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Na odwrocie Juliusz Słowacki w 1838 r. 

Rysunek .J. Kurowskiego. 

„Sen. nocy l.etwiej" - W. Szekspir. 
Przedstawienie Teatru S: ko!nego stycze·li 1953 r. 

Re: . Jan Krec,nwr. 

Do naszych widzów 

Obejmując kierownictwo artystyczne Teatru Nowej War
szawy, mamy przed oczyma dwa cele podstawowe: 

a) stworzyć wzorowy teatr dla młodzieży, 
b) oprzeć szkolenie młodzieży aktorskiej o praktykę na 

własnej scenie, pracującej na zasadach · normalnego 
teatru. 

Cele te wiąże jedna myfl wychowawcza: teatr nasz ma słu
żyć ideowo-kulturalnemu wychowaniu młodzieży oraz ideo
wo-zawodowemu doskonaleniu nowych kadr aktorskich. Są
dzimy, że są to zadania, które w znacznym stopniu zaryso
wują artystyczny i ideowy profil teatru. W .planie pracy wy-
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rażą się one przed wszystkim większą ilością premier. Oprócz 
sztuk, przygotowywanych przez stały zespół teatru, na na
szej scenie ukazywać się będą 1przedstawienia dyplomowe 
słuchaczy Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej. Przedstawienia te włączone będą do planu reper
tuarowego i wykorzystane w produkcji teatru. 

Zaczynamy więc dzisiaj „Balladyną" Juliusza Słowackiego. 
Jest to właśnie pierwsza praca dyplomowa tegorocznych 
absolwentów P.W.S.T. Przygotowała ją młodzież, która w tym 
roku kończy studia i po rocznej praktyce w Teatrze Nowej 
Warszawy, zasili inne sceny polskie. Reżyserował widowisko 
profesor P.W.S.T. Aleksander Bardini. 

W przedstawieniu „Balladyny" wystąpią w głównych ro
lach t..:.goroczni absolwenci Wydziału Aktorskiego P.W.S.T., 
sekundować im będą ich młodzi koledzy z niższych kursów. 
Ponad to wystąpi w „Balladynie" dwoje starszych aktorów 
Teatru Nowej Warszawy: Helena Uszyńska i Bronisław Dar
dziński. Swoim występem w przedstawieniu szkolnym wy
pełniają oni piękną, zdaniem naszym, funkcję wprowadzania 
na scenę młodzieży przez dojrzałych i doświadczonych kole
gów. Mamy zamiar obyczaj ten utrzymać i uczynić go sta
łym obyczajem naszych przedstawień dyplomowych. 

KIK?OWNICTWO ARTYSTYCZNE P.T.N.W. 

Jan Kreczmar - rektor P .W.S.T. 

Jan świderski - prorektor P .W.S.T. 
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„Panna Maliczewska." - G. Zapolska. 
Przedstawienie Teatru Szkolnego, kwiecień 1953 r. 

Reż. J. Romanówna. 

„Ostatni" - M. Gorki. 
Przeq.~ta.wienie Teatru Szkolnego, czerwiec 1953 r. 

Re~. W. Kra.ęnowiei:kt 



Irena Sccomska 

»Balladyna« Juliusza Słowackiego 
u1 Teatrze Nowej Warszawy 

W liście do matki 18.XIl.1834 r. , Słowacki pisze o Ballady-
. nie: Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica 
urodziła, ta tragedia jest najlepszą, zwłaszcza, że otworzyła mi 
nową drogę, nowy kraj poetyczny„. Tragedia cała podobna 
do starej ballady ułożona tak jakby ją gmin układał, przeci
wna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podo
bieństwu do prawdy. Ludzie jednak starałem się aby byli 
prawdziwi i aby w sercu mieli nasze serca„." 

Oceniając tak wysoko swój ludowy dramat fantastyczny, 
poeta miał przecież w dorobku kilkanaście utworów, które już 
w tym młodzieńczym okresie ukazywały kierunek talentu 
i wspaniałe tempo twórczego dojrzewania. 
Należały do nich: liryki powstańcze, buntownicze powieści 

poetyckie; dramatyczny debiut: Mindowe (1829) i Maria 
Stuart (1830):, po\~ t.ały już na emigracji autobiograficzny 
poemat ,,Godzina myśli" oraz dwa utwory, którymi w sposób 
najbardziej bezpośredni zareagował na klęskę powstania li
stopadowego: „Lambro" (1832) i pierwszy 1polityczny dramat 
„Kordian" (1833). Dał w nich ostry, bezwzględny osąd, przy
czyn ipowstaniowej katastrofy i jej sprawców. - Na tej dro
dze twórczej, gdzie ikażde dzieło było ogniwem idei narodo
wo - wyzwoleńczej , ta ludowa baśń dramatyczna mogłaby się 
wydawać kapryśnym anachronizmem. Tak nie było . 

„Ba1lladyna" mimo swego baśniowego charakteru włącza się 
w dotychczasową twórczość poprzez czujną, pełną sceptycznej 
ironii postawę poety w stosunku do otaczającej rzeczywistości 
politycznej zarówno sporów polsk!ich kół emigracyjnych, jak 
i ponurą atmosferę Francji okresu Monarchii lipcowej. Napi
saną w r. 1834 Balladynę" Słowacki wydaje w 1839 r., a więc 
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.JULIUSZ SLOWACHI 

BALLADYNA 

Przedstawienie dyplomowe słuchaczów IV roku 
Wyclziah1 Aktorskiego Państwowej Wyższej 

Szkołv Teatralnej w Warszawie 

Z udziałem artystów 
Państwowego Teatru 
Nowej \Varszawg 

STYCZEŃ 
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Pustelnik 

Kirkor 

Filon 

Chochlik 

Skierka 

Goplana 

Grabiec 

Balladyna 

Alina 

- BRONISŁAW DARDZIŃSKI 
(Ar1y~ta P.T.N.W.) 

·- Eugcr iu sz Robaczewski 
- Zbigniew Bogdański 

- .Jerzy Fornal 

--- Zdzisław Leśniak 

- Irena Szymkiewicz 

- Danuta Gallert 

-- Wiesław Golas 

- Felicja Tiberger 

- Danuta Firek 

O S O B Y: 

Matka 

Fon Kostryn 

Gralon 

Goniec z Gniezna 

I Poseł ze Stolicy 

Kanclerz 

Lekarz 

- HELENA USZYŃSKA 
(Artystka P.T.N.W.) 

- Jerzy Dobrowolski 

- Mieczysław Czechowicz 
- Zbigniew Bogdański 

- Zbi '.';ni ew Bogdański 
Mieczysław Czechowicz 
Jerzy Wojtczak (rok III-ci) 

- Stanisław Wyszyński (rok III-ci) 

- Franciszek Pieczka 

- Zygmunt Listkiewicz (rok III-ci) 

Pany, rycerze, służba zamkowa - słuchacze P.w.g,T. 

Dekoracje: Rumiński Tomasz (Wydz. Scenografii A.S.P.) Kostiumy : Gorazdowski Jerzy (Wydz. Scenografii A.S.P.) 

pod kierunkiem: PROF. R~MUALDA NOWICKIEGO 

MU Z Y KA; TADEUSZ BAIRD 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: PROF. ALEKSANDER BARDINI 



Charakteryzacja słuchaczów opracowana pod kierunkiem prof. prof. 

Janiny Macherskicj i Konstantego Pągowskiego. 

Muzyka w wykonaniu solistów Państwowej Filharmonii w Warszawie 

pod dyrekcją Jerzego Procncra. 

Asystent reżysera - Jerzy Dobrowolski (P.W.S.T.) 

Inspicjent: 

Stanisław Kamiński 

Kierownictwo Techniczne: 

Ryszard Depka 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Józefy Ki:ihler i Józefa KasprzaJ.:a 

Swiatlo: 

Stanisław Rawski 

Kierownicy pracowni: 

Stolarskiej: Tapicerskiej: Malarsko-Dekor. 
Jan Liberek Marian Wódecki Henryk Palisz 

Fryzjerskiej: 

Jerzy Bielecki 

Kierownik Sceny: 

Stanisław Zawadka: 

po pięciu latach bystrej obserwacji i gorzkich rozczarowań. 
Swiadczą o nich liczne aluzje i dygresje, zrozumiałe dla współ
czesnego czytelnika. Duch wskrzeszonego monarchizmu i feu
dalnej reakcji panował nad ujarzmioną Europą silniej niż kie
dykolwiek. Silniej i potężniej, niiż kiedy;kolwiek bunty i po
wstania wybuchały jednak przeciw legitymistycznej twierdzy 
Swiętego ,przymierza od carskiej Rosji po Włochy, Hiszpanię 
i Francję. Walkę prowadzono wszelkimi sposobami. Brał w niej 
udział również rewolucyjny poeta. Walczył, gdy oskarżał, 
walczył, gdy ukazywał małość i nikczemność „pomazańca" 
w koronie. 

Pustelnik - B. Dardziński. 
Filon - J. Forna~ 

W „Balladynie", króluje na tronie zbrodnia, pycha i okru
cieństwo w postaci Popiela IV i tyitułowej bohaterki. Spod 
płaszcza króla dzwonkowego Grabca ukazuje się majestat wy
szydzony płaski, chciwy i wulgarny. W tych trzech postaciach 
poeta pokazuje wyraźnie, jaką nędzę i 1potworność moralną 
może uświęcać nimb 'korony. Przepvszny podatkowy dekret 
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koronacyjny Grabca - to pamflet na finansową i bankierską 
politykę Guizota i Ludwika Filipa. Kariera Balladyny dążącej 
przez trupy i krew do korony, jest odbiciem błyskotliwych 
awansów społecznych tego okresu, 1udzi, którzy według okre
śleń balzakowskiego Vautrina pożerali się wzajemnie „jak pa
jąki" w dążeniu do władzy. Słowacki rzuca ostre światło nie 
tylko na zbrodnie okrutnych ludzi, ale na mechanizm ustroju, 
który wydaje takich właśnie „silnych ludzi" i takie im drogi 
wyznacza. Antyfeudalna i antymonarchiczna wymowa dra
m<1tu jest niezwykle sugestywna. 

Ukryta w migotliwych urokach fantastycznej scenerii, nie 
rzuca siE; uwadze widza, ni czytelnika wulgaryzującą tenden
cją_ Jest czytelna, widoczna i sama 1przez się, jako jeszcze je
den motyw ideowo - artystycznego oddziałyv•ania. W rene
sansowym „Śnie nocy letniej" Szekspir w tle ateńskiej sielan
ki miłosnej ukazyvvał żywych ludzi elżbietańskiej epoki. 
„Balladyna" - sen nadgoplańskiej nocy wiosennej, ludowa 
baśń o zbrodniczej siostrze zawiera „dziesięć tysięcv celów 
i tyleż prawie narzędzi'". Jest to pełny trójwymiarowy dra
mat, ukazujący głębokie perspektywy wiodące zarówno w ba
jeczny kraj młodości narodu, jak i we współczesność. Ludo
wość tego dramatu kojarzy się z fantastycznością, która jest 
przecież odwiecznym ludowym sposobem widzenia bogactwa 
i piękna zjawisk przyrody. Ludowość Balladyny polega nie 
tylko na wyborze tematyki i środowiska, wyraża się w przyję
ciu norm moralności i optymizmu, którego podstawą jest wia
ra w sprawiedliwość. Bo wbrew posępnemu kolorytowi l·rwa
'Nej tragedii nie ustępującej pod tym względem przed „Kró
lem Learem", ni „Mackbetem" ... „Balladyna" zawiera typowy 
dla ludowej baśni epilog optymistyczny. 

Zbrodnia, która naruszvła wielokrotnie porządek społeczny 
została ukarana. Giną najwinniejsi, którzy się wydawali wyż
si ponad prawo. Symboliczna jest scena śmierci zbrodniarki. 
Ostatecznie osądza się i skazuje na śmierć ona sama, zarówno 
pod naciskiem prawa, jak pod wewnętrznym nakazem spo
łecznej sprawiedliwości. Zostaje lud, który walczył nie tylko 
o cudowną koronę, zapewniającą błogą pomyślność, ale o spo
kój dla udręczonego narodu i wyniszczonej ziemi. Karzący 
piorun oczyści przesiąknięte trupim zapachem powietrze, nie
bieski deszcz spłócze ślady wielkich zbrodni. Kraj odżyje, na
stanie okres pracy i pokoju, który był zawsze celem zarówno 
modlitw jak i buntów ludu krzywdzonego i walczą~ego. Być 
może w którymś z zamierzonych sześciu dramatów historycz-
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nych poeta ukazałby .j::-.kiś ciąg dalszy. „Śni mi się jal~aś wiel
ka przez wieki idąca powieść", marzył. Te dramaty _h1s~oryc~
ne nie były tylko snem na jawie. Zaró~no tra?ycJ.a, J.ak ~1: 
storyczna wiedza współczesna wbrew histogra~11. memieck:eł 
przekazywała wiadomości o zorgani.zo.wa?ych JU~ w drugie] 
oołowie tysiąclecia państwach slowianskich, gdzie panowały 
~yraźnie różnice stanowe i konflikty polityczne i społeczne. 

Graion - Z. Bogdaiiski, Balladyna - F. Tiberger 
Von Kostrym - J. Dobrowolski. 

Pogański kraj czarów Goplany i elfów ukazuje; ja.k. u ~ e: 
kspira, oczom ludu urzekającą urod_ę nad~oplansikieJ z1e~1 
i tłumaczy dziwność splątany:h ludzki~h .losow .. W rzeczyw~
stości element fantastyczny Jest tu silme splec10ny z rea;h
stycznym. Goplana zawiązuje ir:tryg~, .sp~awia „cud w baje~"~ 
gdzie rycerz w złocistej karecie za]ezdza do . chaty . ubogie] 
wdowy, niemniej realni, żywi ludz.ie i ich nam1ętnosc1 kształ
tują los i gotują przeznaczenie. Dzieje Balladyny, Ko~tryna 
a nawet szlachetnych lecz niedołężhych bohaterow - Kirkora 
i Popiela III spełniłyby się bez udziału świata czarów. 
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Jak zawsze u Słowackiego , najcenme1szą dla teatru zdoby
czą są postacie dramatu. Najpotężniejszą z nich Balladyna. 
Sylwetka mocna, o wielkich namiętnościach i nie mającej gra
nic pysze. Od pierwszej sceny, pełna niepokoju, i nieuświado
mionych pożądań, odcina się mocno od wieśniaczej rodziny. 
Niezrozumiała i udręczona , staje się naraz groźna, gdy pojawia 
się reailna okazja kariery życiowej .i walki. Bije z niej nieu
jarzmiona siła, dążąca naprzód, niecofająca się przed niczym, 
świadoma swych celów. · 

Nie jest to jednak czarny charakter ze starego teatru, ani ja
kiś demon mściwości i mordu. Balladyna wie, co czyni, na co 
się waży. Wbrew pozorom, zna siłę cierpienia. W swej nisz
czycielskiej drodze ma momenty uczuciowych załamań. 
(W chwili zabójstwa Aliny, „ ... któż zabija za malin dzbanek 
siostrę ... " , gdy po zamordowaniu Grabca cofa się ze zgrozą, na 

Zbiorowa scena z obrazu ostatniego. 

myśl, że nie urodzone dziecko może wiedzieć o jej zbrodni; ja_
kąż milczącą walkę czuje się w niej w momencie śmierci mat~i. 
I tu zwycięża ostatecznie piekielna pycha i żądza utrzymania 
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się za każdą cenę na tak 1krwawo wywalczonym tronie). ~az
da z postaci scenicznych jest zindywidualizowana, wyrazista, 
pełna prawdy, nawet w krótkich epizodyczn_ych momentach, 
które się w i ążą w jednolitą mocną ~onstrukc]~ tego dramatu. 
(Pełna lirycznego uroku, kontrastu3ąca z. ~łow~ą _boha.terką 
Alina· zdobvwająca się na największe posw1ęceme slepe] ma
c1erz;ńskiej " miłości wdowa, zdradziecki „jurgieltnrk", „Ko-
stryn", czy „z chłopa król" Grabiec). . . . 

W ,.Balladynie" w sposób nowatorski Słowacki potrafił wy
równać i zapełnić lukę w rozwoju ·polskiego dram~tu od c~a
sów Renesansu , tworząc nie spotyikany u na:~ do Jego czaso:w 
typ „szekspirowskiego dram~t~ o .. harmoni]nym połąc_zemu 
wielkiej tragedii z elementami ironu, ludowego ~umor~ ~ fa_n~ 
t astyczności . Bbrąc za temat fragme?t. odle~łeJ ~ł~w1ans~i~] 
legendy umiał ożyw i ć ją treści~mi ~woJeJ epoki: a Jednoczesme 
mimo historycznych anachromzmow stworzyc dramat naro-
dowy. . . . . 
Olśniewające bogactwo poetyckich obrazow, siła realizmu 

postaci, charc:kterów i wewnęt~znyc~ treś~i drarr:a.tu, były 
śvviadectwem wysokiej dojrzałości, zarowno ideowe] łak ar~)'.
>-tycznej i stanowiły w pewnym sensie po~su~owam: mo~h.
wości twórczych Słowackiego w tym okresie ]ego tworczosc1. 

Irena Secomska 
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NAJBLIŻSZE PREMIERY 
TEATRU NOWEJ WARSZAWY 

w wykonaniu artystów P.T.N.W. 

„LEGENDA O MIŁOŚCI" 

NAZIMA HIKMETA 

* ie * 

w wykonaniu absolwentów P.W.S.T. 

„N A D Z I E J A" 

H. H E I J E R M A N N S A 



Cena 1 zł 

Nakład 5000. Obj. 1 ark. Papier rotogr. zdziery. 
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