


Arabelę oglądałam, gdy byłam dzieckiem. Zdecydowanie za małym, by rozumieć niuanse socjalistycznej 

Czechosłowacji , ale w sam raz dużym, by podkradać babci pierścionki i przekręcać jeden po drugim na palcach 

w nadziei, że stanie się coś niezwykłego. Próby czarowania i zamieniania rodziców w jamniki dziwnym trafem 

skończyły się niepowodzeniem, ale fascynacja dwoma przenikającymi się światami - tym rzeczywistym i tym 

baśniowym - została . Dlatego, gdy Paweł Aigner zaproponował mi napisanie adaptacji serialu, najpierw po

myślałam: Ktoś miły przekręcił dla mnie pierścień, ale potem, kiedy ponownie, po latach, oglądałam Arabelę, 

sama niemal przekręciłam się twórczo na tamten świat. Jak to ogarnąć?? Trzynaście odcinków i dziesięć razy 

tyle bohaterów, a każdy istotny dla fabuły. Wszyscy wydali mi się nie tylko potrzebni, ale i ciekawi. Gdyby na 

scenę przełożyć pierwsze rysy adaptacji, spektakl trwałby dobę, a teatr musiałby zainwestować w prowiant 

i śpiwory. Z żalem unicestwiałam postaci Wodnika, złodzieja Fouska, Długorękiego ... A potem zadałam so

bie pytanie: Co tak naprawdę pamiętam z Arabeli, oglądanej dawno temu z kubkiem kakao w dłoniach? Co 

okazało się na tyle ważne, że zostało w głowie na wiele lat? I to był klucz. A właściwie płaszcz, czarodziejski, 

do przenoszenia się między światami - scenariusza serialu i tekstu scenicznego. Kursowałam między jednym 

światem a drugim, przemycając pod płaszczem wątki i postaci dla mnie najcenniejsze. Postanowiłam odejść 

też od realiów socjalizmu, bo choć w filmie patrzy się na nie z sentymentem, dla dzisiejszej młodej widowni 

byłyby nieczytelne. Poza tym osadzenie rodziny Majerów w naszych czasach otwierało nowe możliwości. Gra 

konwencjami - tradycyjnego świata baśni z na wskroś współczesną i bliską nam wszystkim rzeczywistością 

okazała się być grą wymagającą i przyjemną. Na tym zderzeniu opiera się w dużej mierze komizm adaptacji. 

To wpłynęło na pojawienie się przestrzeni, jakich nie znajdą Państwo w serialu, jak choćby Kraina Kiczu, czyli 

świat złych bajek, w którym spotykają się umysłowa papka i estetyczna pustka, serwowane dzieciom przez 

niektóre stacje telewizyjne. 

Zabrzmi to być może banalnie, ale w moim odczuciu Arabela to opowieść o tym, jak z niemożliwego zrobić 

możliwe. Niemożliwe, że świat, który znamy z książek i historii opowiadanych przed zaśnięciem, nagle dzwoni 

do drzwi i bezpardonowo wchodzi do kuchn i. Niemożliwe, że przez czyjeś widzimisię stare dobre zakończenia 

stają na głowie, Kapturek pożera myśliwego, a Krasnoludki rozpętują rewolucję. Niemożliwe, że postać raz 

napisana, od strony pierwszej do ostatniej trywialna i ckliwa, nagle odkrywa, że może być zupełnie inna, taka 

jak chce. I niemożl iwe, że mimo iż nic nie jest tak jak powinno, a za każdym rogiem czai się chaos, wszyscy 

żyją długo i szczęśliwie. A przecież żyją! Bo wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy jakiegoś zbuntowanego 

czarodzieja drugiej kategorii, który zdrowo namiesza. W takich rewoltach czają się najlepsze historie, zarówno 

w baśniowym świecie, jak i w tym naszym. 
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KRÓL 
To niewiarygodne! To oburzające! 
System nam się wali, zaraz zgaśnie słońce! 
Ktoś mi władzę kradnie, ktoś mi z córką zwiewa 
A ja muszę stać tutaj i śpiewać! 

CZAROWNICA 
Ale ja mam pecha, tu wojna baśniowa 
Królestwo w opałach, a mnie boli głowa 
Żołnierz z migrenami to pożytek marny 
Zostanę i trochę tu ogarnę ... 

WSZYSCY 
O wojno, o wojenko, czas najwyższy na cię 
Prawa wojny proste: tam wróg, a tu przyjaciel 
Z przyjacielem ramię w ramię się ustawmy 
Żywot nasz na szaniec postawmy. 

CZAROWNICA 
Czy bielmo w oku mnie nie zmyliło 
Czy czyrak pękł i zmącił mi wzrok 
Mój czarny panie, zobacz jak tu miło 
Tym miejscem włada terror i mrok 

Makabra, potworność, zgroza 
Ohyda, smród i brud 
Brutalnej zemsty prognoza 
Na czarne serca miód 

PETR 
Imienia twego nie znałem 
Dopóki cię nie spotkałem ... poznałem ... 
I się jak szczeniak zakochałem ... 
Choć znamy się ledwie dzień 
Wiem, znasz mnie lepiej niż sam się znam 
To dziwne, lecz nie boję się 
Wyśpiewać ci wszystko ... 

ARA BELLA 
Wymyślę z tobą własną baśń 
Nienapisaną, słów brak I Nienapisaną, słów mi brak 

PIOTR 
Pokażę ci prawdziwy świat 
Nagle piękniejszy się stał 

ARABELLA 
Wyśnijmy razem milion snów 
Roztańczmy się w nich 
Korony strąćmy z głów 

RAZEM 
Skąd ty się wziąłeś/wzięłaś 
Gdzie byłeś/byłaś przez cały ten czas 
Co robić, powiedz 
Tak bardzo chcę uwierzyć w nas 

Kocham cię 

WSZYSCY 
Bo chociaż baśń się pozmieniała, 
I choć stanęła na głowie tu nam 
I choć nie każdy ją rozumie 
A nawet kończy inaczej niż chciała 
To ślub, to ślub ... To ślub!!! 

Trzydzieści trzy lata temu, gdy wschodnia część Europy pogrążona była w komunizmie, w jednym z państw tego 

naszego obozu powstał niezwykły serial, przyciągający przed telewizory zarówno dzieci, jak i dorosłych . Do życia 

powołali go reżyser Vaclav Vorlićek, nazywany królem komedii i scenarzysta wielu produkcji dla dzieci i młodzieży 

Milos Macourek. Obaj twórcy pracowali ze sobą już wcześniej m.in. przy filmach Kto chce zabićJessi?{l 966), Jak utopić 

doktora Mroczka (1974) i Szpinak czyni cuda! (1977). 

Akcja Arabe/i dzieje się naprzemiennie w Krainie Baśni i rzeczywistym świecie ówczesnej, socjalistycznej Czecho

słowacji, której realia zostały nieco złagodzone na życzenie zlecającej serial zachodnioniemieckiej telewizji WDR. 

Mimo to twórcom cyklu udało się przemycić krytykę komunistycznej rzeczywistości i pokazać jej absurdy - postaci 

z poprzemienianych przez Rumburaka bajek wiedzą, że robią coś, co jest złe i bezsensowne {np. Vilibald, który nie 

budzi pocałunkiem ~piącej Królewny, tylko ją okrada), ale nic nie mogą na to poradzić, bo ktoś tak zadecydował i tak 

musi być. 

Spora dawka humoru {żarty słowne, liczne gagi sytuacyjne, czy wspomniane wyżej absurdy), wartka akcja, 

pełna niespodziewanych zwrotów i świetne aktorstwo - w roli Karela Majera wystąpił znany czeski aktor Vladimir 

Mensik- sprawiły, że Arabela zyskała miano najpopularniejszej produkcji telewizyjnej w tamtym okresie. Odniesiony 

sukces skłonił czeską telewizję do wyprodukowania w 1993 roku drugiego sezonu zatytułowanego Powrót Arabe

/i, przedstawiającego dalsze losy bohaterów, jednak mimo starań nie zyskał takiego oddźwięku jak część pierwsza. 

Być może jednym z powodów były zmiany w obsadzie: rolę tytułową zagrała inna aktorka, zabrakło postaci Karela 

Majera {Mensik umarł parę lat wcześniej) . Równie nietrafioną kontynuacją pierwszego cyklu okazał się nakręcony 

w 1984 roku pełnometrażowy film pt. Rumburak, pokazujący perypetie czarodzieja w świecie ludzi. 

Arabe/a przypadła do gustu nie tylko Czechom i Słowakom, pokochali ją także widzowie innych narodowości . 

W Polsce pierwsze odcinki serialu wyemitowano w niedzielnym Teleranku na przełomie lat 70. i 80., z chwalonym 

przez fanów dubbingiem {głosu bohaterom użyczyli m.in.: Anna Gornostaj, Wojciech Machnicki, Jacek Czyż i Zofia 

Gładyszewska) . W późniejszym czasie Arabelę regularnie wznawiały liczne stacje telewizyjne {w wersji z dubbingiem 

lub lektorem), a obie części - łącznie trzydzieści dziewięć odcinków - zostały wydane na DVD. 

Przygody pięknej królewny Arabeli i zakochanego w niej złego czarodzieja Rumburaka wciąż cieszą się zaintere

sowaniem widzów w każdym wieku. I nic w tym dziwnego - czyż każdy z nas nie jest po trosze dzieckiem? 
{JO) 



Om~rn111Uhn1oin Ul!Jwuu-•• „„. 1u1b 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Adam Orzechowski 

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - Główny księgowy: Bolesława Plewa 
Zastępca dyrektora ds. programowych - Kierownik literacki: Cezary Niedziółka 

Dramaturg: Jakub Roszkowski 
Kierownik działu produkcyjno - eksploatacyjnego: Tomasz Wojciechowski 

Kierownik działu księgowości: Grażyna Florek 
Kierownik działu promocji I marketingu: Marcin Trzeciakowski 

Kierownik działu zarządzania majątkiem: Lucyna Zaradna 
Administrator Sceny Kameralnej: Krystyna Łukawska 

Koordynacja pracy artystycznej: Marta Nikel 
Koordynator projektów: Honorata Fiborek, Małgorzata Zamorska 

Radca prawny: Igor Buczkowski 
Sekretariat: Kamila Sidor 

Dział produkcyjno-eksploatacyjny: zastępcy kierownika: Iwona Tynda, Bogdan Rokita, Krzysztof Puzio 
Producenci: Anela Baranowska, Dariusz Po1aczało, Iwona Derengowska 

Pracownia elektro-akustyczna: Bogdan Gaczoł, Zdzisław Graczyk, Przemysław Kalemba, 
Adrian Krawczyk, Mariusz Kramek, Rafał Knyler, Marek Mankiewicz, Piolr Piniecki, Marcin Raatz, Cezary Wybraniec 

Montażyści : Krzy1z1of Bąk, Wojciech Cegiełkowski, Aleksander Dudziński, Jacek Głodowski, 
Wojciech Jakubiak, Krzymof Konieczny, Grzegorz Kul, Piolr Piechocki, Andrzej Puzio 

Rekwizytorzy: Iga Piechola, Kalarzyna Bis, Jerzy Marcin Kosiła, Michał Lipski, lukasz Zieliński 
Pracownia krawiecka: Ewa Gostomska, Czesław Kacprzak 

Garderobiane: Wanda Bis, Anna Serafin, Kazimiera Stasiuk, Dorota Rozwadowska, Agnieszka Poroszewska, Marzena Tyszkiewicz 
Pracownia fryzjersko-charakteryzatorska: Magdalena Dusza, Katarzyna Juchacz, Krystyna Winiarska 

Administracja: Małgorzala Ru1kowska, Mirosław Dziergowski 
Zamówienia publiczne i Inwestycje: Sławomir Niedziela 

Kslęgowośl: Ewa Baranowska, Mirosława Czerniawska, Joanna Gryszkiewicz, Dorota Łuczak, Stella Stańska, 
Dział promocji i marketingu: Jolanla Drogosz, Justyna Ludwichow1ka, Julia Oslrowska, Grzegorz Kwia1kow1ki 

Kasy biletowe: Katarzyna Kutuzow-Szkuat, Agnieszka Weber, Aleksandra Weber, Maria Zawadzka, 
BHP: Wiesław By11ron 
P-poż: Piolr Reguła 

Teatr Wybrzeże, BO-Bl4 Gdańsk, ul. Sw. Ducha 2 
teł. : SB 3017021, faks: 58 3012046 
e-maił: sekrmria1@1ea1rwybrzeze.pl 

www.teatrwybrzeze . pł 

rezerwacja i sprzedaż biletów: 
teł . :5830113 28 

e- maił: bile1y@1ea1rwybrzeze . pl 

Prawa autorów stenariusza reprezenlllje ZAiKS 

projekt plakatu: Bohdan Bu1enko 
zdjęcia z próby: Dominik Werner 

Specjalne podzię kowania dla Magdaleny Przydatek 

GDAŃSK _ ...... 

Org11nlntoraml THtru Wybrzei e s-_: 
Minlsterslwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego 
oraz Samorząd Województwa Pomorskiego 

s,„.t 

llhtlalantwo 
Kultury 
I Dzfecldctwm - -

• 
~rp.pl „ 

Sezon artystyczny 2011 /2012 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, pana Mieczysława Struka 


