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PIRAMIDALNA ZBRODNIA 
Czy zło przychodzi z zewnątrz, napada jak złoczyńca na czło
wieka i potem odchodzi w tę tajemnicę, z której przybyło? Czy 
też zło jest wewnątrz człowieka, tkwi w samym środku ludzkie
go serca, razem z dobrem dzieli mieszkanie, nigdy nie opuszcza 
człowieczego swego domu? 
MARIA JANION 

Obrona Balladyny 
(fragmenty) 

Balladyna to rzadka w na
szej literaturze postać kobieca wypo
sażona w pełnię suwerenności, to 
wspaniała bohaterka tragiczna. 

Balladyna należy do rodu 
postaci królewskich, co oznacza 
przede wszystkim - postaci o królew
skiej problematyce własnego życ ia 

duchowego. Dla każdego romantyka 
- i wcale nie jest to tylko dziedz ic
two po Szekspirze - wśród prawdzi
wie „królewskich problemów" figu
rował problem zła, kulminujacego 
oczywiscie w zbrodni. Czy z ło przy
chodzi z zewnątrz, napada jak zło
czyńca na człowieka i potem odcho
dzi w tę tajemnicę, z której przyby
ło ? Czy też zło jest wewnątrz czło
wieka, tkwi w samym środku ludz
kiego serca, razem z dobrem dziel i 
mieszkanie, nigdy nie opuszcza czło
wieczego swego domu? Czy zatem 
jest transcendentne czy immanentne? 
Czy demony zła, które człowiekiem 
władają, są „obce" czy też „swoje"? 
I gdzie przebiega granica miedzy 
„dobrem " a „złem '', wówczas zwłasz
cza gdy runęły wszystkie stare syste
my wartości? I czy człowiek może ją 
wytyczyć? A przekroczyć? Myśl ro
mantyczna, zafascynowana mani
chejską wizją walki potęg Światła 
i Ciemności; zanurzona w satani
zmie, lucyferyzmie, demoni z mie ; 
obserwująca z uwagą najdrobniejsze 
drgnienia podświadomości ; zastana
wiająca się nad tym, czy rozum jest 
moralny i czy historia ma „wyższy 
sens", i czy jest on równoznaczny 
z sensem moralnym, ta myś l bezu
stannie zgłębiała tajemnice demonów 
i ludzi, a może po prostu ludzi-de
monów. 

Balladyna znajduje się 

wśród nich. Balladyna z grozą na 
ustach, z lękiem metafizycznym w 
sercu podejmuje próbę zrealizowania 
niejasno przec zuwanych w sobie 
możliwości i wcale nie chce s ię z niej 
wycofać , chociaż niby ma do tego 
okazje. " l ja się boję ... ", mówi , ale 
zadaje śmiertelny cios. Pcha ją żądza 
władzy, oczywiście . Ale władzy po
jętej nieskończenie szeroko. Bo rów
nież żądza prowokacji moralnej aż do 
możliwego dla człowieka kresu, 
żądza sprawdzen ia tego, jak długo 
i jak silnie można targać przęsłem 
mostu. Wola życia poza granicami 
swego stanu społecznego, poza usta-

nowionym przez ludz i prawem, wy
pełnia Balladynę. Dlatego jest ona 
bohate rką tragiczną - jak są nimi ci, 
którzy łami ą prawa , by poznać po
nadindywidua ln e ograniczenia indy
widualnej woli . 

„Bohater tragi czny to prze
stępca w nas, bierze na sieb ie naszą 
winę, również k arę, którą powin
ni ś my ponieść. Słowem , w tragedii 
urzeczyw istnia się idea kozia ofiar
nego. Dramatyczno - tragiczna akcja 
jest uzmysłowieniem naszej własnej 
zbrodniczości. („.) W tragedii to my 
sami przejmujemy urząd sędziów i 
pozwalamy zg inąć bohaterowi , któ
ry przec ież ty lko wciela nasze życze

nia" (L. Kaplan, Der tragisc he Held 
und der Verbrecher). 

Oto zdania mówiące o te
rapeutycznym, oczyszczającym dzia
łaniu tragedii. Ale to również zdania , 
które umieszcza m w punkcie pierw
szym „obrony Balladyny" . 

Istotę swego zbrodniczego 
eksperymentu Balladyna sama wypo
wiedziała, po zabójstwie Aliny mówi 
wszak dobitnie: 

Na niećie 
J es t Bóg„.zapomnę, że jest, tędę żyta, 

Jak/:oy nie /:oy/c; Boga . 
To zdanie oddaje całą aurę 

emocjonalno - intelektualną, w któ
rej podobne zamierze nia s i ę rodziły. 

Balladyna jeszcze nie za bija Boga 
(jak Nietzsche, mówiący, że „Bóg 
umarł") , nie zastanawia się, jak bo
haterowie Dostojewskiego , nad kon
sekwencjami jego nieistnienia , nie 

mówi nawet, że go nie ma - ona zawiesza 
niejako jego istnienie , ona chce tyl
ko spróbować żyć tak, jakby go nie 
było. Plama na czo le stanowi właśnie 
znak owego wejścia w życie bez 
Boga, w życ ie bez prawa cieszącego 
się boską sankcją - w życie , którego 
jedynym motorem będz ie wola . W tak 
pojętej woli przeczuć możemy pro
blematykę wręcz schopenhau
erowską. Wola owa bowiem ma cha
rakter immoralny. 

W tym punkcie Balladyna 
zbliża się w jakimś sensie do wiel
kich „ immoralistów" ubiegłego , ale 
i naszego stulecia. Zbliża się, choć 
wcale się z nimi nie utożsamia, gdyż 
nie podejmuje wprost rozprawy ze 
Stwórcą - ona po prostu chce Go wy
minąć , ale również rzucając mu swo
iste wyzwanie („będę żyła , jakby nie 
było Boga"). Wśród rozprzężenia 
ładu moralnego i rozchwiania norm 
obyczajowych, co znamionowało na
rodziny czasów nowożytnych , immo
ralisci , o których mowa , z wściekło
ścią i rozpaczą, odrzucając wszelkie 
pociechy pojednania, zażądali od 

Boga - w imię własnej normy dobra 
i prawa - by ujawnił moralne podsta
wy swej boskiej władzy, by udowod
nił , że ma ona rzeczywiśc ie charak
ter moralny. 

„Ogarnięty manią twórczą 

umysł widzi nie jednego, lecz dwóch 
przeciwników: Boga i prawo moral
ne - i nie jest to przypadek, gdyż obaj 
są tylko aspektami jednej i tej samej 
idei: Bóg - aspektem metafizycznym , 
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prawo moralne - aspektem etycznym" 
(T. Zieliński , Mania twórcza). 

Takimi „ immoralistami" są 
przecież nie tylko bohaterowie Byro
na, Shelleya, Lautreamonta, lecz 
również Konrada w Wielkiej Impro
wizacji. Balladyna zajmuje wśród 
nich poczesne miejsce.Pozornie idzie 
po szekspirowsku drogą zbrodniczej 
namiętności władzy, ale scena koń
cowa przynosi fascynujacą niespo
dziankę. Zbrodnie zaś składają si~ 
nie tylko na jej dramat psychologicz
ny, lecz również - dramat metafizycz
ny. „Zbrodniczy mus" Balladyny nie 
należy do patologii zbrodni , lecz do 
jej metafizyki. Metafizyczny immo
ralizm Balladyny - to drugi punkt 
mojej obrony tej postaci. 

Jak p syc hologia staje się 
u Słowackiego metafi zy ką, to może 
najlepiej widać na przykładzie 

związków między Balladyną a Aliną. 
Chodzi mi (. .. ) o zb li 7enie reakcji 
i sposobu bycia, o upodobnienie obu 
sióstr. Balladyna , targajaca najświęt
sze więzy krwi , Balladyna - siostro
bójczyni i niemal matkobójczy ni(.„). 

Alina jes t „sobowtórem" 
Balladyny, a potem s taje się jej 
„upiorem". Jak każdy „zbójca" ma 
więc Balladyna swego „upiora'', swo
ja drugą istotę ( ... ). 

Jedynie Alina Balladynę 
straszy - nie czynią tego inne ofiary, 
inne jej w tym stopniu nie przerażają, 
w scenie sądu za zabójstwo właśnie 
Aliny wydaje Balladyna bezpośred
nio na siebie wyrok ś mierci („.). 



Alina jest uosobieniem 
tego, co „dobre" w duszy Balladyny 
i dlatego musi ona ją zniszczyć przed 
wstąpieniem na swoja drogę „życia 
bez Boga", i dlatego ma przy sobie 
nóż - „na węża w malinach" . Sens 
jest przecież ten sam, co u innych pi
sarzy romantycznych drążących pro
blem zła: dwie dusze - co najmniej 
dwie, dodajmy - mieszkają w jednym 
człowieku („Zwei Seelen wohnen, 
ach , in meiner Brust", czytamy u Go
ethego). Widmo Aliny powraca do 
Balladyny, towarzyszy jej - nie dla
tego jedynie, że to jej pierwsza ofia
ra, od której „wszystko się zaczęło", 
że to siostra i że to wyrzut sumienia, 
ale również dlatego , że to jej "druga 
dusza". Więc „dwie dusze" Ballady
ny to byłby trzeci punkt jej obrony. 

Czy jednak w „drugiej du
szy" Balladyny przebywa jedynie 
Alina? Ja "balladynowate" przeważa 
do czasu. Gdy "chłopianka" staje sie 
królową, gdy spływa na nią sakra 
urzędu królewskiego, gdy ma spra
wować sąd jako swe najwyższe po
słannictwo królewskie, wtedy Balla
dyna staje się kimś innym. Wtedy 
Balladyna, która przedtem zdobywa
jąc władzę była wolą - teraz wciela 
w siebie prawo. l prawo wydaje wy
rok na wolę. W scenie sądu konflikt 
woli i prawa siega wyżyn dramatu 
światowego. Czy Balladyna wie, że 
wydaje wyrok na siebie? Posłuchaj
my dialogu po wniesieniu sprawy o 
zabójstwo Aliny: 

KANCLERZ 
Wydaj sumienny sąd 
BALLADYNA 
Winnajest śmierci 
KANCLERZ 
Więc sądzisz, że zbrodniarz niewiasta? 
BALLADYNA 
Sądzę, jak sądzę ... 

Finał dramatu ukazuje Balladynę 
jako bohaterkę tragiczną - dochodzi 
ona bowiem do świadomości, że musi 
ponieść pełną, osobistą i jednost
kową odpowiedzialność za wszystko, 
co uczyniła; rozpoznaje swoją winę 
i wydaje na siebie wyrok zagłady. 
Jeśli o Edypie Hegel mówił, że jest 
w nim prawdziwy, męski heroizm w 
spojrzeniu prawdzie w oczy i podje
ciu odpowiedzialnosci, to możemy 
powtórzyć prawie to samo o Balla
dynie. Dążyła ona do władzy, by 
wznieść sie ponad sąd ludu - i osiąg
nęła to, ale jej samej jej sąd dotyczy. 
To ona sama o sobie orzekła wyrok, 
który piorun boski tylko spełnia. Su
mienie to miejsce prawd , kanclerz 
każe Balladynie słuchać „głosu su
mienia" - i oto ono objawia się w kró
lowej. Więc Balladyna - królowa ma 
w sobie prawo moralne i uznaje je. I 
to jest czwarty i zarazem najważniej
szy punkt mojej „obrony Balladyny" . 

Balladyna nie jest „sama z 
Aliną" w dramacie Słowackiego. Iro
niczną jej antagonistką staje się Go
plana. Postać to niezmiernie istotna 
w poetyckim świecie Słowackiego, 
uosobienie Poezji romantycznej i jej 
kapryśnej siły kreacyjnej . Lecz nie 
tylko . To Goplana bowiem „plącze 
ludzkie czyny", będąc również uoso
bieniem ironii historiozoficznej, tak 
dobitnie wypowiedzianej przez Sło
wackiego w liście dedykacyjnym , 

c.d. na str. 6 

wydarzenia 

Jarosław Maciejewski 

STRACH I ROZPACZ 
Po przeciwnej stronie szań

ców, w drugim obozie stoi Ballady
na. Jej stosunek do korony Lecha jest 
także, aż do chwili sceny obozowej 
nie w pełni świadomy i aż do tej sce
ny nie jest ona osobiście zaangażo
wana w zdobywaniu tego symbolu 
władzy. Balladyna chciała dobroby
tu i pozycji społecznej. Mordując 
Alinę i wygrywając tym samym Kir
kora, osiągnęła w swym mniemaniu 
wszystko. 

Więc mam już wszystko ... 
wszystko ... teraz trzeba 

Używać ... pańskich uczyć się 
uśmiechów 

I być jak ludzie, którym spadło 
z nieba 

Ogromne szczęście ... 

Mówi tak na początku aktu Il l. Prze
szkadzają jej w tym samozadowole
niu jedynie strach i ukryte w pod
świadomości wyrzuty sum ienia, tłu
mione chwilowo przez strach. Wszyst
kie jej następne akcje , wszystkie 
morderstwa dyktowane są właśnie 
tymi uczuciami, a nie chęcią zdoby
wania dalszych podstaw dobrobytu 
czy - tym bardziej - władzy. Jest to 
akcja obronna, a nie agresywna . Je
śli Balladyna sama inicjuje jakąś ak
cję, to i wtedy ta inicjatywa rozumia
na jest przez nią jako atak w obro
nie . Nie o koronę chodzi , lecz o za
tarcie śladów zbrodni i zdewaluowa
nie wyrzutów sumienia za siostrobój
stwo. Z tego powodu zginęli nie tyl
ko Gralon i Pustelnik, lecz także Gra
biec i Kostryn . Nie zginę li oni w trak
c ie walki Balladyny o władzę, o ko
ronę. 

Balladyna - podobnie jak 
Filon korony leżącej na kamieniu 
przed chatą Pustelnika nie dostrze
ga, mimo - jak powiedziano - wiel
kiego, widowiskowego wyekspono-
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wania tego przedmiotu w tej scenie. 
Nie dostrzega, gdyż zaprzątnieta jest 
myślą o zmazaniu z czoła krwawego 
piętna. W scenie uczty zdziwiła się 
tylko wieścią o ofiarowaniu Kirkoro
wi korony i zaraz potem pogrąża się 
w straszliwych rozpamiętywaniach 
"jęków ze świata umarłych". Odczu
wa strach i rozpacz, a nie pożądanie 
władzy ( ... ). 

Morduje Grabca nie dlate
go, że ten nosi na głowie „praw
dziwą koronę Popielów'', lecz dla
tego, że sądzi, iż były kochanek do
myśla sie prawdy o śmierci Aliny -
jego zachowan ie na uczcie wskazy
wało na to . 

Balladyna podejmując wal
kę z Kirkorem , jako żołnierzem pra
wowitego króla, zmuszona była do 
takiej decyzji znów samoobroną, a 
nie żądzą władzy. Koronna stawka tej 
walki wyniknęla jedynie z dziwnego 
zbiegu okolicznosci i z wplątania się 
bohaterki w akcję dyktowaną ambi
cjami i intrygami Kostryna . Wszyst
kie „poalinowe" morderstwa i grze
chy Balladyny są zresztą wynikiem 
tych intryg. Bohaterka wprost opęta
na jest przez „dowódzcę warty zam
kowej". 

Za zbrodnie dokonane 
wspólnie z Kostrynem lub z jego na
mowy ponosi więc Balladyna wła
ściwie połowę jedynie odpowie
dzialności. Taki jest też pogląd au
tora , skoro nie zakwalifikował ich 
na wokandę sądu koronnego. Balla
dyna ososbiście odpowiedzialna jest 
jedynie za grzech siostrobójstwa, za 
grzech pychy, która każe jej sie wy
rzec własnej matki oraz za ostatnią 
zbrodnię: otrucie Kostryna. Za nie 
też wydaje na siebie w scenie ostat
niej wyrok śmierci. 

Zapytajmy jednak, czy 
przyczyny przestepczego postepowa
nia oskarżonej - w tych trzech przy-

padkach - tkwią jedynie w „czarnym 
sercu" Balladyny? Można by chyba 
wskazać - na podstawie fikcyjnego 
świata dramatu - dwie jeszcze przy
czyny, niezależne od niej, a to: I. typ 
wychowania, jakie otrzymała w 
domu, 2. charakter możliwości przej
ścia ze środowiska chłopskiego do 
środowiska szlacheckiego. 

Odpowiedzialna za wycho
wanie Balladyny jest Wdowa . Roz
pieszczała ona starsza córkę: oszczę
dzała przy zajęciach domowych 
i wyróżniała kosztem Aliny. Przede 
wszystkim zaś opowiadaniami 
o szczęściu osiagałnym przez mał
żeństwo z możnym paniczem stwa
rzała przed jej wyobraźnią baśniowe 
miraże. Dawało to rezultaty wycho
wawcze wręcz katastrofalne. Umiło
wana, idealizowana córka okazała się 
córką niewdzięczną, szorstką, bru
talną dla matki. Z jakże bezwzględną 
ironią komentuje Balladyna owe za
biegi wychowawcze matki, gdy po
wraca do domu ze zmyśloną wieścią 
o ucieczce Aliny: 

Bo też psułaś ją bez miary. 
Twoja to wina, że dziś ... 
Lękam sie mówić, może nie przekonam 
Ślepej miłości, matki przywiązania. 

Są to słowa słusznie oskar
żające Wdowę, ale oskarżające za 
sposób wychowania nie Aliny, lecz 
jej samej - Balladyny. Matka wypie
lęgnowała w niej wygórowaną am
bicję, pychę i bezwzględność. Cóż 
tu zreszta potępiać jedynie Ballady
nę za pychę i wyrzeczenie sie wła
snego pochodzenia, którego symbo
lem była matka, skoro sama Wdowa 
łatwo zgodziła się na takie właśnie 
postępowanie w stosunku do odwie
dzajacej ją kumy i łatwo odcięła sie 
od gromady, paląc chatę przy wyjeź
dzie na zamek. „Ślepa miłość" mat
ki skończyła się dopiero w chwili 
wypędzenia jej z zamku na deszcz i 
burzę. Lecz wtedy właśnie zaczęła 
się dla Wdowy ślepota fizyczna. 
Taki sarn piorun, jaki później zab ije 
Balladynę, przedtem oślepia Wdo
wę. Czy ta ślepota matki była Sło
wackiemu potrzebna jedynie dla ro
zegrania ostatniej sceny sądu, czy 
też i ten piorun z IV aktu miał zna
czenie jakiegoś symbolu, jakiejś 
kary za winę Wdowy, kobiety pełnej 
zalet, poczciwości i poświęcenia, 
lecz jednocześnie jakże prymitywnie 
naiwnej? Interpretację pozostawił 
autor wrazliwości czytelnika czy 
widza ( . .. ). 

Poczucie sprawiedliwo
ści, bardziej nawet świadome niż 
u Grabca, ma Balladyna, mimo 
„czarnego serca". „Przysięgam so
bie samej w oczach Boga być spra
wiedliwą". Tymi słowami kończy 
swe pierwsze królewskie przemó
wienie . 

... wyższa teraz nad sąd ludu, 
Będę, czym dawno byłabym, 
zrodzona Pod inna gwiazdą. 

Po tej decyzji Balladyna 
zmienia się radykalnie. Staje się szla
chetna, miłosierna i sprawiedliwa. 

Jarosław Maciejewski, Trzy szkice romantyczne, 

Poznań 1967 
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ASY 
Wiktor Weintraub 
„BALLADYNA" czyli zabawa w Szekspira 

W ciągu pięciu aktów tej baśni scenicznej 
śmierć kosi niemalże wszystkie postaci wmieszane 
w akcję. I jest to z reguły okrutna śmierć. Pustelni
ka - właśnie wtedy, gdy zaświtała mu nadzieja szczę
śliwej odmiany losu - spotyka jakby na urągowisko 
haniebna śmierć przez powieszenie. Rzecznik jego 
dobrej sprawy, graf Kirkor, umiera zwyciężony w 
bitwie. Stara Wdowa ginie na torturach. Losy jej to 
prawdziwa rewia okropności: córka się jej wyrzeka, 
trzyma ją w zamknięciu, głodzi, a potem wypędza z 
zamku na burzę, gdzie piorun wyżera jej oczy. Od 
pioruna i ginie sama Balladyna, „skora do zabi
jaństw" morderczyni swej siostry Aliny, Gralona 
oraz wspólnika zbrodni, Fon Kostryna. 
Postaci fantastycznych uśmiercić nie spo
sób. Ale zrozpaczona Goplana opuszcza 
ze złamanym sercem swoje jezioro i ska
zuje się na wygnanie na północ . 

Jeśli nie liczyć zupełnie epizodycznych 
komparsów, takich jak Kanclerz, Wawel, 
Paź, żywcem wychodzi z tej krwawej łaźni 
tylko jeden Filon. Ale i to przecież postać 
drugorzędna, doskonale bierna, na dobrą 
sprawę nie tyle aktor, co świadek dramatu. 

Dwa morderstwa, Aliny i Gra
lona, popełnione zostają na scenie, na 
oczach widzów. Na scenie pada też tru
pem, przeklinając swą trucicielkę, Ko
stryn. Jesteśmy świadkami tego, jak pio
run dokonywa egzekucji na Balladynie. 
Nie widzimy zasztyletowania Grabca. Ale 
grozę tego morderstwa wydobywa poeta 
w nocnej scenie konfrontacji obojga 
wspólników zbrodni. Wzmaga nastrój gro
zy burza, akompaniująca scenom aktu IV: 
uczc ie na zamku Kirkora, a nade wszyst
ko spotkaniom w lesie Pustelnika z Kir
korem i z Wdową. Słyszymy też w dra
macie o wymordowaniu dzieci Pustelni
ka, o wyrafinowanym okrucieństwie sa
mozwańczego Popiela, żywiącego w sta
wach karpie ciałami niewolników, o sro
gich karach , jakie zwycięska Balladyna 
wymierza pobitym przeciwnikom. Zdawa
łoby się - ponura, groźna traged ia. 

Ale „tragedię" tę zaopatrzył 
Słowacki w przedmowę. Ujęta w fonnę 
listu dedykacyjnego do Krasińskiego, jest 
ona komentarzem autorskim, suflującym 
czytelnikowi , jak się ma odnieść do tego 
dramatu. Czytamy tam: 

„Wychodzi na świat Ballady
na z ariostycznym uśmiechem na twarzy, 
obdarzona wnętrzną siłą urągania się z tłu
mu ludzkiego, z porządku i z ładu , jakim 
s ię wszystko dz ieje na świecie , z nieprze
widzianych owoców, które wydają drze
wa ręką ludzi szczepione". 

ł potem: „Uśmiechnij się teraz, 
Irydionie, bo oto [ ... ) powiem ci, że Bal
ladyna jest tylko epizodem wielkiego po
ematu w rodzaju Ariosta , który ma się 
uwiązać z sześc iu tragedii, czyli kronik 

dramatycznych" 
I raz jeszcze: „ ... na spotkanie 

twojej czarnej, piorunowej , dantejskiej 
chmury prowadzę lekkie, tęczowe i ario
styczne obłoki ... " . 

Zapewne uśmiechu , a nawet 
głośnego śmiechu w Balladynie nie brak. 
To nade wszystko wątek Grabca. Uśmie
chamy się też, obserwując perypetie ab
surdalnej miłości Goplany. Z uśmiechem 
zostali także potraktowani Skierka i Cho
chlik. Ale przecież zarówno komika „ru
mianego cbłopa",jak i postaci fantastycz
ne to tylko dwa kontrastowe rejestry świa
ta dramatu, i to rejestry coraz dyskretniej
sze w wyrazie, w miarę jak się rozwija jego 
krwawa akcja. A tymczasem w liście de
dykacyjnym o uśmiechu mówi się jako o 
postawie mającej towarzyszyć czytelniko
wi przy lekturze całego utworu. I 
jest to uśmiech bardzo jednoznacznie 
i wyraziście nacechowany - „ariostycz
ny". W tej krótkiej przedmowie aż trzy
krotnie wymieniono Ariosta jako patrona 
tak Balladyny, jak i innych pokrewnych 
sztuk, które przyjdą po niej. A zatem 
przedmowa zapowiada nam: autor będzie 
igrał swoim tworzywem dramatycznym, 
traktując je z dystansu, z ironią, i takiej 
też postawy oczekuje od swego czytelni
ka (czy widza).( ... ) 

Tę samą rolę, jaka w poema
cie Ariosta przypadła średniowiecznemu 
romansowi rycerskiemu , odgrywają w 
Balladynie charakterystyczne motywy fik
cji dramatycznej Szekspira. Słowacki gra 
nimi , ustawicznie prowokuje konfronta
cję z teatrem Szekspira, łączy je w nie
oczekiwane skojarzenia, stara się wydo
bywać tkwiący w nich potencjał poetyc
ki , a równocześnie raz po raz daje nam do 
zrozumienia, że tego wszystkiego nie na
leży traktować zbyt serio, że to tylko za
bawa w Szekspira. Robi to drogą intensy
fikacji , wyolbrzymiania, nieraz do granic 
absurdu, tych rysów, które w recepcji ro
mantycznej uchodziły za szczególnie zna
mienne dla teatru Szekspira, za esencję 
„szekspiryzmu". W niemałej mierze jest 

Balladyna w założeniach autorskich wir
tuozerskim popisem opanowania techni
ki szekspirowskiego dramatu. I jest też 
próbą przezwyciężenia zależnośc i od te
atru Szekspira - poprzez spojrzenie nań z 
dystansu, z „ariostycznym uśmiechem". ( ... ) 

lronia obejmuje nie tylko wie
lorakie aspekty teatru Szekspira, przełama
ne w pryzmacie dramatu. Konwencje lite
rackie wyrastają na gruncie jakichś hierar
chii wartości . W świecie przedstawień dra
matu, który bawi się konwencjami literac
kimi, nicuje je, ujawnia ich umowność , 
brak takiego sensu i ładu. „ ... To jest gorz
kie dzieło" - pisał Słowacki do Gaszyńskie
go. Balladyna przynosi wizję świata absur
dalnego i okrutnego przypadku. 

Tym absurda lniejszy to świat, 
że protagoniści jego są szaleni. Szaleństwo 
ludzkie stanowi tu motyw przewodni eks
pozycji dramatu, począwszy od otwiera
jących ją słów Kirkora: 

R.ady zasifgnqć warto u człowieka 
KJiJry się kryje w tey wci.szy leśnej; 
Pobożny st.an.e.c - ma jednak w rozumie 
Ni.ero szaleństwa: ilekroć mu prawisz 

WE 
o wmkach., królach, o królewskich. dworach, 
To jak sz.al.ony od rozumu błqdzi ... 

Po Kirkorze zjawia s ię w tej że 
scenie Filon. Rozmowa Filona z Pustel
nikiem ani o krok akcji nie posuwa. Od
grywa jednak w ekspozycji i stotną rolę: 

jest rozmową ludzi , z których każdy uwa
ża drugiego za szaleńca. A obiektywny 
sens tego, co mówią, sprawia, i ż czytel
nik przyznaje tu rację obu.Zamykają zaś 
scenę słowa Pustelnika: „Jak sza leją lu
dzie!". I ma swoją ironiczną wymowę fakt , 
że zawiązkiem wszelkich dalszych kom
plikacji akcji jest „mądra" rada - „mądra" 

w kategoriach tradycyjnej baśni - dana 
przez jednego z tych szaleńców: szukaj 
żony pod strzechą chłopską. 

Jedyny moment, który kłóci się 
z taką wizją św iata , to zakończenie . 

Śmierć Balladyny nie jest przypadkowa, 
absurdalna. Jest karą za zbrodnie , afir
macją porządku moralnego. Mącąc ów 
konsekwentnie nihili styczny obraz świa

ta, jaki zdawałby się sugerować cala po
przedzająca akcja, zakończenie to nie od
biera jednak wizji świata dramatu jej „go-

Juliusz Słowacki 
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osoby: 
Pustelnik 
Kirkor 
Matka 
Balladyna 
Alina 
Filon 
Grabiec 
Fon Kostryn 
Gralon 
Goniec 

- Jacek Polaczek 
- Mirosław Guzowski (gościnnie) 
- Ewa Sobiech 
- Beata Zygarlicka 
- Grażyna Madej 
- Arkadiusz Buszko 
- Wiesław Orłowski 
- Grzegorz Młudzik 
- Zbigniew Witkowski 
- Jakub Kornacki 

osoby fantastyczne: 
Goplana - Anna Januszewska 
Chochlik - Konrad Pawicki 
Skierka - Paweł Niczewski 

w pozostałych rolach: 
Katarzyna Bujakiewicz, Iwona Kowalska, Magdalena 
Myszkiewicz, Katarzyna Więcławska, Mateusz Bejger, 
Marian Dworakowski, Robert Gondek, Jacek_ Piątkowski, 
Tadeusz Zapaśnik 
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ryczy". „Deus ex machina" zakończenia 
nie nadaje ex post sensu absurdalnym, 
przypadkowym wydarzeniom tej akcji. 
A ponieważ to „deus ex machina", nie po
zbawiony jest dwuznaczności w swej wy
mowie: afirmacja ładu moralnego czy 
efektowne spędzenie ze sceny jedynego 
pozostałego przy życiu protagonisty dra
matu? Nie pozwala też traktować tego za
kończenia zbyt na serio - przychodzący 

tuż w jego ślady Epilog. 
Tę gorzką wizję absurdalnego 

i okrutnego świata ewokuje poeta z non
szalancją, z uśmiechem, nie bez akcen
tów drwiny. I to jest najwyższy, obejmu
jący wszystkie inne, wymiar ironii drama
tu . Friedrich Schlegel powiedział raz, że 
dzięki ironii utwory poetyckie wznoszą się 
do wyżyn filozofii. „Boskie tchnienie" iro
nii sprawia, iż dochodzi w nich do głosu 
„transcendentalna bufoneria". Przystaje to 
określenie do Balladyny. 

Wiktor Weintraub, 
Od Reja do Boya, 

PIW, War.;zawa 1977 

Edward Csató 

BALLDYNA Z ARIOSTYCZNYM UŚl\flECHEM 
(fragmenty) 

Ironia przede wszystkim 
zaznacza dystans. Ironizując poeta 
oddala od siebie przedmioty swojej 
wyobraźni , stawia je poza sobą, nie 
pozwala się z nimi identyfikować. 
Można by podejrzewać , że czyni to w 
obronnym geście , jak gdyby zrażony 
do świata , a nie czujący w sobie sił , 

by go zaatakować. Jest w tym poczu
cie wyższości, a jednocześnie niechęć 
do skonfrontowania go z realnym oto
czeniem, wynikająca z pewnego ro
dzaju obawy czy nieśmiałości. Dla
tego o ironii chętnie mówimy „gorz
ka" i przymiotnik ów aż zbanalizo
wał sie w tym zestawieniu. Ale za 
czasów romantyzmu zestawienie by
najmniej nie było zbanalizowane ; 
przeciwnie, jest to jedna z najważ
niejszych dla tego prądu spraw. Sło
wacki zresztą użył przymiotnika tego 
w innym kontekście, ale zapewne coś 

podobnego miał na myśli, kiedy w liś
cie do Gaszyńskiego nazwał Ballady
nę „gorzkim poematem". 

Balladyna nie zgrabnych 
wyjaśnień pouczających nie zawiera. 
Mimo to ma morał , a właściwie dwa. 
Jeden, patetyczny i konwencjonalny, 
konczący historię krwawej królowej 
spadającym z nieba piorunem i sło
wami kanclerza, jakby umyślnie sty
lizowanymi na obcą wersyfikacji ca
łego dramatu klasycyzującą manierę 
rymotwórczą: 

Król - kobieta piorunem boskim 
zastrzelony! 

Zamiast w koronacyjne bić 
w pogrzebu dzwony . 

I morał drugi, przewrotny i ironicz
ny, dopisany przez poetę w Epilogu. 
„Wawel , narodu dziejopis" podajacy 

adaptacja i reżyseria: Anna Augustynowicz 

scenografia: Marek Braun 

kostiumy: Zofia de I nes 
Krystyna Łukomska (asystent) 

muzyka: Jacek Ostaszewski 

ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko 

reżyseria światła: Krzysztof Sendke 

efekty wideofoniczne: David Perkins 

przedstawienie prowadzi: Jolanta Karszul 

premiera 16 maja 1998 r. 
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się za bezstronnego sędziego historii, 
wychodzi przed publiczność i plecie 
jej wierutne bajdy o królowej Balla
dynie, ze zbrodni robiąc cnoty: 

Królowa jak Salomon panowała 
mądrze, 

Więc musiała być mądrą, przy 
mądrości cnota ... 

Publiczność kpi z uczonego, bo wi
działa prawdziwy tok wydarzeń uka
zany przez poetę. Ale gdyby nie wi
działa? A w i lu przypadkach nie zo
baczyła, ile procesów historycznych 
ulepionych z mieszaniny błota i krwi 
ideali z uje w sposób prymitywny, 
świątkowy, wawelowski? Tak tworzą 
się zbożne legendy o historii i sielan
kowe legendy o świecie - podczas gdy 
historia i świat są zupełnie inne. ( ... ) 

Główny i najbardziej waż
ki ładunek ironii zawarty jest prze
cież chyba w akcji Balladyny, w jej 
dramatycznej konstrukcji, w tym co 
mogłoby się wydać swobodnym ka
prysem wyobraźni igrającej z przy
padkami, w tym , co poczytujemy 
słusznie za ariostyczne natchnienie 
Słowackiego. Dramat tę kapryśność 
obiektywizuje i czyni z niej cechę 
rzeczywistości. ( ... ) 

W tej tragedii o pięknej 
zbrodniarce może się stać wreszcie 
aktualna jej zawartość filozoficzna. 
I owa ironia Słowakiego , traktowana 
dotąd bądź jako właściwość niemal 
wyłącznie stylistyczna , bądź jako rys 
urozmaicajacy charakterystykę posta
ci dramatu, bądź wreszcie jako broń 
w aktualnej przed stu z górą laty, ale 
nie dziś , polemice politycznej - ta iro
nia nabiera nowego znaczenia. Ario
styczność łączy sie tu w sposób natu
ralny z romantyczną postawą wobec 
świata , nacechowaną rozdarciem we
wnętrznym wątpliwościami i przera
żeniem . I jeżeli ironia, jak powiedzie
liśmy , oznacza dystans, to zaczyna
my rozumieć, wobec jak dalece po
ważnej sprawy miałby być ten dystans 
obroną. 

Przypadek podniesiony do 
rangi przeznaczenia, konieczności -
zdawałoby się, że takie ujęcie musi 
prowadzić do nakreślonej przez Klei
nera wizji świata świata jako kalej
doskopu rozsypanych okruchów, wi
zji skrzącej się pozorami piękna i ko
mizmu , a w istocie swojej głęboko 
tragicznej. Tragicznej jak co? Jak 
Czekając na Godota, na przykład; bo 
tragizm miałby polegać nie na sile 
oczyszczającego cierpienia , ale na 
beznajdziejności działania ( ... ) 

Przypadek, podniesiony do 
rangi przeznaczenia - to może będzie 
raczej przeznaczenie posługujące się 
przypadkiem jako narzędziem? 

I tak oto znaleźliśmy się od 
razu po przeciwnej stronie. Przezna
czenie, jak już powiedzieliśmy przy 
innej okazji , to niekoniecznie zjawi
sko metafizyczne ; może to być skrót 
dla określenia jakiegoś ogólnego 
ładu , porządku , prawidłowosci, we-

c.d. na str. 6 



dług których układają się na naszym 
świecie sprawy moralne. Czy w ięc w 
rezultacie jedynym prawem moral
nym rządzącym w Balladynie jest 
bezsens? Na pewno nie , skoro piorun, 
który traktujemy jako naturalną kon
sekwencję całej akcji, powala zbrod
niarkę, skoro tyle zastanawiamy się 
nad tym piorunem i uznajemy go w 
rezultacie za wyraz „ludowej moral
ności ". Ludowa moralność - to prze
cież właśnie intuicyjna wiara w pra
wo, w wyższą sprawiedliwość; i tra
gedia Słowackiego nie byłaby zbudo
wana jak „ballady, które gm in ukła
da", gdyby z jej krwiobiegu została 
wye liminowana ta cecha. 

·Prawda, że ironiczny sprze
ciw losu rządzi dramatem do końca. 
Balladyna zostaje królową, mogłaby 
zakończyć łańcuch swych zbrodni. 
Ale oto jako sędzia popełnia przewi
nienie najgorsze ze wszystkich. Po
pełnia je wprawdzie ze świadomo-

kultura 

ścią, że to już ostatnie, ponieważ po
stanawia byc królową dobrą i spra
wiedliwą. Tylko, że kiedy ma rozpo
cząć to nowe czyste życie , wtedy wła
śnie spada na nią śmiertelny piorun. 

A więc i sama sprawiedli
wość nie chciała sie wyrzec ironicz
nego grymasu wobec świata; ale jed
nak, pomimo wszystko, jest to prze
cież sprawiedliwość. I okoliczność, że 
doprowadził do niej ciąg pozornie 
bezsensownych, kapryśnych przypad
ków, nie oznacza, że ona sama mo
głaby być rozumiana jako przypadek, 
bezsens , kaprys. Jest sprawied liwo
ścią i kwita, Sprawiedliwością przez 
duże S, przypieczętowaną błyśnię
ciem piorunu. Tylko laik, głupek , Wa
wel może jej nie dostrzegać , my zaś 
powinniśmy je odczuć jako zjawisko 
konieczne, całkowicie pod względem 
dramaturgicznym przygotowane. („.) 

, 

To prawda, że pisarstwo Sło
wackiego w okresie piasania Balladyny 

nacechowane było w wysokim stopniu ro
mantycznym niezadowoleniem ze świata, 
goryczą i niewiarą. Gdyby żył dzisiaj , na 
pewno za swoje pierwsze utwory zarobił

by sobie od krytyki przydomek nihilisty. 
Ale z drugiej strony wiadomo, że krytycy 
zawsze upraszczają. Bo jednocześnie, przy 
całym owym „nihilizmie", polegającym 
przecież w istocie rzeczy na odrzuceniu 
zastanych i dewaluujacych się wiar i ide
ałów, jest to w naszej literaturze wyjątko
wy wprost przykład twórczości tak żarli

wie przejętej namiętnością poszukiwania 
ideału i odkrywania porządku świata. 

Z takiego punktu widzenia, 
zdając sobie sprawę z przybliżające
go tylko charakteru określenia , moż

na by określić Balladynę jako dramat 
o spraw i edl iwości. Rozumiemy teraz: 
dramat ariostyczny, to oznacza, że 
Słowacki widzi świat niby tysiąc roz
bitych szkiełek, w których obl icze 
sprawiedliwości wykrzywia się w 
sposób dziwaczny i pozornie zupeł-

nie przypadkowy. Nie ma w tym świe
cie prostego, napełniajacego otuchą 
związku pomiędzy winą i karą, jak to 
sobie wyobrażają naiwni, jak śpiewa 
s ię w ludowych balladach. Ale zwią
zek skomplikowany, daleki, pokrętny 
nie przestaje przecież oznaczać za
leżności i prawidłowości. A więc jed
nak trochę racji mają ballady. 

To mówi pierws zy morał 
Balladyny. A jeszcze - poza skompli
kowaniem samego świata - istnieje 
też ograniczoność ludzkiego umysłu, 
niezdolnego zdać sobie sprawy z sen
su zdarzeń, niedostrzegającego nawet 
tej cząstki sprawiedliwości, która się 
ziściła; i głupio, trywialnie przeina
czajacego prawdę. Może tylko w wi
dzeniu poetyckim da się uchwycić jej 
zarys . To dopowiada drugi morał , 

morał Epilogu. 

Edward Csató, Szkice o dramatach S łowackiego, 

PJW 1960 

KILKA SLOW O ,,BALLADYNIE'' ... DZISIAJ 
- specjalnie dla Teatru Współczesnego zapisał Włodzimierz Szturc 

„Balladyna" jest dramatem, 
który można interpretować na wiele spo
sobów i który nie traci nigdy swej aktual
ności. Było to bowiem dzieło pomyślane 
jako ironiczna gra z historią i historyka
mi, urągowisko z nieuchronnej koniecz
ności dziejów, z prób nadania im jakiejś 
jednej , obowiązującej wizji. Z drugiej 
strony - dramat Słowackiego, często w 
sposób bezczelny i bluźnierczy, ukazywał 
Polskę współczesnąjako naród istniejący 
na styku pogaństwa i katolicyzmu, tragicz
nie spalający się w ogniu kłótni i walki o 
władzę, ginący moralnie z powodu obłu
dy ludzkiej, hipokryzji, obmowy i kłam
stwa. Tak radykalna analiza polskich grze
chów ujawnia się pod piórem Słowackie
go dzięki ironii, która przekształca tę baj
kę o malinach i dwóch siostrach w dra
mat władzy, w obraz konfliktu sumienia 
uwikłanego w politykę . 

Plan metafizyczny dramatu 
związany jest z koncepcją Zła, które raz 
sprowokowane objawia się poprzez serię 
ingerencji w ludzkie losy, a ingerencji tej 
nie można zatrzymać. Konstrukcja drama
tu pozwala jednak obwinić o taką właśnie 
prowokację właściwie każdą postać wy
stępującą w sztuce. Pustelnik, były król 
Popiel Trzeci, schował świętą koronę Le
cha, mszcząc się w ten sposób na bracie, 
który wymordował jego rodzinę; Kirkor 
szukając rady stawia pytania o historię 
i dzieje państwa starcowi, który ponad 
dwadzieścia lat żyje w puszczy i nie zna 
współczesnego świata. Szczebiocząca 

i pensjonarska Alina swą słodyczą w gło
sie i uporczywym spieszczaniem miłych 
słówek właściwie prowokuje Balladynę 
i ściąga na siebie gniew siostry. Ballady
na zostanie panią i królową poprzez ko
lejne morderstwa. Goplana - wraz ze swy
mi skrzatami - wywołuje nieporozumie
nia w świecie ludzkim zawiązuje intrygę. 
Von Kostryn poprzez łóżko Balladyny 
zmierza ku władzy. Kronikarz Wawel nie 
wie nic o historii, którą zapisuje. Wdowa 
o dobrym sercu - prawie, jak szekspirow
ski Lear - nie umie wybrać żony dla Kir
kora. W prowokacji zła uczestniczy na
wet natura: jaskółki uciekają od Ballady
ny, drzewo z nią związane to osika, sym
bolicznie określona jako złe drzewo (we
dle apokryfów nie udzieliło schronienia 

Świętej Rodzinie), jej pniem przebija się 
serce wampirów. 

Modele akcji poszczególnych 
postaci dramatu są tak pojemne, że każda 
epoka może znaleźć w nich swoje odbi
cia. Już Norwid widział w Balladynie ob
raz parafiańszczyzny - rozpoczynając w 
ten sposób swoistą interpretację tej postaci 
jako wizerunku określonego typu społecz
ności „. ,,Balladyna" jest bowiem zawsze 
współczesna i, wystawiona w teatrze, pełni 
funkcję politycznej i socjologicznej dia
gnozy współczesnego świata i współcze
snych zachowań ludzkich. 

Zauważmy najpierw, że świat 
dramatu składa się z dwu rzeczy
wistości: fantastycznej i realnej. Ta 
pierwsza należy do Goplany, która 
dzięki występkom Skierki i Cho
chlika, tworzy swoistą enklawę, 

fikcję - co miałoby być dziś pań
stwem z jego potrzebą idola, wyż
szej religii w rodzaju orgiastycz
nych kultów współczesnych bo
żyszcz, przeradzającej się w rozma
ite sekty. 

Rzeczywistość, jak ją 
nazwaliśmy: realna, w pewnym 
sensie stwarzana przez Kirkora, 
który przecież uruchamia akcję histo
ryczną tego dramatu, rodzi się z potrzeby 
autorytarnego i ostatecznego uporządko
wania świata; jakby już nic nie miało się 
zdarzyć, jakby koncepcja jedności histo
rii, przewagi racji polityki nad ewolucją 
świata miała ostatecznie i nieodwołalnie 
podporządkować żywioł martwej struktu
rze utopijnego porządku w społeczeń
stwie. Duży Kirkor, nad którym mógłby 
dziś powiewać sztandar KPN-u, uprawia 
w historii radosne harcerstwo, wierząc w 
istnienie ostatecznych prawd, arbitalnych 
rozstrzygnięć, w całkowite oddzielenie 
kłosów od kąkolu. Zakłada , że historia nie 
ewoluuje, że człowiek - raz dawszy sobie 
ostateczne prawa nie może się zmieniać. 
W małym Kirkorze mieszka więc zapalo
ny ideowiec, bo przecież nie ideolog, 
dziecko - uzurpator, a więc ktoś niezmier
nie groźny dla historii. Jest to też figura 
objaśniająca tę niesamowitą i pewnie 
gdzie indziej niespotykaną, histeryczną 
wręcz potrzebę ideologii w Polakach. 
W myśli Słowackiego, np. w „Kordianie", 
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potrzeba ta została skompromitowana w 
działaniu Doktora-Szatana. W interpreta
cji dzisiejszej - kompromitują ją media 
pojęte jako czwarta władza, media, które 
uprawiają pseudoprawdziwe politykier
stwo napędzając machinę zła dręczącego 

serca i myśli rodaków. 
Idąc tym tropem należy inaczej 

spojrzeć na Pustelnika, który nie ma już 
nic z archetypu Starca-Mędrca (sam ten 
archetyp jest ironicznie potraktowany 
przez Słowackiego), ale jest po prostu tzw. 
oszołomem, który przez dwadzieścia lat 
kisi w sobie nienawiść do ludzi i który 
wręcz podsyca napięcia w społeczeństwie. 

Jak ma się to do religii, do kanonu paru 
prawd radośnie uprawianej w Polsce wia
ry katolickiej? Ano tak, że w państwie de 
facto pogańskim, katolicyzm jest nieoswo
jony, ponieważ w ogniu konfrontacji mię
dzy ludźmi deklarującymi związek z Ko
ściołem, podstawowe zasady chrześcijań
stwa są albo ignorowane, albo co gorsza 
- same stanowią element przetargu. Oszo
łom, taki jak Pustelnik, czerpie pożywkę 
z tego pomieszania pojęć, idei i reakcji. 
Kto zatem mógłby rządzić takim pań
stwem-bezpaństwem, które przypomina 
raczej otwartą i nienasyconą strukturę, niż 
nawet tylko sprawnie działający orga
nizm? Wydaje się, że jedynie Grabiec, ale 
przecież Grabiec jest ciągle pijany, a jego 
czyny są nieodpowiedzialne„. 

Sens otwarty ,,Balladyny" nada
je temu dziełu specyficzny wymiar drama
tu ludzkiego o charakterze nieskończonym. 
Każdorazowa lektura wzbogaca projekt Sło
wackiego o nowe interpretacje, które nie tyle 
odnoszą się do samego dramatu, ile do rze
czywistości, w której żyjemy. • 

Obrona Balladyny 
c.d. ze str. 3 

gdy mowa o „nieprzewidzianych 
owocach, które wydają drzewa reką 
ludzi szczepione". Goplana wprowa
dza do utworu dwie ironie: ironię li
teracką - kreacyjną i ironie historio
zoficzną; bez tych ironii , którymi 
włada Goplana, nie byłoby świata po
etyckiego dramatu. („.) 
W tej całości bowiem, której autorem 
jest Słowacki, istnieje ukryty, a bli
ski zwiazek między Balladyną a Go
planą. 

Do literackiej ironii Goplany (zana
lizowanej tak trafnie - podobnie jak 
całość ironiczno - literackiej zabawy 
w Szekspira - przez Weintrauba w 
wymienionej rozprawie) dołącza się 
tragiczna ironia losu Balladyny. Im
moralistka poddaje się z własnej woli 
i z własnego wyboru prawu moralne
mu. Dążąc do władzy, władzę tę w 
koncu obraca przeciwko sobie samej 
- i to w sposób pełen godności etycz
nej. Podeptawszy prawo - sama staje 
sie prawem. Uśmierciwszy innych, 
by panować - osiągnąwszy władzę, 

u początku panowania, sama na sie
bie smierć nakłada . I to są również 
owe „ nieprzew idziane owoce" z 
drzew „ ręką ludzi szczepionych". 
Balladyna podlega działaniu tragicz
nej heterotelii - " innocelowości" , 

rozbieżności, rozmijania się czynów 
i celów, zamiarów i wyników. Jest to 
istota „ironi i losu", której działanie 
kreśli przed nami Slowacki. Ironia 
losu posługuje sie również Goplaną 
jako swym narzędziem i w końcu kpi 
sobie z niej zdrowo; jej ofiarą bo
wiem pada te ż Goplana - osiągnow

szy zupełnie nie to , co osiągnąć za
mierzała. 

„ Ironia losu" - wieloznacz
na i przewrotna - budzi w nas odczu
cia zarówno tragiczne , jak i komicz
ne. Tak jest i w Balladynie - kome
dii i tragedii za razem. 

Maria Janion, Odnawianie znaczeń. Wyd. Literac
kie, Kraków 1980 
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BEZKRWAWI MORDERCY 
- etyka fotoreportera 
Mucha z teleobiektywem 

Termin „paparazzi" jest 
zbitką słów „papatacci"- tnąca , na
trętna mucha, i "razzi"- błyskać. Po
wszechnie uważa się , że jego auto
rem jest Federico Fellini, choć tak 
naprawdę wynalazł go angielski pi
sarz George Gissing (1857-1903), 
który nazwał tak jedną z postaci swo
ich książek. Felliniemu i jego filmo
wi „Słodkie życie" zawdzięcza świat 
popularyzację postaci natrętnego fo
tografa polującego na sensacyjne 
zdjęcia z życia osób prominentnych. 

Pierwowzorem dzisiej
szych paparazzich był Tazio Secchia
roli, dzisiaj 72- letni nobliwy pan, 
który w ciągu jednej nocy stał się 

sławny i bogaty dzięki zdjęciu nagiej 
Anity Ekberg kąpiącej się w rzym
skiej Fontannie di Trevi. Co zaczęło 
się jak towarzyska zabawa, skończy
ło się brutalnymi obławami na VIP
ów. Rasowy paparazzi nie uznaje 
żadnej granicy i łamie każde tabu. 
Kiedy jeden z nich wdarł się do po
koju, w którym umierał Fellini, a 
mistrz zapytał: „Nie wstydzisz się?" , 

odpowiedział: „Przecież to ty nas wy
nalazłeś". Następnego dnia zdjęcia 
obiegły świat. 

Skrajna bezczelność to naj
ważniejszy składnik wyposażenia pa
parazziego, poza tym ważny jest te
lefon komórkowy, skaner, aparat fo
tograficzny z teleobiektywem zwany 
bazooką, pozwalający robić ostre 
zdjęcia nawet z odległości 800 me
trów, mała składana drabinka po-

trzebna do wspinania się na płoty, 

zawsze czyste szyby w samochodzie, 
a także dobrze rozbudowana siatka 
informatorów, mocna szczęka i cier
pliwość. 

Paparazzi siedzą niekiedy 
dniami i nocami w najbardziej nie
prawdopodobnych miejscach czatu
jąc na ofiarę. W 1981 r. Adrian Bar
tollini spędził w klujących krzakach 
11 dni, by zrobić zdjęcie papieża w 
spodenkach kąpielowych. Do legen
dy przeszło polowanie na Marlenę 
Dietrich, którą podglądano z dźwigu 
zawieszonego nad oknami jej pary
skiego mieszkania. Dokonali tego 
dwaj Francuzi Bruno Mouron i Pas
cal Rostain należący do ścisłej czo
łówki paparazzich , choć większym 
uznaniem od nich cieszą się 32- let
ni Anglik Mark Saunders specjalizu
jący się w zdjęciach Lady Di i 33-
letni Grek Nikos. 

Pomiędzy paparazzim, 
a jego ofiarą wytwarza się stosunek 
podobny do stosunku myśliwego po
lującego na grubego zwierza. Myśli
wy zastawia pułapkę , a zwierz go 
czasem wyprowadza w pole , jest 
w tym element podniecającej gry, 
prowokującej do coraz przemyślniej
szych zasadzek i coraz bardziej wy
rafinowanych sposobów ich unika
nia. Paparazzi twierdzą, że to w ich 
zawodzie jest najpiękniejsze. 

Związek Fotoreporterów 
Hiszpańskich APC uważa, że: „jak 
długo istnieją gazety, zawsze repor
terzy prześladowali prominentów". 
Przy takiej postawie nikogo nie zdzi-

wi politowanie, z jakim branża pa
trzy na angielskiego fotografa Jaso
na Frasera , który okazał słabość 
w niewłaściwej chwili - gdy przed 
laty przyłapał Dianę na uściskach z 
pewnym panem - wzruszony jej 
łzami oddał film. "Za ten czyn będę 
się wstydził do końca życia" - po
wiada dzisiaj, licząc zyski , które go 
ominęły. 

Dostarczycielami informa
cji dla paparazzich bywają rodziny 
prominentów, załatwiające swoje we
wnętrzne porachunki rękoma innych . 
Na początku lat 70. prasę światową 
obiegły zdjęcia nagiej Jacqueline 
Kennedy-Onassis opalającej się na 
wyspie Skorpios . Zleceniodawcą był 
sam Onassis, pragnący wyprosić po
łowicę z wyspy. 

Tym hasłem zresztą szer
muje prasa brukowa, dodając do nie
go dogmat o wolności mediów. W 
imię tych praw w samej tylko Fran
cji co najmniej 5 milionów ludzi 
musi obowiązkowo co tydzień wie
dzieć, z kim sypia Karolina z Mona
ko i jakie śmieci wyrzuca do kubła 
Madonna ( maść na hemoroidy mia
nowicie , co również zostało sfotogra
fowane). Nie lepiej dzieje się w Wiel
kiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech , 

gdzie prawo albo wcale , albo niezbyt 
skutecznie chroni prywatność osób 
prominentnych. 

W Niemczech prawo do 
ochrony dóbr osobistych jest wręcz 
zakotwiczone w konstytucji. 

Media gotowe są jednak 
płacić nawet słone kary, byleby tył-

KLISZE to coś, co ma nam uprościć rozumienie 
świata. N a ludzi i powiązane z nimi zdarzenia patrzymy 
poprzez doświadczenia innych i powielane przez nich 
schematy. Gdy nie możemy czegoś zrozumieć i wytłumaczyć, 
z ulgą sięgamy po stereotyp. 

Żyjemy w czasach, w których „instytucja" dziurki od 
klucza przestała istnieć. Nie ma już dokąd przez nią zaglądać. 
Nie ma czego podglądać. Wszystko o wszystkich wiemy. To 
broń obosieczna. Inni również wiedzą o nas niemało. Gdy się 
jednak zdarzy, że jeszcze czegoś o kimś nie wiemy i z jakiś 
powodów dowiedzieć się nie możemy, sięgamy po 
obyczajowe klisze. 

Małgorzata Domagalik, 
Namiętność, W prost 14 września 1997 r. 
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ko móc uraczyć czytelników porcją 
cudzej prywatności. Vincent Lindon, 
były przyjaciel Karoliny z Monako , 
w 38 postępowaniach sądowych wy
procesował milion francuskich fran
ków. Karolina wyprocesowała już 

przynajmniej drugie tyle. Prawo fran
cuskie w zakresie ochrony dóbr oso
bistych jest bardzo restrykcyjne, a 
mimo to interes paparazzich kwitnie 
tam w najlepsze. 

Bo gdyby czytelnicy nie 
potrzebowali tej strawy, to by jej nie 
jedli. Jest to zapewne znak czasów, 
ale żadne , nawet najbardziej przera
żające zdjęcia z wojen i kataklizmów 
światowych nie są w stanie tak pod
nieść nakładu, jak widok nagiego 
biustu księżniczki. Paparazzi zaspo
kajają najniższe instynkty tkwiące w 
człowieku, apetyty tego wewnętrzne
go potwora, który kiedyś kazał pa
trzeć przez dziurkę od klucza i przy
kładać szklankę do ściany, dzisiaj 
natomiast każe iść do kiosku po ga
zetę brukową. 

Aleksandra Skibińska , Polityka nr 37 , 13 wrze
ś nia 1997. 

Królowie wyobraźni 

Nie wystarczy być po pro
stu sławnym, by trafić na pierwsze 
strony bn1kowców i okładki magazy
nów. - Kiedy ostatni raz paparazzi 
atakowali Paula Newmana czy Bar
barę Streisand? - pyta Ray Kerrison , 
dziennikarz „New York Post" .- Na
wet jej ślub przeszedł bez echa. 

Paparazzi polują tylko na 
najgrubszą „zwierzynę". W Holly
wood fachowcy od public relations 
wyspecjalizowali się w prowokowa
niu sytuacji i skandali mających 
zwrócić uwagę mediów na daną oso
bę i sprawić, by jej wizerunek dało 
się przeliczyć na jak największą licz
bę banknotów z kontraktów reklamo
wych lub - czemu nie? - z odszko
dowań za naruszenie prywatności. 

Przez długi czas bohaterką 
numer jeden plotkarskich pism nie 
była jednak gwiazda „fabryki snów", 
lecz księżna Diana, określana jako 
połączenie Cindy Crawford i Matki 
Teresy. 

Pocałunek Diany z Dodim 
al- Fayedem w Saint Tropez był wart 
3 mln dolarów. Tyle przynajmniej za
płacił francuski „Paris Match" za 
umieszczenie tej fotografii na okład
ce sierpniowego numeru. Zdjęcie in
nej przedstawicielki brytyjskiej ro
dziny królewskiej, Sarah Ferguson 
- nawet z obnażonym biustem i ko
chankiem, teksańskim milionerem, 
ssącym palec jej nogi - zdołało osiągnąć 

cenę o milion dolarów niższą. Repre
zentanci dworów skandynawskich, 
holenderskiego czy hiszpańskiego 
nie stanowią na razie „zwierzyny 
łownej" dla myśliwych uzbrojonych 
w teleobiektywy. Ci ostatni mieli kło
pot z opublikowaniem w Danii zdję
cia księcia Frederika, opalającego 
się nago razem z przyjaciółką. 

Najbardziej pożądane 

przez prasę są fotografie gwiazd fil
mu, estrady i sportu , rzadziej polity
ków. Ale i tu zdarzają się wyjątki. Na 
zdjęciu papieża w basenie można za
robić milion dolarów, podczas gdy za 
fotografię pierwszego wnuka Pre-

c.d. na str. 8 



sleya tygodnik "Star" zapłacił 900 
tys. USD, a za zdjęcie dziecka Ma
donny - jednej z najbardziej oblega
nych przez fotografów kobiet świata 
- uzyskano już tylko 350 tys. USD. 

Elizabeth Taylor szalała z 
wściekłości, kiedy opublikowano fo
tografie ukazujące ją romansującą na 
plaży z Richardem Burtonem pod
czas kręcenia filmu „Kleopatra" w 
1962 r. - Później , kiedy znikała z 
pierwszych stron gazet, robiła , co 
mogla , żeby o niej pisano - mówi 
Elio Storci, autor pierwszych zdjęć 
pary, która niepodzielnie zawładnę
ła masową wyobraźnią w latach 60. 
Inny sławny paparazzi Gilberto Pe
trucci , polujący niegdyś na Taylor 
całymi miesiącami , twierdzi dziś, że 
aktorka reżyserowała swoją obecność 
w plotkarskich pismach.- Jeśli przez 
kilka miesięcy w żadnym tabloidzie 
nie ukazywały się jej zdjęcia, było 
wiadomo, że niebawem wywoła jakiś 
skandal. Albo ogłaszali z Burtonem, 
że się rozstają, albo brała kolejny 
ślub,albo udawała pijaną na jakimś 
bankiecie. A kiedy wszędzie poja
wiały się jej podobizny, krzyczała, że 
ją prześladujemy - mówi Petrucci. 

Gwiazdy chcą zachować 
przynajmniej część swojej prywat
ności, ale właśnie ta sfera ich życia 
najbardziej interesuje publiczność. 
Zdjęcia kupione za setki tysięcy do
larów przez brytyjskie tabloidy czy 
amerykańskie gazety supermarketo
we są potem ponownie wykorzysty
wane przez mniej drapieżne pisma 
ilustrowane i tzw. poważną prasę , a 
także pokazywane w telewizji. Pa
parazzi robią zdjęcia z samolotów, 
śmigłowców, lodzi czy aut z zaciem
nionymi szybami, używając tele
obiektywów wartych tyle, ile samo
chody. 

Niektórzy sami próbują 
wymierzać sprawiedliwość. lackie 
Onassis powaliła na ziemię jednego 
z natarczywych za pomocą chwytu 
judo. Alec Baldwin uderzył obiekty
wem w twarz fotoreportera, który 
czekał na niego i jego żonę, Kim Ba
singer, gdy wracali ze szpitala z nowo 
narodzoną córką. Również Robert de 
Niro poturbował kamerzystę. Wioski 
narciarz Alberto Tomba w styczniu 
rzucił z podium pucharem w nielu
bianego fotografa, a miesiąc później 
pobił innego. 

Sylwester Stallone po 
śmierci Diany nazwał paparazzich 
ścierwojadami i mordercami . Pod
czas niedawnego festiwalu filmowe
go w Wenecji umykał przed nimi mo
torówką. W odwecie fotoreporterzy 
stawili się wprawdzie w Rzymie , gdy 
Stallone zapowiadał otwarcie nowej 
restauracji sieci Planet Hollywood , 
ale ostentacyjnie nie robili zdjęć. 
„Jeśli chce darmowej reklamy, to 
niech chodzi od domu do domu"
mówili dziennikarze. Gwiazdy są ka
pryśne: chcą, żeby paparazzi byli na 
ich zamówienie, a jednocześnie da
wali im spokój wtedy, gdy sobie tego 
życzą. Mamy ich fotografować w 
środę, ale nie w czwartek."- kpił je
den z fotoreporterów. Rozbieżność 
oczekiwań powoduje , że sławnych 
Judzi i brukowe dziennikarstwo łączy 
relacja pożądania , a zaraze m niena
wiści. 

Juliusz Urbanowicz, Wpros t 2 1 września J 997r. 
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Śmierć w obiektywie 

Dorosłemu życiu księżnej 

Walii nieustannie towarzyszył błysk 
fleszy. Była najczęściej fotografo
waną kobietą na świecie. Szybko zo
rientowano się, że można na niej i jej 
życiu zrobić wielkie pieniądze. Po
cząwszy od porcelanowych kubków 
z jej podobizną, poprzez mniej lub 
bardziej wiarygodne biografie i tele
wizyjne seriale, na wspomnieniach 
niedyskretnych przyjaciół i zdjęciach 
skończywszy. 

„Mogę pana prosić o re
spektowanie prywatności nie mojej , 
ale moich dzieci ?"- zwróciła się Dia
na do jednego z paparazzich w cza
sie zimowego urlopu w Szwajcarii. 
Nic z tego. Tę i wiele innych scen ilu
strujących ciągle ucieczki lady Di 
przed wścibskimi fotografami poka
zują dziś stacje telewizyjne na całym 
świecie. Uciekała, starała się chronić 

przed nimi , lecz także obdarzała me
dia dużą sympatią. Uśmiechała się do 
kamery, eksponowała umiejętnie do
branymi kreacjami smukłe nogi i lu
biła bywać . Wiedziała, że właśnie za 
pośrednictwem prasy ludzie mogli się 
zachwycać jej naturalnością, bezpre
tensjonalnością i elegancją. Nie jest 
przesadą powszechna dziś opinia, że 
to media - a właściwie ich odbiorcy 
- wyniosły ją na szczyty, choć w ja
kimś sensie przyczyniły się również 
do jej śmierci. 

„Początkowo sądziłam, że 

jestem najczęściej fotografowaną ko
bietą na świecie, ponieważ mój mąż 
jest tak wybitny, że każda chce zo
baczyć, jak wygląda jego żona" - mó
wiła lady Di. Nie był tak wybitny. Co 
więcej - już wkrótce wszyscy chcie
li oglądać tylko jego żonę. Diana uła
twiła im to zadanie. Żadna kobieta z 
jej pozycją nie zdobywała się na tak 
szczere i intymne zwierzenia. 

Dziś stacje telewizyjne po
kazują ostatnie zdjęcia Diany. Roz
luźniona, szczęśliwa, w towarzystwie 
Dodi al-Fayeda odlatuje z Sardynii 
do Paryża. Byli razem tylko pięć ty 
godni. Diana zginęła, ponieważ „każ
dy" chciał zobaczyć i przeczytać , jak 
bardzo jest zakochana. I to w kimś, 
kto - według dobrze poinformowa
nych - na to uczucie nie zasługiwał. 

Od samego początku była 
to zakazana miłość. Paradoksalnie -
nieprzyzwoita, bo po raz pierwszy nie 
ukrywana przed fleszami paparaz
zich. Bez specjalnych starań mogli 
fotografować uśmiechniętą Dianę w 
ramionach Dodiego. Towarzyszyły 
im oświadczenia:" Jestem bardzo za
kochana w mężczyźnie , który może 
dać mi wszystko, czego pragnę". Nie 
było więc domysłów, ale zaczynało 
również brakować sensacji. Redakcje 
prześcigały się w ofertach . Pierwsze 
zdjęcie potwierdzające , że nowym to
warzyszem Diany jest syn miliarde
ra Mohameda al- Fayeda, wycenio
no na pól miliona dolarów. Zostało 
zrobione. Machina ruszyła. I nic już 
nie mogło jej zatrzymać. Charles 
Spencer powiedział przed kamera
mi:" Ten , kto śledził każdy jej krok, 
chcąc robić kompromitujące zdjęcia 

i ten , kto te zdjęcia zamawiał, pła
cąc za nie olbrzymie pieniądze , ma 
krew mojej siostry na rękach". Nie 
można jednak nie postawić pytania: 
a co z tymi, którzy chcieli te zdjęcia 

oglądać, albo inaczej - chcieli pod
glądać? To na "społeczne zamówie
nie" towarzyszyły księżnej Walii apa
raty fotograficzne i kamery telewizyj
ne. Ona w jakimś sensie akceptowa
ła ten fakt przez lata, była ulubienicą 
mediów, a nie ich ofiarą. Dlatego tak 
trudno było im zrozumieć, że nagle 

postanowiła zm i e nić reguły gry. 
„N ikt nie będzie mi mówił, 

jak powinnam się zachowywać . Żyję 
zgodnie z własnym instynktem. Jest 
moim najlepszym doradcą" - powie
działa w ostatnim wywiadzie. 

Małgorzata Domagalik , Wprost 7 września l 997r. 

ZBAWIŁBYM 
ZBAWCĘ 
szlachetność i pycha 

Spytajmy jednak, jaki to pro
gram „społeczny" - program rządzenia -
miał Pustelnik, gdyż to on jest ideowym 
patronem Kirkora i kirkorczyków? Zało
żeniem tego programu jest utopijna idea 
wprowadzenia w życie bezwzględnej spra
wiedliwości. Pustelnik chce wszystkich 
i wszystko sądzić według twardych nie
wzruszonych zasad moralnych, aby zapro
wadZić ład na ziemi, która - według jego 
sformułowania - jest „szaloną matką sza
lonych" (111 379-380). Wierzy on, że taki 
ład da się zaprowadzić - trzeba być tylko 
bezkompromisowym, sprawiedliwym sę
dzią. Cala rzeczywistość fikcji , a więc 
wszystkie fakty ukazane w dramacie, ry
chło zaprzeczyły takiemu utopijnemu - jak 
powiedziano - stanowisku. Triumfująca 
sprawiedliwość w scenie ostatniej jest co 
prawda zwycięstwem moralnych kanonów 
uznawanych przez Pustelnika, lecz wcale 
nie jest zwycięstwem planu działania zbu
dowanego na takich założeniach. Nie jest 
zwycięstwem tego, co owe kanony miały 
uświęcić. Nie przynosi bowiem szczęścia 
ludowi i nie stwarza perspektyw dla pań
stwa. A więc nie realizuje programu poli
tycznego, w imię którego Pustelnik wysłał 
na bój Kirkora. Trzeba stwierdzić bowiem, 
że mimo te wielkie hasła, program ten po
wstał w oparciu o wszystkie słabostki ludz
kie Pustelnika. Przede wszystkim w opar
ciu o jego zapalczywość i związaną z tym 
krańcowość ocen. 

Pustelnik przerzuca się od jed
nego bieguna sympatii do drugiego. Od 
idealizacji do potępienia. Nienawidzi kró
lów, a idealizuje lud; gardzi poetycką eg
zaltacją, a uwielbia czyn rycerski. 

Właściwie trzeba by te stwier
dzenia przedstawić w formie zależnej: ide
alizuje lud, bo nienawidzi królów; gardzi 
poetycką egzaltacją, bo uwielbia czyn ry
cerski. 

Musiał od królńw dawać wiele złego 
I wwąd wstał przyjacielem gminu. 

Bardzo to powierzchowna przy
czyna ludofilstwa, prowadząca do ideali
zacji bezkrytycznej, do błędnej oceny, a w 
konsekwencji do gorzkiego rozczarowania. 
Na takiej bezkrytycznej idealizacji spoczy
wają fundamenty „społecznego" programu 
Pustelnika, który można sformułować 
mniej więcej tak: emancypacja chłopa po
przez wprowadzenie go do szlacheckiej ro
dziny. Żona z biednej chaty, według mnie
mania Pustelnika, będzie „kama, mila, nie
winna''. (.„) Dopiero wizyta Balladyny 
uświadomiła mu istotny stan rzeczy. 

Rozczarowanie jest bolesne i 
wywołuje u Pustelnika znów reakcję krań-
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cową - rzucenie klątwy, takiej , jaką po
przednio rzucał na królów. Wraz z klątwą 
odwołuje Pustelnik cały swój program 
„społeczny": 

Bogdajlrjś ty nigdy 
Nie zna~ Kirlum:e, z jakiej matki si.ę 

urodzą 

Dzieci twoje - Bogdajlrj za pierwszą 
nagrodę 

Bóg uaynił cię wdowcem, nim ojcem 
u ery ni. 

Wobec zaś innego dowodu swej 
pomylki w idealizowaniu ludu, wobec wia
domości o wyrzeczeniu się własnej matki 
przez Balladynę, zaraz zapowiada pierw
szy edykt swego przyszłego panowania: 

Po kraju całym szukać każ.ę 
Tej matki -i okrajmy sąd wydam na dziecko. 

Brak rozeznania przy ocenie 
ludu cechuje Pustelnika nie tylko jednak z 
moralnego punktu widzenia. Także w per
spektywie politycznej. Nie przewidział 
bowiem reakcji ludu na ów plan utrzyma
nia hegemonii szlachty w postulowanym 
sojuszu. Nie zdawał sobie sprawy z ambi
cji chłopa, który zostawszy dopuszczony 
do szlacheckiego domu, chce mieć pełne 
prawa wśród szlachty, chce, aby mu nie 
przypominano „podłego" pochodzenia. 
Komentarz Balladyny wobec zapieczęto
wanego „prezentu" od męża jest dostatecz
nym dowodem takiej postawy. A takie ko
mentane i reakcje można by w cytatach 
mnożyć. Nie tylko zresztą samej Ballady
ny - także Grabca, także Wdowy. 

Program ludofilski Pustelni
ka skompromitował się więc jeszcze 
przed wprowadzeniem go w życie. Nie 
wie o tym jednak naiwny Kirkor. Do 
końca nie orientuje się ani w zbrodni
czości, ani w dwulicowości Balladyny. 
Pustelnikowi jest zaś taka apolityczność 
swego obrońcy na rękę. Ceni w nim bo
wiem nie rozwagę, lecz zapał, wolę czy
nu i rycerską bezkompromisowość. Na 
takich ludziach, których zabrakło, gdy 
tracił tron , chce oprzeć fundamenty swe
go odrodzonego królestwa. 

Na zasadzie kontrastowej, 
krańcowej reakcji Pustelnik nienawidzi 
młodych ludzi - którzy wykazuSą zu
pełnie inną postawę . Postawę emocjo
nalnej egzaltacji , este tycznego kontem
plowania świata i refleksji niszczącej 
wolę. 

Jarosław Maciejewski 
Trzy szkice romantyczne 

Wyd. Poznańskie 1967 



społeczeństwo 

Błogosławiony wyobraźni cudze 
Ty mnie ocalasz! 

TO OCZYWISTE, ŻE ŚWIATEM 

RZĄDZI DIABEŁ 

Jak szaleją ludzie! 
Juliusz Słowacki, Balladyna 

Rzeczywistość wirtualna 
Słowacki wyzyskał Szekspirowski pomysł świata feerycznego, który przy 

całej swej magicznej mocy jest omylny i nie wolny od ludzkich słabości. Ale w jego 
ujęciu omylność ta staje się nieodwracalna i złowroga w konsekwencjach. Tak ujmując 
siły nadprzyrodzone stworzył gorzko-ironiczną antybaśń. Siły magiczne jego dramatu 
mogą spowodować tak fantastyczną metamorfozę, jak przekształcenie Grabca w wierz
bę. Ale nie potrafią przeszkodzić nocnej schadzce Grabca z Balladyną. W mocy Gopla
ny jest zaspokojen ie bzdurnej zachcianki Grabca: zostanie on królem dzwonkowym. 
Ale ta królewska maskarada ściągnie na Grabca nieszczęście: padnie on ofiarą morder
stwa, któremu ani Goplana, ani jej elfy już nie potrafią zapobiec. Postaci fantastyczne w 
Balladynie mogą robić z ludźmi wszystko z wyjątkiem tego właśnie, co odpowiadałoby 
poczuciu sprawiedliwości i sensowności losów ludzkich. Na odwrót niż w baśni - nie 
prostują one ścieżek ludzkich, nie naprawiają zła, ale wbrew swoim najlepszym inten
cjom obracają własną moc magiczną na to, aby siać zło i zniszczenie. 

Wiktor Weintraub, Od Reja do Boya, PIW 1977 
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W Boga jest prawie w ogóle nie
możliwe wierzyć. W diabła musi się wierzyć, 
bo się go dotyka na co dzień. Cała tragedia 
zwierzęcej i ludzkiej egzystencji, tragedia 
przyrody - to sąjawne rządy szatana i upa
dłych aniołów. Natomiast gdzie jest ten Bóg? 
Gdzie Go szukać?( ... ) 

Każdy człowiek o autentycznych 
intuicjach religijnych musi być heretykiem, 
gdyż herezja to jest inny pogląd, to jest dialog 
wewnętrzny, to jest walka z zastanymi for
mami naszej świadomości, które odziedziczy
liśmy albo w inny sposób przyjęliśmy, i jeste
śmy zmuszeni do ich zweryfikowania.Dlacze
go Polacy są tak niereligijnym naro
dem? ... (. .. )Sąpobożni, ro prawda. Nie stwo
rzyli jednak żadnej i wielkiej herezji, bo są 
bezmyślnie religijni.( ... ) 

Wahadło wewnętrzne człowieka 

religijnego jest takie, że styka się on z naj
większą świętością albo z największym grze-
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chem. Georges Bernanos powiedział kiedyś, 
że w sprawach wiary kompetentni są święty i 
grzesznik.( ... ) Pismo święte jest cale usłane 
sprzecznościami. Ale co z tego? Dlaczego ja 
na przykład nie wierzę w Koran? Bo Koran 
jest tak napisany, że tam wszystko jasne, 
wszystko do siebie pasuje. A w Ewangelii 
same sprzeczności, nic nie pasuje. Pismo świę
te musi być zbiorem sprzeczności, bo obra
zuje walkę prawa z sumieniem - prawa obja
wionego na górze Synaj z sumieniem, czyli 
głosem proroków. 

Dzisiaj nam mówią, że mieć su
mienie to w pofZ4dku, ale pod warunkiem, 
że jest ono dobrze uformowane. Cóż by to 
było jednak za sumienie, gdyby było z forem
ki. Prorocy przede wszystkim sprzeciwiali się 
prawu.( ... ) 

Poznać oblicze diabła, to znaczy 
dotknąć samego dna absurdu metafizyczne
go, a z dna absurdu można się odbić już tylko 
w kienmku dobra.( ... ) 

Nasilenie prowokacyjnego zła 
jest takie duże, bo jest nas więcej i mamy lep
sze środki, żeby to zło realizować.( ... ) 

Bluźnierstwo płynące z lekko
myślności al_bo oportunizmu jest czymś strasz
nym i brzydkim, natomiast bluźnierstwo pły
nące z rozpaczy jest w pełni uprawnione. 

Czy Bóg się wycofał?, rozroowa Dariusza Suski z Jerzym 

Nowosielskim (fragmenty) 

Gazeta Wyborcza 
l I -13 kwietnia 1998 

CUDOWNA KORONA 

Skądże tej koronie 
Cudowna władza? 

Ku ojczystej stronie 
Wracali niegdyś od Betlejem żłobu 
Święci królowie - dwóch Magów 

i Scyta. 
Ów król północy zaszedł w nasze żyta, 

Zabłądził w zbożu jak w lesie - bo zboże 
Rosło wysokie jak las w kraju Lecha; 

Więc zabłądziwszy rzeki: „Wyprowadź, 
Boże!" 

Aż oto przed nim odkrywa się strzecha 
Królewskiej chaty - bo Lech mieszkał w 

chacie. -
Wszedł do niej Scyta i rzeki: „Królu! 

Bracie! 
Idę z Betlejem, a gwiazda błękitna 

Twoich bławatków ciągle szła przede 
mną, 

Af. tu zawiodła". - Lech rzekł: ,,Zostań 
ze mną! 

Kraina moja szczęśliwa i bitna, 
Jeśli chcesz, to się tą ziemicą z tobą 

Dzielę na poły".- Scyta rzekł: ,,Zostanę, 
Lecz kraju nie chcę,bo ziemie złamane 

Rozgraniczają się krwią i żałobą 
Dzieci i matek". Więc razem zostali; 
Więc jako dawniej czynili mocarze, 

Z Lechem się mieniał Scyta na obrączki; 
A pokochawszy mocniej sercem, w darze 

Dał mu koronę ... stąd nasza korona. 
Zbawiciel niegdyś wyciągając rączki 

Szedł do niej z marki zadumanej łona; 
I ku rubinom podawał się cały 

Jako różyczka z liści wychylona, 
I wołał: caca! I na brylant biały 

Różanych ustek perełkami świecił. 

Juliusz Słowacki, Balladyna 



nauka i technika 

, 
BUNT KOMPUTEROW 
CZY GROZI NAM INFORMATYCZNY KONIEC ŚWIATA? 

Problem roku 2000 powstał w 
wyniku długoletniego stosowania przesta
rzałego sposobu zapisywania dat. Polega 
on na odrzuceniu cyfr oznaczających stu
lecie i zapisywaniu dat za pomocą sześciu 
cyfr, zamiast ośmiu, np. I lipca 1997 jest 
zapisywany jako O 1107197, zamiast O 1/07/ 
1997. Drukowane w ten sposób daty moż
na zna leźć w dowodzie osobistym (numer 
ewidencyjny PESEL), na rachnkach, kar
tach kredytowych i wyciągach z kont ban
kowych. Jest to zap is niepoprawny, bo nie 
daje możliwości określenia stulecia, ale 
pomaga zaoszczędzić sporo pieniędzy, po
nieważ krótsze daty zajmują mniej miej
sca w pamięci komputera. Skrócony za
pis działa bez zarzutu, jeżeli wszystkie 
daty pochodzą z bieżącego stulecia. W 
przeciwnym wypadku może dojść do 
kosztownych nieporozumień, kiedy zapis 
O 1/OI 100 zostanie zinterpretowany przez 
komputer jako I stycznia 1900, zamiast 
l stycznia 2000. Maszyna n.ie potrafi sama 
skorygować tego blędu , ponieważ jest to 
dla niej tylko kolejna liczba, która nie 
wyróżnia się niczym szczególnym spośród 
innych. 

Czlowiekiem, który poinfor
mował świat o grożącym niebezpieczeń
stwie, był Peter de Jager. Jego artykul w 
amerykańskim wydaniu tygodnika "Com
puter World" zwrócił uwagę ludzi odpo
wiedzialnych za bezawaryjną pracę cen-

trów komputerowych wielkich korporacji 
i agencji rządowych. Wyniki przeprowa
dzonych wkrótce potem analiz zaskoczy
ly wszystkich zainteresowanych. Okaza
ło się, że większość komputerów i opro
gramowania, od których zależy funkcjo
nowanie gospodarki oraz państwa prze
stan ie być użyteczna o pólnocy 31 grud
nia 1999. Początkowo przyjmowano te 
wiadomości z niedowierzaniem. 1 nic 
dziwnego. Oznacza to przecież, że zagro
żone jest nie tylko przetrwanie jednej fir
my czy jednego sektora przemysłu, ale 
całego nowoczesnego świata. 

Dlaczego wybrano wadliwy 
sposób zapisywania dat? Główną przy
czyną była chęć ograniczenia kosztów 
użytkowania komputerów. Maszyny i 
oprogramowanie wykorzystywane do 
przetwarzania i składowania milionów 
transakcji dziennie kosztują dziesiątki mi
lionów dolarów. Pamięć oraz urządzenie 
do archiwizacji danych to jedne z najdroż
szych podzespołów. 

Najprostszym (niektórzy 
twierdzą nawet, że jedynym skutecznym) 
rozwiązaniem problemu roku 2000 było
by wyrzucenie wszystkich komputerów, 
osprzętu oraz oprogramowania na śmiet
nik i rozpoczęcie komputeryzacji od pod
staw. Z oczywistych powodów nie może
my tego zrobić. Jesteśmy już zbyt mocno 
uzależnieni od technologii , żeby móc się 

CZY MOŻNA ROBIĆ 

bez niej obejść na dłużej. Przez najb liż

sze dwa lata programiści będą musi~li 
przejrzeć wszystkie używane obecnie pro
gramy i szukać linia po linii miejsc, w któ
rych występują błędy. Aby zrozumieć sto
pień skomplikowania zadania, ktore stoi 
przed nimi, wystarczy zapoznać s ię z kil
koma faktami dotyczącymi skali proble
mu. Przeciętne przedsiębiorstwo amery
kańskie korzysta z zestawu kilkuset róż
nych programów, które składają s ię 
łącznie z miliona linii kodu. Nie wszyst
kie z nich zostały napisane w tym samym 
języku programowania. Do części opro
gramowan ia brakuje dokumentacji. W 
wie lu przypadkach twórcy programów 
zajmują się w tej chwili czymś innym, 
część z nich przeszła na emeryturę, a nie
którzy nie żyją. Samo tylko przeczytanie 
miliona linii kodu źródłowego (co jest od
powiednikiem 40 OOO stron maszynopisu 
w formacie A4) zajęło by jednej osobie 
13 lat. Zespół programistów, który zechce 
podjąć się modernizacji takiego systemu, 
będzie musiał składać się z co najmniej 
50 osób. Ze względu na brak możliwości 
automatycznego wyszukiwania błędów 
większość prac przy ich usuwaniu musi 
być wykonana ręcznie, bez pomocy spe
cjalistycznego oprogramowania. Trzeba 
również pamiętać, że nawet jeśli progra
mista znajdzie wszystkie błędy, to nie ma 
żadnych gwarancji, że po usunięciu sta
rych nie pojawią się na ich miejsce nowe. 
Te najgroźniejsze ujawniają się zwykle 
dopiero w trakcie długotrwałych prób, dla
tego testowanie skomplikowanych syste
mów obsługujących transakcje finansowe 
musi trwać co najmniej 12 miesięcy. Jest 

, , 
TE RZECZY NA ODLEGŁOSC ? 

• 
Stelarc rodem z Cypru, 

obecnie Australijczyk. Człowiek -
historia, performer - gigant., twór
ca interfejsu ekranowego działają
cego na zasadzie dotyku , który 
umożliwia stymu lacj ę mięśni . Na 
jego koncie niezliczone wydarzenia 
artystyczne na całym „zperforowa
nym" świecie . Kiedyś sondaż aku
styczny i wizualny własnego ciała, 
filmowanie swoich trzewi (żołądek, 
okrężnica, płuca), podwieszanie 
samego siebie w różnych pozy
cjach. Teraz wirtualno-zrobotyzo
wano-protetyczne systemy do potę
gowania wykonawczych parame
trów ciała. 
Performance „Third Hand". Stelarc 
gibie się, zwija. Nagi. Obwieszony 
setkami kabli, czujników, transmi
terów. W wirtualnych okularach 
wyświetla mu się choerografia, 
pozy. Pot ścieka po łysawym czole. 
Telebim oślepia animowanym mo
delem ludzk iego ciała. Przybyli 
tłumnie widzowie szczelnie ota
czają wijącego się zelektryzowane
go mistrza. Ufff1 Świeże powietrze, 
drzewa i trawa - żadnej industral
nej sztuki, żadnych protez. 

Adam Chabiiisk i: WRO 97. 
Chip . nr 50. czerwiec 1997 
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całkiem prawdopodobne, że programiści 
nie zdążą przed rokiem 2000. Trzeba tak
że być przygotowanym na to, że mogą nas 
zawieść także systemy, które wydają się 
być odporne na tego rodzaju błędy, po
nieważ coraz częściej współpracują one 
poprzez sieci z innymi komputerami. 

Problemy z komputerami i ka
lendarzem nie kończą się n.a roku 2000. 
Po raz kolejny ten sam problem pojawi 
się prawdopodobnie w roku 1 O OOO, ale 
tym razem będą s ię o to martwić nasi na
stępcy. 

2000 rok czy 1900? 
Oto kilka przykładów zagro
żeń, które mogą spotkać nas 
wszystkich, jeśli komputery 
będą korzystały nadal ze skró
conego zapisu dat: 

Masowa likwidacja rachunków 
bankowych 
Projektanci niektórych systemów banko
wych używali daty 99 lub OO do oznacze
nia rachunków, które zostały zamknięte. 
Z tego tylko powodu w roku 1999 i 2000 
może dojść do zablokowania tysięcy ra
chunków bankowych. Ostatnio do istnie
nia tego problemu przyznał s ię jeden z 
banków angielskich. 

Wyrzucanie świeżych produk
tów na śmietnik 
Kilku amerykańskich producentów żyw
ności o mały włos nie straciło niedawno 
części swojej produkcji. W kontrolowa
nym przez komputer magazynie składo

wano produkty, których okres przydatno
ści do spożycia kończył się po roku 1999. 
Komputer zinterpretował datę ważności 
02/05 (luty 2005) jako 1905 i uznał, że 
przechowywane produkty są już mocno 
nieświeże. Tylko przytomność umysłu 
obsługi zapobiegła posłaniu świeżej pro
dukcji na śmietnik. 

Skomputeryzowane urządzenia 
diagnostyczne, podtrzymywa
nia życia oraz zabiegowe 
Niektóre systemy komputerowe obliczają 
dopuszczalną dawkę promieniowania lub 
leku na podstawie wieku pacjenta. Jeżeli 

oprogramowanie nie zostało przystosowa
ne do pełnego zapisu dat, to sprawujący 
się bez zarzutu sprzęt może zacząć obli
czać niewłaściwe dawki po roku 1999. 
Przynajmniej jeden podobny przypadek 
tego rodzaju miał miejsce w Wielkiej Bry
tanii. 

Zagubione statki i samoloty 
Część skomputeryzowanych urządzeń 
nawigacyjnych pracujących w systemie 
GSP posiada zegar, który przestanie po
prawnie działać już w sierpniu 1999 r. 
Może to stworzyć niebezpieczne sytuacje 
na morzu i w powietrzu. 

Jacek Artymiak, 
Choroba tysiąclecia, 

Polityka nr 37, 
lJ września 1997 



reklama 

Dyrekcja Teatru Współczesnego serdecznie dziękuje za pomoc przy 
realizacji przedstawienia 

firmie 

ul. Struga 65, 77-602 Szczecin 
tel./fax (091) 464-40-91 

tel. (091) 464-40-90 

!RUSZTOWANIA I 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA 
DLA 29 BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ WP 

NAJBARDZIEJ WSPÓŁCZESNY TEATR w SZCZECINIE 

zastępca dyrektora: Mirosław Gawęda 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski 

operatorzy świateł: Janusz Kłym, Robert Skrzyniarz, Hubert Boczkowski 

akustycy: Andrzej Banaś, Adam Dzidziszewski 

główny brygadier sceny: Brunon Melkis 

obsługa sceny: Andrzej Miszkurka, KrzysztofCzecholiński , Karol Strugalski 

pracownia ślusarska: Józef Kazubski 

pracownia stolarska: Hilary Stróżyński 

pracownia krawiecka damska: Irena Błońska 

pracownia krawiecka męska: Jerzy Bunnistrzak, Zofia Kazimierczak 

pracownia tapicerska: Stanisław Falkowski 

pracownia fryzjerska: Renata Szwed, Elżbieta Wiśniewska 

garderobiane: Krystyna Storożyńska, Urszula Jastrzębowska 

rekwizytorka: Barbara Cieśluk 

kierowca - zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski 

DRUKARNIA 
KAdruk s.c. 

ul. Szarotki 11 
71-604 Szczecin 

tel. 0601-55-29-73 

opracowanie programu: Julia Kierc-Wierzchowska, wydawca: Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, skład i druk: Drukarnia KAdruk 
W programie wykorzystano zdjęcia z prywatnego archiwum Balladyny 
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, 

·w TEATR WSPOŁCZESNY 
w Szczecinie 
dyrektor naczelny: Zenon Butkiewicz 
dyrektor artystyczny: Anna Augustynowicz 

w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Antoine de Saint-Exupery 
Mały Książę 

Grzegorz Nawrocki 
Młoda śmierć 

Witold Gombrowicz 
Iwona, księżniczka Burgunda 

Mark Twain 
Królewicz i żebrak 

Tadeusz Różewicz 
Kartoteka 

MAŁA SCENA-MALARNIA 

Ariel Dorfman 
Śmierć i dziewczyna 

Friedrich DOrrenmatt 
Gry śmiertelne 

Werner Schwab 
Moja wątroba jest bez sensu 
albo zagłada ludu 

Aleksander Fredro 
Damy i huzary 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
W małym dworku 

Zbigniew Herbert 
Rekonstrukcja poety 

w przygotowaniu: 

Woody Allen 

Sex komedia nocy letniej 

Marek Koterski 
Kocham 
Nas troje 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Bolesław Pyzdrowski 
tel. 489 23 23 

Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje 
od 8.00 do 15.00, w soboty od 1 O.OO do 13.00 

Kasa czynna zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu 
tel. 489 23 23 


