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Scenariusz przedstawienia „Ballady i Romanse”- wersja teatralna oparta o 

motyw ballady „Lilije”  Adama Mickiewicza. 

Autor tekstu poetyckiego i scenariusza: Daria Galant 

 

 

Występują: 

Rusałki Mickiewiczowskie (młodzież) 

Rusałki Mentorki (trzy postaci kobiece) 

Grupa młodzieży 

Jasiek 

Manipuella 

Chór Seniorek, Chór Młodzieżowy i soliści  

Tancerze 

Scena 1 

Występ – Pieśń Chóru 

 

Scena 2 

Występ tancerzy – etiuda taneczna 

 

Scena 3 

(w trakcie śpiewu na scenie układają się aktorzy: grupa rówieśników: 

Janek, Manipuella, przyjaciele Janka)  

Śpiew solowy 
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Scena 4 

(Na scenę wbiegają Rusałki Mickiewiczowskie 

ubrane na biało, w wiankach- dzieci wołają wesoło) 

 

Z Mickiewiczem za Pan Brat rusza dzisiaj morał w świat 

Opowiemy o „Lilijach”, o postawach typu „żmija” 

O przyjaźni nieprawdziwej, o manipulacji żywej 

Która również dziś istnieje 

O niej szepczą nasze knieje 

By uczulić wszystkich z nas 

I na dobro znaleźć czas!!!! 

 

Scena 5 

Śpiew Chóru Młodzieży 

 

Scena 6 

Rusałka Mentorka nr 1 

(wychodzi na środek, spokojnie spaceruje , mówi prozą) 

„Lilie” Adama Mickiewicza w swoich założeniach opowiadają nie tylko o 

żonie, która podstępnie zabiła męża i ukryła jego ciało a potem poprzez podstęp 

i manipulację, kłamstwa, przedstawianie nieprawdy, próbowała dalej żyć, 

zbierając dla siebie korzyści. W treści głębokiej to opowieść nader współczesna, 

ponadczasowa. To opowieść o Manipulatorce bądź Manipulatorze  i zjawisku 

manipulacji. Bo manipulacja nie ma płci – po prostu jest.  
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Rusałka Mentorka nr 2 

(odzywa się, stojąc nieopodal) 

Manipulator nastawia ludzi przeciwko sobie, kłamie, cechuje jego postępowanie 

perfidia. Działa zawsze na własną korzyść. Czerpie przyjemność z cudzego 

nieszczęścia, chce zaistnieć cudzym kosztem. I jest jeszcze ważna rzecz, która  

manipulacji przyświeca: żeby nikt się nie dowiedział, co ta osoba zrobiła i jaka 

jest naprawdę. Stąd dba o swój PR, często udając, że pomaga innym, że jest 

fajna, wesoła, uczynna. Lecz jej duszę trawią złe intencje i zawiść. Gdy kogoś 

chce zniszczyć, jest gotowa na wszystko. Nie ma zasad, nie ma sumienia, nie ma 

godności i charakteru. Uśmiecha się do ludzi, lecz ten uśmiech jest nieszczery i 

fałszywy. 

(w tle rozlokowana grupa nastolatków powtarza szeptem wraz z Rusałkami 

Mentorkami) 

Fałszywy, fałszywy, fałszywy 

Zafałszowany zafałszowana  zafałszowany 

Fałsz, fałsz, fałsz 

 

Rusałka Mentorka nr 3 

(odzywa się, wychodząc z poza grupy rówieśników, z lilią w dłoni symbolem 

czystości intencji) 

Opowieść dzieje się w czasach współczesnych. Środowisko młodzieżowe. 

Jasiek nasz bohater  

(wskazuje dłonią na aktora) 

To imię zaczerpnięte z ballady” Romantyczność” . Jasiek jest fajnym gościem. 

Szczerym, autentycznym. Jest lubiany i szanowany w swoim środowisku. A to 

jego koleżanka, jedna z wielu...  

(tu wskazuje ręką na aktorkę, stojącą za winklem) 

To Manipuella. Imię znaczące – od słowa manipulacja. Manipuella nie może 

znieść, że Jasiek ma dobre relacje z innymi i nie może znieść, że inni lubią go. 

Po prostu jest zazdrosna. O co? Właściwie nie wiadomo? Manipuella nie lubi, 
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kiedy jest dobrze między ludźmi. Syci się konfliktem. Lubi, jak dokoła jest złość 

i zawiść. Wtedy rozkwita. Lilie przy niej więdną  

(podnosi rękę do góry i pokazuje białą lilię) 

 

(w tle rozlokowana grupa nastolatków powtarza szeptem wraz z Rusałkami 

Mentorkami) 

Manipuella lilii nie lubi. Rozkwita ostem- tym się dziś chlubi. 

 

Rusałka Mentorka na 1 

(wychodzi na środek, spokojnie spaceruje) 

Manipuella rozpoczyna swój proces psychicznego nękania Jaśka i zabijania jego 

dobrego samopoczucia. Zacznie od dobrego słowa dla swojej ofiary. Musi go do 

siebie przekonać. Zacznie kadzić, stosować pochlebstwa- by Jasiek jej uwierzył.  

Odciągnie Jaska od jego przyjaciół a potem...  

 

(w tle rozlokowana grupa nastolatków powtarza szeptem wraz z Rusałkami 

Mentorkami) 

Wyrachowanie, wyrachowanie, wyrachowanie 

 

Rusałka Mentorka nr 2 

(odzywa się, stojąc nieopodal) 

A potem będzie karmić Jaska kłamstwami, co niby o nim mówią jego 

przyjaciele, że go naprawdę nie lubią, że go obmawiają i wyśmiewają się z 

niego. A tymczasem on zacznie jej wierzyć, bo przyjaciele zaczną zachowywać 

się z rezerwą. Dlaczego? Bo Manipuella również pójdzie do przyjaciół Jaśka i 

tak samo im zacznie mówić, że Jasiek ich nie lubi, że nimi gardzi, że się z nich 

wyśmiewa. 
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Manipuella 

(nagle zaczyna szlochać, zwracając się do publiczności) 

Jasiek mi powiedział, że was wszystkich nie lubi  

Że z wami się nudzi , że sobą się chlubi. 

A ja mu mówiłam, że jesteście spoko.  

Lecz on wami gardzi- jak na moje oko 

 

Scena 7 

Solo na pianinie- etiuda muzyczna 

 

Scena 8 

(Jasiek kontaktuje się ze swoimi przyjaciółmi: zabawa, wesołość, dyskusja- 

widać dobre relacje– podgląda go Manipuella) 

 

Rusałka Mentorka 1 

On ma przyjaciół i ma ich względy  

On czuje sercem- -podąża tędy  

(przykłada ręce do serca swojego i kołysze się) 

 

Rusałka Mentorka 2 

(zbliża się do Manipuelil) 

A ona sama w złości swej trwa 

Zazdrość o przyjaźń- ona to ma 

 

(przykłada ręce do swojej głowy i kołysze głową) 
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W nieżyczliwości, złości swej ginie 

By nie być sama- wypowie imię 

 

Manipuella 

(wychodzi zza rogu, wesoło) 

Jasiek, Jasiek cześć!!!! Ale się cieszę, że cię widzę! Tylko ja się cieszę, bo oni.. 

 

(tu wskazuje na grupę rówieśniczą, przerywa jej chór Rusałek 

Mickiewiczowskich) 

 

 

Chór Rusałek Mickiewiczowskich 

Oj biedny Jaśku, nie daj się zwodzić 

Nie daj jej nigdy za sobą chodzić 

Nie daj się mamić, nie dawaj wiary 

Ona chce włożyć w ciebie swe mary 

Nie chce być sama w swoim obłędzie 

Oj co to będzie, oj co to będzie 

 

Scena 9 

Występ solowy – etiuda muzyczna na gitarę 
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Scena 10 

(Na scenę wychodzą Rusałki Mentorki. Zacytują  „Zdania i uwagi” Adama 

Mickiewicza, jako odpowiedź na ciąg dalszy historii Jaśka) 

 

Rusałka Mentorka nr 1 

Adam Mickiewicz: „Zdania i uwagi” 

„Egoizm” 

Nie ten jest egoistą, kto od ludzi stroni 

Ale ten kto za bliźnim, jak za łupem goni 

 

 

Rusałka Mentorka nr 2 

„Potwarz  i pochlebstwo” 

Pochlebca i Potwarca za zasługą łażą: 

Brzydź się więcej pochlebstwem, niżeli potwarzą 

W potwarzy dla dobrego jest zawżdy nauka 

Pochlebstwo złych zatwardzi a dobrych oszuka 

 

Rusałka Mentorka nr 3 

„Mądrość” 

Nauką i pieniędzmi drudzy cię zbogacą; 

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą. 
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Scena 11 

Solo – śpiew, etiuda muzyczna na pianino 

Scena 12 

 (tajemnicza postać kobieca nadchodzi z oddali. Postać Świtezianki  w ręku 

trzyma lilie): 

I dlatego wiedzcie mili i kochani 

Że na bożym świecie nie jesteście sami 

Lilia jest symbolem, co przybyła z nieba 

Symbolem czystości a tego nam trzeba 

Trzeba nam miłości i dobrego słowa 

Niech już idzie do was ta liliowa mowa 

 

(kładzie rękę na sercu, wręcza lilię osobie z publiczności. Następnie Rusałki 

Mentorki biorą lilie z dzbanu, znajdującego się na scenie i rozdają 

publiczności) 

 

Scena 13 

(W tym czasie na scenę wchodzi Chór Seniorek i Chór Młodzieżowy-  śpiew 

kończący)  

 

Kurtyna 

 

Koniec przedstawienia 


