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Zawsze lubiłam opowieści o podróżach w czasie, 
o tym, jak się ludzie zachowują, gdy znajdą się 
w innej rzeczywistości-a to wprzyszłości, a to 
w przeszłości, czy w tzw. świecie równoległym. 

Kiedyś zaczęłam się zastanawiać: co by było, 
gdyby tak przenieść w przyszłość nie ludzi, ale małe 
niebożęta, te istotki zwane krasnoludkami lub wła
śnie bożętami? Jak one by się odnalazły w naszym 
XXI wieku, wieku techniki? I czy znalazłoby się tu dla 
nich miejsce? 

I tak powstał „Powrót krasnoludków". Bo pomy
ślałam, że dzieci w każdej epoce są obdarzone 
dużą wyobraźnią, która pozwoli zadomowić się 
krasnoludkom. 

Zinaida Zagner 



Kim są krasnoludki? To istoty drobnego wzrostu, 
wyglądem przypominające małych ludzi. Prze
ważnie przedstawiane są w szpiczastych czape
czkach koloru czerwonego - stąd ich nazwa (w gwa
rze „krasny'' oznacza „czerwony''). 

Według wierzeń ludowych są przyjazne czło
wiekowi, któremu chętnie pomagają. Choć niewielcy 
to opiekunowie, są bardzo skuteczni. Głównym ich 
zadaniem jest pomaganie człowiekowi w pracach 
domowych i pomnażanie jego majątku. Tam, gdzie 
mieszkają krasnoludki, panuje dobrobyt i porządek. 
Pracują najczęściej nocą lub podczas nieobecności 
gospodarzy. 

Krasnoludek zwykle ma dużą głowę, długą brodę 
i sumiaste wąsy, wydatny nos, krótkie nóżki, tułów 
przeważnie zdradzający nadwagę, kolorowy kubra
czek i filcowe buty lub chodaczki. 

Inna nazwa krasnoludka to: krasnal lub skrzat. 
Krasnoludki występują w Polsce w utworach lite

rackich już w "IN i YNI wieku. 
Pojawiają się w bajkach i baśniach polskich, 

a także innych narodów europejskich. O krasno
ludkach pisali m.in. Hans Christian Andersen, Jakub 
i Wilhelm Grimm, Zofia Kossak, Jan Brzechwa, 
Maria Konopnicka, Maria Kownacka, Lucyna 
Krzemieniecka, Czesław Janczarski, Andrzej 
Grabowski i wielu, wielu innych. 
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Choć scenariusz filmu „Królewna Śnieżka i siedmiu kra
snoludków" (1937) oparty został na baśni braci Jakuba 
i Wilhelma Grimm, wydanej 120 lat wcześniej, to dopiero 
historia opowiedziana przez Walta Disneya spopu· 
laryzowała na cały świat imiona siedmiu leśnych ludzików: 
Apsika, Gapcia, Gburka, Mędrka, Nieśmiałka, Śpioszka 
i Wesołka. 

Dzięki Marii Konopnickiej poznaliśmy naszych rodzimych 
krasnali . W jej pisanej prozą poetyckiej baśni „O krasno
ludkach i sierotce Marysi" ( 1896) pojawia się nie tylko król 
Błystek, ale też Żagiewka, Podziomek i kronikarz Koszałek 
Opałek. 

Współczesnym pisarzem i poetą, opisującym życie 
skrzatów, jest Andrzej Grabowski z Ciężkowic, autor 
poczytnych „Przygód skrzata Wierci piętka" ( 1983) oraz 
dalszych opowieści z jego życia: „Wielka wyprawa skrzata 
Wiercipiętka" oraz „Wiercipiętek w Krainie Paproci" . 
Oprócz tytułowej postaci, pojawiają się na kartach 
książeczek Andrzeja Grabowskiego również: Siwaczek, 
Brzuchaczek, Szybkobiegaczek, Borówka, Czaruś Duży, 
Piórko i Bazyli. 

Lucyna Krzemieniecka opisała przygody krasnala Ha
łabały. Jan Wilkowski powołał do życia skrzata Dzięcielinka, 
który w latach 60. był bohaterem popularnych programów 
telewizyjnych („Przygody skrzata Dzięcielinka", „Dzięcie
linek i Swierzopski"). Maria Kownacka przedstawiła dzie
ciom krasnoludka Zmarzlaczka. 

Inne postaci z tego kręgu to również: Biedronek, Chwastek, 
Mądraczek, Modraczek, Mordziaczek, Osiłek, Płaczek, Po
ziomka, Pracuś, Słomiaczek, Ż6łtaszek. 

Współcześnie krasnoludki zadomowiły się nawet w In
ternecie, np. od dł!Jższego czasu swój blog prowadzi 
wrocławski krasnal Zyczliwek. 

W spektaklu „Powrót krasnoludków" poznacie również 
krasnala Pocieszka i - ,uwaga, rzadkość! - krasnala płci 
żeńskiej (krasnoludkę?), Smieszkę. 
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Główna bię1QOWO - ELŻBIETA POPADIAK 

Koordynator procy (Jrtystyanej - WlOlfTTA tAWNIUK 
Selcnilariat - AGATA SĄDEL 

Specjalista ds. prawno-kadrowych - MACIEJ WIETRZYK 
Kierownik lechniczny - JERZY PRZYsnJPA 

Sekretarz literacki - JERZY ŚWITEK 
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Specjalista do spraw projeklów kulturalnych - MAŁGORZATA SAJDAK 

Praoownia stolarska - JÓZEF KIEŁBASA, TADEUSZ STACH 
Plastyk - ANDRZEJ KRZYCZMONIK 

Praoownia krawiecka - MAŁGORZATA JERZYKOWSKA 
Oświetleniowcy - TADEUSZ WIŚNIOWSKI, WIESŁAW HABEL 

Akustyk - JERZY MILEWSKI, ARTUR WACHOWIEC 
Rekwizytor - STANISŁAW KUTA 

Garderobiana - BARBARA tAZARSKA 
Montażyici delcaracji - BARTŁOMIEJ IWANEK (brygadzista), 

RYSZARD ADAMIAK, ZD"ZJStAW MAZUR, 
RYSZARD POCIEOIA 

Magazyn lcastium6w - MAŁGORZATA SAIDA 
Kierownik administracji - EWA ROSA 

Inspektor ds. bhp, p.paż. - WŁOD"ZJMIERZ NĘDZA 
Zaopatrzeniowiec, kierowca - KA"ZJMIERZ PRYBICZY 

Kierownik biura promocji i organizacji widowni - KRZYSZTOF BCX3USZ 

Organizatorzy widowni - STANISŁAWA JĘDRZEJEC, 

MAGDALENA GÓRECKA, MARZENA KIEŁBASA 
Specjalista ds. wizualizacji i reklamy - MACIEJ SROKA 

Reklama - KRYSTYNA SZAFORZ 

REDAKCJA PROGRAMU 
Tarnowski Teatr, zdj\ICia krasnoludków POW9i Topolski, 

zdję1Cie z próby Jerzy Świtek, grafika/ skład Maciej Sroka 

TARNOWSKI TEA1R IM. WDWIKA SOISKIEGO 
ul. A Mickiewicza 4, 33-100 Tamów, sekraariat/lax (14) 688 32 88, 

oentrola (14) 62212 51 

BIURO PROMOCJI I ORGANIZACJI WIDOWNI 
ul. A Mickiewicza 4, pokój nr 4 (w foyer) czynne od poniedziolku do piątku 

wgodz. 8.00 -16.00, 1111. (14) 688 32 871111. kom. 784 976026, 
www.lllatr.lamow.pl, 1t-mail: promocjaOleatr.lamow.pl. 

SPRZEDAŻ BUBÓW 
od wtcriw do piqtłw w Tamowslcim Teatrza, ul. A Mai-iem 4, 

pokój nr 4 (w foyer) w godzinac:li: 9.00-17.00, 1111.(14) 688 32 87. 
Akaiptujemy lo:irty płatnia.e. 

Sprzedaż bilel6w prmz lnlemel: www.elccbilet.pl/larncMsld-111atr, 
.-wac:ja bilel6w: kosabilelowaoleatr.taroow.pl, 

soboly i niedziele spradaż bilel6w na dwie godziny 
prmd spelclalclem w miejscu grania. 
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