
2.tJ . 
I 

I TlłTllW ITDllCllY~~ 
Wśród »znikomych • • c1en1« 

BALLADY I ROMANSE."*) są 
'' sztuką słabą, ale nie aż tak złi:i 
jak to się wydaje po zobaczeniu 
przedstawienia w Teatrze Młodej 
Warszawy. Kiedy czyta się te.n nie 
tyle udramatyzowany co racze] w 
formie dialogowej opowiedziany frag
ment z życia mJodego Mickiewicza, 
można w nim znaleźć coś z atmosre
ry tamtych lat 1 tamtych czasów ta
kich, jakimi je znamy z podręez111-
ków i pamiętników. Jakbyśmy pa
trzyli na obrazek ilustrujący hJ;;tunę 
literatury, skreślony z niewąLphwą 
kulturą, napisany ładnym językiem, 
ale nie dający niczego nowego, nicz.e· 
go świ eżo przeżytego o Mickiewiczu, 
:> jego poezji. o świecie. 

W zetknięci u ze sceną, słabości 
„Ballad 1 romansów" Maliszewskiego 
występują z całą jaskrawością. Napi
sać sz tukę o wielkim człowieku , o 
wielkim poecie - tą sprawa bardw 
trudna. Jeśli autorowi uda się uchwy
cić bodaj odrobinę tej wielkości 1 za
razem przekonać widza, że ogląda po
s tać żywą i prawdziwą - to już wie
le. Udało się to Maliszewskiemu w 
znacznym stopniu w „Drodze do 
Czarnolasu" - sztuce o Janie Kocha
nowskim. Tu natomiast Mickiewicz -
kochanek Maryli i Mickiewicz - fi
lomata przesuwa się przez trzy akty 
jak nikły cień. Można by powiedzieć 
slowami „Switezianki". 

„Snuje ai ę pC!ra znikomych cleni; 
Jest to z m!odz'eńcem dziewica". 
Zresztą wątek miłosny wychodzi 

nawet lepiej niż filomacki. W ' tym za
kresie coś się tu przynajmniej dzie
je, choć to, co się dzieje, ma w sztu
ce bardzo wątłą podbudowę we-
wnętrzną. Natomiast sprawa filomac
ka rozpływa się w dyskursach i opo
wiadaniach, z których nic nie wvni
ka, choć na końcu Mickiewicz zosta
je aresztowany. 

A poezja? Słyszymy ze sceny spt"Jnt 
wierszy Mickiewicza wypowiadanych 
zresztą nieraz w dość nienaturalnych 
sytuacjach. Wiersze oczywiście są 
piękne, ale jeżeli tylko one przypo
minają nam w sztuce, że autor ,,Lilli" 
był wielkim poet11 , to po ćo cala . .;żbu
ka? Lepiej już wziąć do ręki i P!·że
czytać tomik „Ballad i romansów" -: 
ale tych Adama Mickiewicza. Nii<:fość 
~ztuki Maliszewskiego uderza tym 
bardziej , że przec1ez mamy utwór 
dramatyczny o tym samym temacie, 
o nieszczęśliwej miłości poe ty 1 cza
sach filomackich , utwór nam1~tJ11y, 
goracy, buntowniczy - IV i III częsć 
„Dziadów", 

Mimo wszystkich mankamentów 
sztuki Maliszewskiego, można sobie 
wyobrazić. że dobry teatr dołożyw
szy właściwych starań o wydobyc;e 
nastroju • kolorytu historyc?.nego 
zrobiłby z niej coś w rodzaju stare
go dagerotypu, który gwoli n.mld 
oglądałaby młodzież szkolna. Może 
miałoby to nawet Jakiś urok staro.. 
świecczyzny„. 

Niestety! • 
To, co zrobił Teatr Młodej WarszawY, 

było ponltej tego, co wypada bądt co 
bądź stoł"czneJ scenie, ponlt.ej motllwoścl 
aktorów. Słaba sztuka oddana w słabe 
ręce retyserkl RENY TOMASZEWSKIEJ 
stawała się chwilami wprost śmieszna. 
Niezaradność w ustawianiu postaci I roz· 
wlązywanlu sytuacji, brak podkreślenia 
nielicznych zresztą bardziej dramatycz• 
nych momentów sprawiły, te przedsta
wienie rozlażllo się w sennej nudzie. 

Do tego dochodziły błędy w obsadzie 
aktorskiej. Miałem kilkakrotnie sposob• 
DOŚĆ pisać o t'l1.•*-'•m tal"ncl~ WTE!'lł .AWA 
l\llCHNIKOWSKIEGO w TOiach charak· 
terystycznych. Ale to nie aktor dla roll 
Mickiewicza. Robił grymasy rozkapryszo• 
nego chłopaka, a Jego ruchów l mln cza.
sem motna się było naprawdę przestra• 
szyć. Nie dziwilibyśmy się gdyby Maryla, 
którą z landrynkową poetyckości& grała 
JANINA ANUSIAKOWNA, wolała w ta• 
klej sytuacji Puttkamera. Ale nfe, bo ten 
hrabia znów przypominał na scenie ra· 
czeJ kamerdynera. C'ót z tego, te 
ELŻBIETA ŁABUNllKA (Wrreszczakowal, 
ALINA JANKOWSKA (Teklunla), MAt.· 
l';Oll7.A"l'A L0"J"1"TOWTC'7. 'f>•ti• Kowal· 
ska) były poprawne, te BOHDAN NIE· 
WINOWSKJ (Tomasz Zanl I BERNARD 
MICHALSKI !Michał wer~szczaka1 stara· 
U się uwierzyć w to, co mówią, le 
DANUTA PRZESMYCKA stworzyła ne· 
czywlścle udaną postat malej Rozalki. 
Wszystko razem przedstawiało smutny 
obraz fta tle podszytych wiatrem, tan• 
detnych dekoracji ZF.NOBIUSZĄ STRZE· 
LECKIEGO, przywolując•·ch Jakiś ponur)' 
niemal cmentarny na•tróJ. 

AUGUST GRODZICKI 

•) Aleksander Maliszewski - Ballady 
t romanse - Sztuka w 3 aktach - (Teatr 
Młodej Warszawy). 


