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F kszLallowala mrn \\ pie1 \\'Sz m okresie życia 
~~~~Jl m:.iiarska pracownia lllOJego ojca. Mieszkaliśm.l 

WÓ\1:czas w Warszawie. Lata szczenięce i wczesną 
mtodość przcz.1 tam w le j pracowni - wysokiej . 
\,\:znioslej i niesamowitej. Obrazy wisiały na ścia
nach, stały pod śc ianam i , zalegały wszystkie kąty 
Wielki płótna, ogromne kartony. Kompozycje his
toryczne, projekty piGciometrowych witraży o Slo
\rnckim i Micki 'wiczu obrazy kubizujące, fryzy lu
dowe. Śmierc Wandy, Jadwiga w stro ju koronacyj·
nym, Lilla Weneda, Dziady, Wladysław IV buduje 
Ilotę. Na podłodze leżały akty, szkice, studia kostiu
mowe. Średniowiecze i renesans, Polska, Włochy, 
Francja. Lekcje w bogatych domach przyniosły ubo
gie j studentce niejedno nowe upokorzenie. Trzeba 
było je ~nosić, miałam j uż wtedy poważne obowiąz · 
ki rodzinne. O kosztownych i czasochłonnych stu· 
diach malarskich nie mogło być mowy. Postanowi
łam z żalem ograniczyć si~ do pisania. ( ... ) 

Poezja, dając ludziom piękno, daje im siłę du 
ciężkiej walki o byt. Da·jąc wzruszenie - oczyszcza. 
Nazywając - wprowadza lad do chaosu świata 
i ludzkiego uniwersum. Wyrażając rzeczywistość , 
opanowuje ją i przezwycięża, tworzy dokoła czło 
wieka delikatny, czuły mini świat, aby go chroni(; 
przed strasznością maxi - świata. Każda kołysan 
ka murzyńska czy eskimoska to c iepłe gniazdo dla 
ludzkiego pisklęcia okrywające jego bezbronność . 
Oby nasze słowa były tak potrzebn i pożytecznl1 
dla człowieka, jak niegdyś słowa magiczne. Oto 
nieosiągalny id ał. 

Anna Swirszczyńska 

fr. ws tc;pu do „Poezj i wy branych" Warszawa 1973 
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Bo n a „ 
1~~,~JJ a jestem królowa Bona, 
,r==,.-- Króla Zygmunta żona, 

Wszelkich mych krajów przestworze 
Kraków, Mazowsze, Przymorze. 
Na zachód, południe, wschód, 
z potęgi słynie mój lud. 

Król Zygmunt: widzą narody 
rozumu jego dowody. 
Lecz kto pomaga mu w rządach? 
Kto sprawy państwa dogląda? 
Kto radę mądrą mu da? 
Małilonka. Królowa, ja. 

Król Zygmunt. Znają to imię w R7.ymie, 
w Czechach, na Węgrzech ! 
Monarchów ceni go rzesza, 
Sułtan, Papież i Cesarz, 
Król możny - każdy to wie 
A kogo boi się - mnie!! 
Bo nie wiem, czy wiadomo wam, 
że ja królewski i1ozum mam. 
Uczone księgi czytam wciąż 
i ceni moje rady mąż. 

Ir. „Farfurki K rólowej Bony· 
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o s o b y : 

Król Zygmunt 

Królowa Bona 

Stańczyk 

Agatka 
Anulka 
Beatka 
Urszulka 

D iń·orki 

FARFURKA 

- ZENON JAKUBIEC 

- BARBARA ŁUKASZEWSKA 

- WIESŁAW RAJEWSKI 

- HANNA RA TEWSKA 
- DANUTA BACH 

KATARZ\~A WYSPIANSKA 
- DOROTA RADOMSKA 

(nd ·pt) 

(adept) 
(n d r pl) 

Królewicz Zygmunt August - KRZYSZTOF ŁA WNICZAK 

Ochmistrz 

Dama Dworu 

Strażnik I 

Strażnik li 

Poseł italski 

Szymon Donica 

Małgorzata Krupka 
Barbara Gęsior 
Kaśka Duda 
Marta Wrona 

- STANISŁAW DAWCZYK 

IICJA TELATYCKA 

- JÓZEF SAJDAK 

- JERZY TABORSKI 

- WIESŁAW LEL USZ (11 de pt) 

- WIESŁAW OSTROWSKI 

- DANUTA KIERKLO 
- GRAżYNA JUCHNIEWICZ 

- HELENA WIZŁŁO 
- DAGNY ROSE 

Florek - ANDRZEJ KAROLAK 

SEZO • 1986/87 

Anna Swirszczyńska 

KRÓLOWEJ BONY 

I ' 

Reżyseria i choreogrrufia Scenografia 

ANDRZEJ KAROLAK RYSZ: RD KUZYSZYN 

Opracowanie muzyczne 

GRAŻYN A KUKLIŃSK 

Inspicjenci 

Jerzy Taborski 
Krzysztof Ławniczak 

Sufler 

Dorota Bozy · 

Premiera - grudzień 1986 
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1 ~ ) ~~ ~Ir nna Swirszt:zyńska operuje dialogiem archa1cz
~_,--.~ nic sLyhzowanym, stworzyła sztukę nowoczes-

ną w treści, bo i propagandQ produkcji antyimporto
wej zawiera, i wątku awansu społecznego nie braknie· 
Autorka opowiedziała, jak krakowski rzemieślnik 
rękę tudzież posag królewskiej dworki zdobywal 
i udowodniła zarazem, że polscy farfurnicy nie gor
sze od włoskich farfurki umieli zmajstrować. Szko
da, że zanikło lo urocze jak perskie oczko słowo. 
Spróbujcie poprosić o farfurkę ekspedientkę sklepu 
z artykułami g podarst\ a domowego. Zdziwi się, 
powje, chwilowo zabrakło, albo „nie prowadzimy", 
a po Waszym wyjściu zakręci palcem kółko na czo
le. Sam zresztą też nie wiedziałem, co to farfurka 
znaczy, musiałem poszperać. Popularna ,,Encyklope
dia Powszechna PWN" podaje: „Farfury/pers -
tur.), naczynie fajansowe steingutowe lub z grubej 
porcelany; nazwa używana w Polsce w XVIII 
i XIX rw. Przy okazji wydało się, że autorka na 
bakier z hlstoryczną ścisłością, gdyż uległa czarowi 
nazwy i przeniosła ją do szesnastowiecznego Kra
kowia. Bagatela, zaledwie około dwustu lat różnicy. 
Za to tytuł zyskała wyśmienity. 

Teatr lalek 1964. „ 

Kr ó 1 

estem król Zygmunt potężny, 
~~?~~Mówią, żcm dobry i mężny. 

Nie lubię '" ojną się parać, 
wolę o pokój się starać. 
Z łagodnych slyn~ cnót, 
wic:c kocha mnie mój lud. 

Wie o tym w Polsce każdy człek 
ż rządy me o złoty wiek. 
Że kocham życie, pokój, ład, 
że mnie poważa wkoło świat. 
Swiat poważa mnie, 
że kocham pokój - każdy wie . 

Choć moja żona często dość 
kaprysy micwa, wpada w złość, 
Cierpliwy jestem wobec dam, 
Bo jagiellońshe serce mam, 
Złość niewieścia rzecz, 
przychodzi i odchodzi pr cz. 

Wie o tym także ten i ów, 
że chętnie jad w bór na łów. 
Z niedźwiedziem śmiało walcz sam, 
bo iagiellońskie serce mam. 
Serce mam jak tur 
Na łowy jad raźno w bór. 

fr . „ Farf~1 r k i Królowej Bony' 
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jf~ rą 1awny jest polski lud 
~ :;1 Szeroko i daleko 

Sławny krakowski gród 
Nad islą, sławną rzeką. 

Sławny tam bbzen żył 

I'ażdy już 

U królów możnych tronu. 
Slawny z mądrości był 
Na dworze Jagiellonów. 

P ~r.nl mnie. 
Moje imię każdv wie. 
Stailcz k chw.1t 
Z dD\••nych lat 
Dzi~ was ''!>Z\' stkich wita rad . 

Sławny jest 1:-rah.""Owski gród, 
W nim akademia słyn:e. 
Tam mądrych żaków \V bród 
Co mówią po łacinie. 

Sw "·i·s· t już m·j;:i lal 
P1"''l'~ '··ictn i ak;iri<.>m··. 

icC'l1 1·wi.nie n:bv kw:0t 
a cłrn alę polskiej ziemi. 

Oto tak 
Król i żak 
Smiech i piosnk · sły zy rad. 
A wiec: n· ech 
Pieś"i i -'miech 
Wskrzesi d:~iś 
Ten d awnv świa•t. 

fr „F:1r!urk1 króloweJ Bony 
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Wydowcu: 

Kierownik t cli n iczny 
MIROSL"\W CYB KO 

Gló\\ ny brygadi ·r 
.JOZEF KLIM 

Br:v~adicr scc11y 

JANUS? W ITOWSKI 

KJEROW ' l Y PRACOWNI: 

Krawieckiej dam~. iej 
MARIA BROZ 

Krrrn icek i<' i mGskicj 
M lECZYSLAW NEWEL 

Stolan;kiej 
.JERZY R YPNIK 

Fryzjersko-perukarskiej 
A TONINA P1 WLUCZ K 

E.leklryczn j 

ZDZl.::iLAW TOMASZEWSK f 

Akuslyczne 1 
ini.. LESL.EK KALI ZEWSKI 

Model t-0rsko -malarskicj 
TADJ:USZ KURYŁOWl CZ 

Te11tr Drnmat czny im . Al. Węgit~rki w Biolymstoku 

cena ;o zł. 
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