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inscenizacja i rcżys1.::ria - Maciej K. Tondera 
scenogra1ia - Jacek Zagajewski 

muzyka - Wlodzimierz Szomański 
plastyka ruchu - Marta Bury 

Król - Andrzej Skorodzień 

Błazen - Ewa Lubacz 

Marszale!· - Adam Błoniarz 

Wieśniak, Łowczy, Kupiec, Cukiernik - Michał Olszewski 

Piekarz L Kucharz I: Trębacz I, Posłaniec - Dorota Anyż 

Piekarz II , Kucharz II, Trębacz II - Maria Skorodzień 

Sztuka Ed111w1da \.:Vojnarowskiego ,.O tym jak Król Kiep 
obraził raz chleb", znana również pod tytułem „Ballada o bochenku 
chleba", wygrała w 1975 roku konkurs dramaturgiczny ogłoszony 
przez .Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz miesięcznik „Scena". 
Od czasu swej prapremiel) (\\ 1975 roku) z niesłabnącym 

powodzeniem wystawiana jest przez teatry lalkowe w kraju . . 
i za gramcą. 

To mądra. refleksyjna przypo\,ieść. przywołująca motyw 
chleba i naszego dla11 szacunku - wątek niezwykle nośny wobec 
powszechnej negacji tradycyjnych wartości i autorytetów. 
To przypowieść. w której Błazen jest mądrzeJszy od swego pana, 
skromny Wieśniak zostaje krolem, a Króla za pychę czeka długa 
chlebowa pokuta. 

Sztuka pełna jest zarówno filozoficznej zadumy, 
jak i humom. konieczną dawkę dydaktyzmu podaje w sposób 
dyskretny. Adresowana jest do widzów w każdym wieku, zawiera 
bowiem treści uniwersalne, głębokie 1 ponadczasowe. ktore 
czytelne i atrakcyjne dla dzieci. stają się ważkie również dla nas, 
dorosłych. Spektakl obfituje w znakomite chlebolt'e pomysły, 
tak w warstwie językowej. jak i sytuacyjnej. 

Maciej K. Tondera, reżyser kieleckiego przedstawienia, 
pracowal nad tym tekstem już kilka razy. W 1990 roku otrzymał 
Zlotą Maskę m.in. za ,.Balladę o bochenku chleba". 
To sztuka, którą ;; laką samą pa.9q jak po raz pierwszy - mam 
nadzieję u:rreżyserować po ra= kolejny mówi reżyser. Za każdym 
razem 1est Io insceni=acja, 11 · k1órcj tll'orzę = aktorami nowe 
sytuac1e i itpisuję poszczególne sceny w 11oll'ą rzeczywistość. 

Myślę, że ten utwór 11alez_v do niehcznych wyjątków, które 
sprawiają, że u malegu ll'id=a =auważamy mąd1y uśmiech, 
a nie śmianie się z byle czego. Re::ysen~ję tylko w1edy, gdy materiał 
mnie inspiruje ten tekst =adz10/al 1w mnie na(vd11111as1. 
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