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- Wielkim poetą! Zapamiętajcie sobie, bo 
waine! Dlaczego kochamy? Bo wielkim 
poetą. Wielkim poetą był! Nieroby, nie
uki, mówię wam pneciet spokojnie, wbij· 
cle to sobie dobrze w głowy - a więc 
jeszcze raz powtórzę, proszę panów: 
wielki poeta, Juliusz Słowacki, wielki po· 
eta, kochamy Juliusza Słowackiego i za. 
chwycamy się jego poezjami, gdyi był 
on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie 
temat wypracowania domowego: „Dlacze· 
go w poezjach wielkiego poety, Juliusza 
Słowackiego, mieszka nieśmiertelne pięk· 
no, które wzbudza zachwyt?" 

WITOLD GOMBROWICZ 
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1809 r. - (czerwiec) - Rodzi ,się JuZ~usz 
Słowacki w Krzemiencu - 3ako 
syn profesora poezji i w-y_m~wy 
w słynnym Liceum KrzerT'!'ieniec
kim, Euzebiusza Słowackiego. 

1811 r. - Rodzice Słowackiego przenoszą 
się do Wilna, gdzie ~jciec ob~j
muje katedrę na Uniwersyt~cie. 

1814 r. - Smierć Euzebiusza Słowackiego; 
wdowa (Salomea) powraca z sy
nem do Krzemieńca, do swoich 

rodziców (ojciec zarządca 
dóbr Liceum). 

1818 r· Salomea Słowacka poślubia Au
gusta Becu, profesora wydział'!" 
medycznego Uniwersytetu Wi
leńskiego. 

1824 r. - Juliusz Słowacki zapisuje się na 
wydział pTawny Uniwersyt~tu. 
Wileńskiego. W tym roku umie
ra ojczym (od pioruna - fakt 
uwieczniony w mickiewiczows-

kich „Dziadach" ), Młodzieńcza 
młłoić Słowackiego - do Lud
wiki Sniadeckiej. 

1829 "· - Słowacki obejmu;e posadę w 
Komisji (Ministerium) Skarbu 
w Warszawie. Pierwsze utwory 
- powieści poetyckie (Hugo, 
Mnich, Jan Bielecki). 

1930 " · - Wybuch powstania listopadowe
go - patriotyczne wiersze po~ty 
(Oda do wolności, Hymn, Kulig) . 

1831 r. - Wyjazd w misji politycznej z ra
mienia Rządu Narodowego do 
Londynu (pTzez Wrocław, Drez
no,. Paryż). J elieniq osiada w Pa-
ryłu~ - -- . . -

1832 r. - Dwa pierwsze tomiki Poezji. Po 
napaściach krytyki i atakach 
Mickiewicza pTZeńosi się Słowac
ki z końcem roku. do Szwajcarii; 

1833 r. 
1834 r. 
1835 r. 
1836 r. 

1837 r. 

zamieszkuje w Genewie. 
- III tomik Poezji, „Kordian". 
- Pisze „Balladynę". 
- „Horsztyński". 

Wyjazd do Włoch (Rzym, Neapol, 
Sorrento) - przyjaźń z Zyg
muntem Krasińskim. Podróż do 
Grecji, Egiptu, Palestyny i Syrii 
(poetyckie owoce m. in.: Podróż 
na Wschód, Grób Agamemnona, 
Smutno mi Boże, Podróż do Zie-
mi Swiętej). 
Podróż na W schód zakończona 
6-tygodniowym pobytem w li-
bańskim klasztorze Betcheszban. 
Tu powstaje „Anhelli". Dłuższy 
pobyt we FlOTendji. 



1839 r. - Lilla Weneda". Druk „Ballady
~y". Powrót do Paryża. 

1840 r. - Powstaje „Mazepa". 
1841 r. - Powstaje „Fantazy", „Beniow

ski"· 
1842 r. Zetknięcie się z T0wiańskim -

elementy mistyczne w tw6rczo§ci 
1843 r. Dramaty „Ksiądz Marek" , „Sen 

srebrny Salomei", „Książę Nie
złomny" (przekład z Calderona), 
„Genezis z Ducha" 

1845 r. 1849 r. - Powstaje „Król Duch" 
(niedokończony). . 

1846 r. Na wieść o wybuchu powstania 
chlopskiego w Galicji Słowacki 
podejmuje publicystykę politycz
ną. 

1848 r. - Powstanie Wielkopolskie - Sło 
wacki jedzie do Poznania, by 
wziqć udział w powstaniu. Spot 

kanie z matką. we Wrocławiu. 
1849 r . - (kwiecień) - Smierć w Paryżu . 

Pogrzeb na cmentarzu Mont 
marte. 

1909 r . Uroczyste obchody 100-lecia uro
dzin Poety . Krakowski Teatr 
otrzymuje imię Juliusza Sło
wackiego. 

1927 r· - Sprowadzenie zwłok do Polski 
- na Wawel. 

„Balladyna" należy do podstawowego ka
nonu naszej literatury dramatycznej, znana 
z lektur szkolnych wielu pokoleniom, wciąż 
wystawiana przez reżyserów o najróżniej
szych nastawieniach i koncepcjach stylistycz
nych i interpretacyjnych. 

Jednocześnie jednak, od samego początku 
towarzyszyły tej tragedii opinie niejednozna
czne, od entuzjastycznych po wyraźnie kry
tyczne, a nawet napastliwe. Zygmunt Kra
siński, któremu Słowacki „Balladynę" zade
dykował, tak pisał o niej w liście do Gaszyń
skiego (1839) „Co myślisz o „Balladynie"? 
Szekspir ją porodził w głowie Juliusza. Co za 
wyuzdana, że talk powiem, bezczelna łatwość 
pięknych wierszy. To znakomity poeta!" 
Później Krasiński niezwykle gorąco bronił 

„Balladyny" powitanej paszkwilem Ropelew
skiego i wcale nie znajdującej uznania 
u współczesnych. 

Sądy pokoleń następnych _były już prze
ważnie entuzjastyczne. „Nobilitowana" i zbyt 
serio, od początku do końca traktowana baśń 
romantyczna zajęła w historii naszej litera
tury i w naszym teatrze miejsce inne, niż po
winna. Krótko mówiąc, „Balladynę" dość 

gruntownie obrzydzono. 
W roku 1955 pisał świetny scenograf i 

znawca teatru Jan Kosiński: „PowQdzenie 
„Balladyny" na naszych scenach jest natury 



raczej wstydliwej. Wystawiamy ją w celach 
"odfajkowawczych" jako praktyczny, „wielki 
repertuar" zamiast Szekspira i zamiast.. . Sło
wackiego. Powiem szczerze, choć to może nie 
uchodzi, że „Balladyna" taka, do jakiej przy
wykliśmy na naszych scenach, mocno mnie 
irytuje. Cały ten szekspirowski bigos literac
ki , którego się wstydliwie nie zauważa -
„Król Lear", „Sen nocy letniej" i „Makbet" 
na kupę - wszystko razem wpakowane w 
jakąś czkawkę po Wagnerze przetranspono
wanym na słowiańsko, to dosyć obrzydliwe. 
Te nadgoplańskie baobaby, te mocarne wie
rzeje, pawęże, ościeża, wykroty i komysze, 
wszystko jakieś przerośnięte, nadczłowiecze 

i przaśne - wszystko to razem doprowadza 
mnie do rozpaczy nieświeżością, wtórnością 

i załganiem . Wiersz Słowackiego też nie ra
tuje na ogół sytuacji". ( ... ) 

Ale rzecz dziwna, wszystkie te opory, ja
kie mam w stosunku do „Balladyny" w te
atrze, rozładowują się przy czytaniu egzem
plarsa. Filiacje szekspirowskie nabierają 

wdzięku, rozumiemy bez trudu, że to młody 
polski romantyzm zachłysnął się po raz pier
wszy Szekspirem poznanym w oryginale, że 
przyswaja go sobie, bo musi. Z tekstu wieje 
jakąś młodością, lekkością, czymś nie na 
serio, czymś, co się z reguły na scenie zatra
ca. Może to ów list do autora „Irydiona" za
mieszczony na wstępie dyktuje tonację, w 
jakiej należy czytać, może chodzi o ten „ario
styczny usmiech"? ( ... ) Może przypadkiem 
„Balladyna" dzieje się w czasach, kiedy ten 
nadgoplański matecznik był młodym zielo
nym gajem?" ów „ariostyczny uśmiech" 

czyli nawiązanie do twórczości Lodovica 
Ariosto (jego „Orlanda szalonego" wspaniale, 
już w wieku siedemnastym przełożył Piotr 

Kochanowski) - puszczenie wodzy fantazji 
i rozmiłowanie w zaskakujących pomysłach 
i konceptach, którymi autor bawi się wobec 
czytelnika - to cechy „Balladyny" przez 
wielu uważane za ważniejsze niż wszystkie 
naśladowania z Szekspira. Zresztą od czasu , 
gdy Kosiński napisał swój piękny szkic wiele 
się w interpretacji tragedii Słowackiego 

zmieniło. Nikomu już nie przychodzi do gło
wy budowanie na scenie siermiężnej i zam
czystej prasłowiańskiej dekoracji, nikomu nie 
chce się już traktować „Balladyny" jak naro
dowej opery. A od chwili kiedy Adam Ha
nuszkiewicz posadził Skierkę i Chochlika na 
motocyklach skończyła się chyba bezpowrot
nie nabożna i napuszona moda interpretowa
nia tej sztuki. 

„Balladyna", taka, jaką ją napisał Sło

wacki jest na pewno przewrotnym literackim 
żartem. Stąd owe zapożycznia czy naślado
wania z Szekspira, stąd fantastyczna nadgo
plańska mitologia. „Niechaj tysiące anachro
nizmów przerazi śpiących w grobie history
ków i kronikarzy" - mówił nie darmo w 
:iedykacji dla Krasińskiego stanowiącej wstęp 
do tragedii? Nazywanie „Balladyny" tym 
terminem, to oczywiste nieporozumienie. 
Jest .ona oczywiście tragikomedią, specyficz
ną kompozycją, gdzie schemat tragiczny roz
bity zostaje przez komizm i świadomy dys
tans wobec przedstawianych wydarzeń. 

Nie znaczy to jednak wcale, że „Balla
dyna" może i powinna być jedynie preteks
tem dla teatralnej zabawy. Wątpliwy sukces 
wspomnianego tu przedstawienia Hanusz
kiewicza wskazuje na błędność tak uprosz
czonego rnzumowania. Igranie z „Balladyną" 
okazuje się równie nieuprawnione jaik naiw
ne wystawianie jej jako tragikomedii serio 
z wielkim pseudo Pomantycznym sztafażem. 



Pomiędzy tymi dwiema końcowymi in
terpretacjami mieści się wiele innych. Wys
tawiano przecież „Balladynę" na bardzo 
różne sposoby - dawano jej wersje psycho
logiczne, społeczne (jako utwór „antyfeudal
ny") , ludowe. I właściwie nikt nie zastanowił 
się do końca nad tym, że w utworze, w któ
rym wszystko właściwie - fabuła, postacie, 
miejsce akcji, czas historyczny, motywacja 
postępowania - stanowi świadomie sztuczną 
kompozycję, musi istnieć warstwa najważ
niejsza, dla której Słowacki swoją sztukę 

napisał . Że czym innym jest tu gra baśnio
wych pozorów, a czym innym rzeczywiste 
znaczenie. 

Tak odczytana „Balladyna" okazuje się 

przypowieścią, parabolą, utworem, w któ
rym poprzez literackie schematy i fantas
tyczne pomysły mówi się o sprawach waż
nych i aktualnych. Nie darmo carski cenzor 
zaraz po pierwszym wydaniu tekstu wyliczył 
kilkadziesiąt miejsc absolutnie „nieprawo
myślnych", a całe dzieło uznał za nowołu
jące do buntu i zakazał jakiegokolwiek jego 
rozpowszechniania. Nie dał się ten fachowiec 
nabrać na żadne baśniowe widziadła, tylko 
wszędzie dostrzegał ostre i niepokojące myśli 
na temat historii i współczesnej sytuacji Pol
ski XIX wieku. Inaczej było niestety z wie
loma historykami literatury. 

To znowu jednak nie świadczy o tym, że 
„Balladyna" jest jakąś rymowaną i zaka
muflowaną publicystyką. Słowacki nie na
pisał po prostu ukrytej poprzez swoją formę 
opowieści o współczesnej mu sytuacji poli
tycznej. Napisał sztukę o Polakach. Postacie 
„Balladyny" i ich karkołomne, tragiczne pe
rypetie, to ilustracja i to wspaniała ilustracja 
zbiorowych cech narodowych. Jest pod tym 

względem .,Balladyna" równie prawie dos
konałym, bo krzywym i złośliwości pełnym 
lustrem, jak „Wesele". Pijany i leniwy Gra
biec, zapalczywy Kirkor (Krasiński twierdził, 
że tylko polski szlachcic może wypowiedzieć 
takie jak on zdanie: „Zbawiciela zbawię!"), 
rozmarzony Filon, to właśnie upostaciowania 
polskich cech charakteru. A całość sztuki, to 
rozprawa o polskim słomianym zapale, o 
braku cierpliwości , łatwym zniechęcaniu się , 
lenistwie i nieporządku, i co może najboleś
niejsze - o wbrew tylu zrywom i porywom
-pojąwiających się uparcie skłonnościach do 
przewrotności, upodlenia i zdrady. 

Gorzka i bardzo smutna jest wewnątrz ta 
tak urocza i zwodząca przepięknym wier
szem. kołysząca rytmem bajecznej opowieści 
sztuka. Ale chyba tylko tak warto ją odczy
tywać, wystawiać i oglądać w teatrze. Tylko 
taka stanie się dla nas czymś naprawdę waż
nym i znaczącym. Czymś, co jak każdy do
bry teatr każe nam spojrzeć na siebie sa
mych , a nie tylko na barwną historyjkę od
grywaną na scenie. 

Jan Klossowicz 
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BALl.ADYNA 
Osoby: 

PUSTELNIK, Popiel Ili wygnany 
KIRKOR, pan zamku 
MA TKA, wdowa 
BALLADYNA 
ALINA - jej córki 
FILON, pasterz 
GRABIEC, syn Zakrystiana 
FON KOSTRYN, naczelnik straży 
zamku Kirkora 
GRALON, rycerz Kirkora 
KANCLERZ 
POSEŁ ZE STOLICY GNIEZNA 

LEKARZ KORONNY 
STARA 

SZLACHCIC I 
SZLACHCIC li 
ŻOŁNIERZ 

PANNY, RYCERZE, SŁUŻBA 

Osoby fantastyczne 

GOPLANA, nimf a, królowa Gopła 
CHOCHLIK, 
SKIERKA 

Tragedia w pięciu aktach 

Premiera listopad 1982 
Program CLV 

- Aleksander Rządkowski 

- Mieczysław Całka 

- Krystyna lłłakowicz 
- Hanna Boratyńska 

- Bożena Rozworska x) D om • H 
Henna 

- Paweł Winsczyk 
- Wincenty Grabarczyk 

- Andrzej Lipski 

- Marek Łyczkowski 

- Szczepan Łyżwa 

- Edmund Ogrodziński 
- Gertruda Szalszówna 
- Wojciech Romanowski 

- Stanisław Todor 
- Marian Kierycz X) 
x) adept 

- Ewa żylanka 
- Piotr Krawczyk 
- Grażyna Skotnicka 



Umysł mają chłonny na wszystko, co ich ota
cza, i w zdolnościach potrzebnych do zdobycia 
ogólnego wykształcenia nie ustępują nikomu. 
Umysłowość to jednak o ile podatna na wpływy, 
o tyle mało wytrwała, o ile posiadająca wielkie 
możliwości, o tyle nie lubiąca wysiłków, Są jak 
pioruny, które gdy rnz uderz:ą, leżą tak jak każdy 
inny krzemień. Lepsi jesteśmy w piewszym zapę
dzie, nliż w stałym dążeniu. Wiele rzeczy w nas 
natura rozpoczyna, lecz niewiele tylko doprowa
dz.a do końca. Żaden naród łatwiej nie popada 
w gniew i łatw.iej nie daje się uspolmić. Żaden 
nie podziwia goręcej cudzych obyczajów, zamiło
wań, urządzeń, ale też mniej chętnie ich nie naśla
duje. Wbrew naturnlnemu po.rz;ądk·ow:i rzeczy, 
chwalimy to, czego 111ie robimy sami, ani nawet nie 
chcemy robić. Najczęściej bywa tak, że P·olacy 
przeciętnie dobre rzeczy u Jnnych podziiwiają, ale 
własnymi niegorszymi albo i lepszymi gardzą. 
Chcieliby zawsze być czymś więcej, niż są, nigdy 
nie są ze siebie zadowoleni. Ażeby coś im się wy_ 
dało welkim, musi być bardzo odległe. Nawet oj
czyznę swoją kochają dopiero wtedy, gdy są z dala 
od ndej, a będąc na miejscu nie cierpią jej, jakby 
po to wyjeżdżal!i za granicę, aby ją pokochać, 
a wrac;tli, ahy znienawidzić. Poza tym, jak nie 
znajdziesz takiego narodu, który by ich w czymś 
nie przewyższał, tak też nie ma żadnego, którego 
by onli ,nie przewyższali w c.zym innym. Nad Hisz
pa:r.ami górują pobudliwością, na<l Francuzami 
wytrwałością, nad Niemcami wielk!odusznością, nad 
PcrtL;galczykami Q':wlinnością, nad Włochami siłą. 
Kawalerzyści z nich lepsi od wszystkich innych, 
gardzący śmiercią, mężni, wytrzymali nliebywale 
na głód, u.pał i mróz. Gdy tak zabrali się napraw
dę do robieniia tego, o czym tylko prz:y stole przy 
okazji rozmawJają, odebraliby WŁochom pierw_ 
szeństwo w zachowaniu porz:ądku, Niemcom w 
gospodarowaniu, Anglikom i Belgom w bogactwie, 
Francuzom w ustroju państwa, a Hizpanom pano
wanie nad światem i szczęście. Ale jak lubią długo 
n wszystkim mówić. tak powoli zabierają sie do 
czynu. („.) Gdzi.e i1ndziej wymowa znajduje schro
nienie w książkach, u nas panuje na zebraniach, 
w sądach, na sejmach. Dlatego to jak Hiszpan jest 
z natury teologiem, Włoch filozofem, Francuz po
etą, Niemiec historykiem, tak Polak mówcą. 

Trzeba wyznać, iż Polacy nie cierpią ja·r:ima, 
mają entuzjazm do wolności i cnoty, ale wadą ich 
jest, iż jak są żywymi w zaczęciu śmiałych czy_ 
nów, tak niestałymi w dokionani.u i słabiejący w 
prreciwnościach. Nie dosyć na chęci do prawideł 
i sprawiedliwości, potrz:eba jeszcze męstwa d.o ich 
ulll'zymani.a. Ale widzę, iż dlatego Polakom braknie 
na stałości umysłu w przeciwnościach, że mało 
myśleli, mało się zastanawiali nad obrotem losów 
i czynności ludzkich. 

Zawiść, która obok pokrewnej sobie za.zdrości 
należy do ucwć najbardziej destrukcyjnych, wiąże 
się z chęcią posiadania i władania co w języku 
określa się formą zaimka dzierżawczego „mój" . 
(„ .) Na to, oo jest „moje", a chciałoby się, żeby 
„moim" było, patrzy się okiem zawistnym. Jest 
więc w tym negatywnym uczuciu odcień pozytyw
ny - walki <> ekspansję własnego świata. Dla 
człowieka zawistnego śwliat dzieli się na „mój" 
i „nie mój". Nie ma w jego języku zaimków „my" 
i „nasz". U podłoża zawiści leży nerwicowy ego
cent.ryzm. Liczą się tylko „ja" i „mój". To, co się 
posiada i nad czym się ma władzę: wzmacnia po_ 
czucie włas'!1ej wartości i bezpieczeństwa. Na tym 
terenie jest się władcą z tym, co jest „moje", 
można :robić, co tylko się zechce. I ten tylko typ 
relacji d<> <>taczającego świata jest źiródłem pozy
tywnych uczuć. To. co jest poza granicami „moje
go", budzi niepokój, gdyż pewnym czuć się mowa 
tylko na własnym terenie, tam gdzie jest się nie
podzielnym władcą. Z drugiej strony chce się swój 
teren Pozs.zerzyć, zdobyć to, co ,.ni·e moje". umocnić 
swoją pozycję kosztem tych, którzy mają, to, czego 
samemu się nie posiada. („.) 

Nierzadko u podłoża autyzmu tkwi niezdolność 
oscylowania między postawami „rządzę" i „jestem 
rządzony". Srodowisko, w którym nie można być 
władcą, staje się obce i wrogiie, wyzwala tend~cję 
do ucieczki na teren bezpieczny, oznaczony za1m_ 
kiem „mój". Zawiść wzbudzają ci, którzy swobo
dnie poruszają się poza tym obszarem. Powstają 
marzenia. by ich pokonać i zaimponować obcemu 
otoczeniu, a samemu nad nim zapanować . 

ANTONI KĘPIŃSKI 



O Polsko! Polsko Swięta! Bogobojna! 
Jeżeli kiedy jasna i spokojna 
Obrócisz na nas rozwidnione oczy 
Na groby nasze, gdzie nas robak toczy; 
Gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne 
Skryły się dumać jak łabędzie senne; 
Polsko ty moja! gdy już nieprzytomni 
Będziemy - wspomnij ty o nas! wspomnij! 
Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska 
Pacierz, co płacze , i piorun, co błyska. 
A dosyć, że się zastanawiasz chwilę, 
Jaka tam cisza na naszej mogile, 
Jak się wydaje przez Boga przeklęta, 
A nie zapomnisz ty o nas, o święta! 

JULIUSZ SŁOWACKI 

... Sam nie wiem 
Dlaczego mówię tak, lecz mam przeczucie: 
Czuję trumianym pachnący modrzewiem 
Naród i w trumnie grające zepsucie ... 
A jednak - pod tym mogił chwastem, 
plewiem, 
J est jakieś dziwne, ciągłe, głuche kłucie, 

Pod narodową słyszane mogiłą, 
Jak gdyby ... serce ludu w kamień biło . 

W północy wstają mi włosy na głowie 
I zadziwiony słucham, i to słyszę, 
Co muszą boscy słyszeć aniołowie -
Jakąś okropność przyszłą, co kołysze 

9 
Światem i miastom zapala na głowie 
Straszne korony· .. Czujcie (ja wam piszę 
Z ciemnego duchów świata list przestrogi), 
Ludy, bo wkrótce będziecie jak bogi... 
Co rozwiążecie wy w żelaznej dłoni, 

To rozwiązanym będzie już na wieki... 
A ,kto odejdzie od was - gdzie się schroni? 
Z was będą góry, doliny i rzeki, 
I morza, które wiatr na słońce goni, 
Z was port zatarty będzie i opieki, 
Z was będą cienie jak morza rozlane, 
Z was„. nad morzami słońca latarniane!„. 

JULIUSZ SŁOWACKI 



Bieda, kto daje ojczyzme pół duszy, 
A drugie pół dla szczęścia zachowa; 
Oboje w nim Bóg swym piorunem skruszy, 
I padnie kiedyś w popiół taka głowa! 
Żadną łzą taki Boga nie poruszy, 
W modlitwie nigdy już nie znajdzie słowa, 
Które by kiedyś jego Bóg rozumiał, 
I będzie jak ten dąb umarły szumiał. 1 

Będzie miał w sercu władzę odpychania 
Ludzi - a węże się doń zbiegae będą. 
Utyje kiedyś na chlebie wygnania, 
I nieszczęśliwe dzieci go obsiędą 

Krzycząc: „Ojczyznę nam daj lub do spania 
Grobowiec sławny" - ale nie posiędą 
Grobu ni sławy. - I to jest przekleństwo, 
Które ja rzucam na nich! - ich rodzeństwo! 

JULIUSZ SŁOWACKI 

Kto wierzy w moc przywileju, urodzenia i bo
gactwa, ten z konieczności nie wierzy w potęgę 
pracy i pracowitości. Stąd też obok pychy herbowej, 
drugi rys charakteru społecznego szlachty: skłon
ność do próżniactwa, brak wytrwałości w pracy, 
i. co za tym idzie, lekceważenie pracy innych albo 
Jekoeważenie innych, gdy pracują lub nawet dla_ 
tego, że pracują. 

Niewiara w pracę wytwlli'za pesymizm; nie ten 
fiLozo1liczny, który jest pewną oderwaną formą 
myślema, ale prosty, gnuby pesymizm który moż
na streścić słoiwami: me nie było, .nic nie będzie. 
Kto nie umie pracować i cenić 1Pracowitości, ten 
oczywiście nie wierzy w cuda pracy i wytrwania, 
ten nie wierzy, aby samQPOmocą mógł goić klęski 
prywatne i ogólne, oałą uflllość pokłada w odzie
dziczonych tylko zasobach: poło:retiiu towarzyskim, 
koligacjach i majątku. Stąd też,gdy ten ostatni 
runie, szlachcic z rozpaczy najczęściej marnie gi
nie. Pesymizm znowu prowadzi do fatalizmu, który 
stanowi jeden z wybitnych rysów duszy szlachec
kiej. Wierzy ona w różne swoje i swojej ojczyzny 
posłannictwa, w pomoc nadprzyrodzoną, jutro lub 
pojutrze oczekiwaną , a w braku wiary mesjanicz
nej czepia się złudnej mary przyszłych koniunktur, 
które upragniony cel marzeń naszych ziścić zapo
wiadają Przyczyniają się do tego fatalizmem za
barwione wyobrażenia religijne oparte na wierze 
w cuda i łaskę boską. Wszak przez lat dwadzieś
cia (1830-1850) ostatnim słowem poezji naszej było: 
„czekam cudu", a i dziś nadzieje te nie przebrz
miały. 
Człowiek pierwotny dąży do panowania nad 

otoczeniem: chce wszystko poddać swej władzy, 
rozszerzyć ile można dzlałan~ swej jednostki. Ta 
żądza władzy przeradza się z czasem, pod wpływem 
starć społecznych. w ambicję, czyli nieposkromioną 
żądzę władzy. U .szlachty naszej wysokie pojęcie 
o swym położeniu i urodzeniu podsyca ambicję 
i chęć odznaczenia się. 
Próżność nasza odbija się we wszystkich prawie 

str.onach działalności i charakteru naszego, ogar_ 
niając jak zaraza wsystkie klasy narodu i mącąc 
pojęcia i postępowania ogółu. W wychowaniu, 
w drażliwości na cudze zdanie o nas, w dobro
czynności , gościnności itd„. wszędzie sporą jej dozę 
odkryć i wskazać można . Każdy nierad jest ze 



sweJ pozycji, pragnie ją ukryć 1 wzdycha do wyż
szej. Ws,zyscy poniekąd jesteśmy jak owi pasaże
row ie wagonu trzeciej klasy, z których każdy czu_ 
je się w obowiązku uniewinić się, że tylko przy
padkiem i skutkiem n iezwykłych okoliczności nie 
jedzie drugą klasą. 

Brak zamiłowania i wdrożenia do wytrwałej a 
systematycznej pracy, odwieczne tradycje rycers
kie i wojenne wszc zepione w niedbającą o jutro 
płochość pierwotnego człowieka, przyzwyczajenie 
do działalnośc i poryw ·zej i do jednorazo•wych po
święcei"l , łatwowierne przejmowanie s ię mi.-5tycz
nemi nadziejami, a w naszej częśc i wpływ daw_ 
nie jszcj daty idea łów i narowów francuskich, wyt
worzyły naszą lekkomyś lność narodową, która naj
wy bitniej w duszy szlachcica naszego się ujawnia. 
Z d z iwną łatwością rzucamy się na a wantury poli
tyczne, z ni es łychanym brakie m pomiarkowania 
tracimy fortury, zapominamy o zobowiązaniach 
uczynionych w najlepszej zresztą wierze, zamie_ 
niamy posta nowienia, zawody, przedmioty uwiel
bienia, na wet d robne nałogi. W ostatnich latach 
j ednakże, jak i w wielu innych względach, dos
trzegać się daje z naczne spoważnienie, oktLpione 
kosztem strasznych ofi.a.r i s trat publicznych i pry
watnych. 

Brak wytrwałości, nawyknienia do pracy i lek_ 
komyślność znamianują i polityczne je j usposobie
nie. Graliśmy dotychczas w politykę, jak w lote
ri ę: stawialiśmy nie raz wszystko na j edną kartę 
licząc na pomoc nadprzyrodzoną lub sławne: „ja
koś to będzie". Gorzkie zawody nie wytrzeźwiły 
dotąd masy politykantów naszych: większość jesz_ 
cze astrologuje po n ie bie dyplomatycznym, zanied
bując najp rostsze i najbliższe obowiązkJi. 
Przywykl iśmy w iele słycha ć o patriotyzmie : 

szlachta sama ona najwięcej o nim raz.powiada 
i zarzuca innym stanom brak uczuć obywatelskich. 
Nie ś miem zaprzeczyć gorących uczuć: nde odma
wia m zdolności do ofiar i poświęceń w danym 
razie: jak wszęd.z.ie, tak 1i tu, uc 2lucie ów ipierwot
niejszy czynnik duszy, bierze u zlachty g6Tę nad 
l'Ozumem, a chwilowe porywy przeszkadzają wytr_ 
wałości i w rezultacie bywa minus. Miesza się też 
często spora doza obłudy d o objawów naszeg·o pa
triotyzmu : nieraz czu jemy słuszność zarzutów ale, 
próżność i nałóg zwala n ia wszystkich win na cudze 
barki nie pozwala nam głośno wyznać prawdy; a 
przy tym zdaje s ię nam, że wyższa dyplomacja 
wymaga, byśmy ran i wad naszych przed obcymi 
n ic obnażali: kłamiemy więc świadomie, choć z 
dobrą wiarą, ale kłamiąc wychodzimy na takie 
bezdroża i zaprowadzamy taki zamęt w pojęciach , 
że potem sami nie wiemy, co prawda, a co pobożne 
kłamstwo . 

MARIA STUART" Reż. Danuta Bleicherówna, 
~cen. A1~drzej Cybulski. Na zdj.: Tadeusz So
bolewicz-Darnlej, Celina Klimczakówna-Maria 
Stuart, Wincenty Grabarczyk-Nick, Premiera 
16. I 1960 



„BALLADYNA" Reż. Tadeusz Aleksandrowicz, 
scen. Aleksandra Sell-Walter. Na zdj. Gertruda 
Szalszówna-Goplana, Andrzej Iwi11ski - Skierka 
Leszek Szymocha - Chochlik 
Premiera 30. X. 1965 

FANTAZY" Reż. Mieczysław Daszewski, scen. 
Jerzy Moskal. Na zdj.: Krystyna Iłłakowicz
-Hrabina Idalia, Aniceta Raczek-Stella. Pre
miera 2. V. 1974 

Halina Piłatówna-Hrabina Respektowa, Mieczy
sław Daszewski - Fantazy. 



Mieczysław Daszewski - Fantazy. 

Hanna Boratyńska-Diana, Aleksander 
Rządkowski-Major, Jan Klemens-Jan. 

Zespół techniczny: 

Kierownik techniczny 
ZDZISŁAW LIMBACH 

Kierownik pracowni krawieckiej 
MARIAN BIAŁAS 

Kostiumy damskie 
ERYKA KOZŁOWSKA 

Kierownik pracowni stolarskiej 
JÓZEF BAJOREK 

Kierownik pracowni perukarskiej 
TERESA PENCARSKA 

Kierownik pracowni malarskiej 
JERZY SEIBEL 

Pracownia butaforska 
ANIELA KUCHARSKA 

Kierownik ślusarni 
STANISŁAW STEC 

Kierownik oświetlenia 
ANTONI PODLESZCZUK 

Efekty akustyczne 
ZDISŁA W RZEPKA 

Kierownik sceny 
WIKTOR HANUSA 

Rekwizytor 
MARIA BREM 

Dyrektor administracyjny 
RYSZARD DULBAS 

Sekretarz Teatru 
KRYSTYNA GRABARCZYK 

Przedstawiehie prowadzi 
JAN BĄK 

Kontrola tekstu 
MARIAN KIERYCZ, STANISŁAW TODOR 

Redakcja programu 
EWA KWIECim 

Obwoluta i opracowanie graficzne 
PIOTR OBRACAJ 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
IRENA MORAWEC 

Bilety można zamówi~ telefonicznie 
Nr telefonu centrali 71-32-56 

Nr tel. Działu Organizacji Widowni 71-54-93 

D US zam . 968/82 4000 · ut. B -19 



PAŃSTWOWY 

TEATR NOWY 
IM. G. MORCINKA 
W ZABRZU 
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