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Spektakl pod tytułem "Balladyna" przedstawia grupa aktorów zwana Gminem: 

Dorota Abbe, Katarzyna Bednarz, Alina Babkova {gościnnie), Irena Dudzińska {gościnnie), Anna Filusz, Elżbieta Golińska, 
Marlena Milwiw, Irena Rybicka, Szymon Czacki, Sambor Dudziński {gościnn ie), Zbigniew Górski, Bogusław Kierc, 
Marek Kocot, Zdzisław Kuźniar, Piotr Łukaszczyk, Tomasz Orpiński, Jerzy Senator, Bartosz Woźny, Krzysztof Zych 
oraz muzycy: Piotr Dziubek {gościnnie) I Łukasz Damrych {gościnnie). 

Przewodnikami Gminu są: 

Bogusław Kierc, Irena Dudzińska, Elżbieta Golińska , Marek Kocot, Bartosz Woźny, Zbigniew Górski. 

Role z "Balladyny" Juliusza Słowackiego odtwarzają: 

Zdzisław Kuźniar Pustelnik, Popiel III wygnany 
Piotr Łukaszczyk Kirkor, pan zamku 
Marlena Milwiw Matka, wdowa 
Dorota Abbe Balladyna I jej córki 
Anna Filusz Alina 
Jerzy Senator Filon, pasterz 
Tomasz Orpiński Grabiec, syn zakrystiana 
Krzysztof Zych Fon Kostryn, naczelnik straży w zamku Kirkora 
Irena Rybicka Goplana, nimfa, królowa Gopła 
Szymon Czacki Chochlik 
Katarzyna Bednarz Skierka 

Projekt przygotowali: 

Krystyna Meissner 
Mirek Kaczmarek 
Piotr Dziubek 
Maćko Prusak 
Bogusław Kierc 
Marta Giergielewicz 

opracowanie tekstu i reżyseria 
scenografia 
muzyka i kierownictwo muzyczne 
ruch sceniczny 
asystent reżysera 
inspicjent 

Premiera 24 czerwca 2006 roku 
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Powiem ci przypowiastkę. Oto w głębi jarów, 
Jeden pan mieszkający za czasów Tatarów, 
Wlazł z rodziną w utwierdny swój dworzec zamkowy, 
Wzniósł parapety - wkoło kazał kopać rowy, 
Ponapełniał je wodą, mosty z łańcuchami 
Popalił - a nareszcie zamurował bramy, 
Postanowiwszy sobie - mimo niewygody -
Przez okna i przez furtki, i tylne ogrody 
Wyłazić na świat, ile razy go potrzeba 
Zmusiła - szukać sobie sąsiada lub chleba. 
To uczyniwszy długo w zamku żył spokojnie 
I umarł - tak jak żądał w łóżku - nie na wojnie. 
I stało się, że po nim przyszedł syn nabożny, 
Wielbiciel ojca - równie jak ojciec ostrożny, 
A ten swoje zwyczaje - krom żadnej nauki 
I tłumaczenia - przelał, gdy umarł - na wnuki; 
Więc ci - choć się na świecie wszystko odmieniło, 
Urosło - choć Tatarów już dawno nie było, 
Bram nie odmurowali - owszem, sen je słodki 
Upewniał, że swe mądre naśladuje przodki 
Strzegąc ojców mądrości ... I stało się z laty, 

Juliusz Słowacki .Liryki i inne wiersze", oprac. Julian Krzyżanowski, 

Że wkoło rosły miasta, mnożyły się chaty, 
A on zamek niezmienny i na kształt mogiły 
Stał pełny ludzi - owszem wody w rowach zgniły, 
Zaszły pleśnią i gadem ... więc z rowów fetory, 
Żółte febry - morowe ogniste upiory 
Wychodziły ... więc się skrzydło śmierci rozpostarło 
Nad zamkiem - co dnia któreś z tej rodziny marło, 
Co dnia dzwon - a żaden się z poddanych pod plagę 
Nie odważył - ów zwyczaj oddać pod rozwagę. 
Woleli żyć pod strachem choroby i gadów. 
Aż ono powstał wreszcie głośny śmiech sąsiadów 
Widzących - że miasto bram na wielką ulicę 
Otworzyć - ci przez furtki i przez okiennice 
Wyskakują jakoby szpitalni szaleńce, 
Bez wyjątku - matrony - panny - i młodzieńce, 
Nawet starce. 

Tę powieść wam powiedzieć trzeba, 
Którzy bram, ludy całe wiodących do nieba, 
Nie otwieracie, a kto o duch-lud się lęka, 
To wy małe prywatnej dewocji okienka 
Takiemu odmykacie. 

[w]: Juliusz Słowacki .Dzieła", T.l, red. Julian Krzyżanowski,Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1949. 

( ... ) Głównym problemem utworu Słowackiego nie 
jest ( ... ) analiza psychiki postaci - nawet postaci 
tytułowej ( ... ). Problemem tym jest natomiast tragizm 
losów państwa( ... ). 

( ... ) Dwa były kierunki interpretacji świata fikcji 
w .Balladynie". Jeden realistyczny, drugi symboliczny 
lub, nawet częściej, alegoryczny. Jeden twierdzący, że 
to, co zostało pokazane, stanowi strukturę zamkniętą, 
jako zespół informacji o dziejach Balladyny i Kirkora, 
Goplany i Grabca, Pustelnika i Filona. Drugi kierunek 
wskazywał na aluzje i podteksty i usiłował dopatrzyć się 
podwójnego znaczenia w kreacjach poszczególnych 
postaci, czy też w reżyserii wydarzeń. ( ... ) 

Zbudowanie akcji poza dziejowym łańcuchem 
zdarzeń upoważniło poetę do powiązania w jednej 
fikcyjnej strukturze stylizacji historycznej i ludowej 
z kostiumem, rekwizytem i językiem ludzi sobie 
współczesnych. Taki zabieg poetycki ułatwił i udosko
nalił - według Słowackiego - znalezienie i opisanie 
właściwego wyznacznika, właściwej idei dziejów Polski. 
Nie tylko zresztą idei przeszłości, także teraźniejszości 
i przyszłości.( ... ) 

Tradycyjne wątki i motywy zostały dobrane 
i ułożone według wyraźnego planu, który( ... ) zmierzał 
do kolejnego przedstawienia w utworze dwóch spraw: 
sprawy ludu i sprawy państwa. Jakie były przyczyny 

takiej autorskiej decyzji? ( ... ) Otóż nawet pobieżne 
spojrzenie na historię lat otaczających daty napisania 
i wydrukowania .Balladyny" pozwala stwierdzić, iż obie 
sprawy rozpatrywane w tekście .Balladyny" domino
wały w emigracyjnych dyskusjach pierwszego polis
topadowego dziesięciolecia.( ... ) 

.Arystokracji" zarzucano ideową demagogię, 
pustosłowie, egoizm klasowy, polityczną ślepotę, 

dążenie do utrzymania ludu w ciemnocie i w nie
świadomości politycznej- wprost wyśmiewano królew
skie aspiracje Czartoryskiego. ( ... ) 

Z kolei .demokratom" zarzucano dążenie do walk 
bratobójczych, pragnienie mordów i krwi, szubienic 
i gilotyn. Oskarżano o posługiwanie się metodami 
niegodnymi Polaka: intrygą i przekupstwem, o rekru
towanie swych zwolenników spośród wyrzutków 
społeczeństwa, nieraz przestępców, o wiązanie swej 
ideologii z obcą, a nie narodową tradycją, albo zgoła 
o brak wszelkiej ideologii.( ... ) 

Pokazał Słowacki w swej tragedii owe dwie 
postawy w dyskusjach na temat ludu i państwa, 
demonstrując obie te postawy poprzez aprobatywne 
podjęcie zarzutów stawianych sobie wzajemnie przez 
strony. Fikcję fabularną skonstruował w taki sposób, 
aby móc wyjaskrawić przede wszystkim słabe punkty 
obu obozów. 
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Pustelnik i Kirkor to postawa arystokratyczno 
-monarchistyczna. Kostryn to karykatura obozu 
spiskowo-rewolucyjnego. Do tego dorzucił Słowacki 
jeszcze sugestię na temat roli i znaczenia poetów 
i poezji w życiu narodu. Reprezentantem poetów jest 
Filon, a upostaciowaniem poezji - Goplana. ( ... ) 
W orbicie działania tych trzech sił: .arystokracji", 
• demokracji", .poezji" pokazane zostały trzy sylwetki 
chłopskie: martwa, sielankowa Alina; Grabiec -
rzeczywisty chłop, którego jednak właściwe miejsce .za 
brudnym przypieckiem, między garnkami, babę 

szczerbatą i dzieckiem"; oraz tragiczna propozycja dla 
przyszłości, centralna postać dramatu - Balladyna. 
W orbicie działania tych trzech sił pokazano także złotą 
.koronę Lecha". 

Trzeba się z góry zastrzec, że takie rozumienie 
.Balladyny• nie prowadzi do interpretacji tego dramatu 
jako utworu z kluczem. Nie chodzi tu o podkładanie 
konkretnych osób czy wydarzeń politycznych pod 
kolejne postacie i motywy fabularne utworu. Chodzi zaś 
o narzucenie przeświadczenia, że utwór ten tworzy 
pewną najogólniejszą metaforę dla całej polskiej 
współczesności politycznej początków XIX wieku. 
Chodzi o dostrzeganie w nim pewnych symbolów dla 
postaw, sił i kierunków myślenia. 

Fabuła .Balladyny• skonstruowana została świa-

( ... ) poeta przedstawia wizję przyszłych wydarzeń 
w sposób pesymistyczny. Naprzeciw siebie stanęłyby -
według niego - dwa obozy: obóz miecza i husarskich 
skrzydeł, straceńczo broniący przebrzmiałej, pozornie 
szlachetnej ideologii - to .arystokracja" w sym
bolicznym planie tragedii, oraz obóz sztyletu, obcych 
wpływów, przekupstwa i intrygi w walce o władzę, 
w którym jednak żarzy się nowa myśl i pulsuje nowe 
źródło siły narodu: lud - to .demokracja", posługując 
się ówczesną terminolog ią polityczną. 

Słowacki stawia zagadnienie w taki właśnie 

sposób, aby móc pokazać, że wewnętrzne sprzeczności 
w organizmach obu obozów zawarły w sobie cały 

paradoks polskiej historii i polskich perspektyw. 
Rzutuje bowiem te sprzeczności na tło ciążącego nad 
narodem fatalizmu politycznej czystości i szlachetności. 
Chodzi o to, że według powszechnego naówczas 
przekonania, manifestowanego przy wielu sposob
nościach, naród polski nie splamił się w swej historii 
czynem haniebnym, nie odnotował krwawych walk 
o władzę, pałacowych rewolucji, trucizny i sztyletu 
używanych przy obejmowaniu tronu. Co więcej -
twierdzono - naród winien tę tradycję szlachetności 
kontynuować i pielęgnować. 

• Polak nie jest zrodzonym do nikczemnej zbrodni" -

dornie - kilkakrotnie się do tego autor przyznawał - na 
sposób ariostyczny. To znaczy na zasadzie swobodnego 
żonglowania motywami i wątkami tradycyjnymi, tutaj 
szekspirowskimi, podaniowymi i balladowymi. Miłość 

nimfy do człowieka, fujarka wierzbowa, z chłopa król, 
krwawe piętno, konkurs matrymonialny, niew
dzięczność córek - oto niepełny rejestr tych motywów . 
Wszystkie te odrębne motywy związane są ze sobą 
w kunsztowny sposób jak mozaika z różnokolorowych 
kamyczków i jak kontrapunktowa fuga na organy. Splot 
motywacyjny ma w tej kompozycji aspekt podwójny: 
istnieje motywacja oparta na działaniu tzw .• cudownej 
machiny" i istnieje motywacja realistyczna. ( ... ) 

Kunsztowność i żonglerstwo motywami trady
cyjnymi oraz sztuczna poniekąd nadbudowa świata 

fantastycznego zwracają w takim dramacie uwagę na 
naddane jakby aspekty znaczeniowe przedstawianych 
wydarzeń. Zmuszają widza czy czytelnika do 
dodatkowych konstrukcji przy odbieraniu sztuki. Przy 
takim odbiorze nie jest ważne, że sytuacje nieraz 
pozbawione są .podobieństwa do prawdy", skoro dają 
one sposobność innego tłumaczenia sobie roli postaci 
i wydarzeń, tak aby stworzyć harmonijny obraz w owym 
dodatkowym, naddanym planie symbolicznym. W .Bal
ladynie" ten plan symboliczny oparty został o aktualną 
polityczną aluzyjność. ( ... ) 

wyraził się ustami jednego ze swych bohaterów Alojzy 
Fel i ński w czołowej, reprezentatywnej, tragedii Polski 
przedlistopadowej - .Barbarze Radziwiłłówn ie". ( .. . ) 

W .Balladynie" .korona Lecha" przedstawiona jest 
nam przez Pustelnika z podobnym zapleczem tradycji, 
za czym idzie postulat szlachetnej walki o jej 
przywrócenie.( ... ) 

Lecz w wyniku działania całego splotu różnorakich 
okoliczności koronę tę włożyła sobie na głowę osoba, 
która miała .czerwoną plamę" na czole - symbol czynu 
zbrodniczego, siostrobójstwa. 

W mniemaniu Słowackiego - nie tylko zresztą jego, 
bowiem obficie reprezentowana była dyskusja na ten 
temat-takim bratobójczym czynem splamiła się polska 
.demokracja" w czasie wydarzeń rewolucyjnych 15 
sierpnia 1831 w Warszawie, kiedy w wyniku ludowego 
samosądu padły głowy nienawistnych tłumowi ge
nerałów i polityków obciążonych zarzutami kun
ktatorstwa i zdrady, padły zresztą wtedy także osoby 
niewinne. Słowacki pisał o tych wydarzeniach do matki: 
.Przeczułem był przeszłego roku w Anglii dzień okropny 
dla nas- kiedy rzeź była". Nie aprobował też politycznej 
konsekwencji tych ulicznych egzekucji - upadku rządu 
Czartoryskiego i objęcia władzy przez Krukowieckiego . 
( .. . ) 
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Balladyna siostrobójczyni, kładąc koronę na czoło 
napiętnowane krwawą plamą, naruszyła polską 

tradycję. Władcą Polski stała się zbrodniarka. ( ... )Jak 
wiemy, . trzy przestępstwa, trzy zbrodnie Balladyny 
wniesiono na wokandę królewskiego sądu: otrucie 
sprzymierzeńca, siostrobójstwo i zaparcie się własnej 
matki. Zaznaczmy, że stereotypowa postać wdowy, czy 
rozpaczającej po stracie dziecka matki - były wtedy 
powszechnie stosowanymi symbolami nieszczęśliwej 

ojczyzny. Grzech zaparcia się, niewierności wobec 
matki to zaś grzech w rejestrze win w tragedii 
najcięższy. 

Lecz nie matka szuka egzekucji za tę zbrodnię 

wobec siebie, nie ona domaga się ukarania wyrodnej 
córki. Matka przebacza, płacić nawet za to prze
baczenie ceną tortur i śmierci. Nie przebacza natomiast 
fatalna siła ciążąca nad historią narodu. Ona to nie 
pozwala, by złamano zasadę czystości i szlachetności 
polskiej korony. 

I to jest najbardziej tragiczny paradoks Losu 
narodowego pokazany w .Balladynie". Słowacki 

.instynktem poetycznym" .lepszym od rozsądku, który 
nieraz tę lub ową rzecz potępił", przewiduje, że 

ewolucja dziejów doprowadzi do tego, iż zwycięzcą 

w politycznym konflikcie polskiej współczesności stanie 
się lud, gdyż on reprezentuje jedyną zdecydowaną 

i odpowiedzialną siłę społeczną, że .Balladyna wbrew 
rozwadze i historii zostanie królową polską". A jednak 
droga ludu do zwycięstwa musi według niego iść po 
trupach, musi być nie w pełni świadoma, nie w pełni 
politycznie opanowana, musi być związana z prymi
tywną namiętnością i obcą inspiracją. I przez to 
właśnie nie może się zmieścić w klatce polskiego, 
historią uformowanego przeznaczenia. 

Słowacki pesymistycznie patrzy w przyszłość, 

widząc w takiej fatalności tragedię narodu. Dlatego 
w poetyckiej metaforze .listu dedykacyjnego" do 
.Balladyny" każe powtarzać sklepieniom wspomina
nych ruin zamku krzemienieckiego, gdzie się miał 

narodzić pierwszy pomysł dramatu, znamienne słowa. 
Każe im powtarzać .dawne Sofoklesowskie - niestety". 

Jarosław Maciejewski .Trzy szkice romantyczne•, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1967. 
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( ... ) Balladyna należy do rodu postaci królewskich, 
co oznacza przede wszystkim - postaci o królewskiej 
problematyce własnego życia duchowego. Dla każdego 
romantyka - i wcale nie jest to tylko dziedzictwo po 
Szekspirze - do prawdziwie .królewskich problemów" 
należał problem zła, kulminującego oczywiście 

w zbrodni. Czy zło przychodzi z zewnątrz, napada jak 
złoczyńca na człowieka i potem odchodzi 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 człowiekiem władają, są .obce" czy też .swoje"? 
I gdzie przebiega granica między .dobrem" a .złem", 
wówczas zwłaszcza, gdy runęły wszystkie stare 
systemy wartości? I czy człowiek może ją wytyczyć? 
A przekroczyć? Myśl romantyczna, zafascynowana 
manichejską wizją walki potęg Światła i Ciemności, 
zanurzona w satanizmie, lucyferyzmie, demonizmie, 
obserwująca z uwagą najdrobniejsze drgnienia 
podświadomości, zastanawiająca się nad tym, czy 
rozum jest moralny i czy historia ma .wyższy sens" i czy 
jest on równoznaczny z sensem moralnym, ta myśl 

bezustannie zgłębiała tajemnicę demonów i ludzi, 
a może po prostu lugzi-demonów. 

oczyszczającym działaniu tragedii. Ale to również zda
nia, które umieszczam w punkcie pierwszym .obrony 
Balladyny". 

Istotę swego .zbrodniczego eksperymentu" 
Balladyna sama wypowiedziała, po zabójstwie Aliny 
mówi wszak dobitnie: 

Na niebie 
Jest Bóg... zapomnę, że jest, będę żyła, 

Jakby nie było Boga. 

To zdanie oddaje całą aurę emocjonalno-intelektualną, 
w której podobne zamierzenia s i ę rodziły. Balladyna 
jeszcze nie zabija Boga Oak Nietzsche, mówiący, że 
.Bóg umarł"), nie zastanawia się, jak bohaterowie 
Dostojewskiego, nad konsekwencjami jego nieis
tnienia, nie mówi nawet, że Go nie ma - ona 
z a w i e s z a niejako jego istnienie, ona chce tylko 
spróbować żyć tak, jakby Go nie było. Plama na czole 
stanowi właśnie znak owego wejścia w życie bez Boga, 
w życie bez prawa cieszącego się boską sankcją 
- w życie, którego jedynym motorem będzie wola. 
W tak pojętej woli przeczuć możemy problematykę 

wręcz schopenhauerowską. Wola owa bowiem ma 
charakter immoralny. 

W tym punkcie Balladyna zbliża się w jakimś sensie 

Balladyna znajduje się wśród nich. Balladyna 
z grozą na ustach, z lękiem metafizycznym w sercu 
podejmuje próbę zrealizowania niejasno przeczu
wanych w sobie możliwości i wcale nie chce się 

z niej wycofać, chociaż niby ma do tego okazje .• I ja się 
boję ... ", mówi, ale zadaje śmiertelny cios. Pcha ją żądza 
władzy, oczywiście. Ale władzy pojętej nieskończenie 
szeroko. Bo również żądza poznania siebie w roz
kiełznanej wolności bez granic, żądza prowokacji 
moralnej 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 ustanowionym przez ludzi 
prawem, wypełnia Balladynę. Dlatego jest ona 
bohaterką tragiczną - jak są nimi ci, którzy łamią 
prawa, by poznać ponadindywidualne ograniczenia 
indywidualnej woli. 

.Bohater tragiczny to przestępca w nas, bierze na 
siebie naszą winę, również i karę, którą powinniśmy 
ponieść. Słowem, w tragedii urzeczywistnia się idea 
kozła ofiarnego. Dramatyczna-tragiczna akcja jest 
uzmysłowieniem naszej zbrodniczości. ( ... ) W tragedii 
to my sami przejmujemy urząd sędziów i pozwalamy 
zginąć bohaterowi, który przecież tylko wciela nasze 
życzenia" (L. Kaplan: .Der tragische Held und der 
Verbrecher") - oto zdania mówiące o terapeutycznym, 

do wielkich .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 wyminąć, ale również rzucając mu 
swoiste wyzwanie (.będę żyła, jakby nie było Boga"). 
Wśród rozprzężenia ładu moralnego i rozchwiania 
norm obyczajowych, co znamionowało narodziny 
czasów nowożytnych, immoraliści, o których mowa, 
z wściekłością i rozpaczą, odrzucając wszelkie pociechy 
pojednania, zażądali od Boga - w imię własnej normy 
dobra i prawa - by ujawnił moralne podstawy swej 
boskiej władzy, by udowodnił, że ma ona rzeczywiście 
charakter moralny. ( ... ) 

Takimi .immoralistami" są przecież nie tylko 
bohaterowie Byrona, Shelleya, Lautreamonta, lecz 
również Konrad w Wielkiej Improwizacji. Balladyna 
zajmuje wśród nich poczesne miejsce. Pozornie idzie po 
szekspirowsku drogą zbrodniczej namiętności władzy, 
ale scena końcowa przynosi tutaj fascynującą 

niespodziankę. Zbrodnie zaś składają się nie tylko na jej 
dramat psychologiczny ( ... ), lecz również - dramat 
metafizyczny . • Zbrodniczy mus" Balladyny nie należy do 
patologii zbrodni, lecz do jej metafizyki. Metafizyczny 
immoralizm Balladyny - to drugi punkt mojej obrony tej 
postaci. 

Jak p s y c h o I o g i a staje się u Słowackiego 
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m et a fi z y ką, to może najlepiej widać na przykładzie 
związków między Balladyną a Aliną. ( ... ) Chodzi mi nie 
tyle o wysunięcie na plan pierwszy dziewczęcej 

naiwności w urzeczeniu karierą, ile o zbliżenie reakcji 
i sposobu bycia, o upodobnienie obu sióstr. Balladyna 
targająca najświętsze więzy krwi, Balladyna 
- siostrobójczyni i niemal matkobójczyni, Balladyna jest 
.zbójcą" - w takim sensie, jaki temu pojęciu nadał 
Schiller w swej słynnej tragedii, której bohaterami są, 
dwaj - .zły" i .dobry" - bracia, bracia i sobowtóry. 
Podobny układ mamy w dramacie Słowackiego. Alina 
jest .sobowtórem" Balladyny, a potem staje się jej 
.upiorem". Jak każdy .zbójca" ma więc Balladyna 
swego .upiora", swoją drugą istotę( ... ). Jedynie Alina 
Balladynę st r a s z y - nie czynią tego inne ofiary, inne 
jej w tym stopniu nie przerażają, w scenie sądu za 
zabójstwo Aliny właśnie Balladyna wydaje bez
pośrednio na siebie wyrok śmierci. 

Alina to jakby druga strona duszy Balladyny. 
Roztrząsając problematykę zła, traktując je jako część 
immanentną natury ludzkiej, pisarze romantyczni bądź 
inspirowani przez romantyzm nieraz posługiwali się 

postacią sobowtóra (wymieńmy choćby .Diable 
eliksiry" E. T. A. Hoffmanna, .Williama Wilsona" E. A. 
Poego czy rzecz najbardziej klasyczną: R. L. Stevensona 
„Doktor Jekyll i pan Hyde"). U Hoffmanna i Stevensona 

W scenie sądu konflikt woli i prawa sięga wyżyn 
dramatu światowego. ( ... ) 

Posłuchajmy dialogu po wniesieniu sprawy 
o zabójstwo Aliny: 

KANCLERZ 
Wydaj sumienny sąd. 
BALLADYNA 

Winna jest śmierci 
KANCLERZ 
Winna ... 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 jednostkową odpo
wiedzialność za wszystko, co uczyniła, że 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 podjęciu 
odpowiedzialności, 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 s p e ł n i a. 

sobowtór nie jest zwykłą repliką .ja", lecz groźnym 
antagonistą tegoż ,ja", spełniającym zarazem jego 
najbardziej, utajone, zbrodnicze i niegodziwe marzenia, 
zachcianki i dążenia. W .Balladynie" dzieje się przeciw
nie: Alina jest właśnie uosobieniem tego, 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 romantycznych 
drążących problem zła: dwie dusze - co najmniej dwie, 
dodajmy - mieszkają w jednym 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 siostra 
i że to wyrzut sumienia, ale również dlatego, 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 królewskiego, gdy ma sprawować sąd 
jako swe najwyższe posłannictwo królewskie, wtedy 
Balladyna staje się kimś innym. Wtedy Balladyna, która 
przedtem zdobywając władzę była tylko wolą - teraz 
wciela w siebie prawo. I prawo wydaje wyrok na wolę. 

Sumienie to miejsce praw, kanclerz każe Balladynie 
słuchać .głosu sumienia" - i oto ono objawia się 

w królowej. Więc Balladyna-królowa ma w sobie prawo 
moralne i uznaje je. I to jest czwarty i zarazem 
najważniejszy punkt mojej .obrony Balladyny". 

Ale Balladyna nie jest .sama z Aliną" w dramacie 
Słowackiego. Ironiczną jej antagonistką staje się 

Goplana. 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 
uosobieniem ironii historiozoficznej, tak dobitnie 
wypowiedzianej przez Słowackiego w liście dedy
kacyjnym, gdy mowa o .nieprzewidzianych owocach, 
które wydają drzewa ręką ludzi szczepione". Goplana 
wprowadza do utworu dwie ironie: ironię literacko
kreacyjną i ironię historiozoficzną: bez tych ironii, 
którymi włada Goplana, nie byłoby świata poetyckiego 
dramatu. ( ... ) 

Do literackiej ironii Goplany ( ... ) dołącza się tra
giczna ironia losu Balladyny. Immoralistka poddaje 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. 
Uśmierciwszy 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". Balladyna 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 
również 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 i komiczne. 
Tak jest i w .Balladynie" komedii i tragedii zarazem. 

Maria Janion .Odnawianie znaczeń", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980. 
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( ... ) Zwykła manipulacja to pospolitość, dostępna 
potencjalnie dla każdego i nie zawsze skuteczna w po
żądanym stopniu. Nie wymaga ona nawet jakiejś 

szczegónej inteligencji, stać na nią byle cwaniaka. Choć 
oczywiście osoby inteligentne, z uzdolnieniami twór
czymi, mają na tym polu większe osiągnięcia, dają 
prawdziwy popis nie tylko pomysłowości, ale i swoistej 
elegancji. Istnieją również wyrafinowane gatunki 
manipulacji, nie będące jednak aż perfidią. 

Perfidia oczywiście jest manipulacją, czyli dzia
łaniem podstępnym; ale podstęp w niej zastosowany 
ma charakter szczególny. Po pierwsze, sprawca działa 
przewrotnie, po drugie, wyjątkowo złośliwie, a w skut
kach destrukcyjnie (zakładając z góry czyjąś szkodę lub 
zgubę, a nawet czyniąc wszystko właśnie z zamiarem 
zniszczenia). Działanie prawdziwie perfidne jest dla 
innych nie tylko szkodliwe, ale trwale szkodliwe, wręcz 
trucicielskie. Doznana krzywda długo jeszcze procen
tuje, niczym lokata na koncie. Po trzecie, rezultat 
osiąga się dzięki zaangażowanej współpracy i pomo
cy samej ofiary, gorliwie, starannie i wytrwale działa
jącej na własną szkodę. Po czwarte, gorliwość ofiary, 
jej zachwyt i wdzięczność możliwe są dzięki temu, że 
z rozmysłem zdobyto jej zaufanie po to, aby go przeciw 
niej nadużyć. Zaufanie to odnosiło się albo do samego 

i pole do popisu, i sadystyczna-twórczą satysfakcję 
nawet tam, gdzie .zwykła manipulacja" nie jest 
możliwa, albo gdzie nie wystarcza. 

Perfidia umożliwia przechytrzenie przeciwników 
i ofiar nienaiwnych, przeciwnie, samodzielnych i kry
tycznych w myśleniu i funkcjonowaniu, a nawet (może 
zwłaszcza) tych czujnych i nieufnych. 

Perfidia wymaga inteligencji, wyobraźni, pomys
łowości, inwencji twórczej, finezji. A przy tym jest 
imponującym zespoleniem .zimnej gry" z namiętnym 
zaangażowaniem. Manipulator tylko pozornie - jak ów 
pokerzysta z kamienną twarzą - wciela się w rolę 
beznamiętnego gracza czy wręcz zimnego drania. 
Zimny jest tylko na zewnątrz, w środku kipi lawa 
namiętności. Prawdziwa bowiem perfidia nie jest 
zajęciem ludzkich robotów, politycznych czy kryminal
nych cyborgów, lecz arcydziełem serdecznej 
złośliwości, mściwości, zawiści, nienawiści, w której te 
małostkowe, nader destrukcyjne emocje - z lubością 
pielęgnowane i kwitnące w postaci zawziętości -
owocują misterną precyzją i perfekcją w działaniu na 
szkodę innych. W zetknięciu z zimnym draniem każdy 
się ... sparzy. 

Manipulacja .pospolita" nie jest szczególnie wy
bredna. Podstępnie steruje się sposobem myślenia, 

emocjami i zachowaniami innych ludzi. W praktyce 

szkodnika, albo też do jakichś wspólnych i niezbędnych 
reguł oraz wartości. Po piąte, ową ufność przek
ształcono w naiwność dzięki własnej i cudzej obłudzie, 
chytrości (w której współuczestnicy się przeliczyli). Po 
szóste wreszcie, choć sprawca tego wszystkiego może 
zostać rozpoznany, a nawet zdemaskowany, to jednak 
pozostaje bezkarny dlatego, że jego wypowiedzi i czyny 
są zawsze wieloznaczne, ich rezultat jest przewrotny, a 
intencje i autorstwo dobrze zamaskowane. Spróbujcie 
mi cokolwiek udowodnić! Zawsze się wykręcę, bo 
przecież ja tego nie powiedziałem, nie moja ręka tego 
dotknęła. Człowiek perfidny, czyli perfident, knuje 
i zwodzi. Jego bronią jest intryga, a osłoną intrygi 
wdzięczna gra pozorów i ekspozycja różnych pokus
przynęt. 

Już samo okreśenie .perfidia" jest perfidne, 
bowiem pochodzi od łacińskiego słowa .fides" - wiara. 
To profanacja wzniosłego słowa. Ale informacja 
zawarta w takim określeniu jest prawdziwa: wywie
ramy wpływ na innych przez oddziaływanie na ich 
wiarę, a dokładniej przez pozyskanie i nadużycie tej 
wiary. W najdosłowniejszym przekładzie perfidia 
oznacza zatem sprzeniewierstwo, wiarołomstwo. 

Perfidia (podobnie jak ten odplamiacz, który żadnej 
plamie nie przepuści) zapewnia i efekty praktyczne, 

jest to wprowadzanie w błąd, dezorientowanie i dez
informacja, wytrącanie innych z równowagi, granie na 
emocjach i odruchach, żerowanie na stereotypach 
i uprzedzeniach, lękach, obsesjach; prowokowanie do 
zachowań nieracjonalnych, błędów i głupstw; 

posługiwanie się mistyfikacją - fasadami, grą pozorów, 
wytworzonymi złudzeniami . Także manipulowanie 
sytuacją - sztuczne zmienianie układu sił, okoliczności, 
przebiegu wydarzeń przez zastosowanie zaskakujących 
manewrów. 

Manipulacja .perfidna" to wyższa szkoła jazdy. 
Zakłada manipulowanie wymową własnych słów 
i czynów w kontaktach opartych na zbliżeniu ludzi 
współdziałających ze sobą, na spoufaleniu i powier
nictwie bądź w sytuacjach, w których pozornie brakuje 
kontaktu. Jest to przewrotne sterowanie wrażeniami, 

zamiarami i czynami innych. Działa się tak, aby 
wykorzystać nie tyle ich n ieświadomość, brak 
zastanowienia, wątpliwości itd., ile - obrócone dow
cipnie we własne przeciwieństwo - takie budujące 

przejawy cudzej podmiotowości, jak krytycyzm, 
sceptycyzm, ostrożność. Gracz perfidny nie pogardzi, 
co prawda, i tym, co w osobowości bliźniego jest ciasne 
i duszne: lękami, obsesjami, fobiami, urojeniami; 
zakłamaniem, chciwością, grzeszną pokusą. Nie 
omieszka skorzystać z okazji. Ale prawdziwie upojną 
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radość przeżywa, gdy przechytrzy spryciarza, gdy 
z mędrca zrobi głupka, cnotę zdemaskuje jako 
zakłamanie. 

Perfidia osiąga swój cel dzięki .manipulowaniu 
samym sprawstwem czynów i autorstwem wypowie
dzi". Szkodnik, złoczyńca działa podobnie jak kry
minalista w przestępstwie doskonałym. Jeśli nawet 
czegoś domyślamy się, to nie sposób tego udowodnić; 
pozostajemy bezradni i bezbronni w sferze domniemań, 
kto to zrobił, kto to powiedział i czy w ogóle to zrobił, 
powiedział. Albo też nasza pewność i jasność obrazu 
sytuacji pojawia się cokolwiek za późno, już po fakcie. 

Perfidia znajduje zastosowanie w psychotechnice 
(w kameralnych sposobach oddziaływania na jednostki 
i zespoły ludzkie), jak i w socjotechnice (w sterowaniu 
wielkimi grupami społecznymi, instytucjami, zunifor
mizowanymi masami konsumentów, widzów, czytel
ników). Szczególne zapotrzebowanie na nią powtarza 
się w działaniach politycznych. Dlaczego? Czyż może 
być inaczej, skoro polityka jest areną antagonizmów 
i konfliktów, którym odpowiadają postawy nie tylko 
partykularyzmu i stronniczości, ale czasem również 

wręcz zawziętości, nienawiści? Dlatego właśnie 
perfidię możemy oglądać na co dzień nie tylko w seria
lach latynoskich i ambitniejszych kryminałach. Odbie-

ramy ją na żywo w wielkich spektaklach i w kuluarach 
polityki. Wiedzą coś o niej oberpolicjanci, dyplomaci, 
szefowie i agenci służb wywiadowczych, miłosiern i 
inkwizytorzy, śliscy propagandyści, dyspozycyjni łowcy 
skandali ze sztabów wyborczych. ( ... ) 

Mirosław Karwat .o perfidii", Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2001. Fragment wstępu. 
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