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„Święć się wielki Boże w niebie! 
A na ziemi polski chlebie! 
Tobą to się kmieć obdzieli 

Od niedzieli do niedzieli ... " 
(Wincenty Pol: 

Szajne katarynka. Obrazek na szkle malowany, 
w. 4-8 
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na Sztuk L•lko"ll 
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O tym jak król Kiep 
obraził raz chleb 

„Scena" nr 11n 5 

NAGRODY 
Sztuka - pod pierwotnym tytułem „O tym, jak Król 
Kiep obraził raz chleb" - wygrała w 1975 r. konkurs 
dramaturgiczny, ogłoszony przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki oraz miesięcznik „Scena". 
Utwór ma też na swym koncie dwie Złote Maski 
„Wieczoru": inscenizacja Teatru Nowego 
w Zabrzu przyniosła ją w 1979 r. autorowi, wersja 
katowickiego ,,Ateneum" z 1989 r. - reżyserowi, 

Maciejowi K. Tonderze. 

scena ze spektaklu Teatru ,,Ateneum" 1989 

Złota Maska 
dla przyjaciela „Bajki" 

Do gratulacji dołączamy 
wypowiedź Edmunda 
Wojnarowskiego na temat 
literatury dla dzieci: 
,,\X'spółczesne dzieci są 
„starsze" od swoich 
rówieśników sprzed już 
nie kilkunastu, ale kilku 
lat i to „starsze" dosyć 
znacznie. We współcze
śnie wystawianej baśni 
morał nie może wypływać 
z taniej dydaktyki, ale 
dydaktyka powinna wyni
kać ze swojego rodzaju 
filozofii. Nieprzypadkowo 

do rzędu literatury 
dla dzieci czas spycha 
arcydzieła, które w czasie 
swego powstania były 
lekturą dorosłych . Czy 
więc pisanie specjalnie 
dla dzieci w jakiejś swojej 
części nie jest fałszywym 
zamierzeniem przez swój 
protekcjonalny stosunek 
do adresata? Dziecko lubi 
być traktowane poważnie. 
Baśnie z puli arcydzieł 
tego gatunku przez to są 
ciągle żywe, ale nie dziec
ko było ich adresatem". 

(aw) 

(,,Głos Ludu" Ostrava nr 41/79) 



PREMIERY 

Warto zaprosić 
do Bytomia „Balladę 
o bochenku chleba" 

Reżyser Leszek Śmigielski 
swoją koncepcję widowis
ka oparł na połączeniu 
konwencji teatru dell'arte 
(a więc obfitość zaskaku
jących gagów, charaktery
stycznych postaci itd.) 
z elementami średnio
wiecznego misterium, 
w którym ogromną rolę 
odgrywała tworząca spe
cyficzny nastrój podniosła 
celebracja. Powstało w ten 
sposób widowisko pełne 
wyrazu, a jednocześnie -

Nowa sztuka 
Edmunda Wojnarowskiego 

„Ballada o bochenku 
chleba" jest dziełem 
szczególnie udanym. 
Prosta w pomyśle 
i napisana z dobrze 

dzięki udanym pomysłom 
reżyserskim - interesujące 
pod względem formal
nym. (. .. ) 
Oszczędna dekoracja 
(zwykły wózek, z którego 
w miarę potrzeb układano 
to piec chlebowy, to tron 
królewski, to kuchnię po
lową itd.) nie tylko suge
rowała możność odegra
nia sztuki w plenerze, ale 
podkreśliła ponadto balla
dowy charakter przypo
wieści, tak znamienny dla 
teatru jarmarcznego. ( ... ) 
Nastrojową muzykę do 
omawianego spektaklu 
skomponował Bogumił 

opanowaną techniką 
warsztatową , z dużym 
wyczuciem lalkowej sceny 
oraz przede wszystkim 
znajomością psychiki 
młodych.widzów, cieszy 
się wielkim powodzeniem 
w Katowicach; odniosła 

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
,,Ateneum" w Katowicach 
prapremiera 21.09.1975 
reżyseria: 

Leszek Śmigielski 
scenografia: 
Barbara Grabska-Widerowa 
muzyka: 
Bogumił Pasternak 

Pasternak. Szczegól-
nie spodobał się publicz
ności dziarski marsz, 
zaczynający się od słów: 
„Z pełnym brzuchem ma
szerując" . ( ... ) (W M.) 

(,,Życie Bytomskie" 
nr 40/983 z dn. 1-7.10.75) 

również spory sukces 
w Jambolu (Bułgaria), 
gdzie ostatnio gościnnie 
występował teatr 
,,Ateneum".( .. . ) (jot) 

(,,\Vieczór" 
z dn 18-1910.75) 

ilustracje z programu 
Teatru Nowego w Zabr~u 
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Teatr Nowy w Zabrzu 
premiera 6.12.1978 

reżyseria: 
Mieczysław Daszewski 

scenografia: 
Aleksandra Sell-Walter 

muzyka: 
Marzena Mikuła-Proksa 

PREMIERY 
Teatr Lalek w Olsztynie 
premiera 20.06.1976 
reżyseria: 
Andrzej Rettinger 
scenografia: 
Mieczysław Antuszewicz 
muzyka: 
Jacek Sobieski 

Teatr Lalek „Bajka" ZG PZKO w Czeskim Cieszynie 
premiera 8.09.1978 
(„Baśń o bochenku chleba") 
reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: 
Bronisław Liberda 
adaptacja: 
Władysław Sikora 

Autor „Baśni" 
gościem „Bajki" 

- Istniały obawy, czy aby 
dzisiejsza młodzież, wy
chowana w dobrobycie, 
gotowa będzie uwierzyć, 
że bez chleba może być 
tak bardzo źle? 
-Wychowałem się w tra
dycji poszanowania chleba; 
kiedy np. chleb upadł 
na ziemię, to się go nie tyl
ko otrzepywało z ewentu
alnego brudu, ale się go 
jeszcze całowało, w formie 
takich trochę mistycznych 
przeprosin. Pisząc o chle-

Bajka o chlebie 

(. .. )Zgodnie z konwencją 
Król jest w całym swoim 
infantylizmie okrutny. Zgod
nie też z konwencją Błazen 
o dobrym sercu jest najmą
drzejszą i najsympatyczniej
szą dla młodej widowni 
postacią . („.) Marszałek 
śmieszy, ale w sytuacji bez 
wyjścia właśnie on znajduje 
rozwiązanie wykradając od-

bie nie tylko sam chleb 
miałem na myśli - choć 
sprawa jego poszanowania 
odgrywa dziś również nie
zmiernie ważną rolę . 
Chleba jest dziś tak dużo, 
że się poniewiera ( ... ). 
Chodzi nie tylko o szacu
nek dla chleba, ale i dla 
pewnych podstawowych 
wartości. Dlatego Króla 
musi spotkać kara za to, że 
obraził chleb. 

rozmawiała: H. Kowalczyk 

(fragment wywiadu z autorem, 
miesięcznik Zaolziaków 

„Zwrot" nr 349/78) 

rastający chleb. Jako dworak 
(znów konwencja) nie cofa 
się przed perfidią. Dla ro
dziców, którzy wybierają się 
do teatru z dziećmi ważne 
jest co innego: autor odwró
cił nieco toposy Błazen jest 
po trosze małym Napoleon
kiem, Król - znajduje odku
pienie przez pracę. (. .. ) 

Stanisław Bieniasz 

(Głos Zabrza nr 52/53/78) 



PREMIERY 
Teatr Lalek „Pinokio" w Łodzi 

premiera 28.09.1980 
reżyseria: 

Andrzej Pściuk 
scenografia: 

Maria Kostrzewska 
muzyka: 

Lech Orlewicz 
pantomima: 

Wojciech Misiuro 

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego 
(Scena Lalkowa) w Zielonej Górze 

premiera 12.04.1981 
reżyseria: 

Scena Lalkowa zaprasza 

- Skąd się wzięła pasja 
tworzenia dla dzieci? 
- Baśń czy też bajka, 
jest to gatunek, który 
w sposób zdyscyplinowa
ny zachowuje szacunek 
dla znaków (semiotycznie 
biorąc). Przy tym z~łoże
niu przygoda z dziećmi 
staje się pasjonująca. 
Dzieci to rozumieją. 
Rozumieją znak. Wiado
mo np„ że jeśli prowadzi 
się patyczek na sznurku, 
to może to być pies. 
Wchodząc coraz bar
dziej w dorosłe 
życie, człowiek gubi 
tę zdołność. 
- Czy chętniej widzi 
Pan swoje utwory 

Irena Dragan 
scenografia: 

Zbigniew Burkacki 
muzyka: 

Teresa Ostaszewska 
plastyka ruchu: 

Zygmunt Zdanowicz 

na scenie lalkowej 
czy dramatycznej? 
- Wolę przedstawienia 
lalkowe ( „.), przy pomocy 
lalki na scenie powinno 
się zrobić praktycznie 
wszystko. 
- Skąd się wziął 
pomysł wyboru tematu 
do „Ballady„."? 
- Chleb ma w sobie coś 
mistycznego. Cała kultura 
chrystianistyczna jest 
na tym oparta. 
Tą sztuką oddałem 
hołd tradycji, którą wy
niosłem z domu. 

rozmawiała: E. Moroń 

(fragment 
rovnowy z autorem, 

„Gazeta Lubuska" nr 74/81) 

okładka programu Teatru „Pinokio" 

ilustracje 
Danuty Knosaly 
z programu 
lubuskiego 

Statni Divadlo Ostrava, Loutkova 
Scena w Ostravie 

czeska prapremiera 25.09.1981 
(„Pohadka o bochruku") 

przekład: 
Zdenek Stoklasa 
teksty piost;nek: 

Karel Cejka 
reżvseria: 

Zdenek Miczko 
scenografia: 

Vladimir Śramek 
lalki: 

Jaroslav Kra! 
muzyka: 

Jan Tomsicek 

Teatr Lalki „Tęcza" w Słupsku 
premiera 12.05.1982 

reżyseria: 

Zofia Miklińska 
scenografia: 

Alina Afanasjew 
muzyka: 

Jerzy Stachurski 

okładka programu 
Teatru „Tęcza" w Słupsku) 

PREMIERY 
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PREMIERY 
Teatr Lalki i Aktora „Baj Pomorski" w Toruniu 

premiera 9.03 .1985 
reżyseria: 

Nie tylko o chlebie ... 

Jak to zdarza się w teatrach 
lalek, splot różnych okolicz
ności spowodował, że 
w 1985 roku w Teatrze 
„Baj Pomorski" trzeba było 
szybko przygotować nową 
premierę dla dzieci. 
Najkorzystniej było „prze
nieść" na toruńską scenę 
gotową inscenizację z inne
go teatru. Spośród kilku 
przedstawień wybrane 
zostało słupskie: „Ballada 
o bochenku chleba''. Spek
takl wydawał się wart 
powtórzenia nie tylko 
ze względu na prostą 
i funkcjonalną scenografię, 

Ballada o życiu 

Najmocniejszym punktem 
przedstawienia, oprócz 
przejrzystej konstrukcji 
tekstu, jest sam pomysł 
inscenizacyjny. („.) 
Dziecko uczy się najwięcej 
i przeżywa najsilniej pod
czas zabawy. Kiedy akto
rzy zapraszają maluchy 
do udziału w tzw. próbie 
chleba, polegającej na uła
maniu kawałka bochenka, 
w niejednej główce poja
wia się obraz kromki 
wrzuconej do kosza lub 
wepchniętej pod szkolną 

Zofia Miklińska 
scenografia: 

Alina Afanasjew 
muzyka: 

Jerzy Stachurski 

ale i walory dramaturgiczne 
i literackie tekstu. W zgrab
nie skonstruowanej, dow
cipnej i mądrej sztuce urze
kało przesłanie, czyli wska
zanie wartości. Stawało się 
ważkie, gdy odczytywało się 
je poprzez polską tradycję 
literacką - w kontekście 
naszej literatury. „Ballada„." 
otwiera rozległą przestrzeń 
skojarzeń ... 
Pamiętam, że Edmund 
wyznał, iż napisał ją 
w pociągu z Katowic 
do Warszawy„. Jeśli tak, 
powinien podróżować przy
najmniej raz w tygodniu! 

Jerzy Rochowiak 

ławkę . I o to chodzi! Ele
ment strachu i niepewno
ści - czy ten prawdziwy 
bochenek chleba w moim 
ręku nie skamienieje, ka
rząc za dawną niefrasobli
wość, jest najważniejszym 
momentem przedstawie
nia, do którego prowadzi 
cała akcja sztuki (. .. ), bę
dącej w gruncie rzeczy 
przypowieścią o życiu i je
go naczelnych, nienaru
szalnych wartościach. 

Ewa Grochowska-Ślimak 

(,,Trybuna Robotnicza" 
z dn. 4. Ol 90) 

Śląski Teatr Lalki i Aktora ,,Ateneum" 
w Katowicach 
premiera 6.12.1989 
inscenizacja i reżyseria: 
Maciej K. Tondera 
scenografia: 
Teresa Buchwald 
muzyka: 
Antoni l'v1leczko 
choreografia: 
Julian Hasiej 

O tym jak król Kiep 
obraził raz chleb 

Od najdawniejszych cza
sów chleb - jako symbol 
pożywienia - otaczany był 
wyjątkową czcią i wręcz 
kultem. Wypieczony chleb 
gospodynie naznaczały 
znakiem krzyża; bochen
kiem chleba witano najdo
stojniejszych i najbardziej 
znamienitych gości (a zwy
czaj ten przetrwał po dziś 

~~~~~~~Bi . ()~ 
premiera 11.07.1993 ~ 

(„0 tym jak król Kiep obraził raz e~") ~~ ~~'-
reżyseria i scenografia: ~ ~' 
Maciej K. Tondera '- Jc..0 
muzyka: ~' 
Antoni Mleczko i;'Q(l; 

dzień); przy przeprowadz
kach do nowego mieszka
nia wnoszono na1p1erw 
chleb, by i w nowym do
mu zajmował zawsze po
czesne miejsce. Okruchy 
chleba po jedzeniu staran
nie zbierano, a upuszczo
ny przypadkiem kawałek 
chleba czyszczono z kurzu 
i całowano na znak prze
prosin. Do dziś w niektó
rych wsiach polskich tak 
się z chlebem postępuje. 

Znieważenie chleba, rzu
canie nim o ziemię ucho
dziło za czyn nieobliczalny, 
godny potępienia i - we
dług powszechnego prze
konania - musiało być 
wcześniej czy później uka
rane. O takim właśnie 
przypadku znieważenia 
chleba opowiada spektakl 
„Banialuki". 

Lucyna Kozień 

(fragment ulotki) 

W PRZYGCTOWANIU 
Teatr Lalki i Aktora „Kacperek" w Rzeszowie 
premiera w czerwcu 1998 
reżyseria i scenografia: 
Maciej K. Tondera 
muzyka: 
Piotr Sowiński 

REALIZACJE TELEWIZYJNE 
1V Czcchosławacka 
emisja 1981 r. 
„Pohadka o bochniku" 
w wykonaniu Loutkovej Sceny w Ostravie 

1VKatowice 
emisja 19.04.1990 
„Ballada o bochenku chleba" 
w wykonaniu Teatru ,,Ateneum" w Katowicach 
reżyseria: Maciej K. Tondera 
realizacja 1V: Lech Ptaszyński 
kierownik produkcji: Sławomir Lis 



„Marzy rlli się 
realizacja 
„Ballady 

o bochenku 
chleba" 
zagrana 
lalkami, 

zrobionymi 
z ciasta 

wyrośniętego 

w dzieży, 
uformowanymi 

w słomianych 
koszyczkach 

i wypieczonymi 
w piecu 

chlebowym." 

Edmund Wojnarowski 

Dziennikarz, dramaturg, poeta i saty
ryk, jest jednym z niewielu autorów 
piszących z myślą o teatrze lalek. Swoje 
pierwsze sztuki (Aldebaranek, Mądry 
jak Maćków kot, który świeczkę zjadł 
i po ciemku chodził, Ondraszku, On
draszku, Ballada o bochenku chleba, 
Pacydło nie .<pi, Uśmiech dla smoka) 
napisał dla Teatru ,,Ateneum"; tutaj 
wystawiono ich prapremierowe insce
nizacje. Utwory te szybko jednak 
znalazły się w repertuarze innych 
zespołów (również za granicą). 
Niedługo też czekały na swe scenicz
ne realizacje: Przypowieść o Jasiu, 
który szukał osła, Piernikomachia, 
Nowe szaty królika czy O królewnie 
Banialuce i księciu Dyrdymale. Naj
nowsze baśnie to Sztuka do 3 razy 
oraz Bajkopeja, która swoją prapre
mierę miała nie w teatrze, 
a na katowickiej antenie radiowej 
- w formie słuchowiska. 
Edmund Wojnarowski tworzy także 
dla dorosłych. Szczególnie dużo uwagi 
poświęca rozważaniom semantycz
nym; wykorzystując różnorodne formy 
literackie, operuje swobodnie zna
kiem, symbolem, konwencją. Zresztą 
i wymienione wcześniej utwory dra
matyczne - adresowane bezpośrednio 
do dzreci - poprzez bogactwo zawar-

tych w nich znaczeń, przyciągają 
do literackiej zabawy również dojrza
łych odbiorców. 
Autor Ballady o bochenku chleba 
wydał m.in. tomik poezji pt. Pro/ile, 
zbiór satyr Ranek Salomona, po
wieść - pastisz I słychać było rechot 
żab, song-esej Stqd do W7t"sły, pozycję 
dla najmłodszych pt. Opowieść z nie
dźwiadkiem, pingwinem i pieskiem 
na tranzystorach; drukiem ukazało się 
wiele opowiadań oraz kilka sztuk 
teatralnych. N aj nowsze teksty zatytu
łowane Animałki, a określone przez 
twórcę jako proza teatralna na tematy 
animowane, publikowane są w biule
tynie lalkarzy Animator. 
Laureat wielu nagród literackich 
(m.in. za sztuki dla teatru lalek oraz 
monodramy - Traktat o krasnoludku, 
Piłka Yorika), od łat związany jest 
z Radiem Ę:atowice. Był współtwórcą 
kabaretu „Sruba ", kierownikiem lite
rackim „Ateneum" i Teatru Nowego 
w Zabrzu, szefem redakcji teatralnej 
śląskiej Tv, wykładowcą w Studium 
Aktorskim przy Teatrze Dzieci Zagłę
bia w Będzinie. W „Encyklopedii Saty
ry Polskiej" Eryka Lipińskiego prze
czytać można, że zajmował się również 
rysunkiem satyrycznym (debiutował 
w słynnych „Szpilkach'', później swoje 
prace drukował m.in. w katowickim 
tygodniku „Kocynder"). 

rysunek autora 

BALLADA 
C BOCHENKU CHLEBA 
Edmund Wojnarowski 
baśń sceniczna dla dzieci - ostateczna redakcja tekstu 

Osoby: 
Król 
Błazen 

Marszałek 
Wieśniak 

Łowczy 

Scena 1 

Kupiec 
Cukiernik 
Piekarze I i II 
Kucharze I i II 
Trębacze I i II 
Posłaniec 

(Chlebowy piec. Piekarz I wsadza chleb zjednej strony. Z drugiej strony Piekarz II wyjmu
je wypieczone bochenki. W czasie tych czynności Piekarze śpiewajq. Wchodzi też Wieśniak.) 

PIEKARZ I 

PIEKARZ II 

RAZEM 

PIEKARZ I 

WIEŚNIAK 

PIEKARZ Il 

PIEKARZ I 

W twardych szczękach kół z kamienia 
ziarno w mąkę się przemienia. 
Z przemienienia tego potem 
bochny się urodzą złote. 
Wchodź do pieca bochnie świeży! 
Pasuję cię na rycerza! 
Od stóp aż do głów w pancerzu 
twardej skórki są zakryci. 
Walczyć idą ci rycerze 
z głodem na śmierć i na życie. 
Chylą głowy przed bochnami 
cesarzowie wraz z królami. 
Kromka chleba to ich broń; 
skłoń przed taką bronią skroń. 
Gdy ukłonisz się jak matce, 
los cię wtedy nie doświadczy. 
Mnie już srodze doświadczył. 
Dziś dzień składania hołdu naszemu 

~; 
' 'l 

a moje ręce puste. Nic nie mam. :\~„(· 
„~.,,~„ 

Weź więc ten najpiękniejszy bochen • .:-;,,~:~ 
i zanieś go w darze swojemu władcy t}. ':„ 

~ .... "t- „ 

Chylą głowy przed bochnami ~:~-;. 
cesarzowie wraz z królami. :-:~~ .... 

(Wieśniak przyjmujqc bochen, składa na nim pocałunek. 
~~ ... -.:' 
~ «~ 

WIEŚNIAK Jak ja wam się odwdzięczę, 
zacni stróżowie chlebowego pieca. 



PIEKARZ I Wystarczy nam, że na ten bochen zasługujesz. 
PIEKARZ Il I śpiesz się, byś zdążył hołd złożyć monarsze. 
PIEKARZ I Bywaj zdrów. 
WIEŚNIAK Zostańcie z Bogiem. 

(Wieśniak wychodzi. Piekarze podejmują swoją pracę, fpiewajqc j. w.) 

Scena 2 
(Sala tronowa. Po piosence Trębaczy i,jawia się Król wraz z Marszałkiem i Błaznem.) 

TRĘBACZE Tu i teraz gala będzie, 

BŁAZEN 

bo na tronie król usiądzie. 
'frututu, trututu, 
wielką chwałę trąbmy mu. 
Tu i teraz, tu i teraz; 
tak jak zawsze, tak jak nieraz. 

Zaczynajcie patrzeć bacznie, 
gdyż się zaraz wszystko zacznie. 
11-atata, tratata, 
zaraz trąbka znak swój da. 
Tu i teraz, tu i teraz; 
tak jak zawsze, tak jak nieraz. 

Król posiedzi tam chwil parę, 
żeby przyjąć hołd wraz z darem. 
11-atata, tratata; 
i popatrzeć, kto co da. 
Tu i teraz, tu i teraz; 
tak jak zawsze, tak jak nieraz. 
Zawsze ... (sypie coś niepostrzeżenie Trębaczowi I do trąby) 
Nieraz .. . (j.w. Trębaczowi II) Lecz wy teraz! Trzy, cztery! 

(Błazen dyryguje jak batutą, Trębacze trąbią. Z trąb buchają kłęby pyłu. Król się krztusi; 
więc reszta idzie jego śladem.) 
KRÓL I to mają być królewskie trąby. Wyrzucić natychmiast! 
MARSZAŁEK Wyrzucić natychmiast! (reflektuje się, gdy Trębacze wychodzą) 

KRÓL 
BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

KRÓL 
MARSZAŁEK 

KRÓL 
MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

A kto będzie trąbić? 
Sam zatrąbisz, marszałku, o! 
I wreszcie trąba zatrąbi na trąbie . 
Milcz, błaźnie! 
Gdy błazen zamilknie, wtedy nie wiadomo będzie, 
kto tu jest właściwie błaznem. 
O! 
Najjaśniejszy panie, a może by błazen . „ 

Błazen? 

Błazen! 
Nie mam czasu. Muszę złapać słowa, które nasz pan 
najjaśniejszy na wiatr przed chwilą rzucił. Wyraźnie powiedział: 
sam zatrąbisz, marszałku, a marszałek na to: a może by błazen. 

, 

KRÓL N a wiatr słów nie rzucam. 
Zaczynaj marszałku! O ... 

(Marszałek grozi Błamowi i robi" trutututu" na dłoniach. Powtarlil, ale dopiero za trze
cim trututaniem pojawia się Łowczy. Tak on, jak i Kupiec czy Cukiernik mogą swoje 
kwestie śpiewać. Na wtrącanie się Błama reagujq gestami: obronnymi lub odgrai/.ljqcymi.) 

KRÓL Kto to? 
BŁAZEN Ktoś podszyty zającem ... Wielki łowczy! 
ŁOWC2Y Przed twym tronem, królu, staję ... 
KRÓL Bliżej, bliżej. 
Łowczy Z pęczkiem złotych gronostajów. 

BŁAZEN 
Łowczy 

Jak scyzoryk kłaniam ci się, 
dokładając skórę z misia. 
Co się stało, że tak mało. 

Oto jeszcze z wydry skóra 
oraz cztery orle pióra. 
Wszystko razem kornie składam 
i prócz tego plackiem padam. 

(Pada plackiem, podchodzi doń Błazen i zabiera mu strzelbę.) 

BŁAZEN Lżej ci będzie wstać i odejść. 
KRÓL Wstań i odejdź. (do Marszałka) A ty trutaj. 

(Łowczy odchodzi; Marszałek trąbi tak jak poprzednio, Błazen wprowadza Kupca. Zanim go 
przedstawi; może irobić z nim próbę ukłonu przed tronem, ale bez słów. Wyłąanie gestami.) 

BŁAZEN Oto kupiec kolonialny. 
KRÓL Bliżej, bliżej. 
BŁAZEN 11-ochę czosnkiem zalatuje. 
KRÓL (do Marszałka) 

MARSZAŁEK 

KRÓL 
BŁAZEN 

KUPIEC 

BŁAZEN 

KUPIEC 

Czy coś czujesz? 
Nic nie czuję. 
Niech więc sobie zalatuje. 
Idź, zalatuj. 
Choćby guz jak jajko rósł, 
czołem biję o podłogę 
oraz daję to, co mogę. 
Radzę dodać, co konkretnie. 
Zawsze lepiej wyszczególnić. 
Brokat w samej Hadze tkany, 
szczerym złotem przetykany. 
Srebrna klatka z syjamskim kotem 
i obrazek w ramce złotej. 

(Błazen podchodzi do Kupca, wyjmuje mu sakiewkę z pieniędzmi, a potem z palca zdej
muje pierścień.) 

BŁAZEN Czary mary, czary mary; 
oto worek, w nim talary. 
Eczek-peczek, peczek-eczek, 
jeszcze piękny pierścioneczek. 



KRÓL Kto następny? 
BŁAZEN Zatrąbimy, zobaczymy. No, marszałku! 

(Marszałek trąbijak poprzednio. Pojawia się Cukiernik z okazałym tortem. Król reaguje 
jak łakomczuch. Podobnie Marszałek, choć nieco inaczej. Błazen z udaną atencją przed
stawia wchodzącego.) 
BŁAZEN Stary piernik! „. O, przepraszam, starszy cechu cukierników. 

(Marszałek próbuje palcem dobrać się do kremu, ale dostaje od Błazna po łapie. ) 

CUKIERNIK Cukierników cech ci życzy 

BŁAZEN 

CUKIERNIK 

zdrowia szczęścia i słodyczy. 
Oto tort siedmiopiętrowy ... 
Tort cacany, rymowany. 
Zaś na każdym piętrze lśni 
rubin oraz perły trzy, 
szczerozłote listków płatki 
i szafirów dwa bławatki. 

KRÓL Brawo wszyscy cukiernicy. Nigdy króla nie zawiodą. O„. 
BŁAZEN Specjaliści od cukrzenia„. I od szklenia. 

(Marszałek znowu próbuje się dobrać do kremu, ale takjak poprzednio dostaje mu się 
od Błazna po łapach.) 

CUKIERNIK Niech ktoś weźmie tort z mych dłoni, 
bym się jeszcze mógł pokłonić. 

BŁAZEN Tutaj połóż. 
MARSZAŁEK Lepiej tutaj. 
BŁAZEN Tutaj . 
MARSZAŁEK Tutaj. 
KRÓL Nie, bo tutaj! (do Marszałka) A ty trutaj! 

(Cukiernik pozostawia tort i wychodzi w pokłonach. Marszałek takjak poprzednio robi 
"trututu". Zjawia się Wieśniak z bochnem chleba.) 

WIEŚNIAK Miłościwy królu, panie nasz, pokłon ci kornie oddaję 
i składam w dani świeżutkiego ten oto bochen chleba. 

(Podrywa to Króla. Marszałek robi swoje trututu w tonacji zdziwienia. W dwu kwe
stiach Króla wyczuwać się powinno wzrastanie irytacji.) 

BŁAZEN Tak, świeżutki. N a wet ciepły. 
KRÓL Ciepły nawet? 
WIEŚNIAK Prosto z pieca chlebowego. 
KRÓL Coś takiego. Coś takiego. Prosto z pieca chlebowego. 
BŁAZEN Oj biedny ty chłopku-roztropku„. 

WIEŚNIAK 

BŁAZEN 

KRÓL 

Gdybyś wziął był u mnie wcześniej kilka lekcji błazeństwa, 
to byś się nie zbłaźnił przed tymi tu błaznami. 
Czy myślisz, że są zdolni odczuć królewski smak chleba? 
Chylą głowy przed bochnami 
cesarzowie wraz z królami. 
Zatykam uszy, żeby nie słuchać tego, co zaraz usłyszysz. 
Zanim cię poślę do lochu za to, żeś tak zakpił 
z mego majestatu, dać mu nauczkę . O„. 

, 

WIEŚNIAK 
KRÓL 
MARSZAŁEK 
KRÓL 

Litości, panie. 
Dołożyć mu jeszcze! 
Musimy ci jeszcze dołożyć. 
Teraz do lochu z nim„. I weź to sobie! O„. 

(Król rzuca bochnem za wyprowadzanym Wieśniakiem. Ten podnosi chleb i całuje.) 

KRÓL Tak mnie ten kmiot jeden zdenerwował.„ 
MARSZAŁEK Lepiej może będzie, jak najjaśniejszy pan znowu usiądzie. 
KRÓL Więc tak mnie ten kmiot chlebem zdenerwował, 

że aż błazen stracił humor. 
BŁAZEN Kiedy, najjaśniejszy panie, na twarzy błazna umiera uśmiech, 

rodzi się pytanie, na które trzeba będzie wkrótce odpowiedzieć. 
KRÓL Natychmiast mnie rozśmiesz! 
(Błazen przy pomocy strojenia min - robić to powinien z pogardliwą ostentacją - próbu
je spełnić polecenie Króla.) 

BŁAZEN Nie zdołam, panie. Ledwo uśmiech na twarz mi wypełznie, 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 

natychmiast umiera śmiercią naturalną. 
Coś dowcipnego w takim razie powiedz. O„. 
Śniedzieje twoja trąba, najjaśniejszy panie. 
O! Śniedzieje moja trąba„. Dlaczego śniedzieje? 
Przestań trąbo śniedzieć! 

(Marszałek trąbijak poprzednio. Zjawia się Posłaniec. Powinno to wywołać odpowiednie 
wrażenie albo przez sposób ::qawienia się, albo przez wygląd, albo też przez wszystko razem.) 

POSŁANIEC Złą wiadomość przynoszę, najjaśniejszy panie. W granice nasze 
weszły obce wojska. Wrogie i srogie. Łupią, palą i niewolą. 

KRÓL Oj doloż ty nasza, dolo! 
POSŁANIEC I lada dzień będą. 
KRÓL Tu? 
POSŁANIEC Tu. 
MARSZAŁEK 1łututu! 

KRÓL W bój ruszamy? 
BŁAZEN Czy się ruszyć stąd nie damy? 
MARSZAŁEK 1lututu! 
KRÓL W bój ruszamy. 
MARSZAŁEK 'Ilututu. 

(Powstaje sytuacja - popłoch na przykład - która pozwala Błaznowi zainscenizować 
swój song. Aczkolwiek może go tylko zaśpiewać. ) 

BŁAZEN Kiedy trzeba w oka mgnieniu w bój wyruszać, 
wszystkim nagle na ramieniu siada dusza„. 
Przeto zanim w bój wyruszą, 
to coś zrobić muszą z duszą . 

Lecz co robić, trzeba wiedzieć. 
Więc się drapią po ciemieniu. 
Bo się bardzo dobrze siedzi 
każdej duszy na ramieniu„. 
Spłoszyć? Strząsnąć? Może zsadzić? 



KRÓL 
MARSZAŁEK 

Kogo by się tu poradzić? 
Kogo by się tu zapytać? 
Walnąć w bębny może by tak! 
Walnąć w bębny może by tak? 
Walnąć w bębny może by tak!!! 

(R.ozlegają się bębny w tle, jeżeli nie ma możliwości urealnienia ich przy pomocy bębni
stów. Przez takty bębnienia coraz wyraźniej zaczyna przebijać marsz z instrumentu struno
wego. Lub też wielu instrumentów. Trochę może nawet na zasadzie tzw. kociej muzyki.) 

BŁAZEN Chociaż bębny grzmią donośnie, 

kiszki marsza grają głośniej. 

(Tu można zacząć ogrywać tort. To znaczy każda z poniiszych kwestii może być poprze
dzona dobieraniem się palcem do niego, trzepnięciem po łapie wedle dostojeństwa. 
Ostatnia kwestia - Króla - może zostać wzbogacona twarzą Marszałka w torcie. ) 

KRÓL Głośniej? Głośniej! 
MARSZAŁEK I donośniej1 ! 

BŁAZEN Bo nikt jeszcze nie pomyślał, żeby wojsku dać coś na ząb. 
KRÓL Kto pomyślał? 
MARSZAŁEK Myślę, że nikt nie pomyślał. 
KRÓL Czas najwyższy, by pomyśleć. Myślisz? 
MARSZAŁEK Myślę. 

KRÓL No to dobrze. Bardzo dobrze. 
BŁAZEN Lecz najlepiej, by po dobrze było lepiej. 
KRÓL Już nie błaznuj. Na dziś dosyć. 
MARSZAŁEK Trututu ... 
KRÓL Ty też przestań! 

Scena 3 
(Kuchnia. Kucharz I miesza w kotle. Kucharz II układa bochny chleba. Widoczna solnica.) 

KUCHARZ I Psy ktoś na kimś ciągle wiesza. 

KUCHARZ Il 
KUCHARZ I 
KUCHARZ Il 
KUCHARZ I 
KUCHARZ Il 
KUCHARZ I 

Ktoś znów komuś szyki miesza fest. 
Szuru buru, szuru buru; 
a najlepszy rosół z kury jest. 
Ja zaś mieszam dla wojaków 
zupę z gwoździa na pęcaku, 
by podjedli sobie smacznie, 
zanim się ta bitwa zacznie. 
Zanim się zaś bitwa skończy, 
no to wcześniej zajdzie słońce. 
Zachodzę ja w głowę, kto tę bitwę wygra. 
Ten, co nie przegra. 
A jak przegra ten, co wygra? 
To ten, co wygra, będzie musiał przegrać. 
Ale by wtedy było. 
Mówią, że ta cała bitwa, co ma być, 
to ma być dlatego, że nasz król kogoś obraził. 

I 

' 

KUCHARZ Il A kto tak mówił? 
KUCHARZ I Kogo obraził król, to się nie zapyta. Tylko kto mówił. 

(Kucharz I spluwa z obrzydzeniem, bo akurat spróbował łyżką zupy.) 

KUCHARZ Il Coś ty! 
KUCHARZ I No, sam skosztuj. 

(Kucharz II próbuje i aż się krztusi z obrzydzenia.) 

KUCHARZ Il Całkiem niesłona. A przecie soliłem. Dwie takie garści 
wrzuciłem najpierw. A potem jeszcze trzecią. 

KUCHARZ I I ona słona była. 
KUCHARZ Il No to co się stało? 
KUCHARZ I Cielę oknem wyleciało ... Weź solnicę i jeszcze raz posól. 

(Kucharz II mrucząc pod nosem:„Soliłem czy nie soliłem? Soliłem. Na pevmo." - idzie 
po solnicę, ale gdy po nią sięga, ta zaczyna uciekać.) 

KUCHARZ Il Jezus, Maria i Józefie święty!. .. Ty! Patrz, co się dzieje! 
KUCHARZ I Złapże ją, ofermo. 
KUCHARZ Il Uważaj, co mówisz. 

(Obaj Kucharze uganiają się przez chwilę za solnicą, ale bez skutku. ) 

KUCHARZ I No to jesteśmy załatwieni. 
KUCHARZ Il Pierwszy raz widzę, żeby sól latała. Popatrz, jak mi się ręce trzęsą. 
KUCHARZ I Teraz dopiero będzie widowisko. 

KUCHARZ Il 
KUCHARZ I 
KUCHARZ Il 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
KUCHARZ I 

Niesłona zupa. Wiesz, co to takiego. 
Może my byśmy też tak frrr zrobili? Co powiesz na to? 
Żeś głupi, powiem ... Frrr mamy zrobić? Chyba zwariował. 
Ale coś trzeba koniecznie wymyśleć. 
Dostaną drugie tyle chleba i będą zadowoleni. 
A jak nie będą? 
Będą, będą ... Idę krajać bochny. 

(Kucharz I podchodzi z nożem do bochenków chleba. Gdy sięga po pierwszy z wierzchu, 
ten ulatuje. I potem tak po kolei wszystkie. Kucharz I z wrai.enia nie potrafi z siebie wy
krztusić słowa. Dopiero więc gdy pada zemdlony na ziemię zwraca uwagę Kucharza II, 
który go zaczyna polewać wodcJ. Kucharz I odzyskuje przytomność.) 

KUCHARZ Il Co ci się stało, że ci się zemdlało? 
KUCHARZ I Tam popatrz. 
KUCHARZ Il Jezus Maria, Józefie święty! Nie ma chleba? 
KUCHARZ I A nie ma, nie ma! Frrr zrobił i poleciał wszystek. 
KUCHARZ Il Przed chwilą sól uciekła, a teraz bochenki. 
KUCHARZ I Ktoś musiał chleb obrazić. 
KUCHARZ II Albo sól. 
KUCHARZ I Sól jest siostrą chleba. 
KUCHARZ Il Starzy ludzie powiadają, 

KUCHARZ I 
KUCHARZ II 

że kto chleb obrazi, tego głód porazi. 
Albo sól, bo jest siostrą chleba. 
Tak powiadają. 

(Zjawia się Marszałek. Obaj Kucharze padają przed nim na kolana.) 



KUCHARZ I 

KUCHARZ II 
KUCHARZ I 

KUCHARZ II 
KUCHARZ I 

KUCHARZ II 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
MARSZAŁEK 

KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
MARSZAŁEK 

Bardzo dobrze, że wasza dostojność 
tutaj do nas do kuchni przyszła . 

Dziw nad dziwy. 
Cud prawdziwy. 
Najpierw sól uciekła. 
Słowo daję, niczym zając. 
Dziw nad dziwy, cud prawdziwy. 
A potem zaraz wszystkie bochenki chleba 
zrobiły frrr i poleciały sobie jak gołębie. 
Albo może nawet jeszcze bardziej. 
Ktoś musiał bardzo chleb obrazić i sól. 
A ona jest, panie marszałku, jest siostrą chleba. 
Czy wyście powariowali!? 
A można było, panie marszałku. 
Można było. 

Spiły się łotry. Wstawać natychmiast i marsz do roboty! 
Wojsko na czczo! Nie słyszycie, jak wali menażkami? 

KUCHARZE (razem) 
Litości, panie. 

KUCHARZ I Straszne rzeczy się tu dzieją. 
KUCHARZ II A to, nie daj Boże, dopiero początek. 
MARSZAŁEK Całkiem powariowali. 
KUCHARZ I Tak! Powariowali wszyscy i trzeba coś zrobić. 
KUCHARZ II Coś koniecznie trzeba. 
MARSZAŁEK Do lochu! Tam wróci wam rozum„. Do lochu! 
KUCHARZE (razem, ale też może być na przemian) 

Wielkie dzięki, wasza dostojność. 
Wielkie dzięki. Tam jest najbezpieczniej. 

(Po wy;fciu Kucharzy i Marszałka pojawia się Błazen, fpiewajqc.) 

BŁAZEN Gdzieś w piwnicy wznieśli dach. 
Zamiast deszczu pada strach. 
Gdy się dzieją takie dziwa, 
może fatum palcem kiwa. 
Obiecuje, że coś da ci. 
Lecz gdy palcem kiwa fatum, 
to fortuny koło traci 
wszystko razem do kwadratu. 
Spód jest w górze, wierzch na spodku, 
no i środek nie jest w środku. 
Raz na prawo, raz na lewo; 
toczy się jak kornik drzewo. 
A najgorsze z dwojga złego, 
że już wtedy nawet błazen 
śmiać się nie ma całkiem z czego. 
Tak więc może innym razem 
weselszego coś się zdarzy. 

; 

Scena 4 
-

(W lochu. Sq w nim dwaj Kucharze i Wieśniak. Wieśniak dzierży bochenek chleba. 
Częstuje nim Kucharzy, ułamujqc po kęsie. ) 

KUCHARZ I Pierwszy raz mi tak suchy chleb smakuje. 
KUCHARZ II Suchy, powiadasz„. Świeżutki„. Jakby prosto z pieca. 
KUCHARZ I Że nie posmarowany, to miałem na myśli. 

WIEŚNIAK 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
KUCHARZ I 
WIEŚNIAK 
KUCHARZ Il 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
KUCHARZ I 
WIEŚNIAK 

A on taki jest w smaku, jakby był jeszcze bardziej . 
Z kiełbasą jakby był, baleronem, albo nawet z szynką. 
Ułamcie sobie jeszcze po kawałku. 
Nie, nie, nie„. Wystarczy. 
Nigdy nie wiadomo, jak długo nam tu przyjdzie siedzieć. 
W tym wstrętnym lochu. 
Tego chleba wcale nie ubywa. Łamcie spokojnie. 
Jak to? Nie ubywa? 
A nawet przybywa! 
Możeś ty jest święty? 
Eee, święty nie. Nad głową nie ma kółka. 
Kółko zawsze można schować„. No! Powiedz, kim jesteś? 
I skąd się tu wziąłeś z tym dziwnym bochenkiem? 
Szedłem, ażeby hołd złożyć królowi. Ale nie miałem daru żadnego. 
Zacni piekarzowie ulitowali się nade mną i dali mi ten oto bochen.„ 

KUCHARZ II Piękny dar, taki bochen. 
WIEŚNIAK Nasz król wziął to za zniewagę. 
KUCHARZ I Chleb wszystkich dostojników kluje w podniebienie. 
WIEŚNIAK To może dlatego cisnął nim za mną . 
KUCHARZE (razem) 

WIEŚNIAK 
Chlebem, powiadasz, cisnął? 
Jak kamieniem cisnął. 

(W tym momencie do lochu wpada Marszałek.) 

KUCHARZE (razem) 

MARSZAŁEK 

KUCHARZ I 
MARSZAŁEK 

KUCHARZ I 
MARSZAŁEK 

KUCHARZ II 

MARSZAŁEK 

WIEŚNIAK 
MARSZAŁEK 

KUCHARZ I 
KUCHARZ II 

A to łotr! 
Przepraszam, ale marszałkiem to ja już nie jestem. 
Król mnie po przegranej bitwie całkiem zdegradował„ . 

I kto by to powiedział. 
A wcześniej zwymyślał od ostatnich. 
A przecie byłeś pierwszy zaraz po nim. 
I tu kazał wrzucić . 

Bo bitwy, panie były marszałku, to od tego są, 
żeby je wygrywać, a nie przegrywać. Dobrze mówię? 
Ale wojsko z głodem musiało walczyć 
i nie miało kiedy bić się z wrogiem„ . 
A jaki ja jestem głodny. 
To ułam sobie. I zjedz. 
Chleb!? 
Oczy wybałuszył, jakby chleba nie widział nigdy. 
Jak się tylko same frykasy jadło , torty i perliczki. 



MARSZAŁEK W całym królestwie nie ma już ani jednej kromki. 
Głód zapanował tak wielki, że wróg, choć zwyciężył, 
czym prędzej w popłochu uciekł z naszego królestwa. 

WIEŚNIAK Łam i jedz. 

(Gdy Marszałek sięga po chleb, nieoczekiwanie pada na ziemię. Pozostali pochylają się 
nad nim.) 

WIEŚNIAK 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
WIEŚNIAK 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
WIEŚNIAK 
KUCHARZ I 
KUCHARZ II 
KUCHARZ I 

Z głodu umarło biedaczysko. 
Przyłożę mu do serca ucho. 
I co? Bije? 
No to posłuchaj sam. 
Jeszcze jak bije. Za nic w świecie bym nie chciał być tak równo bity. 
Padł ze zmęczenia. 
I zwyczajnie zasnął . 

Zaczyna chrapać. Śpi jak zabity. 
My też się połóżmy. 
Jak rano wstaniemy, to go nakarmimy. 
A on nam opowie, jak to wszystko było. 
O tak, bo jakby nam przed spaniem opowiedział, 
to by się nam mogło jeszcze przyśnić. 

(Od ostatniej kwestii Wieśniaka zaczyna się układanie do snu. Teraz Wieśniak zaczyna 
śpiewać. Kucharze się do śpiewu włączają „kanonowo" na zasadzie śpiewu na głosy. ) 

WIEŚNIAK Sen ukochany, największy dobrodziej, 
niech spłynie na nas, jak to robi co dzień. 
Jak będziesz piękny, będziemy cię słuchać. 
A jak nie będziesz, to mamy nadzieję, 
wstać bardzo wcześnie, nim kogut zapieje, 
by cię przepędzić niczym złego ducha. 

· (Po chwili, gdy rozlega się chrapanie - ale też można inaczej ich zaśnięcie zaznaczyć -
Marszałek podnosi głowę, rozgląda się, bardzo ostrożnie wstaje, podchodzi na tzw. pal
cach do śpiących i sprawdza, czy rzeczywiście śpią. Może każdą konstatację rozpoczynać 
od zapytania:„ Śpisz jak zabity?". I potem może odpowiadać szeptem: „Śpi jak zabity. 
I to bardzo dobrze."„Hej tam, jak ktoś nie śpi jeszcze, to niech się odezwie." Po 
słowach: „Nikt się nie odezwał, w takim razie do dzieła" podchodzi do chleba. Bi.erze 
go i wychodzi w prawo. Po chwill wraca, ale już uginając się nieco pod cię:iarem chleba, 
i mówi szeptem trochę do widowni, a trochę do siebie.) 

MARSZAŁEK Tamtędy się wyjść nie da ... Spróbuję tędy. 

(Wychodzi w lewo. I po chwili znów wraca. Chleb jak gdyby mu jeszcze bardziej ci"qiył. 

Ma już wyraźne trudności z udźwignięciem go. ) 

MARSZAŁEK Tędy też przejść nie można. 

(Medytuje chwilę i decyduje się wyjść przez widownię. ) 

MARSZAŁEK No przecie ... Tak będzie najprościej.„ 
Co się z tym bochenkiem dzieje? On się robi coraz cięższy. 

(Przejście Marszałka przez widownię jest otwarciem jejjak gdyby na udział w dalszych 
wydarzenzach. Dlatego tei można wziąć pod uwagę skorzystanie z pomocy kogoś z wi-

dawni przy wynoszeniu chleba. Zaszłaby wówczas konieczność nawiązania określonego 
kontaktu z widzem, co można zrobić dwojako. Albo przez zwyczajną prośbę: ,,Ależ to 
ciężkie ... Proszę cię bardzo, pomóż mi chociaż kawałek nieść ten bochenek." Albo 
tei poprzez swojego rodzaju etyczny test: „Pomóż mi to wynieść. Cóż z tego, że ukra
dłem„ . Ja to nie dla siebie ukradłem. Słowo daję, ja nie jestem taki zwyczajny zło
dziej. Nie tak dawno jeszcze byłem marszałkiem. Chyba sobie zdajecie sprawę, kim 
jest marszałek. Cóż z tego, że były." Można wykorzystać wciągnięcie widowni do roz
mowy po to, aby jq uciszać, bo inaczej" ci, co tam śpią, mogą się obudzić i co wtedy 
będzie?" I tutaj nie jest wykluczona ewentualność we;fcia w sprzeczkę, a nawet sprowo
kowanie jakiegoś zamieszania typu: łapać złodzieja. To dawałoby powód przypadkowego 
antraktu, bo tu jest właśnie przewidziany w przypadku widowiska dwuczęściowego. 

Scena 5 
(Dekoracja jak w scenie 2. Można oczywtfcie w ;aktf sposób zaznaczyć aktualną sy
tuację Króla. Może wystarczy po sposobie, w jaki siedzi na tronie. U jego stóp Błazen 
brzdąka na gitarze. ) 

BŁAZEN To co ja mam w końcu robić, panie, żeby cię rozweselić. 
KRÓL Graj. 
BŁAZEN Już grałem . 

KRÓL Opowiadaj dykteryjki. 
BŁAZEN Opowiedziałem już wszystkie. 
KRÓL A mnie się chce jeść dalej. 
BŁAZEN Mogę ci opowiedzieć jeszcze raz, jak wyglądał bochen chleba, 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

którym rzuciłeś za tym nieszczęsnym wieśniakiem. 
Opowiedz, opowiedz. O! 
O, taki wielki był. 
Ojej! Taki wielki! 
Miał chrupiącą skórkę, a pachniał ... 
Przestań! 

Wiem!!! Zaśpiewam ci balladę o królu smutasie. 
Śpiewał ją mój dziadek. .. 
Wiem ... Który też był błaznem ... 
Twojego dziadka, który też był królem. 
Dobra; niech będzie. Śpiewaj. O! 
Każdy cieszy się to z tego 
lub też z tego czy owego. 
Wszyscy klaszczą i pląsają. 
Wkoło trele, śmiechu wiele, jak w niedzielę. 
Tylko jeden jest ponury ... 
Tylko ten, co jest ich królem 
i za którym stoją murem, 
marszczy czoło, ponurymi oczy 
wkoło toczy. Widać się czymś zafrasował, 
bo twarz swoją w dłonie chowa. 
Widać mu jest bardzo nijak, 
bo w królewskie jabłko wbija 



KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 

BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

swoje zęby szczerozłote. 
Berłem muchę zatłukł potem ... 
Myśli błazen: ciężka sprawa, 
na tragedię to zakrawa; 
wicem sypnę jak z rękawa ... 
Sypnij wicem! Jak z rękawa! 
Już sypałem. Nie pamiętasz? 
A tak, tak. .. Sypałeś przecież. 
Całkiem zresztą bezskutecznie. Śpiewaj dalej. 
lfzy dni błazen sypał wicem, 
lecz skończyło się na niczym. 
Gdy dowcipy wszystkie zużył 
i monarchy nie rozchmurzył, 
błazen się ze strachu spocił. 
Powiedz królu - spytał - co ci? 
Król na tronie się zakręcił ... 
Muszę zagrać w enci-penci! 
krzyknął głośno ... 
Muszę zagrać w enci-penci. Grajmy zaraz. Grajmy zaraz. 
No to grajmy. 
Zaraz, zaraz. Jak się w to gra? 
Zapomniałeś? 
Chyba z głodu nie pamiętam. 
TI-zeba będzie mu przypomnieć .. . 
TI-zeba będzie mu przypomnieć ... Z głodu nawet to zapomniał. 

(Błazen rusztJ na widownię i na przykład z pomocq cukierków bawi się z widz.ami w encz~pen
ci. Proponowane kwestie można oczywiśde umpełnić według koniecmości, ew. potrzeby.) 

KWESTIE BŁAZNA W CZASIE GRY Z WIDZAMI 
Enci-penci, w której ręci? W której? Powiedz. 
Wpadłeś, bo nie zgadłeś. 
W której, powiedz i nie zwlekaj, bo, mój drogi, król tam czeka, 
a tymczasem czas ucieka. 
Nie, cukierek w tej się mieści. Siedzi cicho, nie szeleści. 
Przestań wiercić się i kręcić, tylko powiedz, w której ręci. 
Chwilę pomyśl, skoro nie wiesz, czy jest w prawej, czy jest w lewej. 
W tej cukierek jest ... O, taki. W tamtej za to figa z makiem. 
W głowie ci się nie zakręci, kiedy zagrasz w enci-penci ... 
W której ręci? 
Myślisz, że jak powiesz ciszej, wtedy szczęście ci dopisze ... 
W której ręci, głośno powiedz; enci-penci. 

(Król z.anim Błazna przywoła do siebie, powinien miederpliwienie okaz.ać już wcześnie;; 
tupnqć na przykład może nogq.) 

KRÓL Już wiem ... Już wiem ... Przyjdź tu zaraz ... Ze mną się baw, 
a nie z nimi ... Szybciej, szybciej ... Ależ z ciebie jest guzdrała ... 
Wreszcie jesteś ... O co gramy? 

BŁAZEN O to, o to ... No i o to. 

(Błazen wskazuje na królewskie insygnia i na swoje. Król to przy nakryciach głowy 
komentuje.) 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 
KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 

To jest szmata, a to złoto ... Lecz niech będzie. Wszystko jedno. 
Enci-penci, w której ręci? 
W tej. 
Nie ... Przegrałeś! Co mi dajesz? 
Królewskie jabłko ... Masz ... I ja teraz ... Enci-penci, w której ręci? 
W tej na pewno. 
Na pewno, nie! O! Jest? Nie ma! 
Proszę, bierz mój kaduceusz. 
Mamy remis. 
W której ręci? 
W tej! No pokaż! 
Może było, lecz się zmyło. 
Berło twoje. Zabawa jest znakomita. Przewyborna. 
Zapomniałem, żem jest głodny ... Enci-penci, w której ręci? 

BŁAZEN W tej! 
KRÓL Teterete ... W tej pmviadasz? ... Wcale nie w tej ... I co teraz? 
BŁAZEN Moja czapka będzie twoją ... W której ręci? 
KRÓL Jasne, że w tej ... Niemożliwe. 
BŁAZEN Ale pewne. „ 
KRÓL Co by ci dać, niech pomyślę. 
BŁAZEN Daj koronę. 
KRÓL Ja, król, mam być z gołą głową? 
BŁAZEN A ta czapka? Czy nie w sam raz? 
KRÓL Może trochę błaznowata. 
BŁAZEN A korona królewiasta. I tu gniecie. 
KRÓL Kto zgaduje? 
BŁAZEN Ja zgaduję. 
KRÓL Bardzo dobrze ... Enci-penci, w której ręci? 
BŁAZEN W tej, mój panie. 
KRÓL Nie! 
BŁAZEN To pokaż. 
KRÓL Nie pokażę. 
BŁAZEN Oszukujesz? Oj, nieładnie. 
KRÓL Już nic nie mam do przegrania. 
BŁAZEN TI-on zabieram. 

(Błazen w insygniach królewskich sadowi się na tronie. Król - w błazeńskim stroju 
- chce mu w tym przeszkodzić, ale bez skutku. I uwaga: w oznaczeniach Króla i Błazna 
do ko1ica pozostajq pierwotne nazwy.) 

KRÓL Mowy nie ma. W)rkluczone! Zejdź stąd zaraz. 
BŁAZEN Lepiej będzie, jak usiądziesz o, tam. 

KRÓL 
BŁAZEN 

KRÓL 

Tam jest teraz twoje miejsce. 
Ja go wcale nie wygrałem. Twoje miejsce jest wciąż twoje. 
Walkowerem go oddaję. 
Straże!!! Zaraz każę cię powiesić ... 



BŁAZEN Błazen króla? 
KRÓL Straże!!! Do mnie!!! Straże!!! 
(Nieoczekiwanie :r,fawia się Marszałek. Widać, że nie może poradzić sobie z cięż.arem bochenka.) 

KRÓL A któż ci to, były marszałku, pozwoW opuścić więzienie. 
BŁAZEN Nie twoja rzecz, błaźnie„. Słucham cię . 

MARSZAŁEK Najjaśniejszy panie„. 
KRÓL Chyba zwariował. To jest przecież błazen. 

Ja tu jestem królem, ja jestem twoim najjaśniejszym panem„. 
BŁAZEN Nie zwracaj uwagi na jego błazeństwa„ . Mów. Słucham cię, słucham. 
KRÓL Nie poznajesz błazna? Straże!!! 
(Krol klaszcze tym razem w dłonie i wchodzq dwaj Trębacze. Krol próbuje coś powiedzieć, 
ale kończy się na otwarciu ust.) 

BŁAZEN Błazen dziś przebrał miarkę. I musicie czym prędzej coś zrobić, 

TRĘBACZE 

BŁAZEN 

ażeby mu rozum wrócił na swoje miejsce. O, tutaj. 
Wróci na pewno, najjaśniejszy panie. 
Wiem, że jesteście głodni, 
ale spróbujcie z siebie wykrzesać jeszcze trochę siły. 

KRÓL Nie słuchajcie go, bo to jest błazen. 
(Trębacze wyprowadzają Króla. Prawie go wywlekają. ) 

BŁAZEN Mów, z czym przychodzisz. 
MARSZAŁEK Z chlebem, najjaśniejszy panie. 
BŁAZEN Urodziwy bochen. 
MARSZAŁEK W lochu, gdzie mnie wtrąciłeś, był wieśniak wraz z tym bochnem 

chleba, którym wzgardziłeś w czas składania darów. 
BŁAZEN Więc ty ten chleb łapu-capu. „ Ukradłeś? 
MARSZAŁEK On był dla ciebie„. Przynoszę ci go więc jak gdyby z powrotem. 

(Marszałek próbuje przekazać bochenek Błaznowi i wtedy pod jego cięż.arem pada na kolana. ) 

BŁAZEN Taki jest ciężki? 
MARSZAŁEK Z każdym krokiem, jak szedłem, robił się coraz cięższy. 

BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

Teraz ma już prawie cetnar. 
Bo jest kradziony. 
Bo jest zelżony. Cisnąłeś nim jak kamieniem. Przeproś go zaraz! 
Inaczej nie wróci w progi naszego królestwa! 
Masz babo placek; tom sobie napytał biedy. 
Korona ci z głowy nie spadnie„. Obraziłeś to przeproś! 
Chleb przeprosić, nie ujma. . 
Ale bochen ode mnie przeprosin nie przyjmie. Nie ja go obraziłem. 
Na własne oczy widziałem. Ty, najjaśniejszy panie. 
Przywidzieć ci się, marszałku, musiało. . . , . 
Nie przywidziało mi się„. Ale jak się upierasz, to poddaj się probie chleba. 
Niech ona rozsądzi, bo sprawiedliwie być musi. 
Niechże więc będzie sprawiedliwie. Poddam się próbie chleba. 
Lecz jak wypadnie niepomyślnie? Stracisz wtedy wszystko. 
Niech się stanie. 
Najjaśniejszy pan poddaje się próbie chleba!!! 

(Oznajmienie Marszałka w pogłosowych powtórzeniach wypełnić może czas między 
końcem tej sceny a początkiem następne;> zaczyna ją wejście Trębaczy.) 

Scena 6 
TRĘBACZ I Teraz będzie próba chleba, 

bo tak z woli króla trzeba. 
Kiedy zabrzmi trututu, 
król nasz podejść musi tu. „ 

TRĘBACZ II Najpierw będzie trututu, 
potem podejść musi tu. 

TRĘBACZ I Podejść, sięgnąć i ułamać. 
Bochen nie da się okłamać . 
Jeśli kiedyś go obraził, 
nie ułamie w żadnym razie. 

TRĘBACZ II Nie ułamie, wtedy, o nie, 
nie usiądzie już na tronie„. 

TRĘBACZ I Jak ułamie, wówczas mu 
TRĘBACZ II Zatrąbimy trututu„. 
TRĘBACZ I O! Już idą! Już są tu. 

(Trębacze trąbią. Do bochenka chleba spoczywającego na tronie podchodzi Błazen w towa
rzystwie Marszałka. Za nimi wchodzq Kucharze i Wieśniak, Kupiec, Cukiernik i Łowczy. ) 

BŁAZEN Jestem gotów. 
MARSZAŁEK Najjaśniejszy pan poddaje się próbie chleba. 

(Błazen podchodzi do bochenka, bez trudu ułamuje kęs, wkłada go do ust i zajadając 
wypowiada swoją kwestię do Marszałka. Poprzedza jq okrzyk chóralny uczestników 
ceremonii: "Król jest niewinny!") 

BŁAZEN A nie mówiłem? 
MARSZAŁEK Tak, to prawda. Mówiłeś. 
BŁAZEN Ale wierzyć mi nie chciałeś. 
MARSZAŁEK W takim razie, kto obraził? 
BŁAZEN Poddać trzeba próbie chleba teraz wszystkich po kolei. 
UCZESTNICY POZOSTALI 

MARSZAŁEK 

Czy nas także? 
I was także„. 
Komu chleb odmówi, ten jest jego bluźniercą . 

UCZESTNICY POZOSTALI 

BŁAZEN 

MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

Komu chleb odmówi ten jest jego bluźniercą. 
Od marszałka zaczynamy„. Więc od ciebie„. 
A ty przecież chleb ukradłeś . 

W dobrej sprawie go przyniosłem i oddałem. 
Zobaczymy, zobaczymy, jaka ona była dobra. 
Widzę, że drżysz„. Zaczynamy. 

(Po kolei Maw-.11łek i reszta podchodzq do bochenka, ułami1:fą po kęsie. Na to w stylistyce 
ceremonialnej pozostali wypowiadają chóralnie: „ Ułamał!". Ułamujący w odpowiedzi na to 
upewnia się: "Jestem więc niewinny''. Otrzymuje potwierdzenie: „Jesteś więc niewinny". 



Królowi udaje się nie wziąć udziału w próbie chleba. Trudno to umotywować 
błazeńskim przebraniem, trzeba więc znaleźć przyczynę w ukryciu się jakimś; wyrazi
stym jedynie dla widowni.) 

BŁAZEN No, to wszyscy jak aniołki. Biali, czyści i niewinni. 
WIEŚNIAK Lecz czy wszyscy próbie chleba się poddali. 
MARSZAŁEK Wszyscy chyba. Tak, na pewno. 
KUCHARZ I Mnie się zdaje, że nie wszyscy„. Ci co sobie, o tam, siedzą, 

to też mogli chleb obrazić. I to nie raz. 
Można rzucić nim o ziemię jak kamieniem„. 

KUCHARZ II Można wrzucić chleb do kosza, jakby śmieciem był. 
A jest przecież Bożym darem. 

TRĘBACZ I Można, można„. Raz widziałem, jak chleb kopał taki jeden. 
TRĘBACZ II Ja widziałem znów takiego, co chleb deptał. 
WIEŚNIAK To nie do wiary. 
MARSZAŁEK Kto z was się nie boi poddać? Próbie chleba oczywiście.„ ~ 

Tutaj proszę . 

BŁAZEN Podejdź, spróbuj. 
KUCHARZ I Kto się boi? 
KUCHARZ II No, wiadomo, kto się boi. 

(Po tej propozycji skierowanej do widowni Trębacze trąbią zachęcająco. W czasie zaś próby 
chleba z udziałem widzów kwestie aktorów winne być utrzymane w stylistyce obrządkowe;~ 
ale moi.na SfJ')'tać np. o imię, do której klasy uczęszcza itp. Próba chleba powinna zostać 
przerwana nieoczekiwanie. Odkryciem Marszałka, że przecież Błazen nie podszedł do pró
by. Marszałek doprowadza Błazna do bochenka. Między odkryciem a doprowadzaniem czy 
raczej skłonieniem Błazna do próby chleba - ten czas powinien wystarczyć do zakończenia 
kontaktu z widzami i powrotem do sytuacji sceniczne;; która została przerwana.) 

MARSZAŁEK Błazen się przecie nie poddał próbie. 
BŁAZEN Tak„. Właśnie„ . Gdzieżeś się to zapodział błaźnie. 
MARSZAŁEK (do widzów uczestniczących w próbie chleba): 

Dziękujemy za pomoc. 
Teraz już sami musimy rzecz skończyć„. Dziękujemy. 

BŁAZEN Gdzie jesteś? Powiedz. 
KUCHARZ I Tutaj jest. 
KUCHARZ II Tutaj. 
MARSZAŁEK Podejdź do bochenka i łam. 
KRÓL Nie jestem głodny. 
BŁAZEN Mówię, podejdź. 

KRÓL Nie chcę. 
BŁAZEN Musisz! 
KRÓL No, dobra, dobra. 
BŁAZEN Lecz nie wypada, byś się tak poważnej próbie 

poddawał w błazeńskim stroju, 
zdejm czapkę i oddaj kaduceusz„ . Idź teraz i łam. 

(Król na próżno usiłuje ułamać kęs chleba. Próbom tym towarzyszy złowrogi pomruk i 
głosy: "Nie może ułamać", "To on chleb obraził", "On jest wszystkiemu złu winien", 
"Wynoś się precz, błaźnie!") 

KRÓL: 

MARSZAŁEK 

KRÓL 
MARSZAŁEK 

BŁAZEN 

Cicho! Ja tu jestem królem! 
A błaznem to on jest. 
Powiada, że jest królem. 
No, bo jestem królem. A to jest błazen . 
Dosyć już tego. 
Tak! Dosyć już tego. On mówi prawdę. 
Ja jestem rzeczywiście błaznem tego oto błazna , 
który był rzeczywiście królem. 
Całe to zaś przebranie było widać potrzebne 
do wykrycia gorzkiej prawdy. 
A teraz, skoro ją już znacie, 
składam te insygnia władzy. 

KRÓL Już nigdy w życiu grać nie będę w enci-penci. 
BŁAZEN Składam je, bo zadość stało się sprawiedliwości . 

(Błazen składa insygnia królewskie na tronie. Marszałek bierze koronę i trzymając ją, 
zwraca się do Błazna. ) 

MARSZAŁEK Zachowaj ją, panie. Zasłużyłeś na nią . 

(Błazen bierze z rąk Marszałka koronę i zakłada na głowę ·wieśniakowi. ) 

BŁAZEN Tyś na te insygnia najbardziej zasłużył... Powinna być twoją. 

(Spotyka się to z aprobatą i słychać głosy: " Tak, to prawda, zasłużył najbardziej". Po 
przyjęciu korony przez Wieśniaka wraca sól i te bochenki; które odleciały. Podnoszą się 
okrzyki: "Vivat król! ", "Króluj nam długo i szczęśliwie!". I skierowane bezpośrednio 
do Króla: "A ty precz stąd zaraz!", "Wynoś się natychmiast". ) 

BŁAZEN Nic tu już po nas. Chodźmy, nieszczęśniku. 
MARSZAŁEK (do Błazna) 

Ty zostań z nami. 

(,,Zostań z nami", "Ty nie odchodź", "Zostań" - powtarzają wszyscy pozostali: a na 
końcu Wieśniak. ) 

WIEŚNIAK 
BŁAZEN 

(do Króla) 
POZOSTALI 
WIEŚNIAK 

Powinieneś zostać. 

Powinienem zostać?„. Marszałek, kucharze, trębacze 
i wy wszyscy służyć możecie po kolei królom. 
Taka jest wasza służba i powinność. 
Błazen służy tylko jednemu królowi, dlatego jest błaznem. 
Gdybym swojego króla opuścił w biedzie, 
to by już nie było błazeństwo ... 
Chodźmy. Czeka nas długa chlebowa pokuta. 
Czeka ich długa chlebowa pokuta. 
Weźcie te bochny na drogę, pokutnicy. I nie żałujcie głodnym. 

(Wieśniak podaje bochny - te, co "wróciły" - Błaznowi; a ten obarcza nimi Króla. Tak 
kładzie na barki; ażeby wystawały ponad jego głowę. ) 

BŁAZEN Gdy nie pożałujemy głodnym, 
to coraz lżej ci będzie odprawiać pokutę. 

(Wychodzą przez widownię, stanowiąc tło dla finałowej piosenki. Jej podział nie został 
zaznaczony, aczkolwiek jest sugerowany przez treść. ) 



Scena 7. Finał 
ZESPÓŁ: Bez korony lżej się poczuł. 

Złote jabłko mu nie wadzi. 
Obarczony chlebem kroczy, 
by pokutę swą odprawić . 
Brak mu berła może będzie, 
żeby w głowę się podrapać, 
gdy pomyśli o swym błędzie. 
Wypieczone bochny dźwiga. 
Spójrzmy dobrze, czy nie widać, 
co do ziemi go przygina; 
co jest cięższe? Chleb? Lub wina? 
Ciężar bochnów -winy znak! 
Ano właśnie , ano właśnie; 
znak ukryty w naszej baśni ... 
Tronu też mu będzie brak! 
Gdy z nóg zleci i gdy mu się 
zachce choć na chwilę usiąść? 
Gdy z nóg zleci i gdy mu się 
zachce choć na chwilę usiąść ... 
A któż na tron siada po to, 
żeby na nim chcieć odpocząć. 
Gdyś zmęczony, wszystko jedno, 
czyś na kamień siadł, czy drewno. 
Kiedy padasz ze zmęczenia, 
wtedy wszystko w tron się zmienia. 

(Błazen jeden bochenek, przygotowany specjalnie w tym celu, zdejmuje ze stosu niesio
nego przez Króla i rozdziela go wśród widowni. ) 

BŁAZEN Kiedyś szczodry- idziesz raźniej. 
ZESPÓŁ : Żegnaj królu, żegnaj błaźnie. 
BŁAZEN A gdy skończę z nim pokutę, wtedy znów przyjdziemy tutaj. 

I zagramy tak, jak trzeba. 
ZESPÓŁ: W baśni o bochenku chleba. 

Koniec 

- 1 -

~ a s t r. 

Do zeme zrnko dej, 

hlina mu ruku poda, 

ty, s lun:Lcko, je htej, 

n z z mralro spndne voda. 

A zito bude zr~t 
a zlatnout budou klasy 

a nebude uz hlad, · 

/: l je, to budou easy :/ 

fragment czeskiego egzemplarza sztuk.i 

strona programu 
do spektaklu 

Teatru Lalek w O strawie 

Tekst baśni ukazał się drukiem 
na łamach miesięcznika „Scena" 

nr 11/75 oraz w książkowym zbiorze 
„Rozśpiewane bajki" pod red. 

Janiny Nicewicz-Kosińskiej 
(COMUK, Warszawa 1987). 
Zamieszczono tam uwagi in

scenizacyjne Barbary Kilkowskiej, 
projekty scenografii i lalek 

autorstwa Jerzego Gorazdowskiego 
oraz nuty (ilustracja muzyczna 

Piotra Mossa) . 

PRZEKŁADY 
W Teatrze Lalek w Ostravie „Balladę 
o bochenku chleba" grano w tłumaczeniu 
Zdenka Stoklasy, z tekstami piosenek Karla 
Ć:ejki pod czeskim tytułem „Pohadka o bochnfku" 
(„Baśń o bochenku"). 
Sztuka posiada także - choć nie zrealizowaną 
do tej pory - niemiecką wersję językową ( „Ballade 
vom Brotlaib", przekład: Beata Domańska), 
a w najbliższym czasie planowane jest 
przetłumaczenie tekstu na język angielski. 

EDYCJE 

OTYM 
JAK K.RóL KIEP 

OBRAZIŁ RAZ CHLEB 



„Ballada o bochenku 
chleba" to sztuka, którą 

z taką samą pasją 
jak po raz pierwszy -

mam nadzieję 
wyreżyserować po raz 

trzeci. Za każdym razem 
jest to inscenizacja, 

w której tworzę z aktora
mi nowe sytuacje i wpisu

ję poszczególne sceny 
w nową rzeczywistość . 

Myślę, że ten utwór 
należy do nielicznych 

wyjątków, które sprawiają, 
Że u małego widza 
zauważamy mądry 

uśmiech, a nie śmianie się 
z byle czego. 

Reżyseruję tylko wtedy, 
gdy materiał mnie 

inspiruje - ten tekst 
zadziałał na mnie 

natychmiast." 

Z BOCHENKIEM CHLEBA 
DCLCNDYNU 

Maciej K. Tondera 
Reżyser, scenograf, czasem autor 
scenariuszy realizowanych przez siebie 
przedstawień. Ukończył białostocki 
Wydział Reżyserii Teatrów Lalek PWST 
w Warszawie. Przedtem jednak 
debiutował jako aktor na scenie 
łódzkiego „Pinokia". 
Był dyrektorem artystycznym 
teatrów „Marcinek" w Poznaniu 
i katowickiego ,,Ateneum". 
Od kilku lat kieruje Teatrem Lalki 
i Aktora w Rzeszowie. 
Spośród wielu nagród, jakie otrzymał 
w Polsce i za granicą, przypomnijmy tu 
o jednej z ważniejszych - Złotej Masce 
,,Wieczoru", przyznanej mu w 1990 r. 
za spektakle zrealizowane w Teatrze 
,,Ateneum", m.in. za „Balladę 
o bochenku chleba". 

Ateneum Jedzie do Anglii 

Kariera 
małego bochenka 

artykuł Heruyki Wach-Malickiej, 
„Dziennik Zachodni" nr 89/98 

spotkanie w ,,Ateneum", kwiecień 1998; 
od lewej: E. Wojnarowski, A. M. Grabania, 
E Richards, M. K. Tondera 

~~~V I t~Ai5Z 
t~~~CUl\ll~l!~ll\ 
Szlachetny, choć zgrzeb
ny równocześnie motyw 
chleba oraz naszego 
dlań szacunku - zda
wałoby się niegdysiejszy 
- okazuje się niezwykle 
nośny wobec powszech
nej negacji tradycyjnych 
wartości i autorytetów. 
Sztuka Edmunda 
Wojnarowskiego to 
mądra, refleksyjna przy
powieść, przywołująca 
ten odwieczny symbol, 
jeden z ważniejszych 
znaków w tradycji 
chrześcijańskiej. Pełna 
zarówno filozoficznej 
zadumy, jak i humoru, 
konieczną tu dawkę 
dydaktyzmu podaje 
w sposób dyskretny. 
Praktycznie adresowana 
jest do widzów w każ
dym wieku; jak na baśń 
przystało, zawiera bo
wiem treści uniwersalne, 
głębokie i ponadczaso
we, które - czytelne 
i atrakcyjne dla dzieci -
stają się ważkie również 
dla nas, dorosłych. 
Warto przypomnieć po
krótce fabułę „Balla
dy„. ". Pazerny i przemą
drzały Król przyjmuje 
dary od swych podda
nych . Na widok ubogie
go Wieśniaka z chlebem, 
wpada we wściekłość, 
a podarowanym mu bo
chenkiem chleba rzuca 
o ziemię. Ta obraza, 
świętokradztwo wręcz, 

sprowadza karę na całe 
królestwo - w kraju za
panowuje straszliwy 
głód. Aby odwrócić nie
szczęście, trzeba znaleźć 
winnego i bochen prze
prosić . Wszyscy poddają 
się więc próbie chleba, 
podchodząc do niego 
i łamiąc po kawałku. 
Tylko Król ułamać nie 
może ... Skompromito
wany i wypędzony, rusza 
w świat, aby odprawić 
„chlebową pokutę". 
Sztuka obfituje w zna
komite „chlebowe" 
pomysły, tak w warstwie 
językowej (przysłowiowe 
wręcz „kto chleb obrazi, 
tego głód porazi", „chylą 
głowy przed bochnami 
cesarzowie wraz z króla
mi"), jak i sytuacyjnej. 
Magicznie odrastający 

bochenek (nic go nie 
ubywa, mimo że wtrąco
ny do więzienia Wie
śniak łamie go i rozdaje 
między głodnych), 
który za chwilę w rękach 
Marszałka (a więc czło
wieka władzy) przybiera 
na wadze i ciąży tak, że 
trudno go udźwignąć, 
czy też wspomniana 
wcześniej rewelacyjna 
próba chleba z udziałem 
widzów - to dramatur
giczne perełki. Trudno 
o lepszy moment 
do refleksji; niejeden 
z nas ma na sumieniu 
jakąś wrzuconą do kosza 
lub rozdeptaną kromkę! 

Renata Chudecka 

(fragment artykułu z pisma 
„Klient, Piekarz i Cukiernik" 

nr 2/98) 

robocze zdjęcie z próby „Ballady„. ", 
,,Ateneum", kwiecień 1998 
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Towarzystwo Zachęty Kultury 
w Katowicach 

Dziękujemy 
za owocną 
współpracę 

panu Piotro\\rl 
Mankiewiczowi 
i powstającemu 

z jego inicjatywy 
Muzeum Chleba 
w Radzionkowie. 
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Śląski Teatr Lalki i Aktora 
,,Ateneum" 

40-012 Katowice, 
ul. Św. Jana 10 

tel. +48 (32) 2538-221 
tel./fax +48 (32) 2537-926 
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Polski Teatr dla Dzieci 
„lmagination" 

81 Sterling Gdns 
London SE 14 6DU 
teł. +44 1816912679 

+44 1717243730 
Dyrektor: 

Jarosław Czypczar 
Z-ca dyrektora ds. artystycznych: 

Frederick Richards 
Dyrektor artystyczny: 

Bogumił Pasternak Anna Maria Grabania 
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Projekty lalek: 
Teresa Buchwald 


