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PAN LEŚMIAN I JEGO SINDBAD 

Nagle zobaczyliśmy podjeżdżający bez żadnego 
dźwięku, czarny, zamknięty powóz. Nie wiadomo 
przez co ciągnięty czy popychany. Zatrzymał się i od
jechał, nikt z niego nie wysiadł. .. to przyjechał Leś
mian ... Tak o swoim przyjacielu i konkurencie mówił 
inny wielki poeta Julian Tuwim. 

Bolesław Leśmian niewielki człowieczek, z wielką 
głową i wiecznie „nieobecnymi" oczyma był poetą 
niezwykłym. Niezwykłe były tytuły kolejnych zbiorów 
jego wierszy - „Sad rozstajny", „Napój cienisty'~ 

. „Dziejba leśna". 
Niezwykli bohaterowie, ten korowód przedziwnych, 

czasem strasznych, czasem śmiesznych, ale zawsze 
tajemniczych Srebroniów, Błyszczyńskich, Świdry
gów, Midrygów, Dusiołków, Przydrożnych Majek i in
nych Bajdałów, Czmurów i Południc. 

Niezwykłe zachowania i cechy tych bohaterów ... 
Księżyc u Pana Leśmiana - daleczeje, kora drze

wa jest - śnista, pszczoła wkosmaca się w kwiat, 
a upiór dębowy, któremu nagle zachciało się zagrać 
na kościelnych organach uderza w nie - po siekiers
ku. Tak, dziwny to świat i trudny do zrozumienia nie 
tylko dla Dzieci ale także dla siwobrodych profesorów, 
którzy od osiemdziesięciu lat kłócą się - skąd poeta 
miał takie dziwne pomysły. Jedni mówią - że ze 
Wschodu inni, że z Zachodu, ale żaden z nich nie 
wpadł jeszcze na to, że prawdziwy poeta bierze 
pomysły z własnych snów i własnych zapatrzeń. Pew
nie dlatego Pan Leśmian miał takie „nieobecne" oczy. 

Jednak bohater dzisiejszego przedstawienia Sind
bad rzeczywiście przywędrował do Was ze Wschodu, 
ze zbioru starych „Baśni z tysiąca i jednej nocy". 

Od razu jednak musimy sobie powiedzieć, że Sind
bad Pana Leśmiana bardzo różni się od swojego 
starego, arabskiego przodka. Tamten nie miał zbyt 
wesołego usposobienia, wyruszał w podróż żeby za
rabiać pieniądze a w kłopotach swoich radził sobie 
wszelkimi możliwymi sposobami z których większość 
uznalibyśmy za niesportowe. 

Nasz Sindbad mimo, że posiada sto pałaców, sto 
ogrodów, tysiąc beczek srebra, tysiąc worów złota 
i jeden trzonowy ząb pradziadka, który przechowuje 
w hebanowej szkatułce - podróżuje gnany głodem 



niezwykłych wrażeń, zaczarowanych krain, nieziems
kich władców, pięknych księżniczek, jednym słowem 
tego co możemy znaleźć w świecie poezji i bajki, 
a czego nie znajdziemy nigdy siedząc nawet w naj
piękniejszym ale Prawdziwym pałacu, na Prawdziwej 
beczce złota i mając pod ręką Prawdziwego Wuja 
Tarabuka, który w swoich śmiesznych rymowankach 
ustala takie oto Prawdy: 

Morze - to nie rzeka, a ptak - to nie krowa 
Szczęśliwy, kto kocha rymowane słowa ... 
Niby wszystko się zgadza, ale od takiej poezji nasz 

Sindbad ucieka na Wyspy Nieznane, chętnie dając 
posłuch podstępnym radom Diabła Morskiego. 

Ten dziwny Diabeł prześladuje go uporczywie, 
a Sindbad jest wobec niego tak łatwowierny, że gdy 
się nad tym zastanowicie napewno dojdziecie do 
wniosku, że nasz bohater, chce być oszukiwany i pod
stępnie skłaniany do kolejnych podróży w których co 
prawda czekają go kłopoty i niebezpieczeństwa 

- ale, które są po prostu - piękne. I chociaż królo
wie, marynarze, czarnoksiężnicy, a nawet niektóre 
księżniczki, w świecie po którym podróżuje, zachowu
ją się raczej paskudnie, Sindbad nigdy nie ma im tego 
za złe, a po powrocie do domu tęskni za nimi i ta 
tęsknota gna go w kolejną podróż. 

Po obejrzeniu teatralnej wersji Przygód Sindbada 
- z pewnością będziecie chcieli zajrzeć do tej uro
czej książki Pana Leśmiana. Gorąco Was do tego 
namawiam. 

„Przygody ... " powstały dawno, pisał je poeta we 
Francji, na Riwierze. Lazurowe morze i palmy poma
gają w pisaniu bajek - dlatego pewnie Sindbad jest 
tak „prawdziwie baśniowy". 

I jeszcze na koniec chciałbym Wam przypomnieć co 
Pan Leśmian pisał o widzach w teatrze - czyli o Was . 

... „ Widza zdobywa się tak samo, jak się zdobywa 
ucznia, naśladowcę, współtwórcę ... Dorzuca on do 
ogólnej tajemnicy widowiska swoją tajemnicę ogląda
nia i odczuwania, aby widowisko uzupełnić, uzasad
nić, urealnić i zolbrzymieć jego znaczenie". 
Mówiąc prościej: 

Teatr potrzebuje Was, a Wy Teatru, Moi Drodzy. 

JAN RÓŻEWICZ 
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CZARNOKSIĘŻNIK BARBEL Bogumiła Jędrzejczyk . I Henryk Jóźwiak 

Anna Łaniewska 
Ewa Matusiak KRÓLEWNA TĘCZOWA Grażyna Sulikowska 

KRÓLEWNA BŁĘKITNA Bożena Pomykała 

Marek Czyżewski KRÓLEWNA ZLOT A Edyta Milczarek 
Henryk Jóźwiak 
Janusz Kaczmarski BARABAKSENTORYNA Teresa Lisowska 

ARKELA Beata Chorążykiewicz 
Stanisław Gałecki 
Beata Chorążykiewicz DWÓR KRÓLA MIRAŻA Iwona Hauba 
Grażyna Sulikowska Bożena Pomykała 

Edyta Milczarek Marek Czyżewski 
Dariusz Chodała Janusz Kaczmarski 

Bożena Pomykała I 
Janusz Kaczmarski J 

Scenografia: 
TERESA PONIŃSKA 

Muzyka: 
JERZY MILIAN · Choreografia: 

Rajmund Sobiesiak 
Opracowanie muzyczne: 

Lech Serpina 
Sufler: 
Iwona Hauba 
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Szmer wioseł dwojga w gęstwinie fal 
I szmer i słońce i śpiew i dal 
Tak właśnie trzeba i tylko tak 
Płynąć wbrew ziemi - niebu na wspak 
Perły, korale, skradzione dnu 
Rzucać w gęstwiny własnego snu 

- Czworo masz wioseł, dwa stery masz 
Ku własnej twarzy schylona twarz 
Jakbyś wypłynął z dwu różnych snów 
Aby w tym jednym spotkać się znów. 

Jakbyś zaprzysiągł noce i dnie 
Temu jednemu! Mój śnie! Mój śnie! 
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WSZYSTKIE KOSTIUMY 
DO SPEKTAKLU 
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Z MATERIAŁÓW 
PRODUKOWANYCH PRZEZ 
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO 

Sil WANA 

Zespół i Dyrekcja Teatru im. J. Osterwy 
składają serdeczne podziękowania 
ZPJ SILWANA w Gorzowie 
za pomoc w realizacji spektaklu 



Zastępca dyrektora i Kierownik techniczny: 
ZDZISŁAW NOWICKI 

Koordynator pracy artystycznej: ROMA KOBUS 

Kierownicy pracowni: 

plastycznej - ALEKSANDER KOWALCZYK 
krawieckiej - URSZULA CICHOCKA-JAMROZ 
elektrycznej - BOGDAN GIŻYCKI 
fryzjersko-perukarskiej - ALFREDA NOWAK 
brygadier sceny - MIECZYSŁAW ADAMKIEWICZ 
garderobiane - EUGENIA ADAMKIEWICZ 

MARIA MURAWSKA 
rekwizytorka - DANUTA KUPNICKA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - LIDIA PAUKSZTO 

Bilety indywidualne i zbiorowe, organizacja uroczystości i aka
demii dla zakładów pracy oraz instytucji w Biurze Obsługi 
Widzów 

Kasa teatr~ czynna codziennie od 10 do 14 oraz na godzinę 
przed rozpoczęciem przedstawienia 

Kasa i biuro telefon 225-16 

Wydawca programu - Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
Opracowanie, projekt 
i redakcja techniczna - WIESŁAW STREBEJKO 
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