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U rodz.ona w Warszawie, od lat związana 
z Krakowem, Anna Świrszczyńska należy do 

grona c-• .młowych pisarzy pol ·kich. Upra,wia ;: po
wodzeniem wiele ga1tunk6w literackich: powieść, 
nowela, utwory sceniczne, utwory poetyckie. 
Pisze w większości dla młodzieży, czylują ją jed
nak i młodzi i dorośli. Szczególną popularnością 
cieszą się jej utwory o tematyce hi torycznej 
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U rodlona w Warszawie, od lat związana 
z Krakowem, Anna Swirszczyńska należy do 

grona czołowych pisarzy polskich. Uprawia z po
wodzeniem wiele ga•tunków literackich: powieść, 
'l'IOwela, utwory sceniczne, utwory poetyckie. 
Pisze w większości dla młodzieży, czytują ją jed
nak i młodzi i dorośli. Szczególną popularnością 
cieszą się jej ut wory o tematyce historycznej 
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Przebieg zdarzeń 

AKT I. Sztuka rczgrywa się w Krakc ie w w. XVI 

w okre~·e wielkiej potęgi państwa polskiego, za pa· 

ncwania króla Zygmunta I Starego z dyn~słii Jo

gidłcnćw craz jego ior.y Bony, z pochodzenia 

WloS?!ri. 

Frzedstawi~nie rozpoczyna pics":ika sł wn:;:io 

z mądrcści blczna l1 ći~ ·;r. icgo S!c .':ciyl:a, peiem 

śpiewcją dworki królowej. Jedna z dworek Agatka 

1-:ocha s'ę w ha ows' im rx.:!mieil. iku Sr1me>r.la Do

niq, 1-:tóry robi r.ię'·:ie mi~y I dzbany z porc"lan~, 

ale królowa ni" pozwała no to ma!ż ńsh·;o. Następ

nie \łthod:i Bona ipiewając o potędze sweg.:> pcii

!łwo, s ict.1ości dworskich zabaw i o swym kapryś

nym usposobieniu. Potem król Zy9mur1I śpiewa o 

swej lagodncści, zomilowaniu do pe ·cju i pobl ż

liwości wobe~ humorów żony. Wlasnie dz:ś Bona 

jest w złym humorze I lc16ł napróżno stora. s;ę ją 

rczwc~ lić. Rozwes'!ła ją d„plero pr1ybycic posła 

Italii cd jej matlci. Pcs!I przy oii j.j w dar:e nio

zwykle pięl:ną i rzadką ~ nz _ z pcrcclany, no której 

E?ono jc:dla, gdy bylo dzi.ckiem. Uradowano króło-

wo kaie dworkom podać na tej wazie orz.chy. Na

stępuje scena małego królewic1a ze swym uczonym, 

cle nudnym ochmistrzem, k•óry wciąż zapędza go 

do nauki łaciny, do czytania Wergiliusza i Cy·ero

na. Zjawiają ~ię dworki z wazą, która pada na 

ziemię i tłucze się. Dziewczęta uciekają. Dlozen 

Elc1iczyk zbiera skorupli i chowa je. Bona nie mo

~qc doczekać się dworek i wazy z orzechami wpa

da t gniew, wobec czego król, który lubi spokój, 

Hyjcżdia z dwcr1anami na lcviy. Zrozpaczone dwor· 

Id n !erzojq się z.:i swego nieszcz · cia krółeNlc;o

w: i uciekojq z zamku pncd gniewem Bor1y. Akt I 

I ończy scena mi cJzy krółewicz.m a Stańczykiem, 

który usiłuje go pociouyć po od j;ciu d iorck. 

AKT li. - keja i:r:eno~i s: ... na rynek krakowski 

pod Sukiennice. Rezolutne przekupki chwalą swe 

tcwary, żaki tcńczą, łazi bnik wzywa wszystkich do 

pójścia do łaźni. Wiośnie wtedy wchodzą dwor i, 

Jo..tóre uciekły z zamku i opo11iadcjq prz kupce Mal

e1;;,n:ccie, ciotce Szymona Donicy o st:uczeniu kosz

townej wazy. Nudchodzi Szymon. Agatka i Szymon 

nie moją teraz żadnej nadziei, ieby rozgnie ~ano 

krółcwa zgodziło się na ich mołi~ńst io, ięc mlo-

dii i gnają się no za nze. Agatka musi opuścić 

Krc.ków i wracać na wieś do ojca, Szymon z żalu 
postanawia iść w świat. Sytuację zmienia nadejście 

Stańczyka, który każ żakom za :rócić odchodxą

cych i proponuje Szymonowi sklejenie skorupek 

' ozy. Okazuj się to możłi , wtedy Stańczyk pod

suwa Szymonowi myśl zrobi nic nowej wozy takiej 

s mej jak stluczo:io. Szymon pocią!' owo waha się, 

ponieważ dotąd nikomu pozo ltollą nL udało ~i 

tego zrobić, potem zgadza si pnystąpić do prc;:y 

angaiujqc w t ccly s ·ój majątek. 

A !CT Ili. - Akcja z;iów rozgrywa s'.ę na króbw· 

slim zamku na Wcwelu. Dworki, kl r dotąd ukr1-

waly się przed królową na mieście, o· m'elily si" 

u ad~iern przyjść do bó:c•vicza. Ale w:ośni l::!dy 

nadeszła Dona rozmo i jqc : ~ leskim pos!em o 

toj .m iczym zni ni ciu ozy wloslo.icj. Eic:fo dziew

nęta nie zdą~yly si ukryć. Królowa żq:I od nich 

przyni sienia wazy, a gdy do iaduje si , ż została 

ona stluczcna, wyp dza je z zamku. Syluach ra· 

tuje Slańczy , który - ku zdum'cniu wszyltkich -

p :yncsi wazę i staw;a jq przed królo ~q śpiewając 

przy tym czcrcdziej ie laklęc:ia. Królowa ~ ·p~da w 

świetny humor, tańczy z dworkami, potem pyta, 

s ąd się \'IZic;la woza. Stońoyk opowiada bajeczkę 

o czarodziejskim, skrzydlatym rumaku, który ją przy· 

~ iózl z Italii. Bono i dworki przerażone. Stańczyk 

mówi, ie istoto, dzięki Uórej wazo stoi przed kró

ło q, znajduje się na zamku poza c!rzwiami kom

naty i proponuje królowej otwarcie C:rz ~i. Niewia· 

sly mrśłą, ie chodzi lu o skrzydlatego rumaka i co· 

fają się z łc;ki m. Drzwi ot.vi:?ra sam król, który 

y;ł śnie nadszedł. Ukazuje się Szymon Donica i je· 

go ciotka Małgorzata. Król nagradza Szymona za 

11obienie pięknego cacka, Stańczyic mówi o m:lości 

~zymona i Agct' i. Królowa nie zgadia się no to 

małżeństwo, pe.tern jednak daje s:ę ubłagać, ponie

waż j!!st w świetnym humcm!. 
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U rodzona w Warszawie, od lat związana 
z Krakowem, Anna Świrszczyńska należy do 

grona czołowych pisarzy polskich. Upra•wia z po
wodzeniem wiele gaitunków literackich: powieść, 
nowela, ut\\rory sceniczne, utwory poetyckie. 
Pisze w większości dla młodzieży. czytują ją jed
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cieszą się jej utwory o tematyce hLo;;torycznej 
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Rzecz d7łeje się w Krakowie w XV wieku 



TEATR ROZMAITOŚCI 
W KRAKOWIE 

Inspicjent: 
JERZY BRASZKA 

Sufler: 
BOLESŁAW SMIAŁOWSKI 

Kierownik techniczny: 
ADAM MALARZ 

Swiatło: 
MARIAN KUCIARA 

Realizacja akustyczna: 
WŁODZIMIERZ CIAPA 

Kostl11my wykonano w pracowniach teatru pod 
kierownictwem: 
WŁADYSŁAWY BIRONT I WOJCIECHA 
WISŁY 

Prace malarskie: 
MARIAN KOŁODZIEJ 

Prace butaforskie: 
EUGENIUSZ BUJAŃSKI 

Nakrycia. głowy: 
HALINA PAZDERSKA 

Prace perukarskie: 
MARIAN ZALESZCZUK 

Rekwizytorzy: 
ZDZISŁAW DUDZIK. JAN WĘGLARZ 

Brygadier sceny: 
JAN SMÓŁKA 

U rodi;ona w Warszawie, od lat Z\Viązana 
z Krakowem, Anna Swirszczyńska należy do 

grona czołowych pisarzy polskich. Uprawia z po
wodzeniem wiele ga unków literackich: powieść, 
nowela, utwory sceniczne, utwory poetyckie. 
Pi ze w więk'zości dla młodzieży. czytują ją jed
nak i młodzi i dorośli. Szczególną popularn-0ścią 
cieszą się jej utwory o tematyce historycznei 
pisane pięknym ool ·kim ięzykiem, bogate w z.da
rzenia, intcre ujące w tr<>ściach. 

Jej . z.tuki są chętnie grywane przez teatry. 
Są one bowiem komponowane z dużą znajomoś
cią rzemio·ła dramaturgicznego, absorbują wi
dza tak zewnętrzną faMurą, jak i celnością pro
blematyki. „Strzały na ulicy Długiej" i „Odezwa 
na murze" obe.;iz.Jy liczne sceny poi kie i zagra
niczne, wszędzie zyskując uznanie widza i kry
tyki. 

Komedia hi toryczna „Farfurka. królowej Bo
ny" również grana była przez wiele teatrów 
(m.in. w Warszawie, ostatnio zaś wystawiła .ią 
Pailstwowa Operetka Sląska w Gliwicach). Sztu
ka w posób dowcipny i anegdotyczny ukazuje 
deka wy fragment polskich dziejów. Fabuła „Far
furki" osadzona jest w latach Odrodzenia (kon
krn~nie: pancwanie Zygmunta Starego), latach 
bujne[\o rozkwitu Rzeczypospolitej niemal we 
wszy tkich dziedzinach (:ztuka i kultura, go<'PO
darka, handel ilp.). „Farfurka" jest wynikiem 
fikcji literackie.i, niemniej jednak opiera się ona 
w dużej micrze na prawdzie historycznej. 

C iekawe to było małżeń. two - Zygmuntowie. 
On miał przydomek Stary, a ją zwano Bona. 

On był spokojny, nawet bierny i za wszelką ce
nę miłujący pokój, w rezultacie 9poiwod-0wał u
padek polityki Jagiellonów (nie wyzyskał nawet 
świetnego zwycię hva pcd 0:-szą). A Bona, młod
sza od niego o 27 lat. córka dumnych książąt 
mediolań,kich Sforza, była gwałtowna, kapryś
na. de:>. potyt"Zna, ale nieprzeci tnej urody i by
slrośd umysłowej. Bona zasiadała w sejmle, mic-



szala się do polityki wewnętrznej i zagranicz
rnej - niechętna Hab~burgom domagała się na
wet rewindykacji Ślą. ka - frymarcąła stano
wiskami, próbowała zorganizować własne stron
nictmo. Kiedy pod wpływem Bony Zygmunt I 
Stary usiłował przełamać przewagę możnowład
ców, ci zorganizowali szlachlę i udaremnili pla
ny królew kie rokoszem, zwanym „wojną koko-
zą". Pod koniec życia Bona przeniosła ię do 

Bari, gdzie otruł ją jej własny doradca J. Pac
coda, agent Habsburgów. Wywiozła z Polski o
gromne boaactwa. Jeszcze w czasie pobyt 
w Krakowie umieściła pieniądze Polskie w ban
kach wio kich i pożyczyła H's7lpanii 430 tysięcy 
dukatów. 
Jednakże Zygmunt I Stary i jego druga mał

żonka Bona mają także swoją chlubną kartę 
w dziejach Polski. nie mówiąc o tym, że syn ich 
Zygmunt August należał do najpotężniej zych 
władców naszego kraju. Byli przede ·wszy. kim 
wielkimi protektorami nauki i kultury. Prcpa
gowali najbardziej postępowe idee swojej epoki. 
Zasłużyła ię tu zwła zeza Bona, przez którą o
żywiły się mocno kontakty Pol ki z Włochami, 
krajem, gdzie k\vitła sztuka, nauka i ku ~un. 
Włochy nul"lowały od dawna nowe iprądy. Już 
w XIV stuleciu zrodził si<; tam humanizm, któ
ry w oparciu o literaturę starożytnych Greków 
i Rzymian przeciwstawiał się dogmatyzmowi i 
formalizmowi śre:lniowiecza. 

Na gruncie humanizmu, pod wpływem wiel
kich przeobrażeń społecznych i gospodarczych. 
zrodził się w XV tuleciu renesans. zwany w Pel-

ce Odorod-.:eniem. Prąd ten charakteryzowała la
icyzacja kultury i nauki. racjonalistyczny świa
topogląd. przeciw. tawny myśli średniawieczncj 
Zaintere owano się życiem doczesnym i pi knem 
świata zewrn;trznego, zwrócono uwagę na indy
widualność człowieka i jego stosunek do świata 
W tej atmo !erze Rene. ans wyrył przemożne 
znamię na wszystkich dziedzinach życia umysło
wego. Rozwinęły się nowe gałęzie nauk przyrod
niczych i technicmych, obudziło się zaintere~-0-
wanie kulturą antyczną. zrodziła się literatura 
narodowa w pc:;zczeaóJnych krajach . W sZJtuce 
i nauce pow_ tały pomniki nieprzemijającej war
tości. Leonardo da Vinci, Michał Anioł. Rafael. 
Tycjan . Dlirer. Orlando do Lasso. Pale. trha -
oto kilka ~enialnych postaci epoki Renes;irisu. 

P-01. ki Renesans przypada na wiek XVI, a 
zwłaszcza Aa pie!'IWszą połowę tego c tu lecia, czyli 
cza~y Zvemunta Starego i Bony. Literatura pol
ska ;i:, Mikolajem Rejem, Andrzejem Fryczem
Modrzew kim l Janem Kochan-O\\" kim przeży
wała swój zloty wiek. Z ideami Odrodz nia wią
zała się działalność naukowa :Iikolaja Koper
nika. ajwybitni<.?i zym pomnikiem poi. kic~o 
budownictwa renesan owego je. l Kaplica Zy"
muntow-ka, zbu:iowana w latach 1519-1531 

Odrodzenie dokonało ogromnego przewrotu 
w polskim życiu kulturalnym i urny łowym XVI 
wicku. Po raz pie>r\\szy w muzyce palskiej uwi
doczniły się cechy plebejskie. Po raz piennzy 
elementy folkloru przeniknęły do muzyki dwor-
kiej, a nawet religijnej, w której rozsadziły 

stare, sko.,,tniałe schematy średn'.owiccz.ne. 

Adolf Dygacz 
(z programu PO Gliwice) 

POZ AJEM Y OPINIE WIDZÓW 

O TEATRZE 

P ubliczność teatralna ma charakter anonimo
wy, można ją poznać, określić w drodze spe-

cjalnego badania. 
Widzowie naszego teatru to przede •wszystkim: 
• młodzież szkolna 
• studenci 
• pracownicy umysłowi 
• pracownicy techniczni 
• pracownicy fizyczni 

Przewaiają widzowie w wicku do 30 lat, po
siadający śrt>dnic (ogólnokształcące lub zawodo
we) wykształcenie . 

W celu poznania opinii widzów o wystawia
nych w sezonie 1963. 64 pozycjach repertuaro
wych ,podczas przerw zadan<> niektórym widzom 
kilka pytań: 

Czy oglądał Pan(I) dotychczasowe pozycje re
pertuarowe teatru? 

Okazało ię, że przy przeprowadzonych 100 
rozmowach ok. 80°'11 widzów widziało „Wojnę 
i pokój", a ok. 20" 11 „Nasze mia:to". (pytania za
dawano podczas spektaklu. „Manekin z teatru 
,,Arena", stanowiącego trzecią pozycję repertu
arową) . 

Jak motyWują widzowie cel przybycia do te
atru na „Wojnę l pokój": 

• „Słyszałem, że sztuka dobra. więc przy
sledłem, dowiedziałem ·ii; od kolegów z „aka
demika" - student W E, lat 20. 

• „Chciałam porównać spek akl tea.Lralny 
z filmem amerykańskim i książką" - ma zy
nistka. lat 34. 

• „O~ólne zainteresowanie tealrcm, chęć po
równ nia z książką - gospodyni domowa, łat 30. 



e Jest m instruktorem kulturalnym, muszę 
zn<ł{reperluar teatru'' - nauciyclel. lat 2ł. 
• „Byłem na filmie. chcialem porównać" 
uc:zeń, lal 13. . . e J~ tern czło\\ iekiem teatru. zwtązana z nim, 
sam; kiedyś grai m, lubię patrzeć jak robią to 
inni" - 'plewaczka opt>rowa. lat 59. 

• Przez przypadek, byłem przejazdem w Kra
kowie, \\ ięc \,. tąpiłem do teatru" - krawiec, 
lat .JO. 

• „Chciałam kulturalnie spędzić czas" - se-
kret· rka, lat 23. 

e „Czytałem książkę. dostałem tanie bilety 
w :wkładzie pracy" - tkacz, lat '18. 

e ,!'=peejalnie prayjei.dżam z Nowego Sącza 
o Iądać w zy tkie .pek akie te:itralnc" - nau
cnl'iel, lal 31. e „no ·talem bilety z zakładu pracy" - tech-
nik księ~ar kl. lat l!l. . . 

e Potrzebowałam znać sztukę do nauki .ic;ą-
k<1 polskiego" - uczennica, lat 16. . . 

e Widzbhim w kinie, czytałam ks1ązkę, 
chciał m znbac:zvć iak teatr da sobie ratl z a~h
ptacją" - pracownik umysłowy, lat 23. 

Czv widzowie akceptują sposób wy. tawicnia 
sztuki można było dowiedzieć się zadając wi
dzowi pytanie: 

Czy uważa Pan(i). ż scenę bitwy pod Boro
dino można odegrac w taki spo ób jak to O!llą
damy w teatrze'? 

e „Tak, inaczej lej sceny . obie nic wyobra
żum. ze wzgl~du na warunki teatralne" - eks
pedient, lat 30. 

e „B;;.rdzo ,podobała mi się ta scena" - urzęcl
nik kolejowy, lat 35. 

• Uważam że nie można robić takich mi
g· wk~wych ui~ć. „Wo ina i okój" nadaje ~ię 
bardziej na adaplac:k filmową" - aktorka, lat 
30. e „nar zo parny Iowo i dobrze odc!lrana" -
studentka, lal 22. 

e .. St:en·1 bardzo plastyczna. obrazowa. tylko 
taka koncePc:.ia była jedyna do 1'.l'l'alizowania" -
student, lat 20. 

e „Trudna, -dobrze odegrana scena" - ekono
mi ·ta. lat 43. 

e .Tak, dla same1 tC'.i sceny warto i'ć na t<> 
szlt'kc bardzo pomysłO\va, oryt~lnalna" - nau
czycielka. lat 23 . 

. Jakie inne teatry krakowskie odwioozają n a-
s i w i d z o w i e: 

•Star 
e K,1m ·r.ll 1y 
• Slow,1c:kiego 
• Luuowv 

• Rap. odyczny 
• Kolejarza (nmatorskil 

Największy procent widzów w na zym tea rzc 
stanowią lud.lic wyk µuJący bilety zbiorowe w 
zakładach pr· c~-. uczelni.tt·h czy szkołach . Naj
mniej jc·t widzów kupui rych poiedvnczC' hi
lctv w ka ie tC'a r<1L11ej. 

'ajliczniejszą grupę widzów . tanowią w 'la
szym teatrze mie•·,kańcy dzi lnicy Zwierzyn'ec 
(ck. 27.7" ul na terenie któ:·C'j zlokalizowany 'est 
na·z teatr. następntc lC. tarc~o 1!;.stn (:!2.2"„ 1• 

opracował: .Jerzy Jntłras:r.klc „icz 

„Wojna i pokój" 
Guntrama PrlifN,1 
Erwina Pi. l'atorn 
Alfred,1 . 'eum« n.1 

- \\' reży erii Hal'ny Grygl;isze\\ k!e~ 

„Nasze miasto" Thorn ona Wilder.1 
- w reż.} erii l\1ari1 Wiercińskiej 

„Manekin z teatru „Arena" - Tito Strozziego 
w reżyserii Ewy Stojow. kiej 

„W 80 dni dookoła :wiata" - Pa\\'ła Kohouta 
- w reżyserii Antonina Dvorńka 

„W pust~ni i w pu zezy" 
- Henryka Sienkiewicza 

(adaptacja •I. G. Pl<1skoty) 
w re7.vserii Marii Billiżank1 

„Romeo l Julia za 

- w reży-erii 



Cena zł 3.-

Sztukę „Farfurka królowej Bony" 
teatr nasz przygotował z okazji 
600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie. 

1074. RSW „ Prasa", K ielce 3.000 21x 10 cm. D-4-540. 


