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CZERWONY KAPTURE:K PROSI: 

I. Zachowuj się grzecznie w teatrze. 
2. Siadaj na krześle wskazanym przez opiekunkę widowni. 
3. Dbaj o czystość teatru, nie śmieć. Papierki rzucaj do ko

szów. 
4. ~ie wchodź nogami na krzesło; służy ono tylko do siedze

rua. 
5. Gdy światło zgaśnie nie bój się. Za chwilę znów będzie wid

no. 
6. Śpiewaj moje piosenki w przedszkolu, szkole i na wyciecz

kach. 
7. Po powrocie z teatru podziękuj mamusi i tatusiow~ za ku

piony ci bilet i opowiedz im treść sztuki. 
8. Pisz do mnie listy tylko na jednej stronie arkusika. 
9. Z~ wszystkimi sprawami zwracaj się do opiekunki widow

ru. 
10. Przechowuj w porządku książeczki programowe, one przy

pomną ci moje sztuki. 

PROSBY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW: 

Nie rozpras~aj~ie uwagi dziecka częstując je słodyczami po<i
cz~ przedstawienia. Przeznuczy1łam na to przerwy między akta
mi. 

Uciszcie dzieci, by nie przeszkadzały innym w śledzeni11 
~ztuki. Dbajcie, by dziecko stosowało się do próśb Czerwonego 
Kapturka. 

Pomagamy Wam w wychowaniu dziecka, pomóżcif: mun 
w wychowaniu kulturalnego widza teatralnego. 

AS Z AR-KARI 
(CUDOWNY SKARB) 

WSTĘP 

(dla młodzieży szkolnej) 

Daleko od nas, w granicach bratniego Związku Radzieckie
go, znajduje się wielka i piękna Kazachstańska Socjalisty zna 
Republika Rad. Obszar jej obejmuje ponad 2 miliony 700 ty
sięcy kilometrów kwadratowych, sięgając od WoJgi do Ałtaju 
i od Syberii do Środkowej Azji. 

Kazachstan to bogaty kraj. Posiada on o~brzymie złoża mie
dzi, ołowiu, cynku i niklu . Jego najwięk!>zym bogactwem są 
kopalnie złota, srebra i węgla oraz obfite źródła naftowe. 

Ziemia kazachstańska jest bardzo urodzajna. W południo
wych stepach dojrzewa ryż, bawełna i rośliny kauczukowe. 

U podnóża gór kwitną wielkie sady owocowe; rośnie tytoń, 
buraki cukrowe i sezam. 

Na bezkresnych stepach pasą się niezliczone stada bydła 
i tabuny koni. Wody Kazachstanu obfitują w ryby, a Jeziora 
przykaspijskie i przyuralskie zaopatrują w sól nawet sąsiednie 
republiki radzieckie. 

W okresie władzy radzieckiej powstał olbrzymi przemysł 
Kazachstańskiej Republiki. Dziesiątki tysięcy kombajnów, trak
torów ii ~nnych maszyn rolniczych pracuje na polach. Tysiące 
wtechników, agronomów i weterynarzy opiekuje się rolnict
wem i hodowlą zwierząt. 

Kazachska kultura narodowa rozwija się wspaniale. W prze
szło 8.000 szkół uczy się ponad milion dzieci. 50 instytutów na
ukowych znajduje się w Kazachstanie 40 teatrów, państwowa 
filharmonia, konserwatorium oraz narodowa orkiestra im. lu·· 
dowego kompozytora z XIX wieku, Kunnangazy (niezn:ijącego 
nut i orkiestry, a przekazującego swe kompozycje słuchowo) do
starcza narodowi kazachskiemu rozrywek kulturalnych i prze-
żyć artystycznych. . 

Tak przedstawia się Kazachstan dzisiaj, gdy władzę przyjął 
,.,,. swe ręce lud kazachski, żyjący szczęśliwie w wielkiej brat
niej rodzinie narodów radzieckich. Inaczej było dawniej za cza
sów carskich. 
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Kazachstan był wówczas uciskaną i wyzyskiwaną kolonią 
carskiego państwa. Znajdował się na jednym z ostatnich miejsc 
pod względem kulturalnym, przemysłowym i rolniczym. 

Bogactwa naturalne leżały w ziemi bezużytecznie. Przemy
słu nie było. Rolnictwa Kazachowie prawie nie zna1i; głównym 
ich zajęciem było pasterstwo. Koczowali razem ze stadami, prze
nosząc się latem na letnie pastwiska, a zimą na zimowiska. Gdy 
zabrakło trawv w jednym miejscu, przepędzali stada w inne. 

Biedni Ka~achowie mieszkali latem w szałasach i podartych 
jurtach (namiotach), zimą w ziemiankach i lepiankach. Jedynie 
bogacze mieli n:i zimę drewniane domy. a na lato białe jurty, 
wyłożone drogocennymi dywanami i wojłokami z wielbłądziej 
sierści. 
· · Naród kazachski był niepiśmienny. Tylko bogaci właścicil:'le 

stad i tabunów (baje) mogli uczyć swe dzieci. 
Baje wyzyskiwali biednych pasterzy, oszukiwali ich przy 

wypłacie nędznych zarobków, bili i więzili. Pasterze żyli j.ak 
niewolnicy, zdani na łaskę bajów. Właściciele stad, którzy mie
li nieograniczoną władzę nad całym aułem (wioska kaz:ach~~a~ 
napadali na inne rody, ograbiali je, :iiszczy~i do?yte.~, z~b1Jal~ 
ludzi lub uprowadzali. Carscy urzędmcy pop1erah baJOW 1 sami 
również okradali b il"dnych Kazachów i wymuszali od nich du;i;e 
podatki. 

Ale mimo strasznego ucisku, mimo an.ilfabetyzmu lud ka
zachski tworzył :,.woją narodową kulturę. Z ust do ust przeka
zywali akynowie (wędrowni śpiewacy-poeci) pieśni, poezje, 
opowiadania i legendy. które do dziś przetrwały. . 

Na jednej z le!!end ludowych oparł P. Malarewsk1 :->ztukę p.t 
„Aszar-Kari" (Cudowny Skarb), którą Teatr Lalek „Czerwony 
Kapturek" przedstawia Wam dzisiaj, drodzy Przyjaciele. 

AKT I 

" Dawno już · temu w kraju kazachskim żył bogaty właściciel 
~·tad - Gałsan . Miał on dużo krów, ~)wiec . wi,~lbłądów i koni 
Pilnowali jego ·tad biedni pa->terze. których oszukiwał i p~dził 
uo roboty latem i zimą. Sam nic nie robił . tylko myślał o tym. 
ja~<:by bogao··ć się coraz bardziej. Chciał być najbogatszy. 

Pewnego dnia pasterze spędzali stada na noc. By ulżyć sobie 
w pracy śpiewali : 

Przekwitły mak~ w stepach, 
Już czerwień barw zgubiły -
My po górskich błądząc wertepach, 
Tracimy młodość i siły 

Wciąż setki kopyt przed oczyma. 
A w uszach smutny bydła ryk; 
Nas wicher, burza !'!ie po·.vstrzyma. 
Ni wilków groźny, złowrogi krzyk. 

Czuwaj dżygicie' Tabuny chroń, 
Już. wilki ostrzą kły i jeżą sierść: 
Za bogatego baja nadstaw skroń 
Wichurze, gromom nadstaw pierś ' 

Styczniowy śnieg gdy wdi, 
Jak wściekły zły wicher dmie. 
My wciąż pędzimy stada dnlc~ 
W zimowe słotne, szare dnie. 
Kopyto końskie bije w skały, 
Strwożone pędzą stada krów. 
A każdy z nas jak skam i.·niały 
Swą krzywdę znosi z pokorą psów 

Czuwaj dżyg ici '...'! Tabuny ch:i·oń! „ . 

Gałsan siedział przed jurtą (namiotem) .i jak zw.• kle m~ śla l 
nad powiększeniem swego majątku . Z zam ·śh"nia wyrwał P:? 
młody pasterz - Bair , który przyszedł powiedzi <~ Gał~<~now1, 
że już dłużej n ie będzie pasał jego stad, bo wraca lo rodzimego 
a ułu (wioski}, do wuja, który jest chory. 

Gałsan namawia Baira , żeby zostoł u 11 ,r.go na dal.si •' lat„ . 
. ile pasterz nie godzi się na to. Żąda on. żPby Gałsan w:'>'pł.acii 
mu 16 srebnych m onet. które zarobił przeł'. ~rzy lata pasiemei:n 
Jego stad. Po długich targach Gałsan p;odz1 się na wypłaceme 
pieniędzy. Zona przynosi mu kutą szkatu"k(:. Obliczając monety 
Gałsan myśli nad tym, jakby oszukać pcłsterza. Zarzuca mu 
kłamliwie , że przez niego kobyła okulała i że bat złama i. Gał
!-onowa krzyczy, że podarł sukmanę . 
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Mimo, że Bair wykazuje, że jest niewinny, Gałsan potrąca 

mu 14 srebnych monet i wypłaca za !> lata pracy tylko dwit:. 
Skrzywdzony Bair broni jak może swojego zarobku, ale bogaty 
Gałsan woła służbę, która przewraca Baira na ziemię i bije go. 

Gdy Bair nie mógł się ruszyć Galsan rozkazuje rozebrać 
jurtę i przepędzić stada na nowe pastwiska, do Zielonej Doliny. 

Zapada noc. .. Stepową ścieżyną przechudzi wędrowny śpie
wak-poeta , zwany przez Kazachów akynem. Znajduje on po
bitego Baira - i pomaga mu wstać. Starzec dow.i.c..duje się, że 
chciwy i zły Gałsan oszukał pasterza. ale nie radzi mu iść do aę
dz,iego, bo jest on przyjacielem bogatego baja i sprawiedliwego 
wyroku nie wyda. Radzi mu szukać p'1mocy u takich biednych 
jak on sam, bo mają oni gorące serca i mocne ręce. 

Bairowi podobają się mądre słowa Szoże-akyna. Ofiaruje 
mu placki i kawałek mięsa, a nawet chce oddać jedną sreb
ną monetę. Stary śpiewak nie przyjmuje srebra. Nie jest mu 
ono potrzebne. Kazachowie zawsze go ugoszczą 1 przyjmą do 
jurty. Chodl.!'1 prz;ec:ei już wiele 19.t cd aułu do aułu, pieśnhmL 
serca krzepi i otuchy Kazachom dodaje. 

Szoże-akyn polubił Baira za jego dobroć i powierza mu sta
rą tejemn: cę stepu. 
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Przed wielu latami pewien starzec zakopał pod Trzema 
Czarnymi Skałami garnek. Ale nie taki zwyczajny gliniany 
garnek, tylko cudowny: Podobno w tym garnku jest skarb. 

Bair chciałby ten garnek wydobyć; chciałby dostać skarb. 
Nie dla siebie. Bair nie był chciwy; on chciałby tym skarbem 
dopomóc biednym Kazachom, żeby mieli co je.<1ć i ciepłe 
ubrania. 

Widząc, że Bair pragnie pomóc biedakom, Szoże-akyn daje 
mu kostur (kij) zrobiony z gałęzi drzewa, pod którym je::;t za
kopany cudowny garnek. 

Kostur tęskni do drzewa, którego był gałęzią, więl' go zapro
wadzi do Trzech Czarnych Skał. I doprawdy: jak tylko Szoże
akyn wypuścił kij z ręki, zaczął się on posuwać w stronę Czar
nych Skał. Ledwie go zdążył Bair chwycić, żeby mu nie uciekł. 

Szoże-akyn powiedział pasterzowi podwójne zaklęcie, które 
'>tworzy cudowny garnek. Brzmiało ono: „aszar-kori" ! Gdy 
Bair chciał już pójść, starzec zatrzymał go i ostrzegł, że nad 
Czarnymi Skałami wisi straszliwe zaklęcie. śmiałka, który 
chciałby wydobyć cudowny garnek może spotkać nieszczęście. 
albo nawet śmierć. Ale śmiałego dżygita (młodzieńca, zucha), 
nie przestraszyły słowa mądrego akyna. Nie obawia się on str a-



chów, nie lęka trudów i przeszkód. Mu:>i znaleźć cudowny ga r
. nlłk, by pomóc swoim braciom - Kazachom. 

Widząc jego odwagę Sz·oże-akyn życzy mu szczęścia i ro~
staje się ze swoim młodym przyjacielem. 

Zapada coraz większa ciemność. Odważny Bair posuwa się 
·za kosturem w stronę Trzech Czarnych Skał. A droga przed·nini 
daleka, bardzo daleka. I ciężka .... 

AKT II 

Dh1~0, długo ·z· dł Bair za kosturem. Przeszedł góry i doli· 
ny, aż któregoś dnia dotarł do Trzech Czarnych Skał. Kosti:1r 
wcisnął się między gałęzie złotej oRJny. Znowu stał się gałęzią. 
swego rodzimego drzewa. 

Złota gałąź osiny schyliła się do ziemi i wskazała miejsce, 
g-dzie jest zakopany cudowny garnek. Bair chwycił łopatę, ale 
zaledwie kilka razy odrzucił ziemię, z Czarnych Skał wypełzła 
zła żmija. 

Spojrzała ona złowrogo na pasterza i syknęła: „Rzuć łopatę 
bo zginiesz!" Bair nie dał się zastraszyć. Nie wypuścił łopaty 
z rąk. 

żmija widząc, że Bair to śmiały chłopiec, straszyła go ja!< 
tylko umia•a. Ale na nic się to zdało. Pasterz stał odważnie na
przeciw żmiji i z uporem mówił, że musi wydobyć garnek spod 
ziemi. 
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żmija zawołała na pomoc starego krllka - Takeżana. Ra
zem straszyli chłopca. Takeżan sprowadził burzę z piorunami, 

· ale i to nie przestraszyło Baira. 
- Nie boję się twoich strachów, czarny Takeżanie ! Burza nie 

· -. traszna dla mnie. U cfrkaj stąd pókim dobry! - zawołał do 
:kr uka i podniósł łopatę. 

Takeżan przeląkł się tego „strasznego miecza" i uciekł . 
. żmija jednak broni dalej cudownego garnka. Zieje ogniem i dy
i mem. Rzuca się na Baira. Nieustraszony pasterz walczy ze żmi
'·ją i w końcu przepędza ją w głąb lasu. 

Teraz bierze się szybko do kopania. Z rozpadliny skalnej po
woli wysuwa się wielki gliniany garnek. Bair wypowiada ta
jemnicze zaklęcie: „aszar - kari!". 

Z głębi garnka wydobywa się jakaś dziwna muzyka i powoli 
unosi się ciężka pokrywa. Bair zagląda do środka i ze smut

. kiem stwierdza, że garnek jest pusty. Nie ma w nim skarbu. 
Czyżby Szoże - akyn zakpił z niego? .... 

Wtem do garnka wpadła czapka Baira. Garnek znów zagrał 
powoli z jego środka wysunęły się ... dwie jednakowe czap-kii. 

Pasterz zrozumiał teraz nu. czym polega cudowność garnka: 
- Wystarczy wrzucić jedną czapkę, a garnek zwróci dwie. 

Bair wrzuca swoje dwie monety - wychodzą cztery. Powta. 
rza to kilka razy i ma już 16 monet. Chce znowu wrzucić, 
ale wstrzymuje sJę. Przecież nie jest chciwy; ma tyle ile powi
nien mu wypłacić Gałsan - to mu wystarczy. 

Wrzuca jednak buty i .sukmanę. Z garnka wysuwają się 
2 pary butów i 2 sukmany. Jedną parę butów i sukmanę Bair 
zaniesie staremu wujowi. 

Gdy zamierzał iść do jurty wuja, nagle zatrzymał go krzyk 
dziewczyny, którą gonił w.ilk. Bair odpędza wilka i ratuje 
dziewczynę - Janżimę. Uciekła ona nocą z jurty ojca, bo słu
dzy Gałsana przyszli ją zabrać do niego na służbę. Pracą miała 
spłacić dług ojca. 

Rozmawiając z Bairem Janżima przypuszcza, że jest on słu
gą Gałsana i chce uciec, bo mu nie dO\vierza. Na szczęści~. 
w tej chwili przychodzi jej ojciec - Ceren. Tłumaczy Janżimie, 
że Bair to wróg Gałsana i opowiada jak to zły bogacz kazał mu 
podpisać fałszywą umowę, że jest winien 20 srebrnych monet, 
choć pożyczył mu tylko jedną. A że rne ma pieniędzy, żeby 
zwrócić chciwemu Gałsanowi. musi oddać mu łuk i jedyną cór
kę - J anżimę za służącą. 

Bair wrzuca do cudownego garnka łuk. Po chwili ukazuj ą się 
dwa. Ceren nie wierzy własnym oczom. 



Skąd Bair wziął drugi łuk? Ale Bair nie mówi nic o cudow
nym garnku. Daje mu jeszcze pięć monet, żeby Janżima nie 
musiała być służącą Gałsana i obdarowuje go sukmaną i butamL 

Biedny Ceren nie wie jak dziękować za tyle dobroci. Bair 
zaprasza jego i Janżimę do jurty swojego wuja. Ceren domyś· 
la się, że chłopiec pokochał jego córkę i zgadza się przyjśc. 
Przyjmuje on podarunki dla Janżimy i udaje się w dalszą 
drogę. 

Bair patri:y za nimi i śpiewa kazachską piosenkę o pięknej 
Janżimie. Potem zabiera cudowny garnek i udaje się do jurty 
swojego wuja. 

AKT III 

Znowu minęło parę tygodni ... 
Ptrzed jurtą w ZJllelonej Dohln.ie siJeclz.d. Gałsan <i narzeka że 

nikt do niego nie przychodzi. Nikt nie prosi o pożyczkę pie
niędzy, srebra, sukna. A przecież na tych pożyczkach bogacił 
się chciwy Gałsan. Wzdycha więc i martwJ się zły bogacz. 

Nagle słyszy kroki. Ktoś się zbliża. Coraz wyraźniej dobiega 
piosenka: 

Na złego pana 
pies wyje z rana; 
biedak na niego pl,acze, 
kruk nad głową mu kracze. 
Za krzywdy i udręki 
nikt nie poda mu ręki: 
na złego pana 
pies wyje z rana.„. 

Gałsan zmarszczył brwi słysząc te słowa. Nie podobała mu 
się piosenka. 

Powoli, uroczyśoie zbliża się do jurty Ceren. Ma na sobie 
sukmanę i buty ofiarowane przez Baira. 

Gałsan jest zdziwiony. Biedny Ceren tak wystrojony? Co 
to znaczy? I dlaczego nie kłania się nisko bogatemu Gałsanowi '! 
żąda więc od niego, żeby natychmiast dał mu łuk i przyprowa
ciził córkę . 

Ceren prosi go i tłumaczy, że łuk jest dla niego wszystkim, 
że żywi jego rodzinę. Ale Gałsan jest niewzruszony. (Nie wie 
on przecież, że Ceren naumyślnie z nim się drażni). W końcu 
rozgniewany wtyka mu umowę, żeby ją podpisał. Według tej 
umowy musiałby paść trzy lata stada Gałsana darmo. Ceren 
drze umowę. 

IO 

- Nie będę ja pasał twoich stad, Gałsanie ! Nie będzie moja 
córka służącą w twojej jurcie! -

Gałsan zbladł. Co to za słowa? Jaka śmiałość! 
- Chcesz spróbować gałsanowych nahajek (batów)'! -
Ceren pokazuje mu dwa łuki. 

- Bierz, który chcesz! -
Gałsan oniemiał ze zdziwienia. J akto, biedak ma dwa łuki'! 

- Pieniądze? 
Ceren wypłaca mu pięć srebrnych monet. 

Gałsan wypytuje go skąd ma to wszystko, a usłyszawszy, że 
od Baira postanawJa dowiedzieć się, gdzie Bair tak się zbogacił. 

Odkupuje od Cerena jego podartą sukmanę i postanawia 
udać się w przebraniu do Dorżiego - wuja Baira. 

Koło jurty Gałsana przechodzi pięknie ubrana J anżima. Bpill
wa ona piosenkę: 

Niech wicher po szczytach skacze, 
Niech zamieć wznieci śnieżyca, 
Me serce dzisiaj nie płacze, 
I bólem nie smuci mi lica. 
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Przy ognisku pasterz dziś nie śnią. 
Choć słonku już znikły promie-1tie; 
S l/' e serca rodują pieśnią, 
Nią pło ·zą smutlw: złe cienie. 

Pod niebo głos pieśni płynie, 
Po :;zczytuch biegnie już echem, 
Do ju1·ty wpada 'li' dolinę, 
Kazachom przynosi pociechę. 

Prz.11 ognisku pasterze .... 

KTIV 
Obk jurty Dorżicgo siedzi Bair i naciąga cięciwę na łuk. 

Wybiera się na polowanie na gronostaja, którego chce po.faro
wać Janżimie . Bair śpiewa pio .5~nkę. Po cichu skra'.la się do niegc 
Janżima. Przybiegła z, po1any kolo starej sosny, gdzie odbywa 
się zabawa. Wszyscy dziwią się, że Bair nie przyszedł tańczy~ 
i śpiewać. Janżima prosi go, żeby zaraz tam przybiegł. Bair przy
rzeka, że prędko przyjdzie. 

Po odejściu Janz!my wycnoCL"i z Jurty Jego WUJ - Hwr·y 
Dorżi. Ma on w rękach ślicznie wy1 zeźbiony nóż, który sam zro
bił. Tłumaczy Bairowi, że zamiast polov:ać powinien siedzieć 
przy cudownym garnku i wydobywać z niego monety. Bair od
powiada wujowi, że każdemu biedakowi już pomógł i że on sam 
ma wspaniały łuk i dobre strzały. Więcej mu nie trze.ba. 
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Wuj namawia go, by wydobywał z garnka pieniądze, bo nwże 
stracić cudowną moc. Bairowi już sprzykrzył się cudowny gar
nek. Chętnie wrzuciłby go do Zielonego Jeziora. Wuj jednak da
lej upiera się przy swoim: „Powlnieneś zrobić tak, żeby w ułu
sach było zawsze to co potrzebne: i bydło, i herbata, i odzież". 

Bair Uumaczy wujowi, że gdyby on wszystko dawał ludziom. 
to odzwyczają się od pracy. Nie będą pasali stad, nie będą po-
1-0wali; kobiety ·przestainą prząść i tkać„. A za nieróbstwem 
przyjdzie nuda, bójki i kłótnie. 

Wuj przyznaje rację. Ofiaruje mu nóż i chce wrócić dri 
jurty, żeby wyrzeźbić drugi dla Janżimy. Bair go zatrzymuje. 

- Poco się trudzić? Wrzucę nóż do garnka i będzi•~my mieli 
dwa noże, pięć, dziesięć, dwadzieścia - i któr ykolwiek z nich 
podarujesz Janżimie.-

Dorżi błaga go, żeby tego nie zrobił. 
- Kiedy go robiłem, śpiewało moje serce , cieszyły <;i~ mojt' 

stare oczy i sam do siebie mówiłem: „Ha, stai·y Dorżi umie robić 
piękne rzeczy"! A ty chcesz mnie pozbawić tej radości? -

Wtedy Bair przypomniał wujow,: stare ~h powe przy ·to ~:, : 

„Najlepsza j-est ta jurta, którą własnymi l .kami zbudujesz' ·. 
Zostawił go i pobiegł do starej sosny 

Po odejściu Ba"ira, do jurty podchodzi w przebraniu Gałsan. 
Kazał on sługom skryć się, a sam podszedł do Dorżiego . Zmyś
foną bajeczką o nie zczęściach i złym Gasłanie, który mu chce 
wszystko zabrać, wzruszył staruszka. W krótkim czasie Dorżi 
?.a.przyjaźnił się z przebranym Gasłanem, który go obficie ura
czył wódką. Gdy starzec podpił sobie, Gasłan wyciąga od niego 
tajemnicę Baira. Dowiaduje się o cudownym gn.rnku. 

Zabawa koło starej sosny skończyła się. Bair wra<:a do 
jurty i śpiewa: 

Przy ognisku wesoła panuje zab f1wa, 
Wkoło rozlega się śmiech; 
Huczy w lesie radosna. wrzawa, 
A w tańc:u brzmi kazachskie _,,ech"! 

Ech, ty jurto rodzinna, 
Ech, ty dziewczyno zwinna, 
Ech, ty dolo moja zła, 
Tańczmy bracia, muzyka gra! 

Wkrąg ogniska Kazachów usia.dla gro1nada, 
Domra wydzwania swój śpiew; 

· Stary akyn o ojcach nam gadał,, 
Wtem zabrzmiał nasz 'kazachski zew. 

Ech, ty Jurto rodzinna„. 
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Bair podchodzi do nieznanego· starca,pyta.jąc czego mu. pot
rzeba. Ten zrywa. sztuczną brodę i. Ba.ir pomaje Gasła.na. . 
· - Przyv.edłem wziąć od ciebie cudowny garnek! - móvri 
ze złością chciwy bogacz. 

Bai.r broni garnka, a.le ulega przeważającej sile Galsa.n& 
i jego sług. 

Gałsa.n staje się właścicielem cudowneg.o garnka. 

AKTV. 

Przed jurtą .siedq..i. Gałsa.n i wrzuca do garn.ka pieniądze. M~ 
on już stosy ubrań, naczyń i wszelkiego bogac~wa, ale całymt 
dniami i nocami siedzi przy cudownym garnku 1 wrzuca monety. 
Chciwość opanowała go tak wielka, że Gałsa.n nie je i nie śpi, 
tylko wydobywa pieniądze. 

Po pewnym czas'ie podchodzi jego żona. J est on.a tak san:.1?" 
chciwa jak jej mąż. Odpędza go od garn.ka i wrzuca swoJ 
naszyjnik. Już ma cztery. Zaciekawiona ·zagląda. do wnętrza 
cudownego garnka. Mąż chce ją zepchnąć, ale ona. traci równo
wagę i wpada do środka. Po chwili odzywa się muzyka i z garn-
ka wysuwają. się dwie G8.5~owe. , . . . . 

Obie kobiety rozpoczyna]ą kłotmę. Krzyczą i rzucaJą sit! 
na siebie bo każda z nich uważa się za żonę Gasłana. On st01 
po środk~ i sam nie wie, która jest jego_ praw?ziwą ~ał~?nk~ . 
A że obie kłótliwe kobiety nie oszczędzaJą swoich rąk i b~Ją się 
wzajemnie, więc najczęściej uderzenia.spadają na - sto1ącego 
między nimi - Gasłana . 
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Zbity i wystraszony Gałsan ucieka do garnka. żony chcą go 
odepchnąć, ale on się odsuwa i wpada do środka. Po chwili odzy
wa się muzyka i dwóch Ga.IS&nów wysuwa się z garnka. Każda 
z żon ciągnie jednego Gałsana w inny kąt. 

Teraz znowu Gałsany zaczynają kłótnię. Każdy z nich krzy
czy, że to jego garnek. Wymyślają się i biją, a żony po
magają im. 

Podczas tej awantury nadchodzą Ceren, Dorżi i Bair. Przy
glą$.ją się ze śmiechem bijatyce. Gdy Galsany zobaczyli Ba:irn 

· n.:ucają się do niego, błagając jeden przez drugiego, żeby znisz
czył przeciwnika. Ale Bair ze wstrętem ich odpycha. 

- Gryźcie się między sobą, gryźcie, jak chciwe wilk.i! -
Widząc, że Bair im nie pomoże, jednoc~ się i chcą go zaata-

kować. 
Wtedy Bair rzuca im groźne ostrzeżenie: 
- Prz~ciwko wam wszystkie ułusy, cały step! -
żeby pomnożyć swe siły Gałsany z żonami wchodzą do cu

downego garnka„. 
Bair wypowiada drugi raz zaklęcie: - „Aszar Kari"! 
- Cudowny garnek .zamknął się na zawsre pochłaniaj~ 

chciwych, podłych Gałsanów i ich żony. Wśród grzmotów i błys
kawic garnek skrył się pod ziemię. 

Biedni pasterze odetchnęli z ulgą. Wyzyskiwacz zginął. Chci
wy pająk przestał wysysać ,z nich krew. 

Janżima śpiewa pieśń, zapowiadającą wolność: 

śpiewaj domro kozachskim ułusom, 
Hei, słuchaj słów pieśni dżygicie; 
Cza.c; zemstą zapłacić carskim. sługusom, 
Za naszą nędzę i sobacze życie! 

Dżygicie, w pięść zaciśnij dł01U 
Do walki stań na wodzów zew; 
Wieniec wolności ozdobi twą 8kr<>ń, 
Gdy zwycięstwa rozlegnie się Apiew ! 

Runą prawa Allacha, Abłaja! 
Przeklęci znikną podli baje! 
Przepadną rządy cara Mikołaja, 
Lud wolność swym braciom rozdaje. 

Dżygicie, w pięść zacihiij dłoń! .. „ 

• • • 
7 listopada 1917 r. kazachski lud stanął na zew Lenina do 

walki. I zwyciężył... 
N a kazachskich stepa.eh zakwitły czerwienią ma.ki 
Zabrzmiała pieśń wolności... 
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IV KONKURS 

„Czerwonego Kapturka" 

~yr~kcj~ Teatru wspólnie z Redakcją „Głosu Olsztyńskiego"„ 
Wo3ewodzk1m Zarządem TPPR i Dyrekcją „Domu Książ~" 

Ogłasza dla młodzieży szkolnej konkurs p. t. 

Czy sztuka „Aszar - Kari" 

zaintereso"1'ała Cię? 

Odpowiedzi w formie wypracowań na jednej stronie arku
sza kancelaryjnego naJ.eży nadsyłać do dnia 30 stycznia 1'956 r. 
w kopercie zaadresowanej: 

„Czer"1'ony Kapturek" 

Teatr Lalek 

"' Olsztynie 

Plac Armii Czer"1'onej Nr. 1. 

IV Konkurs 

Wypracowania winny być zaopatrzone w godło. 
Do małej koperty (.za.klejonej), na której to samo godło napi
szecie (nary~ujecie) - włóżcie kartkę podając wasze imię, 
nazwisko, klasę oraz adres. 

Jeżeli sztuka nie zainteresowała cię, napisz dlaczego to się 
stało . Pomożesz nam przez to w opracowaniu nowych sztuk. 

Liczne nagrody oczekują autorów najlepszych wypracowań. 

l <> 

PJ\F. MIERA 3 6 JIAŻDZIERNIK 1955 r. 

P. \łALART:WSKI 

ASZAR-KARI 
(CUDOWNY SKARB) 

sztuka m 5 aktach 

Przekład : JERZY DARGIEL 

Pieśni: \l\'ł . Sł.A W, Wł. JARMOl:.OWJCZ 

Opracowanie muzuczne na motywach ka1.11-
chskich pieśni ludomuch 

Bair - pasterz 

Gałsan - haj . 

Szoże - ak11n . 

Janżima 

Galsanowa 

Dorżi - wuj Baira 

Ceren - ojciec Janżimy 

Żmija 

Takeżan - kruk . 
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