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„Krakowiacy i górale" 
Dolnołląaki w 

ę a ąc po spe-
wogrę ciec Bo u go z 
muzyką ana te aruego „Cud mnie
IJlany. czyli Krakowiacy j GOrJ're'• 
według niesmiertelnej inscenluicji 
Leona Schillera - nie mierzył sił 
na zamiary. Jut przed rokiem, oglą
dając z zachwytem „Jabłonie" 
Osieckiej na tej scenie, mogłem 
przekonać się, iż ten ambitny (choć 
przecież tylko powiatowy - ale mo
że właśni• dlateg~?) teatr dyspo
nuje zespołem aktorsk im właśnie 
„schillerowskim" . Co to znaczy? 
SchUler wymagał od aktora nie 
tylko aktorstwa sensu str icto, Żll · 
dał także śpiewu I tańca. Tak by
ło właśnie za cuisów Imć Pana 
Boa:usławsk iego aktor był jt'd
nocześnle śpiewakiem I tancerzem. 

I chyba tak być powinno zawsze. 
Tak w każdym razie jest w Jele-

niej Górze. Drugi atut widowiska 
- to r~żyseria 'radeun.a Kozłow
•klei:o, ucznia Schillera, uc:Lrua 
b'liC'inego, ale me rezygnującego 
przez p>etyzm z własnej indywi
dualno&c.i . ~pektakl jcleniogorskl 
n ie jest kopią widowisk schllierow
s.cich, jest ich tw<>rczą kontynuacją. 
Podobnie choreograf.a Jadwigi łtry
niewieckieJ (współpracowniczki 
S<·hlllera jeszcze z Lodzi) nie jest 
ty!Ko reku.nstrukcją, lecz rozwinię
ciem wcześni~Jszych pomysłów . 

Na czoło ogromnego zespołu, bar
dzo wyrownanego, wysuwają się 
(aktor>ko i głosowo) Lidia Mak sy
mowicz (Dorota) i Piotr Miln erowic;r; 
(Barao.,:,). Nie ustępują im ·reofila 
Zagłobianka (Basia), Kajmund Wolff 
(Stach) i bardzo dobry w geście i 
zadzierżystych rucnach Marian Ma· 
h•> muwicz (Bryndas1. Szczerze za 
bawny był Paweł Baldy w roli Mie 
chodmucha. Scenografia Stanisława 
Bąkowskiego - św ieta, funkcjonal
na , n ie p rzesty l1zowana. Kierow
nictwo muzyczne - przez nie mniej 
ważne pny spektaklu tego ty pu mz 
reżyseria - spoczywało w doświad
czonych rękach B ogdana Dominik&. 
Calosć widowiska ma świetne tem

po, dużo niefałszowanej werwy, jest 
wesołe. barwne, żywe i wc iąz mło
de . Znał się na teatrze pan Bogu
sławski , oj. znał się, skoro po 
blisko 200 latach jego „Cud mnie
~any" budz.l takie sam e salw y 
smlechu jak ongiś I cieszy oczy 
urodą sztuki ludowej. 
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