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Z listów Słowackiego 

Do Zygmunta Krasińskiego 
(Li~t ten stan0w1 j,Jrzcumowę autora do Balladyny, podajemy fragmenty) 

„Wychodzi na świat Balladyna z ariostycznym* uśmiechem na twa
rzy, obda rzona "vnę t i'zną siłą urągania się tłumu ludzkiego, z porządku 
i z ładu, j ak im s ię wszystko dzieje na świecie, z nieprzewidzianych 
owoców, które wydaj ą drzewa rękq ludzi szczepione. Niech naprawiacz 
\l.'Czelkiego bezprawia Kirkor p ad a ofiarą swoich czystych zamiarów: 
niech Grabiec miłuje kuchnię Kir kora; niechaj powietrzn3 Goplana ko
cha się w rumianym chłopie , a sentymentalny Filon szuka umyślnie 

rnęczatni miłosnych i um;_irłej kochanki; niechaj tysiące anachronizmów 
przerazi śpiących w grobie historyków i kronikarzy; a je;~eli to wszystko 
ma wnętrzną silę żywota, jeżeli stworzyło sic; w głow i e poety podług 
praw Boskich, j eżeli natchnienie nic było gorączką, ale skutkiem tej 
dziwnej władzy, która szepce do ucha n igdy wprzód nie o.łyszane wy
razy, a oczom pokazuje nigdy, we :śnie na wet nie widziane istoty, j ·.:-ż:> li 
instynkt poetyczny był lepszym od roz s<1dku, który nieraz tę lub ową 
1zecz potępił: - to Baliadyna wbrew rozwadze i hi storii zostanie kró
l OW<l polsk<J, a piorun, który spadł na jej chwilowe panowanie, błyśnie 

roztworzy mgłę dziejów przeszłości. 

Uśmiechnij się teraz Irydionie, bo oto naśladując fran~uskich poetów 
powiem ci. że Bal.ladyna jest tylko epizodem wielkiego p oematu 
w r odzaju Ariosta, który ma się uwi•p:ać z sześciu tragedii, czyli kronik 
dr<imatycznych. Cienie już różne ludzi niebyłych wyszły ze mgły przed
slv.-orzenia i otacz&.ją mnie ciżbą gwarzącą: potrzeba tylko, aby się 

zcbra ly w oddzi lne tłumy, ażeby czyny ich ułożyły się w postacie p ira-

* • iio;;i - (1474-1533) znany poeta włoski, autor Orlanda Szalonego. 



mida1ne wypadków, a jedną po drugiej garstkę na świat wypychać 
będę i sprawdzą się może sny mego dzieciństwa . Bo ileż to razy. patrząc 
na stary zamek, koronujący ruinami górę mego rodzinnego miasteczka, 
marzyłem, że kiedyś w ten wieniec wyszczerbionych murów nasypię 

\';idm, duchów, rycerzy; że odbuduję upadłe sale i oświecę je przez okna 
ogniem piorunowych nocy, a sklepieniom każę powtarza(; dawne Sofo
klesowe „niestety" ! A za to imię moje słyszane będzie w szumie pły
nącego pod górą potoku, a jakaś niby tęcza z myśli moich unosić się 
będzie nad ruinami zamku''. 

„Doniosły mi Sylfy, żeś powędrował teraz odwiedzić Etnę czerwoną: 
posłałem natychmiast Skierkę, aby ci na drodze wszystkie pootwierał 
kwiaty i wszystkie gwiazdy nad tobą zapalił; za to przez wdzięczność, 
stanąwszy na szczycie wulkanu, spojrzyj na mórz rozległe błękity i po
myśl, że niedawnymi czasy przez te zwierciadła wędrował okręt mój, 
jak łabędź żaglami nakryty. Powiedz, czy nie dojrzysz jakiego rysu 
na fali , jakiego śladu po zniknionym okręcie? Księża wtenczas śpiewali 
hymn do Najświętszej Panny, a ja stałem z wlepionymi w ogień Etny 
oczyma, smutny, że mnie fala znów tylko do Europy doniosła. Słuchaj 
w ciszy powietrznej, czy echo tego hymnu który mi serce uciszał nie 
drga dotąd w kryształowej atmosferze? Sz~kaj mojego śladu w p;wic
trzu i na fali, a jeśli o mnie na fali i w powietrzu nie słychać, to znajdź 
mnie w sercu twoim i niech ja będę jeszcze z tobą przez jedną go
cizinę. Wszak darem to jest Boga, że my umiemy myślą latać do siebie 
w odwiedziny. 

Rozpisałem się długo, a zamierzyłem był tylko napisać: 

Paryż, dn 9 lipca 1839 r. 

Do Matki 

z dnia 18. XII. 1834 r . Genewa 

Autorowi Irydiona 
na pamiątkę 
Balladynę 

poświęca 

Juliusz Słowacki 

„Całe dnie przepędzam w domu przy moim kominku, całe długie 
wieczory przez te dwa miesiące trawiłem na pisaniu. Od kilku dni 
dopiero kończyłem moje prace. ·. . i teraz czuję jakąś otrętwiałość ... 
Zdaje się, że przez ten czas natężone władze myślenia rozkręcają się 
teraz jak struny jakiego instrumentu - i za kilka dni powrócę do 
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zupełnej ciszy zwyczajnego życia. To - smutno!. . . Jttż wieczorem 
żadne mary nie przyjdą mnie nawiedzać, żadna idealna piękność nie 
uśmiechnie się do mnie - a tyle idealnych figur przeszło przez mój 
r.okój w ciągu tych dwóch miesięcy. Niektóre wyszły przez okna, inne 
:;paliły się w żarze kominka , inne nareszcie zostały za;;uszone w pa
pierze jak bra tki albo inne kwiatki niepełne" . 

„Od ostatni go mego listu, w przeci ągu miesiąca uplynioneg \ napi
sałem nową ztukę teatralną - niby tragedię, pod tytu ł . .Balladyna . 
Z wszystk -_ ch r zeczy , k t óre dotychcza m oja mózgow ica urodzi a , t a 
tragedi a jest naj lepsz - zwłaszcza, że otworzyła mi nową drogę, nowy 
kraj p oety czny, nie tknięty nigdy ludzką stopą , k raj ob.1zerniejszy niż 
ta biedna ziemia, bo id ealny. Zobaczysz kiedyś, l\:Iam o kochana, co 
to za dziwna kraina - i cza~y . Tragedi a cala podobna d o starej ba llady, 
ułożona tak, jak y ją _gmi układ ał , przeciwna zu pelnic prawdzie histo
rycznej, czasem prz ciw n a podobieństwu do prawdy. Ludzi e jednak 
:>tarałem si ~, aby b li p rawdzi wymi i aby w sercu m ie · nasze ·erca .. . 
Ni c mogę tu d · ć Ci, ko hana Mamo, wyo rażenia dok ladnei.;o rodz, ju 
dramatyczności w mojej tragedii. Jeżeli m a ona r od zinne podobieńst wo 

z którą znajom , sztuk ą , t o chyb z Króicm Learem. Szekspira . O gdy by 
~tanqła kiedy przy królu L earze! " 

Z dnia 5. II. 1835 r. 

„Zakończyłem moje zimow e prace i z dwóch tragedi i jedna mi tyll o 
została, bo jedną spaliłem w moim kor inku. l\.Iazepę t aki sml'tny los 
~.potkał. Druga zaś, pod tytuł.em Balladyna jest moją faworytką -
i b dzie czekała, aż będę mi ał czym posmarować p ra sy drukar!::kie 
Zdaje się , ze mię m oi księgarze haniebnie oszukuj ą . bo m i przestali 
przesyłać rachunków i milczą, jak krety w norze". 

Z dnia 20. X. 1835 r. 

„Pi szę Ci, droga moja, otwarcie cały stan mojej kasy. boś mi ka-
7ała, abym tak czynił. Książki moje mało mi przynoszą, bo daleki od 
Paryża wystawiony jestem na wszelkie szachrajstwa księgarzy. Ci mi 
przysyłają rachunki, których ~prawdzić nie mogę i czasem po k ilka
dziesiąt franków dają, kiedy im się podoba. Przychód dwóch pierw
szych tomów poszcdl: na druk następnych, a te zaledwie się teraz 
opłacają. Jeżeli co będę drukował, będę się starał przedać księgarzom 

z góry. Pfe - jak to niegodne łączyć pisanie z pieniędzmi! Lepiej 
jednak nic nie zyskiwać, jak przedawać za pieniądze opiniją i imagi
nacją . Ty, moja droga, nie będziesz mną pogardzać za to, że ja na moje 
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pioro wielkiego odbytu znaleźć nie mogę, - Idę nieznany i smutny, ale 
kiedyś może powiedzą ludzie, że wart byłem - własnego domku, ogrod u 

kilku przyjaciół". 

„Dziś widziałem jednego z moich ziomków, który po kilka razy na
:;rywał mi~ poetą , a na końcu wyznał, że nic jeszcze nie czytał mojego. 
Prawda, ze to był handlarz winny, który z próbkami jeździ po świecie 
i interesa domu swojego załatwia" . 

Z dnia 29. V. 1836 r. 

„Przeczytałem był wszelkie moje prace Filom*, które się im nie 
bardzo podobały - i mówili mi zawsze, że szlachta nie zrozumie. Mło
dzi moi znajomi z chciwością pożerali, cokolwlek im udzieliłem . Wiesz, 
droga, że dusza najmędrsza wiele ma miłości własnej - i choć się JeJ 
broni jak może, mimowolnie jednak woli pełne zapału pochwały niż 
zimne i grzeczne pochwalenie krewnych". 

Z lutego 1845 r. 

. „Więc. jes.t kilka frazesów przyjętych, w które ja koniecznie mus?.ę 
się u~rac, mm wystąpię ... Zamiast powiedzieć krótko: kocham Cię, 
drukuJą_c to samo, muszę wyrazić się w bezokolicznościowym trybie, 
~P-. posiadasz serce Twego syna -- to okrągło i pięknie; tak gadają 
t piszą umarłe narody ... 

." · · · da~ę _wam w poezji język gadany, prosty, niewymuszony, który 
kazdą mysl Jak potrawę ciepłą na stół pc:daje". 

„V:'ięce~ ~i powiem - wystaw sobie chłopka bogatego z rodziną już 
czytac umieJącą - za sto lat - w cichym gdzieś domku pod Krakowem. 
Odpoczywa po wojnie - szczęśliwy - ogie1i pali się w izbie, a przy 
} alend~rzu już niektóre k siążki znajdują się na stole. Wy~t.awże g~ 
~ob'.e'. .ze czyta Balladynę - ten utwór bawi go jak baś1i, a razem uczy 
JakieJs harmonii i dramatycznej formy. I otóż dla tego chłopka jest 
Sally, Ks. Marek, Ksiqżę Niezłomny -- ten Książe, który mi kości we
wnętrz_ne połamał - gdzie są pioruny poezji - a z którymi Ty nie 
masz zadnego związku, bo nie na nerwy, ale na samo czyste czucie 
u~erza, nie melencholiją, ale boleść obudza, nie rozhartowywa czytel
mka, ale go czyni silnym i podobnym spokojnemu aniołowi" . .. 

* krewni Słowackiego, zamożne ziemiaństwo. 
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Ballad9na 
Juliusza Słowackiego 

Dramat jest jedną z ulubionych form twórczości Słowackiego. Mając 
21 lat pisze poeta dwa pierwsze utwory dramatyczne: Mindowego i Marię 
Stuart. Odtąd wiele swych wizji poetyckich, począwszy od Kordiana, 
a kończąc na dramatach z epoki mistycyzmu, wciela w tę formę. 

Słowacki nie miał możności zobaczenia swoich sztuk na scenie. 
W warunkach Polski rozbiorowej jego dramaty, bardzo rewolucyjne, 
przepojone wielką miłością ojczyzny, ojczystej przyrody i języka, nie 
mogły ujrzeć światła ramp. Mimo to Słowacki nie porzuca formy dra
matycznej. Przyszłość oddała zasłużony hołd wielkiemu poecie, twórcy 
nowych form dramatycznych. 

Balladyna powstała wkrótce po Kordianie w listopadzie 1834 r. 
w Genewie. Słowacki określał w liście do matki tę tragedię jako „po
dobną do starej ballady" i ułożoną tak, „jakby ją gmin uklądał". 

Z ludowych ballad wziął Słowacki, przetworzone już zresztą przez 
innych poetów, motywy opowieści o złej siostrze, która zabija młodszą, 
aby zostać żoną możnego pana. Zbrodnia wychodzi na jaw, gdyż fujar
ka, zrobiona z drzewa rosnącego na mogile zamordowanej, wyśpiewuje 
prawdę. Zła siostra zostaje ukarana śmiercią. Z innych opowieści za
czerpnął wątek boginki zakochanej w człowieku i n iev;iernej żony -
zbrodniarki (podobne motywy wykorzystał Mickiewicz w swoich balla
dach Switezianka i Lilie). 

Ludowość Balladyny nie polega jednak na przetworzeniu motywów 
ludowych. Tkwi ona głębiej w dramacie. Ludowa jest w Balladynie 
moralna ocena ludzkich czynów. Ludowa jest w niej baśń polityczna, 
jaskrawo narysowana, naiwna, ale nieubłaganie pilnująca porządku 

moralnego. Jest to porządek moralny spotykany we wszystkich baś

niach ludowych. Jego główną zasadą jest przekonanie, że przekrocze
nie zasad sprawiedliwości musi się zawsze zemścić na tych. którzy jP. 
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przekroczyli. Przy czym te same normy etyczne obowiązują w baśniach 
ludowych poddanych i panujących, a także świat fantastyczny. Te same 
normy etyki historycznej obowiązują także w polityce. 

Akcja Balladyny rozgrywa się w czasach bajecznych nad jeziorem 
Gopłem, u kolebki przyszłego państwa polskiego. Umieszczając akcję 

w tak odległych czasach, nie starał się poeta o odtworzenie historycznie 
prawdopodobne tego okresu. Przeciwnie - w bajecznej epoce dziejów 
Polski gromadzi elementy wielu epok pożniejszych . Państwo Popielów, 
wbrew prawdzie historycznej, jest krajem ch1:ześcijańskim. Istnie,i<i 
w nim miasta, bogaty stan mieszczań.ski, wraz z burmistrzami i rajca
mi. Toczy się walka klasowa. Panują źli władcy, gnębiący lud. 

Dopiero na takim tle postać Balladyny, jej zbrodnicza kariera, zyski
wała potrzebną poecie wymowę. Jest w tej karierze sens polityczny 
i społeczny. Balladyna, prosta chłopka, nie miała w tym czasie możli
wości awansu społecznego prostą drogą. Dążąc do władzy w ustroju 
feudalnym musiała zerwać ze swoją klasą, musiała się ,vyprzeć swego 
pochodzenia. Widziała przecież, że matką jej, chłopką, gardziła nawet 
służba w zamku. Rycerstwo, zebrane na uczcie ~lubnej usiłuje ~kom

promitować Balladynę pytaniem o jej herb, a Kirkor mówi, że „pań
stwa pana nie zechcą chłopianki dzieciom na przyszłość podlegać". Aby 
utrzymać się przy władzy we wrogim sobie świecie Balladyna popeł
nia coraz nowe zbrodnie. Kariera jej stanowi zatem także oskarżenie 
przeciw ustrojowi. w którym tylko taką drogą można dojść do władzy. 

Przykładem podobnej kariery jest Fon Kostryn, również człowiek 

z gminu , który zbiegłszy z ojczyzny, oszustwem otrzymał pas rycerski. 

Balladyna jednak ginie. Sąd nad nią jest także sądem nad władcami, 
dążącymi do władzy poprzez zbrodnie i panującymi wbrew woli ludu. 

Widzimy w Balladynie także inny przykład dążenia do władzy: 

Popiela III - Pustelnika i Kirkora. Obydwaj mają na względzie dobro 
ludu. Ale w ustroju feudalnym władcy, dążący do tego celu, nie mogq 
się utrzymać przy panowaniu. Popiela III wypędza jego okrutny brat. 
Popiel IV, pastwiący się nad poddanymi; Kirkor ginie w walce z woj
skami własnej żony, z którą sprzymierzyli się rycerze, dbali o własne 
dobro, a nie narodu. Słowacki pokazuje, że w złym ustroju wysiłki 

~zlachetnych jednostek nic nie zmienią. 
Jest w Balladynie jeszcze jeden przykład dojścia do władzy - to 

baśniowa królewska kariera Grabca. Przygoda z krainy baśni, ale jak 
znakomicie wykorzystuje ją Słowacki w celach politycznyc:b. Jakże 

złośliwą karykaturę władcy „z bożej łaski" tworzy Grabiec jako dzwon
kowy król! A jego rządy! Te podatki od każdego ziarenka maku i orzesz
ka leszczyny, paszporty wydawane jaskółkom na drogę, clo od łokcia 
tc~czy i śledzenie podejrzanych kanarków - czyż to nie znakomita sa
tyra na „miłościwie panujących" monarchów! 
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J est jeszcze jedna postać w dramacie, niemiłosiernie przez poetę wy
szydzona - to Filon. Poeta skrytykował nie tylko jego sentymentalno 
romantyczną pozę, ale przede wszystkim jego stosunek do życia. Filon, 
to przeb:any chwilowo za pasterza młody panek, znudzony życiem, nie 
ma3ący zadnego celu, prócz własnych przyjemności. Nie znając rzer.7 v
wistych cierpień oddał się „cierpieniom myśli" i „smutkowi serc;". 
Ucieka w życiu od w~zelkiego czynu, od wszelkiej odpowiedzialności 
~v ~rainę urojel'l. Szukając cierpień we własnej fantazji, nie dostrzega 
1 me chce dostrzegać rzeczywistych tragedii. Ustami Pustelnika Sło
wacki ostro krytykuje taką fałszywie romantyczną po'.;hiwę. 

Przedstawicielami ludu są w dramacie przede wszystkim Wdowa 
G~abiec. Nie ~ą to postacie wyidealizowane. Słowacki chciał, żeby 

ludzie w dramacie „w sercach mieli nasze serca". l\1a więc i lud wady. 
Wdowa -:- . podsyca swoimi marzeniami o królewiczu i tak już wybu
Jałą ambicJę Balladyny, po przeniesieniu się do zamku dość łatwo wy-
1 zeka się .s\:·ej przyjaciółki , o dawnych sąsiadach mówi pogardliwie 
„chł~pstwo"' I che~ strzec dobra swego i córki przed ich zachłannością. 
D_op1ero wypędzcme z zamku przez córkę otwiera jej oczy, Bezdomna, 
e>slepła, postanawia iść po świecie z „groszową piosenką" 0 doli nie
sz.częsnyc,h. matek. Próbuje jeszcze na królew~kim dworze szukać spra
w1~d~i\~os~1, al~ n_a tronie siedzi „straszna mara•·. Wdo,sa nie chce wy
ciac 1m1ema cork1, umiera podczas tortur. Piękny to przykład miłości 
matczynej i siły duchowej ludu. 

Grabiec uosabia inne cechy - zdrowy rozsądek, humor i kpinę. Kpi 
:=:obie pan Grabek z k'.·ólewskiego dostojeństwa, z pańskości Balladyny, 
z dwo~~k1eg~ ceremon'.a~u. Ma ~nó>two wad - jest leniwy, lubi „go
rzonnę , lubi dobrze z3esć, ale mimo to zyskuje sympatię widza. 

. ~wiat. b.aśniowy Balladyny pełen jest poezji i fantazji. Przez Goplanę 
1 .1e1 słuzki przedostaje się do dramatu całe bogactwo i piękność ziemi 
o~c7:ystej. Sceny ze Skierką, Chochlikiem i Goplaną należą do najpiek
me3szych w dramacie. Czuje się w tych strofach miłość i tęsknotę po~ty 
do przyrody ojczystego kraju. · 

Świat fantastyczny Balladyny zawsze nasvwał w~zy•; tkim krvtvkom 
P~rów~anie sztuki z komedią Szekspira pt. Sen nocy letniej. w· i~tocie 
Wiele Jest w dramacie z ducha szekspirowskiego. Dramaty Szekspir:I 
znał. Słowacki dnbn:e i bardzo je cenił, często też porównywał je z włas
nym_1. Szekspi:owsk~ jest w dramacie wielki roz.mach fantazji, opero
wame scen~m'. komicznymi i dramatycznymi, sylwetki ludzi rysowane 
~~c~o, . o ~1lme zaznaczonej indywidualności - chciałoby się powie
dZlec: Jakas rei1esansowa bujność ludzi 

Takich właś~ie ludzi - pełnych na.miętności, wad i zalet, jednym 
-słowem prawdziwych - chcielibyśmy w naszym przedstawieniu po
kazać. 
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Najważniejsze 

z życia Juliusza 
fakty i daty 
Słowackiego 

1. IX. 1809 r. w Krzemień cu rodzi ~ię J u liusz Słowacki. Ojciec Euzebius ~ 
jest profesor em wym w y i poezji w Liceum Krzemienie-

1814 

181'1 

1825-28 

1828-1832 

1829 
1830 

1820 

1831 

1832 

1832-3:3 

1834 
1835 

1836 

ckim. 

umiera ojciec Juliusza. 

matk a .Ju liusza, Salomea z Januszewskich wychodzi po-
wtórnie z.a mąż za doktora B ecu, profesora Uniwersytet•.t 

Wileóskiego. 

Słowacki odbywa studia prawnicze w Wilnie. 

powstają pien. sze powieści poetyckie Juliusza o charakte
rze byronicznym: Szanfary, Hugo, Mnich, Jan Bielecki , 

Arab, Żmija. 

Mindowe I 
J pierwsze d r amaty Słowackiego 

Maria Sluart 

wybuch powstania listopadowego wita Słowacki Odq do 

wolności i Hymnem. 

wyjazd za granicę (Drezno, Londyn). 

wyjazd d o Genewy. 

przełom w pisarstwie Słowackiego - Lambro, Godzina 
myśli, Kordian - rozrachunek z romantyczną młodościa 
i jej ideologicznym podłożem. 

Balladyna. 

Horsztyński - próba znalezienia drogi ku realizmowi 

w dramacie. 
wojaż romantyczny Słowackiego do Wioch, Grecji, Egiptu, 
Ziemi Swiętej, Syrii i Libanu. Powraca w czerwcu 1838 r. 

i przez półtora roku zamieszkuje we Florencji. 

IO 

1!137-193!1 Podróż do Ziemi Swiętej z Neopolu - cykl p1esm poety~ 

ckich z podróży na Wschód. Ojciec zadżumionych - poemat. 

1839 Lilla Weneda - dramat ten kończy okres rozrachunku 
z powstaniem listopadowym, równocześnie jest ogniwem za
mierzonego cyklu dramatów historycznych, do którego 
także należy Ba.lladyna. 

1842 

1841 

1841 

1842-49 

1843 

1844-45 

1845 

1846-48 

1847 

1848 

Mazepa - dramat historyczny z czasów Jana Kazimierza. 

Zlata C?as:zka. - niedokończony dramat historyczny, 

Beniowski (5 pierwszych pieśni, dalsze pieśni powstają 

w latach 1841-44) wielki poemat historyczny, pełen współ
czesnych dygresji, w których poeta polemizuje z poglądami 
emigracji na politykę, prawa społeczne, sztukę. Zerwanie 
z romantycznym poetyzowaniem, oryginalny i właściwy styl 
poetycki, piękny, bardzo nowoczesny język. 

Fantazy - jedyna współczesna sztuka Słowackiego, jej rea
lizm krytyczny staje obok „Pana Tadeus7a" Mickiewicza 
jako drugie podstawowe osiągnięcie tendencji realistycznych 
w epoce romantyzmu. 

lata pełne sprzeczności w twórczości Słowackiego jako poety 
ludu, rewolucji i narndowej historii - za Słowackim jako 
wskrzesicielem mistycyzmu. 

powstają dwa dramaty mistyczne: Ksiądz Marek i Sen 
srebrny Salomei. 

ostatnie pieśni Beniowskiego, z dramatów: Zawisza Czar
ny, Samuel Zborowski, z poematów Genezis z ducha. 

Odpowiedż na Psalmy Przyszłości - dokument demokra
tyczno-rewolucyjnych przekonań poety. W okresie twór
czości rozpoczętym Odpowiedzią przeważają pisma poli
tyczne, rozrasta się liryka najczęściej aktualna i polityczna. 

lata ruchów rewolucyjnych (np. powstanie chłopskie Szeli 
w Krakowskim) i Wiosny Ludów wywierają wielki wpływ 
na twórczość Słowackiego. 

Król Duch - gigantyczny poemat, odejście od realistycz
nych koncepcji. Równocześnie w drobnych utworach linia 
rewolucyjna twórczości Słowackiego ciągle jest widoczna. 

Słowacki wyjeżdża w Poznańskie, aby wziąć udział w walce 
o wolność. Po przegranej wraca do Paryża bliski śmierci. 

3. IV. 1849 r. W Paryżu umiera Słowacki. 

1927 r. Sprowadzenie zwłok poety do Polski złożenie na Wawelu 
obok sarkofagu Mickiewicza. 
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W rocznicę otwarcia 
Teatru Popularnego w Grudziądzu 

Pierwszy rok pracy Teatru Popularnego w Grudziądzv. poświęconv był 
pracy organizacyjnej, zbieraniu sH i środków m ater ialny ch, tworzen'u 
zespołu aktorskiego. Teatr został .:organiz.owany ria ba zie ;:espolu aktor
skiego Teatru Młodego Wid:~a w Byclgo~zc:y. Aktorów ty ch bylo o ~Tllill 
:__ 3 kobiety, 5 mężc;z, y zn. Przy tak małym zespolq możLiwości repertuu 
rowe były minima l ne. Najpilniejszą więc potrzeb~ nowego Tea ti tt by lo 
zaangażowan ie sił aktor skich. Nie było to latwe. Zad ani em nas : ego 
Teatru jest ob :; ltiżenie Grudiiądza i terenu 5 woj ew órl ,: t.w. F r;_ y c.z.ym 
mamy objąć swoją dzialalnośc ią najmniejsze nawet ośrodki wiejski e, 
jeżel.i tylko :;q tam warunki do grania. Nie wielu jest aktorów, którzy 
podejmą się takiej ciągłej wlóczęgi w bardzo złych warunkach. A i 1ir1 

miejscu w Grud;;;iądzu nie latwo wobec trndności mieszkaniowych zorga
nizować wygodne życie aktorom. Mimo tych trudności udało się par>,: 
osób ściągnąć i obecnie zespół artystyc.:ny !iczy wraz z kierownikiem 
artystycznum i kierownikiem literackim 21 o5ób. Tak liczny zespół daje 
już kierownictwu Teatru mo.iliwośc zaplanowania repertuaru wa.rtościo

wego artystycznie, ciekawego i urozmalconego, 

Drugim osiągnięciem j est zagospodarowanie gmachu Teatru, który 
przez wiele lat stal niewykończony, świecqc pustkami. D_ięki dotacjom 
Prezydium M. R. N. gmach został częściowo wyfrończony. 

Wreszcie trzecią sprawą, bardzo ważną jest zdobycie drugiego auto

lJum dla objazdu. 

Jakie jeszcze trudności po:;;ostaly? Przede wszystkim sp rawy mieszka 
niowe - aktorzy nasi mieszkają po parę osób w malut'ki.ch poko ikach, 
n ie mając zupehrie możliwości pracy nad rolam i, a.ni wygodnego odpo
czynku po ci.ężkiej obja zdowej pracy. Nie m o'"emy t eż już dalej pow ię

kszać zespołu, QdlJŻ nie mamy gdzie um i eszczać aktorów. 
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D ruga n1n:a bnląc-k(l to stan s<:.l i gardc>rób w t c rcniP. \ ·;elc .iest sa 
:..aniedba.nych , ;: pow y bijanymi szybami , nl opalanych. Gcirderoby brud
ne. również zimne i często bez szyb . T;-zeba wielkiego ukochania zawodu 
ze ~'trony aktorów i w ielkiego poczucia odpowiedzialności wobec widza. 
Ż<"b'll w takich warunkach grać. Dlatego w imieniu n aszego zespol1i 
.:.wracamy się '" apelem do publicz nośd : jeże li rh cecic ng qdać p rzerl
~lawi enia - :atroszc2cic się o war1'~iki pracy dla r„kior611:. N asi k o' edzu 
t racą 'i".dr0wie pr;:e : n ' eclba1stwo osóh. odpowierl "! i a1nych za stan sal. 

W roku. ubiegłym., prarnjąc Jednym s::c:!•pl l} 1il .:e~pufom , dalibny jako 
Teatr Popularny 3 premiery: „ Doktora L!tb ę!sldC'go" komed ię Zablockie 
go, ,.Pannę Mężatkę" komedii:i_ Kor-eniou:skiego i „Stlldencką Milość" 

muzvczną kom"'dię D yclw wicw ego, pisaru i rad zieck iegn. W roku bie
żącym planujem y 5 premier : „BaLladyni:; " SLow ack iego (1i.ramat), „S zkolę 

Zon" Moliera (k om edia), komedię S:.eksp i r a (prawdopodobnie ,,Wieczór 
trzech Króli"), „Pan a GeMhaba'! Fredry (k01:nedia) ·oraz jedną ze sztuk 

współczesnych polskich . 

Chcieli.byśmy ta kże częścle:i ni-i:. ddtycl1cc:a~ obsługiwać naszą stalą 

ba.zę: Grudziąd:. Dlatego postanowili.$m.y grać stale w Grudziądzu w .<o
boty i niedziele. 

Chcąc zacieśnić nas.z kontakt z te;-enem zorganizowaliśmy u siebie 
poradnię dla zespolr5w teatralnych z miast i w.~i objętych naszym obja:;;· 
dem. Chętnie dopomożemy zespolom świetlicowym, w doborze sztuk, 
w miarę możności udzielimy instruktaż ll reżyse rsk i ego, dopomożem!J 

w kłopotach : dekora cjami. 

Będziemy także w dals- ym ciągu urządzać w t erenie i w Grudziądzu 

duskus1e z pub Li c:nością , abyście s: m:Jgli. wu1io w i ed<1 eć o szLl1k,1ch, 
które wystawiamy i które : a mier~a ri . ,1 u· y~ta wić i p r: k aza.1; nam swoje 
życzenia. Dostajemy wi ele m il uch iisttl w od icid ;;;ów , C'i es;:q nas one, 
aktDrzy odc<ytują je z radością. Pragnęliby;my, aby na przyszłość nasz 
k ontakt z publicznością byl jeszcze serdec rni ejszv, abyście we w szy 
stkich miasteczkach i w siach witali nas z radością: pr yjechał n as z 
teat·r". 



NASTĘPNA PREMIERA: 
. 

»Szkoła Zon « 
J. B. Molier 
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