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SOWIZDRZAŁ Z SOSNOWIC 
W 1 OO-lecie działalności 

jubileuszowa, uroczysta premiera 
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Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
Kierownik Literacki 

JAN KLEMENS 

JAN PIERZCHAłA 

Pod wysokim protektoratem 
ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO 

Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

obchodzimy wielki jubileusz 
100-lecia działalności 

Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu. 
Z tej okazji 

w imieniu wszystkich oddanych przyjaciół, 
życzymy naszej scenie 

wspaniałych sukcesów artystycznych 
i uznania widowni 

w następnym 100-leciu. 

Polecamy okolicznościowe wydawnictwo jubileuszowe pt. „100 LAT 
TEATRU ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU 1897-1997'', zawierające bogate treści 
dokumentacyjne: portrety i biografie wszystkich dyrektorów 100-lecia, fotografie 
całego zespołu aktorskiego oraz innych zespołów, zdjęcia zasłużonych aktorek 
i aktorów przeszłości, a także najistotniejsze fakty, składające się na 100-lecie 
dziejów naszej sceny. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Upowszechniania Teatru 
w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00 

Sprzedaż biletów w kasie Teatru Zagłębia codziennie 
(z wyjątkiem poniedziałków) 

w godzinach 15.00 - 18.00 
Telefony: 

Dział Upowszechniania Teatru i kasa biletowa 66 11 27 
Centrala - 66 04 94 

Jan Nepomucen Kamiński 

SOWlZDRZAL Z SOSDOWlC 
Śpiewogra 

w 3 aktach 
z muzyką Baschny'ego 

Parafraza sceniczna 
SKALMIERZANEK 

dokonana przez 
Zbigniewa Bogdańskiego. 

Reżyseria: 

Zbigniew Bogdański. 



Obsada: 

JĘDREK KAFEL, zdun z Sosnowie - Dariusz Niebudek 
ŻUROSLA W ŻUROWSKI, dziedzic majątku Żury - Robert Wdaniec 
GROMOSLA W SARMACKI - Włodzimierz Figura 
HRABINA WANDA OMDLEWICKA, młoda wdowa - Ewa Kopczyńska 
SATURNIN KWIK, bakałarz w Kazimierzu - Wojciech Leśniak 
BARTŁOMIEJ SAPIBRZUCH, ekonom w Żurach - Adam Kopciuszewski 
JEMIEL, lokaj dziedzica - Piotr Zawadzki 
MARCIN O W A, wdowa po młynarzu Marcinie Rzepie - Krystyna Gawrońska 
DOSIA RZEPIANKA, jej córka - Sabina Głuch 
MAŁGOSIA - Iwona Fornalczyk 
BASIA - Małgorzata Stachowiak 
ZOSIA - Urszula Kamysz-Zawadzka 
ANUSIA - Elżbieta Laskiewicz 
KASIA - Violetta Zającówna 
ST ACH - Stanisław Skrzyński 
MACIEK - Grzegorz Widera 
WOJTEK - Piotr Zawadzki 
BRONEK - Grzegorz Krawczyk 
KASPER - Tomasz Zaród 
JAREK - Marek Wilk 
SWATOWIE: Zygmunt Biernat, Andrzej Holaj, Jerzy Gniewkowski, Antoni Jurasz, 
Marek Łyczkowski, Andrzej Śleziak, Ryszard Zaorski 
KAŻMIERZANKI: Danuta Kubik, Bogusława Zarębska-Waz! 
KAŻMIERZANIE: Piotr Gajos, Ryszard Grochowina, Artur Harańczyk, 
Andrzej Janczek, Adam Szerszeń 

Rzecz dzieje się w Kazimierzu oraz w pobliskim majątku ziemskim, Żury, w latach 
dwudziestych XIX wieku. 

Reżyseria: 

-Zbigniew Bogdański 
Opracowanie muzyczne: 
Bogumił Pasternak 

Wykonanie: 
Bytomska Orkiestra 

Kameralna 

Choreografia: 
Bogdan J ęclrzejak 

Scenografia: 
Alicja Kuryło 

„CAMERATA IMPULS" Asystent reżysera: 
Kier. art.: Piotr Zawadzki 

Małgorzata Kaniowska 

Inspicjent: Suflerka: 
Stanisław Mołek Danuta Grochowina 

2 

JAN NEPOMUCEN KAMIŃSKI 
(1777-1855) 

Wedługjego autobiografii, urodził się 
16 maja I 777 roku w Kutkorzu w 
powiecie złoczowskim , w zubożałej 
rodzinie szlacheckiej herbu „Topór'', 
jako syn ekonoma dóbr hr. Łączyńskich. 
Inne przekazy podająjedynie datę jego 
chrztu 27.X. Do szkół uczęszczał we 
Lwowie, tamże w 1796 roku ukończył 
gimnazjum, po czym studiował filozofię 
na tamtejszym uniwersytecie. Już chyba 
jako uczeń był częstym widzem teatru 
niemieckiego. Próbował także 
przeróbek niemieckich dramatów. („.) 
Zasadniczy wpływ na dalsze losy 
Kamińskiego miał trzeci pobyt W. 
Bogusławskiego we Lwowie (I 795 -
99). Dostarczał wówczas jego 
zespołowi tłumaczeń i przeróbek sztuk. 
Podobno próbował także aktorstwa. Po 
wyjeździe Bogusławskiego utworzył 

zespół amatorski ze stałą siedzibą w 
pałacyku S. Wronowskiego. Po 
kilkuletniej działalności władze 

austriackie zakazały mu występów. 
Kamiński wyjechał wtedy do Kamieńca 
Podolskiego, stworzył nowy zespół 
aktorski i objął tamtejszy teatr. Powstało 
tam wiele przekładów i projektów 
inscenizacji: „Hamlet", „Makbet", 
„Medea", realizowanych potem we 

. Lwowie przez kilkadziesiąt lat. 
Następnie występował m.in . w Dubnie, 
Kijowie, Mińsku. W Jatach 1805-1809 
prowadził teatr w Odessie. 

W I 809 wrócił do Lwowa ; przy 
współudziale Kaspra Kamińskiego , 
swego brata, 27 maja zainaugurował 
przedstawienia polskie. Po powrocie 
Austriaków zdołał pozostać we Lwowie 
dzięki poparciu dyrektora teatru 
niemieckiego F.H. Bulli i gubernatora P. 
Goessa, a z czasem uzyskał zgodę na 8 
przedstawień polskich w miesiącu , 

usankcjonowanych w J 8 I 7 
pozwoleniem cesarza Franciszka I. Od 
I 820 bo1ykał się ze stałymi trudnościami 

Teatr lwowski w koście le pofranciszkańskim, ok. 18 18 r. Tu działały 
sceny: W Bogusławskiego i J. N. Kam ińskiego. 
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finansowymi, które 2 sierpnia 1822 
zmusiły go do rozwiązania zespołu; 
zdołał go jednak reaktywować już 9 
grudnia t.r. Dla poratowania finansów 
wyjeżdżał z teatrem na występy do 
Krakowa, odrzucił wówczas propozycję 
objęcia kierownictwa teatru 
krakowskiego. W 1829 opracował 
projekt nowej organizacji teatru , 
finansowanego przez spółkę 
akcjonariuszy, zawiadującą teatrem za 
pomocą wyłonionego komitetu. Na tych 
zasadach działał teatr lwowski w 1830-
1832. Od 1832 teatr przeszedł na 
własność zespołu aktorskiego; na czele 
zespołowej dyrekcji stał Kamiński do 28 
marca 1842 roku. W ufundowanym 
przez S. Skarbka w 1842 teatrze nowym, 
Kamiński , do 1848 zajmował stanowisko 
reżysera razem z B. Dawisonem. Jako 
aktor występował do 1830, później tylko 
sporadycznie. 

W 1822 ubiegał się o katedrę języka 
polskiego w Uniwersytecie Lwowskim. 
W 1835-1848 był redaktorem „Gazety 
Lwowskiej" i „Rozma itości ". Zyskał 
nazwę „ojca galicyjskiej sceny". 
Udostępnił swój teatr A. Fredrze, gdzie 
odbyło s ię 16 fredrowskich premier. 
Współpracował również z J. 

J. N Kamiński 

Korzeniowskim. Stworzył pierwsze we 
Lwowie środowisko artystyczne. 
Żoną jego by ła aktorka lwowska, 

Apolonia z Sobotowskich. 
J.N. Kamiński zmarł 5 stycznia 1855 

roku we Lwowie, został pochowany na 
Cmentarzu Łyczakowskim. 

(Bibliografia literatury Polskiej -
„Nowy Korbut". Oświecenie. Tom 5, 
s. 52-53) 

JÓZEF. BASCHNY (Baszny) 
Urodził się w II polowie XVIII wieku, 

zmarł po 1862 roku. Czeski kompozytor, 
flecista , skrzypek, pedagog i dyrygent. 
Działał we Lwowie, gdzie ponad 20 lat 
był kapelmistrzem katedralnym; w 1825 
dawał koncerty na drumli , grał też jako 
skrzypek w orkiestrze teatralnej. W 
latach 1838-1844 był wicedyrektorem 
aitystycznym Towarzystwa Popierania 
Muzyki. Był również członkiem zarządu 
Towarzystwa św. Cecylii. W 
późniejszych latach przebywał w 
Kijowie, gdzie uczył gry na flecie i 
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śpiewu. Skomponował wodewile 
„Ska lmierzanki czyli koniki 
zwierzynieckie" do libretta J.N. 
Kamińskiego ( 1828) oraz „Syn i córka", 
operę „Więzienie Jana Kazimierza we 
Francji", według niemieckiej powieści 
„Der Gallische Kerker" A. Oppeln
Bronikowskiego, komedio-operę 
„Twardowski na Krzemionkach" do 
libretta J.N. Kamińskiego oraz kantaty, 
offe1toria, tańce . 

„Encyklopedia muzyczna".AB, s. 
21 J. 

BARBARA LASOCKA 

BOGUSŁAWSKI KAMIŃSKI - FREDRO 

Czy Bogusławski przekazywał 
swemu uczniowi klasycystyczne 
zasady gry? („.) Czy też 

wypróbowując we Lwowie dramy, 
pozwalając sobie na premierę 

.,Hamleta", odstąpił nieco od 
sztywnych przepisów na rzecz 
ekspresji i uniesienia w deklamacji , 
swobodnego i szerokiego gestu? U 
Bogusławskiego Kamiński tylko 
suflował , statystował i grywał 

niewielkie rólki. Doświadczenie 
sce niczne miał zatem niewielkie. 
Natomiast przewyższało je chyba 
oczytanie i własne przemyślenia. („.) 

Przy próbie scharakteryzowania 
literackich upodobań Kamińskiego 
stało się widoczne, że Bogusławski -
nie ukształtował go jednak całkiem na 
swój wzór. Poglądy Bogusławskiego 
odnajdujemy tylko w częsc1 

teatralnego programu Kamit'lskiego. 
Jego własne zamiłowania były 

odmienne, bo bliższe romantyzmu. Z 
zapatrywaniami na grę aktora jest 
chyba podobnie. Niektóre da się 
wywieść od Bogusławskiego.Ale tych 
jest mniej . Reszta stanowi wynik 
innych wpływów, a także własnych 
przemyśle11 Kamińskiego. 

Odnajdujemy tu zapożyczenia z 
niemieckiej teorii i praktyki teatralnej. 
Upodobania Kamit'lskiego były 

bowiem „z natury" bliskie poglądom 
Niemców. Nie ma w tym zresztą nic 
złego. Często i chętnie odwoływał się 
Kamiński do dzieł Engla, Lessinga, 

Schillera, Schlegla. Niemcy pomogli 
mu odkryć i uznać geniusz Szekspira. 
(„.) 

Styl romantyczny gry był chyba 
Kamit'lskiemu najbliższy. Nie mógł być 
jedyny z wielu powodów. Napotykał 
na sprzeciw klasyków. (.„) Mimo to 
romantyczna ekspresja nader często 
dochodziła do głosu. I - co ciekawsze 
- opanowała także tragedię klasyczną. 
Ale równocześnie trzeba było 

doskonalić innego typu aktorstwo. 
Domagały się tego komedie, które 
zdecydowanie przeważały w 
repe1tuarze lwowskiego teatru. 

Komediowy styl gry osiągnął we 
Lwowie doskonałość . Miał on dwie 
odmiany. Jedną można wywieść ze 
szkoły wiedeńskiej. Polegała ona na 
tworzeni u charakterów i sytuacji 
scenicznych, których wzorem było 
życie. Dbała o realia i naturalność, ale 
też skłonna była do wyolbrzymiet'l i 
przerysowań. Kierunek ten ciągle 
doskonalony przez dobrych aitystów, 
wyodrębnił się i zyskał byt i prawo 
niezależne. Nazwano go właśnie 
szkołą lwowską. Z tego dość 

szerokiego pojęcia trzeba jeszcze 
wyodrębnić węższe, ale 
najdonioślejsze już dla całego teatru 
polskiego tamtych lat. Tym 
zjawiskiem w sztuce aktorskiej była 
szkoła fredrowska. Ustaliła na wiele 
lat kanon stylistyczny , jeden z 
doskonalszych bo będący realizacją 
teatralnej wizji samego Fredry. 
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J.N. Kamiński. litografia J. Gołębiowskiego, 1852 r. 

Przecież Fredro wyrósł z owej szkoły 
lwowskiej , w tej konwencji tworzył i 
sam ów kanon zatwierdził. 
Niezależnie od wielkiej żywotności 

tego kierunku kształtował się we 

Lwowie po 1830 roku nowy styl 
komediowy, teraz szukający wzorów 
we Francji. Narzuciły go nowsze 

komedie francuskie, zwłaszcza 
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Scribe'a. Aktorzy lwowscy opanowali 
go szybko i dobrze, choć już nie 
wznieśli do takich wyżyn , jakie 
osiągali w komedii szlacheckiej i 
dawniejszych sztukach charakterów. 

To były kierunki zasadnicze. 
(„Teatr lwowski w łatach 1800-

1842". 1967, SS. 171,173, 220-221. 
Fragmenty, tytuł od redakcji). 

JAN PIERZCHAŁA 

SOWIZDRZAŁ Z SOSNOWIC 
czyli z drugiego planu na afisz 

Z takiej okazji, jak jubileusz 100-lecia 
działalności „Teatru Zagłębia", należało 

sięgnąć do najzacniejszych , 
starodawnych zasobów kultury 
teatralnej. Dostojnej chwili winno 
towarzyszyć widowisko pogodne , 
umuzycznione, rozśpiewane , 

mieszczące się w artystycznym profilu 
sceny , jaki pokolenia aktorskie , 
reżyserzy, inscenizatorzy 
scenografowie ukształtowali w 
Sosnowcu, przy udziale kultury 
wnoszonej do teatru przez widownię . 

„Skalmierzanki, czyli koniki 
zwierzynieckie" - Komedioopera w 3 
aktach, powstała w I 828 roku z muzyką 
Józefa Baschny'ego , wystawiona 
została we Lwowie 13 lutego 1830 roku 
i również dzisiaj może przecież spełnić 
szczególnie uroczysty wymóg 
jubileuszowy, jako utwór muzyczny, 
komedioopera, śpiewogra, wodewil, jak 
kto woli! 

Wobec takiej, zda się , 

bezdyskusyjnej propozycji tytułowej 
jawił się jedynie problem - jak 
inscenizować dzisiaj „Skalmierzanki"? 
Po krakowsku , tak jak widowisko 
zostało napisane, czy może inaczej, 
idąc odległym , historycznym tropem, 
znanym samemu Kamińskiemu, temu 
przerabiaczowi cudzych pomysłów. 
Wiadomo , 1z nawet przerobił 

„Krakowiaków i Górali" Wojciecha 
Bogusławskiego, który był jego 
dobrodz iejem, nauczycielem zawodu i 
przewodnikiem po teatrze . 

„ Bębnik " magistracki sprzed wielu lat 
w Zagłębiu. Rys. Józef Szyi/er. 

„Skalmierzanki" wystawiane były 
często w pierwszej połowie XIX wieku, 
nieco rzadziej w okresie późniejszyzm. 
Wiele przedstawień tej komedioopery 
obejrzeli widzowie na Górnym Śląsku w 
I 92 I roku . Głośne stało się przedstawienie 
„Skalmierzanek" w „Teatrze Bogu
sławskiego" w Warszawie, za dyrekcji 
Leona Schillera, w reżyserii Janusza 
Strachockiego, ze scenografią Andrzeja 
Pronaszki, z premierą dnia 24.XII . l 924 r. 
Pisali o tym oryginalnym spektaklu 
wybitni znawcy sztuki scenicznej: Wiktor 
Brumer, Jan Lecho1i , Jan Lorentowicz. 
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Podkreślali, że Strachocki wyakcentował 
w swej inscenizacji źródła francuskie, z 
których Kamiński zaczerpnął pomysł 
„Skalmierzanek". Z uznaniem przyjęli 
stylistykę rokoka, konwencję 

berżeretkową. Posłuchajmy rozważań 

Lorentowicza: „Nie wiem skąd Kamiński 
wziął w swej sztuce motyw zasadniczy. 
Przywędrował on zapewne do nas z 
Francji, jak cała atmosfera rokoka i 
>>czułych<< serc.( .. . ) Obyczaje 
francuskie dość głęboko weszły w nasze 
życ ie za czasów Stanisława Augusta( ... ) 
Stąd wszystkie sceny, w których 
Żurosław występuje, dają tak wyborny 
obraz sztucznej tkliwości i mdłego 
berże1yzmu epoki. Temu urokowi, który 
podkreśla jeszcze przemiła muzyka 
Buschego (sic!!) uległ również i reżyser 
sztuki, p. Strachocki, a przede wszystkim 
dyrektor teatru p. L. Schiller. Wciągnęli 

oni cały element chłopski 

>>Skalmierzanek<< w rytm rokokowy, 
wypromowali dziewczęta wiejskie i 
parobków na śliczne lalki serwantkowe, 
starali się wydobyć cały wdzięk, krasę i 
dystynkcję życia bez troski , w jakim 
tonęła upadająca Rzeczypospolita. Ta 
transpozycja miała jednak skutek 
niezawodny: odjęła >> Skalmierzankom 
<< cechy sztuki popularnej, a uczyniła z 
niej śliczne widowisko rodzajowe, całe 
skąpane w konwencjonalizmie ruchów, 
dialogów, barw i nastrojów. 
Komedioopera Kamińskiego trzymała się 
na scenach przez wiele lat swą wybitną 
teatralnością, pomimo naiwnej intrygi; 
p .L. Schiller otoczył w niej wszystko 
stylową linią. Rzecz cała ma pogodny 
u śm iech i czar niewymowny". 
(,,Dwqdzieścia lat teatrau" 1929, s. 40-
41). 

Mieszkańcy Sosnowie w strojach weselnych. Z teki M Federowskiego. 
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„Skalmierzanki" w Operetce Warszawskiej, 1979 r. Foto: J. Pokorski. 

Czy kogo zadziwi pokusa pójścia za 
pomysłem inscenizacyjnym Schillera i 
Strachockiego w stronę stylistyki 
rokokowej? Byłaby to nawet ciekawa próba 
odświeżenia teatru! Opowiedział się za nią 
piszący te słowa, niepopaity wszakże przez 
nikogo. Na ostatecznym wyborze 
konwencji widowiska jubileuszowego 
zaważyła propozycja Zbigniewa 
Bogdańskiego, który postanowił 

sparafrazować „Skalmierzanki", 
przenosząc utwór z tła folkloru 
krakowskiego, do regionu nazywanego 
niebawem „Zagłębiem Dąbrowskim" w 
tutejszą topografię, tradycję historyczną, 

obyczajową. Zbigniew Bogdański, 

znakomity artysta, sosnowiczanin, dał 
gwarancję autentyczności owej regionalnej 
parafrazy, co wyraziło się przede wszystkim 
w przewaloryzowaniu jednego z bohaterów 
w sowizdrzała, który zajął w tytule miejsce 
panienek ze Skalmierza i w sposób u niego 
tylko możliwy z drugiego planu wypchnął 

nam się na afisz jako „Sowizdrzał z 
Sosnowie"! Brzmi to po swojsku, uroczo. 
Owa wersja nazewnicza z sufiksem -ice, 
jest fonną powszechną w naszej okolicy, 
jako odimienna. Kiedyś tu istotnie mieliśmy 
Sosnowice, jak dziś mamy: Milowice, 
Strzemieszyce ... Nazwę Sosnowiec 
zatwierdzono urzędowo dopiero w 1918 
roku . O czym dużo by mówić. 

Dawniej w omówieniach repertuarowych 
teatrów muzycznych, jako autor 
wymieniany był najczęściej na pierwszym 
miejscu Józef Baschny, kompozytor 
czeskiego pochodzenia, co prawda 
zniemczony, zaś Kamiński występował 
obok niego jedynie jako librecista. W XX 
wieku znane są dwie operetkowe realizacje 
„Skalmierzanek" w Warszawie, pierwsza 
w 1939 roku, druga w reżyserii Lecha 
Wojciechowskiego, ze scenografią Jana 
Barnasia, z choreografią Stanisławy 
Stanisławskiej; premiera miała miejsce dnia 
19 XII 1978 roku. 
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J. N. Kamiński w Sosnowcu 

W 1883 roku, zespół aktorski 
„Towarzystwa teatralnego w 
Sosnowcu" w reżyserii Witosława 
Vorbrodta wystawił w remizie 
kolejowej Kamińskiego - „Nowego 
dziedzica, czyli wesele w Ojcowie". 
Na naszej scenie zrealizowano w latach 
1902-1905: „Zabobon, czyi i 
Krakowiacy i Górale" - „Zabawka 
dramatyczna ze śpiewkami w 3 aktach 
z muzyką K. Kurpińskiego, z powieści 
gminnej dla teatru lwowskiego w 
kwietniu 1825 napisana", wystawiana 
też pod tytułem „Twardowski na 
Krzemionkach , czyli Złotomir i 
Lubowida", czy wreszcie „Dziwak z 
uprzedzenia, czyli staroświecczyzna i 
postęp czasu" . - „Szkic dramatyczny, 

komiczno-krotochwilny w 4 aktach ze 
śpiewkami i obrazem". Utwór to dla 
nas tym ciekawszy, że jego akcja dzieje 
się w Olkuszu. 

Z dbałością i rozmachem, z ową 
rzadko widywaną na scenach teatrów 
„furią"twórczą, wyreżyserował 

„Skalmierzanki" w Sosnowcu, 
ówczesny dyrektor „Teatru Zagłębia", 
Tadeusz Przystawski , ze scenografią 
Wiesława Langego, w opracowaniu 
muzycznym Antoniego Graziadio, z 
choreografią Tadeusza Burke. 
Premiera odbyła się 11 czerwca 1960 
roku . Pamiętamy to oryginalne 
wydarzenie teatralne sprzed 36 lat. 
Wprawdzie Józefa Baschny'ego 
wpisano do „Programu" i umieszczono 

Stara karczma w Zagłębiu. Rys. M. Kantor-Mirski. 
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na afiszu jako Baszrego, ale jak wiemy, 
częsta to pomyłka, wynikająca stąd, iż 
posługiwano się długo 

rękopi śmiennymi egzemplarzami 
sztuki, z błędnym zapisem nazwiska 
kompozytora, lub zapisem nieustannie 
poprawianym. 

Niebawem J.N. Kamiński znowu 
powrócił na scenę w Sosnowcu. Był 
to „Zabobon, czyli Krakowiacy i 
Górale'', sztuka inscenizowana i 
reżyserowana u nas przez ówczesnego 
dyrektora, Wiesława Mireckiego, pt. 
„Jedzie teatr jedzie", ze scenografią 
Jerzego Kałuckiego, z choreografią 
Mikołaja Kopińskiego; premiera dnia 
30 marca 1969 roku. Było to, dzisiaj 
już możemy o tym pisać, powtórzenie 
pomysłu inscenizacyjnego, 
zrealizowanego przez Mireckiego, już 
kilka lat wcześniej, na scenie 
emigracyjnego teatrzyku polskiego, 
jaki prowadził w Londynie, przed 
powrotem do kraju. 
Inscenizując parafrazę 

„Skalmierzanek" - SOWIZDRZAŁA Z 
SOSNOW1C, ~usimy uchwycić 

niewątpliwie starodawny ton ludowy, 

sielankowo-romantyczny, przy tym 
prezentujący się jako okazjonalny i 
urokliwy, co wcale nie jest łatwe. 
Anegdota parafrazy „Skalmierzanek" p. 
Bogdańskiego to przecie ciągle jeszcze 
i przede wszystkim „Filis i Chloe" lub 
„Laura i Filon" jak u Horacego, 
Wergiliusza, jak u naszych poetów: 
Franciszka Karpińskiego i Kazimierza 
Brodzińskiego, sielankopisarzy, któl)'ch 
rzeczy na pamięć uczyliśmy się w 
szkole. „Sowizdrzał z Sosnowie" to, 
wypisz wymaluj, sielanka społeczna, 
przedstawiająca konkretne sytuacje 
życiowe zbiorowiska wiejskiego, to 
wreszcie sielanka czułości i 
pierwiastków ludycznych, pełna 

radości, humoru, żrutobliwego stosunku 
do spraw człowieczych i do świata. Jest 
to jednak, mówcie co chcecie, 
narzucające się przemożnie 

wspomnienie rokokowego rytmu, 
stylowego tańca i śpiewu, baletu, jest 
to przywoływanie rumieńca dawnego 
życia, zaś w naszym przypadku, próba 
rekonstrukcji obyczajowości 

regionalnej ziemi nad Przemszami. 
JAP 

~ I 

W Sosnowicach po deszczu. Rysunek z 1897r. 
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Krotochwile i fraszki z muzyką 

Ulubiona forma dawnego teatru, to ta, 
w której się mieściła krotochwila, 
komedio-opera, balet oraz frapująca 
anegdota z aluzjami ojczyźnianymi , z 
budującymi patriotycznie refleksjami , z 
postaciami odzianymi w ludowy, 
narodowy strój. J.N. Kamiński pisał 
wyłącznie takie właśnie krotochwile, 
sceniczne fraszki z muzyką, opery 
komiczne, zabawki dramatyczne ze 
śpiewkami i chórami, romantyczne 
komedie z muzyką, melodramaty 
krotochwilne, kantaty. 

J.N. Kamiński mówił dobrze po 
niemiecku , tkwił w literaturze 
niemieckiej , z której wielu autorów 
pr_zyswoił teatrowi lwowskiemu. Z 
podobną swobodą poruszał się w obrębie 
literatury francuskiej i angielskiej, za 
pośrednictwem przekładów na język 
niemiecki . Bibliografia literacka, w 
przeciwieństwie do muzycznej uznaje w 
Kamińskim autora, nie tylko librecistę, 

ale rzeczywistego twórcę parafraz, 

przekładów, przeróbek, naśladownictw . 

Tylko nieliczne utwory Kamińskiego 
ukazywały się na ~cenie bez muzyki . 
01yginalną muz) kc· do jego komedio
oper pisywali: Józct'L3aschny i H. Proch. 
Do wielu sam dobrał muzykę różnych 
autorów. 

W wodewilu, w owej komedio
operze , wielką atrakcją i popisem 
kwitowanym zazwyczaj długotrwałymi 
oklaskami zawsze był i jest do tej po1y, 
ś p i e w, piosenki wyśpiewywane 
wprost do pub! iczności. Lecz piosenka. 
budzący uznanie śpiew , za żadną cenę 
i pod żadnym pozorem, nie mogą zostać 
w wodewilu oderwane od całokształtu 
akcji. Wyraża się w tej zasadzie 
sumienny stosunek do teatru , 
sprowadzający s ię do entuzjastycznego 
udziału w przedstawieniu wszystkich 
obecnych na scenie . Rytmem 
przedstawienia przepojony winien być 
cały zespół, aktorzy, muzycy, statyści , 

a także. oiewidoczna techniczna obsługa 
sceny. Kiedy z radością i 
przekonaniem grają 

wszyscy, wtedy spektakle 
osiągają najwyższe 

szczyty harmonii , 

Sosnowice. Scena weselna. Z teki M. Federowskiego. 

nieuchwytne, trudne do 
zwerbalizowania poczucie 
wyższej całości , 

sprawiające, iż doznajemy 
wrażenia ładu , piękna , 

unoszącej radości, jaka 
towarzyszy obcowaniu z 
prawdziwą sztuką. 

Jan Pierzcha ła 
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NA KSZTAŁT OPERY NARODOWEJ 

Jan Nepomucen Kamiński , 

chociaż urodzony w oświeconym 
klasycyzmie, swą własną 

twórczośc ią przynależał do innej 
epoki, do tych „ź le wychowanych", 
do romantyków. Wiele razy wypadło 
mu w życiu zwalczać stanowczo 
postawy klasyczne. Korespondował 
z Adamem Mickiewiczem , jako 
zwolennik romantycznych zasad 
twórczych , przyjaźnił s ię z Kazi
mierzem Brodziilskim, Ludwikiem 
Osit'lskim , poetą, tłumaczem , 

zięciem Wojciecha Bogusławskiego, 

żywo zainteresowanym problemami 
teatru i aktorstwa, z Dominikiem 
Magnuszewskim, autorem głośnej 
ówcześnie rozprawy - „Uwagi nad 
dramatem polskim " ( 1839), 
propagującej pol sk i romantyczny 
dramat hi s toryczny w typie 
dramatów Wiktora Hugo, dramat, 
który oddawałby starcie cudzo
ziemszczyzny ze swojszczyzną, 
uzna wa ne przez niego za 
charakterystyczne dla naszych 
dziejów. Sam zresztą napisał o tym 
powieść z czasów Zygmunta IJJ -
„Zemsta panny Urszuli". 

Nasz autor „Skalmierzanek", jako 
romantyk, tkwił przede wszystkim w 
lud owośc i . podobnie jak 
Bogusławski , prekursor i odkrywca 
tego nurtu . Choć jeszcze nieznane 

było pojęcie folkloru , które w 
połowie wieku ugruntował Oskar 
Kolberg, lud stawał się bohaterem 
literatury , zaś ludowość wiele 
znaczącym pojęciem w estetyce i 
kulturze. 
Mówiąc o wyjątkowym znaczeniu 

Bogusławskiego - „Krakowiaków i 
Górali ", nie dosyć podkreślać ich 
nowatorstwo. Był to utwór o wadze 
przełomowej, rewolucyjnej , nie 
dlatego , że była to opowieść o 
chłopach, lecz że było to dzieło 
literackie , w którym nie było 
„pana! ". 

J.N. Kamit'lski wzorował się na 
pomysłach Bogusławskiego i w 
sztuce „Staroświecczyzna i postęp 
czasu, czyli dziwak z uprzedzenia" 
(1855) , podobnie jak autor 
„Krakowiaków i Górali" zastosował 
najnowsze wynalazki. W akcji , w 
walce o ukochaną, bohater 
„Staroświecczyzny" użył prądów i 
balonu, z którego lotnicy puszczali 
na zamek w Olkuszu elektryczne 
iskry , jakie magnetyzują, 
ga lwanizuj ą, „usypiają brytany i 
hajduki" . Wszystko w imię prawdy, 
miłośc i i nowych ideałów życia. 

Krytyka nie mogła, tego właśnie , 

darować Kamit'lskiemu, że on po 
prostu najzwyczajniej „straszył" 

szlachtę . 
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„Staroświecczyzna'', ten staropolski 
dramat historyczny, dziejący się w 
Olkuszu, był przeróbką niemieckiej 
sztuki Adolfa Baeuerle - ROCOCO 
- „Zeitbi ld in 4Akten" (184 I). Utwór 
zestarzał się bardzo szybko. Za to 
„Skalmierzanki" cieszyły się w XIX 
wieku niebywałym powodzeniem i 
podniesione zostały do rangi opery 
narodowej obok: „Krakowiaków i 
Górali" - Bogusławskiego, z muzyką 
Jana Stefaniego, później Karola 
Kurpińskiego, „Króla Łokietka, 
czyli Wiśliczanek" - Dominika 
Dmuszewskiego z muzyką Józefa 
E lsnera, czy wreszcie obok wielu 
oper Stanisława Moniuszki do 
librett: Włodzimierza Wolskiego 
(„Halka " ) i Jana Chęcińskiego 
(„Verbum nobile") . . 
Pamiętajmy o dawnej randze 

„Skalmierzanek", dzisiaj na 
jubileusz I OO-lecia „Teatru 

Zagłębia", sparafrazowanej przez 
Zbigniewa Bogdańskiego pt. 
SOWIZDRZAŁ Z SOSNOWIC. 

Franciszek Pol, brat Wincentego, 
znanego poety, autora „ Pieśni o 
ziemi naszej" (1843), przetłumaczył 
na język niemiecki „Skalmierzanki" 
pt. „Die Maedchen von Skalmierz" 
oraz „Zabobon" pt.„Krakowiaken 
und Goralen". Język niemiecki był 
ważnym czynnikiem w twórczości 
J.N. Kamińskiego , nie tylko z 
przyczyny zapożyczeń I iterackich 
za pośrednictwem tego języka, czy 
przekładów jego sztuk na niemiecki. 
Gdy w 1817 roku, cesarz Franciszek 
I wizytował Galicję i zjawił się we 
Lwowie, J.N. Kamiński oraz znany 
nam już kompozytor JózefBaschny, 
napisali „Kantatę" na cześć władcy 
z Wiednia, czym udało się zyskać 
przychylność cesarza dla teatru 
polskiego we Lwowie. 

JAP 

W TWOIM SOSNOWCU 
- W AURZE SWOJSKOŚCI 

Rozmowa ze Zbigniewem Bogdańskim. 

- Masz bogatą, dostojną 

biografię. Byleś dyrektorem i 
kierownikiem artystycznym, 
występowałeś na wielu scenach, 
posiadasz oryginalny dorobek 
filmowy, reżyserowałeś po 
wielokroć w teatrach całej Polski. 
Jak o tym od dawna wiemy, 
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bardzo bliska, może najbliższa Ci 
jest scena w rodzinnym 
Sosnowcu ... 

- Tak, to prawda. Scena ta jest mi 
do dzisiejszego dnia, najbliższa. Tu 
uświadamiam sobie, po raz któryś, 
że jest to jedno z tych miejsc , w 
których zdarzało mi się doznać 

odwzajemnienia mojej upartej 
miłości do teatru. A miłość ta 
napadła mnie gwałtownie 58, albo 
59 lat temu, kiedy to jako kilkuletni 
chłopiec, oglądałem w „Teatrze 
Zagłębia" „Gałązkę rozmarynu" -
Zygmunta Nowakowskiego. Po 
WOJnie zaś, 50 lat temu, 
statystowanie w „Kordianie" -
Słowackiego , byłem wtedy 
uczniem Gimnazjum i Liceum im. 
St . Staszica , miłość tę 

zdecydowanie pogłębiło . Uczucie 
to tak mnie wtedy opętało i 
oszołomiło, że skutki tego 
odczuwam do dzisiaj. 
Pierwszą kwestią w moim życiu, 

jaką wypowiedziałem na scenie w 
Sosnowcu były słowa jednego ze 
spiskowców, w scenie spisku 
koronacyjnego. Mówiłem zawsze z 
mocno bijącym sercem: „Ja grosza 
nie zapłacę za cara życie. Nie mam 
grosza, a więc kulę kładę. Niech 
żyje wolność! " 

- „Sowi~drzalem z Sosnowie" 
wróciłeś do tamtego, odległego 
nurtu kalendarzowego, poprzez 
całkiem inny teatr, inną 

konwencję artystyczną. Bo też 
najczęściej wszystko oryginalne, 
rzetelne, nowe i świeże, wszystko 
wielkie i bezsporne, nie 
kwestionowane przez nikogo w 
dorobku tego teatru, związane 
jest z Twoją pracą reżyserską, z 
Twoją sztuką inscenizacji. Po 
„Kordianie" wróciłeś do 
Sosnowca dopiero 25 lat później ... 

Zbigniew Bogdański, aktor i reżyser. 

- W 1972 roku, a więc 25 lat temu. 
Wróciłem na scenę „Teatru 
Zagłębia", jako gościnny reżyser 
zaproszony do współpracy przez 
ówczesnego dyrektora, Antoniego 
Słocińskiego, który zaproponował 
mi zrealizowanie - „Przedwiośnia" 
- Żeromskiego, w mojej scenicznej 
adaptacji. Wielka to była wówczas 
radość , móc współpracować i 
współtworzyć przedstawienie ze 
wspaniałym zespołem „Teatru 
Zagłębia". Potem przyszły radości 
następne: w pracy nad „Trzema 
siostrami" Czechowa, w 
przygotowaniu „Księżniczki na 
opak wywróconej " - Calderona i 
Rymkiewicza , a później w 
realizacji zaproponowanych mi 
przez dyrektora Jana Klemensa 
przedstawień: „Kotka na 
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rozpalonym, blaszanym dachu" -
Tennessee Williamsa, „Mazepa" -
Słowackiego, „Czarne skrzydła" -
Kadena Bandrowskiego, „Damy i 
huzary" - Fredry, z okazji 90-lecia 
„Teatru Zagłębia" oraz 5 lat temu, 
z okazji 90-lecia uzyskania praw 
miejskich przez Sosnowiec, w 
wodewilu „Królowa przedmieścia" 
- Krumłowskiego. 

- Naszych widzów z całą 

pewnością zaciekawią myśli, 

jakie Ci towarzyszyły, gdy na 
jubileusz 100-lecia działalności 
teatru w Sosnowcu 
parafrazowałeś „Skalmierzanki" 
- Kamińskiego, kiedy tę 

śpiewogrę ubierałeś w aurę 
zagłębiowskiej swojskości i 
przenosiłeś do Sosnowie. Sądzę, 
iż do tej Twojej parafrazy, będzie 
się nieraz w Sosnowcu powracać, 
niczym do źródła krzepiącej 
swojszczyzny ... 

- Mój drogi Janie, trudno mi 
będzie znaleźć słowa, aby opisać 
proces myślenia towarzyszący 
powstawaniu tej scenicznej 
parafrazy. Na początku przyszło mi 
po prostu do głowy, żeby sztukę 
„Ska lmierzanki" związać jakoś 
konkretniej z rodzinnym 
Sosnowcem, a przez to i z 
jubileuszem „Teatru Zagłębia". W 
miarę uważnego, wielokrotnego 
czytania sztuki, okazywało się to 
coraz bardziej możliwe. 

Wyobraźnia, jak i pamięć 
rodzinnych stron, podsuwały 

ukonkretnione pomysły 
przenoszenia akcji na tereny naszej 
zagłębiowskiej ziemi. Bardzo też 
pomogło mi w tym uważne 

przestudiowanie „Lege ndy 
Zagłębia", twojej wspaniałej, 
imponującej pracy, bardzo mnie 
inspirującej. 

r tak zaczęła powstawać ta -nieco 
sentymentalna podróż w górę rzeki 
czasu, do lat dwudziestych 
ubiegłego wieku, kiedy to 
Sosnowiec był jeszcze wsią, czy 
może raczej osadą o nazwie 
Sosnowice. Zresztą nie o taką tu 
dokładność będzie chodzić w tej 
śpiewogrze. Niedaleko był 

Kazimierz, obok Strzemieszyce i 
inne miejscowości , znane mi z lat 
młodości , z moich wędrówek na 
rowerze„. Sądzę, że każdy człowiek 
największy sentyment odczuwa do 
ziemi swego urodzenia. Niechże 
więc ta moja praca będzie swoistym 
hołdem serdecznym dla naszej 
małej ojczyzny. 

Jest dla mnie ogromnym 
zaszczytem, iż dyrekcja „Teatru 
Zagłębia" powierzyła mi 
przygotowanie spektaklu 
jubileuszowego z okazji 1 OO-lecia 
jego działalności. Wraz z zespołami 
„Teatru Zagłębia" chciałbym 
sprawić, ażeby publiczność 
uczestnicząca w jubileuszowym 
spektaklu poczuła się dobrze, miło 
i przytulnie. 
Rozmawiał: 

JAN PIERZCHAŁA 

Zastępca dyrektora 
ALFRED KOWALSKI 

Dział Upowszechniania Teatru 
URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSlYŃSKA, 

SABINA NOWAK 

Kierownik techniczny 
JERZY KOTULA 

Zespół obsługi sceny 

Sekcja światła i dźwięku: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, 
PAWEŁ DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI, 

Montażyści sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, 
ZBIGNIEW MALINOWSKI, WŁODZIMIERZ WEWIÓRA, 

JAROSłA W WITEK. 

Pracownia perukarska: ZDZISłA WAM O LĘDA - brygadzistka, 
ZOFIA SEGDA. 

Garderobiane: MARIA BRUDEK, 
JANINA KURDZIEL, W ANDA lYGMUNT. 

Rekwizytorka: DANUTA PATER. 

Pracownia krawiecka: 

MARIA STEFANIK- brygadzistka, JÓZEF BIED RA, 
MARIA BRONISZ, HALINA GOCYłA, JOLANTA STOMPEL. 

Pracownia modelatorska: 
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI. 

Pracownia stolarska: 
WITOLD KRAClYŃSKI, ZDZISłAWWĄŻ, 

KAZIMIERZ ZIMNY 
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