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MARIA KOWNACKA 

O STRASZLIWYM SMOKU 
DZIELNYM SZEWCZYKU 

PRZEŚLICZNEJ KRÓLEWNIE 
I KRÓLU GWOŹDZIKU 



yła 

od patro
Warszawskiej 
napisała wiele 

zliwym smoku, 
ździku" (1930), 

,~-~==i~eści o przygodach u'ł!lillfill~ 
d rzygody Plastusia" (I „Plas-
W•Dlłr.loltll'~l7 l). Ponadto jest autorką opowie

~~ilmllr·: '\,tlfJ":W.Jri.ai"""•tki Małgorzatki" (I 9 50), „Rogaś 
Ro:ztallci'" O łokami" (1958). Wspólnie z Zo-

::tnowej Górki" . 
m szewczyku, prześlicznej 

królewnie i ólu G tdziku' po p rway z tała odegrana, pod tytu
łem „Bajow bajeczki I łwienzczowe krzypeczlci w Teatrzyku Kukiełek 
Robotniczego Towaizy wa PrzYJaciół · a żor orzu, działającym 
wówczas w sa zebtań I kolonii War zawskiej Spó zie i Mieszkaniowej. 
Reżyserem i au orem muzyki był J Wesołowski, wó szcze kierow
nik powszechnej szkoły świeckiej ·m. Zdobyczy Robot icze· Dekorację 

i kukiełki wykon ły Wanda Byr.U.: awłowska i Jadwiga Wolfii a. Postać 
Baja, muzykujące o narratora, wy pującego przed paraw em ,przepo
wiadacza", grał Wesołowski. (Od im nia tej postaci teatr p ejął wą na
zwę). Sztuka Kow ackiej doczekała sit; .później wielu wznow ń 1 ła się 

żelazną pozycją re rtuaru tej sceny. Jest jedną z najczęściej g anych ztuk 
w polskich teatrac.h lalkowych. 

Reżyser nasze o przedstawienia Bohdan Radkowski - priez wiele lat 
po wojnie współpracował z Teatrem ,,Baj" eżyserując w nim praw· 
wszystkie sztuki Marii Kownackiej. Dwukrotnie też wystawił baśń „O stra
szliwym smoku ... " : 8 XII 1956 i 21IV1979 . 

••• 

„Najbardziej popularna sztuka okresu przedwojennego, „Bajowe bajeczki 
i świerszczowe skrzypeczki", znana też pod tytułem „O straszliwym smoku, 
dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku" Kownac
kiej , budziła entuzjazm prostotą konstrukcji , bogactwem fantastyki, swoj
skością motywów folklorystycznych oraz współczesną metaforą .. Oto ,,Ba
jowe bajeczki" były baśnią zmodyfikowaną. Autorka zrezygnowała z daw
nego ludowego porządku świata, w którym awans społeczny był nagrodą za 
dzielne czyny, lecz wprowadzała nową wartość - była nią pr.aca, która 
dawała zarówno satysfakcję , jak i szacunek otoczenia. Szewczyk; który od
rzuca koronę na rzecz kopyta szewskiego i swobodnej wędrówki po świecie , 

stał się symbolem nowej dramaturgii ( .. . J Baśń „o· straszl iwym smoku" po
ruszała widownię bogactwem przygód i swojskością materii literackiej i mu
zycznej. Pewna część piosenek była transkrypcją tekstów i melodii ludo
wych dobrze znanych dzieciom. Było to sposobem zbliżenia do ićh własne
go środowiska". 

-

Henryk Jurkowski, Teatr ,,Baj" i jego epoka, 
w: W kręgu warszawskiego „Baja", Warszawa 1978 
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PIOSENKA BABY JAGI 

Jestem ci ja Baba Jaga 
z Łysej Góry rodem, 
mój dom na kurzej stopce 
kręci się pod spodem. 

Latałam ja dzisiaj rano -
na łopacie z drewna , 
zobaczyć, co u smoka 
porabia królewna 

Ja do smoka mówię wujku, 
„Witam mości kumie" ! 
A on ci zaraz do mnie 
z pazurami sunie . 

Kiedyś taki - czekaj, czekaj , 
ty podła gadzino, 
już ja ci się odwdzięczę, 
zanim dwa dni miną. 

PIOSENKA SZEWCZYKA DRATEWKI 

: Jestem ci ja szewc Dratewka, 
ze mną, bracie nie przełewka, 
Szydło - dratwa, szydło - dratwa, 
szewska praca to niełatwa. 

Szewca każdy uszanuje, 
bo on buty pod"zeluje. 
Szydło - dratwa, szydło - dratwa, 
szewska praca jest niełatwa. 

Szewca każdy uszanuje, 
bo on buty wyszykuje. 
Szydło - dratwa, szydło - dratwa, 
szewska praca to niełatwa. 



PIOSENKA SZEWCZYKA I KRÓLEWNY 

Iskiereczka ognia, gałązeczka ziela, 
Wyprawże nam, wypraw tatusiu wesele. 
Oj, dana , dana, dana, dana, moja dana. 

A nasze wesele za górami będzie, 
na naszym weselu siedmiu grajków będzie. 
Oj , dana, dana, dana, dana, moja dana. 

Będą skrzypce, basy, będzie harmonija, 
będzie tam kto żywy do rana wywijał. 
Oj , dana, dana, dana, dana, moja dana. 

KONKURS PLASTYCZNY DLA WIDZÓW 

Jeśli z przyjemnością obejrzałyście baśń „O straszliwym smoku, dziel
nym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku" zapraszamy 
Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Spróbujcie namalować 
lub narysować scenę ze spektaklu, która Wam się najbardziej spodobała lub 
postać, którą najbardziej polubiłyście. Na odwrocie malowanki lub rysunku 
napiszcie swoje imię i nazwisko oraz adres. Następnie poproście Mamę lub 
Tatę albo swoją Panią_ ze szkoły, aby wysłała Waszą pracę na adres: 

Teatr im. S. Zeromskiego 
ul. Sienkiewicza 32 
25-507 Kielce 

Na kopercie powinien się znaleźć dopisek : „Konkurs". 
Autorzy najpiękniejszych prac otrzymają w nagrodę książki. 

Redakcja programu 
RAFAŁ WĘGRZYNIAK 

Opracowanie graficzne programu 
IWO DOBIECKI 

Kierownik techniczny 
EDMUND POMARAŃSKI 

Brygadier sceny 
ZENON PIWOWARCZYK 

MAREK SABAT 

Realizatorzy oświetlenia 
RYSZARD ZAJĄC 

ANDRZEJ WODECKI 

Akustyk 
JAROSŁAW WŁODARCZYK 

Rekwizytor 
· ZOFIA ZAJĄC 

Kierownictwo pracowni krawieckich 
MARIA SZYKSZNIA 

MARIAN MAZUR 

Prace perukarskie 
BOGUSŁAWA BARTKIEWICZ 

MARIA KACZMAROWSKA 

Kierownictwo pracowni stolarskiej 
TADEUSZ KARYŚ 
LESZEK MACIAS 

Prace malarsko-modelatorskie 
JERZY OBARA 

· Prace tapicerskie 
ANTONI KANIOWSKI 

Kierownik biura organizacji widowni 
JOLANTA SPERKA 

Druk WRiTV 
Warszawa. ul . Chelmsb 9 

zam. 108/U/P/88 
noki. 1000 •sz. 
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PAŃSTWOWY TEATR IM. STEF ANA ŻEROMSKIEGO 
KIELCE, UL. SIENKIEWICZA 32 
TELEFONY: 460-48 centrala 

447-65 dyrekcja 
47 5-00 kasa i organizacja widowni 

W REPERTUARZE: 

W. Gombrowicz - ŚLUB 
B. Jasieński - BAL MANEKINÓW 
S. Mrożek - EMIGRANCI 
F. Schober - PODRÓŻ PO WARSZAWIE , 

Na okładce reprodukcja plakatu IWO DOBIECKIEGO 

CENA ZŁ *l.-


