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Przepraszamy- skłamaliśmy! 

l)o spółki /. Gocthc'm i zespołem Teatru wałbrzyskiego. Skłamaliśmy i nie ma co tego ukrywać. Takiej 
rzeczywistości. jaką przedstawiamy, nic było, nie ma i nie będzie . Wybaczcie! 

Prosząc o wybaczenie, przyrzekamy jednocześnie, .le będ7iemy dalej oszukiwać, ile się tylko da, gdyż 
przyjęliśmy świadomie rolę oszustów, blagieró\\', kłamcó\\', a przyjęli~my ją tylko po to, aby - o paradoksie- w 
ten sposób orzekać o prnwd:.ie Przyc1.yuy takiej postawy leżą w samej naturze prawdy. To zjawisko trudne
zdefiniowania. Prawda jest,,. jakimś sensie odczuwalna, ale źródło tych odczuć trudno zlokalizować, trud 
uchwycić i wyrazić. 

Kłamstwo zaś jest konkretne, jest wyrażalne, a przez to, że odnosi się do prawdy, w jakimś sensie o 
prawdzie orzeka. Jest więc nasze kłamstwo szlachetnej natury, bo jego celem jest mówienie o prawdzie. 

Tworząc nieprawdziwą rzeczywistość budujemy napięcie między tym, co prawdziwe i nieprawdzi\\'e. W 
tym napięciu zawiera się to, co niewyrai.alne, co jedynie daje się odczuć. W tym odczuciu zawiera się ślad 

prawdy . 
Grzech nasz niewielki, gdyż klamstwo nasze łatwo wykrywalne. Grzeszność tego czynu wskazuje jednak 

na jeszcze jeden kierunek napięcia. Odnosi się do kłamstwa. Kłamstwa, które powtórzone dziesiątki. setki razy, 
uznane zostało za prawdę. Oszukując chcemy powiedzieć, .le gdzieś zostało popełnione oszustwo wielkie. 

I mo.le właśnie z tego powodu zas ługujemy na wybaczenie. 
W.K. 



Z E Z O p O WC j t rady c j i„. ze starożytnych bajek greckich i rzymskich, które dla ro1ry\\'k.i i 
pouczenia, c1ę-.to l) lko ustnie przekazywały sobie kolejne pol..olcnia, \\'ywodLi się francuski „Roman de 
Ren art", 1biór opowieści pisanych \\'ierszem i poświęconych \\ yc1ynom li'>a Renarla. 

Mniej więcej od poło\\') XII do końca XIJI wieku formował się z luinych, 8-zgłoskowym \\ icrvcm 
pi'>an) eh, prteważnie anonimowych utworów, obszerny tebl lic1ąc) ol..olo 100 tysięcy wierszy, który zaistniał 
\\' kulturze francuskiego średniowiectajako najpopularniejvy poemat heroikomiczny. Występujące \\ jego 27 
epizodach 1indywidualizowane postacie zwierząt, ich przygod), '>por) i walk.i są obrazem społeczeńsl\\a 
ludtkicgo, ul..a1ywanego początkowo, we \\'CZeśniejszych redal..cjach w sposób bezpretensjonalnie humo
rystyczny, z biegiem c1a\u coraz \\'yraźniej satyryczny. 

Łączy te wszystkie historie postać Lisa Rcnarta, głó\\ ncgo bohatera, złośliwego i chytrego szelmy, który 
swe ofiary nie tyll..o l..r1ywd1j, ale i wyszydza. O skali popularności tych opowieści może świadczyć fakt, ie 
imię Lisa stało się z czasem francuską naLwą gatunkową lisa „rcnard". 

Francuski „Romans o lisic" nie tylko przekroczy ł Z\\'ykłc ramy Ezopowej bajki i rozrósł się do rozmiarów 
1:wierzęcej epopei, ale niebawem przekrocąt granice kultury i ję1yka francuskiego. Czyta się go \\' wielu 
przekładach\\' Anglii (Reynart the Fox)," Niemczech, gdzie paręset łat pólniej , starą średniowieczną wer'>ję 
wykorzystał Johann Wolfgang Goethe do napisania hck-.amctrcm epopei "Reinecke Fuchs" (179-ł ). 

Wedle słów autora, utwór miał być 1wierciadlcm iycia d\\·orsl..icgo, obra1cm, walki o wład1ę, pro\\ ad1oncj 
1 całą obłudą i bet\\ zględnością metod w dążeniu do kariery i dominacji. nie cofającej się przed krwawym 
despotyzmem. 

Lis, ten genialny 1toczyńca, budzi\\' swoim zwierzęcym środowisl..'U powszechny podziw, jest - w gruncie 
rteczy - głoryfiko\\ any, poniewai 1:awsze potrafi unil..nąć l..onsekwencji swych niegodziwości . Nawet jego 
ofiary bardziej narzekaj<! na swojego pecha i tylko 1amicr1ają przy najbliższej sposobności pr1cścignąć lisa 
sprytem i os1u-.twcm. 

Wypada 1atcm ut:nać, że sama koncepcja „Powieści o lisie" jest moralnie wątpliwa bo i samo dzieło stało 
się z czasem c1ymś więcej aniżeli epopeją o Lisie, stało '>ię, mianowicie, swoiście pu:cwrotną pochwałą, 
apoteoząjego sposobu postępo\\'ania, tej sztuki pomysłowego s1kod1:enia bli.lnicmu. 

E.K. 

Wo.JCiech Kobrzy1\ski po 20 lat.ich w W',dl>rt)d lll 

WPADŁEM TU JAK PO OGIEŃ ... 
„. mówi Wojciech Kobrt} ńsk.i , profe'>or Akademii Teatralnej w Warsnrn ie. dyrcl..tor Biato-.tock.iego Teatru 
Lalek, przez dwie kadencje d!icl..an Wydziału AT w Białymstolrn. Obecnie gościnnie reżyseruje ,,. 
Wałbrzychu przygotowywaną na jubileusz 55-1 ecia Teatru Lalki i Aktora sztukę Goethego "Lis Przechera". „ 

Wojciech Kobrzyński dobrze ina wałbrzyski teatr, gdyż dwadzieścia lat temu prze7 cztery sezony był tu 

dyrektorem. 
To, i.e len spektakl wypadł w jubilcus10\\'ym czasie to czysty przypadek. Dotarliśmy do „Lisa Przechery" 

i dyrekcja odkryła niezbyt ukrywane aluzje do nas1:ej rt:eczy\\'istości. O te1ie, .jaką lu chcemy podkreślić, 
przed premierą nie będi,: mówił - natomia~t mogę powiedzieć, że antropomorfi1:acja jest nicukry\\'anyrn 
odniesieniem do naszej , rzec1ywi~tości . 

A jeśli chodzi o teatr wałbrzyski nic c1uję się uprawniony do dokonywania ocen choćby dlatego, że moja 
tu obecność trwała ledwie cztery 1>e1ony i nie zostawiłem tu nict:ego takiego, co naznaczałoby ten teatr. 

To byt zawsze teatr myślący i sądząc po repertuarze takim pozostał. Teatr zachował oblic1e, kręgosłup, 
kondycję artystyczną. Ekonomia dotknęła jednak ten teatr bard10 boleśnie . Pojawia s ię obawa, że ta opinia 
teatru myślącego może się skończyć, bo ludzie muszą zarabiać i mogą zacząć odchodzić. W porównaniu 
7 innymi teatrami \\' Pobce, wałbrt) '>l..i jest na '>7af) m końcu pod względem kondycji ekonomicznej. Ten 
i każdy inny teatr, żeby zaistnieć mmi wydać pewne pieniądze. Nie można profesjonalnie robić teatru z byle 
czego. Prywatne teatry też potrzebują pieniędzy. Znam dobrt:c teatr Zusno i Wierszalin. Bez zaangażowania 
odpowiednich środków nie b) toby sukcesów tych teatrów. Teatr mmi te7 być bczpiecmy, odpowiednio 
wyposażony technic1nie, atrakcyjny estetyc1nie. 

W Wałbrzychu znalatłcm '>ię. bo ten teatr miał szczęście do porodów. Ja tutaj stałem się artystą„. 

f 1<1gm e11110 JllOM' \ ... 1ed. M m k1 e111 .Walwo wsknn. 
Wal bt<> ' ki ltu'onu.itor K11ltm.il n), lwopr.d 2()(X) 
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Patl111z l!.4ra11owM J-\A\b°rl-A 
TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU 
Dyrektor i kierownik artystyczny - Eugeniusz Koteria 

Kierownik p lastyczny - Stanis ław Echaust 
Specjalista d/s technicznych - Wiesław Lipiński 

Kierownik d/s administracyjnych - Jolanta .Jasińska 
Kierownik Biura Organizacji Widowni - Danuta Pacu ła 

KLEJ KLEJ 

Wil" s~c.osz 
p..o\,c.t\ ~c.\~\c.,.,\C1-

Kierownik - Sta11isław Echm1st 
Konstruktor - Wiesław Lipi1iski 

Stolarz - Zbigniew Dobiega 
J\Iodelarki - Benin De11ga 

U rs:11/n Maciejewska 
Butal'onystka - Jarlwign Biskowskn 

Krawcowe - Małgorzata Ożóg, 
Hnli11n Przybyłek 
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OBSŁUGA TECHNICZNA 

Garderobiana - Hali11a Przybyłek 
Elektroakustycy - Piotr Kapsa 

Mariusz Szymczak 
Maszyniści - R\'s:arrl Kowal 

Jerzy Makowski 

KLEJ 



W REPERTUARZE: 
„TRZY BAJKI O SMOKU" Milady Mafoto vej 
„TRZY ŚWINKI" Sergiusza Michalkowa 
„PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA" wg A. A. Milne 'a 
„CZERWONY KAPTUREK" wg Jana Br:echwy 
„PINOKIO" wg Carla Col/odi'ego 
„KOPCIUSZEK" wg Eugenius:a S:warca 
„MAŁY KSIĄŻĘ" wg A. de Saint Exupć1:v 'ego 
oraz 
„LIS PRZECHERA" wg J. W Goethe'go 
w przygotowaniu:„MIRRA, KADZIDŁO, ZŁOTO" Joanny Kulmowej 

KLEJ 

TEATR LALKI I AKTORA w Wałbrzychu ul. M.Buczka 16 tel. 074 84231-28 
Dyrekcja i sala prób - ul. Zamkowa 1 tel. 074 84241-94 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI I REKLAMY 
ul. M.Buczka 16 tel. 074 84 231-28 w. 28 oraz 074 84293-66 

przyjmuje zamówienia na bilety codziennie w godz. od 900 do 15
00 

KASA TEATRU tel. 074 84261-14 
czynna godzin~ przed spektaklem. 
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