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ajka dla dzieci pt. Czarodziejski 
grosz (choć nie jestem wcale pewny, 
czy można tu mówić jedynie o adre
sacie najmłodszym) „wyrosła" niejako 
z wieloletniej walki ludu Warmii i 
Mazur przec·iwko naciskowi germani

zacyjnemu. Władysław Gęblk pi,ząc 1w6j u
twór dla teatru, oparł się na pod1Jniach i baś
niach ludowych, które łąctyły w 1oble piękrto 
folkloru Mazur z wyratn- nut- p0lskości tych 
ziem. Stąd, można odnaletć w Czarodzie;sktm 
gronu. umiłowanie mowy ojczystej, obyczaju 
oraz wskazówkę, że właśnie te dwa nurty 
starodawnych tradycji mazurskich, przewi• 
jające się przez twarde życie pod zaborem 
pruskim - pomagały w utrzymaniu ducha 
polskiego wśród mieszkańców wsi, miast 
i osiedli, oderwanych od macierzy. I chociaż 
orzez całe wieki pozbawieni więzi państwo
wej z Polską, nfe zatracili swego poczucia 
i godności narodowej - zwróceni ku opo
wieściom w języku ojczystym, pozwalającym 
)r·zt:trwać niebezpieczeństwa wynarodowie-
1ia. 

Z dwóch, co najmniej, względów warto w 
w tym miejscu podkreślić sceniczny wybó 
pQ1Zycji repertuarowej, dokonany przez 
TEATR ROZMAITOSCI. Po pierwsze - sce
na, dla dzieci, mająca tu niemałe osiągnięcia 

mierę w Rozmaitościach do rzędu dobrych, 
pad względem 8*tys.tyczno-wychowawczym, 
•pektakli dla najmłodszej widowni. Przy 
czym warto zaznaczyć, że towa•rzyszące dzie
ciom osoby doro.sle (z konieczności czy z 
przypadku) bynajmniej nie muszą się nudzić. 
Przeciwnie, widowisko - z pominięciem na
turalnych, skierowanych do adresata mało· 
letniego, naiwności fabuły - staje się rów
nie pouczające, co i smakowite dla oka doj
rząłego już odbiorcy. Bo, aczkolwiek za
brzmieć to może zaskakująco, przedstawienie 
jest jakby próbą ukazania teatru polityczne
go. A forma bajki wcale temu nie przeszk.a
dza. Powiedziałbym nawet, że SJprzyja ja
kiejś elementu-nej edukacji - I społecznej, 
i politycznej. 

Jak wspomniałem, już sam temat CzaTo
dziejskiego grosza zawiera myśl polityczną: 
oporu mazurskiego ludu wobec akcji zniem
czania wszystkiego co polskie, akcji uosobio
nej w działa•niach żony „grafa'', pana na zam
ku. Przy okazji autor baśni przedstawia bo
gactwo obyczajowe ziemi mazurskiej, legen
dy o arcykiężniku i dobrych duszkach, kło

pod kierunkiem reżysersko-inscoo!zacyjnyn· poty i radości mieszczan z miasteczka szew
Marti Bil!iżanki, sięga nie tylko po utwory ców Pasyma, przy zastosowaniu zręcznego 
służące rozrywce młodego widza, ale utrzy- (dla dorosłych) chwytu z trochę złowrogich 
muje konsekwentną linię nawiązywania do .bajek Grimma. Odwrócenie zaczarowanego o
przeszłości i walki o postawy patriotyczne bratu, gdzie zł a grafin! zostaje wypędzona, 
na tle brutalnego zalewu przez niemczyznę - i dobra siostra majstra szewskiego przeo
rdzennych ziem polskir.h (np. Ptacówka Pru· braża się w panią zamku, ale panią bardzo lu
sa). Po drugie - teatr czerpie z rozmachem dową - sta .'. e sie nie tylko zrozumiałym mo
z.e złóż ludowl'';ci, świadomie przypominając rałem widow'.<~{ a, ale i jego, zgrabnie pod
tradycje najzdrowszych sił narodu, dziękl k:r:-~lonym bez nachalnej deklaratywności, 
którym młodzież uczy się nie1m;·d pogląd .lwo sp - Je 1n,·m nurtem. 
związków historii z ż~ciem cod?.iennvrn, ze .Jnsctn!zacjn i reżyseria Marii Biltiżanki, 
zwyczajami i barwnością f<>l '<loru , jako ~zyn- •rzy b. dobrej współpracy scenograficznej 
nikami trwałości naro<lowej , a nie tylko po- 1ótant11 Boni-MQrcz11ńskiej, myzyce Zy"mun
wierzchownym ozdobnictwem, które odświę- a Koniecznego oraz chore:igrafii Mikolaja 
tnie U')iększa ciężki byt pracujących i gnę"'. 'Copińskiego, uwypukla zarówno rodzajowość 
bionych mas. . ,,:. :oE:lorystyctn- przedstawienia, jak i jegc 

A że do trafności wyboru owej baśni teatr łiymowę moralM-!połeczną. A także i poll· 
dołożył nadzwyczaj staranne opracowanie :yczną. O ile zdołałem sprawdzić, widownia 
cenlczne tekstu oraz szatę zewnętrzną dziecięca rozumiałą nlemal każdą aluzję, ży-

P edstawienia. można zapisać tę nową p~ób scenicznych. oraz 

na ~;~·:~m:~::~:•:11~::·:~11::111:;::m:1111! 
stronę scenografa za pomysłową zabudowę 
sceny klockowymi elementami zamku (w 
c;z:erwOIIlo-czarnych kolorach) i przeciwsta
wienie temu obrazowi - ludowej ornamen
tyki, jakby żywcem przeniesionej z wycina
nek czy kafelkowych fresków, a utrzymanej 
w rozjaśnionych barwach. To skontrastowa
nie d w 6 c h światów na gruncie mazurskiej 
rzeczywistości zamykało jak w klamrze ca
łość widowiska. Tekst wspierała harmonijnie 
malarska ilustracja, zaś ręka reżysera czu
wała nad 2lWa.rlym rytmem scenicznej baśni. 
Myślę, że Czarodziejski grosz będzie tyld 

bawił, oo i uczył swoją widownię. Dostarcu 
bowiem satysfakc.}i artystycznej oraiz wycho
wawczej. 
Duża w tym zasługa aktorów, którzy wy- ~ 

konywall swe zadania sceniczne bez taryfy §== 

ulgowej wobec mniej wymagającego (pozor
nie!) odbiorcy. Warto więc podkreślić ich wy-
siłek i staranność w ujęciu odtwarzanych po- =~====
staci. Zarówno wdzięk, jak i „dobro.ć" Lud-
wiki, siostry szewca - zjednywały uznanie 
widowni dla gry Marty Woźniak - zaś od
pychały cechami złości i okrucieństwa w -
bajkowych „czarownicach" poprzez. wciele- ~ 
nie graflill1i: Izy Wicińskiej. Zresztą, nie bez 3 
domieszki ludowej drwiny, zręcznie podsu- :! 
wanej przez tekst i reżysera, a z umiarem ak- § 
centowanej przez aktorkę. Miłe sylwetki 3 
dziewcząt wiejskich zarysowały Bogna Gę
bik i Marzanna Fijałkowska. Zabawnym 
strażnikiem był Bohdan Gładkowski, zaś 
Trębaczem - Jerzy Fedorowicz. W Arcy
księżnika i Dziadka zamieniał się bajkowo 
Rafał Czachur, pijanicę-szewca odgrywał z 
należną przestrogą dla młodzieży Tadeusz 
Zadora, a jego czeladnika poczciwego - Jan 
Młodawski. Wreszcie, jako Ochmistrzyni wy
stąpiła z temperamentem Maria Malinowska 
i tylko Graf (Stantslaw Chmielach) pełnił n 
scenie raczej funkrje reprezentacyjne, 
bowiem autor nie dał mu wiele do po edze-
nia oraz do grania, jako-że i z milczenia wy
pływają czasem pouczające wnioski. 


