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amek zbudowano na wysokim wzgórz.u nad rzekól. 
Wzgórze było strome i skaliste i nosiło nazwę Wa
welu, a rzeka płynęła w zakrętach w stronę północ
ną i nazywała się Wisła. 

Miasto Kraków zaczęto budować w dole, wśród bagien 
i strug. które płynęły tędy do Wisły. Tutaj rozlewiska i mo
C?ary broniły dostłi'pu; ażeby było jeszcze be71picczniej tu 
mieszkać i budować domy - otoczono miasto dokoła, naj
przód ostrokołem z drewnianyoh pali. a potem murami obron
nymi i rowami zwanymi fosami. Obcych !Przybyszów, kup
ców i wędrowców z dalekich stron wpuszczano do miasta tyl
ko przez nieliczne bramy i ty1ko w dzień. 

W zamku na Wawelu mieszkali pierwsi. mieSZikańcy tych 
stron, wojowie z rodu Wi 'lan, rycerze, a potem książęta i kró
lowie ze swym dworem. W mieście pod Wawelem osiedlali si~ 
ludzie, którzy nie wojowali ale żyli spokojnie z pracy własnych 
rąk. Prowadzili oni inne życie niż rycerze i władcy, budowali 
z drzewa a potem z kamienia swoją handlową osadę i wyra
biali wiele przedmiotów codziennego użytku w rzemieślniczych 
warsztatach. 
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W czasach, o jakich opo
\\dada sztuka o f.farlurcc, 
miasto było już duże i bo
gate. $ciągali do niego ze 
wszystkich stron cudzo
ziemcy - Niemcy, Ho1en
drzy, Włosi, Francuzi; rze
mie "lnicy, kupcy, uczeni. 
Zagraniczni i miejscowi 
budowniczowie wznosili 
piękne kośc'oły i kamie
nice. W środku Rynku wy
budowano wielką halę tar
g(jwą, a w j j , bogatych 
kramach sprzedawano wie
le zamor ·kich i krajowych 
towarów. W 1.-rakowski.ch 
drukarniach drukowano 
wspaniałe l{Sięgi. A w 
Akademii Krakowskiej u
czyli się studenci czyli 
żacy z całej Polski. PO\:ci Król Zygmunt 1 stary 
pi all tu swoje wiersze - (drzeworyt współczesny) 

malarze malowali obrazy. 

Wiek szesnasty, na którego początku panował w Polsce król 
Zygmunt I Stary nazywano złotym wiekiem, albo wiekiem 
Odrodzenia. Polska byla wtedy potężnym państwem. Polityka 
króla pol kiego wpływała na losy całej Europy. Hołd Prus, 
przyłączenie Mazow za, które dotąd było oddzi lnym państew
ki m, potem - za panowania Zygmunta Augusta - unia 
z Litwą, poszerzały jej granice. 

Małżeństwem króla polskiego in teresowaly się rządy wszyst
kich największych państw i może dlatego twyswatano mu na 

drugą żonę piękną i młodą księżniczkę włoską - Bonę Sforza. 
Przybyła ona <lo Krakowa z dalekiej Italii, gdzie mieszkała ze 
swą matką Izabellą Aragońską, przywożąc do Polski wspaniałą 

drogocenną wyprawę i wiele dzieł sztuki. W czasie jej pano
wania jeszcze bliższe stały się stosunki Polski z zagranicą. 
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Ona popierała budowni

czych i arty tów. opiekowała 

się naw 'Tni gmachami, a 

także brała udział w rzą

dach swego męża. 

Zabawna hist01;a o „Far

furce królowej Bony" opo

\Viada nam właśnie o tych 

odległych czasach sprzed 
czterystu przeszło lat o 

dawnym Krakowie i dworze 

królewskim. 

Żył wówczas na Wawelu 

w otocz!'łniu swych dworzan 

Król Zygmunt August w wieku chlopli:
cym (drzeworyt W5półczesny) 
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Królowa Bona 
(drzeworyt wspólcz ny) 

i rycerzy mądry i poważny 

król Zvgmunt, piękna królo

wa Bona, małe królewny 

i we oly królewicz Zyg

munt August. Żacv psocili 

i deklamowali wtedy ła

cińskie wi rszc. mieszczki 

handlowały w kramach na 

Rynku. 

W tej wesołej, barwnej 

komedii jest nie tylko pio

senka i zabawa ale także 

prawda o czasach króla Zvg

munta i królawej Bony. 



Prawdą jest to, że królowa Bona, mimo swej mądrości 

i wykształcenia. była porywcza i często gniewała się na sv.roich 
dworzan. Prawdą jest, że król Zygmunt ul gał jej woli i radom 
i nawet trochę bal się jej gniewu. Prawdą jest, że król i królo
wa bardzo dbali o wychowanie swego synka - następcy tronu 
Zygmunta Augusta. A że mały królewicz uciekał przed swym 
surowym nauczycielem i płatał mu psoty - tego stę już 

poetka domyśliła, bo tak robią wszyscy chłopcy we wszystkich 
cz.asach. 

O błaźnie królewskim Stańczyku nie ma dokładnych danych 
w starych aktach. Opfaali go za to poeci, a przede wszystkim 
Mikołaj Rej, który go nazwał „Rycerzem prawdy". Ten wesołek 
„trefniś" , albo raczej „mędrzec Jego Królewskiej Mości" naj
mądrzejsze rzeczy mówił jak gdyby żartem i przypadkiem, 
możnym panom mówił prawdę w oczy, nikomu się schlebiał. 
Legenda i wieść o Stańczyh."U przetrwały do dziś. Dużo o nim 
pisano i wielki malarz historyczny, Jan Matejko malował go 
wiele razy. 

Garncarz przy pracy 
(dr:zeworyt :.r. XVI wieku) 

Anna Swirszczyńska wierna 
legendzie włożyła w usta Stań
czyka wiele zabawnych i mąd
rych słów. Także i wesołe, pełne 
śpiewek i żartów życie w mieś
cie, na Rynku krakowskim -
opisała autorka sztuki wedle 
prawdziwych badań i doku
mentów. 

Historię o żonie złego kuśnie
rza Bartłomieja. która poszła ze 
skargą na męża do ·królowej 
Bony wyczytał uczony historyk 
doktór Pociecha z aktów sądo
v..-ych grodzkich. Nie wymyśliła 
jej Anna Swirs:oczyńska, tylko 
ją trochę zmieniła i ubrała w 
wesołe wiersze. 
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Kram kupca 
(drzeworyt z XVI wieku) 

Ale ni gdyś rzeczyv.riście król 

Zygmunt na prośbę żony wziął w 
obronę biedną kobietę i nawet wydał 
królewskie swoje pismo w tej spra
·wie. 

Spytacie może teraz jak to było 
na prawdę ze stłuczoną farfurką 

czyli wazą fajansową, bo farfurkami 
nazywano w tamtych czasach fajan

se? Nie wiem. Nde żądajcie od poety 
żeby pisał samą prawdę historyczną, 

bo z tego wynikłoby uczone dzieło 
a nie wesoła sztuka. 

Autorka sztuki o farfurce wiele 

rzeczy sobie wymyśliła. Ale nie wy

myśliła t go, że w tym czasie wiele 

najpiękniejszych przedmiotów z me

talu i porcelany, wiele prawdziwych 

skarbów sztuki wędrowało .z Włoch 

do Polski w ślad za królową Boną. 

Prześliczne materiały, hafty, klejnoty 

przywiozła ze sobą królowa w wy

prawie, posłowie przywozi·li jej od 
Drwal pny pracy 

{drzeworyt :.r. XVI wieku) 

matki wiele cennych podarków. Dużo 

pięknych rzeczy sprowadzała arna 

przez kupców krakowskich, a przede 
wszystkim przez Bone:z.:a ... 

Rodzina mleszczuńska przy stole 
(drzeworyt z XVI wlek.U) 

Były także na pewno włoskie fa

janse i farfury. Rodzimy krakowski 

przemysł rozwijał się i kwitł także 

w czasach królowej Bony, a ona 
otaczała go opieką. I 
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Na wzór włoski zakładała 

na Zwierzyńcu i gdzie ind.zlej 

\1; paniałe ogrody. Uczyła swe 

dworki robienia pięknych 

haftów. Polscy rzemieślnicy 

·arni wedle wła nych wzo-

rów, robili wiele, ale bardzo 

to możliwe, że jakiś kra

kow ki garncarz na \\ zór 

„ ło ki zdołał zrobić ozdobną 
Lekcja w S2kole 

c11neworyt z xv1 wtekul wazę z fajansu. 

Czy Agatka na prawdę kochała Szymona Donicę czy 

wyszla za niego za mąż? I tego nie wiem. 

Pisarz za'i\SZie musi coś zmienić, coś dodać, coś ułożyć 
am - żeby jego utwór zachwycał nas i bawil 
w cza ach 0 których opowiada nam sztuka o farfurce, 

kwitły v.·esołe obyczaje i zabawy na dworze wawelskim. Tań
czono wdzięczne tańce a celowała w nich sama królowa Bona, 

przedstawiano ztuki i krotochwile, śpiewali włoscy muzycy, 
w kapeli królewskiej dźwięczały bębenki i trąbki, wtórowały 

im flety, harfy i lutnie. 

Na dziedzińcu 'Pałacowym 

walczy li dy cerze w świetnych 

zbrojach, a ich turniejom 

przyglądały się z krużganków 

strojne damy. 

Do takiej dawnej zabawy 

z czasów Odrodzenia podobna 

jest dzisiejsza komedia; łączy 

w sobie 'prawdę i żart. śmiech 

i wzruszenie. 
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Spacer w ogrodzie dv.orskim 
(drzeworyt % XVI wteku) 

Za chwilę podniesie się w 
górę kurtyna, na której nama

lowano powałę sali wawelskiej, 

~kad patrzą od lat na życie 

Krakowa rzeźbione głowy. 

Zobaczymy na własne oczy 

do tojnego króla Zygmunta 

Starego, jego małżonkę królow" " Rozmawiający dworzanie 
Bonę, wesołe dworki, mądrego 1c1rzeworyt z XVI wteku) 

i dowcipnego Stańczyka, ·wygadane krakowskie mieszczki 

i ma1ego królewicza.. Usłysz.ymy piosenkę i żartobliwe słowa, 

które zbliżą do nas surową prawdę dawnych wieków. 

RUR „CZ \\IE Z 110 TO IE 

Kultury 
m tu
l każde 

Wypełnione kupony konku O\\e należy w ·ci ć i pn I ć na adres 
Teatru Młodej Warszawy, cena w Pałacu Kultury 1 Nauki im. J . Stalin 
~ Warszawie, podaJąc 1mlę I nan\ isko, dre i ek dziecka oraz dres 
szkoły, do której uczęszcza. 
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SŁOWNICZEK 

al ten bas 

ambra 

asinus asinorum sae
cula aeculorum 

bandura 
lutnia 
cytra 
arfa 

bean 

blekot 

bławaty 

cech 
Cyceron 

farfurka 

frant 

gęśliki 

ilus'erissima regina 

kołac.r: 

kołpak 

k<Hneciianci 
M ta 

jedwabna tkanina przetykana zlotem 

wydzielająca przyjemny zapach s~bst~cja, 
powstająca w jelicie i woreczku żółClOWID 
wieloryba; używana do wyrobu leków i 
pachnideł 

po łacinie osioł nad oslamL na wieki 
wieków 

·trwiowe islrumenty muzvczne, na których 
gra się szarpi.qc Lruny palcami 

tak dawniej pogardliwie nazywano nowo 
przyjętego do uczelni tudenta 

trująca roślina 

tak nazywano dawniej tkaniny jedwabne, 
zwlaszcza barwy błękitnej 

zrzeszenie rzemieślników jednego fachu 

uczony, polityk i znakomity mówca, żyjący 
w starożytnym Rzym.ie 

talerz farfurowy. Farfuorą nazywano daw
niej fajans i porcelanę 

żartowniś, spryciarz 

dawniej używany instrument ~rnzYc:-nv. 
złożony z det;zczułki, na któreJ napięto 
kilka strun, oraz - myczkn 

po łacinie: najaśniejsza królowo 

placek 

wysoka czapka futrzana 

komediantami nazyWano dawniej aktorów 

ucządzona z przepychem izba mies7kalna 
we dworte, zamku czy pałacu 
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FARFURKA 
„ 

KROLOWEJ 
BONY 

WIDOWISKO W III AKTACH 

Z MUZYKĄ 

MIECZYSLAWA DROBNERA 

PREMIERA 
W PAŃSTWOWYM TEATRZE Mł.ODEJ WARSZAWY 

SCENA \V PALACU KULTURY I NAUKI 
22 LIPCA 1955 ROKU 



OSOBY: 

Królou·a Bona JRE, A MALKIEWICZ Małgor.:ata MAGDALE:: A SADOWSKA 

Król Zygmunt Star u J\:'DRZEJ KONIC Kuśnier.;:owa STEF.ANl.A KORNACKA 

Królew cz DA.NUTA PRZESMYCKA Kufolerz LUDOSŁAW KOZŁOWSKI 

Stańc..:yk RYSZARD M.ARZECKl Lariebnlk WLADYSLAW .JANECKI 

Agatka JAl INA A>.'fi.JSI.AKÓWNA Ksl~gar.: ZB!G. 1EW PRUS 

Anulka dworki HALIINA JEZIERSKA Lutnik HENRYK CZYŻ 

Beatka królowej DAN1J'I'.A MANCEWICZ Rymarz JAN F.ANDRI 
Urszulka ?I ?I a Ja &:ZSIU1d6' .UO uau. 

Marta Wrona ALIJ.TA ROSTKOWSKA 
Posel z Italii BOLESLAW ~OSTRZYŃSKI Barbara. Gqsior ALINA DZIERZBICKA 

Ochmistrzyni Jk.1\llNA OWCZARSKA Ka~ka Duda LUCJA GULARSK.A 

Ochmistrz WOJCIECH ZAGÓRSKI Pr:ekupka z papugami STEFANIA STASZEWSKA 

Dama dworu IRENA SZEMPLIŃSKA Zak Bartoszek ZOFIA RACIBORSKA 

Strażn k I JÓZEF BOKOTA Żak Wojtaszek KRYSTYNA WOWKONOWICZ 

S:ymgn Donica MICHAŁ GAZDA Żak III IRENA szy. 

DAMY DWORU, DWORZANIE, PAZIOWIE, MIESZCZKI, RZEMIESLNICY, ŻAKI 

INSCENIZACJA I REZY ERIA; MARIA BILLIŻANKA 

.ASYST REŻYSERA: WOJCIECH ZAGÓRSKI 

DEKORACJE: RO:MUAI1D NOWICKI 

KOSTIUMY: lRENA „'OWICKA 

UK.LAD TANECZNY: JERZY KAPLTŃSKT 

KIEROWNICTWO l\IUZYC~'J"E: ZOFIA LOSAKIEWICZ 

DYRYGENT: JAN PRUSZAK UWAGA 

Oglądając uważnie przedstawienie będziecie 
mogli wziąć udział w Konkursach, znajdujących 
się wewnątrz programu na tr. 10 - 14. 



Asystent techniczny reżysera i i=--picjent: 

Józef Bokota 

Sufle:-: Kierowmik techniczny: 
Marla Ciani-Sulikowska Bohdan Siedlecki 

Swiatlo: 

Wojciech Rebkiewici 

Kierownicy Pracowni: 

Malarsko-Modela tor.: Krawieckiej: 
Henryk Palisz Józefa Keler i Józef Kasprzak 

Stolarskiej: Peruka ko-fryzjer kiej: 
Jan Liberek Franci zek Cieślak 

Tapicer: 

Marian Wódec'ki 

Brygadier sceny: 

Andrzej S<> bo lew ki 

koniekty 

kugla:rz 

łaziebnik 

łyk 

ochmistrz 

oracja 

piżmo 

płatnerz 

rana, ranae, ranis etc. 

regal 

retoryka 

erenissimae rex 

strop 

trefniś 

turniej 

tynf 
Wergiliusz 
Owidiusz 

żak 

tak nazywano dawniej konfitury 

sztukmistrz 

posługacz w publicznych łazienkach 

tak dawniej pogardliwie nazywano nale
żących do tanu mieszczańskiego miesz
kańców miast 

wychowawca i nauczyciel 
dzieci 

królewskich 

uroczy.ste przemówienie okolic1.no'ciowe 

pooiadająca silny i pecyficzny :zapach 
substancja, wytwarzana przez or~anizmr 
zwierząt zwanych piżmowcami; używana 
do wyrobu leków i pachnideł 

w dawnej Polsce - nt'mieślnlk trudniący 
się wyrobem ipanceczv tarcz itp. przętu 
rycer~kiego 

po łacinie: żaba. żaby, 7.abie itd.: je t to 
odmiana Iowa łaciński o przez przypadki 

muzyczny instrument przypominający małe 
organy 

nauka pięknej wymowy: retoryki uczono 
dawniej w szkołach 

po łacinie: najja niej zy królu 

ozdobny sufit 

błazen, wesołek 

lgrz.yska czyli walid rycerskie w wiekach 
średnich, ·tóre odbywały się w ściśle 
oznaczonych warwlllach. Biorący w nich 
udział rycerze mieli się wykaulć odwagą, 
zręcznością i iłą. Walczono konno - na 
kopie. lub piei;zo - na miecze lub mD.czugi 

pieniądz, dawna srebrna moneta polska 

wielcy poeci cSOtarożytnego Rzymu 

żakami nazywano dawniej studentów 
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