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C' cho po rz c kry tia1ou ej plyn · : 
Z ba11ka s·ę od ga-owego s"Jrrzydla 
Babi -1 il<a rozbija · gin· ; 
Ze t gT<'b e I ;qc bna ·e zbr ydla., 
Lecz p · Tcna dzban ·em na g?owie ma.rtwica 
Jest ;ak du h z ni natin i z lc.si~życa. 

Nie podobalo si ż Gr,abi c pity 
Jest wierzbą. ż "t; Balladyna krwa 
Z u calej ztuce tylko ~ie zabitl/ 

ufl r i Mł da Polska, co •ie bam„. 
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„.Na p'.rS'rW'-'·zy rrut o:k.ra. „Balladyna" wyc'l:ijie s~ę fant•l•zyą 
w l'llźr.•zm bardzo znaczeniu tego luźn.E1go okrieślnika - tark wy
c\1,wała się ona doraźnej mas.:e czyt2•lników po ukazaniu się 
św'.eżo wyszłą książką. Tak, n:restrerty, pcdobno 2ler i dzi.ś dla 
większej bardzo liczby literatów wyda·jrs się ta tragediy.:i.„. 
~ przyczyna t€1go leży tiaikżie i w trf:m, żie do trargi:::dyi wła.~meij 

stawił zara•zem Jubu.sz tiEratr, jak<Jby prZE'nośny, w okładkach, 
2>e t.3.'k rziekę, książki schowany. Są il'.l.rm dek-c'racyj121 z li.śd ro
sami mokrych uwite - rrutami pstriego światła ozla{'an2 -
maJin woni i konwalij pdnie„. 

A to w.szystko jasności planu pirerwotnreigo i, ż,9 tak rzi:rkę, 
harmonii zasa<l1nicwj szkiel•eitu srunego nie uwidomla - ooi 
drama·tyczned ni•e okaz.uje - typów nie uwydatnia - owszem, 
zamglewa rysy główne i unieczyte,lnia rzecz, lubo w sp-osób 
drziwnie powabny „. 

Czy pamięt.asz ter czasy, k ia:l_y po 1830 roku całe :prawie pol
skie piśmiennictwo w góry i 'lasy poszło gminnych poszukiwać 
poC.rań - kilf:dy wyraz bajka nabr.a·l pow<t g ; - wyr•a'z gawęda 
stal się m.!ędizy stylu rodzaje policzonem nazwiskiem - wyraz 
nieznany pierrwie'j klechdl'od-ni€1pomnirał się - kied!y przysJ.owie 
Salomonową nic·~.e>dwo koronę filozoficzną wdziało ki·edy 
w kraj.u Wójcicki Kazimierz Wladyski.w ak021nt•'.ł• nieznan &a
lonom świErtnym !bez fraka wprowadzi-l w towarzystwo, a w Pa
ryżu Chopin grał marurki i ob~rta~a, których nie raz porcela
nowe pasterki z czasów Ludwika XV (ani wiedząc o tern, co 
czynią) sluchsły !. „ - Kto tren czarodzifc.jski Het dtłł w ręce 

myśli rpolski€rj? - czy to zrobił·o się prZJ2Z statut ja'k;13go towa
rzy„twa, ku trEmu zorganizowaon•e<go, z pre•zydJ::intern wi1:::1ku, i ka
syieri2m, i podlmsyeram? „. bynajmniej!... Po listopadowego 
powsta;;iia upaC.i'.m - po upadku povvstania, kt.óre gminnych 
<::rlrzmentów objąć i uhistorycznić \.vspóludzi.a!rem nL mogło, czy 
n '.e umial·o, czy nie chciało - nastąpiło przecież lat kilkanaście 
literatury wytącznie gminnej. 

Balladyna j•a<;t dzi1E1ckiem 1839 roiku na świa·t wyszlern - al•e 
pocznę oo siostry jej Aliny„. - jmt to wlaśni0 :re kryształ sam 
najczystszy tre>go wie1k'.Jergo i lbezwyr.a.źn€•go ;pojęcia, któr>e na
zywamy słowem Lud„. Kto j€13t tą Ludu siostrą?„. Parafiań
szczyzna ... 
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]adroip,a Przeradzka. Prnjrkt dekoracji . 

Smutoo to jrest i bardzo smutne, to malin pełnego dZJbanka 
rozbicie, w Traged.yę Julim;za rozwinięte Lud omackiem 
w le3ie wbity - Tradycya odklęta w pustelnictwo - mąż je
dyny, przy którym ws.zy.'!tkie męż,-3 prwz pDetów kreślone 
blednieją, przy którym mqż z nieboskiej komedyi j12Gt nie•pew>
nym siebie d1Eiklamartor€'lll, albo wielkim tylko na poczętą po
stać .za-rysEm - Mąż osobny, Kirkor, fatalnością tragedryi na 
zgubę wiiedzion - Parafiańszczyzna jedna dlalej i coraz da·l.ej, 
rozlicznemi la·rwami swermi, pnąca się, a w ostatnim slug pocz
cie karyerzystów już (jakich u<Jwbieiniem jest von Kostryn) 
chwytająca się ... czasu coraz mniej - .pokradziony intryg,ami -
pogwałcony!. .. pinmny, k:• ''°'~ementów sobie zostawionych wy
raziciele już blizk.ie. Tacyt mógłby czytać Balladrynę i może łzę 
łby w oku poczuł, a czytało ją kilkanaście tysięcy rodl3.ków czy-
ta-jących czytających? -

Osoby jantastyczne, Goplana, Chochlik., Skierka, przeznaczo
ne są do odlmi€1Iliania d€1koracyj tego teatrum prrenośruego -
są ooo tlem. -

Cyprian Norwid: „O Balladynie" 
Pism zebranych tom F. 



jadroit;a Przeradzka 

Projel.:t kodiumu 

· Balladvnv 

... ZW.er ·aolern życia miał.a· być ta baśń, pierwszym ill Sło

wacbego pdnym, konE.ekv.-entnym wyrnzem poglądu na świat. 
Głosiła przekonanie, które pocita wyznawa.ć będzie aż do epoki 
towianizmu: prwkonan ~e o irracjonalności życia z:emsk:ego. 
Na ziemi, tej „szafonej matoe szalonych", jeż.eli ukazuje się 

w toku wypadków pr.awo j akieś , to chyba wprost przeciwne 
logice rozumu ludzkie0 0: n:«oo Alina, lecz Balladyna będ1z:e żo

ną Kirkora, nie w F1lon'.•e, lecz w Grabo zakochała &ię Gopla
na; ni Pusteln '.ka, nie Kirlrnra ozcobi korona cud;}wn.a„ le•cz 
najp:€'rw głupca, pot • zJbrodnia·rkę. Drwi lbi-e a św;iata· z za
miarów lucizkich. Zło i zgubę ieje kapryśnie bieg życia. Wszy
stko dzieje się inaczej niż się dziać powinno. 
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Juliusz Kle. ner: „Słowacki", wyd. 
2, Lwi 1947. 

]admiga Przeradzka . Projekt kostiumóm postaci f nntastycznych. 

.. . Nie można również pojąć, c7emu ta posępna hist orya znmyka się 
aryostycznym uśmiechem epilogu. Poeta sądz , że d1ie:e b:i jeczne po~ 
zwalają na podobne kaprysy. Pomylił się w tern, że da! swym postaciom 
rysy mało tragiczne, że dał im ruchliwość zewnętrzną zwroty 
niewyjaśnione, ruchy nieusprawiedliwione, jak to czyni Szekspir tylko 
w d ramatach fantasLycznyc:h„. 

Svtuat.i 1 nae;1omactz1ł m '1óstwo, intry~i krzv7o•vał . Alf' rl •>c:'J'. h"li'łtf'~ld 
pojął elementarnie. bez odcieni i wahań, co odjęło całośc i c arakter fra
gedyi a pozbawiło baśń ch arn ktcru, który j 0 j s i ę nalezal. Ma ona nadto 
dwie a kcy je, z których pierwszą jes t usil nwan ie wpro w::idnmia n11 tron 
Popiela II I., drugą stannw111 dzie je Ball:Jd)rny, k tóre pl ;i.czą się z p i erw~ 
szą. Pierwsza ma charnktcr ja koby h lsl>J ryc2ny, drw~a fa ntazvJnY, 
obie łączy osoba dcść slnbo zreszt ą zar:rrnwującego si ę Kirk '.lrn. Nie J<'St 
on charakterem, któremu należałoby siq drugie m iejsce w s7eregu, po
dobnie elementa rnie jest r,ojęt y pusteln ik ze swym a~cety7mem odleg
łym od spraw Ś \ iata o ni e oboję t ym na powaby t ronu PPvbl ęda nie
m iecki von Kostryn wypada lepiej i ma pozory pra wodoporl nbienst wa, 
doskonale zaś odlworw ny jest G ra b;ec 7e sw~ gl upotą i p i j n ństwem, 
chciwością i pyszatkowstwem, które czynią z n le :;:o posta ć god ną uwagi. 

Niepodobna powtarzać utartych zachwytó w d la Gnolnnv. która urlnla 
się poecie nadzwycrnjn ie, uni s ień dla IE'niwego Chochlika i lotnego 
Skierk i., któr7y z Goplaną i ducham i sk> adają .;wlot fantastyc?ny b:iśn!. 
Jeieli kied.vkoiwiek w poezyi św i a to ud 1ło się poecie pr?Cmleść lud 7. i 
w świa t snów i lel!:end, to pncde ws1v !'.t k im dokon<1l tego Slnwnck i. N ie 
pr1ys to i jed nr1 k. W'lorem Norw ld n, C? \·nić z ca ł ośc i S\'mbn!u dz'ciriw 
k tórym ona nic jest. wypada raczej podzl wiać mis trzost wo sztuki, które 
nie podlega wątpliwości. 

Tnrl C' \1<;7. Gr;ihrm·c;ki: 
Jull 11~7 Slnw nckl. lr!!n h· 1•nt i r!?!e
l ri na tle wspolczcsnej epoki. Poznań 
1920. 
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.„Bogactwo treści i różnorodność pierwiastków skladowy~h, 
złmony system para•l€•1 i od.Bylaczy ideologicznych w B.alladły

nie wymagały rozbudowa nego iaipa1ratu środków artystycznych 

i pojemnej formy organizującej. Taką rewolucyjną formą lbyl 

postępowy dramat romantyczny, który kojairzyl elementy róż

nych sztuk re swobodą i fantazją i symboliką właściwą twór

czości ludowej... O oolowości i wewnętrznym oonsie powiązań 

wszystkich elementów„. decyd'.tje myśl prziewodnia, idieolog1a•„. 

Jest nią antyfoodalnia tendencja tej tragedii ... 

Ważne jest określienie satyrycznej i pairodystycznej fonkcj! 

poertyckiej baśniowości. Jest to nowy aspekt satyry, aspekt 
romantyczny, który bierzJe za punkt wyjś<:ia fantazję. 

„ .Równie ważnym elementem techniiki epickiej zastooow~ 

nym w Balladynie jmt świat f.antastyczny, Goplana ze swoim 

dworem, który st.a·l się powock..~ wielu niepororumień. arty

stycznych. Nie umiejąc wyjaśnić właściwego znaczenia i roli 

fantastycznych postaci trag.edii przypisywano im czynny, dl21-
cydujący wpływ n.a. bieg wydlarzeń dramatycznych ... Wiele nie

pororu.mień pochodziło z nieznajomości historycznej poetyki. 

Jedną z podstawowych konwencji klasycznej epiki była tzw. 

machina, czyli wpływ sił nadprzyrodzonych na losy bohate

rów - deus ex machina. W starożytności byli to bogowie, 

w wiekach średnich Bóg, anieli, święci i d!labli - mister.i.a. 

Renesansowy poema1t epicki !Okonal wielkiej rewolucji lite

rackiej - od!t€0logizowa1 świat. Cudowną machinę kościelną, 

zastąpiono cudowną machiną świecką, czarodziejami, wróżka

mi i duszkami ludlowej !baśni. M.achinai epicka 1USamodtzielniła 

się, przestała być sprężyną jakiejś głównej akcji, sta·la się jeclJ

nym z środik.ów artystycznych„. Swiat fantastyczny jes.t więc tu 

a 

ariootycznego ducha.„ Goplana i jej dusm prz.edstawi.a·ją ele

menty ludowych wierzeń i symlbolizują motywy f€'Udalnej !baś

ni. Nie kierują oni ludzkimi losami. Wszystko oo się dzieje 

w „Balloadlynie", dz:eje się zgodinie z logiką ludzkich namiętności. 

Nie ma w rozwoju wypadków żadlnego fatalizmu. Są następstwa 

ludzkich czynów, oraz konrnkw:encje wynik.a·jąoo z odmalowa

nych w dzi•el·e sto.:;.u nków spol.eczno-politycznych. Goplana roz

taczając wokół siebi.s atm06ferę baśni, wchodzi w k01IDiczno

t:nagiczne konflikty z realnym żyd~m. To nie Goplana pląc.:zie 

nici ludlzkich losów (jak się jej zdJ::i.je) k:x~z realne życie kom

promituje fcr.idalną baśń i zmusza wreiszc'.e królowę Gopła do 

porruoonia slowia·ńSikiej ziemi. .. 

W „Balia.dynie" parodiował Słowacki mnóstwo motywów fan

tastyczn€•go romansu rycerskiego. Wymieńmy ~ chOOby histori~ 

oudlOwnej korony, zbawie1J1.nie rady Pustelnika, szukanie idool

OOJ zony, marzenie wdowy o królewiczu dila córe k , zawody 

o męża (popisy miłosnej retoryki i turniej malinobrania) czu

lość dworsko-pastrską Filona," baśniowe królestwo Goplany, 

motyw zaczarowanego drzewa, spapularyzowany przez Ario

sta i Tassa . Tłuma.czono to przekorą pootycką, ironią roman

tyczną i k:iaprysem, które mia1ly wyrażać igraszkę lCSiu i bez

sens życia. Tymczaoom jest to świac!bma i celowiCl.! parodia an

ty feudalna. 

Wacław Kubacki : „Ariostyzm Sło

wackiego" Życie Literackie Nr. 35 
1954 r. 

W czasie drukowania programu ukazało ~ię nowe opracowanie Balla-
dyny" pióra Wacława Kubackiego pt.: „Baśń polityczna". " 

P. I. W. 1P5fi_ 
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1 
pierwsi czytelnicy 

lonni 

... 

Projekt dekoracji . 

... W „Kordianie" tkwi ukryta teza polityczna.„ 
„.W „Balladynie" takich „ukrytych tez" je:>t znacznie więcej. 

Słowacki piis'°l po lat.och, że jest w niej „dziesięć tysięcy ce
lów - i tyleż prawie narzędzi." 

„Idealny kraj" „Balladyny", rzucony na pyszne tło animizo
wanej przyro<l!y, aż roi się od aluzji aktualnych i wypadów 
krytycznych. Kiariera Da.Uadyny jest powodl?.m. do dem askacji 
mechani.zinu wladtzy mona•rszej , przemieniony w króla Graibiec 
to zjadliwa parodia konstytucyj ne go króla z laski !burżuazji 
(frarwuski Ludwik Filip), poprzez szlache tnie niedołężną postać 
Kirkora dt>67.ed1i: ubocznie do gloou problem rew~1ucjonisty 
szlacheckiego, itd. itd1.„ 

Cailość zaś nasycają polemiczne dygresje autora•, owe „dzie
sięć tys ięcy celów". Ich clbfi1 o.ść i różnorodność sprawia, ż.e 

„Balladyna" je;t w ~wien sposób prÓlbą stworrenia swoistej 
formy „dramatu dygresyjnego" - zapowiada tę linię rozwojo
wą, której szczyty osiągnie Słowacki w bojowych strofach 
„Podróży na Wschód" i „Beniowskiego". 

Stefa n Treugutt: „Droga do drama
tu narodowego" (Program Horsz
tyńskil!go" - Teatr Polski, Warsza
wa 1954 r.) 
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Juliusz Słowacki 

,, BAL 
,, 

Pustelnik , Popiel III wygnany . 

IGrkor, pan zamku 

Matka, wdowa 

Balladyna 
jej córki 

Alina 

Filon, paste<rz 

Grabiec, syn :i.akrystiana 

• 

Goplana, nimfa, królowa Gopła . 

Wawol 

Tragedi.& w 5 al5tach z epilogiem 

os oby. 

Gwido Trzywdar-P.akowski 

Tadeusz Schmidt 

Fon Kostryn, naczelnik straży zamkowej . Janusz Grot 

Gustaw Sielicki 

Józef Skwierczyński 

. Ryszard Wasilewski Stanislawa Gajewska 
Helena Sokolowska 

1 
Krystyna Jackowska 

Sabina Mielczare1< 
Danuta Zabarowska 

Renata Maklakiewicz 

Gralon, rycerz Kirkora 

Kanclerz 
Wawel, dziejopis 

Paź . . .. 
Poseł ze stolicy Gniezna 

Lekarz koronny 

Poseł miejski 

Strażnik 

Bohdan Wróblewski J Żołnierz 

. Antoni Biliczak L Służący . . 

J Anna 

l 
Chochlik 

Szlachta•, mi• zanie, stużba. 

Osobv fantastyczne: 

Chodakowska 
Zofia Ma1fr Skierka 

Zygmunt Hobot 

Osoby epilogu: 

• • • 
Bogdan Smigielski 

Leopold Kitka-Sokolowski 

Mieczysław Nawrocki 

. . Jerzy Woźniak 

Jerzy Grzybowski 

. Michal Hajduk 

{ 
Ma.rek Kl-ys 

Renata Kulakowska 

Publiczność 

Scenografio& 

.JADWIGA PRZEF.ADZKA 

Muzyka 
MARIAN STROIŃSKI 

Ki€1fOwnik muzyczny 
MARIAN STROIŃSKI 

Insoenizacja i rerżyoori& 

TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI 

Kierownik literacki 
SYLWIA J ANOVV'ICZ 

Prrerwy po II, III i IV akcie. 
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o Balladyn 
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·za ~a 

· na dzwonko~ Grab"ec n 

z oką w •tórej d · ałn Balladyn . fonarchi-

Gra boa ahsurd ln • bo a-

1ę, ze prz ~'Tóceni 

o ujęcia Balia n. 

paro.U 'ł Za-

'I -

tł niło b reży 

J ko 1 d w j pki poli-

dom W •k „PrLCT1uan · Sio · <"-

kit' o" I 55 

Z rozważań nad „Balladyną" 

Każdy utwór meta fNvczny .rtw arza możhvość różnych 

in terorelac ii. Ró? 1e 1 ....-ż ,.c.:\ ::zytywano" „BaUad•;n r:". Nasze 
przedst 9.·\'l;.en ie „Bal.!adyn 1/ ' jest próbą przyw:-óce<n ia temu 
utworowi jego c11arakte m polem 'czneg i parodystycznego. 
Wys?.l iśmy z Z•3łożen ia , że w „Bal.laclyn ie" Słowacki z uśmie

ch.fm Ar ic1Sta spoj:·z.a·l n ie na prehistorię a na polską wspól
czesnnść. 

W form:e dramatycznej baśni zomknąl Słowacki bo~actwo 

różnorodnych treści. Po przez: preh istor : ę, mitolog ię i ludową 
fantastykę pr7..eb ;j · w „Balladynie" mnóstwo pole micznych wy
ciec:rek i aluzji do spraw i wyda rzeń jego czasu. 

Są tu postacie - jakby symbole : Pustelnik uos.abi.ający tra
ctecyzję, zr€'l"ztą wcale nie jed nolicie prz.ez Sło,vackiego ocenia1'ą, 
gdyż przed jednymi j i e lementami chy1i czoło , a z innych się 
wyśm:ewa . Je::;t K irkor - pr71"'d stawiciel szlachty polskieJ, 
ryc.Prsk!oe j . w potrwb'.e. ale uchylającej się od codziennej pra
cy dl a- państwa. wzdtychająC€"j do c~che~o. s ielski<'go życia. Jest 
Goplana. modelowa na n.a wzór eteryczne j pa.nny z bogatego 
domu szl.achcck:ego czy -arystokratycznego. Ile żartob l i wej 

iron ii tkwi w tej fan tastyczne j po!'-t.nci i w funkc ji jak:-i p<"l ni 
w utworze! Jest idylliczny braz chaty Wdowy, w yd bv~y 7'. po
dolsk ich wspomnień . I jest wr.::o.:;zcie sama Ball adyna, ;coh:eh -
tyra n. iciąca po szcziebkx:h zCJrodini dlo tronu . Zerwal::i z ludem , 
zdradz i ła lud. W post:ici tej p:ętnujie autor cara i podobnych mu 
feudalnych w adców. Looy Bn lla.diyny odb'.ja·ją całą paoSję i me
naw i ść repulbl ikanina i Polak.a„ człowieka, który kochał i nie
nawidził to, co lud kocha i nien.awidrzi: 

„ ...... i Lud pójdzie za mnq! 
Gdy zechce kochać - ja mu dam labędzie 
Glosy, a.żeby milość swoją śpiewal; 
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]admiga Przeradtka 

ProjPkt kostiumu 

Grabca 

Gdy kląć zechce - przeze mnie kląć będzie; 
Gdy zechce plonąć - ja będę rozgrzewal;" 

(„Beniowski", pieśń V) 

Dla t.ak roZ1Umianych ~taci „Balladyny", dla takiej wy~ 
mowy idleowiej t rage dii szukaliśmy środków scenicznych, które 
by .wmierzeonie Słowackiego uczyniły dla• widza czytelnym. 

Jednym z nich jest wprowad:renie I1B! ooenę nie wystawiane
go dotąd nigdy epilogu tragedii. 

Krytyka liter.a.eka d~tychczqs racz'e.j go przemilczała, a jeśli 

oceniała, to jako polemikę z Lelewelem, jako dloda·tek jedlynie 
formalnie związany z utworem. Dopifilo 06.ta·tnie prace (Wrużyk) 

przypuszczają .istnienie silniejszych jego związków z utworem. 
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l{ontynuując fo rozważania za.kładla.my, że owa „Publiczność", 

występująca w epilogu jako.drnmatis psirsona, jest publicznOO
cią oglądającą pięć aktów trag.OO.ii. Publicznością, która ma 
zastrzeżenia, co do prawdziwości przeds tawionych wypadlków. 
Skąc1 ta „Publiczność" zna owe wyda•rzenia, d!ziejąoe się ponoć 
w mglistym zaraniu dziejów? Zna je dlartego , że doo.konali<~ ro
z;umie metaforyczno · ; baśni, w w wydarreniac h !baśniowych 

widzi własne swe dzieje i dlzioeje krwawych uzurpatorów, któ
rzy zawładnęli ojczyzną. Ale ma takżo wi.;trzerżJenia ! Przede 
wszystkim o piorun. Bo piorun w r:zieczywistości nie spadll . Mor
dercy w dalszym ciągu siedzą na tronach, oar panuje w War
szaiwie. Potęga zbrodlni n ie zost.:1.ola jes.zcw zk1ma na. Piorunu nie 
bylo w rzeczywistości historycznej, a j•edook na soonie ·padł. 

Padl jako wyraz pragnienia ludr..i , słusznej kary, która m usi 

kiedyś spaść na tyranów. 

„Publiczność" woła dlo Wawela: 

„Jakżeś ty piorunowy opisal wypadek?" 

A zatem jego uwa:bai za inicjatora prredstawionej h istorii, wy
wołuje go prawie jak autora obrazu oglądanych dziejów. „Pu
bliczność" zrorumiafa, ŻJe tragedlia je:;t przenośną, ale „Publicz
ności" nie odpowiada ogólnikowy charakte r , chcialalby dbciec 

wszystkiego, chci.a.Jaby się dowied!zieć, do jrudego ugrupowania 
politycznego emigracji należy Wawel, za jaikim opowiada się 

programem. Na to pytanie Wawel rue daje wyraźnej odtpowie
dzi. Wa·wel !broni się prze-O p i.eniactwem politycznym emigracji. 
Kpiąc wyraźnie z iadtwersarzy OO! podchwytliwe pytania odpo
wiada jak strożytna Pytia, kluczy i zmienia temat. Forma jego 
odpowiedzi przypomina styl Lelewela . Wawel, parod iując styl 
znakomitego historyka„ n:e jest jednak jego scenicznym wcie

leniem. Chariak terystyczne jest tu, co mówi o a:utorze sztuki: 

„Ten, co w laurach chodzi, 

Autor niniejszej sztuki, slusznie wam opowie, 

Ze odkąd nosi vJieniec laurowy na glowie, 

Piorun u;eń nie uderzyl." 
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]ad:viga I'nernd.:J:a. I rojekt d'!koracij. 

Oczywiśc:e było odwrotnie. Wi€'my jakie gromy spadlaly stale 

na Słowackiego. Mamy tu więc do czynienia z jakąś gorzką 

autoiron:ą poety. 

I jaszcze jedno: we wstępie do „Balladyny" Słowacki pisze 

do Kr.a.1Sińskiego hak : „ .. naśladując fra ncuskich poetów, powiem 

ci, że „Balladyna" jest ty l w epizodem wielkiego poematu 

w rodzaju Ariosta, który ma się uwiązać z sześciu trapedii, czyl i 

kronik dramatycznych." Zatem Slowacki zamierza zostać dzie

jopisem, poetycznym - rzecz prost.a ~le dziejopisem. Czy 

wobec tego Wawel nie jes t postacią najbliz.szą Słowack :emu? 

Wyd.~j s:ę, że chyba tak. Wydla·fe się, że autor „Balladyny" 

U\f'.Zerpnąl COŚ Z CIJwnych tradycji m is trzów rzeźby i ma]ar

StW.a', u mieszczających swe w ia."'!'unki wśród! postaci stworzo

nego dz iela. 
T. Ż. 
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Dzieje sceniczne „Balladyny" 

„1 eż to razy, patrząc na stary zamek, koronujący ruinami górę mego 
rodzinnego m zastcc.zka, marzylem, że kiedyś w ten wieniec wyszczerbio
nych murów nasy1 :ię widm, duchów, rycerzy, że odbuduję upadle sale 
i oświecę je przez okna ogni.em piorunowych nocy, a sklepieniom każę 
powtarzać dawne sofoklesowskie „niestety" ... 

Wizja poetycka Słowackiego przybrała konkretny kc;zta!t. Napisana 
w 1834 roku wydana w 1839 pierwszej realizacji scenicznej doczekała 

się „Balladyna" dopiero w 1862 r. we Lwowie w następujące obsadzie: 
Ballad vna - Targowska, Alina - Nowakowska, Wdowa - Aszperge
rowa, Grabi ec - Wilkoszewski. 

Kraków uj rza! „Balladynę" w 1868 r. za dyrekcji Koźmiana. Przedsta
wienie otrzymało znakomitą obsadę: Pustelnik - Wolski, Kirkor -
Bolesław Ladowski, Wdowa - Aszpergerowa, Balladyna - Antonina 
Hoffman, Alina - Wanda Bauman, Filon - Janowski, Grabiec - Fe
liks Benda, Kostryn - Wincenty Rapacki, Goplana - Helena Modrze
jewska. 

Od prapremiery krakowskiej „Balladyna" jest jednym z najczęściej 

granych dramatów Słowackiego w Krakowie. Do roku 1938 doczekała się 
aż 16-tu inscenizacji. 

W Warnawie były duże trudności z wprowadzeniem „Ba!ladyny" na 
scenę ze względu na cenzurę carską Usiłowano ją bezskutecmie prze
mycić pod zmienionym tytułem . Prapremiera odbyła się już po rewolu
cji 1905 roku, w 1097 r . w Teatrze Rozmaitości w reżyserii Józefa Sli
wichiego, który sam grał Filona. Inne rol >:: grali: Marcello-Palińska 

(Balladyna), Trapszówna (Alina), Mieczysław Frenkiel (Grabiec), Nowicki 
(Kirkor), Federcwicz (Goplana). 

Dawne inscenizacje „Balladyny" były rewią znakomitych kreacji 
aktorskich. Jeżeli zespól dysponował dobrą tragiczką i komikiem wybie
rali oni sobie na popis role „Balladyny" i „Grabca". I tak w roli „Bal
ladyny" upamiętniły się: Antonina Hoffm n (Kraków 1868-1893), Sta
nisława Wysocka (Kraków 1902, Warszawa 1914, Kijów 1916), Wanda 
Siemasikowa (Warszawa 1914). Grabca grali: Feliks Benda, Mieczysław 
Frenkiel i Jerzy Le zczyński - według opinii krytyki najlepszy z do
tychczasowych odtwórców ti:>j roli. G,:ir?.e j bywało z reż~· serią. Ograni
czała się ona często do pil nowan ia wierności tekstu i wiersza Słowac
k iego, natomiast nie wnik la głęb i ej w sens utworu. Bylo to powodem 
różnych przypadkowych in terpretacji. 

Stanisław Koźmian np. wystawiając ,.Balla1ynę" w Krnkowie w lfi7G r. 
starał się wydobyć sa tyrę na stan chłopski, co odpowiadało ówczesnej 
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arystokntycznej publiczności, pamiętającej niedawną rzeź galicyjską . 
I tak w krwawej plamie na czole chłopki - Balladyny w1dziano mo
ralne napiętno vanie wspólniczki Szeli, zaś smutny koniec Grabca i po
staci tytułowej miał być karą za to, że jakoby chłopi śmieli sięgnąć po 

koronę. 

Od warszawskiej inscenizacji Szyfmana w Teatrze Polskim w 1914 ro
ku ustaliło się tradycyjne ujęcie „Balladyny". Partie realistycz.Tte inter
pretowarn.1 jako dram&t szekspirowski, kładąc duży nacisk na psycholo
gię postaci, a fantastyczne ujmowano jako baśń ludową lub fantastyczną 

Balladvna" w reżyserii Ostenvy z Eichlerówną w roli tytułowej na 
sc~nie Tc~tru Narodowego w Warszawie w 1938 roku była w opinii kry
tyki nudna i uroczysta. Z ciekaw~zych kreacji aktorskich tego przed
stawienia należy wymienić Józefa \Vęgrz) na (Kostryn) i Karolinę Lu
bieńską (Alina). 

Fantazja poetycka „Balladyny" zainteresowała wielu muzyków. Wla
dyslaw Zelcński napisał opartą na tekście dramatu operę „Goplana". 
Oprawę muzyczną do realizacji teatralnych komponowali: Kazimierz 
Hoffman, Henryk Jarecki, Henryk Opieński, Piotr Perkowski i Jerzy 

Młodziej owski. 
Początkowy prymityw dekoracyjny w realizacjach scenicznych „Bal

ladyny" (Lorentowicz pisze o inscenizacji warszawskiej z 1907 roku że 
dekoracje są „starym zlepkiem operowo-banalnych akcesoriów)" zastępują 
ciekawsze pomysły plastyczne dopiero na początku bieżącego stulecia. 

Przełomowym punktem stały się projekty Ferdynanda Ruszczyca. 
Brak im było jednolitości, ale miały olbrzymie bogactwo kolorów, świa
teł i cieni. W szacie scenicznej Ruszczyca zrealizowano „Balladynę" 
w Wilnie i w Warszawie (1914 i 1938). Oprawę plastyczną Stryjeńskiej 
i Gronowskiego (Warsza\va 1925i cechowała siina stylizacja. Dekoracje 
i kostiumy Frycza do inscenizacji krakowskiej z 1938 r. nacechowane 
były realizmem szczegółów. Wincenty Drabik projektował oprawę pla
styczną do opery „Goplana". 

„Balladyna" grana była również za granicą. W Paryżu odbyła się 
premiera „Balladyny" (przekład Wacława Gasztowtta) w· 1895 roku 
w . Teatre des Poetes" i skończyła się fiaskiem mimo starannej insce
niz~cji. W 1909 r. grano „Balladynę" w Pradze Czeskiej . W 1916 oglą
dała dramat Słcwack1ego publiczność kijowska w inscenizacji Wysockiej, 
a. w 1922 wystawił „Balladynę" w Moskwie Niemirowicz-Danczenko 
(w reżyserii Ryszarda Bolesławskiego i w przekładzie Balmonta). Dosko
nały przekł3.d niemiecki pióra Ludomiła Germana nie był dotąd wyko
rzystany na scenie. 

Inscenizacje powojenne „Balladyny" miały początkowo cechy przed
stawień tradycyjnych. Tak ujął „Balladynę" Władysław Woźnik (Kra
ków 1945, Katowice 1950 i Poznań 1951). 

Pierwszą próbę rewizji przyniosła inscenizacja Dąbrowskiego, który 
uwypuklił przede wszystkim wątek społeczny: zdradę klasową Balla-
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dyny i Kostryna, a do sceny sadu wprowadzi! lud, żądający kary na 
zbr"<iniarkę. Sceny fantastyczne miały charakter baśni ludowej, przy 
podkreśleniu silnej umowności. Oprawę plastyczną przedstawienia, mi
mo, że jej autorem był tak znakomity twórca, jak Andrzej Pronaszko, 
cechował brak fantazji i ciężko$ć wyraźnie przytłaczająca aktora. 

Zapędy rewizjonistyczne wobec „Balladyny" przynosiły czasem zu
pełnie niespodziewane rezu.tiity. I tak toruńskie przedstawienie „Balla
dyny" w reżyserii Malwiny Szczepkowskiej (rok 1953) odarło zupełnie 

'lrcydramat Słowackiel{o z czaru fantazji. Goplana, Skierka i Chochlik 
byli pojęci jako postacie ze świata rzeczywistego: pani feudalna i jej 
słudzy. W następstwie założenia, że pani feudalna nie może mieć 

mocy czarod;>:iejskiej, przemiana Grabca w wierzbę w ogóle się nie do
konywała. 

\ 

Wystawiona pr:o:ez Aleksandra .Bardiniego „Balladyna", jako praca 
absolwentów warszawskiej szkoły teatralnej z 1954 r„ była jedną z cie
kawszych realiz.::cji tego dramatu po wojnie. Bardini partiom r_ealistycz
nym nad!lł surową prostotQ i jak najbardziej oszczędną ekspresję. Sceny 
fantastyczne cechowała olb!"zym ia pomysłowość i jaskrawość wyrazu 
idąca w kierunku grote3ki. I tu jednak nie obyło się bez potknięć. 
Bardini przestraszył się irracjonalizmu piorunu trafiającego królowę 

i, według okreś!enia dowcipnego recenzenta, Ealladyna umierała na atak 
serca. 

Z ciekawszych inscenizacji powojennych należy jeszcze wymienić 

przedstawienie „Balladyny" w teatrze Iwo Galla (Gdynia 1946). Gall 
ujął „Balladynę" w ramy surowej prostoty zarówno pod względem opra
wy plastycznej jak i ekspresji aktorskiej. Obsadę sztuki stanowili: 
Wdowa - Romanowska, Balladyna - Wilczyńska, Alina - Swiderska, 
Grabiec - Włodzimierz Kwaskowski, Kostryn - Maciejewski, Gopla
na - Perczyńska. 

Z odtwórc;:yń roli Balladyny upamiętniły się po wojnie : Zofia Ry
siówna (Kraków i Poznan), Izabella Wilczyńska, Halina Gryglaszewska, 
(Kraków) i Danuta Kwiatkowska (Katowice). Grabca grali z dużym po
wodzeniem Władysław Woźnik, Stanisław Kwaskowski i Leon Gołę

biowski - przedwcześnie zmarły utalentowany aktor teatru lubelskiego. 

Wśród twórców realizacji scenicznych „Balladyny" brak nazwiska 
nieodżałowanej pamięci Edmunda Wiercinskiego, który najbardziej może 
7. :? wszystkich Judzi tea~ru był do tego predystynowany. Posiada on jed
nak poważny wkład w inscenizację „Ball~dyny" w Bielsku w 1946 r. 
Przedstawienie reżyserował Stanisław Kwaskowski, ale Wierciński 

przychodził na próby i dzielił się swoimi uwagami z zespołem. Rezul
tatem było interesujące przedstawienie, w którym udział brali: Wanda 
Stanisławska (Balladyna), Zofia Markowska (Alina), Maria Konaszew
~ka (Wdowa), Stanisław Kwaskowski (Grabiec), Elżbieta Liebeckówna 
(Goplana). Op~awę plastyczną projektował Feliks Krassowski. 

B. S. 
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włożylt wkład wcale bogaty. Na pierws.~ym miejscu należy wy-

in.ienić Stanisława Milskiego, który w 1955 r. otrzymał Nagrodę Państwo
wą I stopnia. Chronologicznie udział naszych aktorów w ~zczególnych 
filmach przedstawia się następująco: 
„Czarci Żleb" (scen. i reż. T. Kański) - Tadeusz Schmidt (Janek) 
„Młodość Chopina" (scen. i reż. Al. Ford) - Zbigniew Lobodziński (Gosz-

czyński), Józef Niewęgłowski (Przyjaciel Chopina) 
. ,Trzy opowieści" (scen. Cz. Petelski i K. Nałęcki, reż. A. Bohdziewicz) -

Lech Pietrasz (Jacek), Bogumił Kobiela (Grześ), 
Zbigniew Ko1·epta (Chuligan) i Stanisław Mi
chalski 

„Przygoda na Mariensztacie" (scen. L. Starski, reż. L. Buczkowski) -
Tadeusz Schmidt (Janek Szarliński) 

„żołnierz Zwycięstwa" (scen. i reż. W. Jakubowska) - . Tadeusz Schmidt 
(Bronek), Zbigniew Korepta (Porucznik) i Ka
zimierz Talarczyk (Janek). 

„Celuloza" (scen. I. Newerly, reż. J. Kawalerowicz) - Stanisław Mllslti 
(Czerwiaczek i Oiciec Szczęsnego) 

„Pod Frygijską Gwiazdą" (scen. I. Newerly, reż. J. Kawalerowicz) -
Stanisław Milski (Ojciec Szczęsnego). Nagroda 
Państwowa I Stopnia. 

„Piątka z Ulicy Barskiej" (scen. K. Koźniewski, reż. Al. Ford) - Zbigniew 
. Korepta (członek orkiestry podwórzowej) 

„Pokolenie" (scen. B. Czeszko, reż. K. Wajda) - Zygmunt Robot (Abram) 
Stanisław Milski (Stróż) 

.,Godziny Nadziei" (scen. J. Pomianowski, reż. J. Rybkowski) - Stani
sław Milski (Majcxr niemiecki) i Stanisław Mi
chalski (Tyrolczyk) 

. ,Trzy Starty", nowela pływacka (scen. L. Tyrmand, reż. E. Petelska) -
Bogumił Kobiela (Stefan), nowela kolarska (scen. 
St. Dygat, reż. St. Lenartowicz) Zbigniew 
Cybulski (Leśniak) 

W filmach, które ukażą się na naszych ekranach, robaczymy: . 
„Syrenka Warszawska" (scen. St. Dygat, reż. Makarczyński) - Stanisław11 

Michalskiego (Wojtek) 
„Nikodem Dyzma'l wg. powieści Dołęgi Mostowicza (reż. J. Rybkowski) -

Tadeusza Gwiazdowskiego (Grześ) i Stanif'lh •· a 
Milskiego (właściciel dancin&u). 
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' l· ukazały się na półkach księgarskich. 
Jeden z najwybitniejszych krytyków teatralnych, Wojciech Natanson, 
wydał tom „SZKICÓW TEATRALNYCH" (Wydawnictwo Literackie). 
„Zbiór - pisze o nich E. Stróżecka w nr. 24 „ Teatru" - zwraca uwagę 
przede wsz'j/stkim powagą przekonania autora o spoleczne; funkcji tea
tru„„ dużą kulturą literacką i erudycją, swym wkladem zwlaszcza 
w twórcze odczytanie nasze; dramaturgii epoki oświecenia i romantyz
mu, sw'j/m pojmowanie mwidowiska teatralnego jako dziela sztuki su
rowej i. mądrej." 

Zbiór, nieraz gwałtownych w polemicznym tonie, essayów teatralnych 
wydal również Jan Kott p . t. „JAK WAM SIĘ PODOBA" (Państw. 

Instyt. Wyd.). Francuski racjonalizm i szekspirowski kult namiętności, 

miarą ktorych Kott ocenia inne utwory, świetny język zawsze ciekawych 
a niejednokrotnie odkrywczych rozprawek krytycznych sprawiają, że 

„Jak się wam podoba" w pełnym świetle ukazuje czytelnikowi oryginal
ną indywidu~lność krytyczną autora . 

Od trzech lat w piśmie „Teatr" ukazują się, podpisane literami e. a„ 
krótkie felietony pod nagłówkiem „LISTQW ZE SCENY". Autor ich, 
Erwin Axer, wybitny reżyser i kierownik teatru, w „Usprawiedliwieniu" 
poprzedzającym ich książkowe wydanie (Czytelnik) słusznie stwierdza, 
że aczkolwiek kiedyś „adresowane przede wszystkim do środowiska 

aktorskiego", miały na celu „spowodowanie konkretnych zmian w ujmo
waniu rozmaitych zagadnień teatralnych", dziś, zebrane w tomik, sta
nowią „pewnego rodzaju obraz problematyki nasze; scen'j/ i dzięki temu 
material informacyjny dla ludzi zainteresowanych sprawami teatru". 

Jana Kurbacza „NURT. Opowieść o pewnym teatrze". (Wydawnictwo 
Literackie) to niezmiernie interesująca reportażowa opowieść o powsta
niu teatru w Nowej Hucie. Plastyka rysunku psychologicznego postaci, 
obraz metody pracy amatorskiego teatru, cenne z tej pracy doświadcze
nia czynią z tej książki lekturę niemal obowiązkową dla działaczy i arty
stów współpracujących z amatorskim ruchem teatralnym. 

1 1• -- - : jeden z czołowych reżyserów i kierowników teatru, 
na zaproszenie koła S.P.A.T. i F.u w dniu 8 stycznia podzielił się z zespo
łem swymi wrażeniami z szekspirowskich przedstawień na scenach 
Stratfordu i Londynu . 

Oi F I · I w dniu 9 stycznia dziennikarzy dzia-
łów kulturalnych „Głosu Wybrzeża", „Dziennika Bałtyckiego" i Polskie
go Radia poinformowaliśmy o bolączkach i planach teatru, o wybitnej 
pomocu SFOS'u przy budowie Teatru Kameralnego w Sopocie, o decy
zjach odbudowy teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, o trudnoś

ciach w realizacji uchwały przyznającej teatrowi odpowiednie powiesz
czenia, o planach repertuarowych na najbliższą przyszłość oraz o uru
chomieniu drugiej sceny w sali Technikum Przemysłu Okrętowego 

w Gdańsku (ul. Białowieska 1) i Biura Organizacji widowni przy sie
dzibie teatru we Wrzeszczu (tel. 342-06). 
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