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„ To nie H'/ccle'! N11cq .~w. Jana, li/dra naj krtSts'Z.Jl jest w <:alym roku, 

paproć kwiJnle. 

Kto Jej kwlarus:ek ZJ1a)dt.le I urwie J schoK•a, 

to wielkie na ziemi szczęJc/e mlef będzie". 

Jak głosi legenda, w najkrótszą_ noc w roku, zwaną świętojańską, 

w każdym lesie wkwitn jedna paproć. Temu, kio znajdzie ten c7.arodz.iejski 

kwiat i zabierze go ze sobą, spełnią się wszystkie jego marzenia ... 

Proponujemy młodym \\-idzom adaptowaną dla potrzeb teatru prLezAlinę 

Skiepko-Gielniewską i;naną baśń Józefo Ignacego Krosze\\skiego 

pl. ,.,Kwial paproci". 

W chacie bieda aż pis1.czy. Stnrn ma1ka i schorowany ojciec są bezradni wobec 

otaczającej ich biedy, Nic dziwnego, że Jacuś ulega magii opowieści 

o szcz.ęściu, które daje kwiat paproci~ zerwany w Noc Kupały. Jednak droga do 

kwiatu jest trudna i niebczpieczna.„Jacuś nie wie, że kwiat wrośnie mu w s~rcc 

i z.abroni dzielić się doswtkiem. Nie wie tak7.e, że jego los stanic się 

przedmiotem zakładu między Śmiercią, k"tóro chce zabrać Jacusia w zaświaty 

i Diabłem, k1óry żąda jego duszy ... 

Przesłanie spektaklu jest nadal aktualne: mieć tylko dla siebie to1 czego się 

pragnęło, nie jest radością, lecz udręką. Bo nie ma sz.częścia dla człowieka, 

jeżeli nie podzieli się nim z drugim człowiekiem ..• 

Opo\\ieść wspaniale ·współtworLy technika lnJkowa - lalki są marionetkami 

sycylijsldmi, którymi animują pochyleni znad parawanu ak1orzy. 

Spektakl trwa 50 minui bez prz.erK'' ijeJI prr.ezn11c;.ony dla wid!.6w 

od 1111 6. 

Przedstawienie po raz pierwszy wystawiono w łódzkim TeatrLc Lnlck 

ARLEKIN. W roku 2007 spektakl wstał zauważony prtez łódzkich 

recenzentów, którzy przy:mali mu Złat.ą Maskę dla najlepszego prled:-.lawicnin 

teatru lalek. 




