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Część włoskich imion i nazwisk niektórych boha
terów naszego spektaklu może sprawiać trudność 
w wymowie, młodych widzów z pewnością zainte
resuje też ich znaczenie. Zapoznajcie się więc z, za
mieszczonym niżej, słowniczkiem, poćwiczcie wy
mowę tych obcych słów, a na koniec spróbujcie 
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego jeden z kotów 
zwie się Zoppino? 
Bananito - Bananek 
Benwenuto - dosł. „mile witany", „miły gość". 

Brak odpowiednika w języku polskim; znaczenie 
słowa można oddać staropolskim imieniem 
Miłogoszcz 

Giacomone (czyt. Dżacomone) - Duży Jakub 
Gianni (czyt. Dżanni) - Jan 
Gelsomino (czyt. Dżelsomino)- Jaśmin 
Pannocchia (czyt. Pannokja) - Wiecha (rodzaj 

kwiatostanu) 
Romoletta - zdrobnienie od imienia Romola; 

nie ma polskiego odpowiednika 
Zoppino (czyt. Dzoppino) - Kulasek 
Colombina (czyt. Kolombina) - Gołąbeczka. 

Ta postać oraz Arlekin wywodzą się z dawnej 
komedii włoskiej delf'arre (co znaczy dosłownie 
„teatr zawodowy"), która narodziła się we 
Włoszech, w połowie XVI wieku. Był to teatr 
oparty na improwizacji: scenariusz tylko ogólnie 
rysował przebieg akcji, na jego podstawie 
aktorzy zaś improwizowali sytuacje sceniczne, 
uwzględniając reakcję publiczności. Wszystkie 
postacie, na stałe określone, dzieliły się na 
poważne i komiczne. Colombina i Arlekin, role 
poważne, byli parą zakochanych. Spełnieniu ich 
miłości przeszkadzali m.in. Pantalone i Dottore -
dwaj komiczni starcy. 

Gelsomino 
w Kraju Kłamczuchów 

~tótJa i W!fl.eJria Tomasz Szymański 
,~w/ia Barbara Zachmoc 

H1L1Z!Jka Wojciech Głuch 
Marcin Dominik Głuch 

~Jia Juliusz Stafida 
~if!J1bir, Jarosław Krenz 

oJ.!fl.WW!fl.etra Michał Frydrych 

tMJMeit Ewa Malicka 
,u/!a Mal!dalena Pomierska 

W spektaklu wykorzystano słowa piosenek, które Gianni 
Rodari dołączył do swej powieści, również w przekładzie 
Hanny Ożogowskiej. Pozostawiając ich ocenę czytelni
kom, autor opatrzył je żartobliwą uwagą: „Do przygód 
Gelsomina dodałem kilka jego piosenek - wesołych, po
ważniejszych i całkiem poważnych. Wybierzcie te, które 
wam się podobają, a o pozostałych możecie zapomnieć". 
Właśnie tak postąpili nasi teatralni kompozytorzy: wy
brali kilka tekstów i napisali do nich muzykę. Wojciech 
Głuch skomponował melodie piosenek: Kłamscwa, Obiad 
i kolacja, Imię, Przysłowia Ge/somina, Piosenka angielska oraz 
Zabawa w „gdyby", Marcin Dominik Głuch jest autorem 
muzyki utworów: Ośla historia, Kocia gazera, Tęcza, Żarcik, 
Historia o Rybie-Młocie, Dan-din-durki, Siwe włosy, Kieszenie 
Gelsomina i Chleb. 
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Zanim przygody Gelsomina zagościły na naszej scenie, po
znały je dzieci w wielu krajach, aytając powieść Gianniego 
Rodariego. To włoski pisarz, autor książek dla dzieci, znany 
nie tylko w jego ojczyźnie. Piszemy o nim niżej; jeśli przeczy
tasz ten tekst, z pewnością bez trudu odpowiesz na pytania 
zamieszaone na sąsiedniej stronie. 

Gianni Rodari 
Włoski pisarz, ta kie nauczyciel i dziennikarz; żył w latach 19!0-1980. Urodził się w niewielkiej 
miejscowoś ci Omegna, w Piemoncie - regionie w północno-zachodniej części Włoch. W mło
dości pracował jako nauczyciel, potem jako dziennikarz; twórczość dla dzieci podjął, mając 
30 lat. 
W tej dziedzinie wprowadził wiele nowości. Odszedł od dotychczasowego - przesłodzonego 

i nienaturalnego - języka włoskiej poezji dziecięcej na rzea utworów, w których do małego 
odbiorcy mówi wprost i w sposób mu bliski. Często odwołuje się w nich do sytuacji i zdarzeń 
z życia codziennego włoskich dzieci. Lecz, z drugiej strony, jego zarówno poezja, jak i proza 
niosą ogromny ładunek fantastyki, równie lubianej przez najmłodszych. 
Wnet uznany za mistrza gatunku, stał się jednym z najpopularniejszych we Włoszech autorów 
literatury dla dzieci. Uznanie zyskały również jego prace teoretyczne poświęcone tej literaturze 
oraz wychowaniu dzieci. Pisarz jest laureatem wielu nagród, w tym tzw. Małego Nobla - Me
dalu Hansa Christiana Andersena, przyznanego mu przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla 
Młodych w 1970 roku. 

Najpopularniejsze utwory G. Rodariego, tłumaczone takie na język polski, to: 
Opowieść o Cebu/ku (1951), Podróż błękitnej strzały (1953), 
Ge/somino w Kraju Kłamczuchów (1958), Bajki przez telefon (1960), 
IJrt na niebie (1966), Był sobie dwa razy Baron lamberta (1978) 
i Gondola widmo (1978). 



Oglądając nasze przedstawienie, usłyszysz wiele muzyki, 
w cym piękne piosenki. Te melodie skomponowali Woj
ciech Głuch i jego syn, Marcin Dominik Głuch. Pozwólcie, 
że przedstawimy wam obydwóch panów. 

Kompozytor, dyrygent, aranżer; absolwent warszawskiej Akademii Muzyanej. Auror 
wielu utworów muzyki filmowej i teatralnej. Założyciel i dyrygent Chorus Polonicus Go

choburgensis - polskiego chóru działającego w Goceborgu, przez wiele lat kierownik 
muzyczny Studenckiego Teatru Satyryków i Teatru Rozmaitości w Warszawie. Współ
pracował reż m.in. z Polskim Radiem i Telewizją oraz ze Studiem Opracowań Fil
mów, a jako pedagog- z wieloma uczelniami muzycznymi i teatralnymi. 
Skomponował m.in. muzykę do filmów: Spokojne loca (1981), Miłość z liscy przeb<?iów 
(1984) oraz do znanych seriali telewizyjnych, jak: Gazda z Diabelnej (1979), Zycie 
Kamila Kuranta (1982.) i Królewskie sny (1988). Jako kompozytor ponad 70 razy 
współpracował z zespołami teatralnymi w całej Polsce, jest autorem muzyki do 
wielu spektakli muzycznych i musicali; co m.in.: Lizyscrata (1972.), Dyl Sowizdrzał 
(1978), Damy i huzary (1983, 1988), Alicja w Krainie Czarów (dla różnych scen 
teatralnych opracowywał ją aż dziewięć razy), Panna Iicli-Putli (1982., 1986), 
Kariera A/fa Omegi (1981), Kordian (1984), Okno miscrza świata (2.002.), Poza rze
czywistością (2.007) i, niedawno wystawiona w warszawskim Teatrze Rampa, 
Awancura w piekle (2.008). 
Wśród innych dzieł W. Głucha warto wspomnieć: Glorię na chór i orkiestrę, 
Formacion na orkiestrę kameralną, Multiple 98 i Mulcicion 99 na pięć trąbek oraz 
miniatury fortepianowe, pieśni i muzykę baletową Syncax na dwa fortepiany. 
W 2.007 roku skomponował i wydał drukiem Pieśni do wierszy poetów powsta
nia warszawskiego. 

lJ@ lat minęło 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na kolejnych kartach poświęconych jubileuszowi Tomasza 
Szymańskiego, dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, pnypominamy jego prace 
reżyserskie adresowane do dziecięcej widowni naszej sceny. 

o ~ 

fKJA!LWW ff6Ą m J~r ~MfM1I#1 
Żadna lirerarura dziecięca (poza nielicznymi wyjąckami] nie może się równać - jeśli chodzi o wzbogacenie we
wnętrzne i przynoszone sacysfakcje, i co zarówno w przypadku dzieci, jak dorosłych - z wywodzącą się z folkloru 
baśnią. iJ prawda, że w warstwie zewnęcrznej baśnie niewiele mówią o specyficznych warunkach życia we współ
czesnym społeczeństwie masowym: baśnie powscały na długo przedcem, zanim literacura dziecięca pojawiła się 
w historii. Jednak o wewnętrznych problemach isrocy ludzkiej i właściwych sposobach radzenia sobie z jej rrudnym 
położeniem w każdym społeczeństwie ba5nie mówią znacznie więcej niż jakikolwiek inny rodzaj opowieści dostęp
nych dziecku. Ponieważ dziecko ma nieusrannie do czynienia z ocaczającym je społeczeńscwem, na pewno nauczy 
się scawiać mu czoło, jeżeli cy/ko pozwolą mu na co zasoby wewnętrzne 

Bruno Bercelheim, Cudowne i pożyceczne. O znaczeniach i warcościach baśni. Przekład D. Danek. Warszawa 1985. 

Tomasz Szymariski podaas próby przedstawienia 
Kro/(JW(J Smegu; w głębi Hiacynt - Marek Fludra. 

Wychodzę z założenia, iż dopóki w dorosłym jest trochę 
dziecka, dopóki jest dzieckiem podszyty - dopóty jest 
w nim wielka ciekawość świata, swoista świeżość spoj
rzenia i naiwna wiara w zwycięstwo dobra. Dlatego lubię 
w sobie pielęgnować tę „dziecięcą" stronę osobowości 
i wielką frajdę sprawia mi dialog z dzieckiem, z dziecięcą 
widownią - właśnie pnez realizowane dla niej spektakle. 
Teatr dla dzieci jest mi iscocnie bliski. Jestem szczęśliwy, 
gdy mogę wyartykułować w przedstawieniach dla ma
łych widzów swój zachwyt nad światem, nad jego urodą, 
ale i nie ukrywać, że kawałki rozbitego lustra tkwią w ser
cu każdego z nas, ranią nas i stale przypominają o ciem
nych stronach naszego życia. 

Uwieść widza. Z iJmaszem Szymańskim rozmawia Błażei Kuszcelski, 
[w:] Tearr im. Aleksandra Fredry. Poznań .2.006. 



Zainteresowanie literaturą i teatrem zaszczepił Tomaszowi ojciec, rozmiłowany w poezji, 
szaególnie w twórczości ]ana Kasprowicza. Dlatego od szkoły podstawowej Tomasz był 
związany z wieloma grupami teatralnymi, m.i n. z teatrzykiem „Maseaka" w poznańskim 
DoDll Drukarza, nad którym matczyną wręa opiekę roztoczyła Irena Osuchowska -
znana aktorka I animatorka ruchu amatorskiego. W tym czasie - była to druga połowa 
lat pięćdziesl tych - zwróciła na niego uwagę poznańska telewlzJa I Tomek występował 

wlelu prosramach artystyczno-edukacyjnych. Grał m.i n. Hucka Finna w Przygodach 
imka 5'ow)era, a nawet młodego Beethovena w Trzech akordach autorstWa dwóch poznań
skich dziennikarzy, Ryszarda Urbana I Tadeusza Halucha. 

Edmund Pletryk, Dyrektor, „Dziennik PoznańSkł" z 15 XI 1995. 

Wprawdzie nie urodził się w teatrze, ale, jak sięga pamięcią, zawsze coś na scenie wywi
Jał. Najpierw w dziecięcym teatrze „Maseczka" przy poznańskim Domu Drukarza. Jego 
pierwszą kreacją była rola bąka, takiego kręcącego się i nieumiejącego usiedzieć na miej
scu. Tata zrobił mu wtedy „bombiasty" kostium i w ogóle nauczył wielu wierszy, które 
Tomek chętnie recytował. Na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu zadebiutował ja ko 
Jeden z synów uczonego w Rzykach Friedricha DUrrenmatta; jego scenicznym ojcem był 
Ma rian Pogasz. Pam ięta, ie w tej sztuce wystąpił też u boku samego Jana Świderskiego, 
który w poznańskich Fizykach grał gościnnie. Z wrażenia, bo wielki aktor był nader suges
tyWny, aż upadł na scenie ... 

Błaief Kusztelski, Dyrektor Drops, „Gazeta Poznańska" z 5 IX 1997. 

Trudno uwierzyć, ale naprawdę w teatrze żyłem od dziecka, bo, jako laureat konkursu 
recytatorskiego, w 1953 roku zacząłem działania w dziecięcym teatrzyku „Maseczka", 
w poznańskim Domu Kultury Drukarza - i tak już zostało. Mam na koncie kilkanaście 
ról telewizyjnych w wieku dziecięcym, a takie działania w różnych amatorskich grupach, 
m.in. w teatrze „Studio" w Poznaniu. Tak więc z teatrem dziecięcym zetknąłem się bardzo 
wcześnie, będąc jednym z uczestników teatralnej zabawy, która pozwala marzyć - i tych 
marzeń szukam do dziś w repertuarze dla dzieci. 

Daniela Zybalanka-Jaśko, Poszukiwanie marzeń. 
Rozmowa z K>maszem Szymańskim, „Przemiany" z 5 V .2.006. 

Spektakle dla dzieci 
zrealizowane w Teatrze Im. Aleksandra Fredry 

w retyserłl Tomasza Szymańskleao 

H. Ch. Andersen 
Czarodziejskie krzesiwo 

7maNIA1984 

Benedykt Hertz 
Czupurek 

IO maNIA 1991 

Jerzy Bekker 
Czarodziejska kobza 
il WRZŚNIA 1991 

E. T. A. Hoffmann 
Dziadek do orzechów 

8mCZNtA1994 

H. Ch. Andersen 
Królowa Śniegu 
IS STYCZNIA 1995 

Maurycy Maeterlinck 
Niebieski ptak 
rJ GRUDNIA 1995 

Benedykt Hertz 
Trzewiaki sza~cia 

6 GRUDNIA 1998 

Czarodziejska lampa Aladyna 
wg Bam/ z tySiqca I jednej nocy 

13 mCZNIA !OCX 
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P~ze.wodtiik po ~wiecie dzieci~cej wyob~aźtii 
W rearralnych peregrynacjach Tomasza Szyma1iskiego baśnie rowarzyszyły mu zawsze; realizował je na długo 
zanim został dyrektorem gnieźnieriskiej sceny. Dziś trudno stwierdzić, aym w istocie były i są re wyprawy do 
baśniowej krainy: czy podejmowaną wciąż na nowo próbą powrotu do doświadczeń zebranych na scenie te
trzyku w pozna1iskim Domu Drukarza? A może urzeczywistnieniem posłannictwa, jakie winien nieść każdy 
doświadaony przewodnik po świecie dziecięcej wyobraźni, który wie, że z tych najwcześniejszych spotkań ze 
światem baśni nie wolno rezygnować? 
Zapewne właśnie poaucie rej misji zaowocowało stałą porrzebą kreacji baśniowej rzeczywistości. Wszak pielęg
nując w sobie, jak mówi, „dziecięcą stronę osobowości", doszedł do przekonania, że nie powinno przeżyć się 
dzieci11srwa bez doświadaania baśni, a najlepsza droga, która do niego prowadzi, wiedzie przez przestrze1i 
teatru - i że trzeba najmłodszych widzów nią poprowadzić, szaodrze wyposażając w moc takich doznarl. Kie
dyś staną się one bowiem fundamentem wspaniałej, rozbudzonej wyobraźni, źródłem wrażliwości na piękno 
i otwartości na drugiego człowieka. Przyniosą wzory do naśladowania i wpoją małemu widzowi przekonanie, że 
warto być samodzielnym, iść własną drogą, że trzeba brać odpowiedzialność za siebie i innych. Krótko mówiąc: 
pozwolą dziecku dojrzeć, lea zarazem pozostawią mu w sercu odrobinę rej szczególnej naiwności i ufności, bez 
której nie sposób zmieniać świata na lepszy. 
Dziś trudno stwierdzić, ile w owych przypuszczeniach jest prawdy o źródłach rej części twórczości Tomasza 
Szyma1iskiego, którą ofiarował dziecięcej publiczności. Nie ulega jednak wątpliwości, że kiedy w gnieźnieriskim 
teatrze, w 1984 roku, podjął się realizacji Czarodziejskiego krzesiwa według baśni Andersena, czynił to z wielką 
pasją i dbałością o kaidy szczegół. 
Wpisywał się bowiem w tradycję już zastaną i ugruntowaną, gdyż teatr w Gnieźnie już od początku lat sześćdzie
siątych ubiegłego wieku wzbogacał swoją oferrę repertuarową dla dorosłych propozycjami dla najmłodszych wi
dzów. Niejedno pokolenie Wielkopolan pierwszy konrakt z teatrem zawdzięaało właśnie zespołowi rej sceny, któ
ry dojeżdżał do wielu miejscowości naszego regionu, gdyż gnieźnieński teatr działał wówczas głównie w objeździe. 
Reżyser Szyma1iski zapewne nie przypuszaał wtedy, że zanim upłynie kolejne dziesięciolecie, ca placówka stanie 
się sceną stacjonarną, a on sam - już jako jej dyrektor - będzie systemaryanie dopisywał do tej tradycji nowe 
dary premier: własnych przedstawień, a także inscenizacji dla najmłodszych przygotowanych przez reżyserów, któ
rych zaprosi do współpracy. Włąanie z dzisiejszą, przez 2.0 lat powscało ich 30, 
z aego T. Szymański wyreżyserował IO. Większości z nich nie można 
już zobaczyć na scenie; poza materiałem zgromadzonym 
w teatralnym archiwum, mogą trwać już tylko we 
wdzięanej pamięci widzów i-jak wiemy-trwają. 
Nie sposób policzyć tych wszysckich karcek, 
dyplomów z podziękowaniami, listów pisa
nych jeszcze niewprawną, dziecięcą ręką, 
własnoręcznie zrobionych kolorowych 

N1ehiesk1 pc11k, scena Lbiorowa. 

serc, kwiatów i rozmaitych pamiątek, które przynoszą do teatru najmłodsi sympatycy jego przedstawień. 
W archiwalnych teczkach jest ich wiele. Na niektórych, zwłaszaa tych najstarszych, sprzed kilkunastu lat, 
już widać piętno czasu, a ich autorzy - dziś co najmniej nasra-, jeśli nie dwudziestoletni - z pewnością byliby 
skrępowani, gdyby pokazywać je publicznie. I zapewne jeszcze nie zastanawiają się nad rym, jaki wpływ na ich 
osobowość i emocjonalność, na etyane preferencje ay estetyczny gust miały tamte, sprzed lar, spotkania z te
atrem. Zapewne zrobią ro już niebawem, kiedy do teatru przyprowadzą swoje dzieci i z tym samym przejęciem 
co niegdyś będą śledzić dzieje baśniowych bohaterów, ze wzruszeniem słuchając wybuchających tuż obok nich, 
na dziecięcej widowni, spontanicznych okrzyków radości i zachwytu. Chyba dopiero wówczas uświadomią 
sobie wartość tamtego, dziecięcego doświadczenia teatralnego i na nowo odbędą podróż do świata baśni. 
Warro przy rym pamiętać, że działalność naszego teatru na rzecz dziecięcej publiczności nie kończy się wraz 
z realizacją premiery i kolejnych przedsrawie1i: przeciwnie - wówczas dopiero się zaczyna. Na podstawie wła
snych spektakli, jak i przedstawień innych twórców, dyrektor Tomasz Szymański bowiem realizuje, niezmien
nie od lat, cały program edukujący najmłodszych w dziedzinie teatru. Nie sposób wymienić wszystkich tego 
rodzaju dokonari, jednorazowych i cyklicznych; było ich wiele i pojawiły się w Gnieźnie już przed laty. Wszak 
właśnie tutaj narodził się, w 1972. roku, Młodzieżowy Ruch Teatralny ,,Proscenium", który przez trzy dekady 
wyznaaał standardy w tej dziedzinie, pod mistrzowską ręką niezapomnianego Milana Kwiatkowskiego. 

Tomasz Szyma1iski ugruntował tę tradycję, ale na tym nie poprzestał. Nadal re-
alizując projekty edukacyjne, znacznie rozszerzył wachlarz propozycji, po-

dejmując współpracę ze szkołami i przedszkolami, w rym wspiera
jąc ich własną działalność w dziedzinie teatru. Wielość i częstość 
takich inicjatyw, regularne wprowadzanie na afisz przedstawieri 
dla dzieci sprawiły, że gnieźnieński teatr zyskał- jakie pochleb-

ną - opinię sceny, której specjalnością są spektakle właśnie 
dla młodej widowni, powiązane z propozycjami teatralnej 
edukacji; doczekała się ona nawer miana „teatru pierwsze
go kontaktu". Choć to określenie może nieco żartobliwe, 
odbieramy je jako komplement i wyróżnienie, bo Teatr 
im. Aleksandra Fredry wprawdzie już od dawna zaprasza 
najmłodszych do swojej stałej siedziby i rzadko grywa 

gościnnie, Jea i tę aęść swojej ofercy, któr 
adresuje do dzieci i młodzieży szkoJnej, 
traktuje niezwykle serio i z wielkim zaan
gażowaniem. 



Lektury szkolne co zazwyczaj bardzo dobra literatura i nie widzę powodu, ieby ich nie 
grać, zwłaszcza gdy jest to zrobione dobrze. Poza tym takie jest zapotrzebowanie pu
bliczności. Jeśli chodzi o baśnie, jak mówiłem wcześniej, lubię je robić. Kaidy teatr jest 
baśnią. Lubię spotykać się z młodym widzem, który odbiera wszystko bardzo emocjo
nalnie, serio. Dla mnie to interesujące i ważne doświadczenie. 

Dobrze auję się wśród ludzi. Z i>maszem Szymańskim rozmawia Daooca Beling, nObserwator" z 13 I 2.0CX>. 

)ul tradycyjnie, 6 grudnia - w Dni u Swięrego 
Mikołaja - Tomasz Szymański wha naszych 
młodych widzów I Ich rodziców słodyczami. 

Czarodzie/ska kobza; Potwór - Tadeusl Drzewiecki. 

Pianista, dyrygent, kompozytor i antropolog kultury, ur. w 1973 roku w Warsza
wie. W warszawskiej Akademii Muzycznej studiował dyrygenturę chóralną (w kla
sie A. Szalińskiego), pianistykę (pod kierunkiem K. Makowskiej-Ławrynowicz) 
I kompozycję (u R. Twardowskiego). 
W kompozytorskim dorobku ma wiele dzieł fortepianowych, m.in.: Kolorowe frasz-
ki (!004), Serenadę lapońską (!004), Saltarrix (!006), Poranek nad stawem (!006), 
Ogród Douglasa (!007), Zimowe bajki (!007), ~eaór w Smalandii (!008), Podróż Nilsa 
(!008), Suitę fortepianową (!008), a takie liczne utwory na inne instrumenty solo
we. Odrębnym gatunkiem w twórczości M. D. Głucha są utwory chóralne -Alleluja 
(!007) i Dwa nonsensy (!008) - oraz muzyka baletowa; balet z jego muzyką ~po
mnienia z ogrodu wystawiono w teatrze Tir Na Nog w GOteborgu w !OO! roku. 
)ako pianista wiele koncertuje w Polsce I za granicą. Od 1997 roku jest pianistą 
w Performing Arts School nDansforum" w Goteborgu, wcześniej był pianistą Ba
letu Monte Carlo w Monako. Z tym zespołem prezentował się na scenach całego 
świata Cm.in.: Pekin Tiangiao Theatre, Auditorium de Dijon, Teatro de la Ma
estranza w Sewilli, Forum Grimaldi w Monako, Detroit Opera House i Mahalia 
Jackson Theater w Nowym Orleanie). Od !008 roku współpracuje z dwoma 
wydawnictwami, duńskim i szwedzkim, a od !009 - z Fińskim Centrum Infor
macji Muzycznej w Helsinkach. 



OPOWIE -Ć NA CENIE 
0.y wiesz, Jak opowiedziana przez pisarza historia pełna przygód, wydana Jako książka -
zmienia się w sztukę teatralną, którą moina przedstawić na scenie? Otói, aby tak się stało, 
trzeba wyobraini i pracy wielu osób. 
Przede wszystkim, Jeśli Jest to opowieść napisana w Jaki~ obcym języku, np. włoskim, 
najpierw t ł u m a c z przekłada ją na Język polski. W przypadku Gelsomlna tegO za
dania podjęła się Hanna Otogowska - znana autorka lłteratury dla dzieci I młodzleiy, 
m.ln. powieści: Dziewczyna I chłopak, ayli heca na 14 fa/erek, Ucho od śledzia ay iljemnica 
zielone/ pleczęd, a także wielu wierszy I ~ni. Pisarka żyła w Warszawie, w latach 1904-
-1995, z wykształcenia była pedagogiem i w tym zawodzie przez wiele lat pracowała, 
m.ln. redagowała popularne czasopismo dla dzieci starszych „Płomyaek". Tłuma
czyła tei na polski utwory literackie - rosyjskie, niemieckie I włoskie. 
Właśnie jej zawdzięczamy polski przekład powieści Ge/som/no w Kraju Kłamauchów, 
wielokromie wydawany w Polsce - interesujący twórców teatralnych i telewizyj
nych. Na jego podstawie pierwsze scenlane przedstawienia przygód Gelsomlna 
powstały jui wiele lat terw, ale zanim tak się stało, zanim powieścią zajęli się 
reiyserzy i aktorzy - w tłumaczeniu H. Oiogowsklej naleiało dokonać wielu 
zmian. Te zmiany to a d a p t a c j a, ayll dostosowanie powieści do wymagań 
sceny teatralnej. 
W pierwszym rzędzie trzeba było zrezygnować z opisów i objaśnień narratora, 
bo - Jak z pewnołcią wiesz - na scenie takiego narratora, czyli ,,opowiadacza", 
nie ma. Dlatego wszelkie główne Informacje o wydarzeniach I bohaterach po
wieści (np. o ich wyglądzie, sposobie zachowania się ltd.) naleiy włoiyć w usta 
postaci scenlanych oraz przydzielić im takle działania, aby widz mógł w nich 
śledzić przygody ksiąikowych bohaterów. Natomiast pozostałe Informacje 
tego rodzaJu zawiera się w tzw. didaskaliach, ayll w krótkich objaśnieniach 
dodanych między dialogami (wypowiedziami bohaterów); didaskalia to uwagi 
tylko dla reiysera I aktorów, na scenie nie są „widoczne". Po dokonaniu właśnie 
takich zmian nasz Gelsomino, dotąd bohater literacki, staje się główną postacią 
sztuki teatralnej. 
Zrozumienie przemiany, o której mowa wyiej - z opowieści w sztukę teatralną, ułatwią 
cl krótkie fragmenty tekstu zamleszaone na sąsiedniej stronie. Po lewej widzisz fragmenty 
wyjęte wprost z ksląikl, po prawej - te same fragmenty w scenlanej adaptacji. 

Pewnego ranka Gelsomino wyszedł na spacer 
i zobaczył, że gruszki dojrzały. Gruszki czynią 
to tak: nic nie mówią, wiszą sobie, wiszą, aż, gdy 
pewnego ranka idziemy je obejrzeć, są już doj
rzałe i gotowe do zerwania. 
„Szkoda - rzekł do siebie Gelsomino - że nie 
zabrałem drabiny. Pójdę do domu, by ją przy
nieść, a jednocześnie wezmę i tyczkę, aby sięg
nąć do najwyższych gałęzi." 
W tym momencie wpadł mu do głowy pomysł, 
a raczej kaprys. 
„A gdybym spróbował głosu?" - zapytał sam 
siebie i pół żartem, pół serio, nachyliwszy się 
pod drzewem, krzyknął: 
- Ryms!!! 
- Pac! Pac! Pac-pac! - odpowiedziały gruszki, 
spadając z drzewa całymi kopami. 
Gelsomino podszedł do następnego drzewa 
i powtórzył to samo. Za każdym jego okrzy
kiem gruszki odrywały się z gałęzi,, jak gdy-
by tylko czekały na rozkaz. 
„Zaoszczędziłem sobie roboty - pomyślał 

uradowany. - To świetny pomysł używać 
głosu, zamiast drabiny i tyczki." 
Gdy Gelsomino chodził tak po sadzie, 
zobaczył go wieśniak, który w pobli
żu kopał swoją ziemię. Przetarł oczy 
i uszczypnął się w nos, spojrzał jeszcze 
raz, a gdy się upewnił, że nie śni, po
biegł zawołać żonę. 

- Popatrz i ty - powiedział do niej 
drżącym głosem. - Gelsom i no 
to chyba jakiś czarownik. 
Żona spojrzała i upadłszy 
na kolana, krzyknęła: 
- To cudotwórca! 

(Ge/somino pod drzewem z gruszkami. 
Z prawej strony drogowskaz z napisem: „W świat''. 

Gelsomino próbuje głos, jak w operze} 
GELSOMINO: 

Aaa„. a„. aaa„.! 
(Z drzewa spadają gruszki} 

To świetny pomysł na zrywanie owoców, używać 
głosu, zamiast drabiny i tyczki. Aaa„. a„. aaa„.! 
(Spadają gruszki. Obok przechodzi wieśniak z żoną} 

WIEŚNIAK: 

Popatrz, Gelsomino to chyba jakiś czarownik. 
ŻONA: (na kolanach} 

To rndotwórca! 
WIEŚNIAK: 

A ja ci mówię, że magik! 
ŻONA: 

A ja powtarzam: święty! 
WIEŚNIAK: 

Magik! 
ŻONA: 

Święty! 
(Kłótnia aż do bójki} 

WIEŚNIAK: 

Zawołajmy sąsiadów, niech tu przyjdą. 
Zobaczymy, co oni powiedzą „. (Woła:} Sąsiedzi, 

drodzy sąsiedzi! Chodźcie tu prędko! 
(Wbiegają sąsiedzi, Gelsomino śpiewa 

- znów gruszki spadają z drzewa} 
GELSOMINO: {śpiewa} 

Kto nie widział dębu, 
nie wie, co żołędzie. 

Kto ma pusto w głowie, 
uczonym nie będzie. 

By mieć drugi rozum, 
drugiej głowy trzeba. 

Nie uderzy piorun 
z błękitnego nieba. 



Kocia gazeta 
Swoje życzenia, 
swoje tęsknoty 
w „Kociej Gazecie" 
drukują koty: 
„Chętnie zamieszkam 
ciepło, n i ed rogo 
w domu bez dzieci. 
Mam czuły ogon." 
„Z pełną gwarancją, 
że rzeźnik blisko, 
szuka staruszki 
miłe kocisko." 
„W dobrej mleczarni 
chce mieszkać stale 
kotek-jaroszek, 
stary kawaler." 

„Zajmę mieszkanie 
w spichrzu, w stodole -
Dzielny Myśliwy." 
(W stodole wolę). 
Czytają prasę 

bezdomne koty 
i marzą potem 
o tym lub o tym. 
Marzenia kotom 
też są pomocne. 
Z marzeń powstają 
koncerty nocne. 

Zabawa rysunkowa 
(dla najmłodszych widzów) 

Wśród bohaterów naszej opowieści jest kilka uroczych 
kotów, które napotkał na swojej drodze Gelsomino; 
spróbuj je narysować. Jeśli nie potrafisz, spójrz wyżej: 
rysunki pokazują, jak łatwo stworzyć portret tego 
przemiłego zwierzaka. 
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Wśród liter ukrywają się postacie naszego przedstawienia. 
Z pewnością odszukasz je bez trudu, lecz jeśli nie zapamiętałeś 
wszystkich imion, zajrzyj na 2. i 3 stronę programu: znajdziesz 
je w obsadzie spektaklu. Odnalezione nazwy postaci Ge/somina 
zakreśl mazakiem lub długopisem. 
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Kierownik techniczno-gospodarczy 
URSZULA WOJTCZAK 

Z-ca kierownika techniczno-gospodarczego 
KRZYSZTOF SoLENIEC 

Kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 
MIECZYSŁAW FRĄCKOWIAK 

PRACOWNIE 

fryzjerska 
MARIA SucHOLAS 

krawiecka damska 
DANUT A FREIT AG-CZYŻYK 

)USTYNA )ACKOWIAK 

krawiecka męska 
PAULINA PARULSKA-PATALAS 

GRAŻYNA S1óDMIAK 

garderobiane 
TERESA NAWROCKA 

IZABELA STAMM 

plastyczna 
KRZYSZTOF DZIONEK 

elektro-akustyczna 
BOGDAN Sr ACHOWIAK 

GRZEGORZ KLUCZKA 

ZBIGNIEW NAWROCKI 

stolarsko-ślusarska 
KRZYSZTOF CHORBIŃSKI 

MICHAŁ DURAJ 

ANDRZEJ WACHOWSKI 

montażyści dekoracji 
TADEUSZ BOSACKI 

LESZEK NOWAK 

)LILIAN WOJTCZAK 

Redakcja i opracowanie graficzne 
MAŁGORZATA URBANIAK 

Współpraca 

PIOTR URBANIAK 

W programie wykorzystano: fragmenty powieści Gianniego Rodariego 
Gelsomino w Kraju Kłamczuchów i teksty piosenek tego samego autora, 

w przekładzie Hanny Ożogowskiej, Warszawa 1978, 
zdjęcia W. Głucha i M. D. Głucha z prywatnego archiwum 

kompozytorów oraz, na wkładce jubileuszowej, fotografie autorstwa 
Mirosława Skrzypkowskiego (8). 

Skróty i zmiany w tekstach pochodzą od redakcji. 
Pani mgr Annie Szemberskiej z Instytutu Filologii Romańskiej UAM 

w Poznaniu dziękujemy za konsultację filologiczną programu. 
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w repertuarze 
Tomasz Szymański 

Rapsod o Świętym Wojciechu 

Aleksander Fredro 
Zemsta 

Adam Mickiewicz 
Pan Tadeusz 

Laurence Boswell 
Piękna i Bestia 

Stanisław Wyspiański 

Vksele 

Michael Cooney 
Z rączki do rączki 

Grigorij Gorin 
Dyl Sowizdrzał 

w Przy2otowaniu 
Zygmunt Krasiń ski 

Nie-Boska Komedia 

Astrid Lindgren 
Pippi LangstnJmp 

Tadeusz Konwicki 
Mała apokalipsa 

RayCooney 
Wszystko w rodzinie. 

Molier 
Świętoszek 

Arkadiusz Kluanl 
Ksiqżę i żebrak 

Sofokles 
Król Edyp -Antygona 

Robin Hawdon 
Weaór kawalerski 

Stanisław Brejdygant 
Nadludzie 


