
Balladyna  - czyli malinowa zbrodnia w teatrze.  

  

  Po trupach do celu… W przypadku tytułowej Balladyny ( „Balladyna”  Juliusza Słowackiego ) to 

przysłowie odbieramy dosłownie.  Można rzec o niej, że to zwykła wieśniaczka, córka ubogiej wdowy. 

Dziewczyna, której życie do końca będzie wiązać się z malutką, starą chałupką obok lasu. Nic bardziej 

mylnego. Los sprawił, że Balladyna wspięła się na szczyt hierarchii społecznej  i została królową.  

Może niezupełnie los, bo  gdy pewnego dnia nadarzyła się okazja do wyrwania się z biedy, Balladyna 

bez wahania zamordowała swoją siostrę, która stała  jej na  drodze do szczęścia.  Nie była to jedyna 

zbrodnia, jaką popełniła Balladyna.  

  Skupmy się jednak na teatralnej Balladynie. Krakowski Teatr Współczesny w czwartek 3 kwietnia  

wystawił „Balladynę” w kinie „Marzenie” w Tarnowie. Na widowni nie mogło zabraknąć uczniów z 

naszej szkoły. 

  Przedstawienie rozpoczęło się dość efektownie – od koronacji Balladyny. Ktoś może się zdziwić, 

dlaczego koronacja na początku, skoro to jedno z ostatnich wydarzeń w akcji  dramatu Słowackiego. 

Jednak w tej inscenizacji każda scena była ukazana w idealnym momencie. W ciągu pierwszych minut 

zobaczyliśmy dwa oblicza Balladyny – królową i wieśniaczkę. Tak mocny kontrast  sprawił, że 

zwracaliśmy jeszcze większą uwagę na kolejne wcielenia  bohaterki.    

  Mimo  tego, że było tylko 5 aktorów, sztuka została wspaniale odegrana. Żaden moment nie był 

nudny, nikt nie zastanawiał się ani przez chwilę, kim jest dana osoba – chociaż niektórzy aktorzy 

odgrywali kilka ról. Nie obyło się jednak bez braku  na scenie niektórych bohaterów.  Nie widzieliśmy 

danej osoby (jako aktora),  ale postać nie została  zignorowana,  co jest naprawdę wielkim 

wyzwaniem dla realizatorów.  

    Nie wszystko było tak jak w książce, ale, jak wiadomo, nie o to w teatrze chodzi, by odtworzyć 

sztukę słowo w słowo. Część wydarzeń zostało lekko zmieniona, ale mimo to wszystko było 

niesamowicie spójne. Nawet osoby, które nie przeczytały „Balladyny”, nie miały większych 

problemów z odnalezieniem się w świecie dramatu. 

  Największym zaskoczeniem okazała się być Goplana – pani jeziora Gopło – która zostało ukazana 

jako… łabędź. I to nie byle jaki, tylko rozmiarów rosłego mężczyzny. Na początku co niektórzy śmiali 

się z tego, jednak ta nietypowa postać dodawała sztuce lekko baśniowego charakteru, a o to (chyba) 

chodziło.  Aktorka grająca Balladynę  przedstawiła ją jeszcze lepiej, niż można było sobie wyobrazić.   

   Jak to w teatrze współczesnym nie mogło zabraknąć jakiegoś niecodziennego elementu. Wątpię, 

aby ktokolwiek, wybierając się na „Balladynę”, spodziewał się oglądać Grabca tańczącego w rytmie  

disco.  W tańcu towarzyszył mu Skierka, który przez połowę przedstawiania był kukłą wiszącą u boku 

Chochlika. Później nastąpiła  zmiana ról i to Chochlik był szmacianą lalką.  Jednak nawet jako kukła 

dana osoba brała udział w  wydarzeniach. 

  Nietypowe ukazanie  bohaterów – wspomniana wcześniej Goplana jako łabędź czy Chochlik i Skierka 

jako kukły – sprawia, że to przedstawienie na długo zapadnie  w pamięć. Dodaje też  przedstawieniu 

lekko fantastycznego posmaku.  Literacka „Balladyna” to typowy dramat, z odrobiną słowiańskich 

podań i wierzeń w tle (w końcu Goplana, czyli nimfa,  to część słowiańskiej mitologii).  Ta w teatrze, 

dzięki uwypukleniu postaci fantastycznych, to niemal baśń z jasnym morałem. Zła Balladyna zostaje 

ukarana – sama skazała się na śmierć i taka też kara spotkała ją na scenie. 

  Spektakl należy do tych, które uznać można albo za bardzo dobry, albo za nieudany. Moim zdaniem 

należy do tych bardzo dobrych. Gdybym miała okazję wybrać się jeszcze raz, uczyniłabym to z chęcią, 

bo na pewno zwróciłabym wtedy uwagę na wiele szczegółów, które wcześniej mi umknęły. Całe 

przedstawienie zasługuję na piątkę z naprawdę dużym plusem. Jedyną wadą przedstawienia jest to, 



że trwało za krótko. Ale to chyba najlepsza wada, jak może być w sztuce.  
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