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Zakłady Graficzne RSW „Prasa", Lódź, Zam. 1848. Nakł. 2000. VI.57. D-9 

„Nie wiem dlaczego, ale ciągle myślałem 

o wilii u prefekta Jarkowskiego, którą kiedyś 

jadłem będąc dzieckiem. Potem przyszła mi na 
myśl wielka Babuni .piekarnia - czeladź śpie

wająca kolędy - potem wertep krzemieniecki, 
któremu może winien jestem mój szekspirowski 
zapał ... " 

Juliusz Słowacki 

Florencja 1838, 2 stycznia 
(Z listu do matki) 



Balladyna w teatrze lalek 
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żaden chyba z utworów scenicznych Słowackiego nie 

cieszy się taką popularnością w świecie lalkarskim jak Bal

ladyna. Nie tylko dlatego że od dawna zadomowiła · się 

na scenie aktora żywego, nie tylko dla swej poezji i piękna 

słowa. Lalkarzy pociąga przede wszystkim swym baśnio

wym, niezastygłym tworzywem. Tam gdzie nie wszystko 

jest logiczne, znane, pewne, ustalone - lalka czuje się 

najlepiej, najswobodniej. Tu potrafi się wcielać w postać 

pełną niespodzianek, łącząc w sobie harmonijnie elementy 

poezji i plastyki, nadając jej konkretny kształt uchwyco

nej wizji. 

Na tle niecodziennych wydarzeń, pełnych sprzeczności 

i niedomówień, nagłych przerzutów akcji , cudów scenicz

nych i paradoksów lalka urasta, staje się już nie tylko 

żonglerem lub wesołkiem, ale przejmuje rolę aktora tragicz

nego, hieratycznieje. 

Co więcej, BALLADYNA stwarza możliwość współgry 

lalki i dekoracji, zacierając ostatnie granice między materią 

ożywioną i nieożywioną. Grabiec-wierzba przestaje być mar

twym rekwizytem, wianuszek Goplany ulatuje w powietrze, 

mglisty Łowca zastyga w swym kształcie itd. id. 

Ta nasza Balladyna mogłaby się równie dobrze nazywać 

BLADYNA. Wiele jest tu skreślei:i, znacznie więcej niż bywa 

na scenie aktora żywego, a jednak jest to Słowacki, bez 

fałszów, prawdziwy - zwłaszcza gdy do głosu dochodzi 

tak bogato sugerowany przez poetę podtekst, pisany w eg

zemplarzu małymi literkami, między wierszami. Niech 

więc nikogo nie zadziwi szlachcic Chrząszcz czy też Gryf, 

przybierający tak dziwaczną postać, niech nie gorszą do

brani kompani TUR i DZIK, ani eteryczny Skierka, ani 

ćmiący fajeczkę CHOCHLIK, ani rozbudowany ORSZAK 

DIABELSKI - to wszystko wyczytaliśmy między wiersza

mi, w ten sposób zastępujemy całe partie mówione. Tych wi

dzów, którzy będą mieli niedosyt słowa, odsyłamy do egzem

plarza. Jeżeli zaraz po przedstawieniu odczują potrzebę zaj

rzenia do oryginału cel nasz zostanie osiągnięty. 

Nie mało czasu upłynęło od pierwszych zamierzeń. Nie

mal dziesięć I.a t czekać musiał ARLEKIN z realizacją. Teatr 

Lalek w Polsce urastał powoli. Trzeba było zaczynać dosłow

nie od niczego. Balladyna była niedostępna już choćby ze 

względu na brak samej Balladyny w zespole zdolnej do 
udżwignięcia tej roli. Trzeba było wychować aktora, poko-

nać szereg uprzedzeń, wywalczyć prawa obywatelstwa dla 

nowego czy raczej zapomnianego rodzaju teatru. 

Ciasny lokal przy ul. Piotrkowskiej również nie ułatwia! 

zadania. Sprawę skompilkowało jeszcze bardziej zamknięcie 

tej sali przez Komisję Bezpieczeństwa Przeciwpożaroweg'.J. 

Wreszcie Balladyna dostała się w tryby biurokratycznej 

maszyny inwestycyjnej . Stąd BALLADYNA jak tego wy

m.aga tradycyjny pech związany z wystawieniem tej sztuki 

na każdej ponoć scenie - realizowana była na raty, bardzo 

11ieregularne raty. Czy w sumie znajdzie pokrycie to już 

sprawa osądu wi elotysięcznej rzeszy stale przybierającej na 

wieku PUBLICZNOŚCI te.atm lalek ARLEKIN. 

HENRYK RYL 
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Dwie Balladyny. Jedną z nich ujrzycie na naszej scenie. Drugą! 
kryje nieprzenikniony parawan. Halina Bańkowska, odtwórczyni 

roli głównej Grabiec - wierzba 
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MATKA _ Maria Sikorska 
ALINA - Lifama Ochmańska 
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GRABIEC - Jerzy Pokrant KIRKOR - Stanisław W itecki 
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BALLADYNA 
tragedia w 5 aktach 

JULIUSZA SŁO\VACKIEGO 

Lalki i dekoracje 

Muzyka . 

Inscenizacja i reżyseria 

Asystent reżysera 

PUSTELNIK 
KIRKOR 
MATKA 
BALLADYNA 
ALINA 
FILON 
FON KOSTRYN 
GRALO N 
KANCLERZ 
POSEŁ ZE STOLICY GNIEZNA 
GRABIEC 
GOPLANA 
CHOCHLIK 

SKIERKA 

WAWEL 
PAZ . 
LEKARZ 
OSKARŻYCIEL 

JERZY ADAMCZAK 

TADEUSZ PACIORKIEWICZ 

HENRYK RYL 

HALINA BAŃKOWSKA 

Ignacy Zawadzki Mieczysław Gryglas 
Stanisław Witecki 
Maria Sikorsk3 
Halina Bańkowska 
Liliana Ochmańska 
Antoni Roszkowski 
Ryszard Sikorski 
Mieczysław Gryglas Ignacy Zawadzki, 
Stanisław Witecki 
Zdzisław Owsik 
Jerzy Pokrant 
Liliana Ochma11ska 
Zdzisław Owsik 

l Barbara Borkowska 
J Sawicka Teresa 

l'viieczysław Gryglas 
Jerzy Pokrant 

Muzyka nagrana na taśmę przez: JANA SIWIŃSKIEGO, JÓZEFA BALCERA, MIECZYSŁAWA STUSIŃSKIEGO, 

HENRYKA WASILEWSKIEGO, HENRYKA CIMKA, ZE. NA JELIŃSKEGO, STANISŁAWA SADOWSKIEGO. 

Dyrygował kompozytor: TADEUSZ PACIORKIEWICZ. ~wiatło: RYSZARD WALCZEWSKI 

Maszyniści sceny: JAN BORCHON i JAN NISZCZAK 

Przerwa po drugim i trzecii;n akcie 



LALKI I DEKORACJE 

wykonały pracownie P.T.L. „ARLEKIN" pod kierownictwem 

Mieczysława KARLICKIEGO. 

Prac. krawiecka: J. KARCZEWSKA, M. OSTRYCHARZ, 

S. SMOKTUNOWICZ. 

Prac. mechanizatorska : J . SZCZAWIŃSKI, J. ROSOCHACKI. 

Prac. stolarska: T. PECK O, B . MA UER. 

Prac. malarska : A . BUDZYŃSKI, A. BERTRAM. 

Prac. modelatorska: CZ. BARYLSKI, H . PODEBSKA, 

E . SOBCZAK, S. FLORCZYK. 

Charakteryzacja: B. SAMSEL. 



PUSTELNIK - Ignacy Zawadzki 

SKIERKA - Barbara Borkowska 
Gryglas 



ILUSTRO\VANY K~'\CIK SAJ\10CH\VALST,VA 

Samochwalstwo - brzydka wada 
(chwalić się wszak nie wypada) . 
Tkwi w n im jednak cud bez mała: 
Mimo wady tęgo działa. 

Nieznany fraszkopisarz XX wieku 

Sztuka „SAMBO I LEW" z repertuaru ARLEKINA grana 
jest w Czechosłowacji 

Utrzymuje się od lat w repertuarze ARLEKINA 



Następną premierą dla dorosłych będzie baśń staroindyjska 

z ks iąg Maha-Bharaty pt.: 

„NAL I DAMAYANTI" 

pg tekstu Antoniego Langego. Opracował na scenę lalkową 

Henryk Rył. 

Sztuka będzie wystawiona w TEATRZE CIENI. 

Opracowanie plastyczne: Henri Poµlain. 

Inscenizacja i reżyseria: Henryk Rył. 
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GROTESKA i ARLEKIN 

W br. projektowana jest wymiana teatru Arlekina 
z krakowską Groteską. 

reatr GROTESKA ma zawitać do Łodzi z następującymi 
sztukami: 
1. „IGRASZKI Z DIABŁEM" - Jana Drdy 
2. „ORFEUSZ W PIEKLE" - K. I. Gałczyńskiego. 

Teatr ARLEKIN wystąpi w Krakowie: 
1. „BALLADYNA" - J . Słowackiego 
2. „LEKARZ MIMO WOLI" - Molier (po raz drugi) 

oraz ze sztukami dla dzieci : 
1. „DZIKIE ŁABĘDZIE" - K . Jeżewskiej 
2. „PT ASIE MLEKO" - pg Tudorowskiej d MietalnikoVI 

napisał wierszem - Henryk Rył. 
Przewiduje się stałą współpracę wymienną 

zwłaszcza z przedstawieniami dla dorosłych. 
\ 
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Najbliższą premierą dla dzieci będzie: 

„O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI" 

(epicka inscenizacja powieści) 

HENRYKA RYLA 

Reżyseruje Irena Wojutycka. Lalki i dekoracje projektuje 

Zofia Gutkowska. 

Dla dzieci najmłodszych przygotowuje ARLEKIN dwie 
bajeczki: 

1. „AWANTURA W PACYNKOWIE" - J. Pehra, przekład 
J. Zaborowskiego 

2. „SZAŁAPUTEK I SZAŁAPUTKA" - E. Laue, przekład 
z. Lorentz. 

Warsztat reżyserski Stanisława Ochmańskiego. Lalki i deko
racje projektowali: Henri Poulain i Zofia Gutkowska. 

CZYTAJCIE 

Czasopismo poświęcone zagadnieniom sceny lalkowej 

w kraju i zagranicą. 

Wkrótce ukaże się jako miesięcznik 



DYREKTOR i KmROWNIK ARTYSTYCZ:KY H. RYL 
KlEROWJ\1 1'. PT ASTYCZ :N Y Z. Gl'TKOWSKA 
1'.IL HOW_\ll\. AlHU:\IS1 H_H ' \j_\\ W. \\ ODZY~"5KA 
J OD /. l I.. W<)L( /.AŃ~l\. \ 'J _ tri. 258-99 
\ 1l min.: ul. Piotrkow ... k u 1">2, tel. .2-:;h- 1>3 i 394-71 

ZE ZBIORÓW 
A,v..J., ~f"'- ~'mvtJKa. 


