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M arii Billiżanki 

Dzień był już jasny, kiedy Ania zbudziła się i siadł
szy na łóżku spojrzała nieprzytomnie w okno. Płynął 
przez nie strumień wesołych promieni słonecznych, 
a poza nimi coś niezmiernie lekkiego i białego powie
wało ku błękitnemu niebu. 

Przez chwilę nie mogła sobie uświadomić, gdzie się 
znajduje. Ogarnęło jq uczucie niewymownej radości, 
lecz prawie natychmiast zjawiło się straszne przypom
nienie. Jest na Zielonym Wzgórzu, ale musi je opuścić. 
Nie chcą jej tu zatrzymać dlatego, że nie jest chłopcem! 

Lecz był poranek i wszakże tu, przed jej oknem, 
stała cudna kwitnąca wiśnia. Jednym skokiem dziew
czynka znalazła się przy oknie. Uniosła żaluzję, która 
zaskrzypiała opornie, jakby już dawno nikt jej nie po
ruszał. 

Ania uklękła i spojrzała w ten jasny czerwcowy 
poranek oczami błyszczącymi z zachwytu. Ach, czyż to 
nie piękne? Czyż to nie urocze miejsce? Gdybyż mogła 
tu zostać! Postara się wyobrazić to sobie. Tutaj właśnie 
jest szerokie pole dla jej wyobraźni! („.) 

- Pomyśl tylko, Diano, skończyłam dziś lat trzy
naście - rzekła Ania z powagą. - trudno mi uwie
rzyć, że jestem już prawie dorosła. Kiedy się dziś rano 
o:budziłam, wydawało mi się, że wszystko musi być 
jakieś zupełnie inne. Tyś skończyła trzynaście lat przed 
miesiącem, więc zdążyłaś się już przyzwyczaić do tego 
uczucia.„ Zycie wydaje się o tyle bardziej ciekawe. Za 
dwa lata będę dorosła. Z przyjemnością myślę o tym, 
~e wolno mi będzie wtedy używać górnolotnych wy
rażeń bez obawy, że mnie wyśmieją. („.) 



• 

Ach, Diano, spójrz tylko - królik! Dobrze jest zapa
miętać to sobie do naszego wypracowania. Mnie się wy
daje, że las jest równie piękny zimą jak i latem. Jest 
taki biały i cichy, jakby spal i śnił cudnie! 
- Wypracowania o lesie nie obawiam się tak bardzo -
westchnęła Diana. - Potrafię opisać las, ale za to 
wypracowanie poniedziałkowe będzie straszne. Co za 
pomysł panny Stacy, byśmy pisały opowiadania 
z własnej głowy. - Cóż znowu, to nic trudnego! 
przekonywała Ania. 
- Łatwe jest dla ciebie, bo posiadasz wyobraźnię 
rzekła Diana - ale cóż byś zrobiła, gdybyś jej nie 
miała? Przypuszczam, że twoje wypracowanie jest już 
gotowe. 

Ania skinęła głową starając się o skromną minkę, 
ale jej się to nie udało. 

- Napisałam już w zeszły poniedziałek, wieczorem. 
Nosi tytuł „Zazdrosny rywal albo Śmierć ich nie roz
łączyła". Odczytałam je Maryli, która powiedziała, że 
jest głupie i nienaturalne, potem A'lateuszowi, a on 
uznał, iż jest bardzo piękne. Właśnie tego rodzaju kry
tyki lubię. Jest to smutna, słodka opowieść. Pisząc ją 
płakałam jak dziecko. Bohaterkami są dwie piękne 
i młode dziewczyny, Kornelia Montmorency i Geraldina 
Seymour, mieszkające w tym samym miasteczku i ubó
stwiające się wzajemnie. Kordelia była to słuszna bru
netka o czole opasanym koroną włosów, ciemnych jak 
noc, i o czarnych, płomiennych oczach. Geraldina była 
to królewska blondynka z włosami jasnymi jak złota 
przędza i aksamitnymi, purpurowymi oczami. 

- Nie widziałam nigdy osoby o purpurowych 
oczach - rzekła Diana z powątpiewaniem. 

- Ja również nie widziałam. Ale wyobraziłam ją 
sobie. Pragnęłam wymyślić coś niezwykłego. Geraldina 
miała prócz tego alabastrowe czoło. Z wiekiem nabywa 
się wiadomości. O wiele więcej umiemy mając lat trzy
naście, niż kiedyśmy mieli dwanaście. 

* 

LUCY MAUD MONTGOMERY (1876-1942) urodzi
ła się na Wyspie Księcia Edwarda (Kanada). Tam spę
dziła dzieciństwo, wychowywana przez dziadków; 
krajobraz Wyspy uczyniła później tłem swojej twór
czości. 

W wieku 15 lat debiutowała krótkim opowiadaniem, 
opublikowanym w jednej z kanadyjskich gazet. Po 
studiach uniwersyteckich w Halifax (Nowa Szkocja) 
rozpoczęła pracę pedagogiczną. Zamierzona przez nią do 
gazetki szkolnej seria opowiadań o dorastającej mło
dzieży niespodziewanie rozrosła się w powieść. Po
wstała w ten sposób „Ania z Zielonego Wzgórza" 
(1908 r.) przyniosła autorce światową sławę. W ślad 
za pierwszą, tak udaną, powstało kilkanaście następ
nych tomów powieściowych („Ania z Avonlea", „Ania 
na uniwersytecie", „Wymarzony dom Ani", „Dolina 
Tęczy", „Rilla ze Złotego Brzegu", „Ania z Szumią
cych Topoli"). W pamięci czytelników pierwsze miej
sce zajmuje jednak przede wszystkim „Ania z Zielo
nego Wzgórza", tłumaczona na kilkanaście języków, 
kilkakrotnie filmowana, adaptowana dla potrzeb scen 
teatralnych. 



Minęło osiemdziesiąt lat od pierwszego wydania 
książki, a rudowłosa Ania, romantyczna i egzaltowana, 
popadająca raz po raz w konflikty z prozaicznie na
stawionym otoczeniem i zwyciężająca je swą pomysło
wością i inteligencją - wciąż pozostaje ukochaną bo
haterką dorastających pokoleń czytelniczych ... 

-~ 

MARIA BILLIŻANKA 

Nasz spektakl cledykowany jest pamięci Marii 
BilLiżanki, ti órcy teatru dziecięc ego , wielol etniemu dy 
rektorowi sce-1iy pr2y u l. Karmelick iej . 

27 marca 1990 r . z okaz ji odsłonięcia tablicy Jej 
poświęconej, Stanis ław Jastrzębski (profesor jednego 
z krakowskich liceów, sympatyk i współpracownik Jej 
teatru), tak przypominał sylwetkę pani Marii ... 

„.„W pięknej sztuce Marii Mazurowej, „W Stwoszo
wym domu", napisanej według pomysłu Marii Billi
żanki a inscenizowanej w tym Teatrze w 1953 r. przez 
reżysera i scenografa Reduty, Iwona . Galla, padają 
adresowane do mistrza Wita słowa: 

„uczciwy z w as snycerz, bowiem tych właśnie jako 
figury rzeźbicie co tu w grodzie żywią pośród nas, co 
to ich znamy ... i na długie wieki na ołtarzu waszym 
ostaną i wnukom naszych wnuków zaświadczą jakośmy 
żyli ... ". 
Przypominają mi się te słowa, gdy myślę o zbliża

jącej się chwili odsłonięcia na murze Bagateli tablicy 
ku pamięci zmarłej niespełna dwa lata temu Marii 
Billiżanki-Bielińskiej, aktorki, autorki dramatycznej, 



reżysera i dyrektora teatru, która swe długie życie 
oddała bez reszty Polskiej Scenie i tym murom. 

Tu po jakże trudnych wojennych latach, w których 
cały czas przyszło Jej się ,ukrywać - założyła Maria 
Billiżanka wespół z wybitną aktorką Reduty, Zofią 
Mysłakowską, teatr dla dzieci nazwany Wesołą Gro
madką, który rozpoczął działalność napisaną przez Nią 
„Beksą" i pięknym przedstawieniem „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi" Marii Konopnickiej. Było to w 1945 
roku. W cztery lata później „Wesoła Gromadka" zo
stała pod dyrekcją Billiżanki przekształcona w Teatr 
Młodego Widza, a w 1957 roku w Teatr Rozmaitości. 
Kierowała nim Maria Billiżanka do roku 1963, ale 
w teatrze, który IO lat później powrócił do swej pierw
szej nazwy „Bagatela", pozostała na reżyserskim po
sterunku do końca lat siedemdziesiątych. 

Znacznie wcześniej, bo jeszcze w okresie międzywo
jennym przygotowywała w Krakowie przedstawienia 
dla dzieci w specjalnie do tego celu przebudowanej 
Sali Saskiej przy ul. Św. Jana, a później w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego za dyrekcji Osterwy. Twórca Re
duty, jeden z największych polskich aktorów, podaro
wał Jej gong ze swego teatru. 

W latach osiemdziesiątych Maria Billiżanka współ
tworzyła nową Scenę Dziecięcą w krakowskiej Operze 
i Operetce, inscenizują.: tam „Czerwonego Kapturka" 
Szwarca, napisanego przez siebie „Kopciuszka" i „Ser
duszko z lodu" według „Królowej Śniegu" Andersena 
i Szwarca. 

Billiżanka zrealizowała też około 20 widowisk tele
wizyjnych z niezapomnianą hinduską „Ramajaną", 
jedną z najstarszych epopei świata, a także dużą ilość 
słuchowisk i audycji radiowych. Reżyserowała w te
atrach Warszawy, Łodzi, Lublina, Legnicy. Krakow
skim Rozmaitościom, niezależnie od nurtu dziecięco
młodzieżowego, nadała charakter teatru popularnego 
i powszechnego w najlepszym znaczeniu tego słowa. 
Znane też były Jej przedstawienia plenerowe w kra
kowskim Barbakanie. 

Z teatru Marii Billiżanki wyszło niemało wybitnych 
aktorów. Współpracowali z Nią najlepsi scenografowie, 
muzycy i choreografowie. Swą twórczość zamknęła 
liczbą przeszło 120 premier. 
Były wśród nich przedstawienia o dziejach Polski 

jak „Stara baśń", „Nawojka'', „Żółta ciżemka", „Far
furka królowej Bony", „Placówka", obrazy ze świata 
bajki i wielkiej literatury, „Chińskie kredowe koło", 
„Robinson Cruzoe", „Pinokio", „świerszcz za komi
nem", „Książę i żebrak", „Zaklęty jawor", „Noc wi
gilijna", „Klonowi bracia", „Chata wuja Toma", „Nie
bieski ptak", „Ania z Zielonego Wzgórza" ... 

Maria Billiżanka pierwsza stworzyła Polskie j Scenie 
trwałą wartość - teatr dla dzieci. 

Do tego Jej dziedzictwa powinniśmy powracać .. . 
Pod koniec życia otrzymała najpiękniejsze odzna

czenie - Order Uśmiechu. 
Kto Ją znał i wiele razy widział, pamięta jak często 

uśmiech promieniał na Jej twarzy i twarzach Jej ma
łych widzów, jak przez całe życie łączyła artyzm z hu
manizmem i hart ducha z dobrocią. 

Gdy nowi wciąż przechodnie mijać będą odsłoniętą 
dziś na murach Bagateli tablicę Marii Billiżanki-Bie
lińskiej, niech rozpogodzą swą twarz i pomyślą nad 
życiem dla drugich, jakim było Jej życie, a ze sceny 
Teatru Bagatela brzmiącej od lat siedemdziesięciu ży
wym polskim słowem - jakby z nowej Reduty, Re
duty Teatru dla Dzieci i Młodzieży - rozlegnie się 
wołanie Stańczyka z „Farfurk i królowej Bony" Anny 
Świrszczyńskiej: 

„Kto ma uszy niech słucha, kto ma oczy niech nimi 
spoziera, kto ma usta niech je z dziwu otwiera! Bo 
tu będzie się grać na scenie dla dzieci przedstawienie! 

Bo tu będą się grały różne widowiska-dziwowiska, 
wiele cud-Ow zobaczycie z bliska, świat prawdziwy i z 
bajki dziwy. Tu będą sztuki o przygodach, obcych kra
jach i dalekich narodach, o tym co jest, co będzie i co 
było i jak kochać swoją ziemię miłą ... " 

Stanisław Jastrzębski 
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ANDRZEJ KOZAK 

- od wielu lat jest aktorem Starego Teatru, gdzie 
stworzył znakomite kreacje (Ksiądz Piat r w „Dziadach" 
Swinarskiego, Kiryłow w „Biesach" Wajdy, Le ibniz we 
„W zorcu dowodów metafizyc ;_ nych" Bradeckiego, Re
jent w „Zemście" Wajdy, Alfa w „Lęka ch porannych" 
Grochowiaka), czasami - zajmuje się również reży
serią; jest wychowankiem Marii Billiżanki, jej pamięci 
poświęcił swój spektakl... 

Swoj~ pierwsze artystyczne kroki stawiał Pan t u taj, 
w Bagateli„ . 
Nie! Ja zaczynałem w Teatrze Młodego Widza. 
No tak, tak wówczas brzmiała na:twa dzisiejszej 
Bagateli. W którym to było roku'! 
W 1951. Dyrektorem była wtedy pani Maria Billi
żanka„. 

Byłem w klasie maturalnej. Miałem osiemnasc1e 
lat, ale byłem bardzo drobny, wyglądałem na dwa
naście. Spośród wszystkich dzieci, które tu zaczy
nały działać, ja byłem najstarszy. 
No właśnie - pani Billiżanka, przypomnijmy to 
dzisiejszej publiczności - robiła teatr dziecięcy, 

w którym dzieci były nie tylko odbiorcami ale 
także wykonawcami, niekiedy głównych ról. W Wa
szym zespole znalazły się osoby, z których wyrośli 
potem profesjonalni twórcy, artyści teatru i filmu. 
Czy może Pan przypomnieć nazwiska swoich ko
legów? 
Największe nazwisko to oczywiście Romek Polań
ski„. Byli tam Poldek Nowak (Rene Leopold No
wak), Tadek Kwinta, Jurek Złotnicki. Pracowa
liśmy jak dorośli aktorzy, na równi z nimi. Próby 
nieraz trwały do późna, pot z nas spływał... ale 
podobało nam się . Na próbach „Samotnego białego 
żagla„.". 

- „.to pański debiut sceniczny, czy tak? 
- ... tak - były tam dwie główne postacie: Tadek 

Kwinta grał piękną rolę Piotrusia, ja byłem Pa
wełkiem. Na próbach pracował z nami p. Helłe
brandt i ta jego praca dawała pożądane przez pa
nią Marię rezultaty - ona sama przyglądała się 
trochę z boku„. Dawała nam dużą swobodę. Wie
działa, ie nie należy interweniować w strukturę 
dziecka. Jeżeli coś podpowiadała, to tak „po mat
czynemu", ostrożnie. Ale potrafiła z nas wyłus
kać wszystko co w nas było najlepsze. 
Czy to oznacza, że to Wy właściwie reżyserowa
liście te spektakle? 
No, nie! Ale„. pamiętam, że zwłaszcza Polański 
miał zawsze swoje zdanie i umiał go bronić. Nie
raz sprzeczał się z Billiżanką, krzyczał: „Ależ co 
pani robi! To musi być inaczej!" Na ogół zga
dzała się. Właściwie można powiedzieć, że to on 
reżyserował np. jej audycje radiowe. Pani Maria 
sama zresztą, wspominając tamte lata, śmiała się: 
„Romek? - zawsze mnie reżyserował!"„. Był jej 
oczkiem w głowie. 

Maria Billiżanka pozyskiwała do współpracy 
prawdziwe znakomitości polskiego teatru, praco
wali. tu przecież Iwo Gall, Andrzej Stopka, An
drzeJ Pronaszko, Wilam Horzyca, Karol Frycz„. 



Wspomniei: też należy znakomitych choreografów: 
Eugeniusza Paplińskiego, Jerzego Kaplińskicgo, Zo
fię Lubartowską, oraz muzyków: Tadeusza l\Iakla
h:ie icza, Jerzego Bresticzkern, Stefana Ki ielew
skłego ... Pani Billi±anka była zd;rnia, że spektukl dla 
dziec! wymaga najlepszych twórców i dlatego ich 
właśnie zapraszała, sama często usuwając się 
w cień ... I na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę: 
my przecież znajdowaliśmy się w niezbyt sympa
tycznych okolicznościach, to były lata pięćdziesiąte, 
socrealizm i wszystko, co się z tym wiązało... Ale 
intencje pani Marii były zawsze najlepsze z najlep
szych. Nigdy nie zrobiła nic, co było niemoralne, 
niepedagogiczne. 
Wróćmy do pańskiego debiutu. „Samotny biały ża
giel" odniósł sukces i wówczas zdecydował się Pan 
na studia aktorskie? 
Nie, po maturze zdałem egzaminy P.a Uniwersytet, 
na chemię ... 
! 
Ale jeszcze w trakci" wakacji Aleksander Ford we
zwał mnie na zdjęcia do Łodzi, gdzie kręcił „Piątkę 
z ulicy Bars~dej"' ... i chemia się skończyła ... 
Kiedy po raz pierwszy przeczytał Pan „Anię z Zie
lonego Wzgórza"? 
Nigdy wcześniej. Pierwszy raz w momencie, kiedy 
mi zaproponowano pracę nad spektaklem. 
Jakie są pańskie wrażenia? 
To lektura dla dziewcząt. Bezsprzecznie. Ale bardzo 
interesująca, bardzo romantyczna. My się tych 
uczuć wstydzimy teraz, a przecież - w dzisiejszym 
bardzo zwariowanym świecie - potrzebna nam jest 
odrobina romantyzmu, nawet sentymentalizmu. 
W zalewie koszmarnych komiksów o robotach 
i wampirach, taką sentymentalną historię o Ani 
trzeba opowiedzieć. Myślę, że potr:tebujemy takich 
historii. Oczekuję, że publiczność wzruszy się na 
tym przedstawieniu - dlatego się tego podjąłem. 

(M. 0.) 

1-

„Ania z Zielonego \Vzgórz;1", realizacja z roku 1984; reż. 

M. Billiżanka. ~1a zdj.: Marzcrnna Fiałkowska (Diana), Maria 
Z ającówna (A ni i l 

Alicja Kobie ls k a 
jako 
Ania Shirley. 
rok 1975 



Czy Anie Shirley są wśród nas? Sama nie wiem, 
ale w kręgu moich przyjaciół nie ma takich dziew
czyn. Po prostu nie spotkałam nigdy takiej marzy
cielki. Ale myślę, że na świecie znajdzie się chociaż 
jedna taka Ania. (.„) Czy podobałoby mi się na Zie
lonym Wzgórzu? Tak, na pewno, chciałabym mieszkać 
w tak pięknej okolicy. Wszędzie zielono, nie ma ruchu, 
ani samochodu. A u nas w Krakowie, chyba każdy wie 
jak jest. 

Małgorzata Mierzyńska, kl. VIII 

Mo.10tonną codzienność pragnęb często rozpromie
niać, tworząc „romantyczm' awantury", np. pływanie 
dziurawą łodzią po jeziorze, barwienie włosów na zie
lono. Była dziewczyn ą , Ltóra wszystko bardzo prze
żywała - można pow edzieć , że z igły robiła widły. 

(„.) Choć czas płynie i wiele rzeczy się zmienia, 
można jednak powiedzieć, że charaktery zmieniają się 
rzadko. Myślę więc, że w naszych czasa ch żyje wiele 
takich dziewcząt, jak Ania Shirley, romantycznych, 
mądrych, pracowitych, aczkolwiek ja takich nie spot
kałem. 

Chyba dlatego, że nie jestem Gilbertem Blythem. 
Tomasz Palusiński, kl. VIII 

Z pewnosc1ą każdemu podobałoby się życie na Zie
lonym Wzgórzu. Wśród przyrody: lasów, łąk, pól, poto
ków, w krainie radości na Wyspie Księcia Edwarda. 
Lato, jesień czy zima - zawsze romantycznie i przy
jemnie. 

Takie życie, jakie wiodła Ania Shirley. 
Faktem jest, że niewielu spośród nas ma taką wyo

braźnię jak ona, i choć jest wielu marzycieli, lubiących 
fantazjować - to prawdziwej Ani Shirley, tej wielkiej 
romantyczki nie znajdziemy! 

Lukasz Kamieński, kl. VIII 

G d yby I rzyszlo mi wybrać - mieszkać na Zielonym 
Wzgórzu l 1b 'N Krakowie, wybrałbym Kraków, gdyż 
ś r dowisko, które mnie otacza nie jest mi obce i wy
d;.1 je mi .- ;i ~ . że gdybym mieszkał na Zielonym Wzgórzu, 
umarłb:; rn z nudów. 

Adcim Słowiak, kl. VIII 

Między nam i są również takie An ie Shirley, które 
cale SWOJ tc' życie mają usnute marz2niami, tajemnicami 
i innym i rzeczami. Na pewno, przyglądając SiG ludziom 
wokół nas stwierdzilibyśmy, że prawie cały świat składa 
si~ z takich Ai1. 

„ ) Nasze życie jest nudne: wstajemy rano, idziemy 
do :> :'.koły, odrabiamy lekcje, lekki relaks, później ką
piel i kładziemy si t.; spać, a na następny dzieli -
wszystko ..od początku. 

Ania w k ażdyrn d n iu przeżywała coś nowego i ct l' 

kawego. 
Agnieszka Banasik, kl. VIII 



Zespół techniczny: 

kierownik techniczny - LUCJAN OCHOTNY 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - HALINA MULLER 
krawieckiej męskiej - LUCJAN OCHOTNY 
tapicerskiej - EUGENIUSZ WIATR 
peruk,1rskiej - KRYSTYNA NAWROT 
ślusarskiej - EMIL PAZDOL 
stolarskiej - JANUSZ KUC 
dekoratornia - TERESA PIPCZYŃSKA 
rekwizytornia - BEATA KOWICKA 
garderoba damska - KRYSTYNA ŁOZIŃSKA 
garderoba męska - WŁADYSŁAWA JACHYM 
główny brygadier sceny - MAREK GAJOWY 
realizacja światła - ROBERT KANIA 

nagrania 
i realizacja dźwięku - WŁODZIMIERZ MARECKI 

koordynator 
pracy artystycznej - ALEKSANDRA TUREK 

Dyrekcja teatru, sekretariat 
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków 
tel. 22-18-15, 22-12-37 

Kierownik organizacji widowni 
Grażyna Łysek 

przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 

codziennie w godz. 9.00-15.00 

i w soboty w godz. 9.00-13.00 

tel. 22-45-44 

Redakcja programu 

Mariola Olesiak 

Opracowanie graficzne 

Janusz Warpechowski 

W programie wykorzystano wypowiedzi u cz1 iów 
z kl. VTIIb Szkoły Podstawowej Nr 11 w Krakowie 

zaprasza 

Miłych widzów 
Teatru Bagatela 

do swoich sklepów 
na terenie Krakowa 

i całej Polski 

Najbliższ e p lacówki : 

Dom Towarowy GIGANT 

Sklep przy ul. Floriańskiej 3 

Sklep przy ul. Grodzkiej 62 



W REPERTUARZE: 

DUŻA SCENA 

A. Christie 
„Pułapka na myszy" 

W. M. Thackeray 
,,Perścień i róża" 

Al. Fredro 
„Śluby panieńskie" 

Arystofanes 
„żaby" 

A. de Saint-Exupery 
„Mały Książę" 

SCENA FOYER 

J. M. Czarnecki 
„Złoty strzał" 

„Boya ·wina„." 
k<"baret 

W przygotowaniu: 

L. Schiller 
„P.:i~tornlka'' 

W. Szekspir 
„Wieczór Trzech Króli" 

J_ U. Niemcewicz 
„Powrót posł a" 

F. K Burnett 
„T<1jcm nic zy ogród '' 

Cena 20BO zł 


