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Któż nic zna „.Balladyny"" 
, . . 

Cały ten świat fantastyczny i barwny, drwiąco-poe
tyczny sen o Polsce zapisany niezmiernie pięknym, 
przedziwnym, wyszukanym językiem rozpoznajemy bez
błędnie od czasów szkolnej lektury. 

Jest w „Balladynie" wielkie bogactwo treści- „dzie
sięć tysięcy celów" komponujących lekko surrealną, 
migotliwą wizję rzeczywistości. Ludzie, stwory, mity i 
żywioły, z którymi dzieli Słowacki „zamyślenie się" 
o rzeczach Polski i Polaków. 

Tak chętnie i często wystawiana jest „Balladyna" w 
teatrze. Uwięziona w dramacie fantazja inscenizacyjna 
domaga się wciąż nowych realizacji i twórczego, tea
tralnego myślenia. 

„Balladynie" tragicznej i niemożliwej przyglądamy 
się nieufnie - poprzez niezliczone historycznoliterackie 
refleksje. Czekamy na jej oczywisty finał . Czy coś je
szcze, czego nie znamy 1 rue wiemy na pewno, może 
nas w „Balladynie" zaskoczyć? 

Maria Schejbal 
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c;łosy o 'l..13alladynie ... 

W „Balladynie" przypadek rządzi rzeczywistością: wszystko 
dzieje się inaczej, niż się dziać powinno. To nasza specjalność na

rodowa - przewaga przypadkowości nad świadomymi aktami woli. 
Zasadniczym postulatem „Wyzwolenia" Stanisława Wyspiań

skiego jest wyzwolenie się od przypadku: „Musimy coś zrobić, co 
by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak wiele, co nie zależy 
od nikogo" . Tę myśl, to pragnienie wyraził wcześni~j Słowacki , 

pisząc „Balladynę" -dramat o przypadku i jego konsekwencjach. 
Nad „Balladyną" i nad naszą współczesną historią wisi Sofo

klesowe „niestety". Ukazane przez Słowackiego zdarzenia tworzą 
swoisty model polskiej rzeczywistości, która niewiele się zmieniła 
od czasu, gdy dramat powstał. Istnieje w nas naturalna tęsknota za 
harmonią i szczęściem, naturalny wzorzec pożądanego stanu rze

czy. A jednak nie wystarcza nam woli, umiejętności i uporu, aby 
ten wzorzec wypełniać treścią. W najlepszym razie naszą rzeczywi
stość kształtLtją sprzeczne interesy ambitnych jednostek. 

W „BalJaldynie" przypadkiem jest wszystko to, co nie realizuje 

konsekwentnie przesłania mitu świętej korony Lecha. Wiarygod
ność mitu nie jest ważna, skoro tkwi on w nas. Opowieść o cudow
nym pochodzeniu korony Popielów wskazuje na wartości zakorze

nione w tradycji, wyznacza drogę ich świadomego realizowania, 
na.dawania naszemu życiu - dzień po dniu - sensu, przeciwsta

wiania się przypadkowi. 
To ważne i cenne przesłanie „Balladyny". Warto wziąć je pod 

uwagę, podejmując istotne wybory i decyzje. 

Marek Gaj 

Na pierwszy rzut oka „Balladyna" wydaje się fantazją w lu

źnym bardzo znaczeniu tego luźnego określnika - tak wydała się 
ona doraźnej masie czytelników po ukazaniu się świeżo wyszłą 
książką („.) A przyczyna tego leży raz w tym, iż Juliusz nie był 

architektą, jak Zygmunt, ani rzeźbiarzem, jak Mickiewicz, ale był 
to poeta-malarz. (.„) Drugi raz - przyczyna tego leży także i w 

tym, że do tragedii własn~j stawił zarazem Juliusz teatr jakoby 
przenośny, w okładkach, że tak rzekę, książki schowany. Są tam 
dekoracje z liści rosami mokrych uwite - rzutami pstrego światła 
ozłacane - malin woni i konwalij pełne. ( ... )A to wszystko jasności 

planu pierwotnego i, że tak rzekę, harmonii zasadniczej szkieletu 
samego nie uwidomia - osi dramatycznej nie okazLtje - typów nie 
uwydatnia - owszem, zamglewa rysy główne i unieczytelnia rzecz, 
lubo w sposób dziwnie powabny. ( ... ) 

Smutne to jest i bardzo smutne to malin pełnego dzbanka roz
bicie, w tragedię Juliusza rozwinięte: LUD omackiem w lesie zabi
ty- TRADYCJAodklęta w pustelnictwo -MĄŻ jedyny, przy którym 
wszystkie męże przez poetów naszych kreślone blednieją, przy 
którym Mąż z „Nie-Boskiej komedii" jest niepewnym siebie dekla

matorem aJbo wielkim tylko na poczętą postać zarysem - Mąż osob
ny, Kirk01; fatalnością tragedii na zgubę wiedzion - PARAFIAl~ -
szczyzNA jedna dalej i coraz dalej rozlicznymi larwami swymi 

pnąca się, a w ostatnim sług poczcie KtIBIERzySTÓW już Ga.kich 
uosobieniem jest von Kostryn) chwytająca się ... CZASU coraz mniej 
- pokradziony intrygami - pogwałcony! - pioruny, te elementów 
sobie zostawionych wyraziciele, już bliskie. 

O Juliuszu Słowackim w sześciu 
publicznych posiedzeniach. 
Z dodatkiem rozbioru ,,Balladyny" 
Cyprian Kamil Norwid 
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„Myśl romantyczna, zafascynowana manichejską wizją wałki 
potęg Światła i Ciemności, zanurzona w satanjźmie, łucyferyźmie, 
demonjźmie, obserwująca z uwagą najdrobruejsze drgruenia pod
świadomości, zastanawiająca się nad tym, czy rozum jest moraJny 
i czy historia ma „wyższy sens" i czy jest on równoznaczny z sen
sem moraJnym, ta myśl bezustaruue zgłębiała tajemnicę demonów 
i łudzi, a może po prostu łudzi-demonów („ .) 

Woła życia poza granicami swego stanu społecznego, poza usta
nowionym przez ludzi prawem, wypełrua Balladynę. Dlatego jest 
ona bohaterką tragiczną - jak są rumi ci, którzy łamią prawa, by 
poznać ponadindywiduaJne ograniczerua indywiduaJn~j woli ( ... ) 

BaJladyna jeszcze rue zabija Boga Gak Nietszche, mówiący, że 
„Bóg tun~rł"), nie zastanawia się, jak bohaterowie Dostojewskie
go, nad konsekwencjami jego nieistruerua, rue mówi nawet, że Go 
rue ma - ona zawiesza ruejako Jego ist1uerue, ona chce tylko spróbo
wać żyć tak, jakby Go rue było ( ... ) Pozornie idzie po szekspirow
sku drogą zbrodlliczej namiętności władzy, aJe scena końcowa przy
nosi tutaj fascynującą 1uespodziankę. Zbrodllie składają się rue tyl
ko najej dramat psychologiczny,( ... ) lecz również - dramat meta
fizyczny. „Zbrodiuczy mus" BaJladyny rue naJeży do patologii zbro
ctru, lecz do jej metafizyki. ( ... ) 

Alina to jakby druga strona duszy BaJładyny. ( ... )Alina jest uo
sobieruem tego, co „dobre" w duszy BaJladyny i dlatego Balladyna 
musi ją zruszczyć przed wstąpieruem na swoją drogę „życia bez 

Boga" ( ... ) . . . 
Czy jednak w „drugiej duszy" Balladyny przebywajedymeAl1-

na? Ja „balladynowate" przeważa do czasu. Gdy „chłopianka" staje 
się królową, gdy spływa na ruą sakra urzędu królewskiego, gdy ma 
sprawować sąd jako swe najwyższe posłanructwo królewskie, wte
dy Balladyna staje się kimś innym. Wtedy Balladyna, która przed
tem zdobywając władzę była tylko wolą - teraz wciela w siebie 
prawo. I prawo wydaje wyrok na wolę . W scerue sądu konflikt woli 
i prawa sięga wyżyn dramatu światowego. ( ... ) 

Ale BaJJadyna rue jest „sama z Aliną" w dramacie Słowackiego. 
Iroruczną jej antagonjstką staje się Goplana. Postać to ruezmierrue 
istotna w poetyckim świecie Słowackiego, uosobierue Poezji roman
tycznej i jej kapryśnej siły kreacyjnej. Lecz rue tylko. To Goplana 
bowiem „plącze ludzkie czyny", będąc rówrueż uosobieruem irorui 
historiozoficznej. ( ... ) 

BaJladyna podJega działaniu tragicznej heterotelii - „innoceło

wości", rozbieżności , rozmijania się czynów, celów, zamiarów i 
wyników. Jest to istota „irorui losu", której działanie kreśli przed 
nami Słowacki. lrorua losu posłu~je się rówrueż Goplanąjako swym 
narzędziem i w końcu kpi sobie z niej zdrowo; jej ofiarą bowiem 
pada też Goplana - osi~anąwszy zupełnje rue to, co osiągnąć za
mierzała. 

" 
Ironia losu" - wieloznaczna i przewrotna - budzi w nas od-

czucia zarówno tragiczne, jak komiczne. Tak jest i w „Balladynie", 
komedii i tragedii zarazem" 

Maria Jcmion „ Obrona Balladyny" 

Pod znakiem przekonania o istnieniu ponadindywiduaJnego 
porządku kreślił poeta dramat sun-llerua Balladyny. Ale równolegle 
z przedstawionym już wielkim konfliktem psychologicznym, roz
wija się w dramacie konflikt polityczny: konflikt między ideą naro
du a koncep~jami państwa. Ujawnj się on w dramacie w dwóch 
postaciach. Jako dylemat prawa i władcy oraz jako konflikt mię
dzy charakterem kandydatów do tronu a ideą posłanructwa naro
du, symbolizowaną przez koronę Lecha. 

(Mieczysł[Ul} Inglot, Wstęp 
do: Juliusz Słowacki ,,Balladyna" 

BN seria I, nr 51) 
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Dałem premierę, która była na pewno najbardziej sensacyjnym 
wydarzeniem teatralnym po wojnie. Nie było gazety, ani tygodni
ka, nawet „Miś" dla dzieci i „Świerszczyk" zamieściły swoje recen
zje ze spektaklu. ( ... )Nieprawda, że my znamy naszą klasykę. Nim 
ją samodzielnie poznamy, zakładają nam już w szkole interpreta
cyjne klapy. Nim utwór przeczytamy, już wiemy, że to arcydzieło i 
już wiemy, o co w nim naprawdę chodzi ( ... ) 

Otóż przeczytałem „Balladynę" od epilogu czyli od końca. Bo 
epilog określa jej satyryczny kształt . Wpisałem ją w Paryski Cyrk 
Olimpijski z areną, w który wpisywał ją Słowacki, w którym to 
cyrku chciał ją kiedyś zobaczyć. Z czytania wynikło mi, że Gopla
na, sądząc z jej czynów jest czarownicą, jest wiedźmą, więc za
miast mjotły wsadziłem jej między nogi japoński motocykl honda, 
oczywisty współczesny symbol średruowiecznej miotły - fallusa! 

Doczytałem się w Grabcu pijanego - ludowego zamordysty, więc 
kiedy rozkazywał odbierać ludziom paszporty i wiązać dzioby pta
kom, postawiłem przed nim posłusznych wykonawców jego totali
tarnych zapędów, ubranych na czarno jak nasi w święta po)jtyczne 
wyżsi urzędrucy państwowi. ( ... ) 

Koniki na „Balladynę" sprzedawały bilety po trzysta złotych -
to było tyle co dziś na „Metro" - a najdroższy bilet do Narodowego 
kosztował - 25 złotych" 

A. Hanu.szkiewicz „Psy, hondy i drabina" 
Tekst dotyczy słynnej realizacji z 1974 r. 

w Teatrze Narodowym w Warszawie 

( ;łos o ron1ant Ykaeh 
N/aria Janion 

Gdy się poszuka w pamięci najba.rdzi~j popularnego, najczę
ściej używanego określenia „romantyka", to oka.że się, że jest nim 
- „ten, który marzy", „marzyciel'', „mru·zący" ( ... )Słowo „roman
tyczny", mające w swej genezie, ja.k wiadomo, pierwiastek roman
sowy, awru1turniczy, bajeczny, od razu wciągało w a.mę marzenia o 
jakichś zamierzchłych czasach, o jakichś nieprawdopodobnych 
przygoda.eh, o jakichś fantastycznych pejzażach i posta.ciach. Za
razem mru·zycielstwo podniesione zostało do rru1gi siły kreacyjnej 
równej boskiej. „Bogiem jest człowiek, kiedy marzy", powiada 
Holderlin. Ten człowiek to przede wszystkim czy raczej może wy
łącz1ue ru·tysta. Artysta bowiem stal się dla romantyków modelem, 
ru·cywzorem człowieka. ( ... ) 

Jul ius z Słowacki 
„Pustelnik: Z rozlicznego cudu 
korona Lecha sławną niegdyś była, 

W niej szczęście ludu , w niej kra.iny siła 
Cudem zamknięta. ... Oto ja wygnany, 
Lud pozbawiłem tej korony" 

(„Ba.lJadyna") 

„Rozpatrzywszy się Szaman w sercach owej zgra.i wygnańców, 
rzekł sam w sobie: zaprawdę, nie znalazłem tu, czegom szukał, oto 
serca ich słabe i dadzą się podbić smutkowi. ( ... ) 

A chorobą zgubną, mówię jest melancholia. i zamyślenie się zbyt
nie o rzeczach duszy. Dwie są bowiem melancho)je: jedna jest z 
mocy, druga ze słabości. Pie1wsza. jest skrzydłami ludzi wysokich, 
cl.ruga kamieniem ludzi topiących się. ( .. . ) 

A.zostawszy sam,Anhel)j za.wołał smutnym głosem: więc koniec 
już! Cóż robiłem na ziemi? byłże to sen?" (,,Anhe))j") 
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,,Polelum: Boże! Patrzaj z nieba 
Na tych dwóch ludzi przed stosem Weneda 
Konającego - patrzaj na tych ludzi, 
I pomyśl jakim ty dajesz stworzeniom 
Chwilę tryumfu i urągowiska! 
I przyszli - kiedy mój lud cały skonał! 
I przyszli, kiedy mój brat już nie żyje! 
I przyszli, kiedy niebo oświecone 
Łunami stosów, gdzie się palą trnpy ! 
I tu mi dają życie. O stworzenia! 
Czuję nad wami w sercu wielką litość 
I wielką wzgardę!" 

(„LiJia Weneda") 

„Postanowiłem niebiosa zatrwożyć, 
Uderzyć w niebo tak jak w tru·czę z miedzi, 
Zbrodniami przech-zeć błękit i otworzyć, 
1 kolumnami praw na których siedzi 
Anioł żywota, zatrząść tak z posady 
Aż się pokaże Bóg w niebiosach - blady ... " 

(„Król Duch") 

„Bo jestem z kraju smutnego Ilotów, 
Z kraju - gdzie rozpacz nie sypie kurhanów, 
Z kraju - gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych 
Zostaje smutne pół - rycerzy - żywych" 

(„Grób Agrunernnona") 

.I u I iu:-;z Sło\Vat:ki 

1 BO<J - 1 B-t9 
Urodził się w Krzemieńcu, zrnru·ł w Pa.ryżu, 

jego zwłoki spoczywają w Krakowie na Wawelu . Nierozer

walnie, duchowo związany z Polską, 

połowę swego życia spędził na emigracji. 

Obok Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida był 

największym polskim pismzem romantycznym, 

genialnym poetą: 

lirykiem, autorem „Dumy o Wacławie 

Rzewuskim", „Grobu Agrunemnona", 

„Smutno mi Boże", „Testrunent mój", 

Epikiem, twórcą „Godziny myśli", „W Szwajcru·ii", 

,,Anhellego", „ Ojca Zadżumionych", 

„Beniowskiego", „Genezis z Ducha", ,,Króla Ducha", 

drrunaturgiem, kreatorem „Marii Sturu·t'', 

,Ko di " Ball d " H t , ki " , r ana , „ a yny , „ . orsz yns ego , 

„Beatrix Cenci", „Lilli Wenedy", „Mazepy", 

~ " ,Ks. d M ·ka" „rantazego , , 1ę za aJ , 

„Snu srebrnego Salomei", 

mistrzem epistolografii. 
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'"rcatr flolski Biclsko-IJiał'-t 
ul. 1 Maja 1, tel. 284-51,52 
Rezerwacja biletów tel. 284-53 

Kasa biletowa czynna w dni powszednie 
oprócz poniedziałków w godz. 12.00-18.00 
oraz na godzinę przed każdym spektaklem. Tel. 284-51,52 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Marek Gaj 
Zastępca Dyrektora Sabina Muras 

Asystent dyrektora .. ....... .. .... ..... ........... .. ... ... .... ..... Maria SchejbaJ 
Kierownik literacłci ..... ..... „ . .. ..... . .... . ....................... Janusz Legoń 
Organizacja widowni .. „ „ ..... „ „ „. Grażyna Cholewka. , Beata Król 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny ... ... .... ... .. .............. .. ..... .. . Andrzej Żeromsłci 
Kierownik oświetlenia .... .. ..... ........ ............. .. .............. Jerzy Kocoń 
Akustyk ......................... ..... .. .... ..................... Przemysław Pestyk 
Garderobiane ..... „ „ ........•.. • ..... Czesława Gluza, Grażyna Caputa 
Rekwizytor .............................. ....... ..... ... ......... .. Andrz~j Gilowsłci 
Kierownik prac. perukarnłciej i charakteryzacji ..... Ryszard Paluch 
Prac. stolarska ... .. „ ... .... . „ ....... „ .. „ . ... „ .. . „ .... ... „ ... Czesław Łaciak 
Prac. maJarsko-butaforska ........... .... ... .... ..... . „ • .... .. Jerzy Golenia 
Prtac. ślusarska ...... .... „ ....... . „ .... .. ............... . ........... Rudolf Bizoń 
Prac. tapicerska .. .... „ .. ............... „ ................ . ........ Roma.n Byrdy 
Prac. krawiecka damska ........ Małgorzata Sowi.il.ska, Anna Wajda 
męska .. . „ ........ „ .......... „„ . ..... „ JózefWadowsłci , Zbigniew Kajzer 

redakcja programu Maria SchejbaJ 
na okładce projekt plakatu autorstwa Tadeusza Króla 

Projekty kostiumów 
Filona i Kirkora 

. Rys. Arma Smolicka 
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~ w całości - na raty bez oclsetek. 

mmomom -to sposób na inflację 
(każda rata stanowi nabycie „kawałka samochodu" 
i ewentualny wzrost ceny samochodu 
nie dotyczy już opłaconych rat) . 

mmomm -to odbiór samochodu 
według indywidualnego zamówienia: w wybranej 
wersji, kolorze, wyposażeniu , a także możliwość 
zamiany przyznanego samochodu na inny. 

mmomm -to pewność otrzymania 
samochodu gwarantowana umową z Fiat Auto 
Poland oraz pełna obsługa gwarancyjna. 

mmomomm -to członkostwo w AUTOTAK 
CLUB, czyli możliwość skorzystania ze zniżek 
i preferencyjnych warunków nabywania wielu 
towarów i usług. · 

mmomomm -to system sprzedaży ratalnej 
samochodów odnoszący niekwestionowany sukces 
.na polskim rynku. 

mmomomm -to ponad dwieście punktów 
w całej Polsce, w których można podpisać umowę. 

mmomomm -to nieangażowanie się 
w wysokooprocentowane kredyty ani systemy 
ratalne wymagające sporej gotówki „na początek". 

mmomomm -to niska wartość raty 
miesięcznej - taka, by nie stanowiła zbytniego 
obciążenia dla Klienta. 

mmomomm -to raty bez oprocentowania. 

mmomomm -to udział w losowaniu 
samochodu już po wpłacen iu pierwszej raty. 

Zapraszamy do Cenlrów Informacji i Sprzedaży AUTOTAK oraz do auloryzowanych dealerów Fiat Auto Poland na terenie całego kraju. 
Pod bezpłatnym numerem 1elefonu O 800 63335 dowiecie s i ę Pańs two o lokalizacji pozostałych punk16w sprzedaży AUTOTAK. 

Orwk..,rni.A. SCAL - Tomice 145. 34-100 Wadowice. lei /fa'JC. (0331351-59 


