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Bqflqcły i tomqnse 
Actama Mickiewicza 

reżyseria - Romuqlq Wicza-Pokofski 
scenografia - Iza Totoniewicz 

muzyka - Cezary Gqłkq, ftyqetyk Chopin (fragmenty) 

przygotowanie wokalne - WłoqzimietZ )qtmołowicz 

obsada: 

Hanna Baka - Diwa, Lilja 
Monika Gtyc - Karusia, Chłopczyk, Diabełek 

Jagna Polakowska - Świtezianka, Dziewczynka, Diabełek 
Alicja Wroniszewska - Mefistofeles, Lilja 

Ewa Ziembińska-Sobczqk - Pani, Pani Twardowska 

odr_vłTomasz Bieńkowski - Jaś, Strzelec 
Jarerctiptiak- Micuś, Młody, Starszy Brat, Twardowski 

Roman Wołosik - Frycuś, Zjawa 
Matek Ttebiński - Wojciech, Stary, Młodszy Brat „ 

inspicjent - Marek Trębiński 
akustyka - Marek Pięta 

światło - Bogdan Krongauz 
techniczna obsługa sceny: 

Stanisław Gliściński, Henryk Zembrzuski 

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 Mickiewicz: Romantyczność 

W Kownie Mickiewicz kolejno odkrywał Schillera, Goethe
go i Byrona, i zaczął pisać ballady. Pojawienie się jego pier
wszego zbioru wierszy pt. Ballady i romanse, w r. 1822, na 
dobre otwarło erę romantyzmu w Polsce. Przedmowa do 
tego tomu była manifestem nowego nurtu, ale jeszcze wy
raźniej świadczyły o nim same wiersze. [ ... ]Jeśli dokonana 
przez Mickiewicza rewolucja nie była natychmiastowym 
zwycięstwem ducha romantyzmu nad duchem racjonaliz
mu, to z pewnością była zwycięstwem w sferze języka. Po
ezja klasyczna była ćwiczeniem pisanym przez wykształ
conych dla wykształconych. Teraz służące, lokaje i ludzie 
ledwie umiejący czytać, nagle znajdowali coś bliskiego 
swoim sercom i całkowicie zrozumiałego, bez konieczności 
odwoływania się do nauki. Stąd powodzenie Ballad i ro
mansów wśród niższych warstw ludności. Mickiewicz czer
pał z fantastycznych motywów ludowych i przemieniał je 
w wiersze, czasami nawet, chociaż rzadko, naśladując rytm 
ludowej pieśni. Mieszanina cudowności i żartobliwości 
w tych wierszach każe myśleć o Owidiuszu. W Balladach 
są też obecne okolice z dziecinnych lat poety, owa Litwa 
czystych jezior i zamieszkałych przez leśne bóstwa lasów. 

Czesław Miłosz: Historia literatury polskiej 




