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Sierota, która mieszkała na biednej farmie wujostwa, w surowym krajobrazie stanu Kansas. Pewnego dnia 
trąba powietrzna uniosła ją wraz z domem, rzucając w sam środek kolorowej Krainy Oz. Mimo pokus, jakie 
roztacza przed nią nowy kraj, obfity w bogactwa, dziewczynka za wszelką cenę usiłuje powrócić do domu. 
„ Choćby nie wiem jak szara i ponura była nasza ziemia, my, ludzie z krwi i kości, wolimy być tam niż 

w każdym innym, nawet najpiękniejszym miejscu" - wyjaśnia. Dzięki wewnętrznej sile Doroty jej trzej 
towarzysze uzyskują to, czego najbardziej pragnęli. Ona sama zaś odkrywa tajemnicę Oza - szarlatana, 
który dzięki cyrkowym sztuczkom stworzył mit WJ.B!kisgo Czarnoksiężnika, przekonując wszystkich o swej 
nadprzyrodzonej mocy. 

Człekokształtny, umiejący mówić i chodzić stwór wypchany słomą, z głową zrobioną z worka, na którym 
namalowano oczy, uszy, nos i usta. Przywiąz&Jlf przez farmera da zatkniętego w ziemię kija, miał 
odstraszać wróble i wrony przylatujące na pale. wyskubać ziarna. Chce prosić Oza a dar rozumu. 
W czasie wędrówki da Szmaragdowego Gradu dzifki doświadczeniom zyskuje upragnioną mądrość 
i przejmuje rządy w bajkowej krainie. 

Pracował ciężko jako drwal, by zbudować dom ck fięknej dziewczyny, którą pragnął poślubić. Zła 

Czarownica ze Wschodu zaklęła jego siekierę, któr& ała mu po kolei nogi i ręce, aż w końcu 
przecięła na pół jego tułów. Z pomocą przyszedł , który wykuł dla niego blaszane ciało. 

Nieszczęśnik stracił jednak serce i przestał odczuwać miła~ wojej narzeczonej. W czasie wyprawy do 
Szmaragdowego Grodu po nowe serce wielokrotnie udowadnia jednak, że jest niezwykle czuły i troskliwy. 

' ' 

Choć wygląd ma groźnyA uwf!Ża się za wielkiego tchórza. Gdy tylko zwietrzy jakieś niebezpieczeństwo, serce 
zaczyna wjlić mu jak' młotem. Mimo deklarowanego braku odwagi, kilka razy ratuje życie swoim 
towarzyszoiri) ryzykti ąc własną skórą . W końcu - dzięki sztuczce Oza, który poleca mu wypić specjalny 
napój - nabiera wiary we własne możliwości i zostaje prawdziwym Królem Puszczy. 
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Dorota wśród szarych prerii 
( . .) J{jedy Dorota wychodzila przed dom, widzia/a przed sobą tylko wielkie prerie otaczające ją ze 
wszystkich stron. Ani drzewa, ani domy nie mącily jednostajnej plaszczyzny, graniczącej z dalekim 
niebem Slońce spalilo ziemię na szarą skorupę porytą rozpadlinami. Nawet trawa nie byla zielona, bo 
slońce wysuszylo dlugie źdźbla i wszędzie panowala monotonna, szara barwa. Ściany domu byly 
niegdyś kolorowe, ale slońce skruszylo farbę, a deszcz ją splukal, więc teraz i dom by! tak samo nudno 
szary jak wszystko dookola. ( .. ) 

(L. Frank Baum, Czarnoksiężnik z Krainy Oz, prze!. Stefania Wortman] 

Kansas - stan w środkowej części USA, położony na Wielkich Równinach, dokiadnie w połowie 
drogi pomiędzy Atlantykiem i Pacyfikiem. To prawdziwe serce Ameryki. Nazwa krainy pochodzi 
od nazwy miejscowego plemienia indiańskiego Kansa, tłumaczonej jako „ludzie południowego 
wiatru". W Kansas są największe w USA obszary upraw pszenicy. Ziemie rolne zajmują niemal 
calą powierzchnię stanu. Jego naturalnym bogactwem, prócz żyznej ziemi, są także obfite złoża 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Kansas to kraina kowbojów. Wiele książek i filmów o bezprawiu 
na Dzikim Zachodzie osadzonych jest właśnie w realiach tego stanu. 

. . . i w Krainie OZ 
( ... ) Huragan zaniósl dom - bardzo delikatnie jak na huragan - w sam środek najcudowniejszej pod 
slońcem krainy Wokala rozciągaly się prześliczne trawniki o delikatnej zieleni, obramowane pięknymi, 
starymi drzewami, których galęzie uginaly się pod ciężarem wspanialych, soczystych owoców: Klomby 
niezwyklych kwiatów mienily się wszystkimi barwami, a przepysznie upierzone ptaki śpiewaly wśród 
drzew i krzewów trzepocząc skrzydlami. Niedaleko bilo male źródelko, iskrzące się wśród zielonych 
brzegów i szepczące coś glosem pelnym slodyczy ( .. ) 

(L. Frank Baum, Czarnoksiężnik z Krainy Oz, prze!. Stefania Worunan] 

Cudowna Kraina Oz, obfitująca we wszelkie dobra, jest przeciwieństwem jałowej i szarej ziemi 
Kansas. To miejsce, nietknięte przez cywilizację, zamieszkują nie tylko ludzie, lecz również 
czarownice i czarodzieje. Królestwo Oza otoczone jest ze wszystkich stron wielką pustynią, która 
izoluje je od reszty świata. Dzieli się na cztery części. Na wschodzie żyje lud Manczkinów, którym 
pomaga dobra Czarownica z Północy. Na drugim krańcu krainy mieszkają Winkowie, zniewoleni 
przez zlą Czarownicę z Zachodu. W powieści wspomina się jeszcze o - ulokowanej na południu -
Krainie Kwadlingów, którymi rządzi dobra i piękna czarownica Gladiola. 

Czarnoksiężnik z Krainy Oz (1899] otwiera cykl stworzonych przez amerykańskiego pisarza, Lymana Franka Bauma, czternastu 
powieści , których bohaterką jest Dorota i jej nietypowi przyjaciele - Su·ach na Wróble, Blaszany Drwal, Tchórzliwy Lew. 
Pomysl na fabulę, która przedstawia wędrówkę bohaterów po zaczarowanym świeci e, odsłaniającą proces wewnęlnllej 
przemiany i stopniowego odkrywania w sobie pożądanych cech, tak bardzo spodoba! się malym czytelnikom, że ich 
entuz1azm zachęci! autora do kontynuowania opowieści o przygodach dzielnej dziewczynki z Kansas w bajkowej krainie. Na 
prośbę dzieci Baum napisal kolejne powieści z tego cyklu, między irmymi: W Krainie Czarnoksiężnika Oza [1904), Dorota u króla 

gnomów [1907], Dorota i Oz znowu razem (1908], Czary w Krainie Oz (1919]. 
Spektakl powstal w oparciu o scenariusz, który przedstawia tylko niektóre wątki z powieści Czarnoksiężnik z Krainy Oz, 
uzupełnione pojedynczymi motywami z pozostalych tomów cyklu. 

Słowniczek Krainy OZ* 
Słowniczek, opisujący przedziwnych mieszkańców zaczarowanej krainy, przynależne im rekwizyty oraz 
elementy topografii, pomoże Ci ją narysować - jeśli zechcesz po obejrzeniu naszego spektaklu przenieść 
zapamiętane obrazy na kartkę papieru, dokladając do nich wtasne wyobrażenia na temat niesamowitego 
królestwa Oza. Możesz również posłużyć się nim jako legendą, jeśli wymyślisz grę planszową zainspirowaną 
wędrówką Doroty i jej kompanów. Prześlij swoją pracę na adres Teau·u Miejskiego - najciekawsze pomysły 
wyróżnimy nagrodami. 
Zachęcamy do przeczytania powieści i porównania jej z wersją przedstawioną w spektaklu. We wskazaniu 
różnic pomoże Ci również słowniczek. 

BEZGŁOWA 
Groźna księżniczka trudniąca się magią. Jest wtaś
cicielką jednego tułowia i trzydziestu głów o różnych 
kolorach wtosów i oczu, które może zmieniać, kiedy 
zechce. Próbuje powiększyć swoją nietypową ko
lekcję o głowę Doroty, której uroda przypadla jej do 
gustu. Ostatecznie zadowala się pudlem szelestów, 
podarowanym Dorocie przez dobrą wróżkę . 

KALIDAHY 
Najbardziej okrutne i krwiożercze bestie o ciele 
niedźwiedzia, głowie tygrysa i ostrych, dlugich szpo
nach, którymi rozrywają swoje ofiary na strzępy. 

Mieszkają w głębi ciemnego lasu w Krainie Oz. 

l'iRÓLOWA POLNYCH MYSZY 
Urodzila się jako zwykla, pospolita mysz. Razem 
z siostrą mieszkała w gniazdku pod podłogą 

w szkole. Królową Polnych Myszy została, kiedy 
nauczyciel zoologii powiększy! ją przy pomocy szkla 
powiększającego do nienaturalnych rozmiarów. 
To samo zrobil również z jej siostrą, która z racji 
wyksztalcenia zostala na jej dworze ministrem. 
Na rozkaz Królowej myszy ratują Lwa, wynosząc 
jego zemdlone cielsko z makowego pola. 

MANCZl'iINOWIE 
Mieszkańcy krainy, w której panowała zła 

Czarownica ze Wschodu. Nosili okrągłe kapelusze, 
ozdobione małymi dzwoneczkami wokół ronda, 
dźwięczącymi cicho przy każdym poruszeniu. Ich 
ulubionym kolorem by! niebieski, dlatego ich 
ubrania, od kapelusza po spiczaste buty, mialy 
głęboki ton błękitu. Manczkinowie byli dobrymi 
rolnikami i zbierali dzięki swej pracy obfite plony, 
które musieli jednak przekazywać czarownicy. 

POLE MAl'iÓW 
Pole porośnięte czerwonymi kwiatami, których silny 
zapach wywołuje senność, a nawet śmierć. Dorota 
i jej kompani natrafiają na pole trujących maków w 
drodze do Szmaragdowego Grodu. Dziewczynka 
i lew, upojeni intensywną wonią kwiatów, omal nie 
u·acą życia. 

SREBRNE TRZEWICZl'il 
Buty o cudownych właściwościach, które przenoszą 
Dorotę ponad pustynią otaczającą Krainę Oz z po
wrotem do Kansas. Ich pierwszą wtaścicielką była 
zła Czarownica ze Wschodu. 

STRAŻNil'i WRÓT 
Strzeże bramy prowadzącej do Szmaragdowego 
Grodu, nie dopuszczając niepożądanych przybyszów 
przed oblicze Wielkiego Oza. Łączy cechy kilku 
postaci występujących w powieści w roli strażników. 

SZELESZCZĄCA 
Czarownica szeptów i szelestów. Tworzy łopot żagli, 
trzepoty niezbędne dla chorągwi w bezwietrzny 
dzień, huk armat oraz szelesty w najlepszym 
gatunku do jedwabnych damskich sukien, krynolin i 
trenów. Pomaga ludowi Manczkinów, prześlado

wanemu przez złą Czarownicę ze Wschodu. Ona też 
wysyła Dorotę w podróż do Szmaragdowego Grodu, 
by ta odkryła sekret Wielkiego Oza. Na czole 
dziewczynki zostawi ślad po pocalunku, który będzie 
ją chronić przed dzialaniem złych mocy. Obdaruje ją 
również na drogę pudlem szelestów i pudlem 
huków. 
Postać ta łączy w sobie cechy dwóch dobrych 
czarownic przedstawionych w powieści - Czaro
wnicy z Północy i władającej Południem Gladioli. 



SZMARAGDOWY GRÓD 
Siedziba Oza, znajdująca się w samym środku jego 
krainy. Miejsce Lo odznacza się szczególną urodą, 

obfituje w drogie k.amienie, bezcenne metale 
i wszystk.ie dobra poU'Zebne do Lego, by ludzie czuli 
się szczęśliwi. 

W powieści g lówną cechą wyróżniająca stolicę 

Krainy Oz jest dominacja zielonego k.oloru. Wzdłuż 
ulic wznoszą się domy z zielonego marmuru, 
wysadzane i sk.nącymi się szmaragdami, mieszkańcy 
o ol lwk.owej sk.órze noszą zielone szaty, zaś 

w licznych sk..lepach spt'Zedawane są zielone 
cuk.ierk.i , zielone plack.i z k.uk.urydzy, zielone buty 
i kapelusze, a nawet zielona lemoniada. W wystaw
nym pałacu Oza wszystkie k.omnaty i meble są 

również w k.olorze zielonym. Nietypowa kolorystyk.a 
Szmaragdowego Grodu ok.azuje się jednak. iluzją 

zaaranżowaną p1'Zez Oza, k.tóry wydal rozk.az, by 
wszyscy mieszkańcy i przybysze nosili 
obowiązkowo ok.ulary z zielonymi szklarni. 

WIELl'il DZ 
Chce uchodzić za „wielkiego i straszliwego" 
czarnoksiężnika, w rzeczywiswści jest jednak. 
zwyczajnym oszustem. Wcześniej byt akrobatą 

w cyrku. Kiedy chodzil po linie z parasolem, potwala 
go trąba powietrzna i uniosla do zaczarowanej 
k.rainy. Miejscowa ludność - widząc, że sfruwa 
z nreba - uznala go za wielkiego czarodzieja 
i uczyni la swoim wladcą. Oz nigdy nie uk.azywal się 
poddanyn1 w prawdziwej, ludzk.iej postaci, uciekając 
się do cyrk.owych sztuczek.. Dorocie objawia się jak.o 
Wielka Glowa, przemawiając do niej glosem 
z megafonu. Tylko zie czarownice mogły odkryć 
jego sek.ret, dlatego rozk.azal Doroc ie i jej 
towat'7.yszom zglad7.enie srogiej władczyni Zachodu. 

W powieści historia Oza jest nieco inna. Pracowal 
w cyrk.u jak.o brzuchomówca. Kiedy lecia! balonem, 
zachęcając widzów do obejrzenia kolejnego 
pt'Zedstawienia, porwał go silny prąd powietr'Za 
i uniósł dalek.o do pięknej krainy. W ten sam sposób 
- balonem - Oz zamierza powrócić do domu. 

WRDNIASTA (ZŁA CZAROWNICA Z ZACHODU) 
Władczyni położonej na zachodzie Krainy Wink.ów, 
k.tórych zamienila w swoich niewolnik.ów. 
Pogromczyni Wielkiego Oza, który uważa ją za 
swojego głównego wrnga. Kres jej okrutnyn1 czarom 
polożyla dopiero Dorota, k.tóra rozpuści la ją 

w wodzie. 
W powieści ukazana jest jak.o potworna postać 

z jednym ok.iem, k.tórym potrafi widzieć z dużej 
odległości jak. pt'Zez teleskop. W spek.tak..lu p1'Zyjmuje 
k.sztalt wrony. 

WRONY 
Wojsk.o zlej Czarownicy z Zachodu, wysiane przez 
nią p1'Zeciwk.o Dorocie i jej kompanom. Na rozk.az 
swej pani wrony mają wydziobać cudzoziemcom 
oczy i rozerwać ich na Sli'Zępy. Zostają zabite dzięki 
forte lowi Stracha na Wróble, który pokonuje je pt'Zy 
pomocy huk.ów podarowanych p1'Zez Szeleszczącą. 

ZŁA CZAROWNICA ZE WSCHODU 
Prześladowczyni Manczkinów, k.tórych zmuszala do 
niewolniczej pracy w nocy i za dnia. Pt'Zygniótl ją 

dom Doroty porwany przez trąbę powietrzną. 

ŻÓŁTYTRAl'iT 
W powieści to droga wytożona 7.óltą, kamienną 

k.ostk.ą, która prowadzi do Szmaragdowego Grodu, 
wyznaczając cel podróży Doroty i jej przyjaciól. 

* Slownrrzek wslal opracowany na podstawie powieści C:amoksię:':111k ::. Kminy O: oraz jej teatralnej 
adaptacji. 
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