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POLS~~~ „WESELE FIGARA" 
Dopiero za dyrekcji Bogusławskiego warszawski teatr stał się prawdziwą sceną 

narodową zajmując miejsce politycznej trybuny i przywracając godność najbar
dziej pogardzanej profesji. Poprzeanie występy amatorskiego zespołu , kierowanego 
przez cudzoziemskich przedsiębiorców, sŻukających w popieranej przez króla impre
zie korzyści materialnych, podobnie jak ambitne poczynania „prawdziwego Polaka" 
- Francuza Montbruna, nie wytrzymywały konkurencji z operą włoską i aktorami 
francuskimi doskonale trafiającymi w gust warszawskiej, zapatrzonej na cuda P a
ryża, publiczności. Na tle tych wystaw i feerii teatr polski nie posiadający żadnych 
subwencji, bez stałej sceny, uzależniony od nieuczciwych nieraz machinacji włada
jących monopolem antreprenerów, a przede wszystkim pozbawiony aktualnie intere
sującego repertuaru, sprawiał wrażenie ubogiego Kopciuszka czekającego na swo
jego królewicza. W tej sytuacji (1783) „królewiczem" został obwołany Bogusławski. 
Dziwne to było władanie - 26-letni dyreJ<tor zebranego na prędce towarzystwa mu
siał natychmiast wcielić się w rolę „chłopca do wszystkiego", który zależnie od po
trzeb jest aktorem, reżyserem , tłumaczem , adaptatorem, librecistą i ministr.em fi
nansów. Trudno się dziwić, że nie wszystko mu się udaje, tym bardziej, że obie
cane przez króla subwencje zmniejszają się niepokojąco, a wypłaty ze strony Lubo
mirskiego także nie wpływają dp kasy. Aktorzy też nie są zadowoleni ze zbyt mło
dego - ich zdaniem - dyrektora, a baletmistrz Daniel Courtz jeszcze te niesnaski 
podsyca. To pracujące w trudnych warunkach przedsiębiorstwo utrzymuje się 

okrągły rok. Widowiska odbywają się wprawdzie regularnie, a publiczność tłumnie 
uczęszcza na nowe opery i balety, ale dochody są nadal niewielkie. · 

Tragedia rozpoczyna się jeszcze przed końcem sezonu - Courtz okazuje się spryt
niejszy i widząc, że spółka baletu z teatrem nie jest szczególnie dochodowa - r e
zygnuje ze współp::acy zabierając balet i zebrane wcześniej kapitały. Dla Bogu
sławskiego oznacza to ruinę finansową i pierwszą dotkliwą porażkę moralną . Miał 

ich przeżyć z czasem o wiele więcej. 
Tak więc w roku 1784 teatr przestaje istnieć zamieniając się w grupę wędrowną, 

występującą kolejno w Grodnie, Wilnie, Lwowie, Dubnie i wielu innych miastach. 
Niestety sukcesów jest coraz mniej a trudności materialne wciąż rosną . Tymcza
sem w Warszawie panoszy się wszechwładnie sprytny przedsiębiorca teatralny, były 
kamerdyner króla Stasia Ryx, troszczacY się jedynie o zyski i swój teatralny przy-

4 

wilej. Przebiegły antreprener chcąc jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję porywa 
Bogusławskiemu cały zespół. Pozbawiona kierownictwa i opieki narodowa scena 
l rac i powoli swoich wielbicieli i wreszcie w 1789 roku następuje ostateczny krach. 
Teatr obejmuje w wyłączne władanie opera włoska ściągająca na swe występy naj
przedniejsze towarzystwo stolicy. Cóż, kiedy „nie cała Warszawa jest blachą po
kryta" i włoskie canta tak mile brzmiące dla uszu koneserów nie potrafią jakoś 

przekonać sejmikującej właśnie braci szlacheckiej, która dość szybko trafia na trop 
machinacji Ryxa. Przerażony możliwością upadku przedsiębiorca wpada zatem na 
genialną myśl. Postanawia sprowadzić do stolicy Bogusławskiego. I w tym mo
mencie rozpoczyna się najświetniejszy okres działalności teatralnej ojca sceny pol
skiej, tym bardziej, że wkrótce potem Komisja Policji znosi monopol teatralny, da
jąc Bogusławskiemu możność uwolnienia się od uciążliwego i wciąż intrygującego 
protektora. · 

A w sejmującej Warszawie jest dla kogo grać. To już nie „dziura zamieszkała 
przez kupców i rzemieślników", jak podaje de Jancourt w Encyklopedii Diderota, 
to 120 tysięczna metropolita - jedno z największych miast Europy. Na arenie 
sejmowej walka o umocnienie Rzeczypospolitej i reformy zmierzającej do nowej 
konstytucji. Nieodzowny jest teatr o wyraźnym, skrystalizowanym obliczu ideowym 
-- teatr polityczny. Bogusławski zabiera się do dzieła z ogromną energią i jeszcze 
większą tremą i wJ._rótce wystawia pierwszy utwór - pochwałę dziedziczności tronu 
- napisany doraźnie przez Niemcewicza „Powrót posla", który publiczność przyj
muje entuzjastycznie. Oczywiście są oponenci - „znieważony" szlachciura Sucho
rzewski gardłuje na sejmie - ale nk nie jest w stanie zamącić ogromnego sukcesu, 
tym bardziej, że niedługo później obóz patriotyczny uchwala Konstytucję Majową. 
Bogusławski zachęcony powodzeniem pisze szybko jednoaktówkę „Dowód wdzięcz
ności narodu'', kipiącą od pochwał pod adresem konstytucji i króla i wystawia trze
cią , równie publicystyczną sztukę „Szlachcic mieszczaninem". Te trzy komedie są 

grane aż do końca 1791 roku . Nie starcza miejsca na cudzoziemskie opery ani na
. wet na inne polskie . sztu~i. Rozpoczyna się rok wielkich nadziei na lepszą przyszłość 
teatru i kraju. Radość trwa jednak niedługo - magnaci zawiązują konfederację 
targowicką, do której przyłącza się tak przez Bogusławskiego ubóstwiany Stanisław 
August. Rozpoczynają się działania wojenne niosące kres niepodległości i wielkim 
marzeniom. Zwycięstwo targowiczan zmienia całkowicie sytuację w Warszawie -
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pojawia -się cenzura, zakaz tworzenia klubów, mnożą się prześladowania i sekwe
stracje. Nie ma już mowy o przekazywaniu treści patriotycznych wprost, trzeba je 
maskować możliwie przejrzystymi aluzjami i przenośniami. Po perypetiach z „Hen
rykiem VI na łowach" i komedyjką „Wielkie r zeczy i cóż mi to wadzi?" Bogusław
ski st11je się „rozsądniejszy" , tym bardziej, że widownia teatru jest bardzo często 
miejscem ostrych spięć politycznych, a trudności z cenzurą są coraz większe. 

Trwa sejm grodzieński i wyludniona Warszawa czeka na ostatnie tragiczne wie
ści. Wreszcie w grudniu zaczynają powracać pierwsze grupy delegatów. Los Rzeczy
pospolitej jest już przesądzony . Po drugim rozbiorze nikomu nie chce się już ba
wić i podziwiać w teatrze „uciesznych figlów i ~koków" . Wszyscy myślą teraz o po
wstaniu - tworzą się spiskowe koła i rewolucyjny Komitet, spotykający się 
w Kafehauzie na Mostowej . Prawdopodobnie należą do niego także Bogusławski 
zaprzyjaźniony z jakobińskim księdzem Meierem. Główny sztab z Kościuszką prze
bywa w Krakowie. Warszawa żyje oczekiwaniem na znak, hasło wzywające do 

powstania. 
Teatr jest przez cały czas otwarty. Bogusławski próbuje montować sztuki z utwo-

rów przedstawiających (oczywiście alegorycznie) polityczne wydarzenia. 
Tak wyglądała sytuacja , kiedy Bogusławski zaczął pisać swoją nową sztukę. 

Był to „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale". Premiera odbyła się 1 marca 
1794 roku i była ogromnym sukcesem. Cała Warszawa nuciła kuplety z „Krako
wiaków" - władze zaś zawiesiły szt1.1kę już po tri.ech spektaklach. Oto co pisze 
o jed~ym z nich poeta niemiecki , sekretarz ambasady Igelstroma .Johan G. Seume. 

„Wystawienie w stolicy sztuki teatralnej „krakowiacy" wywołało niesłychany 
entuzjazm ( ... ) Autor, pan Bogusławski, grający ludzkimi namiętnościami jak piłką, 
równie dobry patriota jak autor dał dowód swego mistrzowstwa w samej sztuce 
i jej wystawieniu (. .. ) Na ogólną lic zbę trzech przedstawień udało mi się dwukrotnie 
być w teatrze i muszę ~yznać, że. nigdy nie doznałem większego, głębszego .i trwal
szego wrażenia. Polityczne aluzje tej sztuki były bardzo odległe i niezbyt istotne 
(tak sądził cudzoziemiec - przyp. mój) miała ona jednak charakter patriotyczny. 
Kilku z czołowych aktorów najprawdopodobniej weszło w porozumienie uzupełniali 
bowiem arie wstawki. ( ... ) Głuchy s-;:mer niezadowolenia rozszedł się wśród publicz
ności, coraz częściej zaczęły się ukazywać śmiałe paszkwile, a nawet zaczęto głośno 
się odgraża(;". 
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Treść „ Kru kowiaków i góra l i" odczytywana bez owego „balastu historii" wydaje 
sic; dzi ś błah a . Ot, zwycza jna historyjka miłosn a z kłótn ią o dziewczynę , rózstrzyg
nięta przez uczonego acz ubogiego s tudenta. Czemu zatem przypisać tę żywą i wy
raźnie polityczn ą reakc j ę na pierwszych spektaklach sztuki? Odpowiedź jest prosta: 
„ Krakowiacy i górale" są komedio-operą, w której tekstu recytowanego znaj
dują się także wstawki śpiewane - ari e. One to właśnie 'l.ajsilniej wiąza.ły się 

z aktualn ymi wydarzeniami, manifestują c uczucia i nastroje sporej części ludu war
szawskiego. Poza tym przeciwstawienie osiadłych · krakowiaków mściwemu plemie
niu górali ma swój głębszy , alegorycżny sens. „Cud mniemany" to nie sztuka o kłótni 
dwóch chłopaków ale o rozłamie społeczeństwa, wymierzona w Targowicę. Grupa 
krakowiaków reprezentuje na pewno pozytywną część narodu przeciwstawiającą się 
zwolennikom Targowicy i wojskom carowej. I właśnie oni zwyciężają, pomimo iż 

górnie mają „ruśnice i sturmaki" ponieważ nacierają całą gromadą z żonami, dzieć
mi, a nawet kościelnym Miechodmuchem. Bogusławski skorzystał z konwencji ko
medio-opery, w jakiej napisan y jest „Cud mniemany'', sprowadzając akcję i cha
rakterystykę postaci do r ysów najprostszych. 

Niemniej jest to sztuka, w której pojawia się po raz pierwszy inny od dotych
czasowych, sielankowych, obraz. Ewentualne zbieżności z literaturą o wyfiokowa
nych pasterkach pasących· perfumowane owieczki okazują się prawie zawsze po
zorne. Wieś Bogusławskiego - (wieś bez pana) musiała się wydać ówczesnym wi
dzom nierealna, ale „Krakowiacy i górale" to chyba naJprawdziwsza sztuka o chło
pach napisana w tamtych czasach. Wprowadzenie ludowej obrzędowości, zwyczajów 
i gwary - oto środki udanej stylizacji opartej na motywach wziętych z życia. 

Najbardziej interesującą i chyba najważniejszą postacią sztuki jest Bardos -
ubogi student , któremu wiedza nie tylko nie przyniosła szczęścia ale nawet i chleba. 
Rozczarowany do oficjalnej nauki i profesorów-nieuków jest w gruncie rzeczy ty
powym oświeceniowym racjohalistą, wykorzystującym swą wiedzę dla celów prak
tycznych. Charakterystyczny jest fakt, że Bardos tłumaczy zdumionym krakowia
kom mechanizm swojego „cudu", a później - staje się ich przywódcą i kieruje 
mieszkańcami Mogiły , przestrzegając ich jednak przed rzezią. W postaci BardC'>~ ~ 

;.nalazły wyraz osobiste poglądy Bogusławskiego . 

„Cud mniemany c;;;yli Krakowiacy i Górale" , sztuka, która spełniła podobną ro!~ 
jak francuskie „Wesele Figara" cieszy się do dziś ogromną popularnością. Do roku 
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1820 grano ją według świadectwa Dmuszewskiego 144 razy, co jest, jak na owe 
czasy. kiedy operę wystawiano przeciętnie 10 do 20 razy, cyfrą imponującą. Jedno
eześnie „Krakowiacy i górale" to jedna z najczęściej zmienianych, przerabianych 
1 unowocześnianych sztuk. Zawsze jednak udawało się stworzyć na jej kanwie wido
wisko aktualne, przemawiające do myśli i potrzeb duchowych współczesnej widowni. 

Dzisiaj, największą trudnością w inscenizacji „Cudu mniemanego" jest uporząd
kowanie wszystkich słownych aluzji i metafor tak, aby stworzyć całość zrozumialą 
także dla nieprzygotowanego historycznie Widza. 

Jadwiga Oleradzka-Badtkc 
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Mor gal 

Bartłomiej 

Chlir 

ro 

Nie wierz nigdy siarlatanom 
A sanuj mądrego 
Nie pomagaj tym co mamią 
I ci ągną do złego 
Bo jak czasem s ię ni e uda 
Naród weźmie górę 

To ni e będą wielkie cuda 
Ze ci złajom skórę 

A wy młod z i co pó jdziecie 
od nas jesce dale.i 
Te dwa d z i eśc i a pi ę(· lal nasyc i~ 

Myśwa wam oddali 
Cyńc i e tera z z nich pięć d z i es i ćJ l 

Setkę zrob ią ·wnuki 
Ostaniem:-· w cyfrac h 7. wnmi 
Ku t ysiącom ru s·ym 

Aby by ł a ta co była 
Co j ą Po l szą zwą 

Aby żołni erz borem lasem 
Ju z z ni ej nie oddal i ł 

Ab y kr zepła jako trzeba 
J ako t r zeba rosła 
Silna wrogom. dobr a swoim 
Najpięk ni ejsza P olska . 

Bard os 

• 
I 

~ · : 

Swiat jest srogi, świat przewrotny, 
Wszystko mi na opak idzie, 
Kto nic nie wart pan stokrotny, 
A człek poczciwy jest w bidzie. 

Lecz rozum dziś górę bierze 
Ta myśl mi trosli:i osładza 
Ze kiedyś porosnę w pierze 
Choć dziś bez butów chadzam. 

Nie ten mądry, kto wśród drogi 
Zląkł się i utracił męstwo, 
Bo im sroższe . ciernie, głogi, 

Tern szczytniejsze jest zwycięstwo 
Niech sława mieszka wysoko 
Niech szczęście zaś jeszcze wyżej 
W jednym odważnym skokl!._ 
Człek może się do nich zbliżyć . 

bis 

bis 
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adaptólcja : Br. Dąbrowsk i S. Wasylew ski, Z. Wojdan z muzyką J . f tefaniego i K. Kurpiń skiego w opracowaniu Fr. Barfussa i S. Czosnowskiego 

Choreografia 
Janina Jarzynówna-Sobczą.k 

Asystent chol'eógrafa 
Kazimierz Przyb11lski 

·' 
-·-

:: . ~ 

:a. 
Zygmunt Wojdan ® ~ 

0'163/t~:fb 

tf Bartłomiej - młynarz ~Mieczysław Włelicz tl· J 
Dorota - jego żona anina Bocheń1ka {i)41(VV 
Basia - jego córka Gena Wydrych 
Wawrzyniec „ Andrzej Łubienlewskl 
Stach - jego syn 9 Michał Rosiński 
J onek S' Czesław Stopka 
Miechodmuch "lKazimit>rz Błaszczyński 
Bardos - student r Stdan Kwiatkowski :J.. .L . . 
Bryn das tĄ Stanisław Jaroszyński (tJ'T'Jv 
Morga! \ł llP.nryk Ma.icherek 
Kwiczołap 

Swistos 
St ara Baba 
Pastuch 

Stanisław Masłowski 

.Tan Cybulski 
1A Stefania Cichoracka 
W\ .lęrzy Glębowski 

ora7. 

Kierown~two muzyczne 
Grzegorz ~ardaś 

Asystenci reżysera 
Jerzy Gliński , Michał Rosiński 

'3 Ryszard Strzembała 

Wiena Grigoriewa, Iwona Jankow ska. El żbie ta Kothano\\'ska. Zofia Krojewicz, Renata K ress. Wanda Ostrowska. Elżbieta Racki ew icz, Marzena Tomaszewska-Glińska 
Teresa Wądziń ska Henryk Ad am ski J erzy Gli1'1sk i. J anu s7. Hcrty ń s ki. Aleksander Jasińsk i, Mirosław Olczykowsk i, K azimier z Przybylski Wojciech Standełło 
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BARDOS, KRAKOWIACY, GORALF 

Żyjcie w zgodzie i pokoju 
Nie dajcie się gorszyć światu, 

I
' Nie ma zysków w takim boju, 
Który krzywdę czyni bratu. 

Nie ma zysku w takim sporze, 
Który obcym radość czyni, 
A wam serca przeinacza, 
Iż brat brata szpetnie wini. 

Wspólna sprawa, bratnia mowa 
„ 1 slowiańskg_jedna dusza, 

To przed światem jest osłona, 
Swiat jedności nie naruszy. 

Swiat daleki, świat złowrogi, 
Do niezgody czyni znaki, 
A wy mocno, dłoń do dłoni 
Górale i Krakowiaki! -

tr ~ 
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Te kontrasty świadomie użyte poprzez cały bieg akcji, te skoki temperatury sce
nicznego działania sprzyjają, pozornie wbrew artystycznej logice, s:[.ybkości reakcji 
'llidm.Yni, zdolności do przeskakiwania z nastroju w nastrój, a r;9zorny brak pod :_ 
1Wdowy intelektual,!1.!;.j , ta świadomie jakoby rozpostarta pod tekstem J2.UStka inte: 
~tu, pozwala . natychmiast wybrać widzowi aktualnie najżywszy 
społecznie moment i podłożyć go pod patriotyczne wzruszenie budzone przez aktora. 
Tak reagowała widownia podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. Tak, choć innym 
tonem, w te jakoby pozostaWTone w partyturze wyrwy wle~a radość z pozornego 
niestety n~ńskie~nia. Tak opłakiwała powstanie listopadowe... Tak 
dyskontowała w:z.ruszeniem cały szereg innych społecznycll czy politycznych faktów„. 
Szybkości rodzących się wzruszeń sprzyja także oparcie „inteligentnego świadomego 
prymitywu", bo tak to można określić ._ o folklor. Tak jak zapalona na choince 
~ka wyzwala całą gamę wzruszeń ożywiających w naszych indywidualnyctr" 
wspomnieniach, tak bl.vsk rn~y srnm warko~za ,... posuwist.,y krok po~a na
tychmiast wyzwala w nas znów z pominięciem intelektu;-Z.l:li_orowe poczucie pol
~ości, przynależności do trudnego klanu Polaków, poczucie wspólnoty rnyśl_?wej, 
i co najważniejsze wreszcie poczucie naszego niezależnego politycznegg Jiytµ „. --

Intelekt byłby bezradnym w wywołaniu w widowni w jednej sekundzie aż tylu 
takich czy innych, ale leżących na ściśle określonej płaszczyżnie uczuć. Wzruszc- . 
~. któr~j partyturze zastępuje intelekt, czyni to natychmiast, dając Tuatrowi 
niepowtarzalną szansę. L na jeden moment ~ ongiś na widowni w ważnych 
momentach dziejowych przeróżne~e, przeróżne rozmyślanią i ego
istyczne · zawiści na temat tego kto będzie przewodził, rządził lub korzyst;;ił, wyzwalał 
się -~zm patriot~y burzący na moment bariery wewnętrzne, pozostawiająr; 

jedynie radosne poczucie polskości i przedziwnej solidarności w kolorze, barwie, .. 
rytmie, uniesieniu, muzyce, w wymiarze ludowych świątków l (lb kształcie grusz 
odmierzających pola„. 

. Pozostawała z . drugiej strony ~ięć ~Teatru umie· c · oli" „ 
s~ołecznym nurt.f!tr. Rodziła się recei)faila jego Srlę,której należy szukać stale na 
nowo i uparcie wciąż w innych artystycznie wymiarach, lecz zawsze tam, gdzie 
{IlYŚl i uniesienie aktorskie zespala się z naczelnymi momentami myśli spał cznej . 
. . Dzisiejsza realizacja „Krakowiaków i górali" jest skromna w stosunku do pra
twórcy widowiska, n· o \jak to · roteskę, nie usiłuje 
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czynić z naczelnych wykonawców kolorowych, ludowych pacynek, działających no. 
widza jedynie barwą i ruchem z pominięciem elementu_Qasji walki i społeę~ 

'-~. Metafora ta, ukryta pod naiwniutką fabułą, miała dzięki temu, jak i po
przednio cytowane przykłady, szamę utożsamienia z naczelnym wydarzeniem epoki. 
Ongiś pod tą metaforą kryła się walka z~ zaborcami i caratem, potem hasła 
i:wlsko-francqskiego zbrat@ia, potem żałoba u kolejnyc stań. Aż Pf'ZY
szedł dzień, gdy pod dłonią S~ partytura ożyła na nowo .by wyjść na spot
kanie nowego ład.u, będącego widomym urzeczywistnieniem niejednej ze społecznych 
tęsknot autora. Ożyła i znów zatriumfowała. Blakły jedne punkty tekstu, ożywały 
niespodziewanie inne. Umierały jedne treści, a natychmiast powstawały szanse na 
instynktowne umieszczenie przez widownię na to miejsce innych - zawsze trafnych, 
zawsze o · d wstecznych re ich. I w tym chyba największa siła 
utworu i w tym chyba usprawiedliwienie jego dumnego nazwania ~ 
O..e_ery". Opera ta realizowana obecnie skromnymi siłami naszego Teatru napotyka 
w klimacie społecz i politycznym szansę nowych skojarzeń, szansę ukrzepienia 
~acze nego I2ocwria ~~.~ponad zielące niekiedy niuanse myśle'nfa . Szansę, 
której nigdy Teatrowi me wolno pomijać, bo jest jego naczelnym usprawiedliwie
niem bytu. 

Ponieważ w momencie pisania tej wypowiedzi spektakl dopi&o się rodzi, nie 
umiemy odgadnąć na ile szansa ta zostanie urzeczywistniona. Jest ona jednak na
czelnym celem zbiorowego wysiłku. 

Z. WOJDAN 

(~en wspólny wysiłek dedykujemy naczelnemu zdarzeniu ideowemu okresu -
~V Zjazdowi PZPR . 

Zespół Teatru Polskiego 



&Qffi nEJll;:l rw ~o"o 
~w~~~ 

W V Telewizyjnym Festiwalu Teatrów Dramatycznych wystąpi ł Teatr Polski 
z Bydgoszczy, prezentujqc widzom telewizyjnym insce,n. iza c j ę ·~· ill<' k sn nd rn 

Sztejna. -------.....____ 

Pisali o nas: 

„ ... Spektakl bydgoski nie był mechanicznym przeniesieniem inscenizacji tea tr alnej. 
Był Qr ginaln<l. ambitną wers ją telewiz · ną , przygotowaną z myślą o potrzebach 
i możliwościach małego ekranu. Reżyser spektaklu Zygmunt Wojdan , dokon a ł n ie
zbędnych skrótów, usunął wątki mniej istotne, skoncentrował uwagę na zasad niczym 
problemie sztuki : dyskusji o podstawie człowieka wobec s iebie i wobec ot aczaj<J 
cego go świata. ( ... ) 
Spośród wykonawców na najwyżs ze uznanie zasłuży ł ~zesław ~pka ·w r~ E.ł~
~a, młodego ambitnego dowódcy okrętu, ( ... ) Jerzy Qlińs k i w roli Czasowm-
kowa. (. .. ) ---
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„()cean" to sztuka męska, niemniej ciekawa interpretacja ról kobiecych wysunęła 
je również na pierwszy plan. Doskonale wypadła '!'.~ jako Anusia. 
J e j sceniczną rywalkę , Maszę, zagrała interesująco Marzena Tomaszewska ... " 

(„Ekran") 

„ ... Dramat Sztej.na przec;lstawił problem aktualny: konflikt postaw ludzkich wynika
j ąc y z różnego spojrzenia na rolę człowieka we współczesnym społeczeństwie. Spek
takl został starannie przygotowany i otrzymał ładną oprawę telewizyjną . Należy go 
na pewno uznać za duży sukces teatru bydgoskiego ... " 

(, ,Głos Robotniczy" ) 

, .. .. Bydgoski spektakl wydobył z utworu wszystkie istotne problemy. Dialogi prowa
dzone precyzyjnie uwypukliły najważniejsze sprawy poruszone przez Sztejna: odpo
wiedzialność za własne czyny, odwagę decyzji , świadomy wybór postawy wobec _r 
ż~ludzi..." -

GO$CINNE WYSTĘPY TEATRU DRAMATYCZNEGO 
im. St. BACZWAROWA W BYDGOSZCZY 

(„Express Wieczorny") 

wieczorem, przybył do Bydgoszczy na gościnne występy, ~ 

skie Dramatycznego im. St. Baczwa z arny. Przyjazd gości 
bułgarskich wzbudził zainteresowanie ydgoskiej publiczności, prasy, radia i tele
wizji. Jest to bowiem pierwsza wizyta bułgarskiego teatru w Polsce, będąca wy
nikiem nawiązanych kontaktów z teatrem warneńskim i umowy o wzajemnej wy
mianie i współpracy. (Z pełnym tekstem umowy zapoznaliśmy Państwa w jednym 
z poprzednich programów). 

Pierwszym spektaklem, który. zaprezentował zespól bułgarski, była sceniczna 
kompozycja ~a Stefanowa ~lat śmiesznego teatru.:; niezwykle· serdecznie 
przyjęta przez wypełnioną do ostatniego miejsca widownię. Premierę zaszczycili 
swoją obecnością ·Ambasador Bułgacr:ii Nikołaj Czernew, I Sekretarz Ambasad y 
d. s. Kultury Tetiu ~dyrektor Ośrodka Kultury Bułgarskiej w Warszawie 
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T eniu Stojanow, oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Po spek·· 
taklu, na spotkaniu towarzyskim u Przewodniczącego Prez~·dium W'.?J~wódzkiej Rad~· 

Narodowej Aleksandra S · ta. ambasador ~!S:Zczere zado\\'olcni c 
z faktu wymiany eatralnej polsko-bułgarskiej, zaznaczając iż kontakty te, w atmo
sferze przyjaźni , będą się rozwijały i zacieśniały. 

Dwa następne spektakle ,~ka o koł pakach" Panczo Panczewa i Mil o ś~·· 

~a spotkały s ię z równie gorącym przyj~ciem. Długotrwałymi oklaskami 
witała publiczność reżyserów t)'<:h przedstawie11 - St;rnczo Stanczewa i Krasimira 
Spasowa oraz autora bajki - Panczo Panczewa. 23. w poniedzialek. zespól bulga 1·
ski wystąpił w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu z ,.Bajką o kołpakach" i sztuką 

I 
Osborne'a „Miłość i gniew". Wieczorem gości bułgar~kich podejmował lampką \\'ina 
toruński PSS - zakład opiekuńczy naszego Teatru podczas FTPP. 

Zespół bułgarski 24 września opuścił Bydgoszcz, udając się w drogę poll'ro\11:1 do 
kraju. Zegnaliśmy się, mówiąc sobie - ,,do szybkiego zobaczenia". 

Już w przyszłym roku sztu,kę bułgarską Markowa „Przejście pod tęczę" będ~?·c 
reżyserował w Teatrze .Polskim Krasimir Spasow, młody reżyser bułgarski. W Warnic 
sztukę Choińskiego „Nocna opowieść" reżyserować będzie Teresa Zukowska . ---------

-::~ 
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Przedsprzedaż biletów w kasie „Orbisu" al. 1 Maja 17, tel. 2-16-86. Zamówienia na 
bilety zbiorowe przyjmuje organizacja widowni, tel. 2-25-98. 
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