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Barbara Sobut^u

w <Do MiłośniĄdw

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru „Miłośnika 

Teatru Lalek” mając nadzieje, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Jak zawsze esencją 
naszego mini wydawnictwa jest materiał metodyczny autorstwa Stefana Gełdona. który 
zamieszczamy w rozdziale pn. Technika Teatru Lalek. Tym razem autor wyczerpująco 
omawia temat szopki bożonarodzeniowej i lalek szopkowych. Dopełnieniem tego zagadnienia 
jest zawartość Biblioteczki Repertuarowej, gdzie proponujemy scenariusz „Jasełek na Boże 
Narodzenie”. Jest to forma nadal bardzo popularna wśród instruktorów i nauczycieli 
prowadzących amatorskie grupy teatralne może więc zachęcimy Państwa do wykorzystania 
tego właśnie tekstu w realizacji kolejnego spektaklu. Kontynuujemy nasz Mały Słownik 
Teatru Lalek... znajdziemy w nim hasła zaczynające się literą ,,k”. W rozdziale „Teatry lalek 
w zwierciadle prasy” zamieszczamy przedruk tekstu pt. „Sztuka teatru lalek" , który napisał 
Lothar Buschmeyer. Artykuł trąci już trochę myszką i wymaga moim zdaniem komentarza. Otóż 
współcześni Miłośnicy teatru lalek mogą odnieść wrażenie, że wyrażone w nim opinie są 
kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć dziwaczne i niezrozumiałe. Trudno przecież zgodzić się 
z podziałem widzów na wyrobionych i tych bardziej prymitywnych i tym samym z myślą autora wg 
którego tym ostatnim bliższy jest teatr lalek, gdyż nie wymaga on wiedzy i wykształcenia (!) Styl 
autora jest momentami trudny do przyjęcia z powodu przesadnej egzaltacji i nagromadzonych w nim 
kwiecistych porównań i epitetów. Jednak artykuł ten stanowi swoistą ciekawostkę, jak może być 
postrzegany teatr lalek. Z pewnością zmusi czytelnika do dłuższej refleksji. Dla tych instruktorów, 
którzy nie brali udziału w tegorocznych Konfrontacjach „Teatru bez granic" mamy krótką informację 
o tym kto i co na tych Konfrontacjach zaprezentował i jak ocenili te propozycje Jurorzy. Zamieszczamy 
też skrócony program majowych 44. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy.

Drodzy Miłośnicy! Nadal nie możemy doprosić się Waszych tekstów! A przecież to jest forum 
stworzone z myślą o Waszych opiniach. Z całą pewnością „Miłośnik" byłby o wiele ciekawszy!

Mając nadzieję, że kolejny numer będzie pękać w szwach od nowych pomysłów autorskich... 
tymczasem życzymy miłej lektury.
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Stefan Gełdon

Szopka

Lalki szopkowe



Szopkowy obyczaj liczy sobie kilka wieków i obrósł w bogatą tradycję. 
Pierwszą szopkę - jasełka, jak głosi legenda, zainscenizował w 1223 roku 
św. Franciszek. Później w Europie upowszechnili ją Franciszkanie.

Fot. 1. Fresk Giotta przedstawiający pierwszy 
bożonarodzeniowy żłobek przygotowany 
przez św. Franciszka z Asyżu (Greccio, 1223)

W Polsce wykształciła się (mniej zanana w innych krajach) tradycja związana 
z teatrem lalek. Jest nią bożonarodzeniowa szopka. (Często terminu szopka używa 
się wymiennie z terminami: żłobek, stajenka, jasełka i inne)

W dawnej szopce odgrywano oparte na ewangelii sceny związane z narodzinami 
Chrystusa. Później pojawiły się w niej także elementy tradycji ludowej. Z czasem 
wprowadzono całe sceny o charakterze świeckim, tak zwane interludia.

W XVIII i XIX wieku w szopce pojawiły się elementy satyry politycznej.
Na początku XX wieku w Krakowie działał kabaret literacko-artystyczny „Zielony 
Balonik”, którego programy satyryczne miały formę szopki.

Szopka i obyczaje szopkowe znalazły stosunkowo szerokie odzwierciedlenie 
w literaturze i współczesnej prasie.

W tym zeszycie postaram się szeroką szopkową tematykę nieco przybliżyć. 
Postaram się to zrobić w oparciu o tytuły wyszczególnione w bibliografii tego 
zeszytu i poruszę niżej wymienione zagadnienia: o szopce, o szopkowych lalkach, 
o szopce krakowskiej, o największej szopce. Na koniec proponuję tekst „Jasełki 
na Boże Narodzenie” autorstwa Stanisława Sierki; może okaże się przydatny.



O szocpce

Terminu szopka używa się do oznaoczenia lalkowego misterium na Boże 
Narodzenie. Szopka to:
1. sceny obrazujące zdarzenia zwiągzane z ludową i chrześcijańską 

tradycją Bożego Narodzenia spopuiulaiyzowane przez franciszkanów,
2. przenośna scena teatru lalkowego?, wzorowana na architekturze kościelnej.

Fot.2. Kolędniczy7 z szopką wg grafiki 
K.W. Ki dllasińs kiego z 1837 r.

3. stacjonarna miniaturowa architekttura ze sztucznie aranżowanym pejzażem, 
w którym szopka betlejemska^ stanowi jeden z elementów; często 
z mechanicznie poruszanymi posttaciami, pojazdami,

4. tekst przedstawienia teatralnego, początkowo misteiyjny, później 
wzbogacony o świeckie postacie i pieśni. Z czasem do tekstów zaczęto 
włączać fragmenty popularnych kolęd i pastorałek oraz elementy 
folklorystyczne. Scena szopkowai .zachowała misteryjną symultanicznośc;

5. wyodrębniona w XVIII i XIX wiśriku szopka patriotyczna przekształciła się 
we współczesną szopkę satyryczną zawierającą elementy społeczne 
i polityczne.

W drugiej połowie XVIII wieku polskiie władze kościelne zabroniły odgrywania 
przedstawień na ogół o charakterze świeckim, jako naruszających powagę 
uświęconego miejsca. Wskutek tych zakazów szopka z ruchomymi lalkami 
przeniosła się poza kościół, początkowi'© na ulice wielkich miast, skąd zwyczaj 
ten rozprzestrzenił się na miasteczka, a potem także na wsie prawie całego kraju.

Przystosowanie kościelnych szopek do przenoszenia przez wędrujące grupy 
kolędnicze wymagało ich przestrzennego ograniczenia do jednego 
pomieszczenia. Stała się nim właśnie „ssizopka”. Budyneczek ten bywa rozmaicie 
rozwiązany plastycznie: od prostej skrzynki oklejonej papierem, albo też domku 



przypominającego drewnianymi ścianami i krytym słomą dachem wiejskie 
zabudowania gospodarcze — do form fantazyjnych, nawiązujących 
do architektury kościołów i pałaców.

Rys.3. Forma fantazyjna szopki krakowskiej.
Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” pisze, że szopka 
to również „stodółka, mała szopa; herody, ruchomy, albo nieruchomy teatr lalek 
ukazujący sceny związane z ewangeliczną i ludową tradycją Bożego Narodzenia, 
dawniej zwykle przenośny, obnoszony po domach przez kolędników, znany 
prawdopodobnie od XVI wieku, wiążący się z tradycją średniowiecznego 
misterium religijnego grywanego przez lalki, mający w różnych okolicach Polski 
charakterystyczne dla nich cechy.

Fot.4. Kolędnicy z szopką. Wieś Zabawa, woj. krakowskie, 1979r.



O lalce szopkowej

Najstarsze lalki szopkowe w Polsce (XIV w.) 
znajdują się w kościele św, Andrzeja w Krakowie.

Pod względem technicznym lalki szopkowe są kukiełkami, prowadzonymi 
w zasadzie od dołu na kijku. Niektóre z nich przystosowane są do wykonywania 
ograniczonych ruchów, za pomocą poruszania dodatkowymi patykami lub sznurkami. 
Na przykład diabeł macha widłami, a śmierć kosą, żołnierz salutuje, dziadek proszalny 
wymownie potrząsa sakwą. Większość lalek tylko kotysze się i podskakuje w czasie 
poruszania się wzdłuż scenki.

Kukiełki są na ogół niewielkie, przystosowane do wielkości szopki i często 
wykonane są z drewna, jako pełna rzeźba.

Fot.6. Lalki szopkowe Edmunda Zielińskiego 
(wyrzeźbione z drewna)



Niekiedy rzeźbiona jest tylko głowa, a tułów owinięty gałgankami lub ubrany 
w uszyty nieraz bardzo starannie i ozdobny strój.

Fot.7. Ubrane lalki szopkowe E. Zielińskiego

Elementy ubioru i dodatki czasami robi się z cienkiej blachy folii, papieru, 
drzewa i skrawków futra, pakuł. Drewniane główki lalek zaznaczone są 
uproszczonymi rysami twarzy patrz Fot.8.

Fot.8. Uproszczone lalki szopkowe



Na lalkach bohaterach widowiska szopkowego skupia się cała uwaga 
obserwatorów. Nic dziwnego, że lalki przedstawiające śmierć, diabła, 
czy króla Heroda trzeba wykonać z większą starannością. To one mają 
bezpośrednio budzić uczucie grozy albo rozbawienia.

Widziałem wiele lalek szopkowych, wśród których przeważały 
pojedyncze postacie, a niektóre z nich połączone były sznurkiem albo 
łańcuszkiem np. z prowadzonym zwierzakiem. Czasami zdarzały się 
lalki, których kilka postaci połączono na stałe, na przykład: trzej królowie 
na jednym kijku.

Bardzo interesujące (i bardzo rzadkie) są szopki działające na zasadzie 
teatru cieni. W takiej cieniowej szopce korowód sylwetek ludzkich 
i zwierzęcych przesuwa się na płaskim ekranie teatru cieni, albo porusza 
się wewnątrz bębna wykonanego z przetłuszczonego, półprzezroczystego 
papieru. Cieniowy ekran i bęben bywają oświetlone od środka przez 
płomień świeczki albo żaróweczki kieszonkowej latarki.

Rys.9. Propozycja ażurowej szopki cieniowej.

O szopce krakowskiej
Szopka krakowska od niepamiętnych lat urzeka każdego. Ten kto stanie 
w grudniowy dzień na Krakowskim Rynku pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza ujrzy całą konkursową paradę szopek - arcydzieł sztuki 
ludowej.



Szopka krakowska jest smukłą, wieżową budowlą będącą przenośnym 
teatrem lalkowym inspirowana architekturą starego Krakowa. Szopka 
krakowska nigdy nie była i nie jest wiernym modelem zabytkowych budowli 
miasta, ale jest f antazją na temat różnych form krakowskiej architektury.

Do najbardziej znanych typów szopki krakowskiej należy model Kościoła 
Mariackiego

f ot. 10. Szopka Włodzimierza Lesyka.

Szopka krakowska narodziła się w XIX-wiecznym Krakowie wśród 
murarzy ówczesnych przemieść, głównie Krowodrzy i Zwierzyńca. 
W owym czasie murarze znajdowali dodatkowe źródło dochodu w produkcji 
i sprzedaży szopek. Były to dwa rodzaje szopek: ..masówka” - małe, proste 
szopeczki do postawienia pod choinką i ..szopki do chodzenia po kolędzie"- 
-duza. pracochłonna budowla, przystosowana do występów teatru lalkowego.

Znajdująca się w krakowskim muzeum zachowana szopka z XIX wieku 
jest wielokondygnacyjnym budyneczkiem przypominającym w ogólnym 
zarysie fasadę świątyni o pięciu wieżach, z których środkowa jest nakryta 
podwójną kopułą. Fronton budowli, urozmaicony licznymi oknami 
o zróżnicowanych witrażach i balustradami, ma dwie wnęki, z których dolna 
stanowi scenkę dla przedstawień lalkowych, a w górnej umieszczone są 



postacie Św. Rodziny . Całość oklejona jest kolorowymi i błyszczącymi 
papierami. Opisana wyżej szopka stanowi pierwowzór dla najbardziej 
rozpowszechnionego typu szopek krakowskich.

Budowa szopki krakowskiej
Przybliżając budowę szopki krakowskiej przytaczam obszerne fragmenty 

książki Wiesława Barczewskiego pt. ” Szczypta iluzji — trochę kleju”. 
„Sporządzenie wstępnego szkicu bryły budowanej szopki to: 
- rozplanowanie wyglądu ogólnego podstawy, poszczególnych kondygnacji, 

baszt, wież, schodów, kolumnad;

Rys. 11. Szkic wstępny bryły szopki

- ukształtowanie poszczególnych zwieńczeń dachowych oraz otworów 
okiennych i drzwiowych;

- przydział miejsca dla ważniejszych figurek - dla zaplanowania 
miejsca i sposobów napędu;



-ukazanie rzutu bocznego dla uniknięcia niespodzianek 
ustawieniu wykonanych elementów.

w późniejszym

Rys. 12. Rysunek zestawieniowy szopki z podstawowymi 
wymiarami, umożliwiającymi wykonanie części.

Rysunek zestawieniowy szopki powinien pokazywać dokładnie wszystkie 
jej główne bryły wraz z rozmieszczeniem i podstawowymi wymiarami, 
według których można je będzie wykonać. Dzięki niemu można przystąpić 
do wykonywania poszczególnych części, bez konieczności każdorazowego 
mierzenia na rysunku.

Siatki brył podstawowych. Konstrukcja szkieletu każdej szopki opiera się 
na kombinacji dużej liczby brył podstawowych. Czasem są one „dziurawione” 
otworami okiennymi czy drzwiowymi, czasem obcinane dla dopasowania 
do innych elementów.
Zawsze należy pamiętać o pozostawieniu na brzegach siatki tzw. „sklejek”, 

czyli pasków materiału przeznaczonych do smarowania klejem i łączenia 
z sąsiednimi krawędziami brył budowanej szopki.



Rys. 13. Siatki biyłpodstawowych

Walec I jego siatka (obie okrągłe podsta
wy wygodniej jest wyciąć osobno I do
kleić po zwinięciu boku). Stożek I jego siatka (okrągłą podstawę 

wygodniej jest wyciąć osobno I dokleić 
po zwinięciu boku).



Złożenie szopki surowej. Jest to pierwszy test precyzji wykonania 
szopki. Zasadniczo polega on na ułożeniu całej budowli z elementów, które nie 
są jeszcze ostatecznie posklejane. Gdy wszystko jest dokładnie wykonane, 
części powinny spoczywać jedna na drugiej w bezruchu. Brak stabilności trzeba 
poprawić.

FAS:

izopka złożona

Fot. 14.1 wstanie ! surowym.

Wstępne złożenie ma też upewnić wykonawcę co do zastosowania proporcji. 
Oglądanie takiej „surowej” szopki ze wszystkich stron prowokuje często 
do korekty jakiejś części lub zmiany położenia elementów.

Oklejanie szopki jest operacją, której właściwe opanowanie gwarantuje 
wysoką jakość oraz estetykę zewnętrznych, a czasem i wewnętrznych 
powierzchni szopki.

Przy oklejaniu staniolem warto pamiętać, że a) najwygodniej 
i najprecyzyjniej okleja się pojedyncze płaszczyzny; b) staniol powinien być 
nieco większy od zaklejanej powierzchni, aby można było go zagiąć i przykleić 
do krawędzi; c) poszczególne ścianki większych drewnianych pudełek dobrze 
jest oklejać pojedynczo i dopiero potem montować je w całość.



Fot. 16. Fazy oklejania kartonowego pudełka.

Fazy oklejania pudelka kartonowego: 
a) smarowanie klejem rozwiniętej bry
ły, b) przyłożenie kartonu do lewej stro
ny staniolu, dociśnięcie każdego miej
sca i obcięcie nadmiaru staniolu, c) wy
cięcie otworów okiennych z pozostawie

niem naddatku staniolu, d) posmarowa
nie naddatków staniolu klejem i zawinię
cie ich na krawędziach, e) dokładne do
ciśnięcie i wyrównanie staniolu na lewej 
stronie kartonu, f) delikatne załamanie
wszystkich krawędzi pudełka.

d) bryły kartonowych pudełek okleja się w postaci rozwiniętej i zaraz 
po oklejeniu zagina się krawędzie; e) drewniane i kartonowe ścianki 
szybko wchłaniają klej, dlatego przed przyłożeniem staniolu trzeba 
sprawdzić, czy cała płaszczyzna jest jeszcze wilgotna; f) smarowanie 
klejem aluminiowej folii może doprowadzić do naruszenia jej 
pomarszczonej faktury lub nawet do podarcia, g) w czasie naklejania 
staniol należy zbliżać do podłoża powoli, od jednego końca ku 
drugiemu lub od środka powierzchni na zewnątrz, aby zapobiec 
powstawaniu powietrznych bąbli.



Lalki szopki krakowskiej

Fot. 16. Przykłady lalek szopki krakowskiej

Obowiązkowy w szopce krakowskiej klimat bożonarodzeniowy 
uzyskuje się przez umieszczenie w jej centralnym miejscu Dzieciątka 
Jezus, Marii i Józefa. Są to postacie, bez których pełna przepychu 
oprawa szopkarska nie miałaby sensu. Wszystkie inne figurki są 
jedynie dodatkową dekoracją szopki i ożywiają jej poszczególne 
kondygnacje. Jedne tworzą scenę adoracji (górale, Trzej Królowie, 
aniołowie, wół z osłem), inne sceny jasełkowe ( król Herod, diabeł, 
śmierć, żyd), przywodzą na myśl historię Krakowa (królowie polscy, 
Kościuszko, Lajkonik).

Materiały, z których robi się lalki, niczym nie odbiegają od 
materiałów reszty szopki. Szkielety wykonuje się z drutu, drewna 
i kartonu, główki ugniata się z papieru, staniolu i modeliny. 
Tworzywem strojów może być atłas lub zwykłe płótno, poza tym 
wszystko musi być wykończone staniolem lub brokatem.

Dobrze, żeby przynajmniej część figurek w szopce była ruchoma. 
Wtedy sprawiają wrażenie żywego uczestnictwa w szopkowym 
misterium. Poza Świętą Rodziną, która zajmuje miejsce honorowe, 
usytuowanie i ruch pozostałych lalek zależy tylko od pomysłowości 



szopkarza. Mogą się one znajdować na wszystkich kondygnacjach 
i poruszać w dowolny sposób.

Optymalne ruchy figurek to: piruety wokół własnej osi, ruch po okręgu, 
ruch po liniach krzywych, ruch posuwisto-zwrotny. Mogą się ruszać całe 
postacie lub ich pewne części, np. ręka strażnika z halabardą, kosa śmierci 
czy skrzydła aniołków?

Mechaniczne uruchomienie lalek szopkowych

Dla dostosowania ruchu lalek do charakteru szopki krakowskiej 
wprowadza się do niej przekładnie. Aby uruchomić wszystkie zamierzone 
elementy trzeba użyć dodatkowych przeniesień napędu, wykorzystując 
kilka podstawowych schematów w różnych kombinacjach.

Rys. 17. Przykłady przekładni pasowych stosowanych w szopkach

Przekładnia pasowa pozwala na zwol
nienie prędkości obrotowej silnika (n5) 
do prędkości obrotowej napędzanej tar
czy (n() w relacji: n/n, = d/ds. Napęd jest 
przenoszony przy użyciu pasa (klino
wego, gumki). Jeżeli wałek silnika ma 
2 mm średnicy, a silnik wykonuje 1000 
obn/mln., to żeby ruch spowolnić do 
50 obrymln. należy użyć tarczy o średni
cy d, = n/n^dj = 1000/50*2 mm = 
= 20*2 mm = 40 mm.



Rys.l7a. Przykłady przekładni c.d.
podpora górna (łożysko)

podpora dolna

tarcza wolnoobrotowa

Jeden silnik może poruszać lalki na kilku 
kondygnacjach szopki.

szybkoobrotowy wałek silnika

Ruch posuwisto-zwrotny (np. do wysu
wania i chowania smoka wawelskiego 
do jamy) uzyskuje się przez zastosowa
nie mimośrodu i prowadnicy.

Przekładnia cierna służy 
do spowalniania ruchu 
obrotowego bez użycia paska 
napędowego. Średnice wałków 
wyznacza się jak w przypadku 
przekładni pasowe).



O szopce mechanicznej

Przykładem stosowania szopek mechanicznych były i są odgrywane jasełka 
w szopkach niektórych kościołów w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Można tu mówić o dwu zasadach konstrukcyjnych ich mechanicznego ruchu. 
Pierwsza sprowadza się do poruszania w przestrzeni - w poziomie, pionie lub 
ukośnie ruchem taśmowym nieruchomych figurek. Druga do poruszania samych 
postaci stojących w miejscu. Na rys. 18. pokazano XLX-wieczną szopkę 
mechaniczną ilustrującą wyżej wymienioną technikę.

Rys. 18. Prowansalska szopka mechaniczna

Fot. 19. Szopka O.O. Kapucynów w Warszawie



Zdarza się, że obie w/w zasady są stosowane w przypadkach animacji 
poszczególnych figur szopki mechanicznej. W kościele O.O. Kapucynów 
w Warszawie przy ulicy Miodowej istnieje szopka mechaniczna (jak podaje 
„Teatr lalek” nr 4/1987) od ponad dwudziestu lat (patrz Fot. 19). Ta z 1986 r. 
przywołuje nie tylko czas Bożego Narodzenia, lecz także pielgrzymkę 
papieską.

Na Ziemi Kłodzkiej - kulturowym pograniczu polsko-czesko-niemieckim 
szopki mechaniczne mają dwustuletnią tradycję.

Fot.20. Ruchoma szopka w Wambierzycach.

Szopka w Wambierzycach , zwanych ze wzgl. na rozległy zespół kalwaryjski 
„Śląską Jerozolimą”, już pod koniec XIX wieku była nie lada atrakcją dla 
pielgrzymów. Jej twórca, Longin Witting w młodości uczył się ślusarstwa, 
ale później produkował warsztaty tkackie. Szopka Wittingów w istocie składa 
się z kilku oddzielnych, odrębnie skomponowanych obrazów.

Boże Narodzenie jest tematem największego, przedstawiającego stajenkę 
betlejemską z Dzieciątkiem w kołysce, Świętą Rodzinę, hołdem pasterzy 
i monarchów. Spośród ośmiuset figurek z drzewa lipowego, trzysta jest 
ruchomych, ożywianych mechanizmem ciężarkowym (jak w zegarach), 
napędzającym skomplikowany układ pasów, kół, osi i trybów. Dominują 
poruszenia w miejscu; buja się kołyska, kłaniają królowie, kiwają głowami 
apostołowie. Ruch posuwisty pojawia się tylko w drugim planie.

Kształt szopki jako zabytek nie podlega aktualizującym zabiegom.



Największa szopka o a świecie
Może największa, a na pewno jedna z największych szopek na świecie 

znajduje się w bazylice św. Kostny i Damiana w Rzymie, koło łorum 
Komanum. Szopka la ma 16 m długości, 9 m wysokości i 7 ni głębokości. 
Całą szopkę trudno objąć wzrokiem. Środkową, stosunkowo niewielką, częśc 
zajmuje scena Bożego Narodzenia. Jego miejscem są rumy świątyni 
pogańskie). Wszystkie mne elementy związane z tym wydarzeniem 
są juz tradycyjne.

I ol 21 Dwie sceny z wielu scen największej szopki światu

W szopce pokazano z lut ogra liczną wiernością dziesiątki domów, ulic 
i placów usytuowanych na zboczach łagodnych wzgórz i wśród południowej 
roślinności. Na tym tle pokazano życie rodzinne, zarówno to codzienne, 
z krowami, osłami, kurami, psami., jak i świąteczne (zabawy i tańce), 
zabawy dzieci, pracę rzemieślników i kupców Wśród tłumu przed domami 
i na uliczkach widać młodych i starych, zamożnych i ubogich.

Patrząc na len zminiaturyzowany świat zauważa się, że te tysiące drobnych 
pi zedimolów żłobiono z autentycznych materiałów XVIII wieku 
i w sposób, w jaki wówczas je wykonywano Maleńkie dachówki i cegły 
wykonano i wypalono z gliny; domy zbudowano zgodnie z planami 
i konstrukcją rzeczywistych domów; garncarze zrobili miniaturowe naczynia 
w takim asortymencie w jakim wówczas produkowano; ubiory uszyto 
i ozdobiono dokładnie na wzór prawdziwych; miniaturowe buty są wykonane 
z prawdziwej skory; podobnie jest z meblami, naczyniami, uprzężami ild.

Poza częścią bożonarodzeniową nie ma w niej nic zmyślonego, wszystko 
jest miniaturą osiemnastowiecznej neapolilańskiej rzeczywistości.

Ta zabytkowa szopka jest dostępna zwiedzającym przez cały rok, ale me 
wszystkie przewodniki ją wymieniają.



Inną dużą szopką jest szopka prowansalska. Ma 15 m długości, 
5 m głębokości. W tej szopce jest 120 figur, z których połowa się porusza.

Szopka działa od 1985 roku, ale jej laleczki wykonano w 1860 roku na 
zamówienie kościoła w Aubagne. Szopka poza częścią bożonarodzeniową 
przedstawia codzienne życie małej miejscowości - Santonin de Luberon 
we Francji. Na scenie tej szopki widzimy jak kosiarz kosi, prząśniczka 
przędzie, stolarz struga i Jezus przychodzi na świat. Całe to mechaniczne 
widowisko trwa 12 minut i ....wszystko zaczyna się od nowa.

Myślę, że niewiele jest chyba w świecie krajów, gdzie nie znalazła/by 
się szopka. Jednak one wszystkie zasadniczo różnią się od naszej rodzimej 
polskiej szopki, której niewątpliwą perełką jest szopka krakowska.

Na Podkarpaciu w muzeum w Starej Wsi k. brzozowa można obejrzeć 
ponad 100 szopek z różnych krajów i kontynentów.

w toWccfc bo 1M - feWe. otemtecMe ceramtaam *■ 
górki NtartW BccMeJ, Św. Jtaata I Wocb^ka, obok wtecMe Trzech 
VM (także ok. 100 - ieWc. Z drewna nOchriwowiip)

W^ilnmni, dta rm nieco zMtaMpca, szopka karaMca



Przykłady żłobków z bydgoskich kościołów
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CJE FEAEĄ&W 'DZIECIĘCYCH

„'Tea^-bez g<łvw/ic"
11-12 maja 2012r Śuńecie n/‘Wisłą

11 maja 2O12r. (piątek)

9.30 - 13.00 PREZENTACJE KONKURSOWE

w kat. klas IV-VI SP

Teatr „Remus" „Opowieści z Narnii"

MDK nr 2 w Bydgoszczy scenariusz i reżyseria:

Wioleta Górska-Nowik

Teatr „ Ciapciaki" „Przedstaiwnie"

SP w Łowinku scenariusz i reżyseria:

Dorota Wiśniewska

Teatr „Wiercipięty" „Tereska"

SP nr 2 w Szubinie scenariusz: Barbara

Tymciów-Błoniarz

reżyseria: Sylwia Kral

„ARKA GRAŻYNY B.lll" „Zagubione krasnoludki"

SP nr 65 w Bydgoszczy scenariusz i reżyseria:

Grażyna Bethka

wg tekstu H. Szeląg



„Teatr PPP" „Młodsi panowie dwaj"

Poradnia wg tekstów własnych

Psychologiczno-Pedagogiczna reż. Mariola Nadolna

w Świeciu

ok. godz. 17.00 ogłoszenie werdyktu JURY i wręczenie nagród
w kat. kl. IV-VI SP oraz młodzieży gimnazjalnej



1 2 maja 2012 r. (sobota)

9.30 - 12.30 PREZENTACJE KONKURSOWE w kat. klas I-III SP

Teatr„Pacynka" „ Wodylame "

MDK nr 2 w Bydgoszczy scenariusz i reżyseria:

Wioleta Górska-Nowik

Teatr „BUM BUM CYK „ „ Mały, samotny król "

SP nr 18 w Toruniu scenariusz: Agnieszka

Peplińska-Kruk

reżyseria: Małgorzata

Peplińska

Teatrzyk „Bakcyl" „Złoty Promyczek"

SP nr 6 w Inowrocławiu scenariusz i reżyseria:

Dorota Szczepańska

Teatr „Czarusie" „Muzeum Baśni"

SP w Grupie scenariusz i reżyseria:

Zofia Paradowska

„Artyści ze spalonego teatru" „Przygoda dentystyczna pewnej

SP nr 1 w Szubinie Baby Jagi"

scenariusz i reżyseria: Karolina Soloch

wg tekstu J.K.Siwka i S.Zygmunta



Teatr Lalek i Cieni Księżniczka na ziarnku grochu"

„Baśniowy Świat"

Centrum Kultury „Zamek"

w Nowem nad Wisłą

scenariusz: Jiri Streda

reżyseria: Stefan Gełdon

Dziecięce Studio Teatralne

Centrum Kultury „Zamek" 

w Nowem nad Wisłą

„Czerwony Kapturek"

scenariusz: Jiri Streda

reżyseria: Stefan Gełdon

Teatrzyk lalek „Miszmasz"

Centrum Kultury Teatr

w Grudziądzu 

„Słoniątko"

adaptacja i reżyseria:

Renata Boguska

ok. 17.30 ogłoszenie werdyktu JURY i wręczenie nagród

w kat. teatrów lalkowych



Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic"

PROTOKÓŁ JURY

Konfrontacje odbywały się 11 i 12 maja 2012 r. w Świeciu nad Wisłą. Przybyto dwadzieścia 
spośród dwudziestu pięciu zgłoszonych wcześniej zespołów. Były to: Teatr „Remus" 
i „Pacynka" z MDK nr 2 w Bydgoszczy, „Wiercipięty" ze SP nr 2 w Szubinie, „Arka Grażyny 
B.lll" ze SP nr 65 w Bydgoszczy, Teatry „STUK PUK" i „XXL" z M -GOK w Więcborku, Zespół 
„Debiut" z Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy, Teatr „LOL TZO" z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Tucznie, „Rosarium" z X Gimnazjum w Toruniu, „Teatr PPP" z Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Świeciu, Teatr „BUM BUM CYK" ze SP nr 18 w Toruniu, „Bakcyl" ze SP nr 6 
w Inowrocławiu, „Czarusie" ze SP w Grupie, „Szkolne Krasnale" z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim, „Pikotek" z Niepublicznej Szkoły w Racicach, „Łapki" 
z M- GOK w Kamieniu Krajeńskim, „Michałki" ze Świetlicy Wiejskiej w Witkowie, „Mgiełka" 
z GOK w Osiu, Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat" i Dziecięce Studio Teatralne z Centrum 
Kultury „Zamek" w Nowem nad Wisłą.

Nie przyjechały: „Miszmasz" z Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, „Ciapciaki" ze SP 
w Łowinku, „Artyści ze spalonego teatru" ze SP nr 1 w Szubinie, "Kuferek" ze SP w Brzozie 
oraz"Otium" z Gimnazjum w Lubaniu.

Teatry występowały w czterech odrębnie ocenianych grupach: teatry żywego planu wg 
trzech kategorii wiekowych (kl. I-IIISP, IV-VI SP i gimnazja) oraz teatry lalkowe (bez podziału 
na grupy wiekowe).

Zespół Lalkowy „XXL" z M-GOK w Więcborku na własną prośbę wystąpił w pierwszym dniu 
Konfrontacji, ale poddany został ocenie drugiego dnia razem z pozostałymi prezentacjami 
teatrów lalkowych.

Jury Konfrontacji (aktorzy: Józefina Szałańska-Bydgoszcz, Teresa Stępień -Nowicka-Toruń i 
Wiesław Kowalski-Bydgoszcz, Barbara Sobotka- sekretarz) po obejrzeniu wszystkich 

prezentacji konkursowych przyznało cztery NAGRODY GŁÓWNE:

I. W kategorii teatrów żywego planu kl, IV- VISP:

Teatrowi „STUK PUK" z M- GOK w Więcborku,

(nagroda finansowa w wys. 700 zł. Burmistrza Świecia- Tadeusza Pogody) za 
spektakl pt. „Leśny Biznes" w reż. Renaty Bloch. Nagrodę odebrała instruktor 
Renata Bloch.



3. MALWINA KUBICZEK (Łucja) z Teatru „Remus" z Bydgoszczy
4. MAJA ZAJDLEWICZ (Pocieszyciela Teresy) z Teatru „Wiercipięty" z 

Szubina
5. JULIA DRZEWIECKA (Ryś) z Teatru „Stuk Puk" z Więcborka
6. SZYMON STOGOWSKI (Wilk) z Teatru „Stuk Puk" z Więcborka
7. NATALIA RODE (Lis) z tegoż zespołu
8. PATRYK RYBUS (Młodszy Pan) z Teatru „PPP" ze Świecia
9. SEBASTIAN ANGIELCZYK (Młodszy Pan) z tego teatru
10. KINGA ANTOŚ (Pijak) z Teatru „LOL TZO" z Tuczna
11. (Sum) z Teatru „Pacynka" z Bydgoszczy
12. WIKTORIA MAJEWSKA (Ania) z Teatru „Czarusie" z Grupy
13. ADAM KWAŚNIK (Paweł)
14JULIA CZUJEK (Krasnal I) z Teatru „Szkolne Krasnale"
15. z Kamienia Krajeńskiego
16. NADIA KOPANIARSKA (Krasnal II)
17. KACPER SZAŁECKI (Król) z Teatru „Bakcyl" z Inowrocławia
18. MARCIN ESZE (Królewicz)
19. ZUZANNA SZCZEPAŃSKA (Złoty Promyczek)-,,-
20.OLGA WOJCIECHOWSKA (Królowa)
21.MONIKA KOTLAREK (Czarownica)

BORDHEIM (Haneczka) z Teatru „XXL" z Więcborka
23. DARIA WIŚNIEWSKA (Jeżyk)
24. JAGODA KAMIŃSKA (Aktor)
25. PAWEŁ FANKIDEJSKI (Wilk) z Dziecięcego Studium

Teatralnego w Nowem
26. KAMILA SAWICKA (Koza) z Teatru „Pikotek" z Racic
27. BARBARA LIPIŃSKA (Koza)
28. NIKOLETTA TETZLAFF (Rybakowa) z Teatru „Michałki"
29. z Witkowa
30. MAGDALENA BOREK (Żaba) z Teatru „Łapki" z Kamienia
31. Krajeńskiego
32. CEZARY NAGÓRSKI (Jagodowy Królewicz) z Teatru
33. „Mgiełki" z Osia
34. AGNIESZKA MANIKOWSKA (Marysia) z tegoż teatru



44. Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy

PROGRAM

24 maja (czwartek)

godz. 16.00 - Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19 (sala Pompejańska)

Rozstrzygnięcie Konkursów na Lalkę i Plakat 44. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

godz. 16.30 - „ O pani Alinie Stanowskiej „ - wspomnienie o pomysłodawczyni i pierwszym 
organizatorze Spotkań

„ Funkcja pedagogiczna i terapeutyczna teatru lalkowego „ - Michał Stanowski

25 maja (piątek)

godz. 9.30 Uroczyste otwarcie 44. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy (scena duża) 
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika"

godz 10.00 - Prezentacje spektakli cz. I

Teatr „Aplauz" - Miejskie Centrum Profilaktyki - Świdnik (duża scena)

Odwieczna Mifość

scenariusz i reżyseria: Magdalena Skibińska, Katarzyna Ambroży 
instruktor: j.w.

technika, teatr cieni, plastyczny, ruchu

godz. 10.30

Teatr „Galimatias" - Szkoła Podstawowa - Żabno (mała scena)

Kumi^

scenariusz na podstawie sztuki Sławomira Mrożka „Serenada"

reżyseria, plastyka, scenografia, oprawa muzyczna: Elżbieta Kijowska

instruktor: J.w

godz. 11.00

Zespół „Bez Nazwy" Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Świdnik (duża scena)

Tajemniczy Ogród (teatr czarny)

reżyseria: Dorota Żurek



3

godz. 15.30

Teatr Lalek „Muchomor" - Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika" - Puławy (scena mała)

O pyskatej Małgorzatce i (Diable Pp kicie

reżyseria: Grażyna Idzik-Dominiak

scenariusz na podstawie baśni ludowej: Grażyna Idzik-Dominiak

plastyka, scenografia: Grażyna Idzik-Dominiak

muzyka: Zbigniew Jonak

instruktor: Grażyna Idzik-Dominiak

technika: kukły, żywy plan, maski

26 maja (sobota)

godz. 9.00 - Prezentacje spektakli cz III

Teatr „ La Lala „ - Młodzieżowy Dom Kultury - Kalisz (scena duża)

(Piętno

scenariusz, reżyseria: Paulina D Gawrońska

instruktor. Paulina D. Gawrońska

muzyka: Serart

27 maja (niedziela)

godz. 10.00- 12.00- uroczyste zamknięcie 44. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań lalkarzy

(scena duża)

Teatr na do widzenia:

Marionetki Clowna (pinezki „ - Przemysław Grządziela



Protokół Rady Konsultantów
44. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

(24-27 maja 2012 r. Puławy)

Rada Konsultantów obradowała w składzie: Barbara Kasprzak, Przemysław Grządziela, 
Dariusz Skibiński, Janusz Szymański, Krzysztof Stachyra, Michał Stanowski (przewodniczący). 
W tegorocznych Spotkaniach uczestniczyło 9 zespołów z całej Polski. Były to grupy teatralne 
w różnym wieku: dziecięce, młodzieżowe, a także teatr osób dorosłych. Podczas przeglądu 
byliśmy świadkami różnych technik lalkowych : kukły, cienie, maski, lalki żyworękie, teatr 
czarny. Spektakle oparte były zarówno na scenariuszach autorskich jak i klasycznym 
repertuarze teatralnym i ludowym. Uczestnicy Spotkań zaprezentowali swoje widowiska i 
wzięli udział w różnego rodzaju działaniach integracyjnych (bal lalkarza, działania 
animacyjne, redagowanie własnej gazetki „Laluś", gra terenowa). Wzięli także udział w 
ulicznej paradzie lalkarzy, na której prezentowali lalki wykonane podczas zajęć 
warsztatowych. Odbyły się następujące warsztaty teatralne:

„Aktor jako animowany przedmiot teatru", „Pogadajmy jak lalki - komunikacja niewerbalna", 
„Odkrywanie siebie - relaksacja i koncentracja uwagi", owa ciała, pantomima i clownada", 
„Budowa laki ulicznej" oraz pokaz multimedialny pn. „Z półki Pana Stefana".

Instruktorzy korzystali też z indywidualnych konsultacji z członkami Rady Konsultantów i 
uczestniczyli w omówieniach widowisk i spotkaniu integracyjnym. Na zakończenie Spotkań 
Teatr „Pinezka" przedstawił spektakl pt. „Marionetki Clowna Pinezki".

Rada Konsultantów doceniając wysiłek twórczy wszystkich instruktorów i zespołów 
postanowiła wyróżnić wszystkie grupy uczestniczące w Spotkaniach:

Nagrody pieniężne w wys. 900 zł. i 350 zł. otrzymały zespoły:

„Aplauz" (Świdnik) „za czytelność przekazu, dojrzałość warsztatową i świadomość sceniczną 
w spektaklu pt. „Odwieczna miłość",

„Galimatias" (Żabno) „za sprawną interpretację tekstu Sławomira Mrożka w spektaklu pt. 
Kurnik",

Bez nazwy" (Świdnik) „za sprawną pracę całego zespołu w spektaklu Zaczarowany ogród",

Wierszotoperki" (Przemyśl) „za walory wokalne w spektaklu pt. Kruszynka",



‘Teatry Lale^ 

w naszym regionie



Amatorskie teatry talkowe działające w naszym regionie.
(wg danych zaktualizowanych w czerwcu 2012 r.)

Nazwa zespołu Adres Instruktor
(Imię i Nazwisko, nr telefonu)

1. Teatr „Balbina’’ Biblioteka Publiczna w
Sępólnie Krajeńskim 
89-400 Sępólno Krajeńskie

Lucyna Welka 
tel. 52 3880220 
l.welka@wp.pl

2. Teatr „Bajlandia” Zespół Szkół nr 8 
w Toruniu
ul. Lyskowskiego 28
87-100 Toruń

Violetta Artka-Pasternak 
tel. 56 1234567 
504 58 44 22

3. Teatr „Tęcza” Świetlica Wiejska w Obkasie 
89-430 Kamień Krajeński 
0 52 3886664 po 17,00

Bernadeta Kiedrowicz 
0 512 343 996

4. Teatr „Miszmasz” Centrum Kultury Teatr 
ul. Focha 19 
86-300 Grudziądz 
0 56 4623477

Renata Boguska 
0 693 90 98 43

5. Teatr „Świerszczyki” Gminny Ośrodek Kultury 
w Gostycynie 
ul. Główna 35 
89-520 Gostycyn 
0 52 3346153

Agnieszka Hoffmann

6. Teatr „Mgiełka” Gminny Ośrodek Kultury 
w Osiu 
ul. Rynek 2 
86-150 Osie

Danuta Karwasz
52 3329568

7. Teatr „Michałki” Świetlica Wiejska
w Witkowie
89-430 Kamień Krajeński

Danuta Sałasińska 
52 3886614

e-mail: salata27@wp.pl
512 34 40 10

8.Teatr „Hipnoza” Szkoła Podstawowa 
ul. Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka 
0 52 3812314

Małgorzata Lisiecka 
0 669 330 316

9.Teatr „Maska” j.w. j.w.
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(przedruk z kwartalnika TEATR LALEK nr 3/53 z 1970 roku")

W systemie klasyfikacji sztuk teatr lalek włączyliśmy do sztuki dramatycznej i podjęliśmy 
próbę wniknięcia w jego swoiste oddziaływanie estetyczne. Ustalając to co najistotniejsze w teatrze 
lalek zauważyliśmy w pierwszym rzędzie fakt pomniejszenia wymiarów (lalki wobec człowieka). 
W związku z tym wyłoniło się zagadnienie niższości lub przewagi teatru lalek wobec osobowych 
środków wyrazu (środki wyrazu właściwe grze aktorskiej żywego planu).

Zajęliśmy się najpierw warstwą wrażeń zmysłowych. Punktem wyjścia naszych rozważań stała się 
pojedyncza lalka, która stanowi podstawę materialną wszelkich analiz estetycznych, a umieszczenie 
jej w centrum uwagi pozwala określić granice całego gatunku. Poddaliśmy zatem wnikliwej analizie 
możliwości lalki w zakresie ruchu i ekspresji, ustalając na tej podstawie kilka norm: jeśli nie uważamy 
teatru lalek tylko za dyletancką zabawę, jeśli w ogóle mamy mówić o estetycznym oddziaływaniu, to 
lalka musi się odznaczać w ruchu pewnym stopniem doskonałości. Rzemiosło teatru lalek zaś musi 
osiągnąć odpowiednio wysoki poziom, tak aby mogło sprostać wszystkim zamierzeniom 
artystycznym. Sprawność techniczna stanowi więc warunek wstępny zrozumiały sam przez się. 
Z drugiej strony jednak nadmiar techniki odbija się niekorzystnie na sile oddziaływania estetycznego

Ponadto zauważyliśmy, że pierwsze wrażenia zmysłowe nie obejmują wszystkich treści obrazu . 
W następnym rozdziale zajęliśmy się wrażeniami drugiego stopnia, czyli przedstawieniami. Przede 
wszystkim ukazaliśmy tu związki teatru lalek z baśnią, legendą, bajką, mitem i misterium, oraz 
podjęliśmy próbę ustalenia, jak dalece gatunki te nadają się do pokazania w teatrze lalek z uwagi na 
ich szczególne cechy. Rozpatrzyliśmy wszechstronnie jedną z głównych cech teatru lalek - jego 
symbolizm, który decyduje o awansie tego teatru z terenu dziecięcej manipulacji zabawkami do 
dziedziny sztuki i pozwala mu zająć tu odpowiednie miejsce.

Z kolei zajęliśmy się szczegółowo kategoriami tragizmu, wzniosłości i komizmu, rozpoczynając od 
ich ogólnego omówienia i ustalenia pojęć. Na tej podstawie zbadaliśmy obecność i intensywność 
poszczególnych kategorii w teatrze lalek. W zakresie tragizmu musieliśmy dokonać rozróżnienia 
między ogólnym pojęciem tragiczności w teatrze lalek, a tragizmem pojedynczej lalki. Stwierdziliśmy, 
że dysponując odpowiednim materiałem dramatycznym i przy odpowiedniej inscenizacji teatr lalek, 
mimo całego swego schematyzmu, zdolny jest do oddziaływania tragicznego bynajmniej nie tylko 
wśród niewyrobionych widzów, dzięki sugestywności i prostocie - jakby drzeworytu - może on 
oddziaływać również na wybredniejszą widownię.

Pewne trudności w teatrze lalek wiążą się z zagadnieniem wzniosłości. Choć teatr ten posiada 
możliwości przedstawiania tematyki poważnej i tragicznej, to jednak już choćby ze względu na swoją 
małą skalę i wymiary w niewielkim tylko stopniu służyć może wzniosłości. Pojawia się ona bowiem w 
rezultacie subiektywnych przeżyć jako wynik umiejętności wczuwania się. Dlatego sądzimy, że pewne 
możliwości ma tu tylko teatr cieni ze względu na swoje cechy charakterystyczne, które najłatwiej 
wywołują wrażenia wzniosłości. Zawsze istniał i istnieje teatr lalek o poważnej tematyce, ale 



wzbudzanie uczuć wzniosłych, zakładając właściwą inscenizację i dobór tematu, stanowi domenę 
teatru cieni, a to dzięki takim jego właściwościom jak bezpostaciowość, bardzo silnie zaznaczone 
uproszczenie itp.

Wzniosłość może przybrać zarówno postać demonicznej grozy jak i „romantycznego" uwznioślenia. 
Lalkom ukształtowanym na wzór człowieka brak bezpostaciowości cieni, ich prostoty i skromności 
wyrazu, gra ich przeto nie może oddawać w tak wysokim stopniu napięcia pomiędzy treścią a formą. 
Lalki nie są też tak jak cienie prostym wyrazem idei; krótko mówiąc, ich „wewnętrzna zawartość" nie 
jest czynnikiem dominującym. W pozostałych rodzajach teatru lalek (poza teatrem cieni) znamy tylko 
pusty, głuchy patos, pozorną wzniosłość, która bywa komiczna miast być wzniosłością prawdziwą. 
Dlatego to pacynki, a także lalki na patyku i marionetki, tam gdzie powinny wznosić się ku wyżynom, 
dają tylko efekty komiczne.

Omawiając kategorię tragizmu wykorzystaliśmy sposobność zwrócenia uwagi na ścisły splot 
elementów tragicznych i komicznych w całym dramacie ludowym, szczególnie zaś w interesującej nas 
tu dziedzinie. Po kilku uwagach wstępnych o istocie komizmu zajęliśmy się stosunkiem teatru lalek do 
tego zjawiska. Zgodnie z powszechnym przekonaniem uznaliśmy niedorzeczność za główny element 
komizmu wytyczając w ten sposób kierunek naszych rozważań; komizm teatru lalek ma źródło 
w kontraście mechaniki i witalności. Tam, gdzie oczekiwalibyśmy ludzi, oglądamy lalki - martwe 
przedmioty pretendujące do pozycji żywych istot, przejmujące funkcje żywych protagonistów.

Teatr lalek, jeśli świadomie nie pragnie osiągać innych efektów, jest zawsze komiczny, a to ze 
względu na swoją schematyczność, symbolizm i prymitywizm. Z tych samych powodów komiczna jest 
sama lalka, komiczna jest ona również ze względu na swoje ograniczenie i skrępowanie, z których 
uprzednio wywiedliśmy jej tragizm. W granicach wskazanego tu kontrastu - mechaniki i witalności - 
da się zamknąć cały komizm sytuacyjny. Następnie wyznaczaliśmy gradacje komizmu w teatrze lalek, 
sprawa tym trudniejsza, że brak nam szczegółowych pojęć. W teatrze pacynek przeważa burleska 
i farsa, elementy komizmu niskiego, stanowiąc jednocześnie źródło siły tego teatru i podstawę jego 
radosnego, choć skromnego bytu. Z zagadnieniem tym wiążą się wartości moralne teatru lalek.

Do zagadnienia groteski w teatrze lalek zbliżamy się od strony jego fantastyki. W przeciwieństwie 
do teatru żywego planu, fantastyka występuje w teatrze lalek z wielką mocą. Groteskę teatru lalek 
najsilniej odczuje ten z widzów, kto skłonny jest traktować świat jako widowisko wzniosłości i pychy 
opartej na pozorach; teatr lalek, a zwłaszcza teatr cieni, demaskuje te pozory i próżny blask, który 
rozprasza się w nicość.

Z równym powodzeniem teatr lalek uwzględnia elementy parodii i trawestacji. Teatr ten jest 
bowiem parodią życia człowieka i kontrast między martwotą i skrępowaniem lalki z jednej strony, 
a interpretowanymi przez nią dążeniami i działaniami z drugiej, stanowi już sam w sobie element 
parodii i trawestacji. Osobny rozdział poświęciliśmy komizmowi słownemu, a zwłaszcza dowcipowi, 
jego narodzinom, elementom składowym i oddziaływaniu, przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki 
teatru lalek.

O satyrycznej przydatności teatru lalek stanowi fakt, że lalki w ujęciu komicznym ukazują się nam 
jako przedmioty, jako rzeczy, które trzepoczą się śmiesznie, niezgrabnie i bezradnie, pod wpływem 
rządzących nimi nitek i drutów. W teatrze lalek, a przede wszystkim w teatrze cieni, możemy uzyskać 
pełną gradacje efektów satyrycznych. Satyra potraktowana ciepło i serdecznie przechodzi 



w kategorię humoru. Ten rodzaj zajmuje na scenie lalkowej poczesne miejsce. Tu właśnie utrzyma się 
zawodowy niejako przedstawiciel humoru - Hanswurst (względnie jego odpowiednik), który na dobre 
zniknął już z teatralnych desek.

Schemat możliwych środków wyrazu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów lalek teatralnych

Kategorie 
literackie

Istotne cechy decydujące o 
przydatności

pacynki kukły marionetki teatr 
cieni

baśń
prymityw, fantastyka,
ponadczasowość

- X X XX

legenda
prymityw, fantastyka,
ponadczasowość

- XX XX 1

bajka
prymityw, fantastyka — XX XX 1

mit
symbolika, 
ponadczasowość

— X XX X

misterium
— X XX X

tragizm
przeciwieństwa, 
schematyzacja, symbolika,, 
prostota

- X X X

tragizm 
pojedynczej 
lalki

skrępowanie, uwikłanie w 
los

X X X X

wzniosłość
prostota, przeciwstawne 
dążenia, bezpostaciowość

— - - XX

komizm
przeciwstawienie: 
mechanika-witalność

X X X X

burleska, farsa
przeciwstawienie: 
mechanika-witalność, 
rubaszność

XX XX XX XX

groteska
fantastyka 
przeciwstawienie: 
mechanika-witalność

X XX XX XX

parodia, 
trawestacja

szyderstwo 
przeciwstawienie: 
mechanika-witalność

X X X X

satyra
szyderstwo 
przeciwstawienie: 
mechanika-witalność

1 I i XX

humor
uniwersalizacja 
przeciwstawienie: 
mechanika-witalność

XX XX XX XX

x nadaje się

xx nadaje się w szczególny sposób

nie nadaje się

! nie nadaje się niemal całkowicie, albo tylko w szczególnych okolicznościach



Tabela, którą zamieszczamy, posłuży nam do unaocznienia wyników badań. Dodać jednak wypada, 
że przedstawiony w niej schemat nie rości sobie pretensji do zupełnej prawidłowości; 
w rzeczywistości rozgraniczenia nie rysują się tak ostro, gdyż po pierwsze zachodzą odchylenia 
w tradycji i praktyce poszczególnych narodów, a po drugie zawsze występują zjawiska przejściowe nie 
pozwalające na wyznaczenie granic w pełnym znaczeniu tego słowa. Znaczenie tablicy jest więc 
względne, ale mimo to może być ona przydatna dla jaśniejszego przeglądu rezultatów badań.

W trakcie naszych dociekań okazało się, że w teatrze lalek elementy „wysoki" i „niski" splatają się 
w najdziwniejszy sposób; powaga, wzniosłość, a nawet groza łączą się z burleską i humorem, płaska 
realność - z najwyższym stopniem fantazji i cudowności. Próbowaliśmy w naszej pracy podnieść 
zasłonę okrywającą dziedzinę sztuki pełną swoistego czaru i romantyzmu, mieniącego się nastrojem; 
sztukę, w której sprawy doniosłe i ważne chodzą w parze z trywialnymi, a głęboki sens i wysoko 
wznosząca się poezja - z dziwacznością i grozą; i sztukę - wreszcie - w której powaga perlącego się 
humoru jest za pan brat z kąśliwym szyderstwem parodii i satyry.

Właśnie dlatego teatr lalek jest sztuką, która przynosi coś każdemu. Leo Weismantel * mówi na ten 
temat co następuje: „Teatr lalek powinien być niby kwiat : jednych raduje zapachem, innych - 
kolorami: żyje służąc dzieciom i zakochanym, umiera we włosach kobiet i w żałobnych wieńcach. Jest 
więc tym, co z niego sami uczynimy." Z kolei wraz z Ernstem Legelem **,  autor niniejszej pracy sądzi, 
że najwspanialszą właściwością sztuki teatru lalek jest możność przemawiania do każdego zgodnie 
z jego upodobaniami oraz zdolność do podporządkowania sobie odczuć najbardziej prymitywnych 
Zdumienie wywołane „życiem" lalki należy do wrażeń najniższego poziomu, ale z drugiej strony 
dźwiga ono widza ponad horyzont całego świata, w którym ten żyje. A czyż nie o to właśnie chodzi, 
czyż nie do tego dążymy? Dziecko podziwia lalki i wzrusza się nimi do łez, a widz nawet prosty 
i nieskomplikowany zdolny jest śledzić wzloty Fausta i przeżywać jego wewnętrzne zmagania. 
Niewrażliwe oko i ucho czerpie z teatru lalek tylko najprostsze, przyjemne wrażenia, człowiek z ludu 
cieszy się spontanicznie komizmem lalek. Znawca dociera do wszystkich subtelności. Te różne rodzaje 
odbioru nie mają większego znaczenia. Sens teatru lalek daje się bowiem sprowadzić do wspólnego 
mianownika, którym jest - pragnienie nieokreślonego, właściwego dla każdego widza Nie chodzi tu 
tylko o oddziaływanie konsolatoryjne, ale o coś, co nadaje trwale znaczenie wszelkiej sztuce 
scenicznej. Punktem wyjścia jest rzeczywistość postrzegana zmysłami, która uzupełnia pierwiastek 
duchowy wnoszony przez aktorów ( w naszym przypadku przez lalki). Rzeczywistość teatralna 
postrzegana zmysłami odstania zatem przebłyski świata cudów. Widzowie nie rezygnując ze swej 
ludzkiej natury za pośrednictwem sceny lalkowej mogą przenieść się w świat marzeń i fantazji. I to 
właśnie stanowi o potrzebie naszej miniaturowej sztuki.

*Leo Weismantel Die Puppenbuhne der Tatgemeinschaft w „Das Puppentheater", Leipzig, tom 1, zeszyt 10,
s. 153, **Ernst Legel Uber die Zukunft der deutschen Buhnenkunst w "Theater der Zukunft", Augsburg- 
Stuttgart 1921, zeszyt 'A, s. 10

Jeśli zechcemy przeprowadzić jakiś podział publiczności teatru lalek, to okaże się, ze jest on 
uzależniony od głównych rodzajów struktur dramatycznych w tym teatrze. Po jednej stronie mamy 
bowiem struktury bardzo proste, wręcz prymitywne, właściwie szeregi luźnych scen. Po drugiej 
stronie mamy natomiast wyraziste struktury dramatyczne, w których występują skomplikowane 
powiązania scen podporządkowanych jakiejś nadrzędnej idei.



Zgodnie z takim podziałem można wyróżnić dwie kategorie widzów. Jedna z nich potrafi 
uczestniczyć w duchowych przeżyciach i przyjemnościach; chodzi tu o ludzi*,  którzy w teatrze 
poszukują spotęgowania własnej jaźni, uwznioślenia i pogłębiania własnych uczuć oraz światła dla 
swej wiary. Są to widzowie, którzy wciąż szukają czegoś sakralnego i odświętnego w przybytku, gdzie 
spoza unoszącej się zasłony witają ich symbole życia w obrazach, gdzie ze słów unosi się zapierająca 
dech groza, a wydarzenia zagęszczają się w losy ludzkie. Takiemu widzowi, który na pewno odwróci 
się ze zgrozą od wielu produktów teatralnych najnowszych czasów, teatr lalek będzie miał zawsze 
wiele do oferowania. Znajdzie on w nim zawsze specyficzne i cenne estetyczne podniety.

Druga kategoria widzów to szerokie masy ludowe, dla których przeznaczony był zawsze komiczny 
i rubaszny teatr lalek. Pozostawmy im więc te skromne upodobania i dajmy się im weselić po ciężkiej 
pracy żartami także bardziej rubasznej natury. Pozostawmy im własne sposoby radowania się sztuka 
i me zakłócajmy im przyjemności przez pyszałkowate estetyzowanie i duchowe bakałarstwo.

Przełożył Grzegorz Sinko

‘Unikamy tu z całym naciskiem terminu „wykształcony widz", gdyż pojęcie to, choć często pojawiało się 
w niniejszej pracy, prowadzi na manowce. W obliczu sztuki nie istnieje różnica między wykształceniem i 
brakiem wykształcenia; choć istnieje pewna linia podziału, nie przebiega ona w taki sposób, jaki ma na myśli 
wielu intelektualistów. Wysoki czy też niski poziom gustu nie zależy w ogóle od przynależności do warstwy 
społecznej.



fytafy Słowni^

^Teatru Lafe^

c.d.



Stefan ęetdon

„ :Mafy sfoumi&eatru c,£

KUGLARZE (także igrce, jokulatorzy, wesołkowie) - dawni bardzo popularni wędrowni artyści 
popisujący się zręcznością, sztuczkami cyrkowymi, tańcem i akrobatyką, improwizacjami aktorskimi, 
znani od czasów średniowiecza, tworzący grupy o bardzo różnorodnym składzie i programie 
występów. Kuglarzy można było poznać po ubiorze: czapeczka z dzwonkami, lisi ogon zawieszony 
z tyłu, pstre łachy, dwubarwne nogawice. Występowali często z lalkami, wodzili ze sobą niedźwiedzie, 
psy i inne tresowane zwierzęta.

KUKIEŁKA - typ lalki scenicznej o najprostszej konstrukcji polegającej na osadzeniu głowy i tułowia 
lalki na patyku, którego przedłużenie stanowi rękojeść do trzymania lalki. Ramiona i nogi umocowane 
do tułowia luźno zwisają, a zginanie w pasie uzyskuje się przez wmontowanie sprężyny w patyk. 
Kukiełkę można dodatkowo zmechanizować wprowadzając obroty głowy, zginanie ręki w stawie 
łokciowym i kolanowym. Taką lalkę cechuje oszczędność i celowość gestów.

KUKŁY ULICZNE -zwane również maszkarami - znalazły zastosowanie zwłaszcza w paradach, 
festynach, pokazach reklamowych itp. Znane od dawna. Często ich rozbudowana konstrukcja 
pozwala na skomplikowane ruchy głowy kończyn.



KULISY - 1/ elementy dekoracji scenicznej (ścianki, ramy obciągnięte płótnem, kotary) umieszczone 
po bokach sceny, w teatrze lalek także parawan, zastawki i horyzont. 2/ niewidoczna część sceny, 
z której wychodzą i wchodzą postacie i gdzie może toczyć się niewidoczna dla publiczności, ale 
słyszalna akcja. W zależności od konwencji teatralnej przestrzeń kulis może być włączona lub 
wyłączona z przestrzeni scenicznej. Kulisy wprowadzono do teatru w XVII wieku.

KULTURA ŻYWEGO SŁOWA - nauka dykcji. Interpretacji głosowej wygłaszanego tekstu; sposób 
przekazywania myśli i emocji: precyzji, frazowania, słyszalności, przejrzystości, sugestywności 
i melodyjności słowa mówionego.

KURTYNA - zasłona z tkaniny oddzielająca scenę od widowni. Dawniej w użyciu były kurtyny 
malowane, przedstawiające sceny alegoryczne, obecnie wykonuje się je z pluszu lub brokatu. 
Na początku XVIII wieku ustaliły się w Polsce trzy zasadnicze typy kurtyn, które spotykamy jeszcze 
w dzisiejszych czasach:

typ niemiecki: płachty rozsuwane na boki,

- typ francuski: najszybciej odsłaniający scenę, kurtyna jakby skosem unosząca się ku górnym rogom 
ramy scenicznej,

- typ włoski: kurtyna idąca ku górze, nawijana na walec, albo częściej sztywna, podnoszona pionowo.

Inscenizatorzy, reżyserzy, starają się aby widz odnosił wrażenie, że kurtyna jest żywym elementem 
teatru, że jest raczej „powieką" niż „firanką". Wielką karierę zrobiła kurtyna z gazy, przez którą 
oglądany obraz jest zamglony, co daje sposobność przedstawienia wizji sennej lub wyraźnego 
oddzielenia dwóch planów akcji. Kurtyna w teatrze lalek (konieczna w scenach pudełkowych) różni 
się tylko wielkością od kurtyn żywego planu.

boki z podniesieniem do góry, C) kurtyna podnoszona do góry w całości, 
D) sztywna ścianka kurtyny podnoszona do góry, E) kurtyna ściągana na jedną 
stronę, F) kurtyna przesuwana raz na lewo, raz na prawo ( popularna kurtyna 
zachodnich lalkarzy).

KWESTIA - odcinek tekstu wypowiadany przez danego aktora.



Stefan ęełdon połeca wszystkim artystom i reałizatorom spektakli (ałfpyw ■ /? 
zapoznanie się ze znaczeniem znafów interpunkcyjnych wg opracowania 
Antoniego Słocińshjego... w celu właściwej interpretacji głosowej tekstu 
■wygłaszanego przez aktorów.

„Podczas procesu analizowania utworu należy zwrócić uwagę na konstrukcję - strukturę 
tekstu. Pierwszym etapem winno być prześledzenie składni, gdyż przekazuje nam ona 
intencje autora, a przestawienie poszczególnych części zdania niejednokrotnie zmienia sens 
wypowiedzi. Uściśleniu treści, znaczeń i celów zapisanego tekstu służy cały system znaków 
interpunkcyjnych.

Czas zatem zająć się funkcją znaków pisarskich jako wskazówek służących interpretacji 
głosowej tekstu utworu. Można wyróżnić znaki przestankowe, intonacyjne, modulacyjne 
i dynamiczne. Jak ogólnie wiadomo znaków interpunkcyjnych jest dziesięć: kropka, 
wykrzyknik, znak zapytania, wielokropek, przecinek, dwukropek, średnik, myślnik, nawias 
i cudzysłów.

Kropka zamyka zdanie o charakterze oznajmiającym, co dla wygłaszania tekstu jest 
znakiem intonacyjnym oznaczającym melodię opadającą, kadencyjną. Stopień jej obniżenia 
zależny jest od charakteru wypowiedzi - najczęściej przekazującej informacje, a nie emocje - 
i stąd może oscylować od silnej kadencji pełnej przez półkadencję aż do ćwierćkadencji.

Wykrzyknik - jako znak zamykający zdanie rozkazujące lub wykrzyknikowe - także kończy 
je kadencją, zazwyczaj mocniej opadającą niż przy kropce, przy czym jest znakiem 
o charakterze modulacyjnym, najczęściej zabarwionym emocjonalnie, przeważnie 
o silniejszej dynamice podyktowanej sugestiami autora.

Znak zapytania - aczkolwiek również zamyka zdanie, tyle że o charakterze pytającym - 
narzuca intonacyjne podniesienie, zawieszenie głosu, czyli antykadencję, a dynamika 
i zabarwienie wynikają z emocjonalnych intencji autora.

Wielokropek - jako znak niedomówienia lub urwania - sugeruje antykadencję. Może on 
również sygnalizować silniejsze emocje (jak gniew, strach, wzruszenie, niepewność), 
a interpretacja emocjonalna jest wynikiem odczuć wygłaszającego dane słowa.

Kolejnym bardzo ważnym znakiem pisarskim, dającym najszersze możliwości, ale niosącym 
przy tym największe trudności interpretacyjne - jest przecinek, gdy oddziela on zdanie 
składowe w obrębie zdań złożonych, sugeruje zastosowanie pauz i intonacji antykadencyjnej. 
Niekiedy, gdy łączy zdania współrzędne, wymaga raczej półkadencji, a kiedy niejako 
zastępuje kropkę, nawet kadencji pełnej. Bywają także przecinki (np. po członach 
wykrzyknikowych i wołaczowych), które dopuszczają małe zawieszenie głosu, jak tez prawie 
zupełny brak zmiany intonacyjnej wypowiedzi.



<Bi6 Cioteczni



Stanisław Sierro

„ Jasera na (Boże Narodzenie ”

Występują:

Maryja

Józef

Pastuszkowie: Kuba, Antek, Bartek, Strachajło

Anioł

Trzej Królowie: Kacper, Melchior, Baltazar

Król Herod

Diabeł Boruta

Śmierć

Żołnierze

Narrator



Scena I
(Maryja i Józef przed narodzeniem Dzieciny. W drodze do stajenki))

JÓZEF - Nie martw się Maryjo, znajdziemy zaraz jakieś miejsce na nocleg.

MARYJA - Ale juz w tylu domach nas nie przyjęto...

JÓZEF - Noc przecież i ludzie boją obcych wpuścić do domu. Teraz czasy mamy 

niepewne.

MARYJA - Żeby chociaż jakiś dach nad głową znaleźć. Żadnych luksusów nie 

potrzeba.

JÓZEF Patrz, Maryjo, jakaś szopa przed nami. Jak nam ludzie miejsca na nocleg

Nie dali to może zwierzęta nas przyjmą?

MARYJA - Niechaj i szopa będzie bo sił juz nie mam aby dalej po nocy chodzić.

JÓZEF - To jest stajenka uboga. Siana i słomy w niej dostatek. Koń też tam jest

1 krowa, i życzliwie na nas spoglądają.

MARYJA - Uszykuj więc Józefie z siana posłanie bo czuję, że już czas porodzenia 

syna się zbliża.

JÓZEF - Popatrz, Maryjo. Jest tu też puste koryto. Wymoszczę je siankiem

i będzie z tego wygodna kołyska dla naszego Synka jak się urodzi. Połóż 

się Maryjo wygodnie bo widzę, że czas porodu się zbliża.

Scena II
(Pastuszkowie przy wypasie owiec. Śpią w nocy przy ognisku.

KUBA - Bracia, bracia wstawajcie. Coś dziwnego się dzieje. Tam w Betlejem.

Popatrzcie. Środek nocy a dnieje.



BARTEK - Co ty Kuba majaczysz. Budzisz ze snu zmęczonych.

ANTEK - Pewnie ma przywidzenia. Kuba, jesteś szalonyl

STRACHAJŁO - Ta... ta... tam naprawdę coś pło... pło... płonie i ten o... o... ogień tu 

idzie.

KUBA - Widzę, widzę i słyszę jakieś anielskie pienia...

BARTEK - Ja też coś widzę.

ANTEK - To nie przywidzenie.

STRACHAJŁO - Bo ... bo ... boję się. Chyba ... ba ... ba ... duchy idę.

ANIOŁ - Pokój Wam, dobrej woli pastuszkowie mili. Nie lękajcie się wcale, 
mam dobrą nowinę. Otóż właśnie w tej chwili Panna rodzi Dziecię, co 
świat z grzechów wybawi. Bieżajcie więc do Betlejem - Dziecię w 
stajni znajdziecie.

KIBA - Dzięki ci pośle niebieski za te wiadomości. Pewnie, ze pobieżymy do 
Dzieciny w gości.

ANTEK - Ale jakiż gościniec, my biedni, podamy?

BARTEK - Damy to, co mamy. Ja dam sera owczego oscypkę. Będzie na 
śniadanie.

KUBA - To ja masła osełkę do posmarowania.

ANTEK - A ja świeżego mleka do garnka udoję.

STRACHAJŁO - A ... a ... a ja chyba nie ... e ... e ...pó ...pójdę bo stra ... strasznie się 
boję ...

BARTEK - Nie bój się. Nie ma strachu. Niech się boją ci wszyscy, co nie dali 
dachu schronienia dla Matki w potrzebie.

STRACHAJŁO - No to ... to pójdę za ... za wami i za ... za ... zagram Dziecinie na ... na 
fleeeecie...

KUBA - No to idziemy wszyscy.



Scena III
(Trzej Królowie w 
drodze za gwiazdą.)

KACPER - 0 co temu Herodowi chodziło?

MELCHIOR -On jest królem więc mógł nas zaprosić do swojego pałacu.

BALTAZAR - To fakt. My przecież też jesteśmy królami.

KACPER - Ten Herod jednak chyba coś knuje.

MELCHIOR - Ja też tak myślę, bo pytał nas o takie dziwne sprawy.

BALTAZAR - On się chyba boi.

KACPER -1 nie chciał z nami iść za gwiazdą.

MELCHIOR - Ale pewnie za nami swoich szpiegów posłał

BALTAZAR - Jak dojdziemy do Dzieciny to mu szpiedzy pewnie wszystko doniosą.

KACPER - Musimy być ostrożni i czujni.

MELCHIOR - Straszny jest ten król Herod.

BALTAZAR - Macie rację, on coś knuje.

KACPER - Patrzcie, patrzcie! Gwiazda nad szopą się zatrzymała.

MELCHIOR - Jasność niebieska z tej szopy w niebo bije.

BALTAZAR - To już pewnie tutaj.

KACPER - Zaraz Dziecinie pokłon oddamy.

MELCHIOR -1 dary wręczymy.

KACPER - Ja mam dla Dzieciny złoty świecznik.

MELCHIOR - A ja pełen worek wonnego kadzidła

BALTAZAR - No to ja Dziecinie podaruję mirę.



KACPER - Królewskie dary niesiemy, a dziecina w nędznej szopie narodzona.

MELCHIOR - Takie to teraz czasy.

BALTAZAR - Dziw nad dziwy aby Król Królów tak się uniżył.

KACPER - Bo ludzie źli są i go przyjąć nie chcieli.

MELCHIOR - Do żadnego domu nie wpuścili.

BALTAZAR - Bez serca.

KACPER - Źli ludzie, źli...

MELCHIOR - Ale patrzcie, przed szopą pasterzy gromada.

BALTAZAR - Pewnie do dzieciny przyszli prędzej od nas.

KACPER - Biedni z nich ludzie, ale za to serca dobre mieć muszą.

MELCHIOR - Widzę, że podarki Dziecinie przynieśli.

BALTAZAR - 1 piosenkę wesołą śpiewają.

KACPER - Spieszmy więc i my do Dzieciny.

Scena IV
(W pałacu Króla
Heroda)

DIABEŁ BORUTA - Śpi Herod Wielki. Sen ma nerwowy, a ja mu jeszcze wbiję do głowy 
plany złowieszcze, krwawe, mordercze. Wyrwę mu duszę. Zabiorę 
serce.

KRÓL HEROD - Do mnie żołnierze! Natychmiast! Biegiem! - Ktoś mi zagraża!

ŻOŁNIERZE - Kto? Kto?

KRÓL HEROD - Tego sam nie wiem.

ŻOŁNIERZE -Ol?
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