
„CZY TO BAJKA, 

CZY NIE BAJKA" 



„ ... Wielki kompozytor rosyjski Piotr Czajkowski spędza/ często 

wakacje u swojej siostry w Kamie-\ cu, na Ukrainie. Tego zawsze 

uśmiechniętego , dowcipnego i bezpośredniego człowieka otaczały 

zazwyczaj dzieci zamieszkujące we dworze. Dla nich to wlaśn_ie 

Czajkowski skomponowa ł balet jednoaktowy pt. „ Jezioro łabędzie: · . 
Piękną bajkę o łabędziach muskujących nocą przy blasku księ

życa toń jeziora. Te łabędzie to zaczarowane dziewczęta zaklęte 

przez złego czaro-rm ika . Ale zły czar pryśnie . Piękny królewicz 

uratuje zaklętą w ptaka dzieW'' "> P,. Wie lki kompozytor znal dzieci 

i wiedział , że nie /11bi<J o'le kiedy coś się kończy źle. Zatriumfo

wało dobro. „". 
Jezioro łabędzie 

(Cz) 

„,„ Boruta jest to nazwa sławnego diabla , co dotąd siedzi pod 
gruzami łęczyckiego zamku. :ży1e długo, bo już niemal cztery wiehi 

przeżył; teraz przecie musiał się zastrzeć. już wielce się ustatko

wał i mało o sobie daje wiadomości. Imię 1·0 było głośnym sze
roko i długo, a niejeden pis.korz szlachecki , chc i<""Jwszy dogryF: 

sąsiadowi, przeklina ł , żeby go Boruta zdusił albo ich ukrec1/! -

a diabeł , chę'tny złorzeczeniu, dopełnia/ 'nieraz życzenia ... < 
Kazimierz Władysław Wójcicki 

„Boruta'' fragmen t 

„CZY TO BAJKA, CZY NIE BAJKA" 
Osoby w kolejności ukazywania się na scenie 

Jacek 
Pl::icek 
Czarodziej Magikoni 
Lalki 
Mieszkańcy Zapiecka 
Odetta 
Rudowłosy 

Zaczarowano ł;:ib0dzic 
Mncoch3 
Łowczy 

Spikerka TV 
Lu·~yfer 

Belzebub 
Łamignat 

Łapiduch 

Boruta 
Rokita 
Skarbnik, dobry duch kopalni · 
Diabły 

Zespół Dwa plus Jeden 
PRZERWA 

Damian Damięcki 

Maciej Damięcki 
Arkadiusz Svengali 

Barbara Bittnerówn a W ito ld Gruca 
Balet Stołecznej Estrady 

Bożena Kociołkowska 

Rysz3rd Krawucki 
Bal et Stołecznej Estrady 
Grażyna Staniszewska 

Cezary Julski 
Edyta Wojtczak 

Tadeusz Jastrzę bowski 
Woiciech Duryasz 

Lech Sołuba 
Arkad iusz Svengali 

„ „ 

Leon Pietraszkiewicz 
Balet Stołecznej Estrady 



„ ... Otóż Piotruś Pan wymkną/ się przez okno, bo okno nie by/o 

zakratowane. Z gzymsu , na kt0rym staną/, 1.wzal szczyty drzew 

rosnących w Parku Leśnym , i w tej chwili zapomniał, że jes t 

ma/em dzieciątkiem, w długiej nocnej koszulce, uniósł się w górę 

i poleciał hen, ponad kominy i dachy domów, prosto do Parku 
Leśnego. Praszkę to dziwne, że Piotruś lata/ bez skrzydeł, ale 

obie łopatki swędziły go zupełnie tak, jakby jeszcze mia/ skrzy

dełka, a zresztą - może moglibyśmy wszyscy latać, gdybyśm~ 

mieli taką niezachwinną wiarq w naszą możność latania , jal<ą 

mia/ tego wieczora odważny Piotruś Pan ... " 

Piotruś Pan 
Kruk Salomon 
Królewicz Złocień 
Królowa śniegu 
Księż niczka Wiosn a, 
Elfy. Pszczoły, 

śnieżynki , Motylki 
Pan Twardowski 
Kosmon auta 
Mieszczanie krakowscy 

„Piotruś Pan" fragment 

J. M. Barrie 

„ ... Twardowski by/ dobry szlachcic, bo po mieczu i kądzieli . 

Chciał mieć . więcej rozumu, niż mają drudzy poczciwi Judzie, 
i znaleźć na śmierć lekarstwo, bo nie chciało mu się umierać. 

W starej księdze raz wyczyta/, jak diabla przywołać można ; 

o północnej przeto dobie cicho wychodzi z Krakowa, kędy leczy/ 

w całym mieście, i przybywszy na Podgórze , zaczął biesa głośno 
wzywać . Stanął prędko zawezwany ; 1ak w one czasy bywało. 

;;.awarii z sobą umowę . Na kolanach zaraz · diabeł napisał długi 

cyrograf, który własną krwią Twardowski ," wyciśniętą z serdecz
nego palca, podpisał . 

Między wielu warunkami by/ ten główny .· że dopóty ni do ciała , 

ni do duszy czart żadnego prawa nie ma. dopóki Twardowskiego 
w Rzymie nie ułapi .. 

Kazimierz Władysław Wójc ic.ki 

.,Twardowski" fragment 

Mieczysł::iw Czechowicz 
Zdzisław Szymański 

Jarosław Piasecki 

Uczniowie Szkoły Baletowej 

Dowódr, ::i oddziału partyzanckie go_ 
Hans Kloss FINAŁ - CAŁY ZESPÓŁ 

Tadeusz Bartosik 
Mieczysław Kalenik 

Balet Stołecznej Estrady 
Józef Pieracki 

Stanisław Mikulski 

Widowisko napisały Wiesława Czapińska i Barbara 
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Nie tak prędko baśń się baje, 
jak się prędko dziw ten staje ... 

Od najdawniejszych czasów człowiek marzył. Ukła
dał baśnie i legendy. Wierzył, że istnieją moce i czary 
tajemne, które pomogą mu żyć. Liczył, że cudowne 
wynalazki ulżą jego ciężkiemu życiu. że za pomocą 
czarów ucieknie od złych ludzi na księżyc, że diabły 

zamienią mu kamienie na złote dukaty. 
W baśniach zawsze pomagają człowiekowi dobre 

wróżki, czarodzieje, krasnoludki i elfy. Nagradzają do
brych, karzą złych. Wiele marzeń luazkich - bajek -
spe1Jiło się. Człowiek opanował przyrodę, ujarzmił ją, 

podporządkował sobie. Wystartował w kosmos. 
To nie kije samobije, stoliczki, które się same na

krywają, czapki niewidki i latajcjce dywaniki przyniosły 
ludziom szczęście. To człowiek mądry i przewidujący 
przekuł bajki w czyny. 

W krainę baśni, która stała się prawdą, w. świat 
marzeń, które się spełniły przenosimy Was w naszym 
widowisku zatytułowanym · „Czy to bajka, czy nie 
bajka". 

Bohaterami tego przedstawienia są Jacek i Placek, 
Ci sami, co to chcieli ukraść księżyc. Dwaj śmieszni, 
piegowaci chł·opcy bliźniacy, których wymyślił naj
większy przyjaciel dzieci, najweselszy z piszących 
Kornel Makuszyński, autor książki „O dwóch takich 
co ukradli księżyc". To dzięki nim i ichp rzygodom 
w krainie baśni, które się zrealizowały spotkacie po
stacie dobrze wam znane. Oto Twardowski. magik 
i czarodziej co uciekł na księżyc na kogucie, oto dia
bły złe i dobre i skarbnik, co strzeże polskich dia
mentów. Piotruś Pan, mały, śmieszny chłopiec co 
chciał latać jak ptaki. Zła królowa - macocha, co za 
pomocą czarodziejskiego zwierciadła odnalazła ukrytą 
u krasnoludków śnieżkę i jabikiem ja otruła. I wresz
cie człowiek dobrze w~m znany, który stał się nie
widzialny dla wrogów a odwaga, siła i mięstwo zastą
piły mu czapkę niewidkę. 

Jak myślicie, czy wszystkie baśnie i legendy JUŻ się 
spełniły? Czy człowiek wolny i syty, panujący nad 
przyrodą, zdobywca kosmosu, przemierzający kulę 

ziemską na samolotach ponaddźwiękowych niczego 
już nie pragnie? O niczym nie marzy? A wieczna mło
dość, nieśmiertelność, świat jeszcze lepszy, dosko· 
nalszy„. Marzenia zawsze przecież wyprzedzają rze· 
czywistość. 

(Cz.) 



\ 

,. 
'O 
ó . ~ . . 

- ~- • ' 

~-' 

l . - - __________ ...t:_..;.:._.;.._. 






