


Bolesław Leśmian 

BAŚŃ O PIĘKNEJ P ARYSADZIE 
Adaptacja 
Reżyseria 

Scenografia 
Muzyka 

- Natalia Gołębska 
Edward Dobraczyński 
Wiesław Jurkowski 
Andrzej Bieżan 

Asystent reżysera 

Obsada: 

Księżniczka Parysada 
Arimardan 
Wirata 
Amineh 
Derwisz 
Dżanguli 
Papuga złocista 
Papuga zielona 
Papuga błękitna 
Tygrys Czitranga 
Czarny Wąż 
Aspara - Maszkara 
Wilkołak 
Smok 
Jaszczur 
Nietoperz 
Włóczyzmora 

Sowa Ullu 
Ptak Bulbulezar 
Dąb - Samograj 
Władca Palmowej Oazy 
\Vładca Pustyni 
Władca Czarnego Lądu 
Narrator 

Ja cek Przybyłowski 

Anna Kramarczyk 
Jan Fornal/Mirosław Majcherek 
Aleksander Aksinowicz 
Anna Helman 
Aleksander Maksymiak 
Jacek Przybyłowski 
Anna Helman 
Stanisław Turski 
Wiesława Kotarska 
Aleksander Aksinowicz 
Zdzisław Chęć 
Stanisław Turski 
Jacek Przybyłowski 
Aleksander Aksinowicz 
Aleksander Maksymiak 
Anna Helman 
Vviesława l(otarska 
Barbara Pielka 
Jacek Przybyłowski 
Aleksander Maksymiak 
Zdzisław Chęć 
Stanisław Turski 
Aleksander Maksymiak 
Józef Frymet 

Inspicjent - Małgorzata Szczygieł 

Premiera - listopad 1981 
169 premiera Wrocławskiego Teatru Lalek 

LIST MAGDY 

Moi Drodzy! 

Przyznacie chyba, że w widiowisku o przygodach pięknej księż
niczki Parysady i jej dzielnych braci, tyle jest niezwykłośc i , cudów 
i tajemniczych przedmiotów, że jest to niezwykłe nawet jak n a 
świat baśniowy. 

Gdy spytałam Tatusia , skąd wy wodzi się cała ta historia, Tatuś 
wyjaśnił mi, że jes1t to jedna ze staroindyjskich i staroarabskich 
ludowych legend i opowieści sp isanych w tak zwanej „Księdze 
tysiąca i jednej nocy". Jest to podobno najiwiększy i najpopular
niejszy zbiór ludowych opowieści, jaki kiedykolwiek istniał na 
świecie. Właśnie z tej księg i wywo:dlz ą się znane nam wszystkim 
podania o przygodach Sindbada Żeglarza. o Ali Babie i czterdziestu 
rozbójnikach, nieprzebranych skarbach Sezamu, cudownych lam
pach, tajemniczych duchach i magicznych talizmanach. 

Pierwsze z tych opowieści powstały ponad tysiąc lat temu na 
terenie Indii i Persji. Stamtąd, wciąż wzbogacane o nowe opowia
dania o fantastycznych wydarzeniach, podróżach i przygodach, prze
niknęły do Bagdadu - ówczesnej stolicy świata arabskiego i na 
trwałe zadomowiły się w jego kulturze. Dalsza droga owych opo
wieści wiedzie - za sprawą wędrownych bajarzy zapewne - do 
Egiptu. Tutaj żyją najdłużej i nabi1erają coraz większej popularr
ności. Tutaj także pióra kolejnych autor'.lw dopisują dalsze fanta
styczne opowieści. Dopiero z Egiptu. około d-.vustu lat temu, „Księ
ga tysiąca i jednej nocy" przywędrowała do Europy a niedługo 
później także i do nas, do Polski i czytywana jest po dziś dzień 
zarówno przez sta1rsze dziec i·, jak i przez dorosłych . Tatuś mój 
twierdzi, że dzięki „Księdze tysiąca i jednej inocy" możemy nie 
tylko zachwycać się lekturą wspaniałych, fascynujących baśni, ale 
także dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów o marzeniach, 
przesądach i w ogóle o kulturze krajów orientalnych. Jest ona tak
że odbiciem wyoibrażeń ludzi biednych i prostych - którzy częsfo 
byli autorami i słuchaczami owych opowieści - o życiu i rozryw
kach władców i możnych ówczesnego świata. 

Myślę, że może j esteście trochę znudzeni tymi wszystkimi in
formacjami, ale problem „Księgi tysiąca i jednej nocy" wydał mi 
się na tyle waż·ny, że postanowiła1m podzielić się z Wami tym 
wszystkim, czego się sama niedawno dowiedziałam . 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i czekam na listy. 

Wasza Magda 
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