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Anna Milanowska 

CHŁOP MILIONOWY 
FERDINANDA RAIMUNDA 
W TEATRZE NARODOWYM 

Trudno us~ali.ć, jak narodził się w dyrekcji Teatru Narodowego 
pomy~ł wystaw1erua ChloP_a milionowego. Być może poddał jej tę myśl 
włoski przybysz z Pragi , Antonio Sacchetti (1790-1870), autor 
dekoracji, które wywarły wpływ na polską scenografię XIX wieku? 
Antonio Sacchetti miał za sobą szkołę swego ojca Lorenzo, malarza 
dek?rac~i w_ teatrach dworskich w Wiedniu, doskonale obeznanego 
z w1edensk1m teatrem ludowym. Do Warszawy przyjechał Sacchetti 
w kwietniu 1829 r. i jeszcze w tym samym roku zaprojektował 14 
dekoracji do "alegorycznej melodramy" Raimunda Chłop milionowy, 
czyli Dziewczyna z świata czarownego, z muzyką Josefa Drechslera 
i w przekładzie Józefa Damsego. Jak odnotowuje Leon Schiller, "dnia 
16 września 1829 dyrektor Teatru Narodowego, ukształcony klasyk, 
tłumacz Corneille' a i Racine 'a, wyrocznia smaku literackieao, zięć 
Wojci.echa Bogusławskiego , prof. Ludwik Osiński , pr:eczytał 
rękopis. przekładu Damsego". W dwa dni później rękopis został 
przedłozony cenzurze rządowej, a "w czwartek 26 listopada tegoż roku 
Chłop milionowy ujrzał światło olejnych kinkietów na scenie Teatru 
Narodowego przy Placu Krasińskich". Obsada była znakomita: 
Jan Nepomucen Nowakowski, Katarzyna Aszpergerowa, Józef 
Zdanowicz,Wojciech Piasecki . 

Leon Schiller nie zawahał się wymieniać Raimunda , "aktora i te
atropisa", jednym tchem z Szekspirem i Molierem. Ferdinand 
Raimund ( 1790-1836), "aktor i scenopisarz wiedeński, dyrektor teatru", 
"bożyszcze starego Wiednia" był dla Leona Schillera "niezwykle 
romantyczną, nawet tragiczną postacią". W czarodziejskich 
~otochwi.la.ch ~a.imun.da, '_'z ie~ śpiewami, tańcami , (.„) zmieszały 
się ( ... )najpiękniejsze p1erw1astki kunsztowności teatralnej z realizmem 
potocznego życia ulicy". Melodramy Raimunda były dla Schillera 
"mozartowskim Fletem zaczarowanym. dla ubogich", "Turandotem 
i innymi 'fiabami' dramatycznymi wielkiego Gozziego, zlokali
zowanymi przez wiedeńczyka". Był to dla niego "Szekspir 
uromantyczniony, przerobiony na balet, pantomimę czy hanswurstiadę 
ku.~ełkową". Schiller nosił się z zamiarem wystawienia Chlapa 
m1lw[Jowego, plany te unicestwiła jednak I wojna światowa. 

Entuzjastyczny sąd Schillera nie pokrywał się z ocenami 
współczesnych Raimundowi polskich znakomitości, Fryderyka 
Chopina, Maurycego Mochnackiego, czy Juliusza Słowackiego, którzy 
zgodnie podkreślali wspaniałość wystawienia Chłopa milionowego, 
mniej "sensu" znajdując w samej sztuce. Już jednak sam fakt, że 
wypowiedzieli się oni na temat "czarodziejskiej melodramy" 
Raimunda świadczy o niezwykłości wydarzenia, jakim stało się 

wystawienie Chłopa milionowego. Dziewiętnastoletni wówczas 
Fryderyk Chopin pisał 14 X1 1829, a więc jeszcze przed warszawską 
premierą , do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego na temat znanej 
mu już prawdopodobnie "melodramy": "Na przyszłą niedzielę ma być 
Milionasz (Bauer ais Millioniir), mała, komiczna opera Drechslera", 
dodając, że "to niemieckie głupstwo u nas dadzą chyba dla dekoracji 
i metamorfoz rozmaitych śmiesznych, bawiących ludzi. Będą latać -
Sacchetti miał dekoracje malować". Również Juliusz Słowacki pisał 
o Chłopie milionowym (6 I 1830 do Aleksandry Becu): "Piękność tej 
sztuki cała zależy na dekoracjach, które prawdziwie są zachwycające, 
zresztą cała sztuczka dość słaba i bez sensu", nie bez uszczypliwości 
czyniąc aluzje do niezbyt świetnego stanu technicznego teatru w Wilnie: 
"Chciałbym, żeby ją kiedy na teatrze wileńskim wystawiono z waszą 
godną maszynerią , dopiero by się ładnie wydała!". 

Po premierze "Kurier Warszawski" (25 XI 1829) podkreślił 
"świetność wystawy", która okazała się "najgłówniejszą zaletą tej 
melodramy", a Maurycy Mochnacki w swej recenzji na łamach 
"Kuriera Pol_skiego", (1 XJI i 5 Xll 1829), nazywając Raimunda 
"moc!lrzem sceny, olbrzymem gminu", również skoncentrował się 
przede wszystkim na dekoracjach oraz technice teatralnej, które określił 
jako "piękne" i "wspaniałe". Chwaląc grę wykonawcy głównej roli 
oraz kupletów, popularnego, niegdyś lwowskiego aktora, Jana 
Nepomucena Nowakowskiego, samej sztuce odmawiał jednak 
"sensu w układzie". Innym razem, podobnie jak Słowacki, oceniając 
krytycznie techniczne możliwości ówczesnego polskiego teatru 
("Kurier Polski" 1829, nr !.), nieco ironicznie Mochnacki pisał: 

"u nas duchy czasem za powoli się spuszczają, sowa wstrzymuje się 
w przelocie swoim przez scenę". Niebywale efektownym dekoracjom 
i całemu niezwykłemu wystawieniu, w którym np. "Burza straszna 
się zrywa, („.) 12 duchów nocnych wylatuje na scenę", a "Ku oknom 
Fortunata leci ogromna sowa z iskrzącymi oczyma", musiała sprostać 
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ówczesna maszyneria sceny. Zdarzało się, że technika teatralna nie 
funkcjonowała sprawnie. A trzeba przecież dodać, że "wszystko to 
działo się w ubożuchnym, zapuszczonym teatrze", w którym -jak odno
towuje L. Schiller - "publiczność parterowa wysłuchiwała sztuki na 
stojąco, marznąc potwornie, w ciągłym lęku, że olej kapiący z żyran
dola poplami jej stroje. Na scenie, nawet gdy afisz zapowiadał, że 
będzie rzęsiście iluminowana, panował właściwie mrok". Mimo 
wspomnianych niedostatków wspaniałe dekoracje Sacchettiego 
i techniczne novum wywołały tak powszechny zachwyt, że sławny 
dekorator postanowił w Warszawie pozostać. UstaWa się zatem opinia, 
że "W przedstawieniu Chłopa milionowego „. sukces odniósł przede 
wszystkim Sacchetti". 

Inną przyczyną niezwykłego powodzenia Chłopa milionowego 
w Warszawie i na pozostałych scenach polskich były śpiewane 

w czasie przedstawienia kuplety. Kuplety te, nazwane przez Damsego 
Miotełkami, od przemianowanej przez niego Raimundowskiej 
wiedeńskiej postaci Aschenmanna - popielarza na warszawskiego 
i lwowskiego miotlarza, zrobiły zawrotną karierę i "jako samoistny 
twór, w coraz to nowych wersjach były drukowane i powtarzane przez 
ponad sto lat". Wszyscy nucili te melodie, a "młody wirtuoz 
Szope (!) improwizował na temat kupletów 'fantazje' w Resursie 
kupieckiej". 19 grudnia 1829 roku, Fryderyk Chopin wystąpił rzeczy
wiście - po raz pierwszy w Polsce publicznie - w Warszawie, w sali 
Resursy Kupieckiej, tzw. "dawnej Resursie" przy ul. Miodowej. 
Chopin grał Wariacje na temat Mozarta, a pod koniec występu "ku 
radości sali" improwizował na temat Miotełek. Następca niezwykle 
popularnego Jana Nowakowskiego, pierwszego wykonawcy kupletów 
- Niwiński - nie miał zatem łatwego zadania. Natomiast trzeci, lwo
wski odtwórca kupletów, Jan Aśnikowski, powrócił do oryginalnej 
wersji Aschenmanna - popielarza i wydając w roku premiery 
lwowskiej (19 III 1830) dwie edycje kupletów, nazwał je Popiołem. 

Przedstawienie Chłopa milionowego stało się wydarzeniem 
artystycznym i rozpoczęło triumfalny pochód Raimunda przez pol
skie sceny XIX wieku, przede wszystkim krakowskie (19 II 1831) 
i lwowskie. Przyczyny zawodu natomiast, jakiego doznał Mochnacki 
i inni wrażliwsi widzowie, wydają się już dzisiaj, z perspektywy czasu, 
nie stanowić dla polskiej teatrologii zagadki. Widzi je ona 
w niespełnionym "postulacie estetycznym" "romantycznej tragedii 



z właściwą•jej cudownością tragediowej perypetii". Nie bez wpływu 
na "odmienność teatralnych estetyk" okazał się przekład Damsego, 
gubiący "vanitaty~ny i eschatologiczny sens oryginału" , ciążący 
"bardziej ku motywaćji realistycznej" , redukujący "barokowy ilu
zjonizip" i osłabiający ''niezależność słowa i gestu". Tak więc np. 
Mochnacki prawdopodobnie "spodziewał się 'dziwów' na wzór 
szekspirowski, 'ą od~~la~! 'baśniową magiczność; oczekiwał roman
tycznie pojętej cudowności natury , a zobaczył alegoryczną cudowność 
teatru przeqmieść. Zawód musiał być silny". (E. Nowicka) 

Wiedeński teatr ludowy, który nie chciał być literaturą lecz sztuką 
sceniczną , stał się mimo to źródłem literatury wysokiej. Artystyczną 
rangę nadal wiedeńskiemu teatrowi ludowemu Ferdinand Raimund. 
Twórczość dramatyczna Raimunda jest punktem szczytowym starego 
teatru wiedeńskiego , niezwykłego zjawiska w obszarze niemiec
kojęzycznym, inspirowanego przez wyposażony w czarodziejskie 
aparaty teatr jezuitów, który rozwinął się przede wszystkim na 
katolickim południu , oraz przez ludową włoską komedię 

improwizacyjną, commedia dell'arte, przez egzotyczno - magiczne, 
pełne wspaniałości opery włoskie, teatr hiszpański, jak również zespoły 
wędrowne. Doskonałość natomiast osiągnęły austriackie sztuki ludowe 
w dziełach następcy Raimunda, Johanna Nestroya. W chwili 
dobrowolnie wybranej śmierci (Raimund zastrzelił się , opętany myślą, 

że pies, który go ugryzł był wściekły) Raimund zdawał sobie sprawę, 
że jego czas, czas ucieczki w rzekomą idyllę, przeminął. Toteż aus
triacka historia literatury na pytanie, czy "Raimunda ugryzł pies?" , 
odpowiada: "Nie, to był Nestroy!". (wg K. Bottchera) 

Wiedeń, listopad 1995. 

Anna Milanowska 
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Maciej Wojtyszko 

POCHWAŁA SPONSORA 
(kuplet finałowy) 

Zapomnieć, to sztuka 
Więc uczmy się sztuk, 
By każdy zapomnieć, 
Co tylko chce, mógł. 
A kiedy komornik 
Zastuka stuk - puk, 
Niech nikt nie pamięta, 
Że miał jakiś dług. 

Wyrzućmy zmartwienia 
I troski na bruk. 
Zatańczmy z Radością , 

Nie szczędźmy swych nóg. 
Być mądrym sponsorem -
Najnowsza to z mód, 
Niech żyją sponsorzy -
Śpiewamy jak z nut! 

Szukajmy tej igły , 

Gdy trafi się stóg -
Inaczej, teatrze, 
Dopadnie cię głód! 
Budżecik maleńki, 

Krytycznych mód w bród , 
Wysoka poprzeczka 
A niski nasz próg! 

A teatr to miejsce 
I nauk i złud, 
Należy tu chodzić -
Więc częściej to rób! 
Pierwszeństwo w rozwoju 
Nasz będzie gród wiódł. 
Wszak o to wam chodzi, 
By luk nie miał lud! 

żegnamy się z państwem, 
Doprawdy, to cud, 
że goście tak mili 
Trafili się znów. 
Niech płyną wam strugą 
I mleko i miód. 
Wybaczcie nam błędy 
I klaszczcie za trud. 



Fortunat Korzeń (Ferdinand Raimund) i Kontencja na litografii z prapremiery Chłopa milionerem, Leopoldstadter Theater w Wiedniu. 1826. 



Wolfgang Greisenegger 

RAJMUND -CZŁOWIEK TEATRU 

Już prawie zapomniano, że Ferdinand Raimund był jednym z najbardziej znaczą
cych aktorów swych czasów, który u szczytu kariery odbył toumee przez pól Europy. 

Pierwszy komik najstarszego i najbardziej znaczącego wśród wiedeńskich 

teatrów podmiejskich - teatru w Leopoldstiidt , był jednym z tych niezwykłych 
artystów, którzy przez naturę nie są predestynowani do tego zawodu. W I 832 roku 
przy okazji gościnnego występu pedantyczny obserwator Wiłlibald Alexis charak
teryzuje go w ten oto sposób: "Jest to aktor o niekorzystnej teatralnej fizjonomii , 
w dodatku nie jest to sylwetka komiczna, która sama pobudza do śmiechu; nie jest 
wysoki ani gruby, nie jest pokraczny ani zwinny, nie dysponuje dźwięcznym głosem, 
raczej ochrypłym i walczy z dykcją . Brak mu komicznej jowialności, wzbudzającej 
od pierwszego wejrzenia sympatię - na to jego oczy są za mądre . Nie dysponuje 
więc tą wrodzoną siłą komiczną, którą natura niekiedy obdarowuje". Recenzent 
kończy swą krytykę zaskakującymi słowami: "„. a jednak Raimund jest największym 
komikiem, jakiego widzieliśmy!" 

Raimund był jednym z tych , którzy wszystko w życiu muszą sobie wywalczyć -
wcześnie osierocony musiał przerwać edukację szkolną i rozpocząć naukę rzemiosła, 
które go nie interesowało. Wada wymowy i niepozorna postać zdawały się 

zamykać mu drogę na scenę. Skłonność do melancholii, nawet zatapianie się 

w głębokich depresjach groziły jego egzystencji. W gorzkim zmaganiu się z życiem 
uznając drogę naśladowania wielkich wzorów za ślepą uliczkę , Raimund dojrzewa 
do artystycznej doskonałości. Jest życzliwym obserwatorem, przede wszystkim 
małych ludzi . Jako aktor niestrudzenie pracuje nad sobą, jako reżyser dąży do 
teatralnej perfekcji, jako pisarz szuka wewnętrznej i zewnętrznej prawdy przedsta
wianego świata. Przez przypadek, a właściwie z konieczności został dramaturgiem, 
zmuszony do pisania ról dla siebie i swojego zespołu. Z głębokiej wiedzy o aktorach 
i publiczności powstają jego postaci, ze zderzenia postaci - sceny, ze scen - sztuka, 
także wtedy, gdy korzysta z utartych schematów literackich. 

Już jego pierwsza próba teatralna - Der Barometermacher auf der Zauberinsel 
(Wytwórca barometrów na czarodziejskiej wyspie) jest najlepszym dramaturgicznym 
dziełem wśród sztuk produkowanych masowo w Wiedniu . Przebieg zdarzeń i rytm 
akcji, przyspieszany i hamowany, stawiają przed inscenizatorem wysokie wymagania. 
Mimo radości obcowania z arcydziełem techniki scenicznej, czarowania teatralną 

maszynerią , realistyczne aspekty sztuki frapowały ówczesną publiczność i właściwie 
do dzisiaj nie straciły swego oddziaływania. 

Karl Ludwig Costenoble, znaczący aktor dworski, którego notatki są bardzo cenne, 
gdyż zawierają solidne i krytyczne informacJ·e o wiedeńskim teatrze oweao czasu b , 

nie wie, co ma bardziej podziwiać w Raimundzie: poezję języka dramatu czy umie
jętność budowania świata przedstawionego. Prawdziwość powyższego rozróżnienia, 
często wyrażanego przez badaczy, widać ze szczególną siłą w napisanym z ogrom
nym mistrzostwem trzecim akcie Utracjusza (Der Verschwender). Bohater tej 
sztuki, stolarz Valentin jest według przyjętej przez świat hierarchii tylko prostym 
człowiekiem. Tymczasem nasz artysta potrafi poprzez czar swojej sztuki przemienić 
skromnego plebejusza w istotę wysokiego urodzenia, przedstawić wrażliwego 
rzemieślnika w glorii, ludzkiej godności, wielkości i szlachetności. "Głęboko poru
szony widz zalewa się łzami i między śmiechem a płaczem wielbi naj
większego dramatycznego artystę naszych czasów. Tak, piszę to z przekonaniem: 
żaden z żyjących obecnie twórców, chcących ukazać współczesnego człowieka 
nie wdarł się do ludzkiego serca tak , jak Raimund , i żaden nie ma takiej mocy , by 
jego bicie oddać w tak szlachetny i pełen duchowośc i sposób''. "Talentem od Boga" 
nazywa z podziwem Costenoble swojego przyjaciela i bez zazdrości pisze: "Od lat 
nie odczuwałem w teatrze tak mlodzieńczego wzruszenia, jak dzisiaj i szedłem 
do domu z radosnym zawrotem głowy, mimo śniegu, deszczu i zimna, pełen 
wewnętrznego ciepła." 

Wolfgang Greisenegger 
tlum. Urszu la Michalska 

Prof. Wolfgang Greisenegger jest dyrektorem lnstytutu Teatrologi i Uniwersytetu Wiedeńskiego 
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Ferdinand Raimund w wiedeńskiej premierze "Chłopa milionerem" Uako Aschenmann). 

KULTUR KONTAKT 

Istniejący od 1989 roku jako inicjatywa 

Ministerstwa Edukacji i Sztuki Austrii 

KULTURKONTAKT 

wspiera projekty w dziedzinie kultury, 

które związane z procesem 

demokratyzacji 

w Centralnej i Wschodniej Europie 

służą idei integracji całej Europy; 

jest zaangażowany w realizację 

projektów współpracy edukacyjnej 

między Austrią i reformującymi się 

krajami dawnego bloku wschodniego 

w kontekście całej Europy; 

służy nawiązywaniu i rozwojowi 

kontaktów indywidualnych. 

llVULTURk 
Monia I 

A US TRIA 
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: I . PIOTR SZALSZA 

Urodzil się w Bytomiu 26 maja 1944 roku. Jest absolwentem 
Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie altówki. Jeszcze 
przed obroną dyplomu znalazł się w składzie zespołu Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia i TV w Krakowie. W latach 1966-
-82 pracował jako kierownik Redakcji Muzyki i Rozrywki 
w Ośrodkach Telewizji w Katowicach i Gdańsku. Od 1983 roku 
mieszka w Wiedniu, gdzie współpracuje z ośrodkiem Telewizji 
Austriackiej oraz prywatnymi firmami produkcji filmowej. 
Jest reżyserem ponad 30 filmów muzycznych, m.in. "Mandragora" 
- balet Karola Szymanowskiego, "Historia fortepianu w trzech 
częściach", "Krzysztof Penderecki. Portret", "Witold Lutosławski 
- sen klasyka", "Serce Chopina". 

Od 1980 roku reżyseruje w teatrach dramatycznych i muzycznych w Polsce i Austrii. Zrealizował 
"City Sugar" Stephena Poliakoffa w Teatrze Dramatycznym w Gdyni , w ubiegłym roku "Fedorę" 
Umberto Giordano w Teatrze Wielkim w Warszawie. W repertuarze Wiener Kammeroper 
znajdują się jego inscenizacje dwóch oper - "Ein Liederspiel" Meinharda Rtidenauera oraz 
"Cyrulik z Sewilli" Giovanniego Paisiello. 
Dla teatru telewizji w kooperacji polsko-austriackiej zrealizował sztukę Geralda Szyszkowitza 
"Friedemann Puntigam czyli sztuka zapominania". 
W 1993 roku nakręcił film dokumentalny "Dzień powszedni Warszawskiego Getta 1939-1942". 
Jest autorem wielu artykułów prasowych na tematy muzyczne oraz książki "Karol Szymanowski 
w Pradze". 

BURGIS PAIER 
Artysta plastyk, scenograf, projektantka kostiumów teatralnych oraz lalek. Żyje jako niezależny 
twórca w swoim rodzinnym mieście - Klagenfurcie (Austria) oraz Ipplis - Friuli (Włochy). 
We Włoszech ukończyła Studium Sztuki Lalkarstwa (Studium der Puppenmacherkunst). Projekto
wanie, wykonawstwo a także rekonstrukcja starych lalek stało się osobistym nurtem jej 
twórczości. Od 1977 roku pokazywała swoje lalki dla dorosłych na wielu wystawach - w Udine, 
Bolonii, Mediolanie, Wiedniu, Klagenfurcie, Linzu, Wolfsbergu. 
W latach 1984-90 współpracowała jako scenograf ze Studiobtihne w Villach (Austria), przez na
stępne cztery lata projektuje kostiumy dla Komodienspiele Porcia w Spittal (Austria). Od 1982 
roku jest scenografem w Stadttheater w Klagenfurcie. Jest członkiem Rady Artystycznej Grupy 
"Arbos" , skupiającej dla wspólnych działań ludzi muzyki, teatru i teatru niesłyszących. W swoim 

dorobku posiada także wiele scenografii i kostiumów dla nieza-
1 1 :. leżnych przedsięwzięć artystycznych. Najczęściej są to prapremiery 

współczesnych oper, spektakli muzycznych, realizacje sceniczne dla 
Teatru Niesłyszących. Przedstawiała je na festiwalach i przeglądach 
krajów obszaru niemieckojęzycznego m.in. Tabutheateńestival 
w Wiedniu, Rossini -Festival na wyspie Rugii , Donaufestival Krems. 
W 1993 roku wyszedł album pt. "Liebe ist kein Tomatenjuice" 
("Miłość to nie sok pomidorowy"), prezentujący lalki Burgis Paier 
i opowiadający o jej pracy. Obecnie w Minoritengalerie 
w Wolfsbergu przygotowuje się wystawę ''$więci i męczennicy" 
(postaci). Jest laureatką Nagrody Karyntii w dziedzinie sztuk 
pięknych ( 1986). 

ZOFIA RUDNICKA 
Absolwentka warszawskiej Szkoły Baletowej a także warszawskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Od początku swojej pracy 
artystycznej związana z Teatrem Wielkim w Warszawie jako soli
stka baletu a później także jako choreograf. Na scenie Teatru 
Wielkiego zatańczyłam.in. Phrygię w "Spartakusie". Fedrę w balecie 
Lifara. Mirtę w "Giselle" i M-me Taglioni w "Grand pas de quatre". 
Kariera soli stki nie ograniczyła jej szerokich zainteresowań 

twórczych. Zajęła s ię choreografią. co zaowocowało wieloma 
pracami dla teatrów dramatycznych. muzycznych. telewizji , estrady 
i filmu. Pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami - Małgorza
tą Dziewulską , Olgą Lipińską. Laco Adamikiem. Markiem 
Grzesińskim. Marcelem Kochańczykiem, Eugeniuszem Korinem. 
Tadeuszem Mincem, Ryszardem Perytem. Romualdem Szejdem. Maciejem Wojtyszką. Januszem 
Zaorskim. Ostatnio pracuje z Krzysztofem Nazarem. Debiutem choreograficznym Zofii Rudnickiej 
na scenie Teatru Wielkiego była "Maskarada" Chaczaturiana (wspólnie z Witoldem Grucą) - 1979. 
Zrealizowała tu kilka przedstawień operowych. m.in. "Damę Pikową'', "Hrabinę". "Bramy raju". 
' ' Nędzę uszczęśliwioną" . ' 'Fedorę''. Pracowała przy realizacji "Króla Ubu" Pendereckiego w Operze 
Krakowskiej . Jako choreograf ma w swym dorobku liczne realizacje baletowe. Na scenie Teatru 
Wielkiego w Warszawie- "Historię żołnierza" Igora Strawińskiego. "Ostinato determinare'' do muzy
ki Jerzego Satanowskiego. ''Allegro giocoso" Grażyny Bacewicz. pełnospektaklowy balet 
"Nienasycenie" wg Witkacego do muzyki Tomasza Stańki. balet do muzyki Salieriego: poza Warszawą 
m.in. "Piotruś i wilk" Sergiusza Prokofiewa w Teatrze Wielkim w Poznaniu. dwa wieczory bale
towe - "Słowik cesarza"Jadwigi Szajny-Lewandowskiej i "Karnawał zwierząt' ' C. Saint - Saensa 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Dla Opery Nowej w Bydgoszczy przygotowała "Śpiącą Królewnę" 
Czajkowskiego. obecnie pracuje nad ·'Don Kichotem" L. Minkusa. 

BOGUMIŁ PASTERNAK 
Kompozytor. aranżer, dziennikarz. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie. w klasie kompozycj i prof. Kazimierza Sikorskiego. Jeszcze w czasie studiów rozpoczął 
pracę w Państwowym Teatrze "Baj" w Warszawie jako pianista. pisząc także muzykę do teatral
nych spektakli. Współpracował w tym czasie z Redakcją Audycji Muzycznych dla dzieci w Polskim 
Radiu oraz z Telewizyjnym Teatrzykiem dla Przedszkolaków Anny Chodorowskiej. Od 196 ł związa11y 

z Rozgłośnią PR w Katowicach oraz ze Sląskim Teatrem Lalki i Aktora "Ateneum". najpierw jako 
kierownik muzyczny, a obecnie jako zastępca dyrektora do spraw 
artystycznych. Skomponował muzykę do blisko 200 spektakli teatral
nych. głównie dla teatrów lalkowych a także dla teatrów dramaty
cznych. m.in. w Teatrze Sląskim do ''Anny Kareniny" w reż . Lidii 
Zamkow, "Obrony Sokratesa" w reż . Michała Pawlickiego. do spek
taklu opartego na poezji Wisławy Szymboskiej ''Od jutra na nowo" 
w reż . Stefanii Domańskiej. Wieloletnia współpraca ze Studiem 
Filmów Rysunkowych w Bielsku zaowocowała muzyką do ok. 90 
filmów najwybitniejszych twórców polskiej animacji. Jest autorem 
i organizatorem cyk.licznych audycji muzycznych. monograficznych 
opracowań twórczości wybitnych postaci świata muzyki. reportaży. 
Programy te prezentowane są na lokalnej i ogólnopolskiej antenie. 
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Fortunat Korzeń (Ferdinand Raimund) i Młodo~ na litografii z prapremkry Chłopa milionerem, Leopoldstiidter Theater w Wiedniu. 1826. 1 
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Ferdinand Raimund 
CHŁOP MILIONEREM 
Der Bauer ais Millionar 
Przeklad/Obersetzung 
Marek Szalsza 
Muzyka/Musik 
Josef Drechsler 
Bogumił Pasternak 
oraz ludowe piosenki austriackie/ und ósterreichische Volkslieder 

Teksty piosenek/Liedertexte 
Maciej Wojtyszko 
Opracowanie tekstu , inscenizacja i reżyseria/Dramaturgie , Jnszenierung und Regie 
Piotr Szalsza 
Scenografia i kostiumy/Biihnenbild und Kostiime 
Burgis Paier 
Kierownictwo muzyczne i aranżacja/Musikalische Leitung 
Bogumił Pasternak 
Choreografia/Choreographie 
Zofia Rudnicka 
Efekty iluzjonistyczne/Zaubertricks 
Tadeusz Chrostek "Cornelli" 
Przygotowanie wokalne/Gesangeinstudierung 
Danuta Bogus 
Asystent reżysera/Regie-Assistenz 
Zbigniew Wróbel 
Asystent scenografa/ Biihnenbild - Assistenz 
Marek Braun 
Sufler/Souftleuse 
Maria Krupa 
Jnspicjent/Jnspizient 
Tomasz Prokop 

Nagranie zrealizowano w "MUSIC PROJECTS - STUDIO" s.c. w. Katowicach 



Obsada/Besetzung 

Świat czarodziejski 

Lakrymoza - Jerzy Kuczera 
Antymonia - Bogumiła Murzyńska 
Bustoriusz - Roman Michalski 
Zenobiusz - Wojciech Górniak 
Ajaksik - Antoni Gryzik 
Noc - Anna Wesołowska 
Tryton - Maria Świecówna 
Furia I - Krystyna Wiśniewska 
Furia II - Ewa Leśniak 
Zelima - Alina Chechelska 
Zulma -Teresa Kałuda 
Królowa Wróżek - Maria Wilhelm 
Listonoszka - Violetta Smolińska 
Boraksik - Tomasz Niewęgłowski I Marcin Radecki 

Świat alegoryczny 

Kontencja - Królowa Zadowolenia - Maria Stokowska 
Odion - Duch Nienawiści - Janusz Ostrowski 
lnwidion - Duch Zawiści - Krzysztof Misiurkiewicz 
Młodość - Anna Kadulska 
Starość - Czesław Stopka 
Tofan - Juliusz Krzysztof Warunek 
Tryfan - Andrzej Dopierała 
Amor - Tomasz Niewęgłowski I Marcin Radecki 

Świat realny 

Fortunat Korzeń - Adam Baumann 
Lotka - Agnieszka Wróblewska 
Karol - Andrzej Warcaba 
Ziutek - Juliusz Krzysztof Warunek 
Maciek- Zbigniew Wróbel 
Pokojówka - Maria Świecówna 
Szekspirowski - Jerzy Głybin 
Lizusiewicz - Wiesław Sławik 
Odbytniczak - Wiesław Kańtoch 
Górnik I - Wiesław Kańtoch 
Górnik II - Andrzej Dopierała 

Kręgle, Straż, Damy: Ewa Leśniak, Violetta Smolińska, 
Maria Świecówna, Anna Wesołowska, Krystyna Wiśniewska 

Czas przedstawienia ok. 2,5 godz./Aufflihrungsdauer ca. 2,5 Stunden 
2 przerwy/ 2 Pausen 
Premiera/Premiere 
13 I 1996 



Premierze towarzyszy 
wystawa Romana Kalarusa 
"MOTYW TEATRALNY - GRAFIKA I PLAKAT" 


