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CZYŻ DLA ZIEMSKIEGO TUTAJ WOJOWNIKA„. 

CllŻ DLA ZIEMSKIEGO TUTAJ WOJOWNIKA 
WALKA JEST WIECZNĄ? CZYLIŻ ONI CZŁOWIEKA 
NIE SĄ NA ZIEMI JAK ONI NAJEMNIKA ?.„ 
A JAKO SŁUGA OOPOCZ1NKU CZEKA 
ALBO ROBOTNIK CZEKA SWEJ ZAPŁAT1, 
TAK MNIE MIESIĄCE CO PRZ1NOSZĄ STRAT1, 
DAŁEŚ O BOŻE I STROSKANE NOCE; 
A GD1 POŁOŻĘ SIĘ, MlŚLĘ O WSTANIU 
I MlŚLĘ TUKO O PRĘDKIM ŚWITANIU, 
I OO ŚWITANIA SIĘ NĘOZN1 KŁOPOCĘ, 
A SKÓRĘ MOJĄ ROBACTWO JUŻ STACZA 
I PROCH JEST NA NIEJ - I W KAWAU PADA..„ 

Juliusz Slowacld 

Juliusz Słowacki 



OD TEATRU 

Mało który z dramatów Słowackiego by
wał . m ·stawiany tyle razy co „Ballady
na". Sztuka pokuśliwa, efektowna, uwo
dząca - nieraz ku efekciarstwu! - za
równo reżyserów jak aktorów. Jak wre
szcie i publiczność. Szekspir skrzyżowany 
z polską ludową mitologią, „baśń antyfeu
dalna" I„. lektura szkolna. Ale zarazem 
mało która sztuka objawia w trakcie pra
cy nad realizacją sceniczną tyle pułapek 
I niebezpieczeństw, co właśnie ,,Ballady
na". Nie bardzo dobrze wiadomo. co w niej 
traktować serio, a co wywieść z ariostycz
nych założeń przyjętych przez Słowackie
go. Na „Balladynie" „ciążył, jak zly sen, 
„Sen nocy letniej". Nie ów prawdziwy, 
szekspirowski sen gorącej nocy (.„) lecz 
pusty secesyjny balet, w którym maszy
neria teatralna zabija poezję i namiętno
ści: „Balladyna" zamieniała się w dekora
cyjne, stylizowane widowisko, gdzie było 
dużo z ryb, ze Stryjeńskiej i z pseudolu
dowości ale nic z gminnej baśni i bardzo 
niewiel: ze Słowackiego". Pseudoludowość, 
prasłowiańskie smaczki, Goplana jako „cu
kierkowata królowa elfów z niemieckich 
bajek dla dzieci i wedlowskich opakowań 
bombonierek z czekoladkami", przeslcdzo
na Alina, demoniczna arywistka Ba.Ha.dy
na, wsiowy głupek-wesołek Grabiec, Pu
stelnik („.Och, ten Pustelnik! - wzdychał 
Boy - „Weźcie go ze mnie!" - jak ma
wiała żartem pewna artystka"). 

Ostatnie inscenizacje „Balladyny ujmo
wały tę sztukę jako baśń antyfeudalną, 

jako dramat władzy lub jako dramat wy
obcowania. Takie ujęcia znajdują uzasad
nienie w tekście Słowackiego; dziś juź 

źadne przedstawienie ,,Balladyny" nie po
winno ignorować tak ustalonej problema
tyki. Jednakże wydaje nam się, iż podobne 
ujęcia kryją w sobie groźbę zagubienia -
na rzecz prawdy ogólnej, na rzecz histo
riozofii i opisu fenomenu społt>cznego -
ludzkiej prawdy tytułowej postaci drama
tu Juliusza Słowackiego. Zbyt jednostron
ne wydaje się traktowanie Balladyny wy
łącznie jako exemplum, Jako literackiej 
postaci demonstrującej pewne prawdy 
ogólne. 

W naszych próbach nowej inscenizacji 
„Balladyny" staramy się położyć akcenty 
nieco inaczej. Nie chcemy zgubić proble
matyki władzy i wyobcowania, pragniemy 
jednak wniknąć głęboko i ukazać możli
wie jasno złożone motywy psychologiczne 
postępowania Balladyny, kształtujące jej 
losy. Akcenty przesuwają się więc na stro
nę motywacji psychologicznej, na stronę 
analizy osobowych wyznaczników drama
tu. Nie chodzi tu jednak o psychologię po
jętą tak, Jak w dramaturgii naturalistycz
nej, lecz raczej o poszukiwanie klucza do 
Balladyny w psychologii bohaterek Eury
pidesa i Racine'a. 

Balladyna ma naturę źywotną i namięt
ną. Rządzi nią miłość i strach, pragnienie 
„awansu" i obawa przed poniżeniem 

i wzgardą, Jakie grożą stale chłopce na 
dworze książęcym. Sprzeczne te odczucia 
paraliżują jej zmysł moralny i wiodą do 
ślepego zaułka zbrodni. Fatalne siły drze- . 
miące w duszy dziewczyny, siły, których 
nie potrafi ona powściągnąć i okiełznać, 

niejako autonomizują się i, niekontrolowa
ne, powodują destrukcję porządku moral
nego, a w ślad za. tym - katastrofę. „Co 
moje ręce zrobiły!" - woła Balladyna po 
zabiciu siostry. Nie: „co ja zrobiłam", tyl
ko: „co moje ręce zrobiły" - ręka działa

ła tu Jakby samowładnie, jest osobną istno-



Antonina Hoffman jako Balladyna 

ścią rządzoną przez inny złowrogi ośrod ek 
niż głowa, w k tór ej trwa nad .tl b ez szwa n
ku imperatyw mora lny, zabraniający zabi

jania, 

Miłoś ć, pragnienie bezpieczeństwa i s,Po
koju, chęć wyrwania się ze stanu upośl~ 

dzenia społ ecznego, poczucie własnej na
turalnej go dnośc i ludzkiej w obliczu „pa
nów" p ogardzających chlop ianką - a więc 
motywy sprawiedliwe i powszer.h nie uzna
ne, przeradzają się w swe przeciwstawień
stwa pod wpl ywem żywiołów rozpętanych 
w duszy Ballad yny. J es t ona „niewin
na" - . jak niewinna j est Fedra czy Me
dea, j est ni ewinna w porządku p ersona li
stycznym, jako zamknięta m onada, ale mu
si być uznana za zbrodniarkę, za istotę 

występną i godną potępienia w porządku 

stcsunków międzyludzkich, opartych na 
ogólnie akceptowan ym ładzie moralnym. 
Wyrok „winna j est śmierci" !l głasza tkwią

ca w niej is tota akce ptująca, mimo wszy
stko, ład mora lny. P rzenikani e się i kon
n ;kt planu osobowego i planu społeczn e
go stanowi osnowę tragedii. Balladyna ze 
sceny na scenę przy pozorach a kt yw1n
ści staje s ię w istocie coraz bardziej b ier
na, działa jak a u tomat p oruszany siłą ze
wnętrzną. W porządku ludzkim taki stan 
prowadzi nieuch ronnie do ali enacji i samo
zagłady. 

Obok głównego wątku Balladyny rozwi
ja się w dramacie Słowackiego wątek dru
gi" - Gophny. Obie kocha ją, przeżywają 

traged ię i komedię w złą stronę skierowa
nego uczucia. W naszym ujęciu Goplana, 
ex d efi n itio n e bogini, kocha jak k obieta 
żywa - i w konsekwencji usiłuje wyzbyć 
się swych boskich at rybutów. Ruch Go
plany ki eruj e się w stroitę w prost prz e
ciwną niż Balladyny: ta zmierza ku swo"i
stej deif ikacji (poprzez koronę), G oplana 
zaś d ą ży , b ez sukces.u, ku człowieczeństwu , 

ku zwykłości . Kontrast tak rażących dą

żeń nadaj e dramatowi Slowackiego wal'lr 
groteski. Smieszn e z tragicznym łączy się 

tu w aliaż nierozłączny. 

W polu działania tych dwu postaci r oz
grywa j ą się „dramaty poboczne"; ważą się 
losy postaci związanych z Balladyną 

i z Goplaną. Oble on e stwarzają wir wcią

gający wszystkich innych, 



Jak wynika z tego, co tu napisano, na
sze ujęcie „Balladyny" nie stanie w sprzecz
ności z zasadniczymi - i słusznymi - pro
pozycjami interpretacji dramatu Słowac
kiego; zamierzenie nasze sprowadza się 
jedynie do staranniejszego wydobycia mo
tywacji działania Balladyny i Gopła.ny, 

a w konsekwencji innych „osób dramatu". 

Roman Woloszyński 

Opracowanie graficzne programu -

Marcin W enzeZ 

Z BENIOWSKIEGO 

NIE POOUBAto SIĘ JUŻ W BALLADYNIE, . 
ŻE W.ÓJ MALEŃKI SKIERKA W BAŃCE Z MYDŁA 

CICHO PO RZECE KRYSZTAŁOWEJ Pl YMIE, 
ŻE BAŃKA SIĘ OO GAZOWEGO SKRZYDŁA 

BABKI-KONIKA ROZBIJA I Gim, 
ŻE W GROBIE lEŻĄC ALINA NIE ZBRZYDŁA, 

LECZ PIĘKNA Z DZBANKIEM NA GŁOW I E MARTWICA 
JEST JAK DUCH Z WONI MALI N I Z KSIĘŻYCA 
NIE PODORAŁO SIĘ, ŻE GRABIEC SPITY 
. JEST VilERZBĄ, ŻE S I Ę BALLADYNA KRWAWI, 
ZE W CAŁEJ SZTUCE TYL KO NIE ZABITY 

SUFlfR I MŁO DA POLSKA, CO SIĘ BĄW I 
JAK KAŻDY GŁU P I E C, PLWAJ Ą~ NA SU FITY 

LUB W STUDN I Ę.„ . 

Juliusz Słou'ackl 

-„ 



SŁOWACKI o „BALLADYNIE" 

Z listów 
do matki 

Od ostatniego mego listu, w przeciągu miesią
ca upłynionego, napisałem nową sztukę teatral
ną - niby tragedię, pod tytułem „Balladyna". 
Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja móz
gownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą -
zwłaszcza, że otworzyła mi nową drogę, nowy 
kraj poetyczny, nie tknięty ludzką stopą, kraj 
obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealny. 
Zobaczysz kiedyś, Mamo kochana, co to za dziw
na kraina - i czasy. Tragedia cala podobna do 
starej ballady, ułożona tak jakby ją gmin ukła
dał, przeciwna podobieństwu do prawdy. Lu
dzie jednak, starałem się, aby byli prawdziwymi 
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 stanę1a kiedy przy królu Learze! 
Szekspir i Dante są moimi kochankami - i już 
tak jest od dwóch lat. Im więcej w obydwóch 
się wczytuję, tym więcej widzę piękności. Mamo 
moja, jaki ja byłbym szczęśliwy, gdybym mógł 
z tymi dwoma umarłymi usiąść pod jedną lipą -
albo dc;bem, przed moją własną chatą - w mo
jej rodzinnej ziemi - i marzyć - i pisać ma
rzenia - i gwarzyć z Tobą kochana Mamo -
i opowiadać Ci z zapałem plany moje poetyczne, 
tak jak niegdyś bywało. Tu jestem t<i k samot
ny, że nikt nie słucha moich marzeń. J ak dobrze 
Szekspir maluje ten stan w „Ryszardzie II". Ry
cerz skazany na wygnanie ubolewa nad swoim 
losem i mówi: „Język mój będzi e mi dotąd nie
potrzebny, tak właśnie jak rozstrojona lira al
bo harfa, lub też juk sztuczny instrument, ode-

mknic;ty i podany temu, co nie zna żadnych pra
wideł harmonii. Uwięziłeś język w ustach mo:.. 
ich ... Zanadto już jestem stary, abym jak dzie
cię wziął znowu mamkę - zanadto jestem po
deszły wiekiem na piastuna - wyrokiem twoim 
skazałeś mię na bezmówną i niemą śmierć". Te 
słowa czytam zawsze z głębokim smutkiem, 
chociaż wyznaję, że szczęśliwszy jestem niż ry
cerz Szekspira, bo nie potrzebuję mamki dla 
nauczania mię po francusku - i mogę się roz
mówić z ludźmi - ale to jednak zawsze smutno. 

(z Genewy, 18 grudnia ' 1834 r.) 

Zakończyłem moje zimowe prace i z dwóch 
tragedii jedna mi tylko została, bo jedną spali
łem w moim kominku, „Mazepę" taki smutny 
los spotkał. Druga zaś, pod tytułem ',,Balladyna", 
jest moją faworytką - i będzie czekała, aż będę 
miał czym posmarować prasy drukarskie. 

(z Genewy, 5 lutego 1835 r.) 

do Eustachego Januszkiewicza 

... za kilka dni wyjeżdża stąd do Paryża L. Pla
ter· przez niego więc posyłam ci ogromny manu
skrypt tragedii pt. „Balladyna", o który raczysz 
się upomnić. Nie żądam ja wcale, abyś go natych
miast drukował, bo to może będzie za ciężko na 
księgarnię i drukarnię, ale niech u ciebie ten 
manuskrypt powoli oczekuje czasu, w którym 
bez żadnej straty będzie mógł być drukowany, 
a wtenczas weź go pod prasę z oszczędnością, bo 
choć rzecz jest polska, ale nie patriotyczna, więc 
gotowa mi się źle odpłacić, . a oryginalność sama 
tej tragedii i rodzaju, w którym jest napisana, 
może długo rozkupowi sprzeciwiać się będzie; dla
tego więc chciałbym oszczędnej edycji - choćby 

na bibule maczkiem - a to jest rzecz wielka, kie
dy tak ubraną zgadzam się mieć faworytkę 

i przyjaciółkę mojego przyjaciela Zygmun.ta Kra
sińskiego. Jak ją będziesz drukował, to przed
mowę krótką w kształcie listu napiszę. 

(z Florencji, listopad 1838 r.) 



do M. Wiszniewskiego 

Od dawna przestaję na małym, a wyrzekłszy 

się przyjemności wielu memu wiekowi właści

wych, ze szczupłych funduszów drukuję moje 
manuskrypta i ze świeżo nawet przysłanych mi 
pieniędzy już użyłem część na druk nowej tra
gedii pt. „Balladyna". 

(z Paryża, 14 maja 1839) 

do K. Gaszyńskiego 

Donoszę ci, że drukuję „Balladynę'' - kochan
kę moją ... Nie spodziewasz się, co to za dzieło ... 
dosyć , że jest to osoba, która nas z Zygmuntem 
Krasińskim zaprzyjaźniła mocno, on ją bowiem 
polubiwszy, mnie polubił - oby mi i ciebie zy
skała ... Ale nie spodziewam się, bo to jest gorz
kie dzieło, a świat w nim przez pryzmat prze
puszczony i na tysiączne kolory rozbity wymaga. 
aby się kto w nim szczególnie pokochał. 

(z Paryża, 22 maja 1839 r.) 

BALLADYNA' -
DRAMAT O SPRAWIEDLIWOSCI 

Edward Csató 

( ... ) Słowacki w Balladynie nieraz budował ( ... ) 
nawiasy, aby spoza nich wypuszczać strzały 

w swoją współczesność. Poza tym często iro
niczny śmiech, bardziej lub mniej dyskretny, 
śle ku swoich postaciom (co trntry nasze bar
dzo łatwo podchwytują w stosunku do Filona, 
Grabca czy Goplany, a nieraz w ogóle nie po
trafią zauważyć, gdzie idzie np. o Matkę, Pu
stelnika, Kirkora , gdzie Balladyna _raz j est po
kazana jako zakłopotana obrończyni swej nu
woryszowskiej godności z „Trebizondy" rodem, 
to znów jako szarpana wyrzutami sumienia 
zbrodniarka. Podchwycić i ujawnić ten subtelny 
nurt ironii, nie pozwolić mu zamienić się na bła
zeństwa Grabca, lecz nadać mu walor nowego 
tonu, przeblyskującego przez całe przedstawie
nie i stanowiącego przeciwwagę dla zbanalizo
wanej już nieco tragiczności - to na pewno za
danie ambitne i niełatwe. Udałoby się w ten 
sposób narzucić widowisku atmosferę, daleką 

od podrabianego prasłowiańskiego heroizmu, 
całkiem współczesną, manifestującą dystans in
telektualny (. .. ) 
Główny i najbardziej ważki ładunek ironii 

zawarty jest przecież chyba w akcji „Ballady
ny", w jej dramatycznej konstrukcji, w tym, co 
mogłoby się wydać swobodnym kaprysem wy
obraźni igrającej z przypadkami, w tym, co po
czytujemy słusznie za ariotyczne natchnienie 
Słowackiego. Dramat tę kapryśność obiektywi
zuje i czyni z niej cechę rzeczywistoś ::i. 

Wyrażnie dostrzega to Kleiner, w którego ana
lizie najsilniej przejawia się tendencja do cało
ściowego traktowania filozofii „Balladyny". -
„Lecz nawet w nieprawdopodobieństwie wypad
ków - zauważa on - j est rys, który stanowi 
pomost między lekkością baśni a powagą trage
dii i czyni „Balladynę" wyrazEm sformułowa

nego jasno poglądu na świat. Akcja opiera się 



na kaprysach przypadku - ale w owym sza
lc ństwie przypadku j est metoda, i to metoda 
silnie podkreślona przez autora. Wśród osób 
dramatu jest kobieta jakby stworzona na mał
żonkę Kirkora - Alina; tymczasem Kirkor Bal
ladynę dostanie za żonę. Chodzi po lesie nad
goplańskim człowiek na kochanka Goplany 
stworzony - Filon ; lecz ona rozmiłuje się w ru
basznym Grabcu-pijanicy. Cudowna, boska ko
rona czeka na czoło mądre i szlachetne: dwu 
jest ludzi, którzy by jej godni byli - Pustelnik 
i Kirkor; a tymczasem korona najpierw głupca 
ozdobi, potem zbrodniarkę . Kirkor idzie do Pu
stelnika wciągnięty w wir działania historycz
nego i zguby. Pustelnik radą swoją pragnie go 
uchronić od żony zbrodniczej - a popycha go 
w ramiona Balladyny. Goplana chce uszczęśli
wić Grabca - a przez królewską maskaradę 
śmier5 mu gotuje". 

Kleiner podchwytuje tu rys naszej tragedii 
tak rzucający się w oczy, że niepodobna jego 
obserwacji zaprzeczyć; można by tylko mnożyć 
przykłady innych d ziałających postaci, z któ
rych każdej los złośliwie wykrzywia i przeina
cza jej marzenie. Widać, że j est to najbardziej 
organiczne założenie akcji dramatycznej, kieru
jące w jeden ogólny strumień splątane nurty 
wszystkich wątków. Dalsze zatem wnioski snuć 
będziemy, tak samo podążając za Kleinerem : 

„Przypadek więc stale drwi z zamiarów 
i planów i stale jest zgubny. Przez tę słaboś ć 

swego kierunku traci charakter przypadku, 
przechodzi w jakieś pesymistycznie sformu
łowane prawo świata. Staje się potęgą, któ
ra zabawkę czyniąc sobie z ludzi, łamie ich 
i niszczy. Konsekwentny jest w swej bezsen
sowności - i prz2z to urasta do rozmiarów 
czynnika, który może wystąpić w tragedii. 
Traged:a bowiem żąda logiki i konsekwencji, 
gdy baśń pozwala na nielogiczność. Słowacki, 

czyniąc nielogiczność prawidłem stałym, po
łączył cechy przypadku i przeznaczenia. Je
go fatum to irracjonalność świata. Formułuje 
ten pogląd Pustelnik : „Ziemia to szalona 
matka szalonych." A cały utwór zdaje się mó
wić: Baśnią niezrozumiałą j est świat- barw
ną. czarowną, czasem śmiech budzącą, ale 
w istocie swej - bezdennie smutną". 

Jerzy Leszczyński jako Grabiec 

Tu zatrzymajmy się. Niezależnie od dowodów 
historyczno-literackich, jakie mogłyby przema
wiać za koncepcją Kleinera lub też ją osłabiać, 
nas musi. ona zainteresować jako współczesna 

dramaturgiczna konstrukcja t ekstu. Wydaje się, 



że Kleiner pierwszy odczytał w Balladynie coś, 
co pozwala ujrzeć ją na scenie w wymiarach 
nie prasłowiańskiej l <gendy ani psychologicz
nego studium, ale autentycznego dramatu poety
ckie>go o uporząjkowanej myśli i rozl2gły:h per
spektywach. W tej tragE dii o pięknej zbrodniar
ce może się stać wreszcie aktualna jej zawar
tość filozofi czna. I owa ironia Słowackiego, trak
towana dotąd bądź jako właściwość nieomal 
stylistyczna, bądź jako r ys urozmaicaj ący cha
rakterystykę postaci dramab, bądź wreszcie ja
ko broń w aktualnej przed stu z górą laty, ale 
nie dziś, polemice politycznej - ta ironia ria
biE-ra nowego znaczenia. 
Ariostyczność łączy się tu w spol)ób natural

ny z romantyczną postawą wobec świata, nace
chowaną rozdarciem wewnętrznym, wątpliwo

ściami i przerażeniem. I jeżeli ironia - jak po
wiedzieliśmy, oznacza dystans, to zaczynamy ro
zumieć, wobec jak dalece poważnej sprawy miał
by być ten dystans obrol!-ą· 

Przypadek podniesiony do rangi przeznacze
nia, konieczności - zdawałoby się, że takie uję
cie musi prowadzić do nakreślonej przez Kleine
ra wizji świata jako kalejdoskopu rozsypanych 
okruchów, wizji skrzącej się pozorami piękna 
i komizmu, a w istocie swojej głęboko tragicz
nej. Tragicznej jak co? Jak czekając na Go
gota, na przykład; bo tragizm miałby polegać 

nie na sile oczyszczającego cierpienia, ale na 
beznadziejności działania. Mogłoby takie rozu
mienie skusić niejednego z dzisiejszych insceni
zatorów, może zwłaszcza młodszych , t ych, w któ
rych romantyczny „ból światan ekscytowany 
niepokojącymi a h ipnotyzerskimi perspektywa
mi wieku atomowego, na nowo zdaje się odży
wać. Ze nikt nam dotychczas takiej wizji utwo
ru na scen ie nie przedstawił, to jest wynikiem 
chyba tego, że klasyczne dzieła czyta się u nas 
z reguły banalnie, stereotypowo, po szkolnemu. 

Nasuwa się tu jednakże pewne zastrzeżenie. 
Otóż Kleiner wychwytał bardzo istotny r ys 
w konstrukcji utworu, ale przedstawia go jed
nostronnie. Odczytanie jego można odwrócić. 
Przypadek p odniesiony do rangi przeznacze
nia - to może będzie raczej przeznaczenie po
sługujące się przypadkiem jako narzędziem? 

I tak oto znaleźliśmy się od razu po przeciw-

nej stronie. Przeznaczenie, jak już powiedzieli
śmy przy innej okazji, to niekoniecznie .zjawi
sko metafizyczne; może to być skrót dla okre
ślenia jakiegoś ogólnego ładu , porządku, prawi
dłowości, według których układają się nH na
szym świecie spr·awy moralne. Czy więc w re-

Stanisława Wysocka jako Balladyna 



zultacie jedynym prawem moralnym rządzącym 
w Balladynie jest bezsens? Na pewno nie, sko
ro piorun, który traktujem y jako naturalną kon
sekwencję całej akcji, powala zbrodniarkę, sko
r o tyle zastanawiamy się nad tym p iorunem 
i uznaj em y go w rezultacie za wyraz „ludowej" 
moralności". L u dowa moralność - to przecież 

właśnie intuicyjna wiara w prawo, w wyższą 

sprawiedliwość ; i tragedia Słowackiego nie by
łaby zbudowana jak „ballady, które gmin ukła
da", gdyby z jej krwiobiegu zostala wyelimino
wana ta cecha. 

Prawda, że ironiczny sprzeciw losu rządzi dra
matem do koń ca. Balladyna zostaje królową, 

mogłaby zakcńczyć łańcuch swych zbrodni. Ale 
oto właśnie jako sędzia popełnia przewinienie 
najgorsze ze wszystkich . Fopełnia je wprawdzie 
ze świadomością, że to już ostatnie, ponieważ 
postanawia być królową dobrą i sprawiedl;wą. 

Tylko, że kiedy ma rozpocząć to nowe, czyste 
życie, wtedy właśnie spada na nią śmiertelny 

piorun. 
A więc i sama sprawiedliwość n ie chciała się 

wyrzec ironicznego grymasu wobec świata; ale 
jednak, pomim o wszystko, jest to przecież spra
wiedliwość. I okoliczność, że doprowadził do 
niej ciąg pozornie bezsensownych, kapryśnych 
przypadków, nie oznacza, że ona sama mogłaby 
być rozumiana jako przypadek, bezsen s, kaprys. 
J est sprawiedliwością i kwita. Sprawiedliwo
ścią - przez duże S, przypieczętowaną łyśnię

ciem pioruna. Tylko laik, głupek Wawel może 
jej nie dostrzegać, m y zaś powinniśmy ją od
czuć jako zjawisko konieczne, całkowicie pod 
względem dramaturgicznym przygotowane( ... ) 

To prawda, że pisarstwo Słowackiego w okre
sie pisania „Balladyny" nacechowane było w wy
sokim stopniu romantycznym niezadowoleniem 
ze świata, goryczą i niewiarą. Gdyby żył dzisiaj, 
na pewno za swoje pierwsze utwory zarobiłby 

sobie od krytyki przydomek nihilisty. Ale z dru
giej strony wiadomo, że krytycy zawsze uprasz
czają .. Bo jednocześnie przy całym owym „nihi
lizmie", polegającym przecież w istocie rzeczy 
na ou rzuceni u zastanych i dewaluujących się 

wiar i ideałów - jest to w naszej literaturze 
wyjątkowy wprost przykład twórczości tak żar· 

liwie przejętej namiętnością poszukiwania idea
łu i odkrywania porządku świata (. .. ) 

Z takiego punktu widzenia, zdając sobie spra
wę z przybliżającego tylko charakteru określe

nia, można by określić „Balladynę" jako dramat 
o Sprawiedliwości. Rozumiemy teraz : dramat 
ariostyczny - to oznacza, że Słowacki widzi 
świat niby tysiąc rozbitych szkieł, w których 
oblicze sprawiedliwości wykrzywia się w sposób 
dziwaczny i pozornie zupełnie przypadkowy. Nie 
ma w tym świecie prostego, napełniającego otu
chą związku pomiędzy winą i karą, jak to sobie 
wyobrażają naiwni, jak śpiewa się w ludowych 
balladach. Ale związek skomplikowany, daleki, 
pokrętny nie przestaje oznaczać zależności i pr a
widłowości. A więc jednak trochę racji mają 

ballady. 
To mówi pierwszy morał „Balladyny". A je

szcze - poza skomplikowaniem samego świata -
istnieje też ograniczoność ludzkieg.o umysłu, nie
zdolnego zdać sobie sprawy z sensu zdarzeń, 

nie dostrzegającego nawet tej części sprawiedli
wości która się ziściła, i głupio, trywialnie prze
inaczającego prawdę. Może tylko w widzeniu poe
tyckim da się m:hwycić jej zarys. To dopowia
da drugi morał, morał Epilogu. 

(Edward Csató. Szkice o drama
tach Słowackiego, Warszawa 1960). 
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ŻYCIE TEATRU 

Fakty 
Wydarzenia 
Ludzie 

W Teatrze 13 Muz odbyly się w ost atni ch mie
siącach premiery: „Uczty" Platona i sztuki Róże
wicza „Wyszedł z domu". Obydwa spektakle re
żyserował Janusz Marzec. 

W przygotowaniu nowy program Kabaretu Pio
senki pt. „Spiewać albo nie śpiewać" - w reży

serii Jana Maciejowskiego. 

Teatr „ Krypta" na Zamku wystąpil z premierą 
„Bardzo starzy oboje" Brandysa w dniu 18. I. 
1965 r. w reżyserii Bohdana G ierszani na. Udzi al 
wzięli: Helena Krauze, Antoni Szubarczyk 

Bohdan Gierszanin. 

W przygot owaniu „Dom bez klamek" Wojdana 
w reżyserii Zdzislawa Krauze. (Udzial biorą : 

Danuta Chudzi anka, Hilary Kluczkowski, Ryszard 
Kolaszyński, Zdzisław Krattze, Zbigniew Mamont, 
K :emens Myczkowski, Czesław Różnowski.) 

Spektakle Teatru „ Krypta" cieszą się wielkim 
powodzeniem również poza Szczeci nem. 

W styczniu i lutym br. T eatr ten odwiedzil 
Swinoujście, Stargar d, Myślibórz, Łobez, Między

zdroje, Kamień Pom„ Pi aski. Planowane są 

przedstawienia w świetlicach PGR-ów i w m a
łych miasteczkach. 



„P.rzygody dobrego wojaka Szwe jka" Haska 
w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. 
Premiera dnia 20. 12. 1964 r. 
Reżyser - Jan Maciejowski, scenograf - Mar
cin Wenzel . 

Na zdjęciu: Danuta Kolaszyńska - Muellero
wa i Jerzy Kownas - Szwejk . 

MAR IA BAKKA 

Rozpoczęła studia w czasie okupacji, razem 
z Zofią Mrozowską, Andrzejem Łapickim i in. , 
w Panstwowym Ins tytucie Sztuki Teatralnej 
w Wa rszawi e, 1 ontynuującym pracę w konspi
racji. Naukę przerwał wybuch powstania war
szawskiego. Po woj nie studiowała nada l, tym ra
ZE m w Sludio Dr amatycznym przy T eatrze Sta
rym w Kra kowie. W 1945 r. , jako jedna z pierw
szych, złożyła egzamin eksternistyczny. Zadebiu
towała w Teatrze Ziem Zachodnich w roli Wich
n y w „Jf ń cach" Rydla. 
Początkowo występowała w Opolu, grając 

m . in. Hankę w „Moralhości pani Dulskiej" Za
polskiej, Al i nę w „Balladynie" Słowackiego 
(„ślicznie grała Alinę u ta lenLowana Maria Bak
ka" - W. Hlouszek), Fanny w „Mariuszu" P a
gnola, Bertę w „SwierszczlJ za komin em" Di
ckensa. „Mar ia Bakka, w roli ślepej Berty -
p i ękny, wyrazisty talent dramatyczny. Sugestyw
ną grą zdecydowała właściwie -o poziomie spek
taklu" - pisa li recenzenci. 

Póżniej, zangażowała si~ do T eatru Wojska 
P olskiego na Wybrzeżu, a następn ie do Gorzowa 
Wl kp., Bydgoszczy, Bielska-Bia łej, P oznania, 
Gniezna i wreszcie ... do Szczecina. W t eat rach 
t ych grala wiele znakomitych ról, w teatrze b iel
skim wyróżniając się jako 0 .ga w „Łaskawym 
chleb"e" Turgieniewa, w tytulowej r oli „E uge n ii 
G w nde t" Balzaka, jako Eleonora w „Sprytnej 
wdówce" Goldoniego i Gałczycha w „Grzeszni
kach bez winy" Ostrowskiego (z Marią Malicką) . 

„Maria Bakka w roli Eugenii da ła wszystkie 
stadia rozwoju tej postaci. .. kon t rast między 
pierwszym (świeża, wiośniana, uczuci owa młoda 
dziewczyna), a ostatnim aktem sztuki, gdzie Eu
genia ukazuje się jako wyniosła dziedzi czka 
Grandet'ów. przemawia do w idni w sposób jasny 
i przekonywający" - pisał J . Mill, o jednej z tych 
r ól. 
Dużą popularnością cieszyła się aktorka rów

nież w P oznaniu. Dala się tam poznać w rolach : 
Rozyny w „Cyruliku Sewilskim" Beaumarchais, 
„pełnej wzruszającej prostoty" Luizy w „Intry
dze i milości " Schillera, z gościn n ie występującą 
Niną And rycz w rol i Lady Mill'ord, jako Eugenia 
Grandet (po raz drugi), znakomita Lilla Weneda 
w tragedii Sł owackiego i w innych rolach. Jej 
odejście do Gniezna bylo z żalem komen towane 
również przez prasę. 

W Gnieźnie występowała \V czołowych rolach, 
a więc: w „Bezimien nej ·gw i eździe", w roli In
fan tki w „Cydzie" Corneille'a - Wyspiańskiego. 



Lizetty w „Igraszkach t rafu i miłości" Marivaux, 
w kobiecej roli w dwuosobowej sztuce Niewia
rowicza „Co z takim zrobić" i wielu innych. 

Szczególnie dobrze czuła się zawsze Maria 
Bakka w repertuarze poetyckim. I tym razem, 
jak pisze Michał Misiorny, „prawdziwy koncert 
poetyckiego słowa otrzymaliśmy w pięknie po
wiedzianym przez Marię Bakkę monologu In
fantki". 

W naszym mieście Pani Maria stworzyła zna
komitą sylwetkę Beatrycze w „Widoku z mostu" 
Millera, jednym z najlepszych spektakli granych 
na szczecińskiej scenie, następnie - Matki w „Klą
twie" Wyspiańskiego, Gospodyni w „Weselu" te
goż autora i w innych rolach, jak np. „Kram 
z piosenkami" L . Schillera, „Mężczyzna" Zapol
skiej. Duża prostota, umiar, pięknie i sugestyw
nie podane słowo poetyckie - oto co najbardziej 
podoba się w aktorstwie Pani Marii, zdobywając 
jej uznanie recenzentów i sympatię publiczności. 

DANUTA CH UDZIANKA 

Jest najmłodszą aktorką w naszym zespole. 
Jest szczecinianką. Uczęszczala do szkól (Liceum 
nr 1) w Szczecinie, tu też po raz pierwszy brała 
udział w konkursach recytatorskich. 

P o ukończeniu PWSTiF w Lodzi, w rok u 1963 

powróciła do rodzinnego miasta. W ciągu półto
ra roku zagrała kilka ról, debiutując ja ko Klara 
w „Slubach panieńskich" Aleksandra Fredry. 
Cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, 
która pamięta ją również z przedstawienia „Igra
szek z diabłem" Drdy (Królewna Disp : randa) 
i z „Ani z Zielonego Wzgórza" Montgomery (Dia
na ). Występowała ponadto w sztuce Lope de 
Vegi „Jaśnie Pan Nikt" i brała udział w spek
taklach Teatru „Krypta" na Zamku. 

Do dziś wspomina także dyplomową rolę An
tygony Sofoklesa - wszak niedaleka to jeszcze 
przeszłość. Wiele zawdzięcza - jak powiada -
Jadwidze Chojnackiej i Emilowi Chaberskiemu. 
Jest dobrą recytatorką. W Ogólnopolskim Kon
kursie Recytatorskim otrzymała wyróżnienie, 
a w Ogólnopolskim Konkursie Młodzieżowym -
III nagrodę. 

Pierwsze, najtrudniejsze kroki na scenie ma 
już poza sobą. Należy więc jej życzyć, aby am
bitnie i niestrudzenie pracowała nad doskonale
n iem warsztatu, zdobywając jak najwięcej cen
n ych . doświadczeń w tym, bynajmniej nie łat
wym, zawodzie. 



P r e m i e r a d n i a 13 m a r c a 1965 r. 

JULIUSZ SŁOWACKI 

BALLADYNA 

Tragedia w 5 aktach 

Osoby : 

Pustelnik, Popiel III 
wygnany 

Kir.kor, pan Zamku . 
Matka, wdowa . 
Balladyna 
Alina . 
Filon, pasterz 

jej córki 

Grabiec, syn zakrystiana 
Fon Kostryn, naczelnik 

straży na zamku Kir
kora 

Gralon, rycerz Kirkora . 
Goniec 
Rycerz 
Poseł . 
Sługa Kirkora 
Kanclerz. 
Lekarz 

MARIAN NOSEK 
ZDZISŁAW KRAUZE 
MARIA BAKKA 
EWA KOŁOGóRSKA 
DANUT A CHUDZIANKA 
WLADYSLA W SOKALSKI 
WIESŁAW ZWOLINSKI 

WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 
KLEMENS MYCZKOWSKJ 
HIERONIM KONIECZKA 
HILARY KLUCZKOWSKI 
KLEMENS MYCZKOWSKI 
JERZY KOWNAS 
JAN DASZEWSKI 
RYSZARD SA WICKI 

Osoby fantastyczne: 

Goplana . 
Chochlik . 
Skierka . 

LUDMIŁA LEGUT 
JÓZEF SKWARK 
WANDA RUCIŃSKA 

Koryfeuszka - JADWIGA DRACOWNA 

Chór - żołnierze - służba 

Reżyser - MARIA STRASZEWSKA 
Współpraca reżyserska - EWA KOŁOGORSKA 

Scenograf - ZENOBIUSZ STRZELECKI 
Muzyka - RYSZARD GARDO 

Realizacja akustyczna - Eugeniusz Jarmuła 
Inspicjent - Eugeniusz Jarmuła 
Suiler - Stanisław Masłowski 

Cena zl 2,50 

Wydawca - Państwowe Teatry Dramatyczne 
w Szczecinie 

Za redakcję - Danuta Piotrowska 
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Kierownik tech
niczny 

Ludwj.k Piosicki 

Kierownicy praco
wni 

malarskiej 

Michał Tuszyński 

krawieckiej mę
skiej 

Stanisław K?CZ
marczyk 









