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Tego roku imieniny Twoje, Mamo, samotnie 
przepędziłem.„ Złe dosyć nowiny wyczytałem 
z rana w pismach - potem z różnych innych 
przyczyn tak mi smutno było, że natychmiast 
150 obiedzie uciekłem do mego pokoju. Tam, 
jak Mama zwykłaś czynić, zagasiłem świecę„. 
mały ogień na kominku słabo mi przyświecał 
- samotny, milczący, myślałem o różnych cza
sach - o różnych wieczorach - a kiedy na ze
garze uderzyła głośno nad moją głową 7 go
dzina - ogromna niegdyś godzina - łzy rzu
ciły mi się z oczu potokiem - o chodziłem po 
pokoju - i modliłem się - i płakałem.„ Tego 
wieczoru nie było we mnie ani iskry nadziei„. 
Cóż Ty, kochana Mamo, robiłaś o 7 godzinie 
wieczór w dniu Twoich imienin? - W.ieczór 
ten imienin Twoich przerwał mi wątek myśli 
- i uczułem, że już przyszedłem do tego wie
ku, w którym łzy szkodzą - bo nazajutrz by
łem bardziej jeszcze ponury.„ Towarzystwo 
moje domowe także ma różne smutki - pro
cesy - słowem, że wszyscy w naszym domu 
mamy zachmurzone czoła. Prawdziwie za
wdzięczać trzeba - gdzie stąpię, wszyscy 
martwią się, płaczą. Bądź pewna, Mamo droga, 
że pod żadnym niebem ludzie nie są szczęśliw
si niż pod naszymi chmurami„. ale czy to nas 
ma cieszyć? Trzeba koniecznie jakiegoś poetyc
kiego światka - trzeba koniecznie włożyć na 
nos inne okulary niż te nasze oczu soczewki. 

Od ostatniego mego listu, w przeciągu mie
siąca upłynionego, napisałem nową sztukę te
atralną - niby tragedię, pod tytułem „Balla
dyna". Z wszystkich rzeczy, które dotychczas 
moja mózgownica urodziła, ta tragedia jest 

najlepszą - zwłaszcza, że otworzyła mi nową 
drogę, nowy kraj poetyczny, nie tknięty ludz
ką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna zie
mia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo ko
chana, co to za dziwna kraina - i czasy. Tra
gedia cała podobna do starej ballady ułożona 
tak, jakby ją gmin układał, przeciwna zupeł
nie prawdzie historycznej, czasem przeciw
na podobieństwu do prawdy. Ludzie jednak, 
starałem się, aby byli prawdziwymi i aby w 
sercu mieli nasze serca.„ Nie mogę tu dać ci, 
kochana Mamo, wyobrażenia dokładnego ro
dzaju dramatyczności w mojej tragedii. Je
żeli ma ona rodzinne podobieństwo z którą 
znajomą sztuką, to chyba z KRÓLEM LEAREM 
Szekspira. O, gdyby stanęła kiedyś przy królu 
Learze! Sz'ekspir i Dant są teraz moimi ko
chankami - i już tak jest od dwóch lat. Im 
więcej w obydwóch się wczytuję, tym więcej 
widzę piękności. Mamo, moja, jaki ja byłbym 
szczęśliwy, gdybyni mógł z tymi dwoma umar
łymi usiąść pod jaką lipą - albo dębem, przed 
moją własną chatą - w mojej rodzinnej zie
mi - i marzyć - i pisać marzenia - i gwa
rzyć z Tobą, kochana Mamo - i opowiadać 
Ci z zapałem plany moje 2oetyczne, tak jak 
niegdyś bywało. Tu jestem tak samotny, że 
nikt nie słucha moich marzeń (.„). 

Adama nowy poemat obudził we mnie także 
wiele dźwięków przeszłości. 

Bardzo piękny poemat podobny do romansu 
W. Scotta, wierszem napisanego. Dom szlach
cica - maluje się wybornie: heroina poematu, 
choć gęsi pasie, ma jakąś w sobie świeżość 
dawnych opisów - coś dziwnie zachwycające
go prostotą„. Wiele opisów miejsc - nieba -
stawów - lasów jest mistrzowską ręką skreś
lonych. Natura cała żyje i czuje. Poemat raczej 
żartobliwy niż smutny - a jednak często z 
najweselszych na pozór miejsc smutek ujmuje 
człowieka. Jest to poemat zupełnie innego ro
dzaju niż wszystkie dotąd Adama utwory. Na
de wszystko jest w tym poemacie opis łowca 
dmącego w róg myśliwski, cudowny opis -
trochę mi przypominał pana Jakuba trąbiącego 
w lesie i drugi opis Żyda grającego na cym
bałach także prześliczny„. Chciałbym abyście 
ten poemat prędko czytać mogli„. Co do sa
mego autora, piszą mi z P(aryża), że żyje dobrze 
z młodą żoną - a żona ta ma być piękna i 



ładnie gra na fortepianie. Nie dziw, bo córka 
Szyi:ianowskiej. Co wieczora mnóstwo naszych 
braci schodzi się do mieszkania poety - i 
bawią go - a on ciągnąc dymy z cybucha i 
słucha i uśmiecha się. Co za sprzeczność z 
moimi samotnymi wieczorami! Niech będzie ze 
mną, jak Bóg chce, w tej smutnej wędrówce 
życ~. • 

Droga, kochana Mamo! Tylko Ty nie opusz
czaj mnie myślą swoją, bo tak, to mniej je
s~em smutny niż wielu ludzi, bo wiem, że po
s1ad8:m coś, czego mi ludzie zazdrościć mogą -
Two1e przywiązanie. Kiedy myślę przed zaś
nięciem o moim położeniu, to mi nieraz włosy 
na głowie wstają. Oprócz moich gospodyń, 
które mi sprzyjają bardzo, ni~ mam przyjacie
la na tym szerokim świecie. Jakoś to będzie„ . 
Życzę Ci, Mamo droga, dobrego roku. A kto 
wie? a może? „ . te dziwne słowo m o ż e ma 
czaruj.ący dźwięk lutni Eola . Każdy najmniej
szy wietrzyk wygrywa na naszych myślach to 
słowo może i zawsze tylko może„. Te słowo 
musiało istnieć przed stworzeniem świata. 

Ostrzeż. '.11ię, kochana Mamo, jeżeli ~uż w mi
zantrop11ą wpadam, ale zdaje mi się, że nie -
to smutek tylko właściwy mojemu usposobie
niu i czasowi, w którym Bóg kazał myśleć mo
jej machinie. 

Droga Mamo moja, co Ty powiesz na tak 
pusty list - napełniony samą gawędą? Praw
dziwie, że zbiwszy mię całego młotem w jeden 
list ten, list nie byłby ciekawszy niż ten kawał 
papieru. Myślę - marzę - a czasem czekam 
i mam nadzieję. Droga Mamo, miej Ty także 
nadzieję i proś ~oga mocno - mocno - (aby 
nas) do brzegu cichego doprowadził. 

(Twój) przywiązany Julius7 
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KOCHANY POETO RUIN! 

Pozwól, że pisząc do cieb,ie zacznę od apo
logu, który mi opowiedziano nad Salaminy za
toką. 

Stary i ślepy harfiarz z wyspy Sci przyszedł 
nad brzegi Morza Egejskiego, a usłyszawszy 
z wiel~im 'hukiem łamiące. się fale myślał, że 
szum ow pochodził od zg,iełku ludzi, którzy 
się zbiegli pieśni rycerskich posłuchać - Oparl 
się więc na harfie i śpiewał pustemu morza 
~rzegowi: a kiedy skończył, zadziwił się, że 
zadnego ludzkiego głosu, żadnego westchnie
nia, żadnego pieśń nie zyskała poklasku. Rzucił 
więc harfę precz daleko od siebie, a te fale, 
które śpiewak mniemał tłumem ludzkim od
niosły złote pieśni narzędzie i położyły ~u je 
przy stopach. I odszedł od harfy swojej smut
ny Greczyn nie wiedząc, że najpiękniejszy ra
psod nie w sercach ludzi, ale w głębi fal Egej
sk,iego Morza utonął. 

Kochany Irydionie! ta powiastka o falach i 
harfiarzu zastąpi wszelką do „Balladyny" prze
mowę. Wychodzi na §wiat „Balladyna" z ario
stycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona 
wnętrzną silą urągania się z tłumu ludzkiego, 
z porządku i ładu, jakim się wszystko dzieje 
na śiąiecie, z nieprzewiłizianych owoców, które · 
wydają drzewa ręką ludzi szczepione. Niech 
naprawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada 
ofiarą swoich czystych zamiarów; niech Gra
biec miłuje kuchnią Kirkora; -niechaj powietrz
na Goplana kocha się w rumianym chlop~e, a 
sentymentalny Filon szuka umyślnie męczar
n.i miłosnych i umarłej kochanki; niechaj ty
siące anachronizmów przerazi śpiących w gro
bie historyków i kronikarzy: a jeżeli to wszy
stko ma wnętrzną siłę żywota, jeżeli stworzyło 
się w głowie poety podług praw boskich je
żeli natchnienie nie było gorączką, ale ;kut-
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kiem tej dziwnej władzy, która szepce do ucha 
nigdy wprzód nie słyszane wyrazy, a oczom 
pokazuje nigdy, we śnie nawet nie widziane 
istoty; jężeLi instynkt poetyczny był lepszym 
od rozsądku, który nieraz tę lub ową rzecz 
potępił: to BaHadyna w.brew rozwadze i historii 
zostanie królową polską, a piorun który spadł 
na jej chwilowe panowanie, błyśnie i roztwo
rzy mgłę dziejów przeszłości. 

Tak więc, kiedy te dawne posągowe Rzy
mian postacie napełniasz wulkaniczną duszą 
wieku naszego, ja z Polski dawnej tworzę fan
tastyczną legendę, z ciszy wiekowej wydoby
wam chóry prorockie - i na spotkanie two
jej czarnej, piorunowej, dantejskiej chmury 
prowadzę lekkie, tęczowe i ariostyczne obłoki, 
pewny, że spotkanie się nasze w wyższej krai
nie nie będzie walką, ale tylko grą kolorów 
i cieni, z tym smutnym dla mnie końcem, że 
twoja chmura, większym wichrem gnana i peł
niejsza piorunowego ognia, moje wietrzne i 
różnobarwne obłoki roztrąci i pochlanie. 
Rozpisałem się długo, a zamierzałem był tyl

ko napisać: 

AUTOROWI „IRYDIONA" 
na pamiątkę 

„BALLADY N Ę" 
poświęca 
Juliusz Słowacki 

Paryż, d. 9 lipca 1839 r. 

Juliusz Słowacki 

WYJDZIE STU ROBOTNIKÓW.„ 

Wyjdzie stu robotników, 
Oborzą miasta grunt, 
Wyrzucą łokieć - funt. 

Klatki pełne wróblików 
Otworzą - i przed tłuszcze:1 
Ptaszki rra wolność puszczą ... 

Muzyka nieustanna: 
Wulność! Wolność! - Hosanna. 

święci staną w katedrze 

trzej ... i zawezwą ducha, 

Lud księgi praw rozedrze, 

Prochno kart porozdmucha; 
Weźmie stare sztandary, 
Wyprowadzi jak mary 

Z12 kościół - na mogiły, 
Zapali, by świeciły 

Światu dawnymi dzieły, 
Błysnęły - i spłonęły. 

Bije godzina ranna, 
M(tsy rzekły: Hosanna! 
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Juliusz Kleiner 

CZY BASŃ O REWOLUCJ I? 

„Balladyna", czaruj4ca melodią wiersza 1 

symfonią blasków i tonów, i fantatystycznym 
bogactwem zmian losu, mieści nie tylko tra
gedię peŁną grozy, lecz i pesymistyczną, b~
lesną koncepcję irracjonalnego świata, w kto
rym dzieje się wszystko przeciwnie, niż się 
dziać powinno. A jednak irracjonalność ta uję
ta jest w ramy logiki, władającej wielkimi za
rysami dziejów zbiorowości i uk~zujące~ per
spektywy optymistyczne - logiki zwycięstwa 
przełomów rewolucyjnych. 

Jeśli ta baśń, tyle mająca w sobie tętna rze
czywistości, tak wyraźnie częst.o brzmi akc~n
tami aktualnymi, politycznymi - to znaJąc 
stosunek jej twórcy do tyraństwa, wolności i 
sprawy ludu, wo1no chyba przypuścić, ż~ u~a
zany w niej przebieg walki o władzę m~ Jes~ 
tylko igraszką fantazji, że wyrasta z JasneJ 
koncepcji ideowej . 

Na początku tragedii Polska, będąca pod 
krwawą tyranią uzurpatora, dojrzała do rewo
lucji. Rewolucję przeprowadza obrońca uciśnio
nych, rycerz Kirkor. Nie wypełnia ~u w_szak
że życia sprawa narodu. Marzący o idylli zie
miańskiego rodzinnego szczęścia, przez t~, ~o 
czyni dla celów osobistych, niszczy swe zyc1e 
i na szwank naraża owoc rewolucyjnego czy
nu - tego czynu, którego dokonał w przeci
wieństwie do załamującego się przed dokona
niem Kordiana. 

Po owoce rewolucji sięga ktoś niepowołany. 
Koronę, którą przypadek chwilowo włożył na 
głowę Grabca, zagarnia zbrodniczo Balladyna, 
by panować „bez ludu woli". 

Ale teraz zmienia linię wypaczoną dziejów 
wyższa logika - i jej wyrok, zgodny zresztą 

z trzykrotnym wyrokiem samej władczyni
-zbrodniarki, usuwa Balladynę. 

Zostaje stworzona przez rewolucję pustka. 
Kirkor zginął - przekazał jednak narodowi to, 
ce chciał przekazać Kordian: „tron do rozrzą
dzenia próżny". Lud jest wolny, a że wrócił 
do stolicy talizman, korona cudowna, więc 
przyszłość po minionym bezpowrotnie_ okr~sie 
tyraństwa przywróci „szczęście ludu i kramy 
siłę". 

Tak zarysowuje się wbrew irracjonalności 
jednostkowych lósów - logika zwycięskiej re
wolucji. . 

Irracjonalność jeszcze boleśniej zaciążyła nad 
„Horsztyńskim". Wśród rozkładu państwa , 
,,-śród rozkładu warstwy magnackiej, rządzącej, 
zniszczeniu ulega wszystko, co piękne i szla
chetne. Taki jest tragizm miażdżący akcji 
pierwszoplanowej. Ale na drugim planie -
dokonywa się zwycięstwo r ewolucji. Zwycię
ża lud, na scenie reprezento~any przez rzecz
nika „wielkiej sprawy", Nieznajomego. 

Jak istotny był dla Słowackiego ten zespół 
bliskie j, irracjonalnej tragedii i optymistycz
nego horyzontu dalek1ej rewolucji zwycięskiej, 
ukazał „Anhelli". . 

Po upadku ginącego tragicznie pokolenia, nie
zdolnego do czynów zbawczych, rycerz-zwia
stun głosi, że zgnębieni są królowie-tyrani, że 
jest „czas żywota dla ludzi silnych", że „lud 
przeważa", że „zmartwychwstają narody". 

(„Życie Literackie" 1851 nr 11) 

„BALLADYNA" NA SCENIE 

Po raz pierwszy wystawiono „Balladynę " w 
dniu 7 marca 1862 r. w Teatrze im. Skarbka 
we Lwowie. To źle przygotowane, jednorazo
we przedstawienie zakończyło się klęską. Te
atr nie zrozumiał ani właściwości dramatur
gicznych „Balladyny", ani też nie dysponował 
odpowiednimi urządzeniami czy nawet dekora
cjami, aby tego typu utwór poprawnie wysta
wić (np. unoszenie się Goplany na falach, „roz
płynięcie się" jej w powietrzu itp.). 

Kolejne inscenizacje, realizowane w podob
nych warunkach technicznych, uzyskiwały 
jednakże pewien sukces dzięki wybitnym kre
acjom aktorskim. W r. 1868 w roli tytułowej ' 



zabłysnęła w Krakowie Antonina Hoffmann, 
a w roli Goplany - Helena Modrzejewska. 

W r. 1902 następną wielką kreację Ballady
ny stworzyła w krakowskiej inscenizacji Józe
fa Kotarbińskiego Stanisława Wysocka. 

Ta sama aktorka wystąpiła także w cieszą
cej się dużym powodzeniem warszawskiej in
scenizacji Ferdynanda Ruszczyca z 1914 r„ w 
układzie Arnolda Szyfmana. Wysocką dublo
wała w tym przedstawieniu Wanda Siemasz
kowa. Pozostałe role kreowali aktorzy tej mia
ry co Maria Przybyłko-Potocka - Alina, Alek
sander Węgierko - Filon, Jerzy Leszczyński 
- Grabiec-, Józef Węgrzyn - Fon Kostryn. 
Inscenizację tę powtórzył w r. 1938 Teatr Na
rodowy w Warszawie, w reżyserii Juliusza 
Osterwy, z Irenę Eichlerówną w roli tytu
łowej. 

„Stanisława Wysocka - napisze po latach 
teatrolog - grała Balladynę nowocześniej niż 
jej poprzedniczki, to znaczy bardziej - psy
chologicznie - choć nie za tra cała przy tym 
tradycyjnej posągowości, nasuwającej myśl o 
fatalnym przeznaczeniu; Eichlerówna w przed
stawieniu Osterwowskim była już - „zwy
czajną" - dziewczyną, zamiast furii gryzioną 
przez własne fobie, kompleksy, nieuświado
mione żądze i pragnienia. Nie zatopiłaby noża 
w ciele Aliny, gdyby ta nie „zdenerwowała" 
jej ironicznymi przygadywaniami. Osterwa 
przy prowadzeniu sceny zabójstwa wyrażnie 
eksponował okoliczność, że pierwsza zaczepka 
wyszła tu od Aliny, przy całej jej dobroci 
„ścichapęk i złośliwej". 

Po wojnie wystawiono „Balladynę" po raz 
pierwszy w Krakowie w r. 1945, w reżyserii 
Władysława Woźniaka, z Zofią Rysiówną w 
roli głównej. 
Prób~ nowej interpretacji dramatu podjął 

również w Krakowie w r. 1950 Bronisław Dą
browski w inscenizacji z dekoracjami Andrzeja 
Pronaszki. „Balladyna" została tam razem za
prezentowana jako antyfeudalna baśń politycz
na, w której wyjście . głównej bohaterki poza 
własne środowisko społeczne doprowadziło ją 
do zbrodniczego wykolejenia. 

W podobny sposób, akcentując antyfeudalną 
wymowę utworu (nicość moralną bohaterki, jej 
karierowiczostwo, wrogość wobec ludu i despo
tyzm, wystawił „Balladynę" w warszawskiej 

szkole teatralnej w r. 1954 Aleksander Bardini. 
Inscenizację swą zrealizował w konwencji re
alistycznej. Dlatego też postacie fantasty6zne, 
stanowiące integralną część świata przedsta
wionego, zostały sparodiowane. 

Z ciekawszych powojennych wystawień „Bal
ladyny" warto przede wszystkim wymienić in
scenizację koszalińsko-słupską z r. 1959, zreali
zowaną przez Tadeusza Aleksandrowicza z Ró
żą Czeplewską i Renafą . Maklakiewicz w roli 
głównej. Tym razem dramat został ukazany 
jako wyraz aktualnej problematyki moralnej 
związanej z awansem społeczno-politycznym 
ludu, jako studium współczesnych wad naro
dowych. W tym przedstawieniu „Balladyna" 
okazała się utworem, który potrafi wchodzić · 
w żywy kontakt z naszą współczesnością. 

Podobny charakter miała inscenizacja Ada
ma Hanuszkiewicza zrealizowana w r. 1974 w 
Teatrze Narodowym w Warszawie. Zgodnie z 
najnowszym staąem badań literackich, reżyser 
odczytał „Balladynę" od końca, tj. od Epilogu, 
który demaskuje literacką iluzję i ujawnia, że 
świat dramatu ma charakter ironiczno- baśnio
wy, że stanow'i kpinę z literackiej tradycji, z 
wartości narodowych stworzonych przez ro
mantyzm, wreszcie kpinę z samego siebie. 
Baśń tę Hanuszkiewicz przełożył jednocześnie 
na zrozumiały dla współczesnego widza język 
teatralny (fantastyczne postacie jeżdżące na 
motocyklach, bitwa rozgrywana przy pomocy 
mechanicznych zabawek-czołgów itd.) oraz wy
dobył jej uniwersalną, a więc i współczesną 
aktualność. 

W przedstawieniu tym Balladynę kreowała 
Anna Chodakowska, a Grabca - Wojciech Sie
mion. Nic więc dziwnego, że inscenizaacja cie
szyła się przez kilka lat niesłabnącym powo
dzeniem. 

Niebanalnym eksperymentem inscenizacyj
nym było także krakowskie przedstawienie 
„Balladyny" w r. 1974 w Teatrze Bagatela, wy
reżyserowane przez Mieczysława Górkiewicza, 
ze scenografią Tadeusza Kantora. „Balladyna" 
została ukazana jako ludowa, przerażająca baj
ka o ludzkiej egzystencji, rozgrywana przez 
aktorów i manekiny. 

Stanisław Makowski 
(„Balladyna" Juliusza Słowackiego, 

Wydawnictwo Szkolne I Pedagoglczn~, Warszawa 1981) 



Irena Schiller 

„BALLADYNA" W I STUDIO MChAT 

Premiera „Balladyny" w I Studiio MChi\ T od
była się 1'6 lutego 1920 roku, zaledwie na kil
ka tygodni przed wyprawą Piłsudskiego na Ki
jów, i dlatego od razu wtedy nie mogła prze
dostać się do Polski wiadomość o wystawieniu 
dramatu, który w przewidywaniu poety trafić 
miał do rąk „chłopka bogatego, z rodziną ju~ 
czytać umiejącą-za sto lat-( ... ) po .wojnje". 
Późniejsze, po dwóch dopiero latach od pre
miery, wieści o wznowieniu „Balladyny", po
dane przez Sc e n ę P o 1 s ką, zmyljły wy
trwałego bibliografa, Wiktora Hahna, który rok 
przedstawienia w Moskwie oznaczył liczbą 
1922. Dokładna data roczna zagłuszonej wy
padkami politycznymi premiery umknęła teź 
znawcy dziejów repertuaru, Stanisłcłwowi Dą
browskiemu, który przesunął ją tak samo na 
rok 1922, ponadto przypisując mylnie wysta
wienie „Balladyny" Niemirowiczowi-Danczence 
„przy pomocy reżyserskiej R. Bolesławskiego", 
nieobecnego wtedy w Moskwie już od dwóch 
lat. 

W Archiwum MChAT znajduje się dużych 
r ozmiarów notatnik Stanisławskiego, z wyglą
du bardziej do ksiąźki buchalteryjnej czy ka
sowej podobny niż do dziennika artysty, gdzie 
w prowadzone.i dzi eń po dniu kronice w jrć 
widnieją jego własnoręczne zapisy z szesnas tu 
prób „Ballady.ny", w tym z pierwszej i general
nej. Są to przeważnie zwięzłe raporty, sporzą
dzone zapewne na gorąco albo za świeżej zu
pełnie pamięci . Zacierają autentyczne dane , 
których poza tym próżno dziś byłoby szukać 
jak np. to, źe pierwsza próba odbyła się 4 listo
pada 1919 roku, a generalna 9 lutego 1920 r. 

O metodach pracy Stanisławskiego z akto
rami nad „Balladyną" informuje najdokładniej 

kilkustronicowa relacja z przebiegu próby 
czwartej. Zdaniami krótkimi, urywanymi, sty
lem telegraficznym, jakby w pośpiechu dla 
wyprzedzenia akcji, żeby podpowiedzieć grają
cym, wyznacza Stanisławski punkt po punkcie 
zadania aktorskie, motywowane równie skró
tową charakterystyką postaci i sytuacji, dosto
sowywane i do osobistych warunków wyko
nawcy, uzasadnione ogólnymi prawidłami sztu
ki scenicznej. W całym sposobie prowadzenia 
próby najsilniej zaznacza się absorbująćy go 
wtedy problem rytmu. · Stanisławski wprawia 
aktorów w odpowiedni nastrój rytmiczny:m stu
kaniem albo muzyką stosownie dobieraną we
dług jego wskazówek przez kompozytora Rach
manowa. 

(„.) Główna odpowiedzialność według wszel
kich posiadanych dokumentów spoczęła na Bo
lesławskim. W programie pisanym wymieniony 
jest jako reżyser, w drukowanym jako insceni
zator oprócz reźysera - Serafimy Birman. Pre
dysponowany był do tego jako Polak, znał na 
pewno dobrze Słowackiego, oczywiście w ory-

. ginale, w „Balladynie" widzieć musiał tworzy
wo odpowiednie dla wyładowania swoich skłon
ności artystycznych. 

Od 19.08 roku wzrastając w Teatrze Arty
stycznym wchłaniał · nauki Stanisławskiego i 
hołdował jego tzw. systemowi - którym, na
wiasem mówiąc, posługiwał się ku niezadowo
leniu mistrza jeszcze po latach w Ameryce -
ale szukał i własnych dróg twórczych. W pier
wszych dwóch inscenizacjach Bolesławskiego 

- - „Nad:ziiei" Heijermansa i „Wędrownych kale
kach" Wolkenszteina - „pęd do monumental
ności („ .) zderzał się z przeciwstawnym mu 
impulsem „motywowania człowieka" i obna
żania jego pierwiastkowych uczuć". „Ballady
na" odpowiadała właśnie tym dwojakim inkli
nacjom i szerokiemu pojmowaniu realizmu, ja
kie nieco później szerzył Bolesławski w War
szawie. 
Dokładnie poznać koncepcji przedstawienia 

nie można z braku egzemplarza reżyserskiego. 
Oba programy orientują tylko ogólnikowo, jak 
tekst został nie tyle odczytany, co przystoso
wany do potrzeb teatru. Z porównania spisu 
osób dramatu z obsadą wynika, że insceniza
tor ograniczył ilość komparsów, pominął lub 
może tylko ze świty nie wyodrębnił Pazia i 



Oskarżyciela Sądowego oraz usunął Wawela . 
Ofiarą więc padł jak zwykle Epilog. • 

W przygotowanie przedstawienia włożono 
dużo starań i czasu. Jerzy Chodeck~ we wspom
nieniach o Stanisławskim rzuca mimochodem 
ogólnikową informację: „Balladynę" I studium 
MChAT przygotowywało około dwóch lat". 
Zorientowany dobrze - jak się zdaje - w 
życiu Studia autor* notatki z próby general
nej stwierdza, że wystawienie Balladyny „wy
magało kilku lat intensywnej pracy". 

W pierwszym odruchu oceniono przedstawie
nie dodatnio i przyznano mu niemałe znacze
nie: 
Inscenizacją „Balladyny" Studio jakby pod

jęło rękawicę rzuconą jej przez niektórych 
ideologów nowego teatru i całą współczesność . 
„Balladyna" to nie „kolejna" .inscenizacja, lecz 
„ostatni, decydujący bój" Studia o swoją przy
szłość. Klęska „Balladyny" byłaby dla Studia 
ciosem śmiertelnym. Jej powodzenie przekona 
członków Studia, że współczesnemu widzowi 
potrzebne są ich wysiłki, doda im bodźca, za
pali do nowych trudów. Sądząc po pierwszym 
zamkniętym przedstawieniu Studio odniesie u
pragnione przez siebie zwycięstwo. Przedsta
wienie wywiera ogromne wrażenie i niewątpli
wie może porwać publiczność o dowolnym skła
dzie socjalnym. A całkowicie, szczerze „por
wać" w naszych czasach całą widownię jest 
sztuką, która nie udała się w ostatnich latach 
jeszcze żadnemu z naszych teatrów. 
Pozostając we wszystkim wierne głównym 

zasadom swojej kultury teatralnej Studio 
jednakże nie powtórzyło się w swojej insceni
zacji. Dość o niej będzie rozmów i recenzji. 
Ale już teraz można z pewnością mówić o „Bal
ladynie" jako o największym i wyjątkowym 
zdarzeniu w bieżącym sezonie teatralnym*). 

(„Pamiętnik Teatralny" nr I, 2, 3, 1959 r .) 

*) B.M„ O inścenizacji „Balladyny". 
*) B.M„ op. cit. 
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