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Portrel ADAMA MICKIEWICZA - twórcy Ballad i romansów. 

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855) 

Genialny poeta i · dramaturg polskiego 

romantyzmu, znawca oraz wykładowca 

literatury, tłumacz, publicysta, orędownik 

polskiej sprawy narodowej zajmuje 

w naszej literaturze miejsce szczeg6lne. 

Współtworzy (obok Słowackiego 

i Krasińskiego) romantyczny kanon 'trzech 

wieszczów'. 

Mickiewicz uchodzi za najbardziej polskiego 

z poetów, 

oryginalnością 

odznaczającego się 

Związek Mickiewicza 

z polskością lapidarnie, a jakże trafnie, ujął Z. Krasiński w zdaniu: 'My z niego 

wszyscy'. 

Ballady i romanse,· wydane w 1822 roku, dały początek polskiemu romantyzmowi. 

Mickiewicz · dowiódł istnienia w tradycji europejskiej odrębnego 'gatunku 

romantycznego', stworzył zręby li~eratury narodowej wspartej na wierzeniach 

ludowych. 

Spektaklem Ballady i . romanse , przygotowanym przez londyński TEATR M .\łXCH FORM 

i PAŃSTWUWY TEATR im. ST. ŻEROMSKIEGÓ /, Kielc otwie ram} ROK MICKIEWICZOWSKI 

w W. Brytanii. W dalszych terminach (o czym będziemy Państwa informowa ć) prz wi<l1iam · są kolejne 

spektakle: Pan Tadeusz (w wersji angielskiej i polskiej) i Dziady (w wersji polskiej). 

Zapr zamy wszystkich Polaków z W. Brytanii do udziału w tych uroczystościach. ie przypadkowo 

przedstawienia będą sic; odbywały w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym i w Inst ·tucie Kultury 

Polskiej. My ze swojej strony pragniemy zagwarantować Pai1stwu wy1mki po l' iom przedstawiei1 

i oferuj my bilety po przystępnej cenie. Nie po· raz pierwszy też Teatr Uałych Form zaplanował 

przeą.stawienia dla młodzieży z polskich szkół sobotnich i kursów języka polskiego (specjalna zniżka). 

Serdecznie zapraszamy! 

RQK. RQKIEM MICKIEW~CZQWSKIMI 

'BALLADS AND ROMANCES' 

The publication of Adam Mickiewicz's Ballads and Romances in Wilno in 1822 scored a first major 

victory for Romanticism in Polish literature. Like Wordsworth and Coleridge's Lyrical Ballads a quarter 

of a cen tury earlier, they marked a revolutionary turning-point. The first edition of 500 copies soon sold 

out, and before long a further 1,500 copies were printed illegally, without the permission of the censor. 

House maids and domestics were among its most avid purchasers. They loved its fresh, novel vision of 

·reality, its aura of mystery, and its innovatory style, that rejected classical poetic dicrion in favour of a 

simpler idiom. In the words of Antoni Edward Odyniec, a minor poet and friend ofMickiewicz's, 'it was 

as though a new world had opened up before my eyes'. 

The 'new world' of Mickiewicz's Ballads and Romances was in some ways a return to the past, to a pre

Christian vision of unspolit nature .whose secret supernatural powers elude the scientific scalpel and 

defy everyday common sense. It presents a landscape inhabited by water maidens, lake sprites, and 

dread apparitions from beyond the grave, whose eerie magie can bring about miracles. The extent to 

which Mickiewicz rep~ganizes the landscape is in fact debatable. The educational propaganda of 

Enlightenment activists had failed to eradicate superstition among the petty gentry of the former Grand 

Duchy of Lithuania, and belief in ghosts, vampires, souls in purgatory, prophetic dreams, and contact 

with the world of the dead, was still rife in rural districts. 

At the same time this 'new ~orld' was firmly rooted in the familiar topography of the poet's native 

province of Nowogrodek. A green meadow on the banks of the mighty river Niemen, a hillock, the 

market-town of Cyryn, Koldyczewo, a larch-tree, and the dark forest of Pluzyny hard by, a village in the 

distance, tombstones in the old graveyard at Ruta, and a path through the fields to Maryla's burial

mound - . the mildly Gothicized landscape of his own childhood is endowed with supernatural 

propensities and inscribed into a double infinity of time and space. 

Of course, Mickiewicz was not the first poe t to write ballads in Polish. His hot-headed young friends in 

the Philomath and Philarete circles collected peasant songs and turned out passable imłtations by the 

ream. Mickiewicz once admitted that, wi.thout the precedent of Franciszek Karpinski (a high-ranking 

18th-century sentimentalist) and Julian Ursyn Niemcewicz, whose translations and adaptations of 

English ballads initiated the wave of Balladomania in Poland in the first two decades of the nineteenth 

century, he would actually never have written ballads ·at all. 

As it was, the balladic mode served his purposes well. Mickiewicz had nothing of the ivory tower poet 

about him. His poe try was never conceived as a a sophisticated game for intellectuals, but as a popular 

genre for the people. In Ballads and Romances he deliberately, consciously, programmatically resorted 

to the poetic metre of popular song, elements of popular speech, and a type of imagery that was typkal 

of folk poetry. 
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The younger generation enthused, and Mickiewicz was duły acclaimed as the Lithuanian Walter Scott. 

In Wilno, meanwhile, the Enlightened ranks of academics attackcd Romanticism on ideological 

grounds~ They found nothing witty, entertaining or instructive in stories of ghosts, vampires, and 

witchcraft; demonology had simply replaced the old mythology. In Warsaw, the literary esta~lishment 

raged and fumed. Literature, they felt, had been dragged down to a primitive level of peasant gullibility 

and superstition. Their classical good taste and genteel sense of propriety had bee~ offende<l by the 

feverish ravings of a provincial half-witjust le t loos from the mad-house, a wild and woolly Lithuanian 

bear. These self-styled pundits vilified Mickiewicz, reviled. his readers, and derided his admirers, his 

imitators, and the 'squalid Lithuanian scullery-maids' who, they claimed, were his poetic muse. 

The crusty pseudo-classicists were fighting a lost cause. A first in Polish literature, Mickiewicz's new 

poetic cycle united the parallel worlds of th~ real and the unreal, the visible and the invisible. The 

reader of Ballads and Romances experiences the vertiginous vista of a double moon within a boundless 

horizon. Stars overhead, stars underfoot - the waves of lake Switez reflect the immensity of the cosmos. 

Supernaturalism becomes the natura! order of things. Combining as they do Wordsworthian 

c.:ommon place simplicity and the awesome magie of Coleridge, Ballads and Romances had opened up 

a casement on distant shores and fairy lands forlorn for future generations of Polish readers. In the 

event, they charted the future course of Polish poetry. 

Nina Taylor 

I 

Dom IO(łlimn AD~ MICKIEWICZA '' ~uW<>t; 1 udku 
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ROMAN'IYCZNOŚĆ 

Methinks, I see, wh.ere? 

- In my mind's eyes. 

Shakespeare. 

Zdaje mi się, że widzę„. Gdzie? 

Przed oczyma duszy mojej. 

Słuchaj dzieweczko! 

- Ona nie słucha. -

To dzień biały! to miasteczko! 

Przy tobie nie ma żywego ducha, 

Co _tam. wkoło siebie chwytasz? 

Kogo wołasz, z kim się witasz? 

- Ona nie słucha. -

To jak martwa opoka 

Nie zwróci w stronę oka, 

To strzela wkoło oczyma, 

To się łzami zaleje, 

Coś niby chwyta, coś niby trzyma, 

Rozpłacze się i zaśmieje. 

- „Tyżeś t? w nocy? to ty Jasieńku! 

Ach! i po śmierci kocha! 

Tutaj, tutaj, pomaleńku, 

Czasem usłyszy macocha! ... 

„Niech sobie słyszy ... już nie ma ciebie, 

Już po twoim pogrzebie! 

Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!... 

Czego się boję mego Jasicńka? 

Ach , to on! lica twoj , oczki twoje! 

Twoja biała sukienka! 
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„I sam ty biały jak chusta, 

Zimny ... jakie zimne dłpnie ! 

Tutaj połóż, tu na łonie, 

Przyciśnij mnie, do ust usta!. .. 

„Ach, jak tam zimno musi być w grobie! 

Umarłeś, tak, dwa lata! 

Weź mię, ja umrę przy tobie, 

.Nie lubię świata. 

„Źle mnie w złych ludzi tłumie: 

Płaczę, a oni szydzą; 

Mówię, nikt nie rozumie; 

Widzę, oni nie .widzą! 

„Śród dnia prajdź kiedy.„ To może we śnie? 

Nie, nie ... trzymam ciebie w ręku, 
. . 

Gdzie znikasz, gdzie mój Ja~ieńku? 

Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie! 

„Mój Boże! kur się odzywa, 

Zorza błyska w okienku, 

Gdzie znikłeś! ach! stój Jasieńku! 

Ja nieszczęśliwa!'' -

Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, 

Bieży za nim, krzyczy, pada; 

Na ten upadek, na krzyk boleści, 

. Skupia się ludzi gromada. 

„Mówcie pacierze! - krzyczy prostota -

·Tu jego dusza był musi. 

Jasio być musi przy swej Karusi, 

On ją kochał za żywota!'' 

I ja to ·słyszę, i ja tak wierzę, 

Płaczę i mówię pacierze. 

RQK • RQKIEM MICKIEWICZQ:W:SKIMI · 

- „Słuchaj dzieweczko!" - krzyknie śród zgiełku 

Starzec, i na lud zawoła: 

„Ufajcie memu oku i szkiełku, 

Nic tu nie widzę dokoła. 

- „Duchy karczemnej tworem gawiedzi, 

W głupstwa wywarzone kuźni; 

Dziewczyna duby smalone bredzi, 

A gmin rozumowi bluźni.'' 

- „Dziewczyna czuje, - odpowiadam skromnie, 

A gawiedź wierzy głęboko; 

Czucie i wiara silniej mówi do mnie, 

Niż mędrca szkiełko i oko. 

„Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, 

.Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce: 

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! 

Miej serce i patrzaj w serce!'' 

Adam Mickjewicz 
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SŁOWO OD REŻVSERA 

Rok Mickiewiczo~ski stwarza nam sympatyczną okazję jeszcze raz, na nowo wsłuchania się w poe.7ję 

naszego wieszcza. 

Przygotowując spektakl wyjąłem z półki stare zakurzone wydanie: 'Adam Mickiewicz, Dzieła poetyckie, 

Nowogródek 19!3!3 '. I te wiersze czytane w szkole, przerabiane tyle razy do znudzenia (bo przecież 

Mickiewicz wieszczem byli), teraz nagle zaczęły jawić mi się inaczej... 'Ktokolwiek będziesz 

w Nowogródzkiej stronie'.„ Wraz z poetą przeniosłem się nad jezioro Świteź, gdzie królują złe duchy, 

przeklęte dziewice, które opowiadają historie miłosne. I ·wyobraziłem sobie dwudziestoletniego 

chłopaka-poetę, nieszczęśliwie zakochanego, który błąkając się nad brzegami.ponurej Świtezi przelewa 

na papier swoje pierwsze egzystencjalne niepokoje. Bujna wyobraźnia, baśnie zasłyszane z dzieciństwa i 

tajemnicza przyroda dopełniają reszty ... , a potem z przyjaciółmi wspólne .odczytywanie wierszy, dyskusje 

po świt, wino - pewnie dużo wina ... 

Chciałbym wraz z naszą trupą teatralną stworzyć świat, w którym tak jak w wyobraźni młodego poety, 

jezioro Świteź jest sceną, na której może wydarzyć się wszystko ... 

A więc zapraszam na Ballady i romanse. Nie wiem jak będzie. Ale na pewno.nie koturnowo. 

PIOTR SZCZERSKI 

Piotr Szczerski 

ur. w 1953 w Krakowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie 

Jagiellońskim (1977) i reżyserię dramatu (PWST w Warszawie 

w 1984). 

Od 1979 r. prowadził Teatr 38 przy Uniwersytecie Jagiellońskim, 

gdzie realizował ·prapremiery polskie sztuk Samuela Becketta 

i Harolda Pint ra. 

\\" 1989 r„ b~dąc na stypt> ndium Fundacji Kościuszkowskiej, 

brał udzia ł w warsztatach Lh·ing Theatre w Nowym Jorku. 

Rt:żyscrował w tt atrach w Szczecinie , w Krakowie (Stary Teatr), 

oraz w Teatrze TV. 

Za spektakl Próby Bogu~ła\ · Schaeffera ( 1996 o trzyma~ nagrod~ 

za reżyserie; na I OF;ólnopolskim Festiwalu Komedii w lamowie 

(październik 1997) . 

Obecnie pracuje nad . pektakl m Beckc ll, na który złoży się 11 
jednoaktówek Samuela Becketta. 

Od 1992 r. dyrektor naczelny i artystyczny Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Ki k ach. 
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Twór< y -;peklaklu wraz /. 11 i w rem. Z<lj t,: fr W} konam· po próbie Ballad i rom.msc)w. \ iola Arlak. Krzyszlof Wieczorek 

(na <lolt-), Konslanty Wilnb li (\\ ro <l r uJ, E<l w.u d J.maszek, Piotr Szczerski i Robert Ostolski (od lewej na górze). 
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16 Trinity Id London SWl7 1 pi1tro 
Ttl 0111 767 5551 Fax 0111 767 5730 

..... •olojli holi"' he · Hihio prm ••lip •-t BILETY DO POLSKI I NA CAŁY ŚWIAT 
samoloty; koleje, autobusy 

listy rapraszajqu, wizy, paszporty 

przełazy pieni,żne i paczki Jo Polski 

SZYBKO, SPRAWNIE I TANIO 
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Stanisław Wyniczenko TV POLONIA 

Programy TELEWIZYJNE i RADIOWE · 
bezpośrednio z Polski odbierane w Wielkiej Brytanii 

. W naszej ofercie: 

. wysokiej jakości anteny i odbiorniki najnowszej generacji (łatwe w obsłudze) 
· fa chow o instalacja i prof esionalne strojenie systemu 

serwis, pogwarana,Jjny i pog_otowie techniczne 
· 12 miesięczny gwarancja 

1elewizjq satelitatt'\q 2ajm"jemy się. p„ofesionalnie w Polsce i w W.Bty+at'.\ii 

j":ż od początk" jej ismienia. Wśtód t'\as2ych ~satysfakcjot'\owanych Kliet'\tow 

sq mię.dzy it'\nymi: Dziennik Polski, KIL.ib Lotników, Jt'\sły™t K"lt"t}:' Polskiej, 

Polskie Pensjona~, Pa;afie,· Szpitale . . . . oraz setki odbiofcÓw prywamych 

TEL: 0181- 563 2460, 0181- 2023783 
Mobile: 0374 243674 
FAX: 0181~ 563 2460 

OOdatkowych lnflrmacjl udzlela nasze biuro hardowa: 
POSK 238-246 King Street London WB ORF 

MEMBER OF: THE BRITISH-POLISH CHAMBER OF .COMMERCE 
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POLISH AIRLINES 

l tlephone reservations on 0 171 -580 5037 
LOT Polish Airlines, 
J 11 Regent Street, London Wl R 7PE 

Tdephonc l"eservations on . 01 61-489 5299. Fax: 0161- 489 5298. 
LOT Polish Airlin 
Room 9, i..(vef 3, M CP. 
Manchester Airport. Manchester M90. 

ł WIR - AJ Tel· u 17 l 580 88 l l . . ff · R '! Ioue 3 10-31-Rcl.'Ul:-trci!L,lomon '), • . Poli h 1 'ation.ił T ouru;t O ie , m i 

RoK • RQKIEM MICKIEWICZQ:W:SKIMI 

Austrio * Czechy * Węgry * Rep. Bałtyckie * Rosia * Rumunia u gor10 

POLSKA to zawsze 
nailepszy wybór 

FREGATA TRAVEL. 
13 Regent Street London SWl V 4LR 
Tel 0171 451 7000 Fax 0171 451 701 7 



ROK • ROKIEM MICKIE:W:ICZOWSKI MI 

: 

Fundatorzy Roku Mickiewiczowskiego w Wielkiej Bytanii: 

FUNDACJA M. B. GRABOWSKIEGO 

INSTYi'uT KULTURY POLSKIEJ 

MINISTERSTwO KULTURY I SZTUKI 

POLONIA AID FOUNDATION TRUST 

POLSKA MACIERZ SZKOLNA ZA GRANICĄ 

STOWARZYSZENIE 'WSPÓLNOTA POLSKA' . 

ZJEDNOCZENIE POLSKIE W W. BRYI'ANII 

TADEUSZ i KRZYSZTOF WALCZAK 

TEATR MAŁYCH FORM 

Dyrektor: FREDERICK RICHARDS 
Dyrektor Artystyczny: ANNA MARIA GRABANIA 

TEATR MAŁYCH FORM założony w 1990 

W przygotowaniu: · 

w ramach ROKU MICKIEWICZOWSKIEGO: 

Pan Tadeusz w języku angielskim 

Pan Tadeusz, Dzi.ady w języku polskim . 

szkic o Balladach i romansach: NINA TAYLOR-TERLECKA 

redakcja programu: ANNA MARIA GRABANIA 

opracowanie graficzne i skład prog ramu: ANNA CARSON 

druk: POLPRINT 


