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tH O sen_tymentalnej balladzie 
i przewracającym sią mikrofonie 

Powiadają, że „Ballada • 
łamb'ch dniach" Grodsleńlkiej 
i Jurandota najpiękniejsze 

. swoje partie zawdzięcza trze
ciemu autorowi - Jenem• 
WuoW'HJem• i powiadaj4c 
tak, mają rację. Bo jest w tej 
muzyoce lirycznej i rzewnej 
właściw;r ton o tamtych 
dniach: zaduma, ciepło •xaz 
dystans spowodowany przemi
nięciem ćwierćwiecza; bo jest 
zbudowana z autentyzmu pio
senek tamtych dni i owego 
specyficznego genre'u lekko
ści, finezji, tak podziwianych 
onegdaj w „Kabarecie Star
szych Panów", w którym pio
senka była dobra n.a ws-zy
stko„. 

Jest pczeto dobra i na tę 
„Balladę", 7loŻ004 z anemicz
nej fabułki : perypetii wzaje
mnego poszukiwania się dwoj
ga młodych ludzi, rozłącw
n;rcll przez powstanie war
szawskie oraz złożoną ze wspo
mnie6 autentycznych samej 
Stefanii Grodzieńskiej, która 
będąc wówczas spikerką Pol
skiego Radia w Lublinie, o 
Krystynie $pikerce opo
wie~ ż sympatią prowadzi 
oe&ywiście, że jeet w tej opo
wieści i sielankowa atmosfera 
przyjacielskich przekomal"Zań, 
i waląc;r się z hukiem grat
mikrolou, i wsz;rstkie wraki 
techniki, które nie przeszka
dzają uruchomić rozgłośni, i 
sprawa butów przydzielonych 
przez ministra, i bimber z 
musztardówki, słowem 
mnóstwo maciopkich realiów, 
z k~órych tale łatwo spre a
rować sentymentalne ciepełko 

Scena zbiorowa. 

autenty:unu tych dni i które 
dopiero po ćwierćwieczu grze
jlł ora-z podlegają zupełnie 
łatwej transformacji z utra
pieti w urodę życia tworzo
nego od podstaw. 

Jest w nas zresztą głód 
wspomnień równie silny jak 
brak sceniczny utworów o tej 
tematyce. Toteż nazwawszy już 
tę prawdę po imieniu . - z 
lżejszym sercem można po
dejść do konkiretnego tematu, 
czyli „Ballady o tamtych 
dniach". Bo „Ballada", co by , 
się o niej nie rzekło, jakoś 
ten głód usiłuje zaspokoić i 
{frają ją teatry: jedne z przy
mrużeniem oka i wypuento
waniem właśnie owej balla
dzie przystojącej idealizacji 
małyoch utrapień, inne bardziej 
serio - jako dokument jra
maturgiczny o tamtych dniach. 
że lepsza jest ta pierwsza 
metoda - nikogo chyba nie 
trzeba przekonywać, tak jak 
nie trzeba przekonywać , że 
bardziej przylega do -samej 
k"Omtrukcji „Ballady", prostej, 

opartej na obyczajowym ske
czu, na szybkiej zmianie '!Ce
nek, w których aż gęsto od 
wspomnianych już drobniut
kich realiów. Myślę, że dlate
go tak łatwo sentymentem 
reagl1jemy na sentymentalizm, 
tak pogodnie uśmiechamy się 
pny naiwnych perypetiach z 
gratem - mi~rofonem, czy 
tak spokojnie znosimy tę zży
tą rodzinnie gromadkę spike
rów, którzy nic nie robią, tyl
ko · się kochają, się wspoma
gają, się douczają i w ogóle 
są idealni. Bo miło jest czło
wiekowi czasem zobaczyć baj
kę o pionierskich czasach z 
całą ich odmiennością rodzą
cych się dopiero struktur spo
łeczno-politycznych oraz ludzi 
- aniołów.„ 

Gdy zaś już nie bardzo się 
nam chce ciepło uśmiechać , 
bo zajęcie to ckliwe na dłuż
szą metę - to wtedy się tro
chę pozżymamy na debilowa
tą pannę z obszarniczej rodzi
ny, na paniusię z kanapy i z 
pierwszych nieudolnych re
portaży o antysocjai;stycznvm 
stosunku do rodzącej się rze
czywistości - no i zaczyna
my słuchać ślicznych melodii 
Wasowskiego. 

W Teatrze im. W. Siema
sskowej te melodie akurat nie 
najszczęśliwiej przyrządzono i 
okrutnie serio potraktowano. 
Miałam czasem wrażenie , że 
w teartalnym ensemblu poja
wił się amatorski zespół żoł
nierski, ze szczegółowo opra
cowaną choreografią i bardzo 
zasadniczym d yrygentem od 
chóru. To, co zapewne Wa-

Fot. Jerzy Olma 

sowski zamyślił jako inter
medium nawiązujące do tam
tych dni, nie nazbyt już do
kładnie zapisane w naszej pa
mięci, jako piosenkę powra
cającą różnorakimi wspomnie
niami, kojarząeą się ledwie z 
historią faktów, dostaliśmy 

porządnie wypucowane, gład

kie, oczyszczone z improwiza
cji, którą narzucała przecież 
ulotna chwila i umowność 
teatralna. Zatem melodie, jak
kolwiek się ostały, znalazły 

wykonanie rozmijające się z 
ich UTOkami„. 

„Balladę o tamtych dniach" 
reżyserował Stanisław Bieliń
ski i choć bardzo widocznie 
się mordował, żeby tę opo
wi ść ujednolicić, mimo to zo
ba yliśmy serial skeczów, 
se i scenek, przy których 
lu tie i tak przystaną na 
eh ilę, żeby posłuchać wła
śn e o tamtych dniach. Bo 

istnieje · w nas głód wspom
nień równie silny jak brak 
scenicznych utworów o tej te
matyce. W tym momencie 
spostrzegłszy się, że zdanie 
już na innym miejscu pomieś
ciłam spróbuję raczej zanu
cić którąś z ślicznych meło
dii, melodii dobrych na wszy
stko.„ 

Teatr im. W. Siemasr.kowej: 
Stefania Grodzieńska i Jeny 
Jurandot „Ballada o łamtych 
dniach". Muzyka Jeny Wa
sowski. Reżyseria - Stanisław 
Bieliński. Asystent reżysera -
Adam Fornal. Scenografia -
Wojciech Sieciński. Aktorzy -
Zofia Gorczyńska, Maria Gó
ral, Zofia Grabska, Anna Ku
jałowics, Danuta Markiewica, 
Unsula Nowacka, Elwira Tur
ska, Jadwiga Wysocka, Sta
nisław Bieliński, Tadeuss 
Czarnowski, Adam Fornal, 
Zdzisław Kozień, Antoni Kos
sowski, Jeny Kulicki, Kle
mens Myczkowski, Jan Sta
warz, Zenon Stramski, Ceza
ry Sokołowski, Feliks Woiu 
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