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PA:ięSTWOWY TEATR ZIEMI OPOLSKIEJ 
TEATR LALEK 

DYREKTOR 
ARTUR GADZIŃSKI 

KIEROWN I K ARTY ~TYCZNY 
ALOJZY SMOLKA 

KIE R OWNIK LITERACKI 
KRYSTYNA KONOPAOKA-CSALA 

Pł"-emlera dnia 16 października 1964 r. 

„JAK BASETLA POSZŁA DO NIEBA" - to pełna ludowego dowcipu 

bajka czechosłowa·oka o zły,ch i do'brych ludziaich, w iktórej hie:lni ale 

sprytni tlka·cize us.iłują walczyć z niesprawiedliW10ścią. Dz.iało się to wszy

stko dawno temu, kiedy Czechosłowacją rządził ces1arz austryjadki i jego 

żandarmi. Było to talk daw:no, że dziś wytdają się te czasy nieprawdo

podobną baśnią. Dlatego ·też autorka, pani Mairia J\U1batova, wymyśliła 
takie· dzi1wne !Przygody swoiich 'bohaterów, jakie ipr.zy,darzyć się mogą 
tylk·o w bajce. Wędrują oni przez piekło, prizez •Czyśdec i przez niebo, 

spotylkają się z dia1błami, ze śmie!'cią i z an:oliami i przeżywają takie 

przygody, !które napraw,dę w żydu zdairzyć się nJe mogą . Ot, jak t.o 
w bajkach 1bywa. 

Mamy jednak nadzieję, że z tej ~licznej, wes-0łej opowieści wyciągnie
cie w:ni.oslki, które przy.diadizą się Wam w waszym prawdziwym życiu: 
że zawsze trzelba walczyć z niesprawiedliwością i 'bmnić skrzywdzonych, 

że nie wolno myś.leć tyllko o sobie i że o:lwarżnJ, Q dobrym .ser·cu ludzie 

potr.aifią ws1pólnie pokonać ludzi zły·ch i obłudnych. Tak, jak potrafili 

to Z!rob!ć pracowki, dobrzy, sprytni i weseli t1kaoze z bajki „Jak basetla 
poszła do nieba" 



MARIA KUBATOVA 
JAK BASETLA POSZLA DO NIEBA 

(„Jak priSla basa do nebe") 
Karlko1noslka bajlka w 5 obrazach 

Dramatyzacja: U. Strejckova 
Przekład: I. \Bołtuć - Staszewska i M. Jenisova 

Reżyseria 
Alojzy Smolk,a i Zygmunt Smandzik Inscenizacja i scenografia 

Zygmunt Smandzik 

Muzyka: Juliusz Borzym 
Teksty piosenek: Ktrystyna Konopa•clka - Csala 

Asystent reżysera: Romua1d Matusze'Wislki 

Przedstawienie prowadzi: Romuald Matusz,ew.ski 
Kontrola tekstu: Teresa Woźna 

KieflOwinilk techniczny: Jan Balcerek 
Lalki wykonali: .Kaz:rmiera Sma'ndzilk i Jan Chutsch 

światło: Wikt1or Maciążek, Henryk Kampa j Jerzy Kotula 
Prace malarskie: Wito1d Wa•rmuzelk 
Bryg~dier sceny: Stefan Kempin 

Józef Tułacz, basista 
Józef Kobfola, klarnecista 
Doruiakowa . 
Anka, córka 
I Celnik (Wachmeister) 
II Celnik 
Kostula z k,osą . 
Nacze1ny radca piekieliny 
Franz, jego sekretarz 
Kusy, łcwca dusz 
Dydkio, łowca dusz 

OBSADA: 

N1:ectomieJ..ciny, dusza góra.lslkiego muzyikanta 
w piekle męczona 

Inspektor nad wiejskim piekłem powiato-
wym 

św. Pio:r 
Anioł z mieczem na straży 
Dusza Tkacza w pjekle męcw.na 
Wacek Wójni•a.rz, dusza flec1isty 
Gołąb, dusza trębacza 

P.rykosz, dusza puzonis•ty 
An'ioł'°wie 

Romuald Matuszewski 
Tadeusz Rudni·C!ki 
Bożena Wojni•oka 
Rafaela Łukaszewkz 
Zbigniew Nowa'k 
Ryszard Bajor 
J1oanna Krup.ianka 
MieczysŁaw Głowacki 

Ryszard Bajor 
Stefania Matuszewska 
Zbigniew Nowak 

* ::- * 

Eożena Wojni•oka 
Mieczysław Głowacki 

* ::- * 
Zbigniew N'°wak 
Rys•za.rd Baj'°r 
Bożena Wojnliclka 
Zbigniew N'°'wak 

* ::- * 
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