


Tragiczna ironia losu Balladyny. 

Podeptawszy prawo, 
sama staje się prawem. 
Uśmierciwszy innych, 
sama nakłada na siebie śmierć 
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Balladyna-królowa ma w sobie 
prawo moralne i uznaje je. 

Balladyna z grozą na ustach, 
z lękiem metafizycznym w sercu. 

Dwie dusze mieszkają w jednym 
człowieku. Alina to druga 
strona duszy Balladyny. 

Bohater tragiczny 
to przestępca w nas, 
bierze na siebie naszą winę, 
również i karę. 
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Gdyby mostek nie załamał się pod wozem Kirkora, 

gdyby Skierka i Chochlik rzetelnie wypełnili wolę Gopla

ny, gdyby Alina oddała dzban malin Balladynie„ . Tych 

gdyby w utworze Słowackiego jest tak wiele, że ta magia 

przypadków ogarnia cały świat dramatu, tworząc miste

rną siatkę uzależnień, w których losy ludzi są już tylko 

igraszką. Ironiczna groteska zamienia się w komedię, by 

za chwilę przejść w moralitet o zabarwieniu tragicznym. 

Balladyna nad trupem Aliny niczym Kain woła: "Na nie

bie/ Jest Bóg ... zapomnę, że jest, będę żyła/ Jakby nie by

ło Boga". Uznano to za zapowiedź dwudziestowiecznego 

immoralizmu, życia poza dobrem i złem, a samą bohater

kę za pierwszą wielką immoralistkę w literaturze świato

wej. Może rzeczywiście jest tak, lecz czy rzeczywiście 

wielką? 

Zło w utworze jest wszechobecne, ogarnia wszyst

kich. Słowacki w dobie romantycznego uwielbienia ludu 

nie ma złudzeń - kiedy lud dojdzie do władzy, to sprawi 

nam krwawa łaźnię. Przykładem Balladyna, człowiek 

z ludu. Ajuż mowa tronowa dzwonkowego króla, Grabca 

to istny podręcznik dwudziestowiecznego dyktatora, ma

nifest państwa policyjnego i totalitarnego: "Każdemu 

szpakowi/ Kazać nie myśleć wtenczas, kiedy będzie ga

dał". W „ Balladynie" udało się poecie stworzyć świat 

pełny i integralny, który łączy w sobie zabawę literacką 

z motywami z Szekspira, groteskę z moralitetem i komizm 

z tragizmem. Słowacki mistrzowsko panuje nad tym świa
tem, niszcząc wszelkie iluzje. 
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Złu wszechogarniającemu przeciwstawi jedynie 

świadomość autora i czytelnika. Tylko pozornie historię 

Balladyny kończy Słowacki, jak w moralitecie, śmiertel

nym piorunem, który karze ją za zbrodnie. Już bowiem 

w epilogu dziejopis królewski Wawel pisze na jej cześć 

pochwalne treny. Nie ma bowiem takiego zbrodniarza, 

zdaje się mówić autor, który nie miałby swoich chwalców, 

byle był utytułowany. Publiczność przegania jednak dys

pozycyjnego i oficjalnego historyka, bo ma swoje roze

znanie dobra i zła . Charakterystyczne, że autor lud naz

wał publicznością, a ta może jedynie, jak w teatrze, bez

radnie oglądać igrzyska. Ta nadświadomość Słowackie

go skłoniła wybitnego znawcę twórczości poety do wyra

żenia opinii, że Epilog zakłóca moralną wymowę utworu. 

Dziś wydaje się, że to zakończenie, które bierze w ironi

czny nawias moralitetowe zakończenie (piorun), tylko 

pozornie stanowi dalszy ciąg zabawy literackiej. Słowa

cki zachowuje bowiem fundamentalne rozróżnienie dobra 

i zła, które we współczesnych postmodernistycznych 

grach literackich jest często nieobecne. 
Życzyć należy twórcom przedstawienia, aby czerpiąc 

z bogactwa środków teatru lalek stworzyli dzieło, które -

jak chciał Słowacki - "bawi jak baśń,a razem uczy jakiejś 
harmonii i dramatycznej formy". 



Ogarnięty manią twórczą 
umysł widzi dwóch przeciwników: 
Boga i prawo moralne. 

Balladyna ma swego upiora Alinę 

Czy zło przychodzi z zewnątrz? 
Czy zło tkwi w samym środku 
ludzkiego serca razem z dobrem? 

Asystent reżysera 
Andrzej Mikosza 

Inspicjent 
Łukasz Schmidt 

Monterzy dekoracji 
Rafał Ilkiewicz 

Mirosław Kolbusz 

Światło 
Marcin Molencki 

Dźwięk 

Waldemar Wojewoda 

Garderobiana 
Kazimiera Kietlińska 



W Rf Pt R.1llAR2f: 
PA5TORA.€Kf 
Tytusa Czyżewskiego 
reż. Krystian Kobyłka 
(13 XI/ 1992) 

TYGRYS PfETRE K 
Hanny Januszewskiej 
reż. Janusz Ryl-Krystianowski 
(1 VI 1996) 

52EWC2YK "DRATEWKA 
Marii Kownackiej 
reż. Aleksander Maksymiak 
(2 IX 2001) 

gAJKA O 52C2ĘŚCflJ 
Izabeli Degórskiej 
reż. Janusz Ry/-Krystianowski 
(25 IV 2004) 

f O"D5EONfEAH NOC 
reż. Krystian Kobyłka 
(16 IX 2004, Nowy Jork, La MaMa) 

KOPCfl152EK 
Petra Nosa/ka 
I Andrzeja Szymańskiego 
reż. Petr Nosalek 
(23 I ~005) 

5EOWfK 
Hansa Ch. Andersen 
reż. Aleksiej Leliawski 
(27 li 2005) 

HR 5CROOGE 
wg Charlesa Dickensa 
reż. Marian Pecka 
(12 VI 2005) 

K02fOEE K HATOEE K 
Kornela Makuszyńskiego 
reż. Lucyna Sypniewska 
(18 IX 2005) 

EALLA1)YNA 
Juliusza Słowackiego 
reż. Petr Nosa/ek 
(5 li 2006) 

W PRZYGOTOWANll.J: 
10?.l!CY -TYR!< CZYLI PRAWDZIWE 5LA5r<rE POWIARl<I Gustawa Morcina 
gAŚŃ O RYCERZU gEz f<ONrA Marty Guśniowskiej 
O f<RÓLE5TWIE DRZEW r TRAW Petra Nosalka i Andrzeja Szymańskiego 
r<5rĘc;A DŻL/NGU Rudyarta Kiplinga 

OPOLSKI TEATR LALKI i AKTORA 
im. ALOJZEGO SMOLKI 
Opole, ul. Kośnego 1 a 

DYREKTOR NACZELNY i ARTYSTYCZNY 
Krystian Kobyłka 

KIEROWNIK LITERACKI 
Jan Nowara 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 
Anna Grabas 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
Bronisław Zamkotowicz 

PRACOWNIA PLASTYCZNA 
Modelator: Beata Słobodzian 
Modelator: Marek Pasionek 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Lilianna Chrzanowska, Danuta Kubiak 

Opole, ul. Kośnego 1 a, tel. 454 37 96, 454 23 36 
przyjmuje rezerwację biletów grupowych 

KASA BILETOWA 
czynna od wtorku do piątku 

w godz. 9.00 - 15.00 
w niedzielę jedną godzinę przed widowiskiem 

www.teatrlalki.opole.pl 
e-mail : sekretariat@teatrlalki.opole.pl 

Redakcja programu: Jan Nowara 
W programie wykorzystano fragmenty tekstów 

• ·- bdrM~ kostiumów Pawia Hubicki 
2 ; - W.~Ełtµęi)l~nion , L. Kaplana, P. Wilińskiego 

Instytutu Teatra nego 



Baśń o złych żądzach, 
knvawych zbrodniach i karze 

„Balladyna" to jedno z najbardziej oryginalnych arcy

dzieł polskiej i europejskiej dramaturgii. Istny tygiel pomy

słów i smaków literackich. Można w nim znaleźć tragiczną 

grozę i zwiewność świata fantastyki, surowość moralitetu 

i rubaszny śmiech rodem z ludowych przypowieści. Słowacki 

odsłania prawdę o naturze człowieka i drąży zagadkę ludz

kiego bytu. Opowiada o fascynacji złem, o mechanizmach 

i o magii władzy. A w końcu o tym, że istnieje związek po

między ziemskim i metafizycznym porządkiem rzeczy, a ludz

kie sumienie i boska sprawiedliwość żywią się tym samym 

prawem moralnym. 
Ale „Balladyna" to nie tylko tragiczny moralitet, ale 

i romantyczna feeria, w której nie brak gry i zabawy, a o sty

lu i smaku decydują żart i ironia. Wieszcz igra postaciami, 

parodiuje, godzi fantastyczne wizje z realizmem albo grote

ską, miesza epoki, tragedię przyprawia błazenadą. Efekt jest 

znakomity i niepowtarzalny - i to na skalę całej romantycznej 

Europy! Smakujemy czarodziejski eliksir literacki, pełen wy

rafinowanych ingrediencji. Stop! Dla młodych wyznawców 

sieci przekładam na format jazzy: ruszamy w ostrą jazdę li

teracką bez trzymanki. Duże wyzwanie, mocne wrażenia. 

A dla teatru wciąż intrygująca zagadka. 
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