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SŁOWO OD AUTORKI 

Pytacie, jak powstała ta baśń? 
Otóż srebrnorogiego jelenia spotkałam po raz pierwszy 

w Jeleniej Górze. Nie żartuję. Opowiadano mi legendę o po
wstaniu tej miejscowości, jak to książę, polując w puszczy, zo
baczył pięknego jelenia. 

Srebrnorogi jeleń daje braciom zaczarow2ne siekierki. Zna
lazłam je w pewne] baśni śląskiej o ukaranym chciwcu, któ
remu się zdawało, że może być szczęśliicy zagarniając znale
ziony skarb tylko dla siebie. 

A Sambor i jego kuźnia? To całkiem inna sprawa, nie baś
niowa. Na ziemiach śląskich od dawna znajdowano rudę żeln.
zną, umiano ją przetapiać, wykuwać różne przedmioty. 

Kiedyś późnym wieczorem wracałam z Gór Stołowych. 

W pewnej chwili, noc za oknami U-"'.1.gonu rozjarzyła się pur
purową luną. To zaświ:ecily huty Wałbrzycha. Pociąg znów 
zanurzył się w ciemność. A w moich oczach powstał obraz ale 
nie hut wałbrzyskich wcale. Zobaczyłam kuźnię ze starego 
sztychu znalezionego w jednej z bibliotek wrocławskich. 

A wraz z nią pojawił się Sambor ze skarbem, którym można 
podzielić się z ludźmi, weszła walka o to, aby ludziom ułatwić 
pracę. 

Trudno podać wszystkie źródła, które wpłynęły do tej ba
śni. Są w niej i piosenki śpiewane mi przez ślązaczkę z Koźla 
i stare zwyczaje zanotowane przez pisarza śląskiego Lom!)ę 
i ślady walk ludu śląskiego i wiele innych motywów. 

Ale nieomal całą baśń znajdziecie na ratuszu wroclawskim 
gdzie zostały uwiecznione obrazki z dawnego życia. 

W kamienną rzeźbę zaklęci karczownicy idą, uginając' się 

pod ciężarem pracy ponad siły, ucieka jeleń goniony przez psy ... 

Dlatego baśń o srebrnorogim jeleniu, który jest upostacio
waniem dążenia ludu do wolności - nazwałam baśnią z wro
cławskiego ratusza. 
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POSTACIE SZTUKI I WYKONA WCY 

role igłówne 

Sambor 'Tadeusz Kiełbasa 

Woj an Szczepan Chęciński 

Bogna Maria Biernath 

Ojciec Bogny 'Stanisław Szulc 

Dziad wędrowny Ryszard Banasiak 

Jeleń ;Danuta Biurkowska 

Wysłannik Anna PniewSka 

Jaworowe drzewo Wanda Wojtaniec 

Książę Jan Wroniszewski 

Książę z drużyną. - Psy, zwiedęta leśne. - Chłopcy, dziewczęta. 
Karczownicy. - , udzie z podgrodzia. 

Reżyseria: Marta Janic. Inscenizacja: Marta Janic i H. Poulain. Scenografia: H. Poulain. Asystent reżysera: Maria Ławińska. Muzyka: Tadeusz 
Paciorkiewicz. Kierownik literacki: Jerzy Zaboro~ki. Kierownik plastyczny: Stanisław Byrski. Kierownik muzyczny: Radzikowski Marian. 

Muzycy: Dębski Władysław, Dąbrowski Kazimierz. 
Swiatło: WładySlaw Hładuński. 
Technicy sceny: Czesław Grabarczyk, Józef Wdowiak. 

Lalki i de~oracje wykonali w pracowni Teatru, Poc;l kierownictwem Zygmunta Janica: Alfreda Bagrowska, Helena Blechert, Kazimiera Zakrzew
ska, Anna Majewska, Edward Gładzikowski, Józef Marciniak, Kazimierz Goss, Wacław Masłowski, Zygmunt Wencel, Stanisław Łobasewski. 

Dyrektor i główny reżyser: Marta Jrunic. 
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SAMBOR (szkic) 

BOGNA (SIZkic) 

PIEŚŃ O JELENIU 

Skat·ze jeleń, skacze, 

Z kamienia na kamień: 
Dolo nasza ciężka 

W lepszą nam się zamień! 

Drewniane narzędzia 

W rękm·h num pękają: 

Szczęśliwi ci ludzie 

Co żeluzo mają. 

Dzwonią, dzwonią srebrne 

Kopytka o kamień: 
Drewno na żelazu -

Jeleniu, nam zamień! 
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