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JULIUSZ SLOWACKI 

Aleksander Chodźko: ballada „Maliny". 

Przez litewski łan 

Jedzie, jedzie pan, 

Przed nim, za nim jego cugi, 

W złocie, w srebrze jego sługi, 

Jedzie w gościnę. 

Przyjechał na dwór 

Do matki dwóch cór, 

„Matko, matko masz dwie róże, 

Obie kra.foe, obie hoże, 

Daj mi jedną z nich". 

Matka prosi wnijść, 

Każe córkom przyjść, 

Lecz pan obie równie kocha 

I tę tro,cha, i tę trocha, 

Którąż tu wybrać? 

Dwa im dzbanki daj, 

Niechaj idą w gaj, 

Która więcej malin zbierze, 

Tę za żonę pan wybierze, 

Ta będzie panią. 
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Wychodzi na świat Balladyna z ariostycznym 
uśmiechem na twarzy, obdarzona wnętrzną siłą 
urągania się z tłumu h1dzkiego, z porządku i z 
ładu~ jakim się wszystko dzieje na świecie, 
z nieprzewidzianych owoców, które wydają 
drzewa ręką ludzi" śzczepione. Niech naprawiacz 
wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą swoich 
c'zystych zamiarów; niech Grabiec miłuje ku
chnią Kirkora; niechaj powietrzna Goplana ko
cha się w rumianym chłopie, a sentymentalny 
Filon szuka umyślnie męczarni miłosnych i u
marłej kochanki; niechaj tysiące anachroniz
mów przerazi śpiących w grobie historyków 
i kronikarzy: a jeżeli to wsz.ystko ma wnętrzną 
siłę żywota, jeżeli stworzyło się w głowie poety 
podług praw boskich, jeżeli natchnienie nie by
ło gorączką, ale skutkiem tej dziwnej władzy, 
która szepcze do ucha nigdy wprzód nie słysza
ne wyrazy, a oczom pokazuje nigdy, we śnie 
nawet nie widziane istot7, jeżeli instynkt poe
tyczny był lepszym od rozsądku, który nieraz 
tę- lub ową rzecz potępił: to Balladyna wbrew 
rozwadze i historii zostanie królową polską, 
a piorun, który spadł na jej chwilowe panowa
nie, błyśnie i roztworzy mgłę dziejów prze
szłości. ( ... ) 

Juliusz Słowacki: Balladyna 
(Fragm. listu dedykacyjnego do Zy
grimnta Krasińskiego). 

Słońce się zza drzew 
Rumieni jak krew, 

Krwawą łuną gaj ozłaca, 
Z gaju starsza córka wrac~, 

A młodszej nie ma. 

Na jej czarnej brwi 
Niby krople krwi, 

Któż wie z jakiej to przyczyny, 
Od maliny lub kaliny, 

Może to nie krew. 

„Oto malin dzban, 
Gdzie mój mąż? gdzie pan? 

Siostra już nie wróci z gaju, 
Może wpadła do ruczajn, 

Może pożarł wilk" „. 

Pan ro\zesłał sług 
Do gaju, nad strug, 

Całą noc w gaju wOiłali, 
Cały dzień w strugu szukali, 

Nie ma i nie ma. 

Pan miał złota wór, 
Murowany dwór, 

Szczęśliwy z żoną szczęśliwą, 
Z krasawicą urodziwą, 

Z tą córką starszą. 
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Genewa 18 grudnia 1834 

„Od ostatniego mego listu w przeciągu mie
siąca upłynionego, napisałem nową sztukę tea
tralną - niby tragedią, pod tytułem Balladina. 
Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja 
mózgownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą 
- zwłaszcza że otworzyła mi nową drogę, no
wy kraj poetyczny, nietknięty ludzką stopą, 
kraj obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo ide
alny. Zobaczysz kiedyś, Mamo kochalłS, co to 
za dziwna kraina - i czasy. Tragedia cała po
dobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją 
gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie hi
storycznej, czasem przeciwna podobieństwu do 
prawdy. Ludzie jednak, starałem się, aby byli 
prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca ... 
Nie mogę tu dać Ci, kochana Mamo, wyobra
żenia dokładnego rodzaju dramatyczności w mo
jej tragedii. Jeżeli ma ona rodzinne podobień
stwo z którą znajomą sztuką, to chyba z Kró
lem Learem Szekspira. O, gdyby stanęła kiedy 
przy królu Learze! Szekspir i Dant są teraz 
moimi kochankami - i już tak jest od dwóch 
lat. Im więcej w obydwóch się wczytuję, tym 
więcej widzę piękności. Mamo moja, jaki ja 
byłbym szczęśliwy, gdybym mógł z tymi dwo
ma umarłymi usiąść pod jaką lipą - albo dę
bem, przed moją własną chatą - w mojej ro
dzinnej ziemi - i marzyć - i pisać marzenia 
- i gwarzyć z Tobą, kochana Mamo - i opo
wiadać Ci z z~pałem plany moje poetyczne, tak 
jak niegdyś bywało. Tu jestem tak samotny, że 
nikt nie słucha moich marzeń. ( ... ) 
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List Juliusza Słowackiego do 
Salomei Becu. 

Paryż 22 maja 1839 

... donoszę Ci, że się drukuje Balladyna -

kochanka moja... Nie spodziewasz się co to za 
dzieło ... dosyć, że jest to osoba, która nas z Zyg

muntem Krasińskim zaprzyjaźniła mocno, on 

ją bowiem polubiwszy, mnie polubił; oby mi 

i Ciebie zyskała... Ale nie spodziewam się, bo 
to jest gorzkie dzieło, a świat w nim przez 

pryzma przepuszczony i na tysiączne kolory 

rozbity - wymaga, aby się kto w nim szcze
gólniej pokochał. ( ... ) 

List Juliusza Słowackiego do Kon
stantego Gaszyńskiego (fragment). 

19 czerwca 1840 

Jeśli możesz, dostań z poezji polskich Balla

dynę i Mazepę Słowackiego - dwa utwory 

przepełnione instynktem historii polskiej, bo 

dotąd my tylko instynkt mamy do niej, a nie 

znamy jej ni dokładnie, ni prawdziwie, ni 

szczególnie, ni ogólnie. Co za idea nią rządziła, 

to przed nami jeszcze w ciemnościach się ukry
wa - ale te ciemności opadną i narodzi się 

światło. ( ... ) 

List Zygmunta Krasińskiego do 
Adama Potockiego (fragment). 
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W Balladynie dwa światy, pierwotny sło

wiański l dzisiejszy krytyczny, który nosi w 

sobie napis consummatum est - plączą się 

i spinają nieustannie. Ta, przemiana kameleoń

ska, ta zdrada migów i przemigów, ta rozpry

skliwość baniek tęczannych, słowem, cały Bal

ladyny koloryt już sam w sobie stanowi formę 

wiążącą tych światów różnice - a te różnice 

zetknęły się z sobą rzeczywiście, ale nie w zew~ -

nętrznej realności dziejów, tylko w wewnętrz
nej sumienia samego poety. Gdzie ciągle dwie 

sprzeczne siły działają, tam nie kształt epopei

czny, posągowy, ale dramatyczny, ruchowy po

wstanie. Dlatego też Balladyna jest dramatem, 

ale takim, w którym nie tak osoby z sobą wal
czą, jak raczej dwie epoki, z których dawniej

sza ciągle pragnie się objawić majestatycznie, 

a późniejsza zrywa jej koronę z czoła i sądzi 

ją sądem potomnych, tak jak niegdyś mumie 

królów egipskich sądzili kapłani egipscy. ( ... ) 
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Zygmunt Krasiński „Kilka słów o 
Juliuszu Słowackim" (w) „Tygodnik 
Literacki" 1840 nr 21-24. 

Rzym 13 maja 1840 

(Balladyna). „. Jest to najpiękniejszy midsu
mmer-night's-dream, najprześliczniejsza epo
pea, ale nie Homeryczna, jak Pan Tadeusz, tyl
ko Ariostowska, sama z siebie żartują_ca, pry
skająca na wszystkie strony fantasmagorią; ka
pryśna, swawolna, a zawsze i wszędzie przy
ciągająca, wijąca się w górę jak Goplana, by 
się roztopić i zniknąć, aż ci, co patrzyli, a teraz 
już nie widzą nic, tęsknić muszą na zawsze! 
A Pan Tadeusz zupełnie przeciwnie: W oj ski, 
Podkomorzy, Assesor, Telimena, na wieki osiad
ły tu, są tutaj, przy mnie, ze mną, znam ich, 
jem, piję z nimi; nie tęsknię za nimi, bo w każ
dej chwili mam ich, tak ich mistrz w mózg mój 
wrył, że choćbym chciał się od nich rozdzielić, 
nie potrafię. Jeszcze raz: wykuł ich z granitu. 
Ale gdzież pójdę szukać Anhellego? Kto mi 
wskaże nadpowietrzny szlak, kędy raz ostatni 
westchnęła dusza odlatująca Haliny, biednej 
Haliny, co wczora jeszcze zasypiała, tak szcze
rze prosząc Boga, by jej malin nie skąpił na 
murawach boru? A ta sroga Balladyna, z czte
rech wierszy legendy gminnej wysnuta, Kró
lem Learem i Lady Macbeth popchnięta, ta 
przejrzysta zbrodnia, zawierająca w sobie wszy
stkie błędy i cudne przymioty Polek wszyst
kich; ta Maryna Mniszchówna bajeczna, ta od
ważna, śmiała, nade wszystko dumna, ale kiedy 
już królową, chcąca zostać Aniołem i żałująca 
grzechów Laszka - czy wiem, gdzie szukać 
nawet jej popiołów rozbryzgniętych uderzeniem 
piorunu?„. Sen był - sen minął. Ach! gdzie 
ten sen mój?„. A ten Kirkor, co by był 
Z b a w c ę z b a w i ł n a G o 1 g o c i e, czy 
to nie monada najprawdziwsza idealnie szlach
cica polskiego? (.„) 

List Zygmunta Krasińskiego do Ro
mana Załuskiego (fragment). 
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Balladyna jest dzieckiem 1839 roku na świat 
wyszłym - ale pocznę od siostry jej A 1 i ny, 
z dzbanem swoim glinianym na głowie w las 
zabłąkanej i stojącej tam, jako się spotyka ka
riatydę grecką, po zwalonej świątyni jakiej po
zostałą. Któż ona jest, ta smukła, cicha, piękna 
- prawie że w tragedię nie wchodząca, a bez 
której właśnie że tragedii nie byłoby! Ta wy
pchnięta nożem siostry z bram żywota i śmier
cią barankową dramatyzująca bezosobiście ca
łość sprawy? - ta, o której poeta jeden (sam 
Norwid) kiedyś mówił (w wierszu „Do wie
śniaczki"): 

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

- - jest to właśnie że kryształ sam najczy
stszy tego wielkiego i bezwyraźnego pojęcia, 
które nazywamy słowem Lud. A siostra jej? 
- a Balladyna, zabijająca ją jakoby trafem 
i za fraszkę - za dzban jeden malin, jak sama 
mówi, lubo i dlatego zarazem przy tej fraszce, 
aby zostać Grabi Kirkora żoną ... kto to? - kto 
jest tą Ludu siostrą? ... Par a fi a ń szczy -
zna! 

Dlatego to ona wyprze się starej matki swo
jej, skoro sama już w zamkowym rozbłyśnie 
życiu świetnością dworską - potem godności 
zajętej obowiązek pojedna kłamstwem i tajem
nicą z wszelkiej natury licencjami i rozpustą 
- potem tajemnica w niej r o z d z i e 1 i j ą, 
i pocznie wiedzieć, co spowiednik, a co koniecz
ność położenia i godność zajęta każą. I stanie 
się fata 1 n ą, a siły fatum dziejowego w rę
ce jej się kłaść poczną, wcieleń sobie szukając 
- więc i p a n o w a ć - k o n i e c z n i e bę
dzie musiała, ale już nie będzie sobą nigdy, bo 
larwa jej zostanie na udziałanym tle włóknami 
wypadków rozciągnięta jak malowany obraz -
piorun ją zabić musi, bo ona jest e 1 em en -
te m już, nie os ob ą - bo ona jest pioru
nem, który nie uderzył jeszcze, a więc nie zabił 
się sam, niszcząc miejsce własnego skonu. 

( ... ) O s o b y f a n t a s t y c z n e : Goplana, 
Chochlik, Skierka, przeznaczone są do odmie
niania dekoracji tego teatrum przenośnego -
są one t ł e m. A ktoś mi powie przecież: „Skąd
że się bierze znowu, iż tło natchnąć może ta
kiego G r a b c a, syna pijanego zakrystiana i w 
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dnie tabula-rasa społeczności, trafem na naj
wyższą wynieść godność?" 

Ach! kochany M ... , jest to tajemnica stanu: 
gdzie indywidualności zaprzestaną dziejowej 
pełnić służby, tł o zaczyna być wszystkim 
i nazwiska nawet różne, arcypoważne nosi -
czasem nazywają je: la force des choses... rai
son d'Etat ... fusion ... confusion etc .... A w spo
łeczeństwie tak ochwianym w posadach swoich 
skąd pochodzi nareszcie, że nimfeiczna postać 
ukocha właśnie że rubasznego Grabca? ... To 
może znów z powodu, że nimfeiczna, że jak 
powiada tragik, g a 1 a r e t o w a - może wya
nieliła się ona technicznymi środkami pielęgno
wania i toalet, może, że tak powiem, t e. c h n o-
1 o g i c z n i e c i a ł o s w o j e u b ó s t w i
w s z y, trzeba jej za to potem kości twardych, 
jak bezszkieletowemu polipowi, i gotowa jest 
rzucić przejrzyste ręce swoje na kark rubasz
nego zakrystianowicza - na pierś podpiłego 
Grabca - nie wiem! 

T,o wiem tylko na pewno, że F i 1 o n, pa
sterz, po zabiciu 1 ud owej A 1 i ny cały li
ryzm swój do Greków liryki odnieść musi -
nie ma on już od kogo się wywiedzieć, .co z ro
dzimej poezji w gajach i polach szumi. Strasz
ny to jest człowiek, który płakać po pęknięciu 
drogiego sobie serca n a s w ó j s p o s ó b n i e · 
p o t r a f i ł b y. Z fletem wierzbowym w ręku 
jednym, a z mitologicznym słownikiem łaciń
skim w drugim ręku, zdaje się przechadzać po 
Sofiówki parku - a to cmentarz! Przed sądem 
kryminalnym postaw tego płaczka, aby świad:.. 
czył, to właśnie że on pierwszy z d r a d z i, bo 
precyzję sumienną lirycznymi zagmatwa fra
zesami - i rozpłacze się. Ze społeczeństwa tak 
rostawionego, z typów tak postawionych - ja
kież grupy nareszcie rozdzielić mogą między 
siebie ogólnego życia tajemnicę? „. 
Kostryn: Dwóch językami walczyło po mieście, 

Lud namawiając do boju„. 
Balladyna: Gdzie oni? 
Kostryn: (wskazując) Pan Burmistrz K u -
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rier i Pismo". 
Cyprian Norwid: Do M ... S.„ O Ba
lladynie. (w) O Juliuszu Słowackim 
w sześciu publicznych posiedzeniach 
(z dodatkiem rozbioru „:aalladyny"). 
1860. 

A gdy przyszedł maj, 

Pobiegł panicz w gaj, 

Kręcił dudki, zrywał kwiatki, 

Z klaskiem, wrzaskiem biegł do matki: 

„Ach, mamo, mamo! 

Otóż dudkę mam, 

Otóż pięknie gram, 

Dudka moja osobliwa 

Jak siostrzyczka moja śpiewa, 

Słuchaj piosenki: 

„Graj, Michasiu graj; 

Jak dziś kwitnie maj, 

Tak nad róże, nad bławatki 

Dwie nas kwitło w domu matki, 

O, moja wiosno! 

Ach! lecz siostry nóż 

Skosił różę róż, 

Pod kurhanem me mieszkanie, 

Dzika wierzba na kurhanie, 

O, moja wiosno"! 
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JULIUSZ SŁOWACKI 

balladyna 
TRAGEDIA W PIĘCIU AKTACH 

Pustelnik 
Kirkor 
Matka 
~alladyna 

Alina 
Filon 
Grabiec 

Fon Kostryn 
Gralon 

Kanclerz 
Poseł ze stolicy Gniezna 
Goniec . 
Kobieta I 
Kobieta II 
Dziewczyna 
Lekarz Koronny 
żołnierz 
Sż-lachcic 

Starzec . 
Goplana . 
Chochlik 
Skierka . 

Asystenci reżysera: ZBIGNIEW MICH 
STEFAN SOCHA 

~SE( h :i~NIElW ROMAN 

AZIMIERZ MOTYLEWSKI 
ALINA PRZYBYLSKA 

.KAZIMIERA NOGAJÓWNA 
. . KRYSTYNA BIGELMAJER 

.ZBIGNIEW MICH 

.JAN HENCZ 
WOJCIECH STANDEŁŁO 
.STEF AN KWIATKOWSKI 
.JAN HENCZ 
WOJCIECH STANDEŁŁO 
.ZBIGNIEW BEBAK 
.STEFAN SOCHA 
.STANISŁAW STANIEK 
.RENATA KRESS 
.STEFANIA BŁOŃSKA 
.IWONA GWIT 
.JAN SZULC 
.WALDEMAR K,W ASIEBORSKI 

, -~TOLD MIERZYŃSKI 

WŁODZIMIERZ MIKLASIŃSKI 

/

t fl!AŁGORZ~TA ZĄBKOWSKA 
ADWIGA ZYWCZAK 

UCH GWIT 

Inspicjent: IRENA KOSIOREK 
Sufler: MAREK ŚWIĄTEK 

KONSULTACJA WOKALNA - LIDIA MAŁŁACHOWICZ 

W spektaklu udział biorą uczennice III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. 



Balladyna ~- bohaterka tragiczna. 

Balladyna należy do rodu postaci królew
skich, co oznacza przede wszystkim - postaci 
o królewskiej problematyce własnego życia du
chowego. Dla każdego romantyka - i wcale 
nie jest to tylko dziedzictwo po Szekspirze -
do prawdziwie „królewskich problemów" na
leżał problem zła, kulminującego oczywiście 
w zbrodni. Czy zło przychodzi z zewnątrz, na
pada jak złoczyńca na człowieka i potem od
chodzi .w tę tajemnicę, z której przybyło? Czy 
też zło jest wewnątrz człowieka, tkwi w samym 
środku ludzkiego serca, razem z dobrem dzieli 
mieszkanie, nigdy nie opuszcza człowieczego 
swego domu? Czy zatem jest transcendentne 
czy immanentne? ... Czy demony zła, które czło
wiekiem władają, są „obce" czy też „swoje"? 
I gdzie przebiega granica między „dobrem" 
a „złem", wówczas zwłaszcża gdy ruńęły wszy
stkie stare systemy wartości? I cr.y człowiek 
może ją wytyczyć? A przekroczyć? Myśl ro
ir.antyczna, zafascynowana manichejską wizją 
walki potęg Światła i Ciemności; zanurzona w 
satanizmie, lucyferyzmie, demonizmie; obser
wująca z uwagą najdrobniejsze drgania pod
świadomości; zastanawiająca się nad tym, czy 
rozum jest moralny i czy historia ma „wyższy 
sens", i czy jest on równoznaczny z sensem mo
ralnym, ta myśl bezustannie zgłębiała tajemni
ce demonów i ludzi, a może po prostu ludzi
demonów. 

Balladyna znajduje się wśród nich. Balladyna 
z grozą na ustacłi z lękiem metafizycznym w 
sercu podejmuje próbę zrealizowania niejasno 
przeczuwanych w sobie możliwości i wcale nie 
chce się z niej wycofać, chociaż niby ma do te·
go okazje. „I ja się boję ... ", mówi, ale zadaje 
śmiertelny cios. Pcha ją żądza władzy, oczywi
ście. Ale władzy pojętej nieskbńczenie szeroko. 
Bo również żądza poznania siebie w rozkiełzna
nej wolłlości bez granic, żądza prowokacji mo
ralnej aż do możliwego dla człowieka kresu, 
żądza sprawdzenia tego, jak długo i jak silnie 
można targać przęsłem mostu. Wola życia poza 
granicami swego stanu społecznego, poza usta
nowionym przez ludzi prawem, wypełnia Bal
ladynę. Dlatego jest ona bohaterką tragiczną 
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- łak są n~mi ci~ którzy łamią prawa, by po
znac ponadmdywidualne ograniczenia indywi
dualnej woli. 

„Bohater tragiczny to przestępca w nas bie
rze ~a ~~ebie nas.z~ ,winę, również i karę, którą 
powmmsmy pomesc. Słowem w tragedii urze
czywist~ia się id~a ~ozła ofiarnegq. Dramatycz
no-trag_iczna a~CJa )~st uzmysłowieniem naszej 
w~asneJ ~br~iczosci. ( ... ) W tragedii to my sa
m~ przeJmUJemy. urz~d sędziów i pozwalamy 
zgmąć bohaterowi, ktory przecież tylko wciela 
nasze życzenia". (L. Kaplan „Der tragische 
Held und der Verbrecher"). 
Ot~ zdania, mówiące o terapeutycznym, oczy

szcza1ącym działaniu tragedii. Ale to również 
zdania, które umieszczam w punkcie pierwszym 
„obrony Balladyny". 

Istotę swego „zbrodniczego eksperymentu" 
Ba~ladyna sama wypowiedziała, po zabójstwie 
Ahny mówi wszak dobitnie: 

Na niebie 
Jest Bóg ... zapomnę, że jest, będę żyła, 
Jakby nie było Boga. 

To zdanie oddaje całą aurę emocjonalno-inte
lektualną, w której podobne zamierzenia się 
rodziły. Balladyna jeszcze nie zabija Boga (jak 
Nietzsche, mówiący, że „Bóg umarł"), nie za
stanawia się, jak bo ha te rowie Dostojewskiego, 
nad konsekwencjami jego nieistnienia, nie mó
wi nawet że Go nie ma - ona zawiesza niejako 
jego . istnienie, «?na chce tylko spróbować żyć 
tak, Jakby Go me było. Plama na czole stanowi 
wł~śn~e znak owego wejścia w życie bez Boga, 
w zycie bez prawa cieszącego się boską sankcją 
- w życie, którego jedynym motorem będzie 
wo4ł. W tak pojętej woli przeczuwać możemy 
problematykę wręcz schopenhauerowską. Wola 
owa bowiem ma charakter immoralny. 

W tym punkcie Balladyna zbliża się w ja
kimś sensie do wielkich „immoralistów" ubie
głego, ale i naszego stulecia. Zbliża się, choć 
wcale się z nimi nie utożsamia, gdyż nie po
dejmuje wprost rozprawy ze Stwórcą - ona 
po prostu chce Go jakby wyminąć, ale również 
rzuca~ąc mu swoiste wyzwanie („będę żyła, jak
by me było Boga"). Wśród rozprężenia ładu 
moralnego i rozchwiania norm obyczajowych, 
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co znamionowało narodziny czasów nowożyt
nych, immoraliści, o których mo"."'a, z V:ściekło
ścią i rozpaczą odrzucając wszelkie _PO~iechy po~ 
jednania, zażądali od Boga - "."' im:ę własne) 
normy dobra i prawa - by uJawnił morali:-e 
podstawy swej boskiej władzy, by udowodnił, 
że ma ona rzeczywisty charakter moral_ny: . 

„Ogarnięty manią twór?zą . u~ysł wid:i me 
jednego, lecz dwóch przeciwmkow: Boga i pra~ 
wo moralne - i nie jest to przypadek, gdyz 
obaj są tylko aspektami jednej i tej samej idei: 
Bóg - aspektem metafizy~~ym, J?r~~o ?1oral
ne - aspektem etycznym (T. Zielmski „Ma-

. t ' ") ma worcza . 
Takimi „immoralistami" są przecież nie tylko 

bohaterowie Byrona, Shelleya, Lautrean.10nt~, 
lecz również Konrad w Wielkiej ImprowizaCJl. 
Balladyna zajmuje wśród nich poczesne miej
sce. Pozornie idzie po szekspirowsku dro~ą 
zbrodniczej namiętności władzy, al.e scen8: kon
cowa ,przynosi tutaj fascynującą mespo~z:ankę. 
Zbrodnie zaś składają się nie tylko na JeJ dra
mat psychologiczny ( ... ), le.cz równ~;ż - dra
mat metafizyczny. „Zbrodniczy mus Ba~l8:dyny 
nie należy do patalogii zbrodni, lecz do 3e3 me
tafizyki. Metafizyczny. i?1moralizm . Ballad~ny 
- to drugi punkt moJeJ obrony teJ ~ostaci. 

Jak psychologia staje się u Słowackiego me
tafizyką, to może najlepiej widać na p~zykła
dzie związków między Balladyną a. Almą ( . .) 
Balladyna, targająca najświętsze więzy kny:. 
Balladyna siostrobójczyni i niemal matkoboJ
czyni. Balladyna jest „zbójcą" - V: takim sen~ 
sie, jaki temu pojęciu nadał Schill~r w swe_J 
słynnej tragedii, której bohaterami są dwaJ, 
„zły" i „dobry'', bracia, bracia i sobowtóry._ Po
dobny układ mamy w dramacie Słowackiego, 
Alina jest „sobowtór~1m" Ball~dyny, ?. p~tem 
staje się jej „upiorem . Jak _kaz~y „zb~3ca ma 
więc Balladyna swego „_upiora , swoJą drug~ 
istotę (tezę o takim „związku rom3;1?-tyc~nY1? 
rozwijam obszernie w rozdziale „ZboJ~Y i upio
ry" w książce „Romantyzm, rewoluc3a, mark-
sizm"). Jedynie Alina Ba~ladyrl:ę s t : ~ s z Y -
nie czynią tego inne ofiary, ~nne 3eJ w tYI? 
stopniu nie przerażają, w scenie sądu za zabóJ
stwo Aliny właśnie wydaje Balladyna bezpo
średnio na siebie wyrok śmierci. 
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Alina to jakby druga strona duszy Balladyny. 
Roztrząsając problematykę zła, traktując je ja
ko część immanentną natury ludzkiej pisarze 
romantyczni, bądź inspirowani przez r.oman
tyzm, nieraz posługiwali się postacią sobowtóra 
(wymieńmy choćby „Diable eliksiry" E. T. A. 
Hoffmanna, „Williama Wilsona" E. A. Poego 
czy rzecz najbardziej klasyczną: R. L. Steven
soi:a „Doktor Jekyll i pan Hyde". U Hoffma
nna i u Stevensona sobowtór nie jest zwykłą 
repliką „ja", lecz groźnym antagonistą tegoż 
„ja", spełniającym zarazem jego najbardziej 
utajone, zbrodnicze i niegodziwe marzenia, za
chcianki i dążenia. W „Balladynie" dzieje się 
przeciwnie: Alina jest właśnie uosobieniem te
go„ co „dobre" w duszy Balladyny, i dlatego 
musi ona ją zniszczyć przed wstąpieniem na 
swoją drogę „życia bez Boga" i dlatego ma przy 
sobie nóż - „na węża w malinach". Sens jest 
przecież ten sam, co u innych pisarzy roman
tycznych drążących problem zła: dwie dusze -
co najmniej dwie, dodajmy - mieszkają w jed
nym człowieku („Zwei Seelen wohnen, ach, in 
meiner Brust", czytamy u Goethego). Widmo 
Aliny powraca do Balladyny, towarzyszy jej -
nie dlatego jedynie, że to jej pierwsza ofiara, od 
której wszystko się zaczęło", że to jej „druga 
dusza". Więc „dwie dusze" Balladyny to byłby 
trzeci punkt jej obrony. 

Czy jednak w „drugiej duszy" Balladyny 
przebywa jedynie Alina? Ja „balladynowate" 
przeważa do czasu. Gdy „chłopianka" staje się 
królową, gdy spływa na nią sakra urzędu kró
lewskiego, .gdy ma sprawować sąd jako swe naj
wyższe posłannictwo królewskie, wtedy Balla
dyna staje się kimś innym. Wtedy Balladyna, 
która przedtem zdobywając władzę była tylko 
wólą - teraz wciela w siebie prawo. I ·prawo 
wydaje wyrok na wolę. W scenie sądu konflikt 
woli i prawa sięga wyży'ft. dramatu światowego. 
Czy Balladyna wie, że wydaje wyrok na siebie? 
Wiktor Weintraub w znakomitej rozprawie 
„Balladyna" czyli zabawa w Szekspira" („Pa
miętnik Literacki", 1970, z. 4) tak sprawę osą
dza: 

„I sama tytułowa bohaterka, Balladyna, uję
ta została nie jako postać tragiczna, lecz jako 
typowo baśniowy złoczyńca, sprawca złego. Na 
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to, aby mogła być bohaterką tra~iczną, brak 
Jej anagnorisis, rozeznania własnej tragicznej 
winy. W końcowej scenie sądu Balladyna nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że• siedzi na fotelu 
elektrycznym nadprzyrodzonej sprawiedliwoścL 
Nic w tekście dramatu nie sugeruje, jakoby by
ła świadoma, że trzykrotnie (więc baśniowo) 
wydaje wyrok śmierci na samą siebie". 
Otóż to jest przeoczenie, Właśnie tekst dra

matu sugeruje coś zupełnie odwrotnego. Posłu
chajmy diąlogu po wniesieniu sprawy o zabój
stwo Aliny: 

- KANCLERZ 
Wydaj sumienny sąd~ 

BALLADYNA 
Winna jest śmierci. 

KANCLERZ 
Winna ... Więc sądzisz, że zbrodniarź jest nie• 

wiasta? 
BALLADYNA 

Sądzę, jak sądzę ... 

Finał dramatu ukazuje Balladynę jako boha
terkę tragiczną, dochodzi ona bowiem do świa
domości, że musi ponieść pełną, osobistą i jed
nostkową odpowiedzialność za _wszystko, co 
uczyniła, że rozpoznaje swoją winę i wydaje na 
siebie wyrok zagłady. Jeśli o Edypie Hegel mó
wił, że jest w nim prawdziwy męski heroizm 
w spojrzeniu prawdzie w oczy i podjęciu odpo
wiedzialności, to możemy powtórzyć prawie to 
samo o Balladynie. Dążyła ona do władzy by 
wznieść się ponad sąd ludu - i osiągnęła to, ale 
jej samej jej sąd dotyczy. To ona sama o sobie 
orzekła wyrok, który piorun boski . tylko 
spe ł n i a. Sumienie to miejsce praw, kanclerz 
każe Balladynie słuchać „głosu sumienia" -
i oto ono objawia się w królowej. Więc Balla
dyna-królowa ma w sobie prawo moralne 
i uznaje je. I to jest czwarty i zarazem najważ
niejszy punkt mojej „obrony Balladyny". 

Ale Balladyna nie jest „sama z Aliną" w dra
macie Słowackiego. Ironiczną jej antagonistką 
staje się Goplarta. Postać to niezmiernie istotna 
w poetyckim świecie Słowackiego, uosobienie 
Poezji romantycznej i jej kapryśnej siły krea
cyjnej. Lecz nie tylko. To Goplana bowiem 
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„plącze ludzkie czyny", będąc rówmez uoso
bieniem ironii historiozofi~znej, tak dobitnie 
wypowiedzianei przez Słowackiego w liście de
dykacyjnym, gdy mowa o „nieprzewidzianych 
owocach, które wydają drzewa ręką ludzi szcze
pione". Goplana wprowadza do utworu dwie 
ironie: ironię literacko-kreacyjną i ironię hi
storiozoficzną: bez tych ironii, którymi włada 
Goplana, nie byłoby świata poetyckiego dra
matu ( ... ) W tej całości bowiem, której autorem 
jest Słowacki, istnieje ukryty, a bliski związek 
między Balladyną a Goplaną. 

Do literackiej ironii Goplany (zanalizowanej 
tak trafnie - podobnie jak całość ironiczno-li
terackiej zabawy w Szekspira przez W eintrau
ba w wymienionej rozprawie) dołącza się tra
giczna ironia losu Balladyny. Immoralistka pod
daje się z własnej woli i z własnego wyboru 
prawu moralnemu. Dążąc do władzy, władzę tę 
w końcu obraca przeciwko sobie samej - i to 
w sposób pełen godności etycznej. Podeptawszy 
prawo - sama staje się prawem. U śmierci wszy 
innych, by panować - osiągnąwszy władzę, 

u początku panowania, sama na siebie śmierć 
nakłada. I to są również owe „nieprzewidziane 
owoce" z drzew „ręką ludzi szczepionych". Bal
ladyna podlega działaniu tragicznej heterotelii 
- „innocelowości", rozbieżności, rozmijania się 
czynów i celów, zamiarów i wyników. Jest to 
istota „ironii losu", której działanie kreśli przed 
nami Słowacki. Ironia losu posługuje się rów
nież Goplaną jako swym narzędziem i w końcu 
kpi 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 odczucia zarówno tragiczne jak 
komiczne. Tak jest i w „Balladynie", komedii 
i tragedii zarazem. 
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Fragmenty artykułu Marii Janion 
pt. Obrona Balladyny (w) „Życie Li
terackie" 1974 nr 153. (Tytuł i skró
ty pochodzą od redakcji programu). 



- Hm... hm... A zatem dlaczego Słowacki 
wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego 
płaczemy z poetą czytając ten cudny harfowy 
poemat „W Szwajc~ii"? Dlaczego, gdy słucha
my heroicznych, spiżowych strof „Króla Du
cha", wzbiera w nas poryw? I dlaczego nie mo
żemy oderwać się od cudów i czarów „Ballady
ny", a kiedy znowu skargi „Lilli Wenedy" za
dźwięczą, serce rozdziera się nam na kawały? 
I gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek nieszczę
snemu królowi? Hm .. : dlaczego? Dlatego, pa
nowie, że Słowacki wielkim poetą był! ( ... ) -
Wielkim poetą! Zapamiętajcie to sobie, bo waż
ne! Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. 

Wielkim poetą był! Nieroby, nieuki, mówię 
wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie dobrze 
do głowy - a więc jeszcze raz powtórz~, P.ro
szę p~nów: wielki poeta, Juliusz Słowacki, wiel
ki poeta - wielki poeta, ~oc.hamy Ju~ius~a Sł<>-:
wackiego i zachwycamy się Jego poezJami, gdyz 
był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie te
mat wypracowania domowego: „Dlaczego w_ po
ezjach wielkiego poety. Juliusza Słowackiego, 
mieszka nieśmiertelne piękno, które zachwyt 
wzbudza?". 
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Witold Gombrowicz: Ferdydurke. 
PIW Warszawa 1956. s. 46--47. 

„Dziko synu grasz, 

Skąd tę dudkę masz?" 

„Dudkę skręciłem w gaju 

Z dzikiej wierzby przy ruczaju, 

Przy krzaku malin". 

Pani pobladła, 

Jak stała, padła, 

Ile, straty, ile szkody, 

Wieś tak wielka, mąż tak młody, 

Dziatki nieletnie! 

Przez litewski łan 

Jedzie, jedzie pan, 

Lecz w całunach jego cugi, 

Lecz w żałobie jego sługi 

Przy trumnie pani. 
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