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POCH\VAŁA BAJEK .

„To nie do wiary, jak wiele rzeczy
dzieci naszych czasów. Wkr-Stce nie będzie już wiadomo, czego nle
wiedzą". Tak rozpoczyna jedną ze
swych bajek Hans Christian Andusen. Autor „Brzydkiego kaczątka" i
„Nowych szat króla" napisał tę pochwałę dziecięcego rozumu przeszło
sto lat temu. Myślę, że dzisiaj, w naszych czasach, dzieci wiedzą jeszcze
więcej rzeczy niż wtedy. Ale czy Lo
znaczy, że nie potrzebują bajek?
Nie, dzieci nadal lubią bajki i :1a
pewno mają swoje dobre powody, że
by je lubić. Bajki są potrzebne również tym, którzy coraz dokładniej f·Oznają świat i coraz więcej o nim wiedzą. Bo w życiu nie wystarczy rm.umieć, dlaczego samolot lata, człowiek
ląduje na księżycu, ziemia się kręci
dookoła słońca. Można wiedzieć to
wszystko~ nie będzie się wiewiedzą
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dzieć prawie nic o ludziach i o świecie.
„Trzeba szukać prawdy, tego co słus:;
ne, sprawiedliwe. Prawda istnieje N
każdej drobinie, należy tylko ją odnaleźć i żyć według niej" - mówi bohater innej bajki Andersena. Właśnie:
rozumieć, co jest dobre, a co złe, szu1
kać prawdy i żyć według niej ro :
dopiero prawdziwa wiedza o świecie.
A tej wiedzy uczy nas sztuka, zwła
szcza dobra sztuka. Kto wie, czy nie
najlepiej uczą tego bajki i baśnie. P')słuchajmy, co powiedział inny wieEd
bajkopisarz, Francuz La Fontaine, ży
jący przed trzystu laty:
„Dzieci są na tym świecie nowo
przybyłymi, nie znają ani jego mieszkańców, ani samych siebie. Powinny
jak najkrócej pozostawać w takim stanie. To właśnie rola bajek - uwoln;ć
je od niewiedzy. To od bajek pochodzą najpierwsze pojęcia o świecie".
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zy La Fontaine ma rację? Kiedy
spominamy wczesne dzieciństwo, zawsze przychodzi na pamięć ktoś, kto
opowiadał nam o Czerwonym Kapturku, brzydkim kaczątku, o Jasiu i Małosi... „Tę bajkę słyszałem w dzieciń
twie" - mówią często ludzie dorośli,
trzeba być dorosłym, żeby wiedzieć
ile szczęścia dają takie wspomnienia.
Baśnie i bajki znane są wszystkim narodom i ludom na Ziemi. Są najstarszą
formą opowiadania zajmujących hi/ storii, starszą niż powieść, o filmie i
telewizji nie wspominając. To one kino i telewizja, powieść i dramat
sceniczny - tak często biorą stare
bajki i przerabiają je na swój użytek.
W bajkach jest przeważnie inaczej,
niż w świecie, który nas na co dzief1
otacza. W baśni - czarodziejskie zaklęcie może nas przenieść w oka
mgnieniu o tysiące kilometrów, zła
ia królewicza w poie spełnić każ-

de żądanie. W świecie baśni wszystko
jest możliwe. Bo ten świat nie jest co- ,
dziennością jest świętem nas~ej
fantazji. Bajki są malowidłem, w którym każdy znajdzie wizerunek swój, i
znanych sobie ludzi. Czy bajka może
nas pouczyć o szkodliwości albo po ży
teczności naszego postępowania? Niejeden z Czytelników może w to wąt
pić: przecież w bajce wszystko zawsz
dobrze się kończy. Brzydkie kaczątko .
I
wyrasta na królewskiego łabędzia, odczarowany królewicz znów jest piękny
i młody. A w życiu?
W życiu nie zawsze dobro zwycię
ża, nie zawsze zło zostaje ukarane.
Może dlatego, że nie wszyscy dorośli
pamiętają o bajkach swego dzieciń
stwa? A jednak wierzę, że kiedyś dzieci powiedzą wreszcie: urodziliśmy się
po to, żeby z bajki zrobić rzeczywistość.
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PANSTWOWY TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
KIELCE - RADOM
DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY
HENRYK GIŻYCKI
ZENON LAURENTOWSKI

KOT W BUTACH
bajka w 3 aktach
Scenografia:
KAROL JABLONSKI
Choreografia:
JERZY PLACHECKI
Premiera,

Reżyseria :

ZESPÓL
Muzyka:
MIROSLAW NIZIURSl{I
kwiecień
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--OBSADA
ANNA SKAROS
u meg
Niemanic".

żę

Przecież

jestem mądry, a nie głupi. Wiem już wszystko, po prostu Janek musi być Jankiem, a Kot kotem, mimo, że chodzi w butach.
BOLESŁA \V

młodzieńcze. Bardzo to ładnie, że nie chcesz kłamać i wprowadzać nas w błąd. Niemniej jednak winniśmy tobie i sprytnemu
kotowi wdzięczność za ocalenie nas i wskazanie drogi".

ORSKI

„Stój

j
ANICETA OCHNICKA
(córka sąsiadki Marcinowej)

EDWARD KUSZTAL
ZDZISŁAW NOWICKI

WIESŁAW

I . .

. . J ank u wroc.
' ' N"ie zapomnę cię mg d y, a 1. ma tka moJa
. k o„ W roc,
cha cię jak własnego syna. Może bracia twoi poznają swój błąd i
przygarną cię do siebie.

KOWALCZYK

HANNA ZIELIŃSKA
JÓZEF STYLKO
ZDZISŁAW

STANISŁAW SIEKIERSKI
(najmłodszy syn młynarza)

Mruczusiu damy sobie w świecie radę i bez kłamstwa. Pozoslaniemy przyjaciółmi, ale musisz się raz na zawsze wyrzec kłamstwa.

NOWICKI
ANICETA OCHNICKA
EDWARD KUSZTAL

WŁODZIMIERZ
WŁODZIMIERZ

MANCEWICZ

(... )cały dzień kryję się w ciemnych lasach i górskich jaskiniach,
bo nie cierpię światła dziennego( ... )
„N a potężne me żądanie,
czarnoksięsk·
ozkazanie,
niech si
e mnie,stanie".
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MANCEWICZ

JANINA BERNAS
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Przedstawienie prowadzi
ROMANA SZCZUREK
Kontrola tekstu
ZDZISLAWA BUREK
Brygadier sceny
BOLESLAW POBOCHA
MIECZYSLAW WULCZYŃSKI

Prace perukarskie
ŁADYSLAV.JA
BOGUSŁAWA

LEWANDOWSKA
BARTKIEWICZ

Kierownictwo pracowni stolarskiej
ZBIGNIEW

KARYŚ

Prace tapicerskie

Rekwizytor

JAN STANIEC
ANTONI KANIOWSKI

MARIA MAKOWSKA

Kierownik techniczny

Światło

RYSZARD
MIECZYSLAW

ZAJĄC

STYPIŃSKI

EDMUND

„

POMARAŃSKI

Opracowanie graficzne
KAROL

JABŁOŃSKI

Kierownictwo pracowni krawieckiej
MARIA SZYKSZNIA
MARIAN MAZUR

Redakcja programu
JOLANTA
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Pamiętajmy, że

na

ludzie się bogacą
nie oszustwem ani
.ale tylko pracą.

świecie

kłamstwem

Hu, ha, dana da
niech muzyka raźno gra
hu, ha, hejże hej
z wszystkich czarów śmiej

się śmiej .

Na tym także wątek bajki
naszej jest osnuty
a gdy kot do młyna wróci
to znów zdejmie buty .
Hu, ha, dana, da
niech muzyka raźno gra
hu, ha, hejże ha,
taki koniec bajka ma.

