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„-.,-..,. teae-• pojmiecie. ..... 
-łł/C ~i cza.sy ... w ~ ctwtąry 
Wł(~ se@>ÓW pieśni, CZCM'ÓllW- SWal:hJ/ 
ł .ti,we- często z lirami znachor11 
S~ w- 'filł"Ogu ... a wam l:i1ł" :aapflllh{r. 

*'-- zalatalu ... i pieśń i ~ 
~ria- ciehę na gankach d~.„ 
I •uAł o rzeczach dawno z~pomit~ •• 

„Potem w11 dziada Ui=Mka prostii 
W etom, lub dzieciątko swoie WJląyla'lli. 

Z grt»zem, i· zd11owie wy hetma11Pw pili .. 
J z :tiieśn~ ludu mogilną plakClł,i, 

I sami jakby na pi.e4'1i robiąc - ~li, 

Na ~h wa:pzych po step~ ~ali 
I J]lilW~al,i o smętnych wieczOł"QCllL 
Dlł dom6w, w krwaW11ch wozoc& i tałlorach ... 

„A ~11' znowl.ł ... ~ t\7'ami s?'e~ 
Na u,eztę ... Zułl na: pogrzeb, jak ~zeni, 

Ciqgrwłti stepem, siadali na ziemi 
~ J!1'Jl Zipq., .• albo w waszej Me.Ri 

WT ~h, co bJlly od słońca złołeRai, 
A CNI liclł xiby królewskiej czerwini. .. 

J\ _ ~k.#a11ch lat - jeszcze irłMmu 
~ bfł1 plaszczowi - Bożemu. 

EDWARD CSATÓ 

(-) Wiadomo, że przY. „Bal
ladrn\e'', jednym z n~więk

szych }.>Od względem r~m,iarów 
drama~ów Słowackiego, z~wsze 

przedstawienie teatralne musi 
pominąć jakieś fragmenty. I re
zygnacje z tekstu mogą zamie
nić się w rezygnację ze spraw, 
byleby tylko znaleźć do
statecznie efektowną formę, 

która resztę materii poetyckiej 
zjednoczy i usprawiedliwi, w 
sposób przemawiający do na
szej współczesne~ wrażliwości. 
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„Teraz ;uż nie ma te; z pie§niq przv;atni, 
Ze starvm lu.dem nie ma zażvlo'ści. 

Jesteście jeszcze wu do korda raźni -
Jesteście jeszcze wesołej starości, 

Jestdcie jeszcze w .ubiorach pokaźni, 
·Są ;eszcze u was ludzie sercem prości: 

A'le ;uż nie ma u waszego proga 
Ludu, co wnosi pieśń„. i imię Boga." 

„BenloWBki" 

Z „Balladyną" bowiem spra
wa wcale nie jest prosta, pomi
mo wszystkich wyrazów uzna
nia, jakie zebrała na swoim 
koncie ze strony historyków li
teratury. Wydana w momencie, 
kiedy słońce romantyzmu prze
kroczyło już w Europie swoje 
południe, zebrała w sobie sporo 
cech ówczesnej maniery, które 
dziś nie budzą już w nas żyw
szego od.dźwięku. Sama owa 
balladowość, bajeczność masz
karowo-feeryjna, czerpiąca za
dowolenie estetyczne z sielanki 
zmieszanej ze zgrozą, okropień
stwem i tajemniczością - trak
towana serio, dzisiaj musiałaby 
się wydać raczej naiwna. (-) 

Publicznie przerpawiało się 

o „Balladynie" najczęściej wy
sokim tonem. Było to słuszne 
i niesłuszne; słuszne - bo o 
czym w końcu mówić w super-
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O P o l s k o! jeśli t y m asz zostać m ł o d ą 
I taką j ak ta być, co dzisiaj żyje, 

I być ochr zczona tą przeklętą wodą, 

K t órej p ies nie chce, wąż naw et nie pije; 
Jeśli masz z twoją rycerską urodą 

Iść między ludy jak wąż, co się wij e; 
Jeśl i masz zrównać ,się z podstępnym Włochem: 

Zostań, czym j esteś - l udzi w iel k ich prochem! 

„Beniowsk i" 

latywach, jeśli nie o tym wspa
niałym i bardzo oryginalnym 
utworze, niesłuszne - bo owe 
chóry pochwalne, nie dając 

dojść do głosu zastrzeżeniom 

i oporom, w rezultacie zafałszo
wały nasz stosunek do „Balla
dyny", nadały mu charakter 
banalny, oficjalny, szkolny. Ta
kie opory właśnie powinno się 
wydobywać na jaw, dyskuto
wać, starać się odkryć ich źró
dła; i dopiero to pozwoliłoby 

odkryć w tej kapryśnej trage
dii jej prawdziwą świeżość i 
oryginalność. (-) 

Myślę, że także wiele przed
stawień wyrażających ten kur
tuazyjny, oficjalny, pietystycz
ny stosunek do „Balladyny", 
zamiast rozładowywać owe 
„podziemnie" istniejące wątpli
wości, jeszcze je bardziej u
twierdzało. Spektakl teatralny 
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BALLADYNA 

1834 r. Genewa. 

pierwodruk: 
„Balladyna". Tragedija w 
5 aktach przez Juliusza Sło
wackiego. Paryż. W Księ
garni i Drukarni Polskiej. 
Przy ulicy Des Marais Saint
-Germain 17 bis. 1839. 

prapremiera: 
7 marca 1862 roku w Tea
trze im. Stanisława hr. 
Skarbka we Lwowie. 



nadaje przecież kierunek wy
obraźni widza, każe mu patrzeć 
przez swój pryzmat. Jeżeli ce
lebruje coś, co widz odczuwa 
jako rzecz obcą i niewłaściwą, 
wytwarza w nim przekonanie, 
że jest to najbardziej organiczna 
i istotna cecha samego utwo
ru. (-) 

Reminiscencje szekspirow-
skie są widoczne i wszyscy 
krytycy „Balladyny" o nich 
mówią. (-) Zapożyczenia, za
równo z ballad romantycznych, 
jak i z Szekspira, są zbyt jaw
ne, aby im można było nrzypi
sać znaczenie zwyczajnego 
wpływu literackiego; to po pro
stu tematy, które Słowacki 

chwyta ze świadomą nonsza
lancją, aby na ich tle rozsnuć 
własne wariacje. (-) 

Kleiner mówi o twórczym 
przekształceniu motywów szek-
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D. 18 grudnia, Genewa, 1834 

Najukochańsza Mamo moja! 

... w przeciągu miesiąca upłyni~ 

nego, napisałem nową sztukę tea
tralną - niby tragedią, pod tytu
łem „Balladina". Z wszystkich rze
czy, które dotychczas moja mózgo
wnica urodziła, ta tragedia jest naj
lepszą - zwłaszcza, że otworzyła. 

mi nową drogę, nowy kraj poetycz
ny, nie tknięty ludzką_ stopq, kraj 
obszerniejszy niż ta biedna ziemia, 
bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Ma
mo kochana, co to za dziwna krai
na - i czasy. Tragedia. cala podob
na do starej ballady, ulożcma tak 
jakby ją gmin ukladal, przeciwna. 
zupelnie prawdzie historycznej, cza
sem przeciwna podobieństwu do 
prawdy. Ludzie jednak, starałem 

się, aby byli prawdziwymi i aby w 
sercu mieli nasze serca ... 

z llstu Słowackiego do 
matki 



spirowskich; ale nawet twórcze 
naśladownictwo zawsze pozo
stanie naśladownictwem, jeśli 

mierzyć „Balladynę" katego
riami szekspirowskimi. Trzeba 
się dopiero od nich oderwać, 

trzeba spojrzeć na te motywy 
jako na elementy, które w no
wej całości uzyskały całkiem 

odmienny koloryt i pełnią od
mienne funkcje estetyczne. 
Czyli, że trzeba by szukać w 
„Balladynie" organicznej ca
łości nie poprzez eliminację 

wątków nie pasujących do kon
cepcji „uromantycznionego 
szekspiryzmu'', ale poprzez zna
lezienie zasadniczego tonu, któ
ry by wszystkie owe dysonanse 
zharmonizował, rozkładając je 
odpowiednio i podając pewne 
partie jak gdyby w wielkich 
nawiasach. A właśnie ten ton 
zasadniczy da się wywieść z ka-
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.„ donoszę Ci, że się drukuje 
„Balladyna" - kochanka mo
ja ... Nie spodziewasz się, co to 
za dzieło ... dosyć, że jest to oso
ba, która nas z Zygmun
tem Kr[asińskim] zaprzyjaźniła 
mocno, on ją bowiem polubiw
szy, mnie polubił; oby mi i Cie
bie zyskała... Ale nie spodzie
wam się, bo to jest gorzkie 
dzieło, a świat w nim przez 
pryzma przepuszczony i na ty
siączne kolory rozbity - wy
maga, aby się kto w nim szcze
gólniej pokochał. 

z Ustu Słowackiego do 
Konstantego Gaszyń

skiego 



Któż słyszał - jakie tajemnicze słowo, 
Na którym stanąć mogliby synowie? 

Wszystko śpi głucho pod deską grobową. 
Kto co od trumien zasłyszał - niech powie, 

A odbudujem całą Polskę nową 
Na tym jedynym, tajemniczym słowie!. .. 

Na tę myśl anioł się we mnie uśmiecha, 
A razem pełny łez ... Cóż? nigdzie echa? 

,,Beniowski" 

pryśnego poematu Ariosta. (-) 

Ironia przede wszystkim za
znacza dystans. Ironizując poe
ta oddala od siebie przedmioty 
swojej wyobraźni, stawia je po
za sobą, nie pozwala się z ni
mi identyfikować. Można by 
podejrzewać, że czyni to w o
bronnym geście, jak gdyby zra
żony do świata, a nie czujący 
w sobie sił, by go zaatakować. 
Jest w tym poczucie wyższości, 
a jednocześnie niechęć do skon
frontowania go z realnym oto
czeniem, wynikająca z pewne
go rodzaju obawy czy nieśmia
łości. Dlatego o ironii chętnie 

mówimy „gorzka", i przymiot
nik ów aż zbanalizował się w 
tym zestawieniu. Ale za czasów 
romantyzmu zestawienie by
najmniej nie było zbanalizowa
ne; przeciwnie jest to jedna z 
najważniejszych dla tego prądu 
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... Wychodzi na świat Balla
dyna z ariostycznym uśmie
chem na twarzy, obdarzona 
wnętrzną siłą urągania się z 
tłumu ludzkiego, · z porządku 
i z ładu, jakim się wszystko 
dzieje na świecie, z nieprzewi
dzianych owoców, które wyda
ją drzewa ręką ludzi szczepio
ne. Niech naprawiacz wszelkie
go bezprawia Kirkor pada ofia
rą swoich czystych zamiarów; 
niech Grabiec miłuje kuchnią 
Kirkora, niechaj powietrzna Go
plana kocha się w rumianym 
chłopie, a sentymentalny Filon 
szuka umyślnie męczarni miło
snych i umarłej kochanki; nie
chaj tysiące anachronizmów 
przerazi śpiących w grobie hi
storyków i kronikarzy: a jeżeli 
to wszystko ma wnętrzną siłę 

żywota, jeżeli stworzyło się w 
głowie poety podług praw bos
kich, jeżeli natchnienie nie by
ło gorączką, ale skutkiem tej 
dziwnej władzy, która szepce 
do ucha nigdy wprzód nie sły-





spraw. Słowacki zresztą użył 

przymiotnika tego w innym 
kontekście, ale zapewne coś po
dobnego miał na myśli, kiedy 
w liście do Gaszyńskiego na
zwał „Balladynę" „gorzkim po
ematem". 

. A więc - ariostyczny i gorz
ki. Mieniący się od fantastycz
nych przygód, przemian, przy
padków, cudów i perypetii, roz
topiony w baśniowym kraj
obrazie, igrający z nieprawdo
podobieństwami - a jednocze
śnie smutny, zachowujący dy
stans, ironiczny. Ale ironia nie 
może przecież być skierowana 
przeciwko samej fantazji, jej 
smak ujawnia się dopiero w · 
zetknięciu z rzeczywistością. 

Jakoż Słowacki w innym liście 
wyraża pragnienie, aby przy 
wszystkich nieprawdopodobień
stwach tej tragedii jej postacie 
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szane wyrazy, a oczom pokazu
je nigdy, we śnie nawet nie 
widziane istoty; jeżeli instynkt 
poetyczny był lepszy od roz
sądku, który nieraz tę lub ow1 
rzecz potępił: to Balladyna 
wbrew rozwadze i historii zo
stanie królową polską, a pio
run, który spadł na jej chwilo
we panowanie, błyśnie i roz
tworzy mglę dziejów przeszło
ści. (-) 

Tak więc, kiedy ty dawne 
posągowe Rzymian postacie na
pełniasz wulkaniczną duszą 
wieku naszego, ja z Polski da
wnej tworzę fantastyczną le
gendę, z ciszy wiekowej wydo
bywam chóry prorockie - i na 
spotkanie twojej czarnej pioru
nowej, dantejskiej chmury pro
wadzę lekkie, tęczowe i ario
styczne obłoki, pewny, że spot
kanie się nasze w wyższej krai
nie nie będzie walką, ale tylko 
grą kolorów i cieni, z tym 
smutnym dla mnie końcem, że 
twoja chmura, większym wi
chrem gnana i pełniejsza pio-



Ja to wiem, że szarlatanerią można ludz
kość oszukać - zmusić ją do uczynienia rze
czy dobrej, dawszy jej miecz z fałszu, miecz 
dziecka ołowiany - ale się potem ludzkość 
mści strasz:liwie, mści hańlby i plamy rozu
mu swego krwią rewolucyjną... Zabroni
łem więc sorbie wszelkiego fałszu, nawet w 
środkach - mogą mię więc ludzie ubiec, ale 
wiem, 'Że nie wyprzedzą. 

z „Raptularza" 

posiadały prawdziwe, ludzkie, 
polskie serca. 

Wiadomo, że fantastyka tego 
rodzaju to stary literacki spo
sób wyrażania opinii o naszym 
zgoła niefantastycznym świecie 
poprzez przybliżenie, metaforę. 
Stary i nieobcy także naszej 
współczesności. (-) 
Główny i najbardziej ważki 

ładunek ironii zawarty jest 
chyba w akcji „Balladyny", w 
jej dramatycznej konstrukcji, 
w tym, co mogłoby się wydać 
swobodnym kaprysem wyobra
źni igrającej z przypadkami, w 
tym, co poczytujemy słusznie 

za ariostyczne natchnienie Sło
wackiego. Dramat tę kapryś

ność obiektywizuje i czyni z 
niej cechę rzeczywistości. 
Wyraźnie dostrzega to Klei

ner. (-) „Akcja opiera się -
zauważa on - na kaprysach 
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runowego ognia, moje wietrzne 
i różnobarwne obłoki roztrąci 
i pochłonie ... 

Słowacki, z Listu dedy
kacyjnego poświęcają

cego „Balladynę" Zy
gmuntowi Krasińskie

mu. Paryt, d, 9 lipca 
1839 r. 
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przypadku - ale w owym sza
leństwie przypadku jest meto
da, i to metoda silnie podkre
ślona przez autora. Wśród osób 
dramatu jest kobieta jakby 
stworzona na małżonkę Kirko
ra - Alina; tymczasem Kirkor 
Balladynę dostanie za żonę. 

Chodzi po lesie nadgoplańskim 
człowiek na kochanka Goplany 
stworzony - Filon; lecz ona 
rozmiłuje się w rubasznym 
Grabcu-pijanicy. Cudowna, bo
ska korona czek~ na czoło mą
dre i szlachetne; dwu jest lu
dzi, którzy by jej godni byli -
Pustelnik i Kirkor, a tymcza
sem kor.ona najpierw głupca 

ozdobi, . potem zbrodniarkę. 

. .Kirkor idzie do Pustelnika, by 
na jego radzie zbudować szczę
sc1e idylliczne a zostaje 
przez Pustelnika wciągnięty w 
wir działania historycznego i 

Słowackiego „Balladyna" wyjdzie 
wkrótce z druku. Czytał mi z niej 
niektóre sceny i te podobały mi się. 
(-) Między innymi to mi gadał 

o „Balladynie": „Bailadyna" jest 
jednym ze siedmiu dramatów, które 
złożą jedną całość, jedną epopej~ 

dramatyczną. Osnową ich, a raczej 
przedmiotem i celem, upoetyzować 

bajeczne początki narodu polskie
go - wyprowadzić na scenę w sa
mym ich zawiązku wszystkie ży

wioły, które złożyły charakter pol
skiego narodu, które są duch.em je
go bytu. Formę przyjął dziwną, 

fantastyczną, humorystyczną, coś w 
rodzaju Ariosta. Rozwijał mi cały 

plan tej epopei, drobniejsze nawet 
odkrywał szczegóły i trzeba przy
znać, że ma bardzo ładne pomysły. 
Idzie tylko o · to, żeby wykonał, 

czego można się ~podziewać, bo pi
sze z ogromną łatwością - żadne 

jego poema, jak mi sam powiedział, 
nie 'kosztuje gb wl.ęeej . nad d'ni 20. 

z listu Seweryna Go
szczyńskiego do Lucja
na Si~mieńskiego 



Trzeba życie rozłamać w dwie wielkie półowy, 
J~dną godziną myśli - trzeba w prz.eszłość 

wrócić; 

I przeszłość jako obraz ściemniały i ·płowy, 

Pełny pobladłych twarzy, ku słońcu odwrócić ... 
I ścigać okiem światła obrazu i cienie 
Jak lśniące rozpryśnionych mozajek kamienie. 

I ' 

,.Godzina myśli" 

zguby. Pustelnik radą swoją 

pragnie go uchronić od żony 
zbrodniczej - a popycha go w 
ramiona Balladyny. Goplana 
chce uszczęśliwić Grabca ....... a 
przez królewską maskaradę 

śmierć mu gotuje." 
Można by mnożyć przykłady 

innych działających postaci, z 
których każdej los złośliwie wy
krzywia i przeinacza jej marze
nie. (-) Przypadek podniesio
ny do rangi przeznaczenia; ·ko
nieczności - zdawałoby się, że 

takie ujęcie musi prowadzić do 
nakreślonej pnez Kleinera wi
zji świata jako kalejdoskopu 
rozsypanych okruchów, WIZJI 

skrzącej się pozorami piękna i 
komizmu, a · :w · istocie sw.ojej 
głęboko tragicznej. Tragicznej 
jak co? Jak „Czekając na Go-

· dota", na przykład; bo tragizm 
miałby polegać nie na sile o-
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czyszczającego cierpienia, ale 
na beznadziejności działania. 

Nasuwa się tu jednakże pew
ne zastrzeżenie. Odczytanie 
Kleinera można odwrócić. Przy
padek, podniesiony do rangi 
przeznaczenia - to może bę
dzie raczej przeznaczenie po
sługujące się przypadkiem jako 
narzędziem? (-) 

Przeznaczenie to niekoniecz
nie zjawisko metafizyczne; mo
że to być skrót dla określenia 
jakiegoś ogólnego ładu, porząd
ku, prawidłowości, według któ
rych układają się na naszym 
świecie sprawy moralne. Czy 
więc w rezultacie jedynym pra
wem moralnym rządzącym w 
„Balladynie" jest bezsens? Na 
pewno nie, skoro piorun, który 
traktujemy jako naturalną kon
sekwencję całej akcji, powala 
zbrodniarkę, skoro tyle zasta-
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nawiamy się nad tym pioru
nem i uznajemy go w rezulta
cie za wyraz „ludowej moral
ności". Ludowa moralność -
to przecież właśnie intuicyjna 
wiara w prawo, w wyższą spra
wiedliwość; i tragedia Słowa

ckiego nie byłaby zbudowana 
jak „ballady, które gmin ukła
da", gdyby z jej krwiobiegu zo
stała wyeliminowana ta ce
cha. (-) 

Można by określić „Ballady
nę" jako dramat o sprawiedli
wości. Rozumiemy teraz: dra
mat ariostyczny, to oznacza, że 
Słowacki widzi świat niby ty
siąc rozbitych szkiełek, w któ
rych oblicze sprawiedliwości 

wykrzywia się w sposób dzi
waczny i pozornie zupełnie 

przypadkowy. Nie ma w tym 
świecie prostego, napełniające
go otuchą związku pomiędzy 
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„. „Midsummer-night's-dream" do
skonalszego, kapryśniejszego, a jed
nak rzeczywistszego co do formy i 
treści swojej nie ma na świecie: 

pluc już dobrzem nadtracil i żółci 

mi przybyło niemalo, od kiedy tlu
maczę im, a oni nie rozumieją; nie 
widzą, że nawet pod historycznym 
względem ten czas winien być tak 
pojęty, bo b]ll w rzeczywistości ta
kim chaosem, taką mieszaniną, ta
kim socjalnum grochem z kapustą, 

chrześcijaństwa niedowarzonego je
szcze i pogaństwa usuwającego się 

z powierzchni ziemi. Dalej wszyst
kie zarod11 narodowego charakteru 
postanowione, rzucone doskonale, 
bez żadnego musu, bez intencji, bez 
pedanterii, słowem, poetycznie! „Ja 
bum zbawcę zbawil." Kto inn11 od 
szlachcica polskiego takie slowo po
wiedzialby na kuli ziemskiej? 

z listu Zygmunta Kr~ 
lińskiego do Słowa

ckiego 
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winą i karą, jak to sobie wy
obrażają naiwni, jak śpiewa się 
w ludowych balladach. Ale 
związek skomplikowany, dale
~i, pokrętny nie przestaje prze
cież oznaczać zależności i pra
widłowości. A więc jednak tro
chę racji mają ballady. (-) 

Utwory takie jak „Ballady
na" są nam w pewnym sensie 
znane z góry, choćbyśmy ich 
jeszcze nie czytali - ponieważ 

pwe wątki i ów arsenał środ

ków, jakimi operuje Słowacki, 
bardzo się z biegiem lat spopu
laryzowały. Dotyczy to więk

szości sztuk klasycznych, ale 
„Balladyny" w wyżs~ym jeszcze 
stopniu: Słowacki , nie wymy
ślał tu bowiem treści, w dużej 
mierze korzystał z tematów 
znanych z legend, pieśni i twór
czości artystycznej. Zabarwiał 

je tylko po swojemu i układał 

14 



„ ... Ponieważ utwór ten nace
chowany mistycyzmem i alego
rycznym obrazowaniem tchnie 
duchem patriotyczno-polskim, 
powm1en być, jak sądzę, zaka
zany. (-) 

Wilno, 30 stycznia 1847 roku. 
Podpisano: pełniący obowiąz

ki cenzora Muchin. (-) 
Główny Urząd Cenzury za

twierdził opinię komitetu Cen
zury Zagranicznej o z a k a z i e 
tej tragedii i jej publikacji, o 
czym zawiadomiono Komitet 
na polecenie Pana Ministra 
Oświaty Narodowej z 5 czerw
ca 1847. No 77[8]." 

w oryginalną konstrukcję; ory
ginalną zresztą też nie tyle pod 
względem fabularnym, ile my
ślowym i nastrojowym. Jeżeli 

więc dzisiaj pragniemy zasuge
rować publiczności ową rzeczy
wistą oryginalność jego drama
tu musimy przedstawienie 
skomponować w taki sposób, 
aby miało ono w sobie dla wi
dza coś nieznanego i niezwy
kłego. 

fragmenty rozdziału 
„Balladyna z ariostycz
nym uśmiechem" z to
mu „Szkice o drama
tach Słowackiego". PIW, • 
1960 r. 
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Juliusz Słowacki 

BALLADYNA 

gmin 
Monika Dąbrowska, Zofia Melechówna, Jolanta Olszewska, Tatiana Paw
łowska, Ewa Pietras, Wanda Slęzak, Ryszard Balcerek, Wojciech Barto
szek, Piotr Chudziński, Jerzy Gudejko, Mirosław Guzowski, Lech Gwit, 
Włodzimierz Maciudziński, Jacek Opolski, Mariusz Pilawski, Wojciech 
Szostak, Jan Szulc, Henryk Tomczyk 

osoby dramatu: 

Pustelnik, Popiel III wygnany 
Kirkor, pan na zamku 

Matka, wdowa 

Balladyna . . córki 
Alina JeJ 
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Jacek Opolski 
Jerzy Gudejko 
Mirosław Guzowski 
W an da Slęzak 
Jolanta Olszewska 
Ewa Pietras 



Filon, pasterz 
Grabiec, syn zakrystiana 
Fon Kostryn, naczelnik straży zamku Kirkora 
••• rycerz Kirkora 
Goplana, nimfa, królowa Gopła 
Chochlik 

Skierka 

Ryszard Balcerek 
Mariusz Pilawski 
Lech Gwit 
Wojciech Szostak 
Tatiana Pawłowska 
Jerzy Gudejko 
Mirosław Guzowski 
Henryk Tomczyk 

Opracowanie tekstu i reżyseria 
KRYSTYNA MEISSNER 

Scenografia 
ALEKSANDRA SEMENOWICZ 

Muzyka 
ZBIGNIEW KARNECKI 

Ruch sceniczny 

sufler Barbara Nalaskowska 

premiera 21 grudnia 1984 r. 
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Asystent reżysera 
Jacek Opolski 

inspicjent Łukasz Moryciński 
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TEATR 
im. WILAMA HORZYCY 
W TORUNIU 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
KRYSTYNA MEISSNER 
Zastępca dyrektora 
JERZY POLKOWSKI 
Kierownictwo literackie 
ANNA BŁASZCZAK, 
MARIA DWORAKOWSKA 
Kierownik muzyczny 
ROMAN NOWACKI ZGT - z . ZJOl - F-14 - 5000 
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Opracowanie graficzne programu 
Edward Saliński 

Redakcja programu Maria 
Dworakowska 

Zespół t echniczny 
Kierownik techniczny Wojciech 
Zoń. Kierownik sceny Zbigniew 
Grabowski. Akustyk Janusz 
Tabeński. Brygadier sceny Woj
ciech Kubanowski. Światło Eu
geniusz Otremba. Pracownia 
fryzjerska Barbara Jaszczak. 
Rekwizytor Maria Górna. 

cena 30 zł 

I 

·I 
I 
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