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Nagrań muzycznych dokonano 
w SOUND DESIGN STUDIO w Warszawie 
pod dyrekcją kompozytora. 
Realizacja nagrań Chris Aiken. 
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Tekst sztuki powstał na podstawie znanej wielu, nie tylko młodym, czytelnikom powieści 
Królewicz i żebrak, pióra amerykańskiego pisarza Marka Twaina - chętnie czytanej na całym 
świecie, wielokrotnie filmowanej i przenoszonej na scenę teatralną. 

Czy wiesz, kim był jej autor? Z pewnością warto o nim poczytać na tej i sąsiedniej stronie, 
bo Mark Twain to postać niezwykła, a los obdarzył go życiem obfitującym w rozliczne po
dróże i przygody, lecz nie szczędził mu i bolesnych przeżyć. Zazwyczaj jednak przedstawia się 
go jako bohatera wielu anegdot, człowieka niezwykle dowcipnego i wesołego. 

Do Marka Twaina przyszedł pewien dziennikarz. 
- Słyszałem, że pisze pan wielkie dzieło dramatyczne. Proszę powiedzieć, jak daleko po

sunęła się praca? 
- Pracuję nad dramatem składającym się z czterech aktów, między którymi są przerwy -

odrzekł Twain. - Może pan napisać w swojej gazecie, że już skończyłem wszystkie przerwy 

Pisarz jedną ze swoich córek wydał za mąż za Polaka, nazwiskiem Kuryłowicz. Gdy ob
chodztf 70. urodziny, na przyjęciu wydanym z tej okazji ktoś zapytał go o plany na przy

szłość. 
- Przez resztę życia - odpowiedział solenizant - zajmę się moim ogrodem, a w wol

nych chwilach będę się uczył wymawiać nazwisko mojego zięcia. 

Pewnego dnia kilkuletni Mark, który niezbyt przykładał się do nauki~ wpada do domu 
i woła: 

- Tatusiu, byłem dziś jedynym uczniem, który odpowiedział na pytanie nauczycie/a! 
- Ej, to chyba niemożliwe! No, ale jakie było to pytanie? 
- Kto nie odrobił zadania domowego.„ 

Samuel Langhorne Clemens - Mark Twain to jego pseudonim literacki - żył w latach 
1835-1910. Urodził się w niewielkiej miejscowości Floryda w stanie Missouri, w USA. Miał 
13 lat, kiedy po śmierci ojca rozpoczął pracę w drukarni . Potem imał się różnych zajęć; jako 
młody, ale już dorosły, człowiek został pilotem parowca rzecznego, pływającego po Missisipi. 
Przeżycia z tamtych czasów opisał w powieści Życie na Missisipi. Właśnie wtedy powstał jego 
pseudonim artystyczny. 

Pseudonim to nazwisko lub imię- zmyślone albo przybrane, używane zamiast 
prawdziwego m.in. przez pisarzy. Czy wiesz, skąd się wziął pseudonim „Mark 
Twain"? 
Otóż mark twain to zawołanie pilotów, w czasach Twaina prowadzących 
statki po rzece Missisipi. Znaczy dosłownie „miara dwa"; tym okrzykiem piloci 
sygnalizowali kapitanom parowców głębokość wody bezpieczną dla statku -
dwa sążnie (ok. 3,5 m). 

Gdy wybuchła wojna secesyjna, w 1861 roku, wyruszył na Dziki Zachód-do Newady 
i Kalifornii, rozsławionych bogatymi złożami złota. Tam zaczął pracować jako dzienni
karz, z początku nieregularnie pisując pełne humoru artykuły prasowe. W 1865 roku 
zyskał jednak pewien rozgłos inną formą - opowiadaniem O sławnej skaczącej 
żabie z Calaveras. To sprawiło, że został zatrudniony jako reporter i kores-



pendent, podróżujący z grupą amerykańskich turystów po Euro
pie. Po powrocie do Ameryki napisał relację z tej wyprawy- książkę 
Prostaczkowie za granicą (1869), która wnet stała się jedną znaj
bardziej poczytnych w Stanach Zjednoczonych. 

Dzięki małżeństwu z posażną panną, w 1870 roku, mógł bez 
troski o materialny byt kontynuować działalność literacką. W ko
lejnych latach powstały powieści : autobiograficzna Pod gołym 
niebem (1872), Pozłacany wiek (1873) i najbardziej znane do 

dziś: Przygody Tomka Sawyera (1876) oraz Przygody Hucka (1884), 
również obfitujące w wiele wątków autobiograficznych. Perypetie zaradnych i dowcipnych 
„małolatów" prędko zyskały licznych czytelników, a niebawem też stałe miejsce w świato
wym kanonie literatury młodzieżowej. Z powodzeniem wytrzymały próbę czasu: są dziś po
pularne tak samo jak ponad sto lat temu. Oprócz powieści, Twain stworzył w tym czasie 
wiele krótkich form publicystycznych, w których poddał ostrej krytyce amerykańską rzeczy
wistość . 

Niestety, w 1893 roku zbankrutowało wydawnictwo, w które Twain zainwestował mnó
stwo pieniędzy; by spłacić długi, wyruszył w trasę po Ameryce i Europie, wygłaszając odczyty. 
Wielkim kłopotem dla pisarza stały się też niezapłacone honoraria za jego utwory publiko
wane bez zgody autora, a ostatnie lata życia przyniosły śmierć trojga, spośród czwórki, jego 
dzieci i żony. Wszystko to dzielnie przetrwał, ratując się niejednokrotnie wrodzonym mu po
czuciem humoru. 

Powieść Królewicz i żebrak Twain napisał w 1882 roku. Autor oparł fabułę na dokumentach 
prawniczych i kronikach z czasów XVI-wiecznej Anglii, wówczas pod rządami Tudorów, two
rząc fascynującą, pełną przygód i humoru opowieść. 

Zaczyna się ona od spotkania dwóch chłopców, którzy dla żartu zamieniają się ubraniami. A co 
dalej? Potomek rodu Tudorów zostaje wyrzucony za drzwi królewskiego pałacu i ląduje w londyń
skim rynsztoku, ulicznik Tom zaś nagle staje się królewiczem. Ostatecznie obaj chłopcy poznają do
bre i złe strony bogactwa i biedy, uczą się cenić szlachetność charakteru, mądrość i dobro„. 

Czym zakończyła się ta niezwykła zamiana ról? Dowiesz się, oglądając przedstawienie - a po 
spektaklu bez trudu poradzisz sobie z naszym quizem. 

1. Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja Księcia i żebraka: 
w średniowiecznym Paryżu 
w XVI-wiecznym Londynie 
w antycznym Rzymie. 

2. Kim był Tom Canty: 
służącym księcia Edwarda 
jego bratem 
londyńskim żebrakiem . 

3. Główni bohaterowie sztuki, Tom i Edward, zamienili się: 
zabawkami 
ubraniami 
meblami. Pozostałych zagadek poszukaj na stronie tO. ~ 





4. Ile sióstr miał każdy z chłopców: 
cztery 
jedną 

dwie. 

5. Jakie imię nosił król Anglii, ojciec księcia 
Edwarda: 

Henryk Walezy 
Henryk IV Burbon 
Henryk VIII Tudor. 

6. Książę Edward tłukł orzechy: 
młotkiem 

kamieniem 
królewską pieczęcią. 

7. Tom, jako książę Edward, uniewinnił 
kobietę oskarżoną o: 

sprowadzanie burzy 
kradzież 

leczenie ziołami. 

Jeśli chcesz sprawdzić swoje odpowiedzi, 
dokładnie przejrzyj program i poszukaj klucza. 

8. Niewiele brakowało, a nierozpoznany 
- w żebraczych łachmanach - książę 
Edward zostałby złodziejem. 
Przed przestępstwem uratował go: 

ojciec Toma 
Miles Hendon 
strażnik królewski. 

9. Jak miała na imię ukochana Hendona: 
Edyta 
Mary 
Bet. 

10. Tower to: 
dawne londyńskie więzienie 
dzielnica Londynu 
rzeka płynąca przez Londyn. 
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Pierwsze wystawienie sztuki jest ważnym momentem dla całego zespołu teatralnego. 
To bowiem również pierwsze spotkanie z widzami tego przedstawienia, które zawsze ma 
uroczystą oprawę. 

Jeśli nie wiesz albo zapomniałeś, jak nazywa się taki spektakl, odpowiedzi szukaj wyżej -
w pionowej wyróżnionej kolumnie. Lecz aby znaleźć rozwiązanie, najpierw musisz rozwiązać 
osiem zagadek, w których zostały ukryte różne słowa związane z teatrem. 

1. Ruchoma część podłogi sceny, z możliwością otwierania, zamykania, czasem opuszczania 
i różnicowania poziomu tej podłogi . 

2. Projektuje teatralne dekoracje i kostiumy dla aktorów. 
3. Miejsce gry aktorów albo fragment sztuki teatralnej . 
4. Tworzy muzykę do spektaklu. 
5. Organizuje pracę zespołu za kulisami i czuwa nad przebiegiem przedstawienia. 
6. Podpowiada aktorom tekst, gdy zdarzy im się zapomnieć słowa wygłaszanej kwestii . 
7. Zasłona, która oddziela sceną od widowni. 
8. Dodatkowe objaśnienia autora w sztuce teatralnej, tzw. tekst poboczny. 



Pisze nową, oryginalną sztukę dla teatru albo 
adaptuje, czyli przystosowuje na potrzeby 
sceny, fabułę jakiejś powieści, opowiadania 
itp. Tworzy tekst dramatu, w którym cała ak
cja i wiedza o postaciach mieści się w dialogu, 
czyli rozmowie; krótko mówiąc: pisze tekst 
z podziałem na role. Jeżeli są konieczne do
datkowe objaśnienia (np. informacja o tym, 
z której strony sceny wchodzi na nią aktor), 
uzupełnia dialog tekstem pobocznym, czyli 
didaskaliami. 

s4 z./wdilts,z CXfitcznih/ 
aktor, reżyser teatralny, autor scenariuszy; pochodzi z Bytomia. 
Absolwent wrocławskiej PWST i reżyserii w Warszawskiej Akade
mii Teatralnej na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Był ak
torem Teatru Rozrywki w Chorzowie, a następnie wrocławskiego 
Teatru Lalek. Jako reżyser współpracuje z teatrami w: Łodzi, Szcze
cinie, Rzeszowie, Gdańsku, Rabce, Zielonej Górze, a także w Finlan
dii. Jest wykładowcą Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Pięk
nych w Turku (Finlandia) i Wyższej Szkoły Mediów ARTo w Jarven
paa koło Helsinek, prowadzi warsztaty teatralne w wielu fińskich 
ośrodkach teatralnych. W latach 2001-2005 był dyrektorem Teatru 
Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Od 2007 roku kieruje 
Teatrem im. H. Ch. Andersena w Lublinie. 

~S.-~~~ 
aktor, reżyser, dyrektor teatru „Miniatura" w Gdańsku. W la
tach 1985-1988 reżyserował w Teatrze Dzieci Zagłębia w Bę
dzinie, jako reżyser współpracował także ze scenami dra
matycznymi w: Elblągu, Bydgoszczy, Olsztynie, Wałbrzychu, 
Gorzowie, Tarnowie i Koszalinie. Z zespołem gnieźnieńskiej 
sceny pracował już kilkakrotnie. W latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku na naszej scenie reżyserował dwa spekta
kle: Niezwykłe przygody pana Kleksa według J. Brzechwy 
oraz baśń Iwan, carski syn. Szare wilczysko i inni Włodz i 

mierza Masłowa. Po kilkunastoletniej przerwie przygotował 
scenicznie Calineczkę według H. Ch. Andersena (2002) oraz 
zabawną adaptację powieści H. Loftinga Doktor Dolittle 
i przyjaciele (2006) . W ubiegłym roku zrealizował Dyla So
wizdrzała Grigorija Gorina, spektakl dla widzów dorosłych . 

Najprościej mówiąc, to ktoś, kto 
obmyśla cały przebieg przedsta
wienia teatralnego (lub filmu). 
Na stałe zadomow~ się w teatrze 
w XIX wieku i odtąd kieruje spek
taklem, decyduje o wszystkim, 
co wpływa na artystyczny kształt 
przedstawienia. Wie, jak ma wy
glądać jego całość, organizuje 
pracę zespołu teatralnego. Moż
na powiedzieć, że jest jak kucharz 
doskonały, który przygotowuje 
np. zupę: dodaje rozmaite skład
niki, od początku wiedząc, jaka ta 
zupa ma być - kwaśna czy słodka, 
chuda czy tłusta itd. 

Reżyser, kiedy tworzy spektakl, 
zasiada na widowni, stając się 
pierwszym widzem, dla którego 
autor napisał tekst. Przed nim ak
tor próbuje sceny, w porozumieniu 
z reżyserem scenograf tworzy de
koracje i wymyśla dla aktorów ko
stiumy, kompozytor pisze muzykę, 
a choreograf proponuje, jak akto
rzy mają się poruszać na scenie. 
Dzięki niemu wszystkie elementy 
teatralnego tworzywa łączą się 
w całość - stają się spektaklem. 
Kiedy próby się kończą, ów „widz 
doskonały" umyka z widowni, 
ustępując miejsca publiczności. 



W'1a see zfw 
scenograf i kostiumograf. Po ukoń
czeniu Akademii Teatralnej w Odes
sie (Ukraina) pracowała w tamtej
szej wytwórni filmowej. We Lwowie 
projektowała kostiumy dla rewii es
tradowej i współpracowała, jako sce
nograf, z Eksperymentalnym Teatrem 
Młodzieżowym . W latach 1992-
-2002 była scenografem, kostiu 
mografem i kierownikiem warsz
tatów scenograficznych Opery 
Bałtyckiej w Gdańsku . Przez kilka 
lat wykładała w gdańskiej Akade
mii Sztuk Pięknych. 

Najważniejszy współpracownik 
reżysera. Jemu zawdzięczamy or
ganizację przestrzeni scenicznej 
i wygląd postaci grających w sztu
ce. Właśnie on przygotowuje pro
jekty zabudowy sceny, a także 
kostiumów i rekwizytów. Dzięki 
wyobraźni i umiejętnościom sce
nograf a, w obrębie sceny, a czasem 
i poza nią, zostaje wyznaczona 
przestrzeń, w której żyją bohatero
wie przedstawienia. 

Gdy aktorzy pod kierunkiem 
reżysera pracują na próbach, sce
nograf zanosi projekty do teatral
nych pracowni. Spotyka się ze sto
larzami, ślusarzami, z teatralnym 
dekoratorem, nadzoruje budowę 
dekoracji i wytworzenie niezbęd
nych rekwizytów. Regularnie od
wiedza pracownię krawiecką: tam 
nadzoruje dobór tkanin na kostiu
my, uzgadnia sposób ich wykona
nia, a później uczestniczy w przy
miarkach. Kilka dni przed premierą 
spotyka się z aktorami, reżyserem 
i zespołem technicznym podczas 
tzw. próby technicznej. Potem 
przystępuje do przygotowania 
scenariusza świateł scenicznych, 
są one bowiem nieodłąanym i za
razem ostatnim etapem tworzenia 
scenografii. Na koniec jeszcze tylko 
trzy próby generalne- i wymyślony 
przez scenografa świat ożyje pod
czas pierwszego spotkania z wi
dzami, czyli przedstawienia. 

Przedstawienie rzadko obywa 
się bez muzyki; jest ona ważnym 
tworzywem teatralnym. Bywa 
zapożyczona z kompozycji już ist
niejących (jest wtedy opracowa
na na potrzeby przedstawienia) 
lub komponowana specjalnie dla 
określonej sztuki - tak jak w przy
padku Księcia i żebraka. W spekta
klu pełni rozmaite funkcje: tworzy 
nastrój, podkreśla najważniejsze 

momenty przedstawienia, zapo
wiada zmianę sytuacji czy wejście 
postaci, a niekiedy rytmizuje słowo 
i gest oraz łączy niespójne składniki 
widowiska. Ułatwia przekazanie 
pewnych treści w formie piose
nek, które czasami są motywem 
przewodnim spektaklu, a bywa, 
że stają się popularne i poza sceną, 
zaczynając żyć własnym życiem. 

<!Piol/v Salduvv 
kompozytor, pianista i dyrygent. 
W latach 1994-2001 był kierow
nikiem muzycznym Teatru Pol
skiego w Bydgoszczy. Jest auto
rem muzyki kilkuset piosenek i do 
programów radiowych oraz te
lewizyjnych (m.in.: Piraci, Twarz 
tygodnia, Niespodzianka, Ściśle 
jawne), a także kompozytorem 
utworów orkiestrowych, chóral
nych i fortepianowych. Znaczna 
część jego dorobku twórczego 
to muzyka do ponad 30 spek
takli teatralnych. Od 2000 roku 
występował w telewizji Polsat, 
w popularnym talk-show Ma
riusza Szczygła Na każdy temat, 
od 2003 był współgospodarzem 
programów Joker i Rozmówki 
polsko-polskie w TV4, prowa
dząc od fortepianu zespół Sala
ber Band. Jest też autorem mu
zyki do tych programów. 

Czytając opracowania o początkach teatru, 
dowiecie się, że sceniczne widowisko naro
dzijo się z ruchu. Niezależnie od tego, czemu 
służyło - zabawie, praktykom magicznym 
czy religii - zawsze zawierało wiele jego ele
mentów: taniec, skoki czy pozorowaną wal
kę na miecze albo szpady. Wraz z rozwojem 
sztuki teatralnej ruch sceniczny zyskiwał na 
znaczeniu, obrastał w różnorodne formy. 
Bo każdy ruch aktora na scenie - nawet 
wtedy, gdy tylko idzie, kaszle albo wstaje 
z krzesła - służy powiadomieniu o czymś 
widza. Stąd dbałość choreografa o to, aby 
ruch sceniczny był wyrazisty, czytelny dla 
odbiorcy i harmonijnie współgrał z innymi 
składnikami tworzywa teatralnego. 

absolwent Państwowej Średniej Szkoły Baletowej w Poznaniu 
(1965). Pod kierunkiem choreografa Conrada Drzewieckiego 
przeszedł wszystkie szczeble kariery tancerza - od członka ze
społu baletowego do solisty Polskiego Teatru Tańca i Opery Po
znańskiej. Później poświęcił się tylko teatrowi, realizując układy 
choreograficzne do wielu spektakli, wystawianych m.in. na sce
nach: Poznania, Legnicy, Częstochowy, Elbląga, Zielonej Góry, 
Płocka i Jeleniej Góry. 

Od wielu lat stale współpracuje z Teatrem im. A. Fredy: na jego 
scenie zadebiutował, jako choreograf, w 1982 roku. Od tamtej 
pory opracował ponad 40 przedstawień, zarówno dla dorosłych, 
jak i dziecięcej publiczności . 



Kierownik techniczno-gospodarczy 

Z-ca kierownika techniczno-gospodarczego 

Kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 

URSZULA WOJTUAK 

KRZYSZTOF SOLEN IEC 

MIECZVSŁAW FRĄCKOWIAK 

fryzjerska 

krawiecka damska 

krawiecka męska 

plastyczna 

garderobiane 

elektra-akustyczna 

stolarsko-ślusarska 

montażyści dekoracji 

PRACOWNIE 

MARIA SUCHOLAS 

DANUTA FRE ITAG - (ZvżYK , JUSTYNA JACKOWIAK, ANIELA BONE 

PAULINA PARULSKA-PATALAS, GRAŻYNA S1óDMIAK, ELŻBIETA KRUPA 

KRZYSZTOF DZIONEK 

TERESA NAWROCKA, IZABELA STAMM 

BOGDAN STACHOWIAK, GRZEGORZ KLUQKA, ZBIGNIEW NAWROCKI 

KRZYSZTOF (HORBIŃSK I , MICHAŁ DURAJ, ANDRZEJ WACHOWSKI 

TADEUSZ BOSACKI, LESZEK NOWAK, JULIAN WOJTCZAK 

Redakcja i opracowanie graficzne 

MAŁGORZATA URBANIAK 

W programie wykorzystano portret Marka Twaina, fot. FReRES ABDULlAH (1867) 
oraz - na str. 12-15 - rysunki KRZYSZTOFA DZIONKA. 
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Przygotowanie wydawnicze 

ars nova. Poznań, ul. Grunwaldzka 17 
Opracowanie techniczne i łamanie 

KRZYSZTOF STEINKE 
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Druk i oprawa 

JM STEFKO, Komorniki, ul. Platynowa 19 
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BIURO TURYSTYCZNE 
F.W. „EWA" 

os. Bolesława Śmiałego 2c 
60-682 Poznań 

tel/fax +4861 8256807, kom .0502 13 I 525 
Zezw.Woj.Wlkp. Nr225 

TANIE PRZEJAZDY AUTOKAROWE 
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