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Janusz Korcz:ak o bai kach ... 

. . . „Zaczyna słuchać zwykle niewielu, ale 

coraz to ktoś przystanie, potem przyklęknie, 

potem usiądzie powiększa się grono 

słuchaczy. 

- Nie pchaicie się bo mówić nie można. 

Czasem zbliży się ktoś w połowie bajki, 

ale zna początek lub się domyśli ; albo nie 

może się już połapać i zasmucony odcho-

dzi; albo ria następną czeka („.) 

I płynie bajka po bajce - o królewnie, co 

wyszła za mąż za raka, o księciu i o chło-

pie, o diable, o zbójcach, o głupim, o kiju

somobiju i o smoku. Najciekawsze są bojki 

o smokach, a najładniejszą bajkę o smoku 

zna Kazar ( .. ,) 

Panowie znów, jak im się chce, ładne bajki 

opowiadają; a jak nie, to tylko tak oby 

zbyć (.„) 
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W ogole iYanowie okozują ·bajkom nieza

służone lekceważenie. Na przykład w naj

ciekawszym miejscu trąbka wzywa na obiad 

i chłopcy się spóźniają. 

- Gdzieście byli? - krzyczy pan, taki zły , 

że strach. 

- Słuchaliśmy cajki. 

- Obiad ważniejszy od bajki! - krzyczy pan. 

- Obiad jest bardzo ważny! - krzyczy 

pan. - Tok zapewne, bajki są bardzo wa

żne, ole obiad jest ważny - mówi pan. 

- Może bajki są ważniejsze od obiadu, 

ole nie można się przecież spóźniać na 

obiad - kończy pon. 

- No chyba, że bajki są ważniejsze. 
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Eugenluu Szwarc 

Radziecki powieściopisarz dramaturg. 

Urodził się w 1896 roku. Pisać zaczął 

w 1925 roku . Najbardziej znany jako autor 

bojek scenicznych i powieści dla dzieci. 

„Czerwony Kapturek" został wydany i wy

stawiony w 1937 roku; w 1938-ym „Kró

lewna śnieżka" w/g Andersena. 

- Po wojnie powstały: „Uczennica I klasy" 

jego słynro powieść dla młodzieży (prze

łożona na kilka języków) oraz dwie bojk i 

dla dorosłych: „Cień" i „Cud nie cud". 

Eugeniusz Szwarc jest mistrzem oryginalnej 

formy bajkowej, w której fantastyka, satyra 

i liryka łączą się w zaskakujących swoją 

poetyką obrazach, w ostro poirtowanych 

kontrastach i parodoksoch. 
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EUGEN1uSZ SZWAR C 

CZERWONY KAPTUREK 

CZERWONY KAPTUREK . 

MATKA . 

BABCIA. 

ZAJĄC 

WĄŻ. 

NIEDŻWIEDŻ . 

LISICA 

WILK 

MILICJANT 

. -. 

BAJKA W 7 OBRAZACH 

PRZEKŁAD: MARIAN GODLEWSKI 

Osoby· 

MARIA KUSZYNSKA 

IZOLDA WOJCIECHOWSKA 

MARIA GODLEWSKA 

MARIA TYLCZYNSKA 

JANINA UTRATA 

ANDRZEJ SZENAJCH 

FR. BAY-RYDZEWSKI 

WITOLD LISOWSKI 

JULIUSZ ZAWIRSKI 

WIK TOR FRONCZYK 

PTASZKI. MUCHA. KARALUCH. ŚWIERSZCZ. ZAJĄCE 

Reżyser: 

ROMANA BOHDANOWICZ 

Muzyko: 

JADWIGA SZAJNA-LEWANDO'NSKA 

Asystent reżysera· 

JULIUSZ ZAWIRSKI 

Asystent choreografa : 

MARIA TYLCZYŃSKA 

Scenograf: 

MARCIN WENZEL 

Choreograf : 

ZYGMUNT PATKOWSKI 

l·ll 1illllilllll'lllllllllllll t1t1 11 111111111111111 111 111111111lll!lllllllllltllllllllllllllll'llllllllllllllllllllllllllllll.tlflllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllUlllllllUllllllllHlllllllll 

_ J 



Przedstawienie prowadzi 

MICHAL DO:YISK f 

Kontrola tekstu 

EUGEN IA 1-lELLE:l\lSKA 

Kierownik techniczny 

JAN BALCEREK 

Kostiumy damskie 

JANINA ZIELSKA 

Kostiumy męskie 

GRZEGORZ BIŁAN 

Światło 

WIKTOR MACIĄŻEK 

Pracownia fryzjerska 

KAZThJERZ KOZŁOWSKI 

Rekwizytor 

STA"NISŁAW CIELEi\; 

Prace malarskie 

WITOLD W ARMUZEK 

Do derosłegg czyteliiika 

Powiadacie : 

Nuży was obcowanie z dziećmi. 

Macie słuszność. 

Mówicie · 

Bo musimy się zniżać do ich· pojęć. 

Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć. 

Mylicie się. 

Nie to nas męczy. Ale 

wspinać do ich uczuć. 

że musimy się 

Wspinać, wyciągać, na palcach stawać , 

sięgać. 

Żeby nie urazić. 

JANUSZ K~CZAK 
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lr zeba dobrze znać Ż)•Cie, by ,:iisac piękne 

i prawdziwe baśni<:c' 

Trzeba kochać ludzi i ich marzeni a o piękn ie 

• „ 

i sprawiedliwości 

Z epilogu „Krzesiwa" w / g Andersena 

.. . Przy rozstajach - pełno baiek . 

Wiatr tam piosnkę polem wodzi .. 

W bajkę wchodzisz - wychodzisz . 

Baśń skończona 

.. . Lecz z lej baśni coś zostało 

W se rcach, w myśl ach • .. 

Baś n i tyś marzenia chwilką. 

Ale iesl coś w tobie przecież -

Jakaś wiaro i nadzieja 

O tym. dobrym, pięknym świecie, 

Gdzie si ę wszystko dobrze dzieje • •. 

Trzeba przecież mieć nadzieję, 

Że na św i ecie pojaśnieje, 
Że się cały świat r ozjaśni ... 
„. Tak iak w baśni „. Tak jak w ba śr i.„ 

Baśń w serce, j.:ik ziarno pada. 

Nie miia baśn jak sen .•. 

Baśń krzepi serce człowieka. 

Wzruszeniem darzy świat. 

P.ełna uroku i lekka. 

Wdzięczna. jak św i eży kwiat . •. 

Piosenka Czerwonego Kapturka 

Jak to miło lasem iść 

T utai czuję się jak w domu 

Lśni s·ię : trawka. szem rze liść 

Wszystkich witam jak znajoma 

Zadzwoi\ dzwonku piosnkę nam 

I radoś n ie kiwnii główką 

Ty moty/ku zatańcz sam 

Al:.o lepiej zatańcz z mrówką 

Gdyby mogli wszyscy wraz 

Śpiewać tak jak ludzie prości 
Toby śpiewał cały las 

P i os n kę szczęścia i radości . 

Repertuar bieżący 

JAROSŁAW !WASZKIEWICZ 

LATO W NOHANT 

1:\f przygotowaniu 

W. SZEKSPIR 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI 

J. SŁOWACK I 
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