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Rozmowa z Katarzyną Deszcz 

Jest to trzecia „Ball 
raz kolejny postano 

ani dorobku. Czym wyróżnia się ten tekst, że po 
i po niego sięgnąć? 

„Balladyna", to dobrze napisany dramat, który się nie zestarzał. Opowieść o Balladynie 
i zapisany w niej mechanizm dochodzenia do władzy po trupach, a także pytanie, czy 
można wszystkie świ.6.stwa, które się zrobiło w życiu odciąć „grubą kreską" i żyć 
uczciwie, wydają mi się niesłychanie aktualne. Zacytuję kluczowe dla mnie słowa 
Balladyny: „Będę czym dawno byłabym, zrodzona pod inną gwiazdą''. Otaczająca nas 
rzeczywistość, ale także historia pokazują, że duchy przeszłości wracają. Bardzo różne 
duchy i w bardzo różnych okolicznościach. Nie jest tak, że można przeszłość wykaso
wać, przejść nad nią do porządku dziennego. Do tego wydaje mi się, że w „Balladynie" 
jest zapisanych sporo bardzo ciekawych charakterów i mechanizmów psychologicznych. 
Choćby zależność Goplany i Balladyny - gdy jedna kobieta niszczy drugą kobietę. 
Chociaż oszub.-uję nieco realia Słowackiego, to nie zmieniam niczego w tym wątb.-u. 
Wiele z nieszczęść, które zdarzają się Balladynie, które naznaczają ją złem, są sprowo
kowane przez Goplanę. I znów jest to mechanizm bardzo dobrze znany i aktualny -
Goplana w i.mię prywaty, miłości, egoizmu, po prostu niszczy życie innego 
i równocześnie uruchamia mechanizm zła, którego już się nie da zatrzymać, 

nawet jeżeli bezpośrednia przyczyna tego zła ustaje. 

Fabułę stworzoną przez Słowackiego wzbogaca Pani o kontekst współczesnego 
świata mediów. Czy media w dzisiejszych czasach mają tak duże znaczenie i tak 
silny wpływ na władzę? 

Media mają władzę tak wielką, że nawet nie do koi'i.ca sobie to uświadamiamy. Wszyscy 
jesteśmy „utopieni" w mediach. Czy tego chcemy, czy nie. Informacje, którymi dyspo
nujemy pochodzą głównie z mediów. Wciąż czytamy książki (mam nadzieję), jednak 
pierwszym odruchem przy poszukiwaniu wiedzy jest surfowanie po internecie. Nie 
weryfih.-ujemy źródeł tej wiedzy. Gdybyśmy chcieli je weryfikować, to zajmowałoby to 
nieprawdopodobnie dużo czasu. W „Balladynie" największy mój problem stanowiła 
Goplana. Wątek bajkowej królowej jeziora, moim zdaniem, jest trochę na siłę w dra
macie związany z polską przeszłością. Goplana w wydaniu wróżko-bajkowym zawsze 
mi przeszkadzała. Niewątpliwie jednak intrygujący jest motyw stwarzania przez nią 
pewnych okoliczności, w które zaczyna być uwikłana Balladyna i, w konsekwencji, cały 
szereg bohaterów dramatu. Pomyślałam, że współczesnym odpowiednikiem jest ktoś, 
kto ma prawo kreowania mediów. Dlatego próbuję osadzić Goplanę w charakterze 
kogoś, kto stwarza wirtualną rzeczywistość. Rzeczywistość, która staje się następnie 
rzeczywistością Balladyny. 

Okazuje się, że wyo 
II Rzeczpospolitej 
swoisty „patronat" 

ego jest niezwykle aktualna. Dla twórców 
rzem duchowym. Czy, według Pani, ten 
iąga się również nad III Rzeczpospolitą? 

Mam takie (zasłyszane) stwierdzenie-wytrych, że dramaturgia klasyczna (a nawet szerzej 
- literatura) ma sens współcześnie, o ile nadaje sens współczesności. Mam oczywiście 
świadomość, że jest to zdanie bardzo wygodne i bezpieczne. Ale z „Balladyną'' 
dokładnie tak jest. Czytam ją przez współczesność i ona mi rezonuje. Jest tam parę 
tematów trudnych. Intuicja mi podpowiada: kilka archetypów Słowacki w tym dramacie 
prześmiewa. Myślę, że Kirkor to symbol, przepraszam za określenie, oszołoma, który 
jeszcze nie wie, po co, a już się idzie bić. Jakież to polskie, prawda? Pustelnik opowiada 
o traumie. Ale tak naprawdę jest to facet, który ukrył mityczną koronę i stwierdza -
„dopóki ja nie będę królem, dopóty nikt nim nie będzie". Cóż to jest, jeśli nie prze
kpienie pewnych archetypów, które zwykliśmy opisywać wielkimi słowami. 
Ten ironiczny wątek chcę pokazać w spektaklu. 

W potocznej pamięci polskiego romantyzmu te odcienie są całkowicie 
zapomniane. Wszystkim się wydaje, że twórczość tej epoki to tylko 
i wyłącznie apologia takich postaw. 

A tu się okazuje, że jeden z trzech wieszczów z tego kpił i drwił. „Balladyna" kopiuje 
„Makbet.'!" pomieszanego ze „Snem nocy letniej". Słowacki próbuje zmieścić'"" tej 
mieszance jeszcze wątek narodowy. Szekspir takimi sprawami specjalnie się nie przej
mował. Akcję często umieszczał w prawdziwie nazwanych, ale fikcyj~ue skonstru
owanych krajach. Nie mam wątpliwości, że kpił. I tę szekspirowską kpinę chcę 
u Słowackiego pozostawić. 

Pojawiają się głosy, że wiersz się we współczesnym teatrze nie sprawdza. „Balla
dyna" jest pisana wierszem. Jak Pani widzi tę kwestię? 

Wersja, nad którą pracujemy, jest mocno okrojona. Powodem takiej adaptacji 11.ie jest 
sam wiersz, tylko nadmiar słów. To nie zarzut pod adresem Słowackiego, tylko nas. 
Percepcja zmieniła się tak bardzo, że tak naprawdę wracamy do kultury obrazkowej. 
Obrazy odbieramy częściej niż słowa. I tu wracamy do b.-westii mediów. Proszę zwrócić 

uwagę na podstawowe źródło wiadomości, jakim są telewizyjne serwisy informacyjne. 
Przecież wiadomość o ogromnej katastrofie, jeśli zajmuje mi.nutę, to jest dobrze. 
Za chwilę mamy wojnę na wschodzie. Potem jakiś sukces sportowy ... W/ ciągu osiem
nastu minut przemierzamy cały świat, a wszystko jest pokazane w obrazkach czyli 
krótkich filmikach. Zanika zdolność do słuchania słowa. To wielka strata, bo umie
jętność słuchania w sposób naturalny powodowała refleksję, uruchamiała wyobraźnię. 
Usłyszawszy słowo, człowiek sobie budował pewien obraz. A teraz wszystko po prostu' 
widzi i coraz mniej używa te· ej na słowach części mózgu. To jest więc główny 
powód moich skrótów. J ie w „Balladynie" sporo archaizmów, chociażby 
w wątku Goplany, w w hlika, gdzie 011.i bez przerwy opowiadają 
o muszkach, ptaszkach ac1e Jez10ra ... 

W prologu do „Balladyny" Juliusz Słowacki sam zwraca uwagę na znaczną 
obecność archaizmów, więc musiał czuć, że już w jego czasach mogło to 
stanowić dla odbiorców jakiś problem. 

Wydaje mi się, że on się tym bawi!. Natomiast ja albo nie potrafię, albo 11.ie widzę 
powodu, by za wszelką cenę być w tym punkcie w pełni wierna autorowi. Jeszcze raz 
wrócę tu do tezy, że sens ma to, co jest współcześnie odbierane. \V'racając do wiersza -
jeżeli się wiersz dobrze przeczyta, to on 11.iesie i tego się słucha. Natonuast, jak się go 
bezmyślnie „klepie", to on rzeczywiście nudzi i staje się nieznośnym koturnem. 
Słowacki pisze wierszem, ale ten wiersz jest wielokrotnie łamany, 11.ierówny, archaiczny. 
My go tniemy. Starałam się jednak zachować pełne wersy, za każdym razem sprawdza
jąc, czy ich wypowiedze1ue sprawia, że się tego słuch11. Innymi słowy sprawdz11lam, 
czy słowa znaczą, czy są tylko pustym ozdobnikiem. Zdarzało się, że aktorzy pytali -
„czy my w tym fragmencie mówi.my wierszem czy nie?". Miałam na to jedną odpowiedź 
- mówimy myślą. Jeżeli wypowiad11sz myśl, 11 wiersz jest dobrze napis11ny, to on i tak 
zabrzmi i nie będzie przeszkadzał, tylko pom11gał. Tam gdzie mówi.my myślą, czyli 
zgodnie z tezą wspa1ualego profesora St11nishwa Ig11ra, że tekst jest pretekstem, 
a podtekst tekstem, to te słowa „idą'' i z1111czą. Aktor po~·inien rozumieć, co mówi 
i dlllczego. Jak 11.ie rozumie, to czy to będzie wiersz, czy to będzie proza może gadać, 

a i tak go 11.ikt nie będzie słuchał. 

To nie jest Pani pierwsza realizacja w białostockim Teatrze Dramatycznym. 
Jak się Pani współpracuje z tym zespołem? 

Pracuje mi się na tyle dobrze, że z przyjemnością wróciłam tu, żeby robić już trzeci 
spektakl. Gdyby mi tu było źle, to bym nie wracała. 

Rozmawiał Konrad Szczebiot 



Katarzyna Deszcz - absolwentka \Vydziału Prawa UJ oraz Wydziału Reżyserii Dramatu 
PWST w Krakowie. \V latach 1982-2003 prowadziła (wspólnie z Andrzejem Sftdowskim) 
Teatr Mandala, w którym zrealizowała wiele autorskich projektów artystycznych prezen
towanych na setkach scen teatralnych w kraju i za granicą. 
W teatrze repertuarowym reżyseruje od 1991 roh.-u. Na stałe współpracuje z kilkunasto
ma scenami dramatycznymi. Doświadczenia związflne z kontaktami z zagranicznymi 
autorami tekstów zaowocowały powołaniem przez Katarzynę Deszcz programu pomocy 
warsztatowej i promocyjnej dla polskich dramatopisarzy G,Pisanie dh Teatru"). 
W 1995 roku podjęła stalą współpracę z londy11skim teatrem Scarlet, z którym realizuje 
projekty pokazywane na scenach w Anglii, Irlandii i Szkocji. W 2003 roh.-u na brytyjskim 
rynku wydawniczym ukazała się biograficzna praca Geraldine Cousin („Recording 
Woman") poświęcona jej metodom pracy nad spektaklem teatralnym. W latach 2003-
-2006 była Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie. 
Poza reżyserią spektakli, zajmuje się również pracą pedagogiczną. Od 1992 roku prowa
dzi warsztaty dla reżyserów i aktorów w wielu centrach teatralnych w Polsce, Anglii, 
Egipcie, Indiach, Irlandii, Japonii, Niemczech i USA. W latach 1993-1994 była wykła
dowcą w Dartington College of Art w Devon (Anglia). Najdłużej współpracowała 
z .Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Scenografii (1999-2008), gdzie 
uczyła studentów praktycznego podejścia do zawodu oraz pracy nad tekstem scenicz
nym. Współpracuje z Central School of Speech & D rama w Londynie oraz Guildford 
School of Acting. 

Andrzej Sadowski - absolwent PWST w Krakowie (Wydział Aktorski, dyplom 
w 1982 r.) Od początku lat osiemdziesiątych, do 2003 roku - prowadził (wspólnie 
z Katarzyną Deszcz) undergroundowy Teatr Mandflla, w którym zrealizował kilkadzie
siąt projektów artystycznych z różnych pokrewnych teatrowi dziedzin sztuki, pokazy
wanych na wielu festiwalach tefttralnych i performerskich w 35 krajach świflta. 
Od 1986 roku rozpoczął stałą współpracę z kilkunastoma europejskimi centrami te
atralnymi, gdzie prowadził zajęcia warsztatowe w oparciu o eksperymentalne metody 
i techniki aktorskie wypracowane w Mandali. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczął 
współpracę z kilkoma uczelniami artystycznymi (m.in D artington College od Arts 
/Devon, UK, Academia de Musica & des Artes Espectaculo/Porto, Portugalia) -
gdzie realizował autorskie projekty i prowadził zajęcia w zakresie sztuki aktorskiej 
i wykorzystywania multimediów w spektaklu teatralnym. W latach 1997-1999 był 
członkiem Akademii Tefttralnej przy Radzie Europy (L'Academie Europeenne des 
Arts du Geste du Conceil d'Europe). 
W teatrze repertuarowym zadebiutował w 1997 roku. Oprócz teatrów krajowych, reży
serował m.in w Chorwacji, Japonii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szkocji, USA, Turcji, 
Ukrainie, Norwegii, Portugalii, Kanadzie oraz Rosji. Obecnie, poza reżyserią i sceno
grafią na scenach repertuarowych w Polsce i za granicą - zajmuje się współpracą 

z tancerzami oraz muzykami w ramach projektów podejmowanych przez formacje 
a&a&a & herrkopf. 

Elżbieta Wysocka - z wykształcenia h.-ulturoznawca, z pasji krawcowa. Kostiumograf 
teatralny (kostiumy do dramatów Szekspira w ramach projektu artystyczno-terapeutycz
nego pt. „Odrodzenie") i filmowy („Obcy", reż . B. Lankosz). Zajmuje się rekonstrukcją 
historyczną strojów dawnych Qest wykonawcą m.in. barokowej sukni dworskiej Izabelli 
Branickiej oraz kontusza i żupana do Orderu Orła Biflłego Jana Klemensa Branickiego -
stroje te znaj du ją się w stałej ekspozycji w Bramie Zegarowej Pałacu Branickich) . 
Specjalizuje się w tradycyjnych technikach krawieckich. Tworzy obrazy metodą patch
work (udział w licznych wystawach czasowych). Projektuje i wykonuje własną, autorską, 
artystyczną biżuterię tekstylną. Zatrudniona na stanowisku rzemieślnika teatralnego 
w pracowni krawieckiej Teatru D ramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 
Współpracuje również z irmymi teatrami oraz z Akademią Teatralną, w zakresie szycia 
·kostiumów teatralnych z dawnych epok. Prowadzi warsztaty kostiumowo-krflwieckie. 

Krzysztof Kiziewicz - urodzony rok po ogłoszeniu stanu wojennego, absolwent infor
matyki, z zamiłowania filmowiec, breakdancowiec [WHSB], członek kadry artterepeu
tycznej MONARU BABIGOSZCZ, wspótwórca spektakli teatralnych, współtwórca 
wielu filmów, Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ulicznej ENGRAM, 
założyciel niezależnej grupy filmowej Alco.Dudes& 32ch. Wykonał animacje i multi
media do szeregu spektakli, projektował plakaty i programy teatralne, współtworzył 
teledyski, autor instalacji interaktywnych. 

Patryk Ołdziejewski - urodzony 30 września 1992 roh.-u w Trzebnicy. Wychowany 
w Obornikach Śląskich. Ukończył XVII Lceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 
w klasie o profilu teatralnym. Jest studentem V roku Akademii Teatralnej im. Aleksan
dra Zelwerowicza w \Varszawie. Aktor Teatru D ramatycznego im. Aleksandra Węgier
ki w Białymstoku. Obok teatru jego pasją jest muzyka. Zbiera i tworzy instrumenty, 
które pomagają mu w układaniu kompozycji muzycznych do spektakli. Melodie Patry
ka Ołdziejewskiego można usłyszeć w spektaklach: „Czas na piknik" (reż. Michał 
Karwowski), „Pospolite żywoty martwych Polaków" (reż . Marcin Wierzchowski), 
„Tarantula" (reż. Marcin Bartnikowski) oraz „Łazienkowy phc zabaw" (reż. zespól 
kooperacji Flug). 

Juliusz Słowacki 

BALLADYNA 

„Będę, czym dawno bylflbym, zrodzona pod irmągwiazdą'' ... oświndcza Balladyna, kiepy 
dociera na szczyt. Zostaje polską królową („wbrew rozwadze i historii" jak mówi autorj. 
Jej kariera to pasmo zbrodni i kłamstw, ale też piekło wyrzutów sumienia i przerażenia. 
Cnły czas towarzyszy jej przekonnnie, że ktoś inny steruje jej życiem. To oszalnła z za
zdrości Goplanfl, złośliwn siostra, zaborcza, prymitywnn matka, a w tle mężczyźni ogar
nięci obsesją władzy. I choć utwór Słowackiego ma prawie 200 lat, pytanie, czy da się 
zatrzymać machinę zła i żyć uczciwie po osiągnięciu wymarzonego celu, pozostnje jak 
najbardziej aktualne. Zmienia się świflt: zamiast legend mamy wirtualną rzeczywistość, 
zamiast mieczy wyrafinowane narzędzia zbrodni, ale uczucia ludzkie, ambicje, nienawiść 
i zazdrość pozostają takie same. 

Premie ra: 25 lutego 2017 r. 

Scena Duża 

Reżyseria i adaptacja - Katarzyna Deszcz 
Scenografia - Andrzej Sadowski 
Kostiumy - Andrzej Sadowski i Elżbieta Wysocka 
Wizualizacje - Krzysztof Kiziewicz 
Opracowanie muzyczne - Katarzyna D eszcz i Patryk Ołdziejewski 
Inspicjent - Jerzy Taborski 

Obsada: 
Danuta Bach - Kobieta III 
Justyna Godlewska-Kruczkowska - Balladyna 
Arleta Godziszewska - Kobieta I 
Krystyna Kacprowicz-Sokołowska - Wdowa 
Urszula Mazur (gościnnie) - Alina 
Agnieszka Możejko-Szekowska - Goplana 
Jolantfl Skorochodzka - Kobieta II 
Monika Zaborska-Wróblewska - Skierka 
Bernard Bania - Kostryn 
Krzysztof Ławniczak - Kanclerz 
Patryk Ołdziejewski - Chochlik 
Sławomir Popławski - Sługa, Mężczyzna II 
Piotr Szekowski - Gralon, Mężczyzna I 
Marek Tyszkiewicz - Grabiec 
Franciszek Utko - Pustelnik 
Leszek Żukowski (gościnnie) - Kirkor 

INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA 

WOJ EWÓDZTWA PODLASKIEGO 

DRAMATYCZNY.PL 

• lmtiFI 
TEATR DLA WAS BIAŁYSTOK 

NIEBYWAlElSUWAlKI 
....,Polskie 
.-Radio 
Białystok Wrota Podlas~ 

Kwiaty na prem ierę zapewnia Kwiaciarnia Mercedes, 

ul. św. Rocha 4, 85 746 0110 

~"'" f turalny Białystok 
www.<••ll•nwu1blal••ld<.pl 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 


