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KĄCIK PORAD 

A jestem szlachetnym, doświadczonym 

księciem z długoletnim stażem. Myślę, że dobrze 
radzę sobie z wszystkimi trudnościami, jakie mnie 

spotykają, jednak pewna rzecz nie daje mi spokoju. 

Większość ksiqżqt z mojego otoczenia posiada 

już żonę. Poddajqc tę kwestię dłuższej refleksji 

stwierdziłem, iż ja także chciałbym mieć u swojego 

boku kogoś, kto będzie na mnie czekał, gdy będę 
wracać z walki. Kogoś kto będzie interesował się 

mnq i chętnie ze mnq o tym porozmawia. Kto będzie 

poprawiał mi nastrój i chętnie wybierze się ze mnq 

na spacer po lesie, kto będzie miał podobne 

zainteresowania. Słyszałem, że powinienem szukać 

wśród księżniczek, jednak trochę się krępuję. 

Co powinienem zrobić? Mam dość życia w samotności. 

A wielu dobrze urodzonych 

młodzieńców w Twoim wieku spotyka 

się z tym problemem. Ważne jest, 

byś nie dał się nabrać na dobre imię, 

czy świetne pochodzenie księżniczki. 

Takie kobiety często kryjq w sobie 

niecne zamiary, a w głowie im tylko 

żqdza władzy i pieniędzy. Lepiej będzie, 

jeśli poszukasz swojej drugiej połówki 

wśród ludu. ldż do jakiejś biednej chaty, 

tam na pewno znajdziesz jakqś miłą, 

niewinnq i pokornq dziewczynę. 

A 

A 

długo zastanawiałam się czy do Was 
napisać. Mam na imię Alina i jestem już prawie 

dorosłq kobietq. Chciałabym podzielić się pewnym 

zdarzeniem, które przytrafiło mi się jakiś czas temu. 

Któregoś wieczoru razem z siostrq poszłyśmy zbierać 
maliny, konkurujqc o wczesne zamqżpójście. Byłam 

zdecydowanie w lepszej pozycji, ponieważ mój 

garnek był już prawie całkiem pełny, a ona miała 

niewiele. Wcale mnie to nie zdziwiło, Balladyna 

zawsze była leniwa. W końcu zaczęło się ściemniać, 

co znaczyło tyle, że wygrałam i możemy wracać 

do domu. Jednak w drodze powrotnej siostra zabiła 

mnie nożem. Nie wiem co zrobić w tej sytuacji? 

Nie chce skarżyć się matce, choć wydaje mi się, 

że siostra powinna zostać ukarana. Czuje się 

głupio, bo inne koleżanki w moim wieku sq żywe. 

Doradźcie mi co mam zrobić. 

jakiś czas temu moja koleżanka Goplana 

zamieniła mnie w wierzbę. Wiem, że zrobiła to 

tylko tak dla żartów, ale nieswojo się z tym czuję. 

Nigdy wcześniej nie byłem żadnym drzewem. 

Nie mam też doświadczenia w kontakcie z innymi 

roślinami. Może to źle zabrzmi, ale wcześniej 
nie przywiqzywałem do nich dużej uwagi. 

Teraz wiem, że robiłem źle. Żałuję i w ogóle 

nie potrafię odnaleźć się w tej sytuacji. Co robić? 

7 
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WSKAZ GRABCA 
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Podpowiedź : Dorasta do 24 metrów 
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ZNAJDŹ RÓŻNICE 

Umiejętność dostrzegania różnic jest bardzo przydatna w codziennym życiu . 

Uważasz, źe jesteś bardzo sprytny/a i żaden szczegół nie umknie twojej uwadze? 
Trenuj swój umysł odnajdując różnice w poniższych obrazkach. 
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PSYCHOTEST: 
JAKĄ POSTACIĄ 
Z „ BALLADYNY" 
JESTEŚ? 

Odpowiedz na trzy krótkie pytania, 
by dowiedzieć się jakim typem postaci jesteś. 

1. Co robisz w wolnym czasie? 

preferuję spędzać czas samotnie 

dqżę do sukcesu 

plotft wianki 

nie mam wolnego czasu, walczę o lepsze jutro 

2. Z jakq znanq postaciq się identyfikujesz? 

3. 

Księżna Diana 

Gandhi 

Frank Underwood 

Joanna d'Arc 

Jak podobała ci s ię . Balladyna· Juliusza Słowackiego? 

wydarzenia przedstawione w ksiqżce sq mało prawdopodobne, 

główna bohaterka nigdy nie postqpiłaby w podobny sposób 

piękna literatura, jednak wqtek miłosny mógłby zostać 

poprowadzony lepiej 

gdyby ktoś zapytał mnie o radę - poleciłbym innq ksiqżkę 

nie wiem, nie czytałem/am 

4 pkt. 

1 pkt. 

2 pkt. 

3 pkt. 

2 pkt. 

4 pkt. 

1 pkt. 

3 pkt. 

1 pkt. 

2 pkt. 

4 pkt. 

3 pkt. 

WYNIKI 

3 pkt. - Jesteś Balladyną 

Chciałbyś/chciałabyś odnieść sukces, ale nie chce ci się na niego pracować . 

Myślisz, że nikt się nie dowie o twoich grzeszkach, chociaż czasem nie umiesz 

przez nie zasnqć. Mimo że często oszukujesz w grach, to mało kto o tym wie. 

Rada: Uwierz w siebie i swoje umiejętności . Ciężkq i uczciwq pracqjesteś w sta

nie zdziałać wiele. Nie bój się prosić o pomoc - praca zespołowa dobrze ci zrobi. 

4-6 pkt. - Jesteś Aliną 

Twoje sukcesy często przypisuje się innym.Jesteś pracowity/a i skrupulatny/a 

i wierzysz, że w ten sposób osiqgniesz wymarzone szczęście. Słusznie! Zależy ci 

na twoich bliskich i cenisz sobie stabilizację, jednak skrycie marzysz o księciu 

z bajki, który wyrwie cię z monotonii otaczajqcego świata. 

Rada: Nie pozwól, by twoja skromność zagrodziła ci drogę do realizacji marzeń. 

Bqdż ostrożny/a - nie każdy, kto wydaje ci się bliski, chce twojego dobra. 

Pomyśl też o praktycznym kursie samoobrony. 

7-9 pkt. - Jesteś Kirkorem 

Często zamiast podejmować samodzielne decyzje, wolisz pozostawić wybór 

przypadkowi. To nie zawsze kończy się dobrze. Zwykle jesteś w stanie poświę

cić wiele dla dobra ogółu, ale wtedy zapominasz o swoich najbliższych . 

Rada: Uważaj! Masz skłonności do pracoholizmu. Postaraj się znależć, 

pomiędzy obowiqzkami, więcej czasu dla rodziny i przyjaciół. Jeśli nie wiesz 

co postanowić, postaw na swojq intuicję . 

10-12 pkt. - Jesteś Pustelnikiem 

Ludzie wokół szanujq cię za twoje opanowanie w kryzysowych sytuacjach. 

Zawsze służysz dobrq radq i można na tobie polegać. Czasem pozostajesz 

niedostępny/a, bo czujesz się wyobcowany/a wśród swoich rówieśn ików. 

Rada: Zazwyczaj ludzie biorq cię za zbyt zdystansowanego, przez co czujesz 

się samotny/a. Postaraj się częściej mówić wprost, zamiast zaszyfrowywać 

swoje intencje, a z pewnościq zawiqżesz nowe przyjaźnie. 
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„Po przeczytaniu romansu Pelham 
przez panią Bulwer, z zamyślenia 
oswaldowskiego przeszedłem 
trochę do dandyzmu - i dziś 
właśnie udała mi się moja rola 
w ogrodzie Tuileries: .0ierw1zv ra 

- bo miałem białe szarawarki, 
kamizelkę białą kaszmirową, 

w ogromne różnokolorowe kwiaty, 
tak jak dawne suknie damskie, 
i kołnierz od koszuli odłożony 
- do tego dodajcie laseczkę 
z pozłacaną główką i glansowane 
rękawiczki, a będziecie mieli Julka ••• 
Jeden z moich kolegów usłyszał 
nawet damę mówiącą: nll~ 

• [ .•. ] I zapytasz zapewne 
Mama, dlaczego to robię? 
Oto dlatego, iż raz zostawszy 
poetą, chcę ujść powszechnej 
nagany, która nasz ród wystawia 
jako opuszczony i niedbały ••. 

nie wpuszczona - bo go służący 
wzięli za lokaja i dali mu odpowiedź, 
że ma źle zawiązaną chustkę .•. 
Choć tu użyłem takiego przykładu, 
winienem dodać, że nigdy 
do domów gry nie chodzę 
- byłem tylko dwa razy w nich 
z uczciwym towarzystwem 
i dla próby przegrałem raz 30, 
drugi raz 10 franków .•• " 

.List do matki, Paryż, 30 lipca 1832 r.", w : J. Słowacki, .Dzieła", 
red. J. Krzyżanowski, t. XIII - Listy do matki, red. Z. Krzyżanowska, 

wyd. Ili, Wrocław: Ossolineum 1959, s. 77 

" 

15 



(N I E)POCHOWANY 

Nie wiadomo, skąd toki tytuł, prawdo? Przecież nietrudno wybrać się do Kro

kowo, pójść do wawelskiej katedry i zobaczyć no własne oczy wyjątkowo solidny 

sarkofag, w którym narodowy wieszcz, Juliusz Słowacki, spoczywa sobie spo
kojnie, nikomu nie sprawiając kłopotów, od roku 1927. Spróbuję jednak wyjaśnić, 

dlaczego to spokój pozorny. 

W liście do motki z 15 wrześnio 1830 roku Juliusz Słowacki opisuje swoją wycieczkę 

w towarzystwie Tomasza Potockiego do majątku starzejącego się Juliana Ursyna 

Niemcewicza. No spotkanie z tą żywą legendą bardzo się cieszył (.Myśl, że jadę do 

starego poety, który wiek Stanisławo Augusto z naszym wiekiem łączy, zajmowa

ło mnie bordzo•1
), ole miał też powody do obaw, bo podobno .Niemcewicz, przez 

kobiety popsuty, bardzo się zrobił kopryśnym"2• Pierwsze wrażenie było rzeczywi

ście niezbyt dobre. Niemcewicz .zaczął rozmowę o Wilnie rąbiącym tonem Jano 

Śniodeckiego•3, a Słowacki przestraszył się, że być może przyjechał do Ursynowa 

tylko po to, oby takim mądrościom potakiwać. Rozmowa się na szczęście szybko 

skończyła, bo Niemcewicz poszedł się przebrać, a Słowacki zabrał się za zwie

dzanie wsi. I podziwianie stabilizacji, jaką no starość, po pełnym przygód życiu, 

zapewnił sobie jej właściciel. Niemcewicz poświęcił się pasji ogrodniczej i cała po

siadłość przypominało włośnie ogród - jak nakazywało modo, odpowiednio za

puszczony i .bardziej do dzikiego lasu podobny·. No rozrzuconych gdzieniegdzie 

łączkach pasało się jedyna krowo Niemcewicza (przychód: dwa złote na tydzień). 

Słowacki i Potocki zatrzymali się wreszcie w małej altance, w której Niemcewicz 

prowadził nierówną walkę ze swoimi wielbicielami - oni wypisywali no ścianach 

wierszyki no jego cześć, a on je przez skromność zdrapywał. To idyllo zrobiła no 

Słowackim duże wrażenie - również dlatego, że nagle przeczuł. że nic to kiego go 

w życiu nie czeka. Kiedy Potocki zapytał, dlaczego tok pobladł, Słowacki odpo

wiedział: .szczęśliwy, kto może pisoćjok Niemcewicz słodko i przyjemnie, bez tra

wienia się własnym ogniem; szczęśliwy odpocznie na starość w tok cichym dom

ku, wtenczas gdy no grobach młodszych od niego ludzi trawo porastać będzie·•. 

Ponuro chwilo minęło szybko, bo Niemcewicz wezwał swoich gości do domu. 

Obok dostojnego starca kręciły się dwie mole dziewczynki, córki jego kamerdyne

ra. Słowacki pisze: .Je_s:lno z nich przy gościach kilko razy mu mówiła: «Pon jesteś 

tok głupi jak jo». A story z uśmiechem przyjmował ten grzeczny komplement"5
• 

' J. Słowacki, .Lisi do matki, Warr.zawa, 15 września 1830: w: J. Słowacki, .Dzieła: red. J. Krzyża
nowski, t. XIII - ,Listy do maiki', red. Z. Krzyżanowska, wyd. Ili, Wrocław: Ossolineum 1959, s. 8. 
' Ibid. 
3 Ibid. 
• Ibid„ s. 9. 
' Ibid. 
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„Potem pochowaliśmy 
Słowackiego w kulturże 
- na liście obowiązkowych 
lektur szkolnych stał się 
dla wielu kolejnym nudziarzem, 
o którym nie wiadomo, 
«jak zachwyca, 
jeśli nie zachwyca»". 

' 

Nie sądzę, żeby Słowacki rzeczywiście zazdrościł Niemcewiczowi, żeby chciał 
pisać .słodko i przyjemnie' i być bohaterem narodowym za życia pogrzeba

nym w pięknym ogrodzie nawiedzanym przez fanów wypisujących pochwalne 

wierszyki na ścianie altany. Był w tej wizji jakiś zgrzyt, jakieś przeczucie, że zaraz 

to wszystko się skończy, jak zabawa córeczek kamerdynera w dom. Dwa i pół 
miesiąca później, kiedy wybuchło Powstanie Listopadowe, wywleczony z łóżka 

pan na Ursynowie dołączył do Rady Administracyjnej, po czym wyruszył z misją 

dyplomatyczną za granicę i już nigdy nie wrócił do takiego czy innego domu. 

Zmarł w Paryżu, został pochowany w kościele św. Marcina w Montmorency. 

Przez jakiś czas spoczywał w dobrym towarzystwie gen. Kniaziewicza pod 

okazałą rzeźbą przedstawiającą anioła z dłońmi opuszczonymi nad głowami 

dwóch leżących dostojnie polskich bohaterów, jakby pilnował, żeby przypadkiem 

nie wstali. Ale nawet tę bezpieczną przystań, mimo wysiłków anioła, wzięli diabli 

- ze względów politycznych Niemcewicz musiał wraz z Kniaziewiczem przenieść 

się na pobliski cmentarz, pod skromną kamienną płytę. A więc najpierw przepa

dła krowa przynosząca dwa złote na tydzień, a potem nawet strzegący grobu 

anioł. Może Słowacki trochę nie docenił Niemcewicza (którego w .Kordianie' na

zywał eunuchem Muz) - w końcu okazało się, że, pan Ursynowa, jak prawdziwy 

buntownik, nie mógł ani usiedzieć, ani uleżeć w miejscu. 

Słowackiemu trafił się dużo okazalszy i solidniejszy grób. I, oczywiście, dużo 

bardziej widowiskowa ekshumacja. Sprowadzenie zwłok Wieszcza do Ojczyzny 

w roku 1927 było narodowym widowiskiem - najpierw trumna płynęła statkami 

(przez morze i w górę Wisły), a potem odcinek z Warszawy do Krakowa pokonała 

pociągiem, wszędzie pozdrawiana przez wylegające na jej trasę tłumy. W końcu 

wypełniliśmy swój obowiązek - pochowaliśmy Słowackiego w krypcie wawelskiej 

tok pięknie i solidnie, że nie ma się już jak wydostać, nawet w noc Zmartwychwsta

nia, kiedy, jak pisał Wyspiański w .Akropolis', po Wawelu chodzą sobie swobodnie 

rzeźby nagrobne z katedry i postaci z arrasów. Potem pochowaliśmy Słowac

kiego w kulturze - na liście obowiązkowych lektur szkolnych stał się dla wielu 

kolejnym nudziarzem, o którym nie wiadomo, .jak zachwyca, jeśli nie zachwyca·. 

Można powiedzieć, że ze Słowackim próbowaliśmy robić to samo, co z Bal

ladyną w epilogu dramatu. Wypytywany przez wzburzoną publiczność naro

dowy dziejopis Wawel przedstawia odpowiednio wygładzoną, prostą wykład

nię jej historii, bez kontrowersji czy paradoksów - za to ze sporą liczbą bzdur, 

przekłamań i tanich, ale podnoszących na duchu banałów. Znamy sporo takich 

dziejopisów, którzy za wszelką cenę starają się zlikwidować wszystkie problemy, 

ciemniejsze strony i niejasności wielkiej, narodowej historii, tak, żeby można ją 

było pięknie złożyć w wawelskiej katedrze albo na Powązkach i zasypywać oko

licznościowymi wieńcami. 

Ale im bardziej człowiek się wczytuje w Słowackiego, tym bardziej rozumie, 

że nie da się go wygładzić, uspokoić i pogrzebać choćby pod kilkoma tonami 
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„Co wreszcie zrobić 
z Balladyną, utkaną 
z poznajdowanych tu i tam, 
a potem przetworzonych 
w dość dowolny sposób 
strzępków Szekspira, 
polskiej historii 
i polskich legend?". 

' 

pięknego marmuru. Kiedy poniesie go wyobraźnia, staje się absolutnie nieprzewi
dywalny i niebezpieczny dla wszystkich, którzy pragnq świętego spokoju .• Poema 
Piasta Dantyszka herbu Lei iwa o piekle" to opowieść, w której polski szlachcic wciqż 
balansujqcy na granicy między trzeźwościq a pijaństwem, rusza w delirycznq po

dróż na dno piekieł, wyposażony tylko w odrqbane głowy swoich synów, którymi 
rzuca w napotkanych potępieńców. W .Anhellim" polscy zesłańcy postanawiajq na 

Syberii urzqdzić narodowy konkurs, w którym wygrywa ten, kto najdłużej wytrzy

ma cierpiqc na krzyżu: .I zawieszono na krzyżach ludzie owe obłąkane, i przybito 

im ręce ćwiekami; a ten, co był na prawo, krzyczał: równość! a ten co był z lewej, 

krzyczał: krew! wiszący zaś pośrodku mówił: wiara!"6• Trudno chyba o boleśniejszą 

i bardziej jadowitq diagnozę Polski - nie tylko z czasów zaborów. 

Co wreszcie zrobić z .Balladyną~ utkanq z poznajdowanych tu i tam, a potem 

przetworzonych w dość dowolny sposób strzępków Szekspira, polskiej historii 

i polskich legend? To tekst mieszający konwencje i tony, przeskakuiqcy beztro

sko od śmiertelnej powagi do wygłupów i z powrotem, niedający się ani łatwo 

streścić, ani zrozumieć. To, najkrócej mówiąc, radykalny remiks, który z każdym 

odczytaniem może zmieniać swój kształt. 

W swoich pismach mistycznych, takich jak .Genezis z Ducha" czy .Samuel Zbo

rowski~ Słowacki zbudował skomplikowaną filozoficzną syntezę wszystkich ele

mentów rzeczywistości, jakie tylko przychodziły mu do głowy - od podstawo

wych praw fizyki, poprzez biologiczną ewolucję, po historię cywilizacji i kultury. 

Wszystkie były dla niego przejawami rozwoju Ducha i wszystkie łączyła pod

stawowa zasada - kiedy tylko jakaś forma, w którq wcielał się Duch, dożywała 

spokojnej starości i osiadała na laurach, czekał na niq nie dworek z pięknym 

ogrodem, nie piękny i ciężki sarkofag, w którym można się dobrze zakonser

wować i wyspać za wszystkie czasy, tylko brutalne rozsadzenie, śmierć starego 

kształtu i bolesne narodziny nowego. Najgorszymi wrogami Ducha są ci, którym, 

jak Zamoyskiemu w .Samuelu Zborowskim", marzy się świat, gdzie wszystko jest, 

jak było, a przeszłość jest od tego, żeby się nad nią z pietyzmem pochylać. 

Co więc dziś robić z tym Słowackim, który marzy o niszczeniu tego, co było 

i eksperymentowaniu z tym, co może być? Rozbijać stare kształty, czytać go 

na przekór temu, jak się go czytało wcześniej, szukać w nim nie szanowanego 

wieszcza spoczywającego na Wawelu, tylko wciqż młodego i wciąż przekorne

go głosu, który w żadnym grobie spokojnie nie usiedzi. Trzeba mu tylko trochę 

pomóc, bo wawelski sarkofag, który ma stary dobry świat przed nim chronić, jest 

straszliwie ciężki. Słowacki na Wawelu jest w takiej sytuacji, jak powstańcy listo

padowi w .Anhellim": .Oto zmartwychwstali, lecz nie mogq odwalić mogiły!"7• 

Paweł Schreiber 

• ,J. Słowacki, Anhelli" w: .J. Słowacki, Dzieła', red. J. Krzyżanowski, t. li - ,Poematy: 
red. E. Sawrymowicz, wyd. Ili, Wrodaw: Ossolineum 1959, s. 267. 
1 Ibid., s. 261. 
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dyrektor lukasz Gajdzis 

zastępca dyrektora Anna Kosmala 

główny księgowy Jacek Grabarczyk 

dramaturg Daria Sobik 

kierowniczka działu artystycznego Bernadeta Fedder 

kierowniczka działu promocji i sprzedaży Agnieszka Hanyżewska 

dział promocji i sprzedaży Michał Gąsiorowski, Magdalena Kołata, 

Marietta Maciąg, Aleksandra Rzęska, Agnieszka Sondej, Paulina Wenderlich 

aktorzy i aktorki Paweł L. Gilewski, Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, 

Damian Kwiatkowski, Alicja Mozga, Emilia Piech, Jerzy Pożarowski, 

Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk. Jakub Ulewicz, 

Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński 

inspicjenci Hanna Gruszczyńska, Adam Pakieła, Maria Walden 

sekretariat Marta Pierzchalska 

koordynatorka programu Struktury Kultury I pedagog Karolina Sosińska 

główna specjalistka ds. pracowniczych oraz BHP Krystyna Miiller 

zastępca głównego księgowego Joanna Kraszewska 
specjalistka ds. płac Elżbieta Cieślak · 

księgowe Jagoda Sternal, Joanna Szewe 

kierownik działu techniczno-gospodarczego Waldemar Gracz 

zastępca kierownika ds. gospodarczych Beata Waszak 
specjalistki ds. techniczno-gospodarczych Maria Skora, Kazimiera Szramka 

kierowniczka pracowni krawieckiej Ewa Stańska 

krawcowe Alina Tadych, Aldona Włoch 
kierownik pracowni elektroakustycznej Robert Łosicki 

elektrycy-oświetleniowcy lukasz Jara, Damian Wesołowski, 

Marek Wilk, Eugeniusz Wiśniewski 

akustycy Leszek Drygas, Krzysztof Kroschel 

brygadzista obsługi sceny Artur Ekwiński 
montażyści sceny Jarosław Andrysiak, Andrzej Kotowski, Jarosław Kubiński, 
Mariusz Pawlikowski, Roman Pietrzak. Marcin Należyty 

rekwizytorzy Eugeniusz Baranowski, Wiesław Mitoraj 
garderobiane Olga Betańska, Jadwiga Kamińska, Katarzyna Wysocka 

fryzjer Michał Boroń 
ślusarze-montażyści Jarosław Andrysiak. Andrzej Kotowski, 

Krzysztof Pawlak, Witold Włoch 
kierowca-zaopatrzeniowiec Bożena Lange 

konserwator Zbigniew Czerniak 



autorzy programu Daria Sobik, Mariusz Gołosz 
projekt graficzny Julia Lewandowska 

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki 
al. Adama Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz 

sekretariat: E tp@>teatrpolski.pl T 52 339 78 13 F 52 339 78 20 

Informacja o biletach: E bilety@>teatrpolski.pl www.teatrpolski.pl 
T 52 339 78 18 M 885 607 090 F 52 339 78 40 

Kasa główna/info: al. Adama Mickiewicza 2 
(główne wejście od ul. 20 stycznia 1920 r.) 
Czynna od poniedziałku do piqtku 14.00-19.00 
oraz w soboty, niedziele i święta trzy godziny przed spektaklem. 
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