miasta 

Biuro: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19, tel. /0-62/ 57-56-65 
Baza : 62-800 Kalisz - Niedźwiady 38, tel. /0-62/ 57-43-70 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWO-USŁUGOWE 

f>HYD~~c~~~~ 
PL 62-800 KALISZ 

tel./fax 0048/62/53 44 23 

Centru~\Vnętrz 

POLAND 
62-800 KALISZ, ul. Wrocławska 53 

tel./fax (062) 644-331, tel. (062) 531-608 w. 16, 531·668 w. 16 

ELEKTRIN 
Kalisz, ul. Kanonicka 1, tel. 10-621 573 460 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 
lampy, przewody, żarówki, 

baterie, oświetlenie halogenowe, 
przepływowe podgrzewacze wody, 
energooszczędne źródła światła. 

~eSłAUl'ACjA ~(ub ener9et!fkA 
Piotr Matuszczak 

Kalisz, Aleja Wolności 8 
(biurowiec Energetyki Kaliskiej S.A.) 

Rezerwacja: 658-330, 658-44 7. 

Kierownik Impresariatu 
MIROSLAWA KUDAŚ 

Organizacja pracy artystycznej 
KARINA GUZ IELAK 

ANETA JOACH IMKOWSKA 

Dzial literacki 
MAGDALENA KOWALSKA· 

NATALIA GABRYŚ 

Kierownik techniczny 
JACEK WANAT 

Kierowm k sceny 
JÓZEF KRÓTK IEWICZ 

B1ygada obslugi sceny 
ROMAN KALINOWSKI 

DARIUSZ KOPEĆ: 
TADEUSZ LICHOCKI 

GRZEGORZ SZARY 

Kierownicy prncQ\vni : 
krawieckiej damskICJ · 

JADWIGA KURZAWA 
krawieckiej męskiej · 

HENRYK PIĄTKOWSKI 
stolarskiej . 

JACEK WELKE 
fryzjerskiej -

WIESLAWA ANTCZAK 

Rekwizytorzy 
MACIEJ GÓRN ICKI 

EDWARD WARDĘGA 

Elektrycy 
MARIUSZ GUGLAS 

MAREK KĄKOL 
JANUSZ SZYCHTA 

Akustycy 
ANDRZEJ DRUŻBIAK 
SEBASTIAN JOCHAN 

Malarz-dekorator 
JOLANTA PAWLOWSKA 

Modelator 
PAWEL DZIECHCIAROW 

Modystka 
GENOWEFA PLEWA 

Tapicer 
JAN NOWAK 

Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo Ogrodnicze 
Czesława Klimczaka z kwiaciarni "L O T O S" 
ul. Śródmiejska 10, tel. 577 235 i Śródmiejska 32, tel. 570 528 

Fotosy z premiery: Arek Szymański 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. Kasa czynna codzien

nie oprócz poniedziałków i niedziel od godz. 9.00 do13.00 oraz 

od 18.00 do 19.00 i na jedną godzinę przed rozpoczęciem każ

dego przedstawienia. Zamówienia na bilety zbiorowe prosimy 

kierować do Impresariatu - tel. 572 514, 673 047, 8, 9 w. 29 



/ 

Redakcja programu: Magdalena Kowalska 
Projekt graficzny: Wojtek Stefaniak 
Skład i lamanie: Lidia Łyszczak 

Cena 3,00 zł 

Wydawca: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 
Druk: REMA - KALISZ, ul. Staszica 43 


