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sklego wydania
„Kiermaszu
bajek". Zdaje się, :ie w Kiermaszu nosiła ła
bajka tytuł
„Grosz w potrzebie złotym
wróci do ciebie". Nieco zmien.ony został
również układ
kompozycyjny.
~ Jak wiadomo, istnieje w
dalszym ciągu zapotrzebowanie na widowiska dla dzieci
i młodzieży. Zwrócono się do
mnie z propozycją napisania
baśni
scenicznej.
Ponieważ
już kiedyś myślałem o tego
rodzaju scenicznej adaptacji
bajki, przeze mnie najpierw
zanotowanej pod Szczytnem
a potem literacko opracowa~
nej w „Kiermaszu
bajek",

więc

przyjąłem

propozycję.

Nie należy sądzić, że „Czarodziejski grosz" został oparty
na jednej baśni. Ta muzyczna
opowieść (tak
nazwano baśń
w efektownym programie teatru Rozmaitości), jest parafrazą
elementów
folkloru
warm1ńsk1ego i mazurskiego z.anotowanego przed laty przez
pracowników
Państwowe
go Instytutu Sztuki w Olsztynie. Niech przemówi tekst z
programu: „Bajka, którą dzi§
prezentu3emy, wyrosła z mazurskiej wyobraźni i tradycji.
Urodzila się nad wodami Kal•
wy,
w
okoticach Pasymia,
miasta szewców, a jej auto1'
pan Władysław Gębik
wielki miłośnik i znawca mazurskiego folkloru, troskliwie
ją dla W as napisał, piosenki
opracował".

Scena z „Czarodziejskiego grosza"
krakowskiego Teatru

,,Bąśń

w wykonaniu

arł)stów

„Rozmaitośei"

lllazurska''

W. Gębika wkrakowskim teatrze „Rozmaitości:'

K

ILKA tygodni temu. 19
br. w krakowskim teatrze „Rozmaitości" odbyła się prapremiera mazurskiej baśni scenicznej
pt.
„Czarodziejski
grosz", której autorem jest
olsztyński pisarz dr
Włady
sław Gębik. Jak już pisaliś
my, baśń ta spotkała się z
wielkim zainteresowaniem zarówno mlod ·zej, jak i starszej
publiczności.
„Czarodziejski
grosz" reżyserowała
Maria
Billiżanka,
scenografię
przygotowała
Jolanta Boni-Marczyńska, muzyka i opracowanie muz.v czne całości - Zygmunt Konieczny (zdobył on
jedną z nagród w konkursie
urządzonym przez nasze pismo). Poszczególne role odtwą
rzają:
Stanisław
Chmieloch,
Rafał Czachur, Jerzy
Fedorowicz, Ma r nna Fiałkow a,
Bogna Gębi , Bohdan
ład
kowski , Zofia Kalińsk , Zofia
Luba,rtowska, Maria
alinowska , Jan Mło ow i, Marta
Woźniak, Tadeusz Zadora.
'października

Krakowskie „ Życie Literac.kie" podaje, że „zaletą wido.wiska. obok ładnej scenogra,
fii Boni-Marczyńskiej l dyna:mi.cznej choreografii Kopii?
skiego, jest sugestywne - w
ramach baśniowego materiall.i
- pokazanie konfliktu naro!dowego i społet:znego na tyc!l
ziemiach, stanowiącego orn<>'wę ich
historii przez w·1el
dziesiątków lat,
-0raz rewia
pieśni,
strojów
motywów
plastycznych warmińsko-ma~
zurskiego pojezierza". W dal:.
szej części dowiadujemy się-.
że „Czarodziejski grosz" sta::.
nowi „bardzo udany debiut".'
• Czy naprawdę debiut? z tym pytaniem zwróciliśmy
się do autora baśni scenicznej
pana doktora Władysława Gę„
bi ka.
- W stwierdzl"niu tygodni~
ka litera'Ckiego tkwi zaledwie
część
prawdy. Debiutantem
je5tem o tyle, że do tej pory wystawiane utwory scenicz...
ne by ły wykonywane jedynie
przez
teatry
amator'Skiej
zwłaszcza
w latach 1933-'
1937, kiedy organizowałem, a
jednocze ś nie kierowałem amatorskim teatrem objazdowym
na śląsku Opolskim. Wystawiano wtedy .•Skalmierzanki",
komediowe składanki w rodzaju
„ Dwadzieścia
aktów
konania" (ze śmiechu). „Czarodziejski grosz", natomiast
jest pierwszym utworem scenicznym odtworzon:vm przez
znakomitv ze3pól aktorów zawodowych. Cieszę się bardzo
z tej świetnej inscenizacji
krakowskiego teatru, dokonanej przez znawcz:i- nię teatru
dla dzieci i młod~ieży - panią Marię Billiżankę. Przedstawienie
mUllo wspaniałą
wproot oprawę plastyczną i
choreograficzną.
Elementy
akustyczne, gra świateł i kolorów tworzyły swoisty dla
tego rodzaju widowiska nastrój. Żywiołowością urzeka
gr~ aktorów.
stało, :ie ta
trafila na SC'ez dala od regionu, od ludzi,
którym do
pewnego stopnia
bliskie są
wątki
z
„Czarodziejskiego
grosza", będącego przecież adaptacją sceniezn
jednej
baśni pierwszego c ytelniko .•·
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Jak io się

baśń mazur~ka
nę krakowską,
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• Mamy nadzieję, :ie zespół
krakowskiego
Teatru Rozmaitości
zawita do Olsztyna
z „Czarodziejskim gros'Zem".
Dzieciom i młodzieży należa
łoby umożliwić obejrzenie tewidowiska
go oryginalnego
regionalnego.
Przypuszczać
należy,
że
dyrekcja teatru
Rozmaitości w Krakowie i im.
Stefana
Jaral'za w Olsztynie
dojdą do porozumienia I ta u-.
rzekająca baśń mazurska zostanie wystawiona w naszym
mieście.

JAN

CHŁOSTA

