


Romantyczni twórcy często wymyślali swym 
bohaterom imiona. To Mickiewicz stworzył imię 

Grażyna, obdarowując nim bohaterkę swego 
poematu, zaś Słowacki - Balladynę. Imię 
mickiewiczowskie świetnie się przyjęło, Balladyna -
nie. I wiemy dlaczego - jego nosicielka była 
morderczynią. 

Scenariusz „Balladyny" powstał ponad półtora wieku 
temu i nosi wszystkie cechy romantycznego dramatu. 
Splatają się w nim dwa światy: rzeczywisty i baśniowy, 
rządzące się - zgodnie z romantycznymi konwencjami 
- jednakowymi prawami. Słowacki nader swobodnie 
korzysta z dorobku historycznego, nie waha się 
mieszać epok i faktów, łączyć szczegóły z legend z 
zapisami z kronik, i wcale nie troszczy się o walor 
realizmu. Bo taki był sposób odbioru historii przez całe 
pokolenie romantyków. Była ona dla nich nie tylko 
konkretnymi wydarzeniami z przeszłości, ale przede 
wszystkim nauką wyrażającą ogólne, boskie, 
ponadczasowe zasady i prawdy. 
Słupski spektakl przeznaczony jest dla widza 
współczesnego. Tekst Słowackiego został skrócony, 
pozbawiony nadmiaru romantycznego patosu i 
oczyszczony ze słów, dzisiaj znaczących co innego niż 
wtedy, a niekiedy - wobec współczesnych kanonów 
obyczajowości - śmieszących . Wypadły ze scenariusza 
fragmenty niewiele wnoszące do akcji; Jan Machulski, 
reżyser spektaklu, skupia się głównie na ludziach i 
konfliktach. 

Gorzki oddech współczesności 
Tytułowa Balladyna to jakby taka polska Lady Makbet 
tyle że w baśniowym, prasłowiańskim kostiumie. Jest 
inna niż szekspirowska, judząca męża do zbrodni w 
im ię zdobycia korony. Chochlik i Skierka, dwa 
baśniowe duszki, które - niczym pospolity przypadek -
psocą, mącą i wikłają ludzkie losy, krótko rządzą jej 
przeznaczeniem. Polska Lady Makbet - ze sceny na 
scenę - sama bierze los w swoje ręce, coraz 
bezwzględniej eliminując stojących na drodze do celu. 
Słupska Balladyna jest jednak odległa od 
prasłowiańskiej mentalności, bliższy jest jej 
współczesny sposób myślenia. Może wydać się jedną z 
dziewcząt nastawionych jedynie na karierę - cel w 
naszym świecie rozchybotanych wartości - dla bardzo 
wielu - uświęcający środki. Bliski postaciom 
współczesności jest także Grabiec, ironiczne 
uoso bienie prostactwa, które wychynęło ze 
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sukcesem, co alkoholem. Mowa tronowa Grabca, 
kiedy zapowiada on nowe podatki, opłaty, paszporty i 
ograniczenia wolności - mowa, którą Słowacki w 
satyryczny sposób chciał zobrazować absolutyzm 
ówczesnych monarchii europejskich, może być kpiną 
również z dzisiejszej biurokracji, dążącej do kontroli 
każdego przejawu żywota osobnika, 
identyfikowanego przede wszystkim jako numer 
PESEL czy NIP. Fon Kostryn - czyż rysów tej postaci nie 
odnajdziemy w wielu współczesnych karierach. A 
Pustelnik, dla Słowackiego ostoja moralna, wedle 
której ocenia się złe i dobre uczynki - czyż nie ma w 
nim nieco dwuznaczności upadłego władcy, a więc 
polityka, który na dnie duszy pielęgnuje marzenie o 
powrocie do wpływów i pomście na wrogach. 
Jest jednak słupska „Balladyna" przede wszystkim 
opowieścią o dziewczynie, która poddaje się złu, 

drzemiącemu w jej sercu i zaślepiona jest dążeniem do 
bycia kimś, czyli - jak byśmy to dzisiaj powiedzieli -
opowieść o dziewczynie zaślepionej chęcią kariery za 
wszelką cenę. Sztuka - to historia tej kariery i 
jednocześnie upadku - to studium zła, studium tej 
mrocznej strony ludzkiej natury. 

Mg iełka moralitetu 
Przepaja jednak spektakl mgiełka moralitetu. Jest 
wyraźnie zarysowany świat dobra - jego szlachetnymi 
przedstawicielami są: siostra Alina oraz hrabia Kirkor
i świat mroku, świat występku reprezentowany przez 
tytułową bohaterkę i jej sojusznika - Fon Kostryna. 
Opatrzność w końcu dokonuje aktu sprawiedliwości. 
Ale czy ów akt sprawiedliwości oznacza, iż to dobro 
zwycięża? To ważne pytanie. Jedyne, co wiemy na 
pewno, jest to, że zło zostało ukarane. Ale czy tym 
samym rzeczywiście triumfuje dobro? „Niech 
naprawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą 
swoich czystych zamiarów" -pisze Słowacki w liście do 
autora „Irydiona" Zygmunta Krasińskiego . 
Jest zresztą w samym zakończeniu dramatu 
pewien paradoks. Balladyna dochodzi do władzy 
przemocą, posługując się ziem - wszystkimi 
nikczemnymi środkami. Ale kiedy osiąga cel - po raz 
pierwszy zachowuje się uczciwie: ogłasza wyrok 
zgodnie z wszelkimi kanonami sprawiedliwości - i 
zostaje on wykonany na niej samej. Jest w tym jakiś 
tragizm. Jeśli Balladyna wyda wyrok sprawiedliwy, to 
zginie, gdy zaś go nie wyda - czy kiedykolwiek będzie 
w stanie wrócić na drogę dobra i uczciwości, czy już do 
końca każdy jej krok znaczyć będzie występek? · 
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