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C l EN 
z muzyk~ Macieja Maleckiego 

Baśń dla dorosłych 
Sztuka w 3 akiach 

o , s ob y: 

Uczony 

Jego Cień 
Don Piełro, właściciel hotelu 

Anuncjata, jego córka 

Julia Gi1ul i, diva 

Królewna 

Premier 
Minister Finansów 
Cezary Borgia, dziennikarz 
Doktor 

Tajny Radca 
Majordomus 
Kapral 

Klara 

Maria 

Inez 

Lokaje 

Reżyseria: 
Scen-09.J'ałia: 

Choreografia: , 
I Kierown icłwo muzyczne: 

Dyrygent: 
Asystent reżysera: . 

MAREK BARBASIEWICZ 
ANDRZEJ ŻARNECK I 
RYSZARD DEMBIŃSK I 

l
f BARBARA DZIEKAN 

ŁUCJA ŻARNECKA 
J ZOFIA GRĄZIEWICZ 
l ELŻBIET A JASIŃSKA 
f BARBARA DEMBIŃSKA 
·l BARBARA DZIEKAN 

DIANA STEIN 
SŁAWOMIR MISIUREWICZ 
BOGDAN BAER 
JANUSZ KUBICKI 
JÓZEF ZBIRÓG 
ZYGMUNT MALAWSKI 
STANISŁAW SZYMCZYK 
LUDWIK BENOIT 

I BARBARA DEMBIŃSKA 
ELŻBIETA JASIŃSKA 

J DAGMAR FONIOK 
l ŁUCJA ŻARNECKA 

l 
l1 LONA BARTOSIŃSKA 
JANINA BOROŃSKA 

, BARBARA WAŁKÓWNA 

( 

LEON CHAREWICZ 
PIOTR KRU~OWSKI 
JANUSZ PESZEK 

KAZIMIERZ DEJMEK 
IWONA ZABOROWSKA 
JÓZEF MATUSZEWSKI 
ANNA PŁOSZAJ 
MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI 
STAN ISŁAW .SZYMCZYK 



Aby się śmiać, trzeba mieć twarz 

M ajakowsl<! 

„Baśnie opowiada się n ie po to, by co.ś ukryć, lecz po to, by 

wydobyć na jaw, by powiedzieć z całą mocą, pełnym gło

sem to, co człowiek myśli". 

Eugentusz Szwarc 

To okropne - rzekła królewna - Czy zamknięto go? 

Rozumie się. Obawiam się, że nigdy nie odzyska rozumu. 

Biedny cień! - zawołała królewna. - Jak i nieszczęśli-
wy! Byłoby to prawdziwym dobrodziejstwem pozbawić go 
tej odrobiny życia, k tóra mu pozostała i po namyśle wy
daje mi się, że najlepiej będzie sprzątnąć go po cichu. 

- To byłoby ok r utne, gdyż był bardzo wiernym sługą -
rzekł cieó i wydał coś w rodzaju w estchnienia. 

- Jaki ty masz szlachetny chara kter - rzck la królcwn<\ . 
Wieczorem cale miast J oylo iluminowane, a rmaty grzmiały : 
bum - a żołnierze prezentowali broó. Wesele było co się 
zowie, K rólewna i Cień u kazali się na balkonie l udowi, aby 
usłyszeć jeszcze raz wiwaty. 

Ale uczony tego w szystkiego nie słyszał, bo go sprzątnięto 
po cichu. 

Chrystian Al!dersen : CIE~ 

z tłum. Stefanii BeyUn 
l Jarosława Iwaszkl ew lcz3 

DOKTOR: On żyje i już m u lepiej. Słyszycie'! Prowadził 
się jak szaleniec, brnął na przełaj, nie godził się 
na żadne kompromisy, wierzył w sumienie 
i sprawiedliwość, został za to stracony - i oto 
teraz znów jest żywy, żywy jak nikt z nas„. 

UCZO NY: Owszem, Anuncjato, balem siq śmierci. Jes tem 
jeszcze taki miody ... Jednak gotów byłem na 
śmierć. Żeby zwyciężyć, trzeba być gotowy m 
także na śm ierć. No i zwyciężyłem. A teraz 
chodźmy stąd Anuncja to. 

CII::N: Nic. Zostaó ze mną Christia ni e. Będziesz mie
szlrn l w pałacu. Włos ci z gł:Jwy nie spadnie. 
Czy chcesz zostać moim premierem, Christianie? 
Pozwolę ci rządzić samemu, ma się rozumieć 
w rozsądnych granicach. Pomogę ci nawet 
u szczęśliwić pewną liczbę Judzi, oczywiście nie 
nazb~·t wielką. Nie odpowiadasz? Nie chcesz? 

Eugen iusz SZW3rc : C ZC..O W / E K l C I E N 

z tłum. Jerzego Pomlanowsklel(o 



Razem przez życie szliśmy coci..: icń 
człowiek i cień, człowiek i cień 
pośród słonecznych p romieni lśnieti. 
przez każdą miłość wśród se rca drż.cń 
przez każdą przyjaźt1 , ulicą, siet'l 
przez letnią rosę, przez mroźną szreń 
człowiek i cień, człowiek i cie11 
razem przez życie szliśmy co dz ień 
człowiek i cień, człowiek i cień 

L ecz choć człek mądrzeje z wiekiem 
odpowiedzieć m u nie łatwo 
czy to chodzi za człowiekiem 
tylko przesłonięte światło 
czy też t o, co w człeku mętne 
ciemne, n iskie, półświadome 
lecz obecne i natrętne 
chociaż niby odrzucone 

P rzez letnią rosę, przez mroźny szreń 
człowiek i cień, człowiek i cień 
razem przez życie idzie co dzień 
człowiek i cień, człowiek i cień. 

Wojciech Młynarsk i: CIEN 
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