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Z POGRANICZA BAŚNI 
„Nie martw się, mój kochany. Ukradł 

mnie Czarnoksiężnik ze szklanej góry" -
taką oto wiadomość znajduje bohater w 
zamku Pryncezy, którą już raz wYbawił 
od zaklęcia. Zgodnie z radą ukochanej, 
adresat nie traci pogody rezolutnie 
oznajmia: „Czasu nie tracąc w11ruszam w 
drogę. Dotąd będę jej szukał, aż znajdę". 
Reszta należy do didaskaliów, które uru-
chamiają mechanizm 
zwalają bohaterom 
placji. 

działania i nie po
u tknąć w kontem-

Pomyślmy: po długiej i męczącej po
dróży („ jadę i jadę na wschód słońca, 

deszcz mnie zmoczył, słońce wysuszyło„.") 
Mały dociera do zamku narzeczonej i nie 
zastaje nikogo. Tylko ten enigmatyczny 
list. Czy to zabawne „nie martw się" po
dyktowała troska o stan jego nerwów, 
większa, niźli poczucie własnego zagroże
nia? Czy przekonanie, że ujawnienie na
tury nieszczęścia osłabi reakcję, bowiem 
niewiadoma jest zawsze najbardziej prze
rażająca? Czy ... „nie martw się", oznacza: 
bo i tak wszystko będzie w porządku? 

Wzruszająca i zabawna jednocześnie 

jest ta beztroska bohaterów sztuki. Kró
lewna bez większego żalu godzi się zostać 
ofiarą Smoka, i bez większej radości 

przyjmuje fakt ocalenia. „Jak nie można 
inaczej, to idź" - powie też do wybawcy, 
który przygodę przedkłada ponad propo-



zycję atrakcyjnego mariażu. Córka Cesa
rzit płacz;-wprawdzie- po odmowie Wda
łego, ale szybko pociesza ją ojcowski 
stoicyzm: nie ten, to inny. Król, zanim 
jeszcze gajowy wytoczył sprawę, już wie, 
jak się to powinno załatwić („kiedyś ty 
tego Smoka zabił, to sobie ty ją weź za 
małżonkę"), pokonywanie smoków i for
sowanie wszelkich przeszkód odbywa się 

ze zdumiewającą łatwością , konflikty za
wiązują się i rozwiązują nadspodziewanie 
szybko, wydarzenia następują jedno po 
drugim, natychmiast, jak w najzabaw
niejszym filmie. 

Nie ma tu miejsca na niespodziankę 

i stopniowanie napięć. Niczemu nie dzi
wią się bohaterowie, niczemu nie powi:
nien dziwić się czytelnik - widz. Wszys
tko tak się dzieje, j a k b y ć m u s i . 
Wszyscy są tu świadomi swojego przezna
czenia, bowiem ich losy zostały już wcze
śniej przesądzone, zostały z a p i s a n e. 
W przenośni i dosłownie. Każda postać 

zachowuje pamięć własnej mitycznej tra
dycji, ale i świadomość l::ezcielesnej egzy
stencji symbolu. Stąd nie bez kozery 
ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami re
plikuje bohater sakramentalnym „Jak ma 
być, tak będzie" i nie bez kozery fatalizm 
takiego losu pozbawiony jest znamion tra
gicznych. 

* 
żródłem materiału fabularnego sztuki 

są - jak przyznaje sam autor - ludowe 
warianty opowieści wywodzących się z 
kręgu romansów rycerskich. Znajdujemy 
tu klasyczne i maksymalnie wyeksploato
wane oba wątki znanych w całej Euro
pie bajek o królewnie i zabójcy smoka, 
których nobliwą popularność zagwaran
tował pierwowzór ze „Złotej legendy'! 
Jakuba de Voragine oraz mnóstwo kon
wencjonalnych, z natury swej anonimo
wych motywów wędrownych, wprowa
dzonych w nowe układy i związki. 

Metoda komponowania tego przeboga
tego materiału folklorystycznego przypo
mina sposób postępowania autentycznego 
ludowego narratora. Ludowy wykonawca 
- jednocześnie twórca, czy współtwórca 

- w przeciwieli.stwie do pisarza, nie 
· utrwalał materiału. Forma jego przekazu. 
związana z koniecznością pamięciowego 

opanowania tekstu, zmuszała do zabiegów 
mnemotechnicznych, co w istotny sposób 
zaważyło na strukturze utworów. Rezul
tatem tego - powszechna w tekstach lu
dowych z konieczności - obecność pow
tórzeń, schematów, paralelizmów. Później 
to wszystko staje się cnotą z wyboru 
i środkiem ekspresji wszelkich literackich 
stylizacji. 

Wydaje się, że dla sztuki Jana Ośnicy 
sprawy te mają znaczenie kapitalne. Tok 
akcji, bieg wydarzeń organizuje tu swo
isty rytm, rozumiany szeroko, jako po
wtarzalność całych struktur. Wewnę

trznym światem utworu rządzą prawa że
laznych konwencji. Naruszenie czegokol
wiek grozi - nie tyle szkodą dla rozwo
ju wątku i nie kolizją z zasadami praw
dopodobieństwa, lecz - zachwianiem sy
metrii, równowagi artystycznej całości, 

zburzeniem figury równania. W tym świe
cie pozbawionym realiów i psychologii 
(fakty są przecież znane), wydarzenia 
służą za spoiwo do udźwignięcia czystych 
konstrukcji. Interesujący i ważny jest nie 
tyle los bohaterów 100 sam sposób rozwią
zania zadania artystycznego. Wydaje się 

zatem - idąc dalej tym tropem - że to 
właśnie formę, sam tok baśniowej nar
racji zapragnął autor uczynić faktyczn{! 
„treścią" utworu, jego mądrością i filo
zofią. 

Dawna baśń odznaczała się zawsze pro
stotą, typowością spraw i ludzi, ubóstwem 
charakterologicznym postaci. W sztuce 
Jana Ośnicy rzeczywistość baśni sprowa
dzona została do elementów najprostszych 
i najbardziej ogólnych. Jest bohater lu
dowy, nawet dwóch, ale tak identycznych, 
że właściwie jeden. Przez tę jego ple
bejskość i podwójność przeziera anoni
mowa reprezentatywność e v er y m a n a. 
Jest nieustająca podróż, nie tylko spraw
dzony schemat fabuły, ale i ogólnoludzki 
archetyp wędrówki. Rozwojem 
wypadków rządzi d i ale k tyk a przy
s ł o w i a i z a g a d ki, dwu najprostszych 
struktur z pogranicza literatury i języka. 
Zagadka - i „zagadka·', jako szczególna 



postać zapytania, nie tylko inspiruje dia
log, ale dostarcza materiału dramaturgicz
nego, jest motorem wielu scen i sytuacji. 
Tak dzieje się z większością przygód Wda
łeio w pierwszym akcie. Zagadka i jej 
rozwiązanie przynosi wyrok fałszywemu 

konkurentowi i zapewnia nietykalność 

Pryncezy. Przedmiotem swego rodzaju 
zagadki będzie w finale zadanie odróżnie
nia obu identycznych bohaterów. 

Tak jak zagadka służy rozwojowi akcji, 
wywołuje konflikt dramatyczny, tak przy
słowie zastępuje motywację postępowania 

bohaterów („jak jedzie, tak jedzie", „pier
szy - lepszy"). Zagadka jest zalążkiem 

anegdoty, przysłowie skrótem, motywacją 
konwencjonalną, reliktem motywacji ma
gicznej. 

* 
Oto schemat fabuły: człowiek wyrusza 

w świat. Przy pomocy odwagi lub rozu
mu, mimo spiętrzonych przeszkód, zwy
cięża zło. Pozyskuje rękę królewny i tron. 
Po udrękach codzienności zdobywa szczę
ście i nieśmiertelność. 

Konsolacyjny charakter takiej kon
strukcji człowieczego losu zadecydował 

o wielowiekowej fascynacji tym typem 
fabuły, właściwej zresztą nie tylko bajce 
ludowej, ale mnóstwu .romansów i po
wieści z kręgu tzw. literatury popularnej . 
Z tego obszaru szerokim korytem wypły
wa współczesny nurt stylizacji, pastiszu, 
persyflażu, owocujący z jednej strony 
obfitością łatwego kiczu, najniesłuszniej 

zepchniętego do funkcji sztuki dziecięcej, 
kiedy indziej - co rzadsze - literaturą 

uroczych bibelotów, ożywiających z prze
korną rezerwą stare mity dla nowej za
bawy. 

„Baśń o dwóch nieustraszonych ryce- r 
rzach" zajmuje w tym szeregu miejsce 
specjalne. Autor nie uległ łatwej pokusie 
ironii, choć pierwszorzędne elementy po-
etyki gatunku doprowadził do ostatecz-
nych konsekwencji. Zbudował taki porzą-
dek świata, w którym obowiązują prawa 
sztuki. Dalej może być już tylko świat 

martwych figur, żonglerka stylów i po-
etyk, wyrafinowany żart artystyczny. 

Wydaje się, że usytuowanie wśród ta
kich opozycji, konstytuuje utwór Ośnicy 
jako zjawisko wyrosłe na gruncie uświa
domionego zmierzchu tradycyjnego baśnio
twórstwa. 

Jest w tym może intencja kompromi
tacji, ale i zapowiedź nowych wzruszeń. 

Eugeniusz Koterla 



JAN OŚNICA 

BAśi O DIÓCH llEUSTIASZOIYCH RYCERZACH 
SZTUKA LALKOWA W 3 AKTACH 

Reżyseria 

Scenografia 

Muzyka 

Asystent reżysera 

Chłop 

Matka 
Wdały 

Mały 

Królewna 
Prynceza 
Król 
Królowa 
Gajowy 
Karczmarz 
Czarownica 
Czarodziej-Czarnoksiężnik 

ze Szklanej Góry, 
Smok ze Smoczej Jamy, 
Król bez głowy 

Cesarz węgierski 
Pani - córka cesarza 
Gospodarz 
Kobieta 
Człowiek w morzu 

- Włodzimierz Dobromilski 

Ali Bunsch 

Jadwiga Szajna-Lewandowska 

Alicja Łoboz 

Obsada: 

- Wiesław Hej no 
- Anna Proszkowska 
- Tomasz Brzeziński 
- Jan Plewako 
- Elżbieta Echaust 
- Anna Helman 
- Jan Plewako 
- Anna Proszkowska 

- Zdzisław Chęć 

- Wiesława Kotarska-Kubisz 

-t 1 Wiesław Hejno 
-

I 

Wiesław Ilnicki 
Anna Proszkowska 
Zdzisław Chęć 

Wiesława Kotarska-Kubisz 
- Wiesław Ilnicki 

Wożnica, konik I i II, piesek I i II, kozioł złotorogi, diabły, wiedźmy, panie, 
panowie, goście Czarnoksiężnika, goście weselni - zespół. 

Inspicjent - Waldemar Kaliczak 
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cmoi CJJrodzw I 
Chyba nie trzeba Wam wyjaśniać, kto 

jest autorem naszej sztuki. Pan Jan Ośni

ca napisał bardzo dużo sztuk i dlatego 
znają go dobrze wszystkie mądre dzieci, 
które kochają teatr. Tatuś mówi, że pan 
Ośnica zna dużo ludowych baśni, legend 

i opowieści, i że ma na pewno bardzo du
ży notes, w którym zapisuje pomysły do 
wszystkich swoich sztuk. Może musi mieć 

nawet dwa notesy, albo jeszcze więcej, bo 

przecież jest bardzo dużo sztuk, których 

jeszcze nikt nie napisał, a wszystkiego 

nie da się trzymać w pamięci. 

Ja myślę, że mogło być tak: któregoś 

dnia pan Ośnica zgasił telewizor i usiadł 

przy ·biurku. Wziął notes, w którym miał 

zapiski do wielu, wielu sztuk i z tego 

wszystkiego zrobił „Baśń o dwóch nie
ustraszonych rycerzach". W ten sposób 

chciał nam wszystkim dać przykład, jak 

należy się streszczać. 

Teraz w naszym teatrze zaroiło się od 
królów, cesarzy, królewien i pryncez, od 
czarownic i czarnoksiężników. Zaroiło się 

w teatrze, jak nigdy. W tym tłumie dziel

nie poczyna sobie dwóch zuchów. Za nic 

im smoki, diabły i czarnoksiężnicy. Prze-

bierają pomiędzy córami króf6w i cesa

rzy, pokonują wszystkie przeszkody, zdo
bywają złote pióra i docierają na szkla
ne góry. 

„Jak byli mali, domu się trz11mali" -

mówią o nich rodzice. Później zatęsknili 

za wielkim światem, za przygodą. Bo 
człowiek zawsze chce czegoś więcej, niż 

ma i dlatego przeważnie wpada w naj
większe kłopoty. 

Po przygodę - wiadomo - wyrusza się 

na wędrówkę. Najpierw wyrusza z domu 

Wdały. Wędruje po świecie i szuka przy

gód. Przy okazji dokonuje różnych wiel

kich czynów. Potem wyrusza jego brat, 

Mały. On także wędruje, szuka przygód, 
a ponadto jeszcze„. szuka Wdałego. 

Mój tatuś mówi: że człowiek wędrował 
zawsze, od najdawniejszych czasów i od 
najdawniejszych czasów czegoś szukał. 

Czasem wymyślał różne niezwykle histo

rie, czasem zdarzały mu się niezwykle 

przygody naprawdę. Mój tatuś mówi 

jeszcze, że ci dwaj z naszej sztuki, to wy

ruszyli właśnie wtedy, w tych najda

wniejszych czasach i jak pojechali, tak 

jadą do dziś. Ja się ch11ba nawet do
myślam, co tatuś chciał przez to powie
dzieć. 

Każda historia ma swojego bohatera, 

tę najważniejszą osobę, która przeważnie 
najbardziej się nam podoba. W naszym 

przedstaioieniu bohaterów jest dwóch. Są 

tak jednakowi, że nie mogla ich rozpo

znać własna matka. Urodzili się w chłop

skiej zagrodzie, lecz dzielnie weszli w 

świat królewskich i cesarskich dworów. 

Jest ich dwóch, ale tak, jak gdyby był 

jeden. Jeden człowiek może robić rzeczy 

wyjątkowe. Dwóch, to już inna sprawa. 

Jeżeli niezwykle rzeczy może robić wi~cej, 

niż jeden człowiek, to znaczy, że może 

to robić każdy. 

Historia o Wdałym i Małym nazywa 

się baśnią. Dzieci, które wiele baśni czy

tały, lub oglądały na scenie, wcale nie 



myślą, że baśń oznacza nieprawdę. Wca
le nie myślą, że odwaga i dzielność po

trzebne były tylko w tamtych bajkowych 
czasach. Człowiek zawsze będzie pragnął 

pokonać zlo i przeżyć wielką, wspaniałą 

przygodę. Dlatego dzisiaj, w naszym te
atrze Wdały i Mały pokazują, jak nale
ży pokonywać smoka i zdobywać szklane 
góry. Dlatego też myślę, że nasi bohate
rwoie nie ustaną w swojej wędrówce 

i pogalopują dalej, na spotkanie nowej 
przygody. Tymczasem, będą codziennie 
zdobywa~ nasze serca - serca wrocła

wskich dzieci. 

Wasza Magda 

rr rrr rrr r r r r r r rr r r rrr rr r rrrrrrrr rr r rrrrr rrrrrrrr r r rrrrrr 

r rrrrrr r rrrrrrr rrrrrrrr rrrrrrrrr r rrrrrrr r rrrrrrr r rrrrrrr 

WROCŁAWSKI TEATR LALEK 

Wrocław, Plac Teatralny 4 

DYREKTOR I KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY 

- Stanisław Stapf 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
- Jan Orzech 

KONSULTANT LITERACKI 
- Klemens Krzyżagórski 

GŁÓWNY SCENOGRAF 
- Kazimierz Samołyk 

KIEROWNIK MUZYCZNY 
- Zbigniew Kamecki 

Pracownia plastyczna: 

Kierownik - Janina Grodzka 

Modelatorka - Danuta Kochanowska 

Konstruktorzy - Jerzy Modrzyński 
- Walenty Nalberciak 
- Jan Węcławowicz 
- Marian Kmiciak 

Krawcowe - Kazimiera Pich 

- Franciszka Król 

Stolarz - Franciszek Janik 

Pomocnik stolarza 
- Franciszek Chabko 

Obsługa sceny : 

Akustyk i główny elektryk 

Elektrycy 

Brygadier 

Maszyniści 

- Eugeniusz Pawlina 

- Józef Warmuz 
- Henryk Wesołowski 

- Jeoanis Kulios 

- Witold Galus 
- Józef Kukuła 
- Zbigniew Wawryk 

Dział organizacji widowni przyjmuje za
mówienia na bilety zbiorowe. 

Wrocławski Teatr Lalek - Wrocław, Plac 
Teatralny 4, tel. 412-17. 
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REPERTUAR 

1. Scena duża 

(dla dzieci szkolnych): 

A. E. Wiede - „Zegar słoneczny" 

Maria Kann - „Baśń o zaklętym 
kaczorze" 

Jan Ośnica - „Baśń o dwóch nieustra
szonych rycerzach" 

w przygotowaniu: 

Wojciech Żukrowski „]'>orwanie 
w Tiutiurlistanie" 

2. S c e n a w ę d r o w n a : 

(dla przedszkolaków): 

Jan Brzechwa - „Bajki pana Brzechwy" 
Maria Kownacka - „O Kasi, co gąski 

zagubiła" 

w przygotowaniu : 

Ztigniew Poprawski - „Kotek Protek" 

3. Scena mała 

(dla dorosłych i młodzieży licealnej): 

Anonim i F .G. Lorca - „Gra o prawdzi
wej miłości" 

Bolesław Leśmian - „Dziejba leśna" 

F. Garcia Lorca - „Momento de verdad" 
„Wielki książę" - wg W. Szekspira 
„Stan losów Fausta" - wg Goethego 

i Marlowe'a 
„Kto zabił don Kichota" - wg Cervantesa 

w przygotowaniu: 

Wiesław Hejno i Jan Kurowicki 
„Czarownice" 
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