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W liście do Zygmunta Krasińskiego, którym Słowacki jakby 
wstępem poprzedził Balladynę dowiadujemy się , że zami;ll;elll jego było 
napisać sześć tragedii czy kronik dramatycznych, przedstawiających 
bajeczne dzi.eje PolskJ. 

„Cienie już różne - p isze Słowac - ludzi ~ niebyłych wyszły ze 
mgły przedstworzenia i otaczają mnie ciżbą gwarzącą : potrzeba tylko, 
ażeby zebrały S"ię w oddzie lne tłumy, ażeby czyny ich ułoży ły się 

w postacie piramidalne wypadków , a j edną p o drgu ie j garstkę na świat 
wypychać będę : i sprawdzą się mbże sny mego dz i eci ństwa. Bo ileż to 
razy patrzą c na stary zamek . koronujący ruin ami górę mego rodzinnego 
miasteczka. marzyłem, że ki edyś w ten wieniec wyszcze rbiony ch murów 
nasypię widm, duchów, rycerzy ; że odbuduję upadłe sale i oświecę je 
przez okna ogn'em piorunowych nocy, a sk lepieniom każę yowtarzać 

dawne Sofoklesowskie „niestety". A za to imi ę moje słyszane będzie 

w szumie płynącego pod górą potok u , a j akaś n iby tęcza z mysli moich 
unosić się będZ:e nad ruinami zamku ... Tak„. z Polski dawnej tworzę 

fantastyczną legendę„ ." 

Legendę tę należało rzeczyw!ścle „tworzyć", albo·wi em polska litera 
tura ludowa nie dostarczała dość b ogatego materi ału legendy przed
historycznej, z którego by można ją zbudować. Z jednej struny utru
dniało to pracę, ale równocześn:e poeta zysk'.wał przez to ogromną 

swobodę, mógł dowolnie rządzić wyobraźn ią , wzbogacać i rozwijać 

szczupłe wątki według potrzeby, s tosowni e do założeń artystyc:mych. 

W zestawieniu motywów szedł poeta za wskaźn'kiem baś ni ludowej 
nie uznającej żadnych uśoi śleń miejsca .i cz.a.su; zdawał sobie sprawę 

z tego, że opowiadania ludow e wyrażają raczej poglądy moralne i uczu
cia ludu, malują jego dolę, że to jest ich głównym celem ; a odtwarz.ając 
jakąś przeszłość kEztaltują j ą według zakr esu i j akości własnych w y
obrażeń n 1e dbając zupełn i e o w:erność hiEtoryczną . 

Ale Słowacki nie znal ludu i jego twórczości z bezpośredn'ego z nim 
zetknięcia ; si ęgnął więc do znakomitych opracowań, w których wyczu
wał pod Ezatą artystyczną prawdę wyobrażeń ludowych: są tu Chodźki 
Maliny oraz Mickiewicza Lilie i Swi tezianka. W stylu tych ballad, w ich 
duchu powstała w 1834 r. BaHadyna, baśń o złej dziew czyn.Ie, która . 
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.JULIUSZ SŁOWACKI 

BALL~DYNA 
Tragedia w 5 aktach 

Osoby: 

PUSTELNIK Popiel! III . wygnany 

KIRKOR, pan zamku 

ZBIGNIEW SZPECHT 
HENRYK ŻUCHOWSKI {

BOHDAN SOBIESIAK 
GRABIEC, syn zakrystiana . . RYSZARD ZIELIŃSKI 

MA TKA, wdowa 

FILON. pasterz 

ł3ALLADYNl· 
jej córki 

·AUNA· 

BOHDAN MIKUĆ 

WANDA JABŁOŃSKA 

{ 
JADWIGA SIENNICKA 

. JANINA WACHOWIAK 

. {ELŻBIETA JAGIELSKA 
WANDA OSTROWSKA 

VON KOSTRYN, naczelnik straży 
zamku Kirkora 

GRALON, rycerz Kirkora 

KANCLERZ 

f 
ANDRZEJ CHMIELARCZYK 

· . ZDZISŁAW JÓŻWIAK PAZ · · · · · · · 

POSEŁ ZE STOLICY GNIEZNA . 
LEKARZ KORONNY . . 

BRODACKI (III r.) 
* • (III r.) 

PANY - RYCERZE - SŁ UZBA ZAMKOWA (słuchacze III r. PWSA) 

OsQby fantastyczne: 

GOPLANA, nimfa, królowa Gopła t<RYSTYNA FROELICH 
CHOCHLIK j)ANUTA KŁOPOCKA 
SKIERKA WANDA CHWIAŁKOWSKA 
WIDMA Słuchaczki III r . PWSA 

Rzecz dzieje się za czasów bajecznych, koło jeziora Gopła 

LEOPOLD MATUSZCZAK 

JZBIGNJEW SZPECHT 
~. \HENRYK ŻUCHOWSKJ 

BOH:QAN SOBIESIAK 
RYSZARD ZIELIŃSKI 

f 
ELŻBIETA JAGIELSKA 

· W ANDA OSTROWSKA 
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chciwa władzy iii panowania, d'dzlie do swego celu przez zabójstwo siostry 
i ciągnące się za nią całym pasmem morderstwa i zbrodnie, dopóki nie 
dosięgnie jej śmierć, na którą sama s1ę skazała. InformuJąc matkę 

o Balladynie (list z 18 grudnia 1834 r.) Słowacki p i sał: „Tragedia cała 
podob'na jest do starej ballady ułożona tak, jakby ją gmin układał". 

$wiat, w którym slię rozgrywają te dziwne wypadki, to świat zrodzony 
w całości! w fantazji poety. Nietylko Goplana ze swoim Skierką i Choch· 
likiem, ale również Popiel III i wszystkie postacie są wytworem wy
obraźni; kh współistnienia w jednym miejscu 1 cza f:Jie nie da się po
mieścić w żadnej rzeczywistości istniejącej, w żadnej epoce historycznej. 
Wypadkil zestawione na scenie sa samymi anachronizmami; motywacja 
!eh, związek między sytuacjami pełne są nieprawdopodobfeństw, urąga

jących zdrowemu rozsądkowi . Fantazja pQety n !e uznaje żadnych ogra
ni-czeń, buja swobodnie, igra z ludźmi i przypadkami. Akcja toczy się 
wartko, iskrzy się a r cytworami mowy i wiersza pol1'ki ego, zmieniają 
się ustawicz.nle nastroje i tony od t ragicznej grozy poczynając - na 
grotesce kończąc. W spornbie potraktowania tego materiału fantastycz
nego miał Słowacki j uż przed wi ekami gen ialnego poprzednik11. Był nim 
Ariosto, poeta włoski wieku XVI, który w swojej epopei pt. Orland 
Szalony i.grając obranym tematem Fkła d ał wątki z n aj bardziej niezwy
kłych przygód bohaterów, wzbogacał je n ajbardziej nieprawdopodobnymi 
pomysłami baśniowymi. 

„W tym samym l'ś e d Kra i ' "'~Jego Słowacki wyj aśn'a: „Wychodzi 
na świat Balladyna z ariostycznym uśmiechem na twa rzy, obdarzona 
wewnętrzną Sli łą urągania się z tłumu ludzki ego, z porządku t ładu, ja
kim się wszystko dzieje na świeC:e, z nieprzewidzianych owoców, które 
wydają drzewa, ręką ludz i szczepi-one. N iech naprawiacz wsze!k'.e.go bez
prawia Kirkor pad a ofi arą ·swoich czy~tych zam'.ar6w; n iech Grabiec 
miłuje kuchnię Kirkor.a; n iechaj pm,v-' etrma Gophi na k ocha się w ru
mianym chłop i e, a sentymentalny F lJ on szuka umyśl nie męczarni miłos

nych i um;irłej kochanki ; niecha j tysiące anachr on'zmów przerazi śpią
cych w grobie hLstoryków i k ron2k.arzy; a jeżeli to w szystko ma s'łę 

żywota. jeżeli utworzyło się w głowi e poety podług praw osk'ch, jeżeli 
natchnieni€ n;e bylo goraczka. ale .sku tkiem te j dziwn ej władzy. która 
szepcze do ucha nJgdy wprzód niesly~zane ·wyrazy, a oczom pokazuje 
nigdy, we śnie nawet niewldz;ane iistoty; j eże1i instynkt poety był lep
szym od rozsadku, który n'eraz tę lub ową rzP z pot p il: to Balladyn'!: 
wbrew rozwadze i histor i"i zost:m1e królową polską, a pl-0run. który spadł 
na iei chwilowe panowanie , błyśn ie :il roztworzy mglę dziejów prze
szłości". 

W tym zeFt.awieniu różnorodnych elementów treściowych i formal
nych szedł Słowacki za postulatami poetyki rom antycznej. Na ich dobór 
wywarł niezaprzecz.ony wpływ Szekspfr, genia lny przetwórca elementów 
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ludowych ·w dzieło artystyczne; ale Słowacki daleki był od ·prostego 
naśladownictwa, przetwarzał raczej oryginalnie motywy i zespala} 
,,]graszki fantastyczne Snu nocy letniej" z tragiczną kosekwencją Makbeta 
i rozszalałą grozą Króla Leara tworząc jakby ich syntezę" (Kleiner). Do
strzegał to już Zygmunt Kras1iński·, który wydał taki sąd o Balladynie: 

„Balladyna jest to najpiękniejszy Sen nocy letniej, najprześliczniej sza 
epopea, ale nie homeryczna jak Pan Tadeusz, tylko ariostowska, sama 
z siebie żartująca, pryskająca na wszystkie strony fantasmagorią, ka
pryśna, swawolna, a zawsze i wszędz'.e przyciągająca, wijąca się w górę 
jak Goplana, by się roztopić .li1 zniknąć, aż c:i, co patrzyli, a teraz nie 
widzą już nic, tęskn:ć muszą." 

Mimo fantastyczność , mimo kapryśną zmienność i rozmaitość Sło

wacki starał się - jak sam o tym pisze w liście do matki - „aby ludzie 
byli prawdz:wi, aby w sercach mieli nasze serca". I osiągnął to. Zro
dzone.„ z fantazji poety reprezentują osoby dramatu postaci rzeczywi
stości polskiej, polskiego charakteru. Nietylko to - świat ludzi i spraw 
w Balladynie wyraża przede wszystkim typowy ludowy pogląd na 
świat, wartość uczuć, namiętności i czynów, daje wyraz głębokiemu po
czuciu moralnemu podkreśla konieczność ponoszenia kary za popeł

nione winy. A zagadnien:e winy postawione zostało dobitnie i jasno. 
Ludz:e w tej tragediii nie są marionetkami ani ofiarami· przypadku -
jak to niejednokrotnie próbowano imputować Słowack:emu przy sposo
bności omawiania ideologirl Balladyny. Istnieje raczej według koncepcji 
poety jak:ś nadrzędny ład, obowiązujący na świecie, a symbolizowany 
przez Goplanę, w myśl którego ludzie dzńa l ając nie popełnialiby błędów, 
Ale ludzie albo go nie znaj ą i znać nie chcą, albo ulegają swoim namięt
nośc:om nieopanowanym, albo nie mają dość sil li. woli, ażeby starać się 
go przezwyciężyć il ziemnić walką. I wtedy stają sl'.ę <>flarą własnej 

lekkomyślności, własnej słabości, własnego nierozumu - brną w życiu 

od słabości do .słabości' , od przestępstwa do przestępstwa, od nieszczęścia 
do nieszczęścia - dopóki nie przebierze się miara i nie padną przy
gn:ecieni ciężarem włmsnych win. Pokazując w ujęciu baśniowo-legen

darnym świat jako igraszkę w rękach przypadku, ludzi zawiedzionych 
w swoich nad:lJiejach i planach, bohaterów zużywających swe siły bez
celowo - Słowacku stworzył tragedię romantyczną : zmuszał widza do 
odczucia z jedne j strony grozy l lęku, a z drugi€j do współczucia dla 
zmarnowanych wysiłków człowieka . Ale równocześnie Balladyna budzi 
w widzu potrzebę, zas tanowienia się nad otaczającą go rzeczywistościlł 
i poszuki ania w niej pełnowartościowych celów, tworzenia sprawi~ 
dliwych form istnienia i warunków, doboru właściwych środków dzia
łania i walki I to jest radosna konstruktywna wartość tej smutneji 

tragedi.i. 
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W Lodzi grana była Ballad yna przed obJęciem dyrekcj i przez A lek
sandra Zelw erowicza po r az p :erw sz w r . 1907 z Turow'. czówną w roli 
tytułowej. P o raz drugi wystaW::ono j ą ' sezonie 1918/ O; Balladynę 
grała wówczas przebywająca w Łodzi n gościnnych występach Wanda 
Siiemiaszkowa. Wreszcie po raz trz..eci weEZła Balladyna na deski sce
n:icz.ne za dyrekcjj Arnolda Szyfmana w -ezonie 1927/ 8. Balladynę grała 
wówczas Irena Horecka, matkę Anton,ina Dunajewska, Skierkę Wanda 
Jakuruńska, Grabca Woskowski. Czwarty ra z grano Balladynę w Łodzi 
w reżyserii Henryka Szletyńslciego z Zofią Tymowską w roli tytuło

wej. Premiera odbyl;a : ę drria 1 maja 1936 r . Wszystkie te przedsta
wienia podkreślały charakter baśniowy w duchu szekspirowskiego Snu 

'IWC11 letniej. 
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej przy tępującej do scenicznej 

realizacji Balladyny przyśw~ecał jako naczelne zadanie wydobycie jej 
walorówi ideowych i artystycznych poprzez właściwe i wyraziste uwy 
datnienie zamierzeń !i. wykonanla autora. 

Przed laty, ktoś czytający żmiję wygłos.ił sąd o twórczości Słowac-

kiego, że tam, gdzie inni zb'.erali zaledwie cegiełki, on wzniósł mury 
całe. I Balladyna jest właśnie taką całością na olbrzymią skalę; nale
żało więc stosownie do tego ukształtować j ą mon u me n t a 1 n i e bez 
zatracenia w n'.ej jednak jej cech wyobrażni lu d owej, 

Służy temu przede wszystkim strona dekoracyjna. Balladyna jest 
pojęta jako poezja odwiecznetlo, tajemniiczego boru, który stanowi jedno
lite niezmienne tło rozgrywającej s1ę akcji. Atmosferę ludowości wnosi 
motyw muzyczny, który początkowo wygrany na pastuszej fujarce 
przewija się w dągu całego dramatu towarzysząc ludzkim postępkom, 

a w punkcie kulminacyjnym wybucha potężnymi akordami gniewu 
i kary. 

I gra aktorów zharmonizowana została z zasadniczym pootulatem 
monumentalirz:mu; pozbawiona szczegółów rozpraszających w ruchu 
d geście, koncentruje się na uwydatnieniu przede wszystkim tekstu; 
wydobyć niezrównane, a tak różnorodne piękno wiersza Sł-0wackiego, 

piękno mowy polskiej, było głównym celem przyświecającym młodym 
wykonawcom arcydzieła romantycznego. 

cały wysiłek młodego zespołu szedł ku temu, by realizacj a sceniczna 
stała się choć w części godną sądu, który sam poeta o swoim dziele wy· 
powiedział w liście do matki-: 

,;z, wszystk:ich rzeczy, które dotychczas mózgownica moja urodziła, 
ta tragedia jest najlepszą, zwł.aszcza, że otworzyła mi nową drogę, nowy 
kraj poetyczny, nietkruęty ludzką stopą, kraj obszerniejszy, niż ta 
biedna ziemia, bo d:dealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo k ochana, co to za 
d2tlwna kraina ... " 

JULIUSZ SALONI 

BIEŻĄCY REPERTUAR 

PANSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO w Łodzi 

ul. Obrońców Stalingradu Nr 21 

EVAN MAC COLL 

„ZATRZYMAC POCIĄG" 
Sztuka w 3 aktach 

WILIAM SZEKSPIR 

„POSKROMIENIE ZŁOSNICY" 
Komedia w 5 aktach 

ALEKSY ARBUZOW 

„T A N I A" 
Sztuka w 4 aktach 

B. SZWARC 

„KOPCIUSZEK" 
Baśń sceniczna w 8 obrazach 

REPERTUAR PAIQ'STWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO 

W PRZYGOTOWANID 

SULIUSZ SŁOWACKI 

„M A Z E P A" 
Tragedia w 5 aktach 



ZE ZBIORÓW 
atralnego 

PLANOWANE WZNOWIENIA 

PARSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO w t.odzi 
ul. Obrońców Stalingradu Nr 2i 

FRYDERYK SCHILLER 

„INTRYGA I MIŁOSC'' 
Tragedia w 5 aktach 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

„L A S" 
Komedia w 5 aktach 

BIEŻĄCY REPERTUAR TEATRU MŁODEGO WIDZA 

JULIUSZ SŁOWACKI 

„BALLADYNA '· 
Tra~edia w 5 aktach 

(W wyknnaniu absolwentów P. W. S. A.l 

H ERMAN H EIJERMANS 

„NA DZIEJA" 
Dramat rybacki w :-i akt;ich 

(W wykonaniu absolwentów P. W . S. A.) 

REPERTUAR TEATRU MŁODEGO WIDZA W PRZYGOTOWANIU 

J ERZY SZANIAWSKT 

„ŻEGLA RZ" 
Sltu ka w 3 aktach 

(W wyk onantu absolwentów P W S. A .> 

Biuro Organi7.acji Widow n Łódź, ul. Obr. S talingradu 21, tel. 1~1>-38 
przyjmuje zamówwnia na bilety ulgowe do obydwu teatrów (na mie

siąc wcześniej w g z. od 8 do 13 i od 18 do 20. 
Kasa Teatru Powszech nego c1ynnn p rzez c!lh' tydzień od godz. 10 do U 

i od 16 do rozpoclęcia przed t wt!.'nia (z wyjątk iem poniedziałków). 

!Casa Teatru Młodego Widza czynna w dniach przcd ~tawień od podz. 10 
do 13 i od 16 d o rozpoc..:ęcia przedst. w icnia. 

Pt'ZNI pr..:edai bilf"tńw normalnych w „ORBISIE" 'fM f. ul PioW-
.mw'>ka 65, tf'l efon 121-03 


