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W twardych szczękach k.Oł z kamienia 
ziarno w mąkę się przemienia. 
Z przemienienia tego potem 
bochny się urodzą złote 
Wchod1 do pieca bochnie .mefy, 
rzecze piekarz do bochenka. 
Pasuję clę na rycerza; 
dola ludzka w .twoich rękach· ... 
Od stóp aż do głów w pancerzach 
twardej skórki SQ zakryci. 
Walczyć idq cl rycerze 
z głodem na śmierć I na życie. 
Chylą głowy przed bochnami 
cesarzowie wraz z królami, 
biedak, bogacz I waszmo&I. 
Okruszyna znak syto&I, 
kromka chleba nasza broń; 
skłoń przed taką bronią skroń. 
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Teatr Lalki i Aktora „Kacperek" wprowadza do 
repertuaru atrakcyjną artystycznie pozycję 

z zaskakująco aktualnym i bliskim nam tematem. 

Szlachetny, choć zgrzebny równoc~nie 

motyw chleba oraz naszego dlań szacunku 
okazuje się niezwykle noony wobec powszechnej 
negacji tradycyjnych wart00ci i autorytetów. 
Sztuka Wojnarowskiego to mądra, refleksyjna 
przypowi~, przywołująca ten odwieczny 
symbol , jeden z ważniejszych znaków w tradycji 
chrze~ijańskiej. Pełna zarówno filozoficznej 
zadumy, jak i humoru, konieczną tu dawkę 

dydaktyzmu podaje w sposób dyskretny. 
Praktycznie adresowana jest do widzów w każdym 
wieku; jak na ba§ń przystało, zawiera bowiem 
tre§ci uniwersalne, głębokie i ponadczasowe, które 
- czytelne i atrakcyjne dla dzieci - stają się ważkie 

również dla nas, dorosłych. 
Oto pazerny i przemądrzały Król przyjmuje 

dary od swych poddanych. Na widok ubogiego 
Wie§niaka z chlebem , wpada we w~ieklo§ć , 
a podarowanym mu bochnem rzuca o ziemię. 

Ta obraza sprowadza karę na całe królestwo -
w kraju zapanuje głód. Aby odwrócić nieszczę§cie, 
trzeba znaleić winnego bochen przeprosić. 

Wszyscy poddają się więc próbie chleba, 
podchodząc do niego i łamiąc po kawałku. Tylko 
Król ułamać nie może... Skompromitowany 
i wypędzony, rusza w §wiat, aby odprawić 

„chlebową pokutę". 

Sztuka obfituje w znakomite „chlebowe" pomysły, 
tak w warstwie językowej ( „kto chleb obrazi, tego 
głód porazi" ), jak i sytuacyjnej. Magicznie 
odrastający bochenek ( nic go nie ubywa, mimo że 
wtrącony do w1ęZ1erua Wie§niak łamie go 
i rozdziela między głodnych ) przybiera na wadze 
i ciąży tak, że trudno go udiwignąć, czy też 

wspomniana wcze§niej rewelacyjna próba chleba 
z udziałem widzów - to dramaturgiczne perełki. 

Trudno o lepszy moment do refleksji; niejeden 
z nas ma na sumieniu jaką§ wrzuconą do kosza 
lub rozdeptaną kromkę. 

Renata Chudecka 




