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DWUCHS.ETLECtE i. 

Historia naszego kraju wyprzedziła o kilka wte~ 

ków literaturę i dla tego oplsyiuanle: zwycięstw 
I klęsk narodowych przypadło w udziale pierwej 
kronik11rzom, niż poetom I dramaturgom. Ale I ci, 
ostalni, ząn.im podjęli jej tematy, sięgnęli najpierw 
po wzory .. dla swoich pieśni, powiastek I dialogów 
do bezłmiennej twórczości ludowej. W środowisku 
plebt"jskim gnieździły się najchętniej sowizdrzalskie 
„fi gliki ucies7.ne", „gnibe a miąższe" marchołtowe 

mądrości, sµmo.chwalcze p rzygody wojaka Albertusa. 
Ki„dy intermedia· znudz iły się w karczmach I na 
jarmarkilch. ośmieliły się zapukać do pańskich 
drzwi, i1 iis'~cić · pobożne szruki jurnym niefrasobli
mym hi:irrioiem. Siedernnastomieczna komedia ry
bałtowska ·zamarzył 11 o randze komedii dworskkj, 
żeby przypomnieć tylko „z chłopa król a" Piotra 
BarpkL : 

Nie zdoLyly jednak owe na pół ludowe sztuki 
zesnustego J .§i.edemnastego·· wieku tej ·rangi w li· 

t.e:r.a·turu>, . :jaką osiągnęła ·reformacyjna I humaiti· 
s tyczna poe.zja .· i · :prozn .. szesnastowlecza, c:r.ego 
przykładem Kochanowski . f Modneiuskl, nie zdo
by ły je tracące.- ;·s krzydła .., anarchii polltiJcznej 
J..n!e tolerancji ·reU.gi jnej osiemnastowlecza : legendy, 
sielanki i satyry, ·· chqdd, różnorodniejsze w treści , 

wlernfr j w· swym zwierciadle odblj~ły domowc
i publiczne ll'ady I cnoty tamte j Polski. Teatr zu 
Sasów, . poza twórczością haRiograflcznq, której 
potronou·aJi jezuici i pijarzy, niczym nie zasłutył 

sobie na . ż!Jczliw!J sąd n Hs współczesnych. 

·' Doptero tragiczny politycznie wiek Oświeceniu 
z.r.e l.tabilłto!ł'ał odeszłe dwa stulecia w ddedzinie 
moralnej; · odrodził lite raturę przywracając jej 
P. iękno I mądrośt. Szkoła rycerska - pierwsza 
świecka państwowo szkoła w Polsce, pierwsze nu 
całym świecie ministerstwo oświaty - Komisja 
Eduk1tcjl .Norodowej, reforma języka i wychowania ... 
Zamiast ślepej wiary, samodzielne badania oparte 
na rozumie I doświadczeniu, krytyka pojęć poll
tuczngch i społeczn11ch, walka o prawa . człowieka ... 
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Zuługa to ~ róamłej mtene poatopomej liter81aiV 
' I 

francuskiej jak i ludzi, których w'gdało polskie 
O'u;lecenłe ••• 

Patronował telnu odrodzeniu król Staillllaw 
AuRU&t Poniatowski ~· ;... jeden z najświatlejszych 

łudzi - w Europie, człowiek „my1Ui ~ozleglej i do· 
brej woli", chot bez siły charakteru : I zasad. Kult 
rt·kol-a ł!le I Racine'a. I Szekspira, n)ecenat nauk 
i st.tuk („obi„dy c:1.u·nńkowe", „Ła.1lenkl", pismo 
„Monitor"), tmbicje huoneni11, chęł błysa1cze11lu 

ft!C t11lko potOfQIDf • •. I 

. ! 
l\ i.e małą mię UJ odrodzt"nlu naro-<towpm i społ· 

tcm!im ode~r11ł teatr. Bohomolec, Zabłocki, Bo· 
nu~la~r s kl . Niemcewicz, Feliliskl I tuzln mniejszych. 
BogusłeUJski :10 ludomotć (te przypomnimy „Krn· 
kon laków I 'górali"), 7~błockl - kpiarz zarówno 
z •armatyzmu jak i z modnej francu+zczyzn!J I kos· 
mopolitpzmu, Niemcetllicz - „Cdowlek-Polska". 
fel irtskl - b;udouinlcz!J dau;nej potęRI w osob.cłł
jcj u:ielkich reprezcnt1111tów . .. 

I ! 

Gmachu teatru nie ma w \\'on11;u11ie •le istnieje · 
j"ko pozostałość po Sas11<:h 11 t111y „operhauz", więc~ 

w nim produkują si~ sprowadr.eul z Włoch i Francji 
aktorzp. I pierwszy w hliltorli teatr polski. Aktorów, 
pozą damami z tow1HZ!18twa, nie me, nie me eztuk:' 
Op1~ktor od imprd, Włoch Tomatl1.1 z polecenia 
kró)a troi 8lt: w interesownej po8łudze, Bohomol~ 
pn.erebis pracowicie komedie francuskie, Offta!ll· 
n1 jr ~lę 1-.ookurs, pierwszp chyba w [kraju konkur„ 
llii utwor9 sceniczne leu I ten uwodd. Wreszcie 
; nalazł 11le autor, fłlgeladiutsot bnłaµiy litewskiej, 
imć Bielawski. Reklama w „Monltorae", uparte 
próby pod kierunkiem autora i wre1<:tcle polelui 
lrupa stoje x pnmierq „Natrętów ' na scenie ope.r
:il.pej. Dzieje się to dnie 19 llstopa~a 1765 rokq. i 
Na widowni tłumy, król z loty &łucha dialogó~ 

atmosfera jeBtEpełna podniosłości. N,awet ambasa: 
dorowle płllii!tw o~clenngcb obaerwtiję spod oka · 
ten plenrszp narodowu BJlektaokl. Finał, 1ukces alii 
torów i autore, król 06oblkle gratulując wróig 
„dziełu tak wybitnemu nieśmiertel11ość". Z wro· 
4sODej chuba ,gelaDteriL Bo IWD się a1tuka u.i11dała · 



ala.biutka a i współcieen11 autorowi earyryk, Kaje· 
tan We!fierskl, taki wysmaruje dramaturgowi „na
frohek": 

Tu letp Blelawsłtl. Szanujcie te ciszt;, 
Bo jak się obudzi, komedie napisze. 

Ale zachowajmy dla 11utora „Natrętów" pobłaż· 
liwość i sentyment. Istnieje już teatrum narodowe, 
zgłaszają się zawodowo aktorzy, rodzi sie polski 
repettuar. I choć po kilku lat11.ch saski operhauz 
rozleci się w gruzy, wnet potem· sprawy narodowe 
teatru przejmie w swe pracowite ręce „ojciec te
atru polskiego", Wojciech Bogusławski. W jednej 
Osobie - dyrt"ktor, aktor, autor. „Cud mniemany 
czyli krakowiacy i górale", „Powrót posła" Niem
cewicza. Dfwlęczy w scenach aktów patriotyczna 
nuta, demokratyzm oświecenia . .• 

I nie przestanie już dfwlęczeć w latach klęs~ 
narodowych - rozbiorów, powstali, emigracji, dwóch 
wielkich wojen, choć teatr - podobnie jak Ojczy. 
ina - różne przechodzić będzie koleje. Bogaciał 
włelokrotnh1ł, urastał do wielkości ucydzleł reper-

. IUar, formowały się pochody reżyserów, aktor6u:. 
S(;CDOgraló'W , , , 

i 

· Dwie daty - 1765 i 1965, zac1ątek teatru i jero 
roi~wit. Wyłaniający sie z powijaków, jedy1111 teatr 
ostatniego króla Polski 111lacheckit>j, i dzlesląt~I 
Jakżd iywotn11ch w lł.ktywno~ci . teat16w Polik• 
Ludowej. · ' 

(I. BJ 

łOMANTYZł'!, SLOWACKl, BALLADYNA 

Romantpzm, romantycznollt, romantycy, Rodo· 
wodu tuch pojęł. szuk11ć tneba w odległej hlsto!łi 
I kulturze średniowiecza. Wtedy to obok „urzędo· 
wego" języka Rzymian-zdobywców - lingua latina, 
{później stał się urzędow11m językiem Kościoła), 

wytworzył Eię .w podbitej Galii, wśród mieszaniny 
„autochtonów" i napływowców, inny język - lin
gua romana, dostojny prawzór mowp Francuzótl' 
i Hiszpanów. 

W siarodawnej francoszczy:tnłe wyru romans 
mieścił w sobie pełne nlezwpkłości rycerskie przp· 
gody I miłowania, że przypomnc dzieje tragicznych 
koch nków Tristana I Izoldy, i Rolanda, gromicłela 
oicwfrmych, l tuzino mniej lub więcej nobliwych 
członków „klubu" okrągłego stołu z upartym po· 
szuklweczem świętego Graala , królem Arturem 
na czele. 

Romansami były tet mniejsze kalibrem utwory 
śpiewane lub recytowane przez minnezenuerów 
I trubadurów, tudzież niebiańskie eroty ki układane 
przez mniej niebiańskich poetów. Romansami naz· 
wał po wiekach młody Mickiewicz swoje - U'U· 
Jniaglnow1ine ny oparte na wątkach ludowych - Ut· 

mory w pierwszym tomiku porzjl 

A romatique cz11 romantisch - romantuc:r:nym 
był I alpejski krajobraz widziany oczami Rousseau. 
i egzaltowane wzruszenia, i Don Kichot, ostatni 
biedny rycerz z Manczy . . , 

Kla_sycyzm, znajdujący w Homerze i Horacym 
nic tylko formalne i treściowe schematy ale I dra
pujący wierszem włodców w togi I laury cezarów, 
na wiele wieków odsunał w kąt ballady l romanse 
tmwerów, ewoją jakżeż posągową poetyką ciążącą 
nad llter„turą, sztuką, muzyką, życiem. Romantyzm 
rodził sie w bólach. A gdy „wybuchnął" w zaraniu 
XIX wieku, jak każdy wybuch przeezumłał rychło 
mieszcząc się bez reszty w ekromngm wyclilku 
kilkudziesięciu lat. Niewspólmiemie ogromne ·Jed· 
nek w sto1unku do krótkiego żywota miał osiągnie· 
da .;.. nte tylko w ku I tu ri e ale i w h I • I o ii l. 

7 



Zmiastnnalni ·· nótllego Ul łlteratntze -byłg ostem 
aastomieczne romanse sentymentalne, fascgnowanił" 
się pejzazem, sięganie do twórczości ludowej 
Najpierw w Anglii i Niemczech, potem we Francji 
I w Polsce. Klasycyzm w Albionie był najbardziej 
cienki warstwą i tylko z trudem przesłaniał Szek
spira I Miltona. Miłosne perypetie Klaryssy Ri
chardsona, pełne cmentarnego nastroju i księżyca 
„Noce" Yung11, „Pieśni Osjana" Macphersona, sie
lanl<i Gessnera, „N o w a He 1 o i z a" Jana Jakuba 
Rousseau; ludowe zbiory Herdera,,Werter' Goethego· 
U nas przeróżne Malwiny, Józefaty i Jagiellonid!J, 
I jeszcze „Spiewy historyczne" Niemcewicza i „Wie· 
~ ew", sielanka Brodzińskiego. 

Kryła się za tym wszystkim narastaj11ca niech ęć 
do klasycznych, elitarnych kanonów piękna, corai 
bardziej otwi<rty i i ywu kult różnorodności, bo
g11ctwa, piękna sztuki rozmaitych kultur i ludów. 
Herder w antologii „G'osy ludów w pieśniach", 

wudanej UJ roku przyjścia DB świat Mickiewicza, 
odkrywał w całej ponętności kultury ludowe, rów
n i eż i Słowian, cza.r orientalnej egzotyki. L dowerro 
charo ·teru d opu try wał się zerómno w Homerou;ej 
!ladzie i - yssel jak I \V hebrajskiej Biblll , 

m hin ... eński c podaniach rycerskich o C:qdz!e, 
m ( rul!1atach Szekspira. „\Vstrę t bierze wspomnieć, 

do c· ea rzywiodła rozegzaltowaną młodzież 

1r11gedie młod ego poety : „Rozbójnicy" oburzy się 
profe!or Brodziński kiedy na eceoie UJ rszawsk!ej 
wustawiono dramot Schiller . Podczas gdy UJ piertv
s7,11ch dzies!ątlmch lut ubiegłego stulecia romantyzm 
w Police wpmienlać się będzie po cichu, w Niem
czech jeszcze w ostatnich dwóch !etach osiemna
stego wi~ ku zsumuje się w określeniu szkoła , 

~ztuka romentyczna. Tit ck, Novalis, brt1 cia Schle· 
gel , . . „Szlegelowi - pisze Straszewska - jawi się 
nowa poezja w bezkresnej perspektywie postępu . 

111 iąglym rozwoju i doskon11 leniu . .. Uniwersalna, 
s tapiająca różne gatunki posługująca się wszelkim! 
~rodkami wyrazu, na jakie stać inwencję twór
cg , . . Żywotna, towarzyska, indywidualna • · 

. W geniuszu poetyl'ki~ dopatrująca się synt~z11 do· 
ekonal°'cl ludikości , lei nalwużnego objawienia" 

I 

Autogra f Balladyny 
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W . Anglii lWO~Zfnie w duch.u romantuc;mpm nie. 
zdobywało tiJ1 sztunriach miejsca w literatu~7 e .. . 
\1\' alte r Scott i roman~ou1a pełna p 1zt1gód fobuła 

jegn powieści, za którą szalt>li n ie t~Jlko Francuzi ; 
Bgron, którrgo Goethe 11znał nie tnlko za .~;odnego 

reprezentanta współczrsnrj poezji" a le i „za naj
miększy talent . . . stulecia". Childe Ha rold, Giau r, 
!\o rsarz. Don Juari· . .. . J na osta tek śmierć porl 
Missolunl(i w walce " wolnośr Greków. Podniosł!J 
wzór do naśladowania nie tulko dla niemieckich 
ale i dla polskich romantyków. 

~ om antyczna tematpka, romantyczne żvde 

Podczas p;dy w Niemczech i Anglii fe rmentuje 
nowe w lite ra turze, we Francji renesans · l · · S~Jcy

zmu, na ołtarziich Corneille i Racine. Napoleon, 
st)Jlizującµ się na rzymskiego imperatora, gustuje 
w tµm renesansie, u•i<lzi m nim najgodniejszą dla 
swojeRO majestatu oprawę. Na przemian re
wolucj·• i on przenędzają indywidualistów z kraju. 
Ale niema złeiio, co b a na dobre nie wyszło. Przy
kład: Chateaubriand, twórca „Geniusza chrys tia
nizmu", pani de Stael, autorka książki „O Niem
cz• 1·h". Dzięki wygnaniu zetknęli się z jAkżeż inną 
już wtedy od francuskiej litera•urą Anglii i Nie
miec. Oboje otrzµmają tµtuł „mistrzów ro11 •antyzmu", 
dysertacje Mme de Stael nazwie się później „biblią 
rom11ntyzmu". Pani de Stael jest okrutna w sfor
mułowaniach Wyporni „rodzimej literatur e imi
tatorstwo, artyzm pozbawiony natchnienia, anty
narodową elitarność. Każda litera tura powinna być 
„odbiciem nar du i cza~u" - głosi rewela torsko. 

Wśród polemicznych utarczek i najpóźniej ro

mantyzm francuski torował sobie szlaki w sta rgm. 
Pr zeciwnicy nazwą go „schizmą literacką", „chorobą 

wieku", „zbuntowani" - poezją, przeciwstawianą 

prozie klasycyzmu, „inkarnacją teRo. co najbardziej 

intgmne w sercu ludzkim i najbardziej ~boskie 

tu dziedzinie myśli". De Vigny, Stendhal - ów 

.,huzar romantyzmu", Victor Hugo. „Wolność 

w społeczeństwie, wolność w sztuce" - to było 

romantyczne hasło autora „Hernaniego". 

12 
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Bo nafmocn!ej, najremolncyjnfej przemómił jęzg· 
i.liem roman•yzmu teatr francueki.„Hemani" i„Crom· 

, .„well" Victora Hugo, „Henryk III 1 jego dwór'· 
-~ . . 
. Aleksandra · Dumasa. . 

<. .. Dramat jest poezją pełną. - głosi Hugo - W odzie 
>i ; popei jest on dopiero w zalążku. Jedną i dru~ą 
zawiera w swojej ewolucji. On je obie wyrazłt 

i ogarnia". 

Najesencjonalniej, posługując sie Kleinerem, ro
mantyzm dałby się ująć w takich tezach: 

Jednostka jest siłą równowainą wobec całej 
rzeczywistości zewnętrznej. Rozpad ustrojów społ
ecznych uwolnił ją od więzów. Jej konflikt je1t 
konfliktem ze światem. 

Niezadowolenie z niedoskonałości świata i stąd 
··~ "_ ~esymi<m. Fala wezbranej uczuciowości nie znęj
. duje kierunku i celu i stąd werteryzm, Bun1 prze

ciw brudom życia, ujęty w poetycki kształt przer, 
.,.' /~uyobrafnię i uczucie - byronizm. 

Podróż z nudnej rzeczywistości w eldorado bla
sków i przepychu - ~gzotyzm. Wędrówka m epoki 
czynów mocnych i uczuć świeżych - historyr.y1m, 
1.ej śćie w świat gminu - ludowość, 

Gd!J t tego niedość - odjazdy w fantastykę, na 
!'Oszukiwanie romatycznej przygody. 

Jednostka jest światem wyższej wartości - titąd 
~.egotyzm, świat ten wypełniają duszne zjawtsk11 

„ stąd psgcholoiPzm I liryzm. 

. · · :Inacj.onalłzm jako przeciwstawność klasycyzmo
. ml i racjonalizmowi, tajemne drogi m krainę do· 
thÓw t w bliskość Boga - mlst!Jcyzm religijny. 

Rewolucjonizm, wiara w postęp I reakcyjny po· · 
Ulrót do dawnych czasów. 

Czekanie na zmlang, na epokę nową pod prze. 
wodnictw~m wybranej jednostki czg grapp społ· 
eczneJ - mesjanizm. 

Jednostka tui~rcu pon11d ~w!llteni - 11poteot11 

~efl1. 

lntułcjoDWD, tre.dycjonalUm wwg i ludo.wokt 
I stąd wniosek, te poeta kompetentnłejs&g do zna
lezienia prawdy nit badacz. 

Negacja klasl,!cznej tezy, :te między duszą staro· 
istną I nowo:!ytną nie ma różnicy i c.dkrycie 
odrębności duszy nowożytnej Chrześcijaństwo 

przeciw mitologii, kosmopolityzm literacki przeciw 
u;ę.tyźnie klasycyzmu. · 

, Odkrycie odrębności duszy narodowej, odkrycie 
s•rzyrody, jej płintelstyczne ubóstwianie I, w kon
traście, jed yność Bóstwa. 

Walka przeciui u:szelkienrn zacle~nlaniu ,i prng· 
niente objęcia pełnią sił duchowych pełni tycia . 
Wszystko co jest jego treścią godne poetv ... 

Zaborczość prawie zachłanna. 

llomanty·1m polski. Kontakty emigracyjne z bo~ 

i yszczami llteraturg e uropejskiej; naśladownicttl' ft 

i przekłady Bgron11, ·waltcr-Scotta, Buergera, Goet· 
hego i Schillera; tr11gedi11 narodowa, demokratyczne 
widzenie polskiej rzeczywistości- oczami nie tplko 
Mochn_ackleffo I Lelewela ; zejście w lud, pragnie· 
nie · narodowego wyzwolenis. Te sprawg stworzył~· 
obok baliad I romansów - Pana Tadeusza, Grażynę, 
Honl'llda Wullenroda, l\slęRirnarodu i plelgrzymst
Wl! ,~-lff.6111 Duchn i Beniowskiego, Dzieła Krasili~- . · 
kies• ~· I . Noruiida polonezg i mazurki Chopina. 
l'fre~złie p~wie~d histomczne Kraszewskiego. . .„. <.; 

W . ł8·cl~gm kroju romantyzm nie związał się 
1ematgc11:1iie i uczudowo tak mocno z problemami 
.:ti~zyuip, _j~k romantyzm polski. Póiniej po~ytywiŚ
·C·i :zś:rz'P'C:ili romantykom, ie swą egzalt<:>wan11, oder
·wfinq od korzeni realizmu twórczością I postawą 
sprowokowali dwie klęski narodowe: powstanie 
listopadowe I sti;cznlowe. Była w tym cząstka prawdy 
lecz w sensie pozytywnym: romantyzm inspirował 
zrywy, był czynnikiem, który gruntował patriotyzm, 

Nie tylko prze:t. lirykę i epikę. Róu:ni e:l: przez 
dramat. Postulat dramatu narodowege, za którym 
tęsknili romantycy, zrealizowanu 1ostt1 ł \v dzia· 
4~ch, ll}Jdionie, i Nieboskiej komedii, w duma-
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tach Słowackiego. Najwszechstronniej :chyba zrea
lizował go autor Balladyny. Marzył mu t1lę przeclet 
cykl, w którym ująłby polskie dzieje, a którego 
ogniwami, legendou•yml jesżcze, stały Rlę Lilla ~ 

Weneda i Balladnna. 

Teatr romantnc:rnp to nie tylko nawrót do „bar
bsn)lńsk!Cgo Szekspira" ale to tuldc eiucmenf wa· 
1·11nków i zmian historyc:mych, jakie dokonały si~ 
u scb!Jłku · oslemnustego t 'I. poc:zątklcm d:ziemięt-

1rn11tego wieku. . Do sal teatralnych coraz szerzej 
gameło się ąiieszczaństwo. Nie tylko patrµ~jusv.e 
>'lle plebeje .,, suteren i poddaszy. S14d potr2ch 
widou•isk, melodramatów, prawdziwej scenerii. 
<itąd uruchomienie cnłej zakulisowej ma• lilnp tric
ków, um!ejętno~ć Inscenizowania . . . Uoplero 
w teatrze romantvczngm można było bez hamul
<'ÓW inscenizou t.ć · Jerozolimę Wyzwoloną Tsssa, 
oklaskiwać szturm na · Bastylię. Szczególnie Pal'!lż 

lal dwudzif'stpch i tn11dzicstgch stał się ogniskiem 
europejskiego ż)lcia teatralnego. ,,W roku 1831 . 

. w 11tórpm Słowacki prz1iJcchał do Paryża - notuje 
naszeu1eki ·- 112 autOfÓW Wp8towiło 277 DOU Ości, do 
<i,:tego trzeba cloliciyć mnóstuio u•znoruleń". \Vię!~
~ość z nich stanou1Up lpp widou•l8kcm1ej roman
tpcz.nej inl!ccnlucji ... 

Sfou:eckl. rocta „bluszeiowaty" - jall (IO okrd· 
lil Tamou·ski - ch':tnie uzupeh:iał własną tradi;
qJjną arnjuno~e 1>.cen!J obserwacjami spektokli 
f'8ft;skkłt . s~eł..11)' !t0nu•skle wzory, którym - śladem 

Gt>t.thego I Schlłl~n - hcłdoumł, uir.bogacai o no· 
u:e własne el.tmt:nl)i ... „ fwonył - pisze prof. 
ł\npżauow~&i - u: duchu Szekspira, a r.le naśla
'flowćil so . . . na~ladou:l';nicm nie buło iRranie 
·pomysłami t'OZt.hspirowskimi, łączenie śu;ieta elfów 
z światem bohatersko komponowanej baśni o Bal
ladynie, której jui sam tytuł nawiązywał d.o bal· 
ltdy, tego 8rcppopularneao tworu poezji ~om•m· 
tycznej .•. " 

•. .sn~m piszę, u 1! msid ro.zjdnlonpch biorę" 

- powit:dxieł Slou.acl;.i w jednym z listów. Mofc 
~. tgch snów I rnsleł wyłoniła mu si~ „bsśó, o cza· 
;;,• . .eh umier.zchłych, :dzwont11ca tonam.f rÓżnpml, 
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batllńl• kołor11ml leczowumt l krw11w11 pozą, ptt• 
dziwne tralłedła na pół szekspirowska, na pół bel· 
ladowa - „Balladyna" - dumysla słe hlełner 

I pisze dalej: 

„Romantyzm przywhazyweł w11ge ORromn11 do 
trad14cji wieków odległych, zamkniętych w poema· 
łach takich, j11k francuska Pleśń o Rnlandde, 
j11k skanflynawskie Pieśni Eddy, jak ni„miecka 
Z•Rłada Nibelungów. Polska trad!Jcji takich nie 
miałci - ledwo kilka tmion, kilka faktów mieściły 

podania o jej cz11sdch naj dawniejszu• h. Sł„wecki 

w i ęc pragnie lukę te WIJpelnić, 11łoż11ć fanta~tycz:ne 
dzieie i·radawne tak, „jakby je pmlo układał", za· 
stąplć wielką twórczość ludową naśladując jej 
metody sku ~·lenie mnó-twa moł!Ju ów doo~oła 

jednej po•tacl wybitnej, mir sz<1 nie wspomnieli hi· 
storycznych ze sprHwami naturalnymi be:r. troski 
o prawde i prawdopodobieństwo. 

Częqfy temat dziejów dawnych: w• łka o tron, 
ulubiony motyw baśni: małżelistu o uielkteRO pana 
z dzie ·• czyoą ubogą, powtarz1tjąre si ę w opowlcś· 
ciach ludowuch zwią ·anie zbrodni i k1try i uka7y· 
wanie wpłµwu istot Wliiszych na losy Jud .kle - oto 
podstawy skupienia różnurod11ych ł'lementóm, wią· 
żących zamek rycerski I koronę królews~ą z 1 hatą 

wfrjską I z bogin~ą wodną. Podania istotne nic 
prawie nie dały pró z pamięci o zb rodni111 h Po· 
piela. Rolę !JO 1ań odegrałµ b11Jlady, przez rom„n· 
t11ków odczuwane jako skarbnica ludowości i fan· 
tastykl: więc z „Malm" Cho .ł:fki przvbµła nad Gni.ło 

zabójc1yni męż"• ze „Swtrezi;,nki" nimfa z koi hhna 
w człouieku. Budow11niu 1raRt-dłl z tuch s ładników 
pbłronował Sze •spir .• . łącząc typy dramatu . . . 
powpgę i grozę Makbeta z nit-frasobliwoś, lą tra• 
gedlł, aodząc ludowość z wlriuozostwem - Sio· 
wecki stworzył nlen al zupełnie nowy rod1aj dra• 
matgczoy i najdo. konalej urzerzywistnił ideał 

romantyków, ideał \ u;iązonia tonów I elementom 
sprzeczngch. 

Nieprawdopodobieństwa zaś akcji uczynił wg razem 
@wego pesgmistycznego 1 >ogląd11 na świat : rządzi 

W8Jlll&tkim Irracjonalność, dzieje się wsz11stko pr:r.e· 



~ ... -- ·-~ _,, -· . - ·· . .. 
e'iWbłii, nif. .. dżlać 11io powinno; nie Alina leci 8all• • 
dgna będzie żon14 Kirkora, nie Filona lecz rąmianego 
Grabca pokocha eteryczna Goplana, nie szlachetnego 
Kirkora, lecz głupca lub zbrodniarkę uwieiiczy ko· 
tona. Baśnią niezrozumiałą jest śwint - to krwawą 

t ponurą, to barwną, czarowną czasem śmiech bu
dząc14, ale w istocie swej bezdennie smutną". 

Przekorny czytelnik dopatrzy się w tragedii Sło

wackiego szczypty satyry. Romantyczne chłopo

malistwo wyszydzi Goplana zachwycając się pijanym 
chłopem , uczuciowy Filon sparodiuje sielankowych 
pHterzy, 11 przez porachunki z Mickiewiczem - takżl' 

chyba I Gustawa z Dziadów. 

Słowacki urodził się w roku 1809, zmarł jak i 

Chopin w roku 18•9. Balladgne pomstah1 na dził!' 

elęć lat pned jep,o śmiercią . 

(J. r. .1 

P rz~dsto..,ieni.e prowadzi 
JAN BĄ. 

Ko i o ia iekstu 

i-iAL:f\ A KARCZEWSKA 

Ki row:ii k techniczny 

ZBIGNIE W MARYCZ 

Kier wnik ośwleilenlo 

STAN ISLAW LESNIK 

Kierownik stol arni 
JERZY GŁÓWKA. 

Kierow„ik pracowni krowieo;:kiej 
damskiej i męskiej 

STANISŁAW ŁUCZAK 

Kierowni k pracowni malorskl•j 

WŁADYSŁAW SWIDER 

Rekwizytor 

HALINA PŁATKOWSKA 

Brygadier sceny 

ROMUALD ORFIN 

Chara kteryzacjo, peruki 

ROMAN ODOJ 

Kierownik ślu sarni 

JAN DZIOBA 


