
W ARTO WIEDZIEĆ 

• MARIA KOWNACKA (1894-1982), znana autorka ksią
żek dla dzieci (m.in. Plastusiowy pamiętnik, Kukuryku na 
patyku, Rogaś z doliny Roztoki) , była współzałożycielką naj
starszego teatru lalek w Polsce - warszawskiego „Baja" 
(1928). Już przed wojną pisała - jako jedna z pierwszych -
sztuki przeznaczone specjalnie dla scen lalkowych; wszyst
kie doczekały się realizacji. Dziś stanowią już klasykę lal
kowej dramaturgii, po którą wciąż chętnie sięga wielu re
żyserów. Wymieńmy chociaż kilka utworów: Cztery mile za 
p iec, O Kasi, co gąski zgubiła, Wawrzyńcowy sad, O Żacz
ku Szko/aczku czy baśń O straszliwym smoku i dzielnym 
szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku - którą 
jako Dzielnego Szewczyka będziemy za chwilę oglądać. 

Baśn ta grana była pod różnymi tytułami; prapremiera 
odbyła się np. jako Bajowe bajeczki i świerszczowe skrzy
peczki (1930, Teatr „Baj" w Warszawie). 

• Dzielny szewczyk zajmuje szczególne miejsce w 50-let
niej historii „Ateneum"; był bowiem pierwszą sztuką wysta
wioną w naszym teatrze. Dla podkreślenia owego ważnego 
faktu z.decydowaliśmy się z okazji jubileuszu zrealizować ten 
sympatyczny utwór po raz czwarty. 

Pierwsza premiera, w reżyserii i scenografii Juliusza 
Glatty'ego miała miejsce 3 września 1945 r. Drugą, pod 
zmienionym tytułem &/lada o szewczyku, zrealizowali 29 
lipca 1972 r. JanPotiszil (reżyser), Zygmunt Smandzik (sce
nograf) i Bogumił Pasternak (kompozytor). Trzecia - Szew
czyk Dratewka -wyreżyserowana przez Lidię Wróbel, w sce
nografii Alicji Kuryło, z muzyką Bogumiła Pasternaka odby
ła się 20 grudnia 1980 r. 

• W stylizowanym świecie baśni pojawiają się zwykle ma
giczne postaci - jak smoki, C?Mownice, zwierzęta o cudow
nej mocy - czy takież przedmioty. W naszej sztuce są to np. 
siedmiomilowe buty; czy wyobrażacie sobie jak się w takich 
butach chodzi czy raczej przeskakuje? Są też zaczarowane 
gęśle. 

Wyjaśnijmy przy okazji, bo z pewnością nie wszyscy wie
dzą, tę gęśle to nazwa staropolskich instrumentów struno
wych, zwłaszcza smyczkowych, znanych niegdyś na całej 
Słowiańszczyźnie. 

Niestety gęśle-samograjki występują tylko w bajkach; w 
prawdziwym świecie trzeba umieć na nich zagrać - jak na 
skrzypcach lub fortepianie - i nie pomogą tu żadne zaklę

cia. 
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spektakl dla widzów od lat 5 
premiera: 18 listopada 1995 r. 
premiera prasowa: 25 listopada 1995 r. 

Reżyseria: 

ANDRZEJ HRYDZEWICZ 

Scenografia: 
JERZY ZITZMAN 

Muzyka: 
BOGUMIL PASTERNAK 

Ruch sceniczny: 
ANNA MAJER 

Asystent reżysera: 

Marek Wit 
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o b s a d a (w kolejności pojawiania się na scenie) 

Baj ......... .. .... ... ..... .... .... .... PIOTR JANISZEWSKI 

Szara Godzinka ............. ... BEAT A ZA WIŚLAK 

Świerszczyk .. ........ ....... ..... KATARZYNA KUDEREWSKA 

Królewna ..... ..... .... .. ..... .... . BEAT A ZA WIŚLAK 

Ochmistrzyni .......... .... ... ... DANUT A BASKA 

Baba Jaga .. .. ... .. .. .... ....... .. . BOGUSŁAW A JAREMOWICZ 
współpraca animacyjna .. PIOTR JANISZEWSKI 

Smok .... ...... ..... .... .. ......... .. BOGUSŁAWA JAREMOWICZ 
KATARZYNA KUDEREWSKA 

animacja lalki ... .. .... .. ..... DANUT A BASKA 
GRZEGORZ CINKOWSKI 
PIOTR JANISZEWSKI 
MAREK WIT 

Rycerz I .. .. ...... .... ...... .. ... ... MAREK WIT 

Rycerz II ..... ... ...... ...... .. .... . GRZEGORZ CINKOWSKI 

Król Gwoździk ..... ... .... .... . PIOTR JANISZEWSKI 

Szewczyk Dratewka ... ...... . GRZEGORZ CINKOWSKI 

Kot .... ....... .. .... ..... ............. KATARZYNA KUDEREWSKA 

Siwek Złotogrzywek „ „ „ . . . MAREK WIT 

Inspicjent: Ilona Gabriel 

Obsługa sceny: Zbigniew Tabaka, Krzysztof Wieczorek 

Światło i dźwięk: Artur Kurzak 
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50 LAT "ATENEUM'' • 162 PREMIERA• 50 LAT „ATENEUM" • 162 PREMIERA• 50 LAT „ATENEUM'' • 162 PREMIERA• 

ŚLĄSKI TEATR LALKI 
I AKTORA „ATENEUM" 
40-012 Katowice, ul. Św. Jana 10 
telefony: 153-82-21 , 153-82-22 (centrala) 
tel./fax 153-79-26 (organizacja widowisk) 

Dyrektor: 

JAROSLA W CZYPCZAR 

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: 

BOGUMIŁ PASTERNAK 

Z-ca dyrektora ds. administracyjnych: 

KRYSTYNA KAJDAN 

Kierownik literacki : 

RENATA CHUDECKA 

Scenograf: 

ALICJA KURYŁO 

Kierownik techniczny: 

JACEK GA WROŃSKI 

Pracownia plastyczna: 

ELżBIETA żELEZIK (kierownik), 

HELENA JĘDYKIEWICZ, 
JADWIGA KOTLARZ-SIREK, 
EWA SUCHY, BARBARA SZYLING, 
PIOTR OLESIŃSKI, STANISŁAW PODRAZA 

Kierownik działu organizacji widowisk: 

LODA KORCZYŃSKA 

W programie wykorzystano projekty scenograficme 
Jerzego Zitzmana oraz grafikę Zbigniewa Mędrali 
(logo teatru). 

Opracowanie programu: Renata Chudecka 

Skład komputerowy: ,,Ewitar", Witold Okas 

Sezon 1995/96, program nr 1 
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:f Jeśli ci o szewcu bajka nie wystarczy, .,,:,:: 
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J Porywać królewny i więzić w swej grocie :::: 
:::; takie są przebrzydłe obyczaje smocze :; 
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Smokolodzy, czyli smokoznawcy dzielą 
te baśniowe stworzenia na dwa różniące się 
charakterem gatunki: wschodnie - raczej 
przyj ame człowiekowi, oraz zachodnie -
czyli te, które nas interesują, bo trzeba z ni
mi walczyć. Są symbolem zła, a zwycięstwo 
nad takim potworem jest dla bohatera zna
kiem dojrzałości. 

Do pojedynków ze smokami stawali w le
gendach i baśniach rycerze bez skazy i zwykli, 

często ubodzy młodzieńcy. Wyzwalali z 
niebezpieczeństwa piękne i niewinne panny, 
księżniczki i królewny, zdobywając zwykle 
ich serca razem z połową królestwa. 

Pierwowzór Dratewki to szewc Skuba, 
który walczył ze smokiem wawelskim. Na

.. ·.-~-- kannił go siarką ukrytą w baraniej skórze i 
~-· sprawił, że bestia 

„ wypiła tyle wody, iż 
.:·' w końcu z hukiem 

pękła. Długo jeszcze 
krakowski bohater 

szył modnisiom buty ze smoczej skóry. 
Biblijny prorok Daniel zwyciężył smoka 

podobnie, karmiąc go kołaczem ze smoły, 
sadła i sierści. 

Zygfryd z gennańskiej Pieśni o Nibelun
gach zabił smoka Fafnira, strzegącego cu
downych skarbów. Po walce natarł ciało 
krwią smoczą, ajego skóra stała się odpor
na na ciosy. 

W legendzie libijskiej smok pożerał coraz 
więcej ludzi i zwierząt. Św. Jerzy zwyciężył 
potwora wzywając swego chrześcijańskie
go Boga. Uratował mieszkańców Syleny i 
piękną księżniczkę Aję. 

W greckiej mitologii królewicz Jazon w 
wyprawie po runo złotego barana walczyć 
musiał ze smokiem pilnującym tego od
wiecznego skarbu. Wygrał dzięki pomocy 
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i:r Smok strzeże królewny ze szklanej góry, =.~ 
::!j niech no tylko śmiałek pojawi się który. !i!l 
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czarodziejki Medei, jej cudownej maści i 
ziołom. 

Perseusz natomiast zabił bestię, aby 
uwolnić przykutą do skały królewnę etiop
ską Andromedę. 

Skandynawski wiking Beowulf pokonał 
ognistego smoka niszczącego kraj, ale sam 
też w tej walce zginął. 

Grecki bohater Kadmos, założyciel Teb, 
zabiwszy potwora, zasiał jego zęby w ziemi~ 
wyrośli z nich wojownicy. 

W baśni o szklanej górze jabłko rzucone 
przez rycerza unicestwiło smoka pilnujące-
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f Rzecz to jest znana, choć nie wszyscy wiedzą, ] 
:,; że smoki chętnie w labiryntach siedzą. [:j 
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go bram zamku i oczywiście królewny. 
Herkules pokonać musiał stugłowego 

Ladana, który pilnował cudownych jabłek 
młodości w Hasperyjskim sadzie. 

Grek K.leostratos uśmiercił żar
łocznego smoka pozwalając się po

łknąć w zbroi najeżonej stalowymi kolcami. 
Tristan musiał walczyć z bestią w Irlan

dii, aby zdobyć dla swego króla złotowłosą 
Izoldę. 

Wieśniak z Perlos zgładził smoka bo-
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chenkiem chleba ukrywając w jego wnętrzu 
długi miecz. 

Smok, czyli grecki drakon, łaciński dra
co, francuski i angielski dragon, niemiecki 
Drache czy czeski drak, dysponuje bardzo 
urozmaiconym orężem. Zionie, a nawet bu
cha ogniem, zabija przenikliwym wzrokiem, 
(znany był z tego warszawski Bazyliszek) 
lub oddechem, a jego język jest trujący na
wet po śmierci bestii. Wszystko to spotęgo
wane bywa dwu- trzy- a nawet stukrotnie, 
zależnie od liczby głów, które mają tę pa
skudną cechę, że potrafią odrastać w nie
skończoność. Smoki właściwie mogłyby 
żyć wiecznie~ na szczęście zawsze znajdzie 
się jakiś dzielny szewczyk lub św. Jerzy. 


