


JULIUSZ SŁOWACKI 

PUSTELNIK: 
Cóż to? Zalane przed wiekami miasto 

Wołoią z Gopło do Boga o litość 
Płaczem wieżowym ... 

Póidę - nie wytrzymam -
Pójdę przeżegnać miasto potępione; 
Może spokoine pod modlitwą starca 

Snem cichym zaśnie w pogrobowei foli. 

J. S łowacki Balladyno 
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IRONIA ROMANTYCZNA 
I DUCH CZASÓW BAJECZNYCH 

Świat przedstawiony w Balladynie pozbawiony jest zwykłej 
logiki. Wszyscy tu kroczą własnymi drogami, na których 
jednak, jakby dla złowrogiej igraszki, ustawiono fałszywe dro
gowskazy prowadzące ku niechybnej zagładzie. Sprawiedliwy 
król Popiel Ili od lat dwudziestu pędzi nędzny żywot pustelniczy 
i jest stróżem narodowego talizmanu, owej „świętej korony", lecz 
jak najgorzej spełnił swoje zadanie. Fatalny przypadek sprawił, że 
korona ta, źle przezeń strzeżona, zgubiona lub po prostu 
wykradziona przez Chochlika czy Skierkę - przyozdobiła najpierw 
pijanicę Grabca, „króla dzwonkowego", podczas błazeńskiej za
bawy w zamku Kirkora, by następnie znaleźć się na głowie 

zbrodniarki Balladyny. Nadzieje więc Pustelnika - Popiela i rycerskie 
przedsięwzięcia szlachetnego Kirkora obrócą się ostatecznie wni
wecz i pierwszy z nich skończy z woli Balladyny (Akt V, w. 549) 
haniebną śmiercią wisielca, drugi zaś po tryumfalnym zwycięstwie 
nad oddziałami „Popiela krwawego", kiedy się wydawało, że już 
zapanuje w kraju upragniony pokój i szczęście, ginie z ręki 
podłego zdrajcy Kostryna, dowodzącego załogą Kirkorowego 
zamku przeciwko prawowitemu panu. 

Jednym słowem wszystko się tu niefortunnie poplątało, zarówno 
w odniesieniu do spraw państwa, jak i poszczególnych jed
nostek. Młodsza córka wdowy, Alina, wydawała się idealną 

wręcz kandydatką na żonę Kirkora i taki właśnie wybór byłby 
zapewne szczęśliwy także dla spraw krajowych - stało się zaś 

zupełnie na opak. Winno temu może Goplana, bo przez zwykłe 
zapomnienie nie powiedziała Skierce, którą z sióstr winien był 

Kirkor wybrać, Skierka zaś, będąc w niepewności i nie rozumiejąc 
intencji swojej pani, podszepnął Wdowie fatalny pomysł ze zbie
raniem malin. Ten przypadek ślepego losu zapoczątkował serię tra
gicznych wydarzeń. 

Sama zaś nimfo Goplana, „królowa Gopła", nadmiernie egzalto
wana i morząca o idealnej miłości z pierwszym napotkanym czło
wiekiem, trafia akurat na gburowatego Grabca, a nie na przykład 
na Filona, który imieniem przypomina postać z popularnej sielanki 
Franciszka Karpińskiego i jest tu sparodiowanym typem sentymen
talnego kochanka. 
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W ogóle postacie Balladyny są no swój sposób „szaleńcami". „Jak 
szaleją ludzie!" - stwierdza z goryczą i grozą Pustelnik po 
pierwszym spotkaniu z Filonem, a epitet ten nader często pojawia 
się w początkowych scenach w odniesieniu do Pustelnika, Kirkora, 
Filona, Goplany. Jednym słowem „ziemia, to szalona matko sza
lonych" - jak to po raz drugi uogólnił Pustelnik (Akt Ili, w. 378). 

Szaleństwo zaś sprzeciwia się rozsądnemu działaniu zarówno 
ludzkiego, jak i fantastycznego świata Balladyny. W dramacie 
tym rządzą jednak całkiem swoiste prawo, nie mające nic 
wspólnego ( ... ) ze zwykło logiką, no co pierwszy zwrócił jak 
najtrafniej uwagę Zygmunt Krasiński w anonimowym artykule 
„Kilka słów o Juliuszu Słowackim", ogłoszonym w poznańskim 

„Tygodniku Literackim" z r. 1841 . 

(„.) W artykule („ .) Krasińskiego czytamy, że „w Balladynie dwa 
światy: pierwotny, słowiański, i dzisiejszy, krytyczny („.) plączą się 

i spajają nieustannie". 

To połączenie dwu odległych od siebie epok, współczesnej i Po
pielowej sprzed „dziesięciu wieków", musi być niezgodne z na
turalnym porządkiem i „ta sprzeczność - jak powiada Krasiński -
wyradza się w ironię", która jest kluczem do właściwej 

interpretacji oraz zrozumienia tego dzieła. Nie chodzi tu jednak 
o - by tok rzec - „zwykłą" ironię, ujawniającą się w posz
czególnych wersach, zdaniach czy fragmentach utworu, opartą 
na całkowitej sprzeczności między dosłownym o faktycznym 
i zgodnym z intencją autora znaczeniem danego przekazu 
słownego, jaką posługiwał się między innymi Krasicki (na 
przykład w satyrze „Palinodio"). („.) 

Z tego („.) co mówi Krasiński, wynika jasno, ze chodzi tu 
o ironię romantyczną (chociaż jej tok nie określa), przenikającą 
całe dzieło, tkwiącą niejako w strukturze. 

ł 
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Gdyby istniał jakiś pradawny poemat o epoce Popielo lub 
w ogóle o polskich czasach legendarnych, no wzór epopei Ho
mera czy no przykład „Eddy" staroskandynawskiej lub „Pieśni 

Nibelungów" - to Słowacki nie mógłby, zdaniem Krasińskiego, 

z tą epoką tak swobodnie, tok „wszechwładnie postąpić". Nie 
byłoby tej „nieodbitej konieczności, która przymusza poetę do 
igraszkowonio z tym, co przeszło, a przechodząc nie zostawiło 

posągu po sobie". I tu wskazuje Krasiński no kolejną znamienną 

cechę ironii romantycznej, jaka się uwydatnia w Balladynie 
w niespotykanym wręcz gdzie indziej nasileniu, stwierdzając, iż 
„ciągła mieszanina tragiczności i komiczności wystąpić tu musi 
jako siła tworząca". Taka ironia sprzeciwiała się dawniejszej 
konwencji literackiej, bo w dość licznych wcześniejszych trage
diach temat zaczerpnięty z narodowych dziejów bajecznych mógł 
być potraktowany tylko poważnie, przemieszanie zaś tragizmu 
z komizmem (jak no przykład sceny z Grabcem, zwłaszcza jego 
„królowanie") byłoby nie do pomyślenia. ( ... ) 

Ironio ogarnia zatem cały świat w tym dziele przedstawiony, 

a świat ten sprawia wrażenie chaos u, nad którym jednak su
werennie panuje jego twórco. Nie bez powodu wyróżniomy tu 
słowo „chaos", bo ono włośnie stanowi szczególnie istotny skład
nik definiujący w ważniejszych próboch określenia zjawisko ironii, ja
kie się po1owiły w niemieckiej estetyce i filozofii romantycznej. ( ... ) 

Słowacki był typowym „dziecięciem wieku", w jakim przyszło mu 
tworzyć , i znajdował się w głównym nurcie Romantyzmu, którego 
jednym z najbardziej istotnych znamion było włośnie ironio ro

mantyczno. Z tego punktu widzenia jak najtrafniej interpretował 
Ba lladynę Krasiński, stosując do niej termin „ironio", o także 

w dalszym wywodzie pojecie „chaosu", pisząc, iż Słowacki posłużył 
się w tym dramacie taką „formą", która szczególnie okazało się 
odpowiednia do ukazania „chaosów", jakie miały miejsce w cza
sach „bajecznych". ( ... ) 
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„Zygmunt Krasiński ( ... ) uwydatniając tę właśnie cechę ironicz
nego stylu w Balladynie, użył arcytrafnego słowa „igraszko
wanie", które znakomicie oddaje swobodę i jakby niefra
sobliwość gry ironicznej. Podkreślił również, że owo „igraszko
wanie" jest w lej tragedii w pełni uzasadnione, głównie dzięki 
umieszczeniu akcji w czasach bajecznych, co zarazem ułatwiło 

swobodny dobór wątków, wprowadzenie anachronizmów, sytuacji 
tragicznych i komicznych, elementów realistycznych i baśniowych, 
świata ludzkiego i fantastycznego, które nawzajem na siebie wpły

wają, bo na przykład Goplana, obdarzona nadprzyrodzoną mocą, 
w niemałym stopniu przyczyniła się do powikłania ludzkich losów 
i stała się bezwiednie motorem tragicznych wydarzeń, ale i sama 
też w owej grze z ludźmi sromotnie przegrywa. Są wreszcie potęż
niejsze od niej moce tajemne, zespolone z przyrodą i także mające 
niemały wpływ na tok wypadków. Pustelnik po dramatycznej 
rozmowie z Balladyną o plamie krwawej na jej czole i o zbrodni , 
kiedy zostaje sam i snuje eschatologiczne refleksje na temat 
sądu ostatecznego, mówi: 

(. .. ) Bóg to wszystko s łyszy, 
Wszystko zamyka w te; okropne; trqbie, 
Co kiedyś będzie na sqd wołać ludzi 
- wtedy to właśnie słyszy „śmiech w lesie" i odgaduje, że 
„w lesie śmieją się szatani!" (Akt Ili, w. 449 - 451) 

Julian Maślanka, Juliusz Słowacki - „ Ba lladyna", 

(w:) Lektury polonistyczne Oświecenie - Romantyzm, 

red. A. Borowski i J S. Gruchało, Kraków 1997 
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O dramacie słowiańskim„. 
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Dramat jest najsilniejszą realizacją artystyczną poezji. Dramat 
zapowiada niemal zawsze kres jednej, a początek innej epoki. 
Należy w nim rozróżnić dwie warstwy odrębne: n apis a n ie 
a wystaw ie n ie. Dramat wymaga osadzenia na ziemi: potrze
ba gmachu teatralnego, aktorów, potrzeba pomocy wszystkich ro
dzajów sztuki. W dramacie poezja przechodzi w działanie 
wobec widzów. („.) 

Na początku każdej epoki słowo natchnione obiera sobie geniu

sze, by nadać jej popęd; ogół jednak długo pozostaje bierny, 
a wtedy sztuka używa wszelkich możliwych sposobów, wzywa do 
pomocy architekturę, muzykę, a nawet taniec, by ogół ten 
ożywić; lecz jeśli sztuka wyradza się w komedię, farsę, natenczas 
zanika. Dramat, w najwyższym i najrozleglejszym znaczeniu tego 
wyrazu, winien łączyć wszystkie żywioły poezji 
prawdziwie narodowej („.). 

W chórach tragedyj Eschyla i Sofoklesa znajdziemy wzniosłą 
poezję liryczną czasów pierwotnych, w ich dialogach epopeję od
tworzoną w działaniu, a w ustach postaci dramatu, Achillesów, 
Ulissesów, a nawet bogów, znanych już ludowi z powieści Home
ra, znajdziemy zaród krasomówstwa politycznego, które miało nie
bawem zabrzmieć na rynku miejskim. Nigdzie nie osiągnął dramat 
równej doskonałości, równie pełnej realizacji. U chrześcijan dra
mat poczyna się po epoce bohaterskiej, po wyprawach krzyżowych; 
wspaniałe jego zarysy mamy w m is ter i ach . Przedstawiano tu 
również cały wszechświat, tak jak go pojmowało chrześcijaństwo. 
Teatr ukazywał nam n ie bo wraz z duchami niebieskimi, ziem i ę, 
to jest właściwą scenę, krąg działań ludzkich, oraz piekł o, 
wyobrażane jako paszcza szatana, skąd wychodzili przedstawiciele 
zła, wszelkiego rodzaju, poczynając od zdrady, a kończąc na 
błazeństwie. („.) Dramat hiszpański i Szekspirowski udoskonaliły 
niektóre części składowe tego rozległego działu twórczości. („.) 

Należy tu raz jeszcze rozważyć zagadnienie cud o wnoś ci. ( ... ) 
Cudowność nie jest machiną poetycką wprowadzoną dla 
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zaostrzenia ciekawości czytelnika lub d la uczynienia poematu 

bardziej zajmującym; jest to istotna część każdego wielkiego 
utworu mającego w sobie cokolwiek życia. („ .) W każdym dziele 

poetyckim tkwi w głębi owo życie organiczne i niewyjaśn i one, ów 
pierwiastek tajemny, zwany w j ęzyku szkolnym cudownością, który 

wzmaga jąc się wraz z rozm iaram i utworu, w drobnych poezjach 

ukazuje się nam jako tchnien ie z wyższej kra iny, jako mgliste 

wspomnienie lub przeczucie świata nadprzyrodzonego, w epopei 
zaś i w dramacie przybiera widomy kształt i stoty boskiej. („ .) 

A teraz przypomnijmy sobie poetyckie wyobrażenia różnych ludów 

o świecie nadprzyrodzonym i rozmaite środki, za pomocą których 

ludy zbliżają się doń i z nim obcują. Mówil i śmy, że plemię celtyckie 

1est obdarzone drug im wzrok iem; („ .) lud germański („) 
posiada szczególny dar obco w a n i a z duch a m i . Znane są 

opowieści o duchach, spotykane w pobożnych legendach, w opi 

sach zjawisk magnetycznych. Lud s łowiański wierzył nade wszystko 
w istnienie tak zwanych upiorów („ .). 

Tak więc, aby utworzyć dramat, który by przez wszystkie warstwy 

Słowiańszczyzny, przez lud słowiański mógł być uznany za na

rodowy, trzeba by („ .) zagrać no wszystkich na1rozmaitszych stru

nach, przebiec wszystkie szczeble poez1i, od piosenki po epo
peję. („.) 

Polski dramat wznosi się wyżej; jest bardziej narodowy, o razem 
bardziej słowiański . Naprzód pierwiastek cudowny, świat nad

przyrodzony jest tu nie tylko poetycki i w duchu gminnym, ale już 

ujęty według pojęć rozwiniętych przez nasz wiek. Podobnie w sferze 

ziemskiej dramat porusza wszystkie zagadnienia nurtujące plemię 
słowiańskie (. .. ). 

Plemię słowiańskie nieprędko zapewne doczeka się realizacji 

swojego dramatu („.). Tymczasem poeci słowiańscy tworzący dra 

maty niechaj całkowicie zapomną o teatrze i o scenie. („ .) winni 
wziąć sobie za wzór słowiańskich bajarzy, słowiańskich wieśnia-
ków. ( ... ) 

Przytaczam te przykłady, oby odsłonić tajemnicę sztuki, jaką 

posiadają wieśniacy, poeci z urodzenia. Zachowali oni najcen
niejszą zdolność, zdolność podziwiania. Według jednego filo

zofa francuskiego człowiek różni się od zwierząt jedynie tym, że 
umie podziwiać. Jest to przeciwieństwem poglądów niektórych 

filozofów starożytnych, którzy jako dowód wyższości wskazywali 
zdolność lekceważenia wszystkiego, nihil admirari. („ .) 

Adom Mickiewicz, Ozie/o, t. XI, Warszawo 1955 



ADAM SROKA ukończył wydział reżyserii PWST im. L. Solskiego 
w Krakowie (1988). Twórca wielu autorskich przedstawień. Ważniejsze 

realizacje teatralne: w Starym Teatrze „Ptasiek" wg Whartona, „Taniec 
śmierci" Strindberga, „Wilk stepowy" wg Hessego; w Teatrze Ludowym 
„Kolejka", „Akt kobiecy w świetle" - przedstawienia autorskie; w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie „Sezon w piekle" wg Rimbauda oraz „Pta
siek" wg Whartona, w Teatrze Rozmaitości „Zestaw podróżny do śmierci" 
wg Sonta; w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie „Wilk stepowy" wg Hessego; 
w Teatrze Nowym w Poznaniu „Przemiana" wg Kafki; w Teatrze im. J. Ko
chanowskiego w Opolu „Wariaci na lodzie" wg Czechowa, „Dziady albo 
młodzi czarodzieje" wg Mickiewicza oraz „Kwiaty zła" wg Baudlaire'a. 
W latach 1996-99 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. J. Kocha
nowskiego w Opolu. Za swoje przedstawienia zdobył wiele nagród: Grand 
Prix za reżyserię „Dziadów" Mickiewicza na XXlll Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych „Klasyko polsko '98", I nagrodę za inscenizację „Dziadów" 
w ogólnopolskim konkursie no inscenizację dzieł polskich romantyków 
(nagrodo ministra kultury i prezesa ZASP-u), nagrodę artystyczną woje
wody opolskiego, o za swoją działalność jako dyrektor otrzymał prestiżową 
„Złotą spinkę" „Nowej Trybuny" opolskiej oroz nominację do Paszportu 
Polityki 1997. 

IZA TORONIEWICZ ur. 1970 w Warszawie. Absolwentko Wydziału wzor
nictwo przemysłowego i scenografii ASP w Warszawie (1998). Dyplom pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. Współpracowało z warszawskimi 
teatrami jako asystent scenografa: Teatr Ateneum „Sen wujaszka" F. Do
stojewskiego, reż. M. Boratyńska (1996), Teatr Dramatyczny „Jak wam się 
podoba" W. Szekspira, reż. P. Cieślak (1996), „Elektra" Sofoklesa, reż. 

K. Warlikowski (1997), Teatr Powszechny „Ostatnie dni ludzkości" K. Krau
sa, reż. P. Cieślak (1997). Samodzielne realizacje: „Wyspo" A. Fugordo 
i W. Ntshono oraz „Opowiadanie o zoo" E. Albee'ego w Teatrze Studio 
„Buffo" (1996), „20 lat odkrywania Gordzienic", reż. A. Ottone w Teatrze 
Małym (1997), „Dziady albo młodzi czarodzieje" wg A. Mickiewicza, reż. 
A. Sroka (1997) - nagrodo za scenografię no XXlll Opolskich Kon
frontacjach Teatralnych „Klasyko polsko '98"; „Fragmenty z Szekspira", 
reż. M. Wojtyszko - spektakl dyplomowy Wydziału Aktorskiego AT 
w Warszawie (1999), w teatrze Baj Pomorski w Toruniu „Mały Książę", reż. 
R. Pokojski (1999). Jest autorką kostiumów do serialu pt. „Co cię znów 
ugryzło" w reż. M. Wojtyszki (1998). 

KRZYSZTOF SZWAJGIER - w lotach 197-82 kierownik muzyczny Teatru 
STU, autor muzyki do wielu spektakli tego teatru (m.in. „Spadanie", 
„Sennik polski", „Exodus", „Donkichoterio"). Zainteresowany tzw. teatrem 
alternatywnym oraz twórczością Gombrowicza (muzyka do „Operetki", 
Meksyk 1979; „Iwony, księżniczki Burgunda", Paryż 1992). Jest autorem 
muzyki do opery „No bosaka", premiera w Ferrarze - Włochy 1983. 
Bardzo sobie ceni współprace z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, 
gdzie zrealizował m.in. muzykę do spektakli „Dziady albo młodzi 

czarodzieje" wg A. Mickiewicza oraz „Kwiaty zło" wg Boudloire'o. Muzykę 
Krzysztofa Szwojgiero wykonują także soliści i zespoły na festiwalach 
i koncertach muzyki współczesnej. Obecnie jest kierownikiem muzycznym 
Teatru Ludowego w Krakowie. W krokowskiej Akademii Muzycznej zajmuje 
się zagadnieniami muzyki najnowszej. 



im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kroków 
e-moil: info@ bogotelo.krokow.pl 
www.bogotelo.krokow.pl 

Telefony: 
centralo 422 26 44, 422 66 77 
sekretariat 422 18 15, 422 12 37 

Dział obsługi widza tel/fox 422 45 44 oraz 422 66 77 w. 11 
e-moil: bilety@ bogotelo .krokow.pl 
Rezerwacjo biletów indywidualnych i grupowych 
sprzedaż kornetów no spektakle własne i występy gościnne 
pon. - pt. w godz. 10-16, sob. proc. w godz. 10-13 

Koso biletowa 422 66 77 w. 12 
czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałków 
w godz. 1O-13 i 16-18 
w niedzielę 2 godziny przed spektaklem 
Przedsprzedaż biletów no dany spektakl rozpoczyna się 
14 dni wcześniej i kończy 2 dni przed spektaklem 

koordynacjo procy artystycznej, asystent dyrektora 
Reneto Derejczyk 
kierownik muzyczny 
Janusz Butrym 

Zespół techniczny: 
pracownio krawiecko damsko Halino Mi.iller 
pracownio krawiecko męsko Lucjan Ochotny 
garderobo damsko Krystyno Łozińska 
garderobo męsko Władysławo Jachym 
pracownio perukarska Janino Wątor 
pracownio tapicerska Eugeniusz Wiatr 
dekorator Tereso Pipczyńsko 
rekwizytor Beoto Kowicko 
światło Morek Oleniocz 
dźwięk Włodzimierz Marecki 
brygadier sceny Mariusz Błoż 

Redakcjo programu Moniko Wąs 
Projekt graficzny Urszula Czernicka, Agato Stańczyk 

Sponsorzy 




