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Balladyna ... to jest gorzkie dzieło, 
a świat w nim przez pryzma przepuszczony 

i na tysiączne kolory rozbity wymaga, 
aby się kto w nim szczególniej pokochał. 

Z listu Juliusza Słowackiego 
do Konstantego Gaszyńskiego 

Paryż , 22 maja 1839 



~pisałem nową sztukę teatralną -
niby tragedią, pod tytułem Balladina. Ze 
wszystkich rzeczy, które dotychczas moja 
mózgownica urodziła, ta tragedia jest 
najlepszą - zwłaszcza że otworzyła mi drogę, 
nowy kraj poetyczny, nie tknięty ludzką 
stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna ziemia, 
bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo 
kochana, co to za dziwna kraina - i czasy. 
Tragedia cała podobna do starej ballady, 
ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna 
zupełnie prawdzie historycznej, czasem 
przeciwna podobieństwu do prawdy. Ludzie 
jednak, starałem się, aby byli prawdziwi i aby 
w sercu mieli nasze serca . . . Nie mogę tu dać 
ci, kochana Mamo, wyobrażenia dokładnego 
rodzaju dramatyczności w mojej tragedii. 
Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo z którą 
znajomą sztuką, to chyba z Królem Learem 
Szekspira. 

O, gdyby stanęła kiedy przy Królu Learze! 
Szekspir i Dant są teraz moimi kochankami 
- i już tak jest od dwóch lat. Im więcej 
w obydwu się wczytuję, tym więcej widzę 
piękności. Mamo moja, jaki ja byłbym 
szczęśliwy, gdybym mógł z tymi dwoma 
umarłymi usiąść pod jaką lipą lub dębem, 
przed moją własną chatą - w mojej 
rodzinnej ziemi - i marzyć - i pisać marzenia. 

Z listu Juliusza Słowackiego do matki 
Genewa, 18 grudnia 1834 

• 

~suwał się Shakespeare jako źródło 
dramatyzowania przeszłości zamierzchłej, gdy 
ballady i podania zbyt ubogich dostarczały 
zasobów. Wszakże ukazywał czasy krwawe, 
barbarzyńskie, pierwotne Makbet i Król 
Lear, wszak igrał ze światem baśni i mitologii 
Sen nocy letniej. 

Makbet więc, przez morderstwo na tron 
wyniesiony, po pierwszej zbrodni siłą fatalną 
popychany ku dalszym zbrodniom i ku zgu
bie, użycza rysów pewnych Balladynie, której 
matce los Leara przypadł w udziale, a Tytania 
z Elfami przenosi się nad Gopło, by jak 
u Shakespeare' a zakochać się w głupim pros
taku. Beztroska zaś gra fantazji w Śnie nocy 
letniej pobudzała i polskiego poetę do igra
nia z postaciami i wypadkami, w którym lu
bowali się często romantycy, w uśmiechu ta
kim wobec tworów własnych, w „romantycz
nej ironii" widzący dowód nieograniczonego 
władztwa artysty. [ ... ] Słowacki prześcignął 
bogactwo Shakespeare'a, włączając przy tym 
do dramatu świat balladowy i posługując się 
walorami muzycznymi i malarskimi Uak 
w obrazie przebudzenia Goplany) i efektami 
operowymi. Pozornie budując dzieło z remi
niscencyj różnych, właśnie w stosunku do 
materiału literackiego, z którego czerpał, 
osiągnął tryumf oryginalności. Nie tylko bo
wiem kreacje szekspirowskie nabierały zupeł
nie nowego życia w fantazji jego i niby posta
ci snu dostosowywały się do jego postulatów 
duchowych: całość była nawet wobec teatru 
Shakespeare'a czymś nowym, była nowym 
oryginalnym typem dramatu. 

Zwierciadłem życia miała być ta baśń, 
pierwszym u Słowackiego, pełnym, konse
kwentnym wyrazem poglądu na świat. Głosiła 
przekonanie o irracjonalnośći życia ziemskie
go. Na ziemi tej, „szalonej matce szalonych", 
jeśli ukazuje się w toku wypadków prawo ja
kieś, to chyba wprost przeciwne logice rozu
mu ludzkiego: nie Alina, lecz Balladyna bę
dzie żoną Kirkora, nie w Filonie, lecz w Grab
cu zakocha się Goplana: nie Pustelnika, nie 
Kirkora ozdobi korona cudowna, lecz naj
pierw głupca, potem zbrodniarkę. Drwi bieg 
świata z zamiarów ludzkich. Zło i zgubę sieje 
kapryśnie bieg życia. Wszystko dzieje się ina
czej niż dziać powinno. 

Juliusz Kleiner, Słowacki. Warszawa 1969, s. 84. 



Projekty kostiumów 
Barbary Zachmoc 

do spektaklu Balladyna 
J. Słowackiego, 

Gniezno 1997 

Grabiec jako 
król dzwonkowy 

0-\5Dychodzi na świat Balladyna z arios
tycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona 
wewnętrzną siłą urągania się z tłumu ludzkie
go, z porządku i z ładu, jakim się wszystko 
dzieje na świecie, z nieprzewidzianych owo
ców, które wydają drzewa ręką ludzi szczepio
ne. Niech naprawiacz wszelkiego bezprawia 
Kirkor pada ofiarą swoich czystych zamia
rów; niech Grabiec miłuje kuchnią Kirkora; 
niechaj powietrzna Goplana kocha się w ru
mianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka 
umyślnie męczarni miłośnych i umarłej ko
chanki; niechaj tysiące anachronizmów prze
razi śpiących w grobie historyków i kronikarzy: 
a jeżeli to wszystko ma wnętrzną siłę żywota, 
jeżeli stworzyło się w głowie poety podług 
praw boskich, jeżeli natchnienie nie było go
rączką , ale skutkiem tej dziwnej władzy, która 
szepce do ucha nigdy wprzód nie słyszane 
wyrazy, a oczom pokazuje nigdy we śnie na
wet nie widziane istoty; jeżeli instynkt po
etyczny był lepszym od rozsądku , który nieraz 
tę lub ową rzecz potępił: to Balladyna wbrew 
rozwadze i historii zostanie królową polską, 
a piorun, który spadł na jej chwilowe pano
wanie, błyśnie i roztworzy mgłę dziejów 
przeszłości. 

Z listu-przedmowy J. Słowackiego 
poprzedzającego tekst Balladyny , 
adresowanego do Zygmunta Krasińskiego 
Paryż , 6 lipca 1839 

0-\5D słowach tych, którymi Słowacki 
poprzedził Balladynę , ogłaszając ją w lat 
przeszło cztery po napisaniu, zawarł on pod
stawową tezę swej estetyki: uznanie w dziele 
artystycznym „ wewnętrznej siły żywota" za 
podstawę jego bytu i znaczenia, siły podobnej 
jak ta , co tajemniczo rządzi organizmem, ale 
różnej od praw władających światem poza 
obrębem sztuki. Głosił więc odrębność , auto
nomiczność, niezależność i samowystarczal
ność tworu poetyckiego i tylko tej wewnętrz
nej żywotności i konsekwencji przypisywał 
rolę decydującą w nieodpartym narzuceniu 
świata własnego, nowego, tym wszystkim, 
którym się dzieło artysty objawi. 

Juliusz Kleiner, Słowacki. Warszawa 1969, s. 75. 
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częściowo jej 
koleje . Upodobnił 

ją do zabójczyni 
z Malin Aleksandra 
Chodźki, w duchu 

ludowym 
opiewających 

zamordowanie 
siostry przez siostrę, 
gdy dzban malin ma 
o losie ich stanowić: 

Która więcej malin 
zbierze, 

Tę za żonę pan 
wybierze, 

Ta będzie panią. 

Upodobnił ją do 
żony zbrodniczej 

z Lilij 
Mickiewiczowskich, 

rady szukającej 
u Pustelnika. Z fal 
Gopła wypłynąć 

kazał Goplanie 
w człowieku 

zakochanej, niby 
Świteziance 

Mickiewicza. 
Ballady 

uchodziły 

u romantyków za 
szczególnie 

znamienny twór 
poezji ludowej i za 

rodzaj poetycki 
niezmiernie dawny, 

pierwotny. Więc ~t[:1t 
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wydawały się 

źródłem 
właściwym , skoro 

chodziło 

o stworzenie 
dziejów 

zamierzchłych , 

bajecznych . 

•• 

~ 
Juliusz Kleiner 

Słowacki ... , s. 82. 
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OBStDA 

PUSTELNIK, Popiel III wygnany f Andrzej Malicki 
KIRKOR pan zamku Leszek Wojtaszak 

MATKA, wdowa Bożena Mrowińska 

BALLADYNA . . , k' Agata Topa 
1e1 cor 1 , 

ALINA Katarzyna Czubkowna 
FILON, pasterz Marek Fludra 

GRABIEC, syn zakrystiana Bogdan Ferenc 
FON KOSTRYN, naczelnik straży zamku Kirkora Eugeniusz Nowakowski 

GRALON, rycerz Kirkora Piotr Urbaniak 
KANCLERZ Michał Frydrych 

GONIEC Krystian Buszkiewicz 
WAWEL, dziejopis l Marek Fludra 

POSEŁ ze stolicy Gniezna Piotr Urbaniak 
LEKARZ KORONNY . Krystian Buszkiewicz 

WIEŚNIACY ;· Justyna Polkowska, 

SZLACHCIC I 
SZLACHCIC 11 

SŁUŻEBNE 
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Anna Kadecka 
Krystian Buszkiewicz 
Michał Frydrych 
Piotr Urbaniak 

oraz służb zamkowa 

OSOBY FA TASTYCZNE 

GOPLANA, nimfa, królowa Gopła 
CHOCHLIK 

SKIERKA 

Jolanta Skawina 
Iwona Sapa i Rafał Wiśniewski 
Joanna Kulczyńska i Dariusz Kniaź 

Za czasów bajecznyc , koło jeziora Gopła 





clfotyw „korony Lecha", stylizowany 
przez poetę na motyw o baśniowej prowe
niencji , należy do centralnych w dramacie. 
Symbolizuje on ideę państwowości, stanowi 
baśniową transpozycję historiozoficznego 
mitu o szlachetności i cnocie, jako atrybutach 
właściwych władcom dawnej Polski. Korona 
podarowana pierwszemu władcy narodu 
przez jednego z „ trzech króli" patronuje 
szczęściu ojczyzny. Utrata korony oznacza 
nastanie okresu nieszczęść oraz klęsk. To 
brak prawdziwej korony na czole władcy, 
a nie charakter Popiela IV, mordercy i uzur
patora, decyduje w mityczny sposób o tragiz
mie stosunków panujących w rządzonym 
przez niego państwie . W odpowiedzi na 
kwestię Kirkora, w której zarysowany został 
obraz kraju pod despotycznymi rządami uzur
patora, Popiel - Pustelnik, ku zdumieniu roz
mówcy, woła: 

Ach, jam przeklęty! przeklęty! trzy razy 
Przeklęty! winien jestem nieszczęść ludu. 

Z rozlicznego cudu 
Korona Lecha sławną niegdyś była, 
W niej szczęście ludu, w niej krainy siła. 
Lud pozbawiłem tej korony. 

Korona brata mego jak liczmany 
Fałszywa „ . moja pod spróchniałe karcze 
Lasu wkopana ... miałem ją do grobu 
Ponieść za sobą. 

Czoło Popiela IV zdobi tedy f a ł s z y w a 
korona. Fałszywa z punktu widzenia obowią

zującej w tym wypadku polskiej tradycji, 
a tym samym - polskiej racji stanu. Symboli
zuje ona obcy dziejom Polski system okrut
nych rządów, więcej - stanowi owej uzurpacji 
znak widomy. 

Mieczysław Inglot, O motywie korony 
w „Balladynie", 
[w:] „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu", 
Historia Literatury V (1968), s. 154-155. 

CJ5więta korona Lecha, która winna 
„niezakrwawiona błysnąć ludowi", nie ścierpi 
tego, aby nosiła ją osoba obciążona krwawym 
piętnem zbrodni. Polski mit koronny domaga 
się śmierci władcy splamionego krwią. Śmierć 
ta jest jednak nie tylko katastrofą bohaterki. 
Jest także katastrofą korony i narodu. Balla
dyna była bowiem jedyną osobą nadającą się 
do tego , aby sprawować władzę w państwie 
gnieźnieńskim. Nie widać na scenie lub 
w perspektywie dramatu ani jednej postaci 
pozostawionej przez autora przy życiu, która 
byłaby godna noszenia na głowie owego sym
bolu narodowego szczęścia. Nie był przecież 
taką postacią Filon, a on jeden - smutny po
eta i obłąkany włóczęga - pozostał. Pozostał 

bezpieczny - z wieńcem laurowym na głowie. 
A według słów kronikarza - dziejopisa Wawe
la - „ w laur piorun nie bije", uderza nato
miast w koronę. 

Akt V kończy się znamiennymi słowami 
Kanclerza: 

Król-kobieta piorunem boskim zastrzelony. 
Zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu 

dzwony! N, 585-586) 

Pogrzebu nie tylko Balladyny. Także państwa. 

Jarosław Maciejewski, Trzy szkice romantyczne. 
Poznań 1967, s. 172. 
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oCYecyzja umieszGzenia ~1Th. 
akcji rzekomo balladowego 
utworu nad jeziorem Go o 
i pod murami Gniezna (akt V) 
wynj a z zamiaru nadania 
całej tragedii pozorów 
dramattł historycznego 
wspar:t€go o bajeczne dzieje 
Polski, któ~e w tradycji 
historycznej i literackiej 
rozgrywały się na terenie 
Wielkopolski. [ ... ] Gopło , jak 
w ogóle cała topografia tych 
ziem, nie występuje w wielkiej 
poezji romantycznej , której 
scenerię stanowiły przede 
wszystkim tereny kresów 
wschodnich Rzeczypospolitej 
lub miejsca znajdujące się 
poza krajem (Rzym 
Starożytny , Grecja z okresu 
walk o niepodległość , 

Szwajcaria, Włochy). 
Znajdujemy natomiast 
wzmianki , a także całe 
utwory, związane z ośrodkiem 
historycznym państwa 
polskiego, jakim była 
Wielkopolska , w okresie 
przedromantycznym, już od 
chwili , gdy polityćzne 
istnienie państwa po~skiego 
zostało zagrożone i gdy 
literatura, a także 
dziejopisarstwo stan;iły się 
legitymować 

nieprzedawnione pra a 
narodu do samodziełnegg 
bytu państwowego . Siłą 

rzeczy, scenerią wszystkie 
tych utworów byłym . in. 

okolice nadgoplańskie. Od 
roku 1822, gdy zaczęły się 
pojawiać pierwsz clzjeła 

świadomego i dojrzałego 
romantyzmu, ta tradycja 
w zasadzie się urywa. 
Zwłaszcza wtedy, gdy 
najwybitniejsi spośród jego 
twórców znaleźli się poza 
krajem. W ten sposób, 
stykając się z Balladyną , 
współczesny jej czytelnik 
otrzymywał dzieło - w całości 
nb. pisane nad Lemanem -
stanowiące w pewnym sensie 
nowość ze względu na jego 

tematykę nawiązującą do 
bajecznych dziejów Polski 

i zostawał przeniesiony 
w okolicę , która potocznie 

wiązała się dla niego 
z literaturą okresu 

przedromantycznego. 
Oczywiście , Słowacki nie 

traktował tej topografii 
w sposób dosłowny . 

Zapewne jako jedyny 
przedstawiciel wielkiej 

literatury romantycznej , który 
z łatwością poruszał się 

arówa0 w strefach powagi , 
, ~ Jak rironii , wprowadził tę 

topografię wraz 
towarzyszącą jej 

. wnosc1 dlatego właśnie , 

że o:ałY . ontekst utworu nie 
pozostawiał wątpliwości , iż 

rz c o Balladynie jest 
w'eloznaczna i że pod 

pozorami historycyzmu kryją 
się również istotne 

pow\~zania z wydarzeniami, 
któfych zarówno autor, jak 
i czytelnik byli niedawnymi 

świadkami. 
,._ każdym okresie 

historycznym następuje jak 
gdyby odnowienie znaczenia 

niektórych wyrazów lub 
nazw, które stają się tymi 

samymi hasłami skupiającymi 
nasze zainteresowanie 

intelektualne a zarazem 
oddziaływającymi na naszą 
wyobraźnię . Zespół takich 

haseł , które miały znaczenie 
obiegowe w piśmiennictwie 

doby porozbiorowej , był 
związanym.in . z ośrodkiem 
polskości , kształtującym się 

jako nowoczesne państwo , 

geograficznie 
odpowiadającym , jak wyżej 
już wspomniano, ziemiom 

wielkopolskim. Słowacki 
w Balladynie jest pierwszym 

P.rzedstawicielem literatury 
romantycznej, który z tego 

zespołu haseł c;zęściowo 

Korzysta. 

Marian Bizan, Paweł<Hertz 
Glosy do Balladyny". 

Wa'tszawa 1970 s. 33 -338. 



WYKAZ SŁÓW I ZWROTÓW RZADZIEJ UŻVWANYCH 

OBECNYCH W TEKŚCIE BALLADYNY 

Endymion - mit. gr.; piękny , młody, ukochany 
bogini księżyca Selene albo Artemidy; myśliwy 
albo pasterz, którego Zeus na prośbę Selene 
obdarzył wieczną młodością, urodą 
i nieprzespanym snem w grocie góry Latmos, 
aby bogini mogła go odwiedzać w każdą noc 
księżycową i całować do woli , a nawet (wg innej 
wersji} mieć z nim 50 córek. 

Ajer - tatarak. 

Sylfy - w średniowiecznym systemie Paracelsa 
zwiewne istoty napowietrzne , duchy powietrza, 
podobnie jak gnomy były duchami ziemi, nimfy 
- wody, a salamandry - ognia. Śmiertelnik , 
który zachował całkowitą czystość ciała i duszy, 
mógł się zaprzyjaźnić z tymi subtelnymi duszkami. 

baka - świecić komu bakę: schlebiać , nadska
kiwać komu. 

cyc - z niemieckiego Zitz; cycowa suknia -
suknia z cienkiej bawełnianej tkaniny drukowa
nej w barwne wzory (rodzj perkalu), pochodzą
ca ze Wschodu, używana w Polsce w XVII -
XVIII w. 

Trebizonta - starożytne miasto Trapezunt 
w Azji Mniejszej , nad rzeką Termodont. 
W mitologii greckiej obszar ten zamieszkiwał 
bajeczny ród wojowniczych kobiet - Amazonek, 
żyjących bez mężczyzn. 

meszty - z osmańska-tureckiego mest: pantofle 
lekkie, z miękkiej skóry, bez obcasów. Nazwa 
używana w Polsce od XVII w. ; z czasem zaczęła 
oznaczać również pantofle męskie z miękką 
podeszwą i buty bez cholew (czyli półbuty) . 

Bo Filon marzył los Endymijona .. . 
FILON, akt I, se. 1 

Wytryska z wody Goplana: 
Jak powiewny liść ajeru . .. 

SKIERKA, akt I, se. 2 

Więc rozsyłam sylfy; niechaj pracują 
Na moje szczęście ... 

GOPLANA, akt I , se. 2 

Ty mi świecisz bakę. 

Psie mój miły, poszukaj zająca - a strzelę. 

GRABIEC, akt Il , se. 1 

Moja córuniu! każ ty przecie sprawić 
Sukienkę matce, bo już ta cycowa 
Ma blade kwiatki .. . 

WDOWA, akt Ili, se. 2 

Pani! Wszak byłaś 
Księżniczką możnej Trebizonty. 

KOSTRYN, akt IV, se. 1 

Muszą być słodkie maliny i duże, 
I smakowite, skoro Kirkor woli 
Dzban takich malin niż meszty papuże .. . 

GRABIEC, akt IV, se. 1 

Fragmenty cytowane za: 
J. Słowacki, Balladyna . 

PIW. Warszawa 1970. 

Projekt scenograficzny Lucjana Zachmoca 
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Henryk Skamira 

Kierownik 
Sekcji Przygotowania Spektakli i Obsługi Sceny 

Mieczysław Frąckowiak 

elektro-akustyczna 

fryzjerska 
krawiecka damska 

krawiecka męska 

plastyczna 
ślusarsko-stolarska 

Garderobiane 

PRACOWNIE 

Bogdan Stachowiak 
Zbigniew Nawrocki 
Marcin Skrzypkowski 
Maria Michalska 
Danuta Freitag 
Maria Szałata 
Stanisław Parulski 
Paulina Parulska 
Krzysztof Dzionek 
Krzysztof Chorbiński 
Stefan Sołtysek 
Andrzej Wachowski 

Danuta Filipek 
Teresa Wolińska 

Montażyści dekoracji Czesław Budnik 
Dariusz Kniaź 
Leszek Nowak 

Dział Organizacji Widowni 
przyjmuje zamówienia zbiorowe i indywidualne 

na bilety 
od poniedziałku do piątku , 

w godz. 8.00 - 15.00, tel. (066) 26-16-15 
Kasa Teatru 

czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.00 - 17.00 

oraz na godzinę przed każdym spektaklem 

W programie wykorzystano ilustracje 
z następujących źródeł: 

Sztuka polska przedromańska i romańska do schył
ku XIII wieku . Pod red. M. Walickiego. Warszawa 1968. 

Zdzisław Żygulski Jun„ Broń w dawnej Polsce. War
szawa 1975. 

Stanisław Makowski, Juliusz Słowacki . Warszawa 1987. 

Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Warszawa 
1960. 

Stanisław Marczak, Historia Polski. Warszawa 1991. 

Redakcja programu 
Małgorzata Urbaniak 

Opracowanie graficzne 
Jarosław Szelągowski 

Przygotowanie wydawnicze 

ars nova 
Wydawnictwo ARS NOVA 
Poznań, ul. Spichrzowa 37 

Druk i oprawa 
ZIB I-GRAFIA 

Poznań , ul. Krzywińska 16 

NASI DONATORZY 

EUROPE FIRMA PEŁCZYŃSKI 
ul. Chrobrego 14 
62-200 Gniezno 

HIFI EXCLUSNE A. i K. SIUDZIŃSCY 
ul. Moniuszki 4 

62-200 Gniezno 

Zakład Produkcyjny Handlowo-Usługowy 
ZET BE 

Os. Nadziei 11 
62-250 Czerniejewo 

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY 
ul. Czarnieckiego 18/20 

62-200 Gniezno 

SOHO ONLINE 
ul. Trybunalska 13 

60-325 Poznań 
http://soho-online.com 

Zakład Produkcyjny 
PGEX - IMPORT 

Piotr Garczyk 
ul. Polna 8 

62-050 Krosno 

Serdecznie dziękujemy 

Dyrekcja i Zespół 
Teatru im. Aleksandra Fredry 

Nasz adres w Internecie: 
soho-online.com/teatr-fredro 
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