


-2.-

Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, za górami za lasami było królestwo. 
ie za duże, nie za małe, akurat takie, by w nim zamieszkać. Królestwem rządził 
ról Sukcesso Pałer XIV, dobroduszny, wyrozumiały i cierpliwy władca. 

W rz dzeniu wspierała go troskliwa i piękna Biutina. Największą radością 
ólewskiej pary była ich córka Rebella - prześliczna , utalentowana i dobrze 
eh wana księżniczka. 



Pewnego dnia okazało się jednak, że szczęście~n~i~e~t~rw=a~w~>ie~c:z~n:i~e:, -------=---1-~~~---~------?",......_-;:--:--~--------~-71-;---------
że coś psuje się w pięknym królestwie, że księżniczka Rebella zaczyna sprawiać kłopoty, 
że król się sn1uci, a królowa płacze ... 

Cłlciała_m go zobaczyć bez berła. Żeb rz . . 
raz nie będzie nawet królem... y p ez chwilę był tylko tatą. 

Re bella 

.4. 
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Re bella 
Ropucha 
Re bella 
Ropucha 
Re bella 
Ropucha 
Re bella 

co to? 
1a. 
l(to )a? 
Zabcia. 
Taka duża? ,, 7 

d 
. ka czego tu szu~asz . 

Duszę mam z1ec . 

Berła. 

Bajkopisarz Czy widzisz te groby ponure? 
W nich snem wiecznym śpią bajki, które 

skazane na śmierć raz zostały, 
bo dzieci ich czytać nie chciały. 
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Re bella 

Bajkopisarz 

Re bella 

Więc jak przeczytam bajkę, bajka ożyje, a jak ożyje, 
zdobędę królewskie berło dla taty? 

Tak. 

11 
Był sobie raz pewien młynarz, który zostawił swoim synom 

Rebella Nie ruszają się. Ach nie udało się ożywić tej bajki. Jest zupełnie martwa. 
A przecież czytałam głośno i wyraźnie. Wszyscy słyszeli ... 

Bajkopisarz Wcale nie jest martwa ... martwy jest tylko świat, o którym opowiada, 
uśpiony ... 

Re bella 

Bajkopisarz 

Taaak? Hej, hej! Obudźcie się śpiochy, lesery, leniwce - pora wstawać, 
jesteście mi potrzebni! 

To na nic. Tylko zakochany królewicz może obudzić Śpiącą Królewnę 
i odczarować dwór. 

.9 . ~---;;;;..;;.:_-____.----_____.-w spadku młyn, osła i kota .. . " Fajnie, ale w młynie to ja berła nie znajdę. 

__________._L-------------------------
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Bajkopisarz 

• 

O nie! Katastrofa. Alarm. 
Ta smarkula kompletnie poplątała mi w bajkach! 
Jest dziwnie. 
Chcę uciekać stąd. 
Makabra, 
bajki dotknął trąd. 

-----------~"--------------- -10-

Dziennikarze To wszystko rzutuje na państwo. 
Anarchia się szerzy i dra~stwo. 
Czy nie jest najwyższa więc p~ra, 
by król się z bachorem uporał. 
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Sinobrody 
A teraz was uśpię i uśnię,. . . / . 

ciebie i ciebie, ciebie i c1eb1e usp1ę, 
uśpię wszystkich, / . / 

/ . / . ukocham na sm1erc. 
usp1ę, usn1ę, 

Aaaa, kotki dwa 
szarobure obydwa. 

Bo ja jestem strach, . 
panuję wszędzie ... . , , , 

• 

'I Sukcesso Pałer XIV Chciałam cię ostrzec, królu. Bo piękniejesz i tracisz moc. 
Tu, w zapasce przyniosłam ci zaczarowane jabłuszko, 
które mogłoby sprawić, że byłby/ je zcze brzydszy. 

Hę! Jeszcze brzydszy ... ? 
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Król Sukcesso Pałer XIV 

-14-

Niech wszyscy ruszą w tany! 
I w rytmie walca tak znanym 
odnajdą to co zgubili. 
Zatańczmy więc n1oi mili. 

Wirtuo Bo przecież klik jeden wystarczy 
by w mig każdy gadżet dostarczyć. 
Prosta piłka: control - shift - spacja, 
OK! klikam i już jest akcja. 
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Gdy noc czarnyn1 płaszczem świat przykrywa, 
gdy sowa do lotu się podrywa, 
gdy z ciemnych kątów wyłażą cienie, 
budzi się we mnie jedno pragnienie... Byś przy łóżku usiadła znów mamo 

i książkę otworzyła tę sainą, 

-16-

a w niej bajkę tak dobrze nam znaną 
przeczytała mi znów na dobranoc. 

-17-



Zaczęło się od tego, że do Janusza przybiegły spod 
Wrocławia zdyszane dzieci. - Napisz dla nas bajkę 
~ wołały jedno przez drugie. - O niegrzecznej 
dziewczynce, co wagaruje i pali papierosy- dorzuciły 

patrząc wyczekująco. - Napisz, a my wystawimy 
ją w szkolnym teatrze. 

Niegrzeczna dziewczynka na wagarach w teatrze? 
Niezły pomysł. Janusz odłożył na bok tłumaczenie 
poważnych filozoficznych tekstów, zawiesił prace nad 
adaptacjami Hamleta, zamknął w szafie rozważania 
o Gombrowiczu i zaczął rozpędzać wyobraźnię szkicując 
pierwsze sceny, gdy nagle pojawiła się Pani Nauczycielka. 
- Tylko żeby było tak, jak w rzeczywistości: 
dziewczynka niegrzeczna, paląca i na wagarach. 
- I jeszcze jedno - dodała Pani surowo. - Bajka musi 
mieć morał! - Proszę napisać, że przez złe zachowanie 
dziewczynki jej ojciec ciężko zapada na zdrowiu. 
Oczywistą więc jest oczywistością, że dziewczynka 
musi się zmienić, skończyć z wagarowaniem i poprawić 
stopnie, jeśli jej tatu' m a wrócić do zdrowia. 
-Ależ, oczywi'cie- podchwycił Janu z- w takim 

razie dziewczynka ukradnie podcza przerw dziennik i długopi m poprawi złe oceny na dobre ... 
- Dzieci wybuc śmiechem, P-arli Nauczycielka zbladła i aż zdjęła okulary. Zapadła 'miertelna 
cisza. -Jak par to obie wyobraża ... ? 

- Na. aśnie, żeby ię jej nie czepiali i żeby tatuś też miał więty pokój ... - Dzieci 
z nieśmiałą nadzi ją pojrzały na Panią auczyci . - Co pan opowiada? - wrza n la Pani, 
a dzieci truchlały. - Dzi ucha ojca a d bu. Za to nalety ię nagana. - Nagana! 
Nagana! rz tak.n ,z ogniem w ocza - B za d br je t nagroda, a za zło kara! 
- krzy · dod przymilnie: -Jak to bajce! - Pani przyszpiliła wzrokiem 
niedo ty fakcją obserwowały jego un iki Janusz zamarł. A więc miałby się 
zam i widzon j archaicznej, okrutnej pedagogi ki? ever! 

1.:::u.;ma~ .dziś bajk ni wpadając w koleinę prymitywnej morali tyki, ciężkiego, 
okaleczając go dydaktyzmu? jak w ogóle żywić dzi ' ba'niowy świat: p wszy tkich rewoJucjach 
obyczajowych i pu r wych, które przeorały naszą rzeczywistość, zakł· cając jej tradycyjny 
porządek, gdy dawne te sty cz to brzm·e{ i P{)zumial , słowo prowadzi w jn~ ~ brazem, 
a książka szuka dla siebie miejsc mi z telew izOT ma mputerem? Jak ię dzi znaleźć ze swoim 
pomysłem na bajkę wśród tych zyst · h „pomiędzy"? 

Janusz zadzwonił do Moniki. Ni yła szczególnie zadowolona, bo też tknęła „pomiędzy" 

- pisaniem własnej sztuki, a tłumacze \€m któregoś z dzieł niemieckiej literatur . a szczęście 
coś sobie przypomniała, swój sen sprze t: cmentarz bajek pełen grobowców, w których tętni 
imprezowe życie. I tak poszukiwanie odpowiedzi na to, dlaczego niegrzeczne dziewczynki 
są niegrzeczne przeniosło się do tajemniczego i nieoczywistego świata bajek, w którym swoje zmory, 
lęki, upiory mogą rozpoznać zarówno dorośli jak i dzieci, świata, który jest tuż pod powierzchnią 
widzialnego świata: bardzo łatwo tam wpaść, ale nie zawsze łatwo wrócić. Trop poszukiwań 
prowadził do Sinobrodego, który mordował swoje żony, gdy były zbyt ciekawe (świata). 

Od tej pory „Pog011 za bajką" odbywała się gdzieś między Salzburgiem, Wiedniem, 
Wrocławiem, Bydgoszczą, Buenos Aires a Warszawą. W trakcie osobistych spotkań, na łączach 
telefonicznych, w e-mailach, za pośrednictwem Skype'a splatały się jej główne motywy i wątki. 

Co ciekawe, Monika i Janusz stanęli przed problemem podobnym do tego, jaki postawili 
przed swoją bohaterką. Jak bowiem księżniczka Rebella dążąc do swego celu musi odczytać znaczenie 
starych baśni i skłania swego ojca, by w ślad za nią uczynił to samo, tak autorzy pisząc swoją bajkę 
sięgnęli do biblioteki Charlesa Peraulta i utrwalonych w niej motywów i wątków - po to, by z ich 
pomocą odczytać na wskroś współczesną zagadkę. 

-18· 

Kto ciałby mieć grzecznej dziewczynki za c.órkę? Takiej, która nie zadawałaby trudnych 
pytań, ni zdzi :ała kolan, włażąc gdzie nie trzeba, nie przeszkadzała rodzicom w ich i tak trudnym 
zadaniu ycia rodzicami, a najlepiej wychowywała się sama, biorąc sobie za wzór lalkę Barbie. 

Księżniczka Rebelia bardzo się starała. Jej świadectwa z paskiem oprawione w złote ramki 
zdobiły ściany pałacu, a król Sukcesso Pałer XIV chętnie się nią chwalił przed zagranicznymi 
delegacjami. Rebella pięknie recytowała, śpiewała i potrafiła uśmiechać się w kilku obcych językach. 

Aż pewnego dnia ... coś się stało, coś się zmieniło, księżniczka się zmieniła nie do poznania, 
zwłaszcza ojciec jej nie poznawał, a ponieważ zajęty był akurat kilkoma wojnami, nie bardzo miał 
czas na poznawanie córki, którą przecież, u licha, dobrze znał, bo była jego córką. Całymi dniami 
siedział przy komputerze i przesuwał armie z Północy na Południe i ze Wschodu na Zachód albo 
odwrotnie, co było bardzo wyczerpujące. Królowa Biutina też miała napięty terminarz: tu raut na 
cześć, tam przecięcie wstęgi, odsłonięcie pomnika, wodowanie statku, a pomiędzy tym kosmetyczka, 
fryzjer i stylistka ... Skąd tu wziąć czas dla dziecka?! Taka była przecież inteligentna - myślał król -
w lot chwytała wszystkie rozkazy i zakazy, nic nie trzeba jej· było dwa razy powtarzać, a teraz? 
Wciąż gdzieś się włóczy - wzdychała królowa - a przecież w pałacu ma wszystko, o czym dziecko 
może zamarzyć, a nawet jeszcze więcej ... 

Od tych zmartwień Królową rozbolała głowa, a król postanowił umrzeć, by w ten sposób 
ukarać córkę. Przerażona tym wszystkim Rebella zeszła do podziemnego świata, by odnaleźć 
zagubione berło, a właściwie odnaleźć tatę, i trafiła na cmentarzysko zapomnianych bajek. 
I choć była już dość dużą dziewczynką, ugrzęzła w nich na dobre uwięziona przez Sinobrodego ... 
I prawdopodobnie zostałaby w bajkowym świecie na zawsze, gdyby król nie przypomniał sobie, 
że jest tatą i nie rozwiązał licznych zagadek dziecięcego świata ... 
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W POGONI ZA BAJKĄ 

libretto MONIKA MUSKAŁA, JANUSZ 

muzyka PIOTR RUBIK 

muzyka do piosenki 
MATEUSZ CIEŚLAK 

11Kl:ik jeden wystarczy" 

reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

scenografia GRZEGORZ POLICIŃSKI 
kostiumy ANNA WAŚ 

choreografia KATARZYNA SKAWIŃSKA 

asystent reżysera LIDIA GRZEDZIŃSKA 
r asystent choreografa MARTA DOMAGAŁA 

ilustracje PAULINA MAGER 
. . 

DAWID KOZŁOWSKI an1maqe 

korepetytor wokalny ANNA CHMIELARZ 

kierownictwo produkcji MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

reżyser światła ANDRZEJ KULESZA 

realizator światła JACEK KACZMARCZYK 

reżyser dźwięku MARCIN PAWŁOT 

realizator dźwięku MIKOŁAJ SKALSKI 

charakteryzacja KAMILAKEPA 

wykonawca kostiumów KREACJA STUDIO 

wykonawca scenografii DARIUSZ HABERSKI 

2.lł 
prapremiera październik 2011 

WYST~PUJĄ 

NARRATOR Jan Prochyra 

ŚWIAT NAZIEMNY 

KRÓL SU ESSO PAŁER IV Konrad Marszałek 

OWA BIUTINA Brygida Turowska 

KSI:~ŻNI ZKA REBELLA Dorota Osińska 

WIRTUO Mateusz Cieślak 

WYCHOWAWCZYNI Katarzyna Kozak 

SZAMBELAN Leszek Abrahamowicz 

MEDYK Mieczysław Morański 

DZIENNIKARZE Katarzyna Kozak, Mieczysław Morański 

M NEDŻER STRAŻY Maciej Gąsiorek 

DWORZANIE Kamila Boruta-Hycnar, 
Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz, 
Joanna Górniak, Dominika Łakomska, 
Gabriela Oberbek, Robert Kowalski, 
Daniel Zawadzki 
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LUDZIE TEATRU R PA 

Dyrektor naczelny 
WITOLD OLEJARZ 

Za tępca dyr ktora d s. artystycznych 
JA PROCHYRA 

Kierowni k Artystyczny Sceny Kamera lnej 
WJ LD MAZURKIH\llCZ 

Kierow nik Artystyczny Sceny Mrowisko 
GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

Ki erow nik Artystyczny sceny dla dzieci i młod z i eży 

CEZARY DOMAGAŁA 

Kierownik Gale rii sz tuki 
DAM BOJARA 

Główny księgowy 
M RIA GRAŻYNA WASILEWSKA 

Organizator pracy artystycznej 
UDIA RZJ;DZfŃSKA 

Kierownik te hniczny 
ANDRZEJ K1JLESZA 

Kierownik Biura obsługi widzów 
IZABELLA CIEŚLAK l 
R:le znik prasowy "-..._ \ / 
AG IESZKA WYSZOMIRSKA -.._ o J 
Z- a głównego księgowego __..... • 

0 
........._ 

JAROSŁAW ZAWADZKI - \... 

Dział fin ansowo-ksicgowy __./ / \ 
ZOFIA CICHOCKA, WANDA PRZYWOŻNA 

Kierownik kancelarii 
DAN T STEPIEŃ 

Dział kadr 
MALGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Radca prawny 
ANNA WIECKOWSKA 

Kierownik działu reklamy 
MALGORZATA CIEM !EWSKA 

Dz ia ł reklamy 
M R IN OSTASZEWSKI, JACEK STRUS 

Główny spe ja lista ds. zamówień publicznych i administracji 
ELIZA I AROL 

łówny spe ja lista ds. archiwum teatralnego 
DAN T RYN KUN 

Biu ro obsług i wid zów 
ANNA CHOCHOLSKA, AN A KAZ1MIERCZUK, 
IWONA STEFAN KOWSKA 

Kierownik widowni 
ADRIANN A JANOTA-SŁOCIŃSKA 

Inspicjent, sufler 
MARZENNA BEDNARSKA-AUv!ERT, A ,NlESZKA KORCZAK 

Dzia.ł techniczn' 
Główny inżynier dźwięku MARCIN PAWŁOT 
Rea li za tor dźwięku MIKOŁAJ SKALSKI 
Reali za tor świ a tła JACEK K ZM AR ZYK 

ha rakteryzacja KAMILA Kf,PA 
Garderobiane: J li KUBIK, TERES TORU , SKA 
Brygadier sceny WITOLD KUBIK 
Rekwi zytor ZBI NIEW ROMA 
Monia ' y$ci dekoracji: ROBERT GRABOWSKI, MAREK KLIMEK, 
JERZY PRZEWOŹNY, KRYSTIA N PRZEWOŹN 

Kierownik sekcji zaopatrzenia 
MI E ZYSŁAW STRU 

Sekcja gospodarcza 
ANNA CISZEWSKA-SZEWCZYK W KA, JADWIGA PAWLAK, 
BARBARA ROSTKOWSK :IWONA SURKONT, BARBARA SZOLL, 
SYLWIA ZWIERZYŃSKA, WOJCI EC H WALEWSKI 

AKTORZY 

KAMILA BORUTA-HYCNAR 

MAGDALENA CWEN-HANUSZKIEWICZ 

MAŁGORZATA DUDA-KOZERA 

AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER 

JOANNA GÓRNIAK 

KATARZYNA KOZAK 

DOMINIKA ŁAKOMSKA 

DOROTA OSIŃSKA 

BRYGIDA TUROWSKA 

LESZEK ABRAHAMOWICZ 

MAREK FRĄCKOWIAK 

PIOTR FURMAN 

MACIEJ GĄSIOREK 

ROBERT KOWALSKI 

KONRAD MARSZAŁEK 

JULIAN MERE 

MIECZYSŁAW MORAŃSKI 

ANDRZEJ NIEMIRSKI 

ROBERT TONDERA 

TADEUSZ WOSZCZYŃSKI 

DANIEL ZAWADZKI 

Teatr RAMPA na Targówku, 
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 
teatrt1:V tea tr-rampa.pl 
www.teatr-rampa.pl 

Dyrekcja 8 (22) 679 34 28, 679 71 OO 
fax +48 (22) 679 31 71 
centrala +48 (22) 679 50 51, 679 50 52 
Biu ro obsługi widzów +48 (22) 679 89 76 
tel. / fax +48 (22) 679 05 35 

Kasa czynna 
od ponied z iałku do soboty - godz. 11.00 - 19.00 
w nied ziele - godz. 15.00 - 19.00 
(dotyczy nied ziel, w których g rane są spektakle) 
rezerwacja i przedsprzedaż do god z. 18.00 

Punkty sprzeda ży biletów 
TEATR RAMPA - ul. Kołowa 20, 
tel. +48 (22) 679 89 76, tel. / fa x 679 05 35 

EVENTIM sp. z o.o. - Al. jerozolim skie 25, 
tel. +48 (22) 621 94 54, 353 93 93 

Interne towa rezerwacja i sprzed aż biletów 
www.ebilet.pl, www.eventim.pl 

Koncepcja programu CEZARY DOMAGALA 
Projekt okładki (plakatu), ilustrac je PA LI A MAGER 
Projekt g raficzny programu ARTUR KO l ~ 

Druk 
GENCJA REKLA MOWA ARP X s.c. 

ul. Szpitalna 2, 05-270 1arki k / Warszawy 

Licencja na wykorzys tanie utworów mu zycznych zosta ła w yd ana przez Stowarzyszenie Auto rów ZAiKS. 
fj]mowanie lub też nagrywanie sztuki jest ściśle zabronione. 
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REPERTUAR TEATRU RAMPA 
-- ---

Repertuar dla dzieci i młodzieży 

PI OKIO ~ 
musical familijny ~ 
muzyka TOMASZ ~AJERSKI . 
scenariusz i reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

TAJEMNICZY OGRÓD ~ 
musical familijny \·vedług powieści \ > 

FRANCES HODGSON BURNETT , 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 
scenariusz i reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

ZŁOTA KACZKA 
musical familijny 
muzyka PIOTR RUBIK 
reżyseria JAN SZURMIEJ 

WIELKA WYPRAWA 
spektakl dla najmłodszych 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMA 

ZACZAROWANI 
musical familijny 
muzyka ANNA BAJAK, MARCIN KUCZEWSKI 
reżyseria TERESA KURPIAS 

Waszym Rodzicom polecamy 

PIŃSKA SZLACHT A 
farso-wodewil 
WINCENTEGO DUNIN-MARCINKIEWICZA 
reżyseria MIKAŁAJ PL'\JlHIN 

SZEŚĆ W JEDNEJ 
komedia MICHAELA FRAYNA 
reżyseria GRZEGORZ WARCHOŁ 

NIE UCHODZI, NIE UCHODZI. . . 
CZYLI DAMY I H UZARY 
sztuka ALEKSANDRA FREDRY 
w wersji musicalowej 
muzyka JERZY DER FEL 
reżyseria MACIEJ WOJTYSZKO 

JEŹDZIEC BURZY 
musical o Jimie Morrisonie 
muzyka JIM MORRISON, THE DOORS 
scenariusz LOU RISING 
reżyseria ARKADIUSZ JAKUBIK 

JAK STAĆ SIE ŻYDOWSKA MA KĄ 
W DZIESIEĆ PR KTYCZNYCH LEKCJI 
komedia PAULA FUKSA 
reżyseria JAN PROCHYRA 

A MY DO BETLEJEM ... 
muzyczny spektakl kolędowy 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMAN 

EDYTA GEPPERT 
recital 
scenariusz i reżyseria PIOTR LORETZ 

IDO! IDO! 
musical TOMA JONESA i HARVEYA SCHMIDTA 
reżyseria KAROLINA SZYMCZYK-MAJ HRZAK 

BABSKIE PARTY 
prawie komedia z piosenkami 
autorstwa ANDRZEJA MARIANA TRZOSA 
reżyseria ZDZISŁAW WARDEJN 

KAMYK ZIELONY 
spektakl muzyczny , , 
reżyseria LIDIA GRZEDZINSKA, DOROTA OSINSKA 

JASKÓŁKA 
dramat na motywach opowiadania 
IWANA TURGIENIEWA „Żywe relikwie" 
reżyseria ŻANNA GIERASIMOWA 

ÓSMY CUD ŚWIATA I ZAGŁADA 
komedia autorstwa 
PlERRE'A PALMADE'A i MURlEL ROBIN 
reżyseria GRZEGORZ WARCHOŁ 

PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA 
kabaret muzyczno-rewiowy 
scenariusz i reżyseria JANUSZ SZYDŁOWSKI 

OSKARY, OSKARY. .. 
CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKĄ 
spektakl muzyczny 
scenariusz i reżyseria JERZY SATANOWSKI 

SZOFER ARCHIBALD 
komedia MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ 
dramaturgia i reżyseria GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

ZIMĄ W CZERWIENI 
dramat ADAMA RAPPA 
reżyseria KAROLINA KIRSZ 

WDOWY 
komedia SŁAWOMIRA MROŻKA 
reżyseria GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

MATKA 
tragifarsa STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWI<;:ZA 
dramaturgia i reżyseria GRZEGORZ MRÓWCZYNSKI 

~ · 
------

Najbliższe premiery 

SHIRLEY VALENTINE 
monodram autorstwa WILLY'EGO RUSELLA 
reżyseria ELŻBIET A JODŁOWSKA 

BYĆ JAK FRANK SINATRA 
spektakl muzyczny z piosenkami Franka Sinatry 
w tłumaczeniu WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO 
dramaturgia SZYMON BOGACZ 
reżyseria WITOLD MAZURKIEWICZ 

-23. 
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