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Lalki, figury, manekiny: wszyscy ci 
nieludzie wykonani po to, by ludzi 
imitować, zajmują szczególne miej-
sce w naszej wyobraźni, a przez to 
i w kulturze.
 Zajmują się nimi antropolodzy, 
psychologowie, fascynują pisarzy, ba-
wią, ale i przerażają dzieci. Są tutaj, 
a jednocześnie gdzie indziej, w swo-
im własnym świecie bądź w świecie 
bogów.
 Na rozmaite sposoby i  w  rozma-
itych wcieleniach są łącznikami mię-
dzy naszą rzeczywistością i tamtym 
światem. Krótko mówiąc, lalki są 
z natury metafizyczne.
     

(-) Dominika Materska
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DO MIŁOŚNIKÓW…

Barbara Sobotka

 Miło nam po raz kolejny zaprosić Państwa do lektury naszego skromnego wydawnictwa. 

Przypomnijmy, że adresujemy go przede wszystkim do nauczycieli i instruktorów prowadzących 

amatorskie teatry lalkowe w naszym regionie. Okazuje się jednak, że grono Miłośników powięk-

sza się każdego roku i coraz częściej czytają nas również kierownicy artystyczni teatrów żywego 

planu, który to fakt niezmiernie nas cieszy.

 Tym razem oddajemy nowy numer „Miłośnika” w całkowicie odmienionej szacie! Pod-

jęliśmy próbę stworzenia elektronicznej wersji naszego periodyku mając nadzieję, że tym spo-

sobem jeszcze łatwiej dotrzemy do wszystkich zainteresowanych. Może uda się nam stworzyć 

odrębną stronę internetową, a tam m.in. otwarte forum dla dyskusji o amatorskim teatrze licząc 

na cenne uwagi i wskazówki. Piszcie, pytajcie, dyskutujcie…

 A w siedemnastym „Miłośniku”? Kontynuujemy cykl artykułów metodycznych pn. Technika 

Teatru Lalek, w  którym Stefan Gełdon opisuje lalki specjalne. W  Małym Słowniku Teatru La-

lek znajdziemy hasła rozpoczynające się literą „l”. Wracamy też krótko do niektórych wydarzeń 

mijającego roku: Spotkań Teatrów Lalkowych „Marionetka” i Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 

i Młodzieżowych „Teatr bez granic”. Przypominamy program xlv Ogólnopolskich Spotkań Lal-

karzy w Puławach.

 W  rozdziale Teatr lalek w  zwierciadle prasy prezentujemy przedruk ciekawego artykułu 

pt. „Odkrywanie teatru”, którego autorem jest Wiesław Hejno. Natomiast tegoroczne Spotkanie 

Teatrów Lalkowych „Marionetka” przybliża nam Jerzy Rochowiak w artykule „Lalki na scenie”. 

Przypominamy też teatry lalek działające w naszym regionie – wykaz zaktualizowany w lipcu br. 

A w mini-wywiadzie „Lalki Pani Reni” przedstawiamy sylwetkę naszej koleżanki – instruktora 

teatralnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku – Renaty Bloch. I wreszcie na 

zakończenie zachęcamy do zapoznania się z zawartością naszej Biblioteczki Repertuarowej, w któ-

rej  jak zawsze zamieszczamy ciekawy scenariusz teatralny.     

  

Życzymy Państwu miłej lektury!
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LALKI SPECJALNE

Stefan Gełdon

Warto przyjrzeć się lalce specjalnej, której konstrukcja, budowa, stosowane rodzaje animacji służą 

do osiągnięcia specjalnego celu i odznaczają się czymś nietypowym, niecodziennym, osobliwym.

Niektóre rodzaje i  typy lalek specjalnych takie jak tintamoreska, lalki wodne czy mechaniczne, 

opisałem już w poprzednich częściach „Techniki teatru lalek”. Tym razem, w oparciu o zebrane 

materiały wyszczególnione w bibliografii, omówię kilka innych lalek specjalnych. Będą to: Szachi-

sta von Kempelena, rzeźba animowana, manekiny, smoki i struktury helowe.

 W teatrze lalek znane są kombinacje teatru mechanicznego z lalką animowaną przez akto-

ra-lalkarza. Istnieją też lalki animowane siłami natury (wiatr, woda, słońce, grawitacja), energią 

kinetyczną czy silnikami (parowym, spalinowym, elektrycznym itd.). W tym miejscu przypo-

mnę popularne niegdyś lalki- automaty, które zbudował w  latach 1768—1774 Pierre Jaquet 

Droz: „Pisarza” i „Muzykantkę”. Automaty te wykonywały skomplikowane funkcje i biorąc pod 

uwagę poziom techniki owych czasów, stanowiły duże osiągnięcie. Budowa ich oparta była na 

mocno rozbudowanych mechanizmach pozytywkowych i krzywkowych, ze skomplikowanym 

układem przekazania ruchu. Jeżeli „Pisarz” potrafił napisać maksymę Kartezjusza „myślę, więc 

jestem”, to łatwo sobie wyobrazić, jak bardzo skomplikowany był jego mechanizm, co widać 

po zdjęciu ubranka. Widoczne są dwa charakterystyczne elementy: u dołu kolo programujące 

i pionowy wał z krzywkami. „Pisarz” pisał wyłącznie to, co zostało zaprogramowane w kształtach 

krzywek i  zderzaków. Zmiana programu dla uzyskania innej treści wymagałaby przerobienia 

kilkudziesięciu krzywek i dźwigni. W xviii wieku bogaci kolekcjonerzy osobliwości zamawiali 

u genialnych zegarmistrzów również inne lalki: mechanicznych żołnierzy toczących pojedynek, 

baletnice czy pianistki które dzięki dźwigniom w palcach „grały operując palcami po klawia-

turze. Były też automaty piszące, potrafiące odtworzyć na podsuniętym kawałku papieru cały 

wiersz. 

ROLA I ZADANIA AMATORSKICH TEATRÓW LALEK.

Stefan Gełdon

Teatr amatorski to niezawodowa forma aktywności teatralnej osób, które na co dzień realizują się 

w różnych innych profesjach. Funkcjonuje w wielu odmianach i  formach: między innymi jako 

teatr obrzędowy, kabaret, teatr poetycki, teatr przy stoliku i wreszcie wśród wielu innych – teatr 

lalkowy.

 Tworzywo, w którym teatr lalek realizuje wypowiedź artystyczną jest szczególnie bogate i róż-

norodne. Składają się na nie obok tekstu dramaturgicznego aktorskie środki wyrazu obejmujące 

słowo i gest oraz ruch sceniczny, ale w odróżnieniu od teatru żywego planu, realizowane są one 

za pośrednictwem przedmiotu – lalki. Także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu pozostają 

podporządkowane istocie teatru lalkowego.

 Zadaniem amatorskiego teatru lalek jest wykorzystanie wszystkich tych środków wyrazu tak 

aby złożyły się one na jednolitą i konsekwentna wypowiedź artystyczną. Jednocześnie ta złożo-

ność działania teatralnego otwiera nieograniczone możliwości poznawcze i wychowawcze; sprzy-

ja rozwijaniu różnorodnych zainteresowań młodych ludzi realizujących przedstawienie.

 Pani Anetta Laskowska w  swojej pracy o  działalności teatru lalek i  cieni pisze: Amator to 

człowiek, który zajmuje się czymś z  zamiłowania i  to tylko dlatego, że to działanie jest dla nie-

go źródłem satysfakcji. Bowiem istotą amatorstwa jest bezinteresowne zamiłowanie i wypływające 

z niego systematyczne zajmowanie się jakąś dziedziną. Autentyczna, amatorska potrzeba twórczości 

wyrasta z wewnętrznych przekonań wypróbowania, sprawdzenia siebie i swoich możliwości, z po-

trzeby samorealizacji. W dalszej kolejności tworzenie dzieła staje się nie tylko źródłem radości, ale 

przede wszystkim podnietą do większej aktywności. Zaspokajanie tej potrzeby jest podstawowym 

warunkiem dalszego rozwoju. Ruch lalkarski, mimo że w większości amatorski, nie był nigdy ru-

chem masowym. Jaka jest więc rzeczywista rola ruchu amatorskiego? Chodzi o to, by ludzie w nim 

uczestniczącym wpływali jednocześnie na poziom uczestnictwa w kulturze w swoim środowisku, by 

krzewili wzory czynnej aktywności w życiu kulturalnym, pełnili rolę „przewodników” kultury.

 Francuski lalkarz Yves Joly mawiał: „Wszystko, co robię, robię dla uczczenia radości, kiedy 

do mnie przychodzi. Po prostu robię to co mnie pociąga, bo jakaś wewnętrzna siła popycha mnie 

do takiego działania. Być może podobnie jak siła wiosny zmusza roślinę do zakiełkowania, do 

wyrwania się ku światłu, ku radości istnienia.”

 W jakim kierunku ewoluuje teatr lalek – a w szczególności amatorski teatr lalek? Nie znam 

fachowych badań prognozujących przyszłość tej formy sztuki. Dlaczego instruktorzy i nauczycie-

le – jako amatorzy w tej dziedzinie – zajmują się tworzeniem przedstawień właśnie w konwencji 

teatru lalek? Redakcja „Miłośnika” czekać będzie na wypowiedzi, które być może przyczynią się 

do szerszej dyskusji na ten temat.

 I • TECHNIKA TAETRU LALEK
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Szachista von Kempelena

– nazywany też Turkiem był lalką poruszaną przez dobrze grającego w szachy animatora ukrytego 

w specjalnej szafce (Rys. 3).

 

 Animacja otoczona była ścisłą tajemnicą. Stąd też lalkę von Kempelena uważano za cudowny 

automat, za android o bardzo rozbudowanym i skomplikowanym mechanizmie. Wymienioną w ty-

tule lalkę przedstawię przy pomocy wypisów i ilustracji zawartych w książce pt. „Szachista”, gdzie 

Waldemar Łysiak opisuje najsłynniejszy jak uważano android, który w rzeczywistości był lalką po-

ruszaną przez człowieka. (…) „Szachista von Kempelena należał do tego gatunku automatycznych 

zabawek dla dorosłych, które zwano „sztucznymi ludźmi” i które znali już starożytni. U Greków 

i Rzymian mechaniczne lalki biegały dookoła stołu, poruszając głowami i rękoma. Android Alberta 

Wielkiego, otwierający drzwi wchodzącym i witający ich dobrym słowem, został – jak mówi poda-

nie – zniszczony przez ogarniętego zgrozą świętego Tomasza z Akwinu. (…) Apogeum popularno-

ści nastąpiło w wieku xviii za sprawą trzech mechaników tak genialnych, że nawet dzisiaj fachowcy 

nie znają wszystkich sekretów ich dziel. Byli to: Francuz Vaucancon (twórca automatycznego fleci-

sty i dobosza), Szwajcar Droz (autor piszącego chłopca, dziewczyny grającej na klawicymbale i ry-

sownika) oraz Austriak von Kempelen. (…) Baron Wolfgang von Kempelen (1734—1804), radca 

dworu Marii Teresy, zasłynął dzięki skonstruowaniu androida mówiącego (wymawiał on tylko kil-

ka zdań, dzięki skomplikowanemu połączeniu za pomocą systemu drążków i klapek miecha, który 

pełnił rolę płuc, z fujarką imitującą krtań), a jeszcze bardziej, gdy zbudował automat szachowy. To 

ostatnie dzieło, uważane za prawdziwy cud techniki, zostało zaprezentowane przez von Kempelena 

po raz pierwszy w roku 1769 w Bratysławie. Składało się ono z wielkiego stołu w kształcie skrzyni 

(na blacie szachownica) oraz z siedzącej przy nim figury dużego mężczyzny, przyodzianego w turec-

kie szaty, trzymającego w prawej dłoni długą wschodnią fajkę, a lewą przesuwającej figury i pionki.

 „Turek” jak go zwano, wygrywał z łatwością wszystkie partie, budząc powszechne uwielbienie. 

Tysiące ludzi ze zrozumiałą nieufnością starało się rozwikłać tajemnicę jego funkcjonowania: szu-

kano człowieka ukrytego w skrzyni stołowej lub w figurze muzułmanina, te jednak były szczelnie 

wypełnione maszynerią. Większa jej część zrobiona była z tektury i można ją było składać par-

tiami. W tym właśnie tkwił geniusz von Kempelena. Gęstość elementów utrudniała wątpiącym 

dokładne penetrowanie wnętrza, które po złożeniu maszynerii było prawie puste i  pozwalało 

szachiście na swobodę ruchów. Kierował on grą wkładając swoją rękę w lewą rękę Turka. System 

magnesów i linek pomagał mu orientować się w sytuacji na szachownicy. (…) Większość ludzi, 

którzy oglądali wtedy Turka, wierzyła święcie, iż jest on samogrającą maszyną, a więc klasycznym 

androidem. Było to przekonanie tak silne, iż zaćmiło rozsądek u wszystkich wtajemniczonych 

obserwatorów prezentacji.

 Przyjmuje się, że „tajemnica automatu” von Kempelena została ujawniona w roku 1834 przez 

jedno z francuskich czasopism. Następnie „Turek” przechodził z rąk do rąk i w roku 1837 został 

nabyty w czasie licytacji za 400 dolarów przez pewnego filadelfijczyka. Trzy lata później kupił go 

dr J.K. Mitchell i wreszcie wylądował jako ciekawostka techniczna w Chińskim Muzeum w Fila-

delfii i spłonął wraz z nim w wieku 85 lat.”

rzeźba animowana

Kamil Kopania w kwartalniku „Teatr lalek” nr 2/2004 pisze, że „rzeźby animowane wciąż sytuuje 

się na marginesie studiów nad dziejami teatru lalek. Zdecydowanie częściej zajmują się nimi hi-

storycy sztuki i badacze teatru nielalkowego. Do dziś na terenie Europy zachowało się kilkadzie-

siąt tego rodzaju rzeźb Chrystusa, a wiele innych wyśledzić można w źródłach.

 Większość z nich nie odznacza się co prawda takimi możliwościami animacyjnymi jak Rood 

of Grace czy Cristo de Burgos, jednakże kilka zachowanych zabytków wyposażonych jest w me-

chanizm pozwalający na osiąganie bardziej jeszcze wyszukanych efektów. (…) Problem funkcji, 

jaka pełniły w ciągu roku liturgicznego, oraz sposobu w jaki odbierali je wierni, stwarza ciekawe 

perspektywy dla badań nad obecnością oraz postrzeganiem animowanych wyobrażeń w średnio-

wieczu i w czasach późniejszych. Stanowią też interesujący kontekst dla zagadnień bezpośrednio 

związanych z teatrem lalkowym. (…) Do dziś dnia zachowało się kilkadziesiąt krucyfiksów cha-

rakteryzujących się tym, że figura Chrystusa posiada mechanizm pozwalający na jej animację. 

W literaturze fachowej zwykło się stosować na ich określenie termin krucyfiksy z ruchomymi ra-

mionami, który wypracowany został na gruncie niemieckiej historii sztuki. Nazwa sugeruje, iż za-

chowane do dziś dnia przedstawienia rzeźbiarskie w tym typie charakteryzują się konstrukcją po

3.
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zwalającą wyłącznie na składanie ramion wyobrażonej postaci, co nie jest zgodne z rzeczywi-

stością.

 Przykładem może być krucyfiks z Dobeln w Saksonii. Figura Chrystusa z Dobeln wyposażo-

na jest w starannie ukryty mechanizm, za pomocą płótna nawiniętego na rzeźbę w odpowiednich 

miejscach. Pozwala on na poruszanie głową i ramionami. (…) Ich konstrukcja wyraźnie wskazuje, 

że przystosowane były do pełnienia funkcji teatralnej, stanowi to wyróżnik spośród innych po-

dobnych dzieł rzeźbiarskich. W tej funkcji wykorzystywane były jednak rzadko, jedynie w okresie 

Wielkiego Tygodnia. (…) Termin rzeźba animowana najlepiej oddaje więc status oraz funkcję 

omawianych przedstawień. Rzeczownik rzeźba wskazuje, iż mamy do czynienia z dziełem sztu-

ki (w całej jego złożoności), przymiotnik animowana sugeruje jej teatralną bądź parateatralną 

funkcję (nie tylko jako przedmiotu, rekwizytu, ale jako swego rodzaju aktora, którego ogólnie 

przyrównać możemy do lalki teatralnej.”

 W artykule Sacre rappresentationi (t.l. 1—2/2006) Henryk Jurkowski między innymi pisze: 

„… Ukazanie koncepcji biblijnego świata z jego trójpodzialem na niebo, ziemię i piekło (czyściec 

stanowiłby czwartą część) było wielką pokusą dla organizatorów przedstawień. W tym celu stoso-

wali całą dostępną wiedzę mechaniczną by w przedstawieniu świata uzyskać jak największe złudze-

nie autentyczności. Szczególnie Włosi rozbudowywali przedstawienia misteryjne właśnie od stro-

ny wizualnej. Mieszkańcy Padwy już w xii wieku demonstrowali wizualnie wstąpienie Chrystusa 

do Nieba, w którym „latał” już Bóg Ojciec. Loty na wektorze zwrotnym Niebo-Ziemia stawały się 

sprawą bardzo istotną. Oczywiście już starożytne kultury znały mechaniczne latające ptaki, w śre-

dniowieczu zastąpiły je anioły, ale ptaki, głównie gołębie, zyskały nowe, symboliczne funkcje. (…)

 Działania te wymagały zastosowania pewnych rozwiązań technicznych i to całkiem skompli-

kowanych. Zatrudniano wówczas znanych specjalistów w tej dziedzinie, takich jak Filippo Bru-

nelleschi (1377—1446). Był on rzeźbiarzem i złotnikiem. Stworzył wiele urządzeń technicznych, 

które zastosował później w swoich pracach teatralnych.

 Twórca ten działał w  przestrzeni kościelnej. Główną nawę traktował jako audytorium dla 

widzów, a chór z jego obudową jak scenę. Wyciągi, przeciwwagi, maszyny oparte na ruchu kół 

zębatych, uchwyty, umieszczone w pobliżu chóru otwierały możliwości demonstrowania ocze-

kiwanych tematów. Cennym wynalazkiem była też maszyna świetlna (mandorla), stwarzająca 

możliwość objęcia aureolą świetlną całej postaci, co było wykorzystywane w scenie Zwiastowania. 

(…) Rozwiązania techniczne takie jak te, które wprowadził Brunelleschi, wzbudzały wielki po-

dziw i same w sobie były wielkim wydarzeniem. I chociaż na ogół stanowiły część nabożeństwa, 

możemy przypuszczać, że ich atrakcyjność mogła natchnąć autorów, a nawet mecenasów, do wy-

korzystania wspomnianych „aparatów” jako samodzielnych widowisk. Wystarczyło dodać kilka 

sztucznych figur i wzbogacić działanie mechanizmów.

 Okazję do stworzenia takiego spektaklu w Dieppe we Francji dało w roku 1443 zwycięstwo 

Francuzów nad Anglikami, którzy musieli przerwać oblężenie miasta. Rzecz rozpoczęła się od 

ofiarowania kościołowi Saoint-Jacques pięknej figury Dziewicy przez przyszłego Ludwika xi. (…) 

Temat widowiska poświęcony był Wniebowstąpieniu Matki Bożej. Kiedy zaczynała się msza, dwa 

spośród czterech aniołów, stojących obok Ojca Przedwiecznego, schodziły do stóp ołtarza, gdzie 

znajdował się grób Świętej Dziewicy i gdzie umieszczono figurę naturalnej wielkości, w której 

również były sprężyny. Kiedy już te dwa anioły zeszły do figury, podejmowały ją i niosły powoli 

do stop Ojca Przedwiecznego. W czasie wniebowzięcia figura Dziewicy od czasu do czasu pod-

nosiła ramiona i głowę, (…) jak tylko znalazła się u stóp Ojca, ten udzielał jej swego błogosła-

wieństwa, a inny anioł umieszczał na głowie Marii koronę aż wreszcie postać znikała przesłaniana 

przez chmury.”

manekiny

Manekin (fr. Mannequin) to figura będąca imitacją postaci ludzkiej, służy najczęściej do prezen-

tacji ubiorów.

4.
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 W xviii wieku wraz z rozwojem wyszukanej mody dworskiej praktyczne zastosowanie zna-

lazły manekiny krawieckie, które początkowo były kompletną kopią człowieka. Niewiele trze-

ba było wysiłku, by manekiny te ubrane oraz wyposażone w odpowiednią twarz przekształcić 

w działające lalki teatralne. Tak było w wypadku paryskiego krawca Celestina Gardeura, który 

w 1753 roku otworzył teatr lalek w galeriach Beaujolais w Paryżu.

 Manekiny we współczesnych działaniach teatralnych prezentują różne role. W  teatrze Ta-

deusza kantora Teatr Cricot 2 manekin był modelem egzystencji umarłej. Silnie napiętnowany 

znakiem śmierci bez szans na jakiekolwiek przejawy życia. Małgorzata Koch-Butrym pisze (tl 

1/2002): „Manekiny Kantora to figury podobne do woskowych sobowtórów z gabinetu madame 

Tussaud, zamknięte w gorsecie jednego gestu, jednego grymasu, pozbawione jakiejkolwiek moż-

liwości weryfikacji swojego wizerunku, ich egzystencja zawieszona jest pomiędzy przedmiotem 

a człowiekiem (aktorem), podobieństwo do tego ostatniego wywołuje wśród widzów rodzaj ir-

racjonalnego niepokoju.”

 Zupełnie inaczej potraktowała manekiny Agnieszka Andruszko, która w książce pt. „Prze-

zroczyste ciała lalek” najpierw opisuje sposób wykonania manekina przydatnego do działań 

teatralnych, a następnie opisuje te działania. Oto relacja: „Materiał najprostszy, najbardziej do-

stępny: stare gazety i wiele starych rajstop, pończoch, a  także nici i  igła. Wypchane gazetami 

rajstopy przeistoczyły się w postaci człekopodobne. Materiał elastyczny, rozciągliwy podpowia-

dał, kierował dyskretnie pracującymi rękoma, które wydobywały postać wprost z papierowego 

chaosu. Kształt, kolor i wielkość lalki precyzowały jej charakter i funkcję. Czasem zadania jakie 

mogłaby spełniać lalka, ustalały imię postaci: Dziewczyna, Ptak, Matka, Cierpienie… Nasuwał 

się wniosek, iż człowiek wybierając materiał, składając go w postać, wyszczególnia ją w dowol-

ności otoczenia i przez ów wybór określa.

 Nieruchome w swej gotowości lalki stały się niepokojące, tkwił w nich zatrzymany w formie 

plastycznej ruch, tj. energia włożona w nie podczas powstawania, budowania postaci. Gdy już 

zaspokojona była potrzeba narodzin, z wolna wyzwalała się konieczność ruchu poprzez nadanie 

im energii.”

 Agnieszka Andruszko uznała zabawę z manekinem jako sposób na dziecięcą twórczość 

i pisze: „Działania z dziećmi miały charakter eksperymentu, ponieważ efekt pomysłu nie był 

do końca znany… Praca przy budowie lalek (manekinów) miała charakter zespołowy. Niewie-

le trzeba czasu, aby rajstopy i gazetowy papier zmieniły funkcję i stały się wielką lalką – ma-

nekinem…”

 W części zwanej animacją sprawdzano, który z wariantów daje najlepsze efekty. Przeprowa-

dzony przez Agnieszkę Andruszko eksperyment przebiegał w trzech etapach:

1.     Konfrontacja doświadczeń z dziecięcą spontanicznością. Badanie materiału, przełamywanie 

barier konstrukcyjnych.

2.    Poszukiwanie właściwości materiału, wykorzystywanie karykaturalności lalek przy tworze-

niu scenariuszy. Ruch lalek jak w bunraku – każdy animator odpowiada za ruch określonej 

części ciała manekina. Prezentacja improwizowanej etiudy.

3.     Badanie samodzielności ruchu manekina, ożywianie postaci za pomocą linek umocowanych 

do wszystkich części lalki.

smoki

Smoki z legend wyobrażamy sobie jako swego rodzaju gady z ostrymi pazurami lwa, skrzydłami 

orła i ogonem krokodyla lub węża. Z paszczy tego potwora buchają płomienie i dym.

6.

5.
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 Smok w naszych rodzimych legendach był synonimem zła. Jak podaje Władysław Kopaliński: 

„Popularność smoka w średniowieczu utrwalana przez poetów i najsłynniejszych malarzy, wyni-

kała stąd, że kumulował w sobie wszelkie zło, a jego głównym zadaniem życiowym było zostać 

zabitym przez św. Jerzego albo przez jakiegoś innego świętego czy bohatera takiego jak Beowulf 

czy Sigurd. Smoki mitologii chińskiej i japońskiej z kolei - to zwierzęta o całkiem odmiennym 

charakterze: na ogół dobroczynne , jako potężne duchy powietrza, morza i ziemi, w znacznym 

stopniu odpowiedzialne były za prawidłowe funkcjonowanie zjawisk przyrody. Natomiast w mi-

tologii i folklorze starożytnych ludów Bliskiego Wschodu i Grecji smok był czymś w rodzaju ol-

brzymiego węża, pierwotnie węża morskiego, zrodzonego prawdopodobnie w fantazji człowieka 

obserwującego wijące się fale. Jednak wyobraźnia Greków, zapewne nie bez wpływów mitologii 

wschodnich, stworzyła liczne bestie łączące w sobie kształty kilku zwierząt.”

 Smoki – potwory z mitów można podzielić na a) istoty łączące kształty ludzkie i zwierzęce,  

b) istoty łączące kształty dwóch lub większej ilości zwierząt. Smoki z legend stosunkowo często wy-

stępują na scenach teatru lalkowego. Oto kilka przykładów: O straszliwym smoku, dzielnym szew-

czyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku Marii Kownackiej, Smok w Nieswarowie B. Swa-

tona. Wakacje smoka Bonawentury Macieja Wojtyszki, Bajka o dobrym smoku L. Dworsky,ego itp

 Smoki-lalki teatralne podzieliłem w następujący sposób:

a) smoki przeznaczone do gry na parawanie, gdzie mogą być prowadzone przez jednego animatora

b) smoki poruszane przez grupę animatorów

 

We wnętrzu dużych smoków znajdują się animatorzy bezpośrednio grający poszczególnymi czło-

nami lalki. Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych wielkich lalek – zwierząt, o czym można 

przekonać się na organizowanej od lat Krakowskiej Paradzie Smoków. Wiele spośród nich po-

wstało w oparciu o konstrukcję drucianą.

 Warto podkreślić elastyczność drucianej konstrukcji, która pokryta materiałem również za-

chowuje swoją plastyczność, a tym samym ułatwia grę animatorom.

struktury helowe (balony specjalne)

7.

8.

9.

10.
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Mocną i elastyczną konstrukcję szkieletu smoka można wykonać z drutu o średnicy około 2,5–6 

mm stosownie do wielkości konstrukcji. Długość drutu wyliczamy przez pomnożenie średnicy 

każdego pierścienia (obręczy) przez 3, 14, dodając jeszcze „zapas” na skręt i odległość między 

pierścieniami. Następnie wykonujemy druciany pierścień (obręcz) o średnicy potrzebnej dla da-

nej konstrukcji, zawijamy koniec, wyginamy o 90 stopni i wykonujemy następne obręcze. 

 Dla smoków grających na parawanie potrzebne są dwa krążki z drewna o wymiarach we-

wnętrznych pierścieni, które należy przytwierdzić skobelkami. Następnie do tych krążków przy-

czepiamy kijki. Tak wykonane szkielety należy obszyć materiałem i nadać im pożądany kształt. 

Jeżeli lalka smoka ma grać na parawanie, nogami może poruszać osobny animator albo przyszyć 

nogi do korpusu zwierzęcia. Duże konstrukcje szkieletów można też wykonać z odpowiednio 

grubego drutu. Jednak przed rozpoczęciem budowy zawsze należy zrobić rysunek aby uzyskać 

zaplanowany efekt.

 Wśród lalek specjalnych znajdujemy też odpowiednio ukształtowane balony – napełnione 

helem i przez to nazywane też strukturami helowymi. Konstrukcje takie wykonywane są z latek-

su lub folii. Ale zdarzają się balony zbudowane z gumy, płótna, a nawet papieru. Struktury takie 

uplasowały się na peryferiach sztuki lalkarskiej, ale zachowały cechy charakterystyczne dla tego 

typu teatru. Można je określić jako plastyczny znak teatralny. Swoim kształtem przypominają 

ludzi, zwierzęta, postaci z bajek i legend. Struktury helowe można animować. Wielkość i bezwład-

ność teatralnych balonów powoduje, że ich ruch jest mało precyzyjny. W czasie odbywających się 

w Krakowie „Międzynarodowych Parad Smoków”, Krakowski Teatr „Groteska” pokazuje gigan-

tycznych rozmiarów latające struktury wypełnione helem.

 Prezentowane tam balony intrygują swoją formą i kształtem. Mityczne stwory ubarwiają im-

prezę czyniąc ją swoistym plenerowym spektaklem z bogatą oprawą dźwiękową, świetlną i piro-

techniczną. Muszę przyznać, że stanowią niekonwencjonalne i jedyne w swoim rodzaju widowi-

sko na skalę ogólnoeuropejską.
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SPOTKANIE TEATRÓW LALKOWYCH „MARIONETKA”

Barbara Sobotka

Spełniając życzenie wielu instruktorów prowadzących amatorskie teatry lalkowe w naszym regio-

nie postanowiliśmy zorganizować osobny przegląd dla tych właśnie form teatralnych.

 Pomysł oczywiście nie jest nowy i nawet miejsce spotkania lalkarzy pozostało takie jak 

przed laty, a  było nim Sępólno Krajeńskie. Tak oto 6 czerwca br. w  gościnne progi sępo-

leńskiego Centrum Kultury i  Sztuki zjechały najciekawsze dziecięce i  młodzieżowe teatry 

lalkowe z Pomorza i Kujaw. Były to teatry: „Mgiełka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, 

„Bajlandia” z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu, „Michałki” ze Świetlicy Wiejskiej w Witkowie, 

„Łapki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim i „Miszmasz” z Cen-

trum Kultury Teatr w Grudziądzu. Z powodów tzw. „obiektywnych” nie dojechały zgłoszone 

wcześniej zespoły z Nowej Wsi Wielkiej.

 Zespoły zaprezentowały publiczności sępoleńskiej pięć spektakli, bardzo różnorodnych 

w  swojej treści i  formie scenicznej. Przedstawienia powstały wg adaptacji znanych baśni 

jak i własnych scenariuszy autorskich. Wśród różnorodnych konwencji i technik lalkowych 

twórcy wykorzystali przede wszystkim kukły i pacynki, ale były też próby teatru cieni i lalki 

trzymane.

 Tegoroczne jury obradowało w  trzyosobowym składzie: Anna Katarzyna Chudek – ak-

torka Teatru Lalek „Baj Pomorski” w Toruniu, Anita Nowak – krytyk teatralny, recenzentka 

oraz Jerzy Rochowiak – dramaturg, autor m.in. scenariuszy teatralnych dla dzieci i młodzie-

ży, wieloletni Kierownik Literacki Teatru „Baj Pomorski”.

 Jurorzy nie przyznali w tym roku I miejsca sugerując, że poziom prezentowanych spek-

takli był bardzo wyrównany. Tym samym dwie równorzędne nagrody II (finansowe) otrzy-

mały teatry: „Bajlandia” z Torunia i „Michałki” z Witkowa. Przyznano też dwie równorzędne 

nagrody iii (finansowe): „Mgiełce” z Osia i „Łapkom” z kamienia Krajeńskiego. Natomiast 

Teatr Lalek „Miszmasz” z Grudziadza wyróżniono za wyjątkową inscenizację i oprawę pla-

styczną spektaklu. Siedemnaście nagród aktorskich – za ciekawe kreacje – w postaci książek 

otrzymali: Julia Kolodziejczak, Ola Kośmider i Cezary Nagórski z Teatru „Mgiełka”, Natalia 

Borek, Joachim Kopaniarski, Magdalena Borek i Karolina Lackowska z Teatru „Łapki”, Oskar 

Wiśniewski, Ewa Ciunel i  Piotr Nowak z  Teatru „Bajlandia”, Andrzej Berendt, Magdalena 

Berendt, Anna Wiese, Julia Warmke z  Teatru „Michałki” oraz Maria Drozdowska, Joanna 

Chełmowska i Marta Mueller z Teatru Miszmasz”.

 Jury podkreśliło w  rozmowach z  instruktorami potrzebę kontynuowania warsztatów 

doskonalących sztukę animacji w teatrze lalkowym. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki 

w Bydgoszczy zaprosi już niebawem wszystkich chętnych do udziału w takich zajęciach.
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A oto więcej szczegółów dotyczących zaprezentowanych spektakli:

teatr „mgiełka” 

Gminny Ośrodek Kultury w Osiu

Zamieszanie w krainie bajek

scenariusz i reżyseria: Danuta Karwasz

Teatr „Bajlandia” 

Zespół Szkół Nr 8 w Toruniu

Szewczyk Dratewka

scenariusz: Anna Gajewska

reżyseria: Violetta Artka-Pasternak

Teatr „Michałki” 

Świetlica Wiejska w Witkowie

Czarodziejska woda

scenariusz: Iwona Hausner

reżyseria: Danuta Sałasińska

Teatr „Łapki”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj

Miała babuleńka kozła rogatego

autor: Maria Kownacka

adaptacja tekstu i reżyseria: Aleksandra Szmaglińska

Teatr „Miszmasz” 

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

Słoniątko (wg baśni Rudyarda Kiplinga)

adaptacja tekstu i reżyseria: Renata Boguska 

KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECIĘCYCH „TEATR BEZ GRANIC”

17—18 maja 2013 r. Świecie nad Wisłą

17 maja 2013 r. (piątek) – młodzież gimnazjalna

Teatr „Marzenie” 

Świetlica Wiejska, Witkowo

Felicja złodziejka

scenariusz: Inka Dowlasz

reżyseria: Danuta Sałasińska

Grupa Teatralna „Agrafka”

Gimnazjum, Dobre

Trzy siostry

scenariusz: Grzegorz Śmiałek

opracowanie: Beata Bogdańska

reżyseria: Ilona Gajdek

Kabaret „Ale Jaja”

Gimnazjum nr 23, Bydgoszcz

Brzydkie Kaczątko (wg baśni Ch. H. Andersena)

adaptacja i scenariusz: Alina Gawrońska

Teatr „Paterus”

Zespół Szkół, Paterek

Złodziej czasu

scenariusz: Waldemar Wolański

reżyseria: Edyta Pietrykowska

Teatr „Tango”

Gimnazjum, Michale

Eko-bajka (wg bajek: „Jaś i Małgosia” i „Czerwony Kapturek”)

scenariusz i reżyseria: Hanna Goralewska i Monika Jelonek
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Teatr „ppp”

Świecie nad Wisłą, Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaOthello i Julia

autor: Anna Kolasińska

reżyseria: Mariola Nadolna

Teatr „Maszkaron”

Pałac Młodzieży, Bydgoszcz

Ściana (na podstawie tekstów grupy Pink Floyd „The Wall”)

scenariusz: członkowie zespołu

reżyseria: Arleta Szatkowska

Teatr lol t.z.o.

Zespół Placówek Oświatowych, Tuczno

Zemsta inaczej

scenariusz i reżyseria: Małgorzata Krzosek i Magdalena Krajewska

18 maja 2013 r. (sobota) – prezentacje uczniów z  klas i—iii

Teatrzyk Młodego Aktora

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Świecie nad Wisłą

Kolorowa podróż Stworka (wg książki pt. „Zielony Wędrowiec” Liliany Bardijewskiej)

scenariusz i reżyseria: Anna Chyła

  

Teatrzyk „bum bum cyk”

Szkoła Podstawowa nr 18, Toruń

Bajka o szczęściu

autor: Izabela Degurska

adaptacja: Agnieszka Peplińska

Warsztaty Twórcze

Pałac Młodzieży, Bydgoszcz 

Stonoga

scenariusz: Jacek Małachowski

reżyseria: Janina Lasota

opracowanie muzyczne: J. Lasota, J. Małachowski

Zespół „Karramba”

Szkoła Podstawowa, Brzoza

Szelmostwa Lisa Witalisa (wg Jana Brzechwy)    

scenariusz i reżyseria: Julia Bafia i Elżbieta Bloch

Teatrzyk „Czarusie”

Szkoła Podstawowa, Grupa

Calineczka

scenariusz: Zofia Wójcik

reżyseria: Zofia Paradowska

Teatrzyk „xxl”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Więcbork

Straszydło

scenariusz i reżyseria:

Renata Bloch

prezentacje konkursowe c.d. (klasy iv–vi sp)

Teatr „Łapy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kamień Krajeński

Paluch

scenariusz: Jerzy Rochowiak

adaptacja: Aleksandra Szmaglińska

reżyseria: Aleksandra Szmaglińska

 

Teatr „Bez nazwy”

Szkoła Podstawowa nr 67, Bydgoszcz

Lokomotywa

autor: Ewa Matuła

reżyseria: Ewa Matuła

Teatr „Maska”

Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Wielka

Jak wyginęli ostatni królewicze

scenariusz i reżyseria: Małgorzata Lisiecka
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Teatr „Fantazja”

Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Wielka

Moje – nie moje

scenariusz: Liliana Bardijewska

reżyseria: Anna Kwiatkowska

Teatr „stuk-puk”

Ośrodek Kultury Miejsko-Gminny, Więcbork

Szkolny Straszny Dwór

scenariusz i reżyseria: Renata Bloch

opracowanie muzyczne: Wojciech Madajski

   

Teatr „Remus”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Bydgoszcz

Pozytywka

scenariusz i reżyseria: Wioleta Górska-Nowik

protokół jury

Konfrontacje „Teatr bez granic” odbywały się 17 i 18 maja 2013 r. w sali widowiskowej Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą i zgromadziły 18 dziecięcych i młodzieżowych 

grup teatralnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział około 

350 osób (wykonawców i opiekunów: nauczycieli, instruktorów, rodziców).

 Pierwszego dnia imprezy wystąpiła młodzież gimnazjalna (8 zespołów): Teatr „Marzenie” ze 

Świetlicy Wiejskiej w Witkowie, Grupa Teatralna „Agrafka” z Gimnazjum w Dobrem, Kabaret 

„Ale Jaja” z  Gimnazjum nr 23 w  Bydgoszczy, Teatr „Paterus” z  Zespołu Szkół w  Paterku, Teatr 

„Tango” z Gimnazjum w Michalu, Teatr „ppp” z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Świe-

ciu, Teatr „Maszkaron” z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy oraz Teatr „lol t.z.o.” z Gimnazjum 

w  Tucznie. Dodatkowo zaprezentował się zespół z  bydgoskiego Pałacu Młodzieży „Warsztaty 

Twórcze” skupiający dzieci młodsze-z klas i—iii sp, który został poddany ocenia 18 maja, razem 

z pozostałymi grupami z tej kategorii wiekowej.

 Drugiego dnia Konfrontacji do godziny 14.00 wystąpiły dzieci z klas i—iii sp (5 zespołów):  

Teatrzyk Młodego Aktora z oksir w Świeciu, „bum cyk cyk” ze sp nr 18 w Toruniu, „Karramba” 

ze Szkoły Podstawowej w Brzozie, „Czarusie” ze sp w Grupie oraz „xxl” z m-gok w Więcborku. 

Nie dojechał zgłoszony wcześniej w tej kategorii wiekowej Teatr „Słoneczka” z Nowej Wsi Wiel-

kiej. W godzinach popołudniowych tego samego dnia zaprezentowały przygotowane przez siebie 

spektakle dzieci z klas iv—vi sp (4 grupy):

 Teatr „Łapy” z m-gok w Kamieniu Krajeńskim, Teatr „Bez nazwy” ze sp nr 67 w Bydgoszczy, 

„stuk-puk” z m-gok w Więcborku i Teatr „Remus” z mdk nr 2 w Bydgoszczy. Nie dojechały zgło-

szone wcześniej w tej grupie wiekowej dwa zespoły z Nowej Wsi Wielkiej.

Jury w składzie:

anna chudek – przewodnicząca (aktorka Tetru „Baj Pomorski” w Toruniu)

anita nowak (krytyk teatralny, recenzentka)

krzysztof rogozinski (dziennikarz radiowy pr „pik” w Bydgoszczy)

– po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych przyznało:

I. w kategorii młodzieży gimnazjalnej:

nagrodę dnia (finansową) – Teatrowi „Maszkaron” z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy za 

spektakl pt. Ściana w reżyserii Arlety Szatkowskiej.

dwa wyróżnienia (kasety „Teatr tv”): 

· Teatrowi „Paterus” z Zespołu Szkół w Paterku za spektakl pt.  Złodziej czasu  w reżyserii 

Edyty Pietrykowskiej,

oraz

· Kabaretowi „Ale Jaja” z Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy za przedstawienie pt. Brzydkie 

Kaczątko w reżyserii Aliny Gawrońskiej,

Indywidualne nagrody aktorskie (książki):

1. ewelinie pik („Kaczka”) z Kabaretu „Ale Jaja”

2. zofii płachcie („Indyczka”) z tegoż zespołu

3. tomaszowi zmudziejewskiemu („Kogut”) też z tego zespołu

4. adamowi rześkiemu („Kwaczek”) j.w.

5. paulinie bączek („Dziewczynka”) z Teatru „Paterus”

6. oldze lubianec („Dziadek”) j.w.

7. marii dolatowskiej („Zegarmistrz”) j.w.

8. kacprowi czopkowi („Wilk”) z Teatru „Tango”

9. jagodzie jaworskiej („Asystentka”) z Teatru „ppp”

ii. w kategorii klas iv—vi sp

nagrodę dnia (finansową) – Teatrowi „Remus” z mdk nr 2 w Bydgoszczy za spektakl pt. Pozy-

tywka w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik.
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wyróżnienie (kasety Teatru tv) – Teatrowi „Bez nazwy” ze sp nr 67 z Bydgoszczy za spektakl 

pt. Lokomotywa w reżyserii Ewy Matuły,

Indywidualne nagrody aktorskie (książki):

1. dominice lewandowskiej („Dzwoneczek i”) z Teatru „Stuk-Puk” z Więcborka,

2. natalii borowiak  („Dzwoneczek ii”) j.w.

3. julii drzewieckiej  („Moniuszko”) j.w.

4. nadii nowik  („Józia”) z Teatru „Remus”

5. sarze obrębskiej  („Anielka”) j.w.

6. dominice strymińskiej  („Greta”) j.w.

iii. w kategorii klas i—iii sp

nagrodę dnia (finansową) – Teatrzykowi „Bum Cyk Cyk” ze sp nr 18 w Toruniu za spek-

takl pt. Bajka o szczęściu w reżyserii Małgorzaty Peplińskiej,

wyróżnienie „za zbiorową kreację aktorską” (słodycze) – Teatrowi „Warsztaty 

Twórcze” z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy za spektakl pt. Stonoga w reżyserii Janiny Lasoty,

Indywidualne nagrody aktorskie (książki):

1. kacprowi wojtaszczykowi („Osioł”) z Teatru „Bum Cyk Cyk”

2. filipowi rychlickiemu („Dziadek”) j.w.

3. mai marjańskiej („Cyganka”) j.w.

4. sarze balickiej („Truskawka”) z Teatru Młodego Aktora

5. melanii łyczkowskiej („ Głowa „) z Warsztatów Tworczych

6. wiktorii lianej („Noga z płetwą”) j.w.

7. łucji talar („Noga w żółtych butach”) j.w.

8. janowi osmańskiemu („Lis”) z Teatru „Karramba”

9. adrianie bordheim („Śmiech i”) z Teatru „xxl”

10. wiktorii borowiak („Śmiech ii”) j.w.

indywidualną nagrodę instruktorską (nagrody rzeczowe) otrzymały: pani Wioleta Nowik-Gór-

ska oraz pani Renata Bloch.

Wszystkie zespoły teatralne uczestniczące w Konfrontacjach otrzymały dyplomy-podziękowa-

nia oraz pamiątkowe znaczki z napisem „Teatr bez granic”.

Konferansjerką tegorocznych Konfrontacji była Pani Katarzyna Szewczyk.

Fundatorami nagród byli:

Burmistrz Świecia: Tadeusz Pogoda – wszystkie nagrody zespołowe (finansowe),

Dyrektor wokis w Bydgoszczy: Maciej Puto – indywidualne nagrody aktorskie (książki, kase-

ty) oraz znaczki i dyplomy,

Aktor: Mieczysław Giedrojć (Teatr Małych Form w Bydgoszczy) – słodycze.

Szczególne podziękowanie składamy Dyrektorowi Romualdowi Dworakowskiemu i wszystkim 

pracownikom Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą za fachową pomoc w or-

ganizacji imprezy, udostępnienie sal Ośrodka, gościnność i miłą atmosferę! 

Świecie, 18 maja 2013 r.

 II • WAŻNIEJSZE WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2012/2013 II • WAŻNIEJSZE WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2012/2013

11.

12.



26 27 II • WAŻNIEJSZE WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2012/2013 II • WAŻNIEJSZE WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2012/2013



2928

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK (C.D.)

Stefan Gełdon

lajkonik – Jeździec – aktor umieszczony jest w tułowiu sztucznego konia, porusza się na wła-

snych nogach. Znany w naszym kraju pod nazwą lajkonika nie jest jednak zjawiskiem typowo 

polskim. Występuje też w innych krajach, m.in. w Belgii.

lalka – nazwa w  języku polskim określa zarówno lalkę-zabawkę dziecięcą jak i  lalkę teatral-

ną. To ostatnie jest pojęciem szerokim i zawiera wszystkie przedmioty należące do tzw. „sprzętu 

teatralnego”, zabawek lub galanterii teatralnej, a wyobrażające ludzi, zwierzęta i  inne twory wy-

obraźni ludzkiej. Lalka jest określeniem nadrzędnym mieszczącym w sobie powyższe przedmioty, 

do których przypisane są określone sposoby animacji. Istnieje wiele rodzajów lalek teatralnych 

(naliczyłem ich ponad 50 !). Niektóre z nich, te najbardziej znane to: kukiełki, pacynki, marionet-

ki, lalki improwizowane, trickowe, mimiczne, żyworękie, mechaniczne.

lalka cieniowa – lalka wywodząca się z teatru azjatyckiego. Występuje w teatrze cieni i naj-

częściej jest figurą płaską. Ekran, na tle którego występują lalki cieniowe spełnia również rolę 

parawanu i ukrywa animatorów.

Cienie chińskie Cienie ażurowe (jawajskie) Cień tarczowy

13.

14.
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lalka mimiczna – należy do grupy lalek trickowych. Mimika takiej lalki jest przesadnie wy-

razista, groteskowa. Stąd bardzo często wykorzystuje się je w występach estradowych (kabareto-

wych).Animując lalkę mimiczną nie można zapobiec pewnej przypadkowości jej mimicznego 

wyrazu. Lalki tego typu wykonuje się zazwyczaj z zamszu, sukna, flaneli lub gumy. 

Lalki mimiczne-ryciny.

lalka na głowie – należy do grupy lalek żyworękich. Osadza się ją na głowie aktora-ani-

matora. Aby u takiej lalki widoczny był korpus, głowa animatora musi znajdować się powyżej 

parawanu. Rękami lalki są żywe ręce aktora. Na poziomie nosa i oczu aktora, w kostiumie lalki 

wszywa się kawałek merli albo tiulu, żeby grający mógł widzieć widownię. Ruchy Glowy uzyskuje 

się obrotem szyi animatora lub też przy pomocy specjalnej konstrukcji.

teatr „lalka” – nazwa warszawskiego Teatru Lalek (dawniej „Niebieskie Migdaly”) powsta-

łego w 1944 roku na emigracji (skupiska Polaków w Uzbekistanie) z  inicjatywy Janiny Kilian-

-Stanisławskiej. Dwa lata później teatr wraca do kraju i początkowo wystawia spektakle w ramach 

współpracy z Teatrem „Groteska” w Krakowie, a następnie w roku 1948 przenosi się do Warszawy. 

Początkowo działa w  różnych wynajętych salach aż wreszcie znajduje stałą siedzibę w  Pałacu 

Kultury i nauki.

„lalka w  teatrze” – wydawnictwo (rocznik) mający na celu relacjonowanie działalności 

wszystkich istniejących w kraju teatrów lalkowych. Ukazały się trzy takie publikacje omawiające 

sezony 1955/56, 1956/57 i 1957/58. Wydawcą kolejnych numerów był za każdym razem inny teatr.

lalki improwizowane – lalki tworzone „na poczekaniu”. Najczęściej kukiełki lub pacynki. 

Konstrukcja takich lalek polega najczęściej na wykorzystaniu ludzkiej ręki odpowiednio przybra-

nej, ucharakteryzowanej. Często są to prowizoryczne lalki z jarzyn, butelek, chusteczek z węzełka-

mi, przypadkowych przedmiotów, papieru. Lalki improwizowane stwarzają ciekawe rozwiązania 

plastyczne. Inspirują do twórczych poszukiwań.

lalki hieratyczne – są to rzeźby, które posiadają stawy ruchowe tak skonstruowane, że mogą 

się one zatrzymywać w dowolne fazie ruchu i zastygać samodzielnie w określonym geście.

lalki trikowe, metamorfozy – lalki o  specjalnej konstrukcji, przejęte z włoskiego teatru 

barokowego. Celem ich animacji było zaskoczenie widza nagłymi zmianami postaci. Aby to osią-

gnąć stosowano różne skomplikowane mechanizmy zarówno w samej budowie lalki jak i w to-

warzyszących przedstawieniu specjalnie konstruowanych urządzeniach technicznych. Działanie 

takie uzyskało nawet oddzielną nazwę „teatru metamorfoz”: np. lalka, która przez opadanie ko-

lejnych płaszczyzn, łatwo może zmienić swój wygląd i tym samym stać się inną postacią. Może to 

być także marionetka budowana na podobieństwo damy z talii kart. Jest ona zbudowana syme-

trycznie; po obu stronach osi poprzecznej, ma dwie głowy z torsami. Przy przewrocie „do góry 

nogami” luźno opadająca suknia (wspólna) zasłania tors jeden (dolny), a odsłania drugi (górny). 

Spośród lalek-metamorfoz najbardziej znana była w Europie postać Wielkiego Turka, który roz-

padał się na pięć mniejszych, tańczących postaci. Ten typ lalki spopularyzowany został zwłaszcza 

przez lalkarzy wloskich.

TintamoreskaTintamoreska Metamorfoza

15.

16.

17.
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ODKRYWANIE TEATRU

Wiesław Hejno

(Przedruk z kwartalnika „Teatr Lalek” nr 4/102/z 2010 r.)

Profesor Henryk Jurkowski, wybitny znawca światowego teatru lalek, jego form i odmian, podjął 

studium identyfikacji sztuki teatru w szerokim kontekście przestrzeni ikonicznej1. Widniejąca na 

okładce książki lalkowa figura świętej (en face i od tyłu) nie zapowiada spojrzenia na obraz teatru 

jako morficznie scalonej, niezależnie od użytych środków, wizualizacji scenicznej. Teatr lalko-

wy reprezentowany tu przez teatralną figurę jest tylko jedną z warstw ikono sfery teatru przede 

wszystkim w swojej plastycznej wymowie. W owej osiemnastowiecznej figurze z  jednej strony 

mamy odwzorowanie kobiecej postaci scenicznej w lalce, z drugiej zaś widzimy mechanizm słu-

żący jej teatralnemu wyzwoleniu. W toku skojarzeń i interpretacji od pojedynczego obiektu do 

systemu, w którym ten obiekt funkcjonuje, możemy zauważyć metaforyczność lalki w szerszej 

wymowie sztuki teatru2.

 Pewne rzeczy i zjawiska postrzegamy, gdyż są nam okazane. Inne możemy dostrzec pod wa-

runkiem wniknięcia do sfery niejako ukrytej, aczkolwiek informacyjnie bogatej. Autor wprowa-

dza nas w  przestrzenie około teatralne, nie tylko w  plastycznym wyobrażeniu. Badanie ikono 

sfery wskazuje na znacznie głębsze uwikłanie perceptywności poznawczej człowieka – uważa 

autor. Natomiast pasywne przeżywanie otaczającego świata gwarantuje mu pewną izolację umoż-

liwiającą przetrwanie – dodaje. Tym samym człowiek wyraża zgodę, by różnorodne interpretacje 

świata podejmowano w jego imieniu. Tak jak (człowiek) podatny był niegdyś na magiczne rozu-

mienie właściwości obrazu, tak w cywilizowanej przyszłości gotów był dość bezkrytycznie przyjąć 

inną ich interpretację z rąk (ust) ekspertów – dysponentów świętości, krytyków sztuki, a dziś świad-

ków wydarzeń z ich fotograficzną dokumentacją – pisze Henryk Jurkowski.

 Proces kulturowy przebiega wielopoziomowo. Pamięć z  różną aktywnością porusza się 

w przestrzeniach poziomu czasu, postrzegania, interpretacji i teatralizacji. Nie zawsze też dojście 

do głębszych sfer jest nam umożliwione, m.in. z powodu ideologicznych ograniczeń. Autor roz-

poznaje ikono sferę teatru, jakby odsłaniając parawan, za którym znajdujemy inną niż ta „oficjal-

na” teatralna rzeczywistość. Bez owej dokumentarności teatr w pełni byłby niemożliwy. A z pew-

nością zubożony.

 Teatralne odwzorowanie świata mitycznego czy religijnego ujawnia szeroka ikono sfera fak-

tów. Mówią one o nas, którzy sami siebie nie znamy, z racji pewnej dychotomii. Wszak konstruuje 

nas zarówno świadomość, jak i nieświadomość. Autor objaśnia tok swojego postępowania: Wizu-

alny kontekst sztuki teatru może więc przynieść nowe oświetlenie zawartości przedstawień teatral-

nych, jeśli spojrzymy na nie w sposób diachroniczny. Ta myśl jest mi szczególnie bliska, ponieważ 

wiąże się z moim rozumieniem teatru i własną praktyką teatralną.

 Paradoksem utopii jest to, że nowe światy budujemy na fundamencie starych wyobrażeń. Te 

z kolei, nie zawsze jednoznaczne, dając poczucie bezpieczeństwa, w istocie zawierają drugie dno. 

Autor odkrywa plastyczny kontekst obrazowy teatru, naprowadzając praktyka teatru (nie tylko) 

na zjawisko artystyczne i społeczne istniejące, rzec można, w pewnym porządku zdarzeń ponie-

kąd wymuszonych. O ileż łatwiej bowiem dojść samego zdarzenia w przekonaniu jego wyjątko-

wości. Zapominając o magmie uczuć i emocji, zmianach warunków życia, kostiumów i ustrojów, 

toczących się trwale wokół człowieka od tysięcy lat.

 Ów porządek kroczy poza sceną. Obejmuje obrazowanie w malarstwie, snycerstwie, archi-

tekturze, i wraca do teatru w odpryskach. Inspiracja twórcza, np. reżysera, okazuje się być w tym 

układzie – można domniemywać – często trudem już post fatum. Ponieważ rzeczywiście bywa 

powtórzeniem zapisu z katalogu ikonosfery – istniejących uosobień. 

 Jeżeli praktyk teatru – reżyser – nie bierze pod uwagę zjawiska teatru w całym obszarze ist-

nienia, także w warstwie ikono sferycznej, raczej zawęża przestrzeń własnej twórczości. A w każ-

dym razie pozbawia się ważnego komentarza. Kontekst poprzedza widowisko, lub jest jego kon-

tynuacja, wizualnym zapisem zdarzenia, wypełnionym ekspresją zatrzymanego ruchu, treści 

o znaczeniu historycznym, rodzajowym czy psychologicznym. To swoiste dopowiedzenie teatru 

wyjaśnieniem ukazującym dystans i namysł, ale i  fascynację w dochodzeniu prawdy. Pod tym 

względem książka Jurkowskiego służyć może pomocą w odsłanianiu teatralnej iluzji. Pozbawia 

ułudy tworzonej obrazami. Człowiek winien nauczyć się odróżniania rzeczywistości od manipu-

lacji – jeżeli uznamy pewien aspekt tkwiący w istocie spektaklu.

 Szeroką przestrzeń ikonosfery teatru autor oznacza czterema polami odniesień: Przedsta-

wienie wizualne w świecie religii, W świecie mitów, Ku realizmowi, Ikoniczne rozdarcie świata. 

W praktyce teatralnej te – o nierównej intensywności i wartości – sfery wydają się najbardziej 

obecne. Z powodów historycznych i społecznych. Względy doktrynalne, mentalne i pewne wa-

runki pragmatyczne wydają się wspierać ów proces kształtowania ikono sfery. Zakazy i nakazy 

wizualnego przedstawiania Boga, wyrażenie uczuć religijnych za pomocą symboli, polityka, este-

tyczne i praktyczne upodobania, zwyczaje i moda, wojny wreszcie stanowią jej podglebie. W pro-

cesie zapisu i przetworzeń. Poznawcze penetracje i dziś dostarczają impulsów do „użytecznych 

rozwiązań scenicznych”. Ale niejednokrotnie ułatwiają tylko kalkowanie utrwalonych kompozy-

cji. Jeżeli tak jest, książka Henryka Jurkowskiego pomaga rozpoznać ów proces.

 Przyroda, ludzie i wytwory kultury, przypadkowe układy animistyczne z równą aktywnością mogą 

pobudzać mechanizm twórczy artysty, co zapisany w głębokiej podświadomości przekaz. Autor „Prze-

mian ikono sfery” przywołuje fakty potwierdzające kontekst sztuk plastycznych w  formach teatru. 

Przedmiotem badań autora jest teatr – zjawisko, nie zaś teatr klasyfikowany przez nazwę lub technikę.

 Korzystając z aparatu „kontekst sztuki teatru”, posłużmy się zapisem praktyka teatru osiem-

nastowiecznego, Wojciecha Bogusławskiego. Archaicznym, lecz nieobcym i  dziś. Przywołajmy 
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z  „Mimiki”3 fragment, w  którym żywą twarz aktora przeciwstawia Bogusławski wizerunkowi 

utrwalonemu w obrazie i rzeźbie. Odwołuje się do ikono sfery na użytek pracy z aktorem. Mimi-

ka sceniczna w tym nieskończenie nad malarstwo i snycerstwo jest wyższą, że (te) nie mogą jak 

tylko jeden moment czynności jakowej wystawić. (…) Ze wszech miar przeto mimika w sztuce 

scenicznej pierwsze miejsce trzymać powinna.

 To porównanie konieczne, skoro praktycznie skuteczne. Możemy domniemywać braku dys-

cypliny wyrazowej twarzy lub nieumiejętności koordynacji ruchów ciała, z  czym aktor powi-

nien sobie poradzić. Mimika i gest oddają napięcie emocjonalne postaci scenicznej wtedy, kiedy 

w sposób zadowalający harmonijnie współbrzmią. To warunek pierwszy. Zapanowanie nad mię-

śniami twarzy i przypisanie ich układowi emocji wraz z desygnatem słownym i sytuacyjnym daje 

wyraz odtworzonemu napięciu emocjonalnemu. W znacznym stopniu mamy czynność uwarun-

kowaną technicznie. Znaczy to, że ciąg preparowanych informacji tworzących zachowanie po-

staci scenicznej, której los odbieramy i rozumiemy, będący informacją o stanie wewnętrznym tej 

postaci , jest zaprogramowanym i wypreparowanym zachowaniem. Ogólnie wiemy i to, że dany 

wyraz twarzy, układ ciała, forma przekazują informację. Rozpoznajemy ją stosownie do warun-

ków i okoliczności danej sytuacji. Widzimy w zachowaniu aktora niekiedy to, co zobaczyć chce-

my. Lub to, co nam się wydaje, ze widzimy. Bywa, że widzimy również to, co nakazuje jakaś „siła” 

zewnętrzna. Bogusławski w obu tych przedstawieniach (malarstwo, snycerstwo) dostrzega uwi-

doczniony moment zatrzymania ruchu i zestawia swoje spostrzeżenie z bieżącą praktyką scenicz-

ną. Wywyższa aktorstwo ponad „malarstwo i snycerstwo”, bowiem tak brzmi nakaz artysty teatru. 

Ale przecież trudno mniemać o pomniejszeniu wartości sztuki plastycznej, by gloryfikować ak-

torstwo. To wskazanie pewnej dyscypliny wyrazowej. Korzystanie teoretyka i reżysera z wartości 

kontekstu wyrazowego w przekazie informacji. Uzmysłowienie aktorowi, i sobie, pewnego ładu 

wewnętrznego wyrażonego w mimice postaci namalowanej przez artystę malarza czy wyrzeźbio-

nej przez rzeźbiarza. Uwaga czysto praktyczna, elementarna, w niej przykład, porównanie, odnie-

sienie, pomagają wyobraźni. I oczywiście dyscyplinują artystę. Z dalszych słów wnioskujemy, że 

postrzeganie całej postaci scenicznej w wewnętrznej i zewnętrznej zależności. Możemy zauważyć 

– wzajemnej kontekstualności. Bogusławski poucza: Trzeba przeto znać ludzkiego ciała poruszenie, 

umieć je rozróżnić i widzieć, do jakiego uczucia mogą być użyte.4 Wypracowanie odpowiedniego 

działania scenicznego wymaga punktu odniesienia. Tak jak każdy ruch czy gest aktora lub lalki.

 Książka Henryka Jurkowskiego znacząco porządkuje i  dopełnia przestrzenie sztuki teatru. 

Przede wszystkim teatru formy: lalek, masek, teatru plastycznego, choć w całym wykładzie autor 

teatr lalek tylko wymienia jako kontekst szerszego zjawiska: sztuki teatru.

 Frapuje otwarcie: Człowiek percypował te wytwory jako element świata swojskiego i z natury 

rzeczy przyjaznego. Trzeba było pewnego czasu, aby w wyniku rozwoju cywilizacyjnego podjął 

interpretację otaczającego go świata. Wówczas pojawiła się sztuka – pisze autor.

LALKI NA SCENIE

Jerzy Rochowiak

(Przedruk z „Biuletynu Informacji Kulturalnej” nr 9—10/2013)

Podczas spotkania Teatrów Lalkowych Marionetka, które na początku czerwca w Sępólnie Kra-

jeńskim zorganizowały: sępoleńskie Centrum Kultury i Sztuki i bydgoski Wojewódzki Ośrodek 

Kultury i Sztuki, wystąpiło pięć zespołów. Wbrew nazwie spotkania młodzi lalkarze animowa-

li zza parawanu kukły i pacynki oraz na oczach widzów lalki przywodzące na myśl japońskie 

bunraku. Marionetek zabrakło; zresztą po tę technikę lalkową amatorskie zespoły sięgają rzadko. 

Może więc skoro sępoleńskie Spotkania – chyba dla propagowania marionetki – zmieniły nazwę 

(odbywały się wcześniej jako Pacynka), przydałby się pokaz warsztatowy.

 Teatr Lalek Mgiełki z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu zaprezentował Zamieszanie w kra-

inie bajek w reżyserii Danuty Karwasz. Przestrzeń, w której rozgrywały się zdarzenia określało tło: 

las i góry. Było ono na tyle stonowane, że przesympatyczne, wyraziście ucharakteryzowane kukieł-

ki były doskonale widoczne. Urocze były postacie, które kreowały dzieci: Wróżka, Jaś i Małgosia, 

Baba Jaga, Wilk, Czerwony Kapturek, Krasnoludki, których kilkoro wystarczyło, by stworzyć tłum… 

Zresztą oburzyły się, gdy nazwano je maluchami: tylko nie maluchy, my jesteśmy Krasnoludki! Oczy-

wiście bajkowe zamieszanie będące tematem utworu, który do potrzeb Mgiełek zgrabnie przyspo-

sobiła Danuta Karwasz, kończy się dobrze. Puentuje je wyśpiewana zachęta do czytania książek!

 Zamieszanie było widowiskiem dynamicznym, zainscenizowanym i zagranym z wdziękiem, 

dowcipnie. Dzieci-w różnym wieku!- ładnie śpiewały, starały się nie pozostawiać wątpliwości, że 

postacie żyją, więc lalki były w ciągłym ruchu, wirowaly. Kukielki machaly rękoma, precyzyjnie 

oddalały się od parawanu.

 Teatr Bajlandia z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu pokazał Szewczyka Dratewkę Anny Gajew-

skiej w reżyserii Violetty Artki-Pasternak. W tym spektaklu obok kukiełek pojawiły się pacynki. 

Szewczyk uwolni Królewnę spod władzy Czarownicy, jeśli wykona trzy zadania: oddzieli ziarnka 

od piasku, znajdzie w topieli zloty kluczyk, i odgadnie która z pokazanych mu panien została za-

czarowana. Pomagają mu Mrówki, Kaczuszki i Pszczółki – pacynki, znakomicie zharmonizowane 

z kukiełkami. Szewczyk wypełnia zadanie, Czarownica jako ptaszysko musi odlecieć… I Szew-

czyk kończy się zachętą do czytania bajek!

 Teatr Lalek Michałki ze Świetlicy Wiejskiej w Witkowie zaprezentował Czarodziejską wodę 

Iwony Hauser w reżyserii Danuty Sałasińskiej. Także ta dowcipna bajka – o wiecznie niezado-

wolonej, chimerycznej, paskudnie odnoszącej się do innych, królewnie Małgorzacie i Ogrodniku, 

który nie przestraszywszy się potworów w  lesie, przynosi tytułową czarodziejska wodę, dzięki 

której Małgorzata spogląda na siebie samą i zmienia się, dowiedziawszy się jak widza ja inni – 

została zagrana kukiełkami. Ponieważ Ogrodnik wędruje po czarodziejską wodę, dla pokazania 
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przebytej drogi Danuta Sałasińska postawiła dwa parawany: wysoki, dający możliwość rozgry-

wania tego, co działo się w  królewskim zamku i  przed nim niższy, pozwalający na pokazanie 

wędrówki Ogrodnika.

 Spektakl był zabawny. Zagrany żywo, i bawił, i wciągał w tok opowieści…

 Zabawna okazała się pokazana przez Teatr Łapki z  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kamieniu Krajeńskim bajka Marii Kownackiej Miała Babuleńka kozła rogatego w opracowa-

niu i reżyserii Aleksandry Szmaglińskiej. Dzięki dystansowi do przedstawianych zdarzeń historia 

o niesfornym Koźle zaciekawiała… A ów dystans umożliwiały nieco siermiężne kukły: z materia-

łów miękkich, głównie tkanin, zostały zrobione postacie Babuleńki i Dziadka, Sowy oraz sperso-

nifikowanej Kapusty, z drewna postacie Kozła, z naklejonymi kawałkami skóry, i Wilka. Młodzi 

animatorzy różnicowali charaktery postaci poprzez ruch, i poprzez interpretację głosową.

 Sztuka Marii Kownackiej, będąca dramatyzacją ludowej opowieści, mogłaby wydawać się 

anachroniczna, jednak prosta inscenizacja, przemyślana konstrukcja lalek, połączenie humoru 

i liryzmu, uchwycenie zmieniania się pod wpływem zdarzeń postaci Babuleńki, a więc wydobycie 

z utworu dramaturgii, sprawiły, że oglądało się przedstawienie z rosnącym zainteresowaniem.

 Ostatnim widowiskiem było Słoniątko Teatru Misz Masz z Centrum Kultury Teatr w Gru-

dziądzu według Rudyarda Kiplinga w adaptacji i reżyserii Renaty Boguskiej. Tu parawan nie był 

potrzebny: młodzi aktorzy animowali lalki na oczach widzów, a  niektóre postacie były grane 

wyłącznie w planie aktorskim. W większości scen aktorzy ożywiali lalki, uznając że one są pierw-

szoplanowe. Niekiedy jednak to nie lalki a oni skupiali na sobie uwagę. Poniekąd mieściło się to 

w założeniach inscenizacyjnych: wszyscy aktorzy mieli na sobie kostiumy, współtworzące przed-

stawiany – egzotyczny – świat. Lalki, to właściwie uszyte na potrzeby widowiska zabawki (myślę, 

że obejrzenie grudziądzkiego Słoniątka może zachęcić dzieci do odgrywania scenek za pomocą 

zabawek czy przedmiotów). Można chyba stwierdzić, ze pomysł na spektakl wziął się z dziecię-

cych zabaw.

 Za największe wartości Słoniątka należy uznać inscenizację i plastykę – ujmująca uroda i da-

jącą aktorom duże możliwości gry, swobodę sceniczna. Świetnie przygotowani do pracy teatralnej 

młodzi ludzie przyciągali uwagę, ale… niwelowały ją dłużyzny teksu. Rozbudowane sekwencje, 

sceny, dialogi można uznać za zgoła nieteatralne. A przecież można było wypowiadane zdania 

zastąpić działaniem! Wówczas spektakl nie byłby nużący.

 Być może przedstawienie oglądałoby się z większą satysfakcją pośród licznego grona widzów 

– tych jednak w tym roku w Sępolnie Krajeńskim zabrakło; cała publiczność to uczestnicy Spotka-

nia. Grudziądzanom grającym w Słoniątku zabrakło kontaktu z widzami, nie reagującymi nawet 

na wygłupy dwóch młodzieńców ucharakteryzowanych na czarnoskórych mieszkańców dżungli, 

chyba niemych, bo próbujących porozumiewać się nieartykułowanymi dźwiękami… Było wszak-

że w przedstawieniu parę postaci i scen niepowszedniej urody!

 Bohaterami Spotkania były lalki. Wykonały je instruktorki-reżyserki przedstawień ze znaw-

stwem, z dbałością o ich konstrukcję i wygląd. Plastykę każdego spektaklu należy uznać za uda-

ną. Lalki były tez sprawnie animowane, ślicznie się poruszały; może czasem młodzi animatorzy 

z nadmiernym zapałem nimi potrząsali czy obracali…

 Jurorzy Spotkań-Anna Chudek, Anita Nowak i autor tego tekstu-nagrodzili cztery pierwsze 

widowiska, ostatnie wyróżnili za inscenizacje i plastykę sceniczna oraz przyznali kilkanaście wy-

różnień aktorskich.

 Gdy przed laty odbywały się Sępólnie Krajeńskim lalkarskie spotkania, zwykle trwały dwa 

dni, gdyż uczestniczyło w nich kilkanaście zespołów. W ubiegłym roku i wcześniej prezentacje 

lalkowe stanowiły część Przeglądu Teatr bez granic w Świeciu.

 Oczywiście, że w naszym województwie pracuje więcej zespołów lalkowych, aniżeli wzięło 

udział w czerwcowych Spotkaniach Marionetka. Niemniej teatr lalek nie wzbudza takiego zain-

teresowania instruktorów i nauczycieli, na jaki zasługuje… Tym większe ma znaczenie, że pozo-

stają mu wierne Violetta Artka-Pasternak, Renata Boguska, Danuta Karwasz, Danuta Sałasińska 

i Aleksandra Szmaglińska, które przygotowały z dziećmi i młodzieżą przedstawienia pokazane 

podczas Spotkania. Zajmują się teatrem lalek od kilku, kilkunastu czy nawet więcej lat. Znakomi-

cie pracują ze swymi zespołami, doskonale znają lalkarskie rzemiosło. Ich widowiska zdobywały 

nagrody, wyróżnienia, były oklaskiwane w wielu miejscach. Można dodać, że w każdym z ich ze-

społów pracują osoby w różnym wieku. Wielu z nich, którzy poznali teatr lalek nie chce się z nim 

rozstawać, dołączają do nich nowi animatorzy! Może więc teatr lalek onieśmiela i dlatego ama-

torskie lalkarstwo nie jest powszechną dziedziną sztuki teatru? Może budzi obawy jego pozorna 

trudność? A może po prostu trzeba odkryć jego cudowność?
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LALKI PANI RENI

Barbara Sobotka

— mini wywiad z Renatą Bloch, instruktorem teatralnym —

Barbara Sobotka: — Jak się zaczęła Twoja przygoda z teatrem?

Renata Bloch: — Ta przygoda trwa od najmłodszych lat… Ale pierwszy kontakt z prawdziwym 

teatrem lalek miałam jako sześcioletnia dziewczynka. Pamiętam, że był to spektakl pt. „Krzesiwo” 

wg baśni Andersena. Zawodowi aktorzy, piękne dekoracje, no i oczywiście – lalki. To była magia! 

Jako jedyne dziecko zostałam po spektaklu i pilnie obserwowałam, pytałam, dotykałam. To było 

naprawdę niezapomniane przeżycie. Wspominam to do tej pory.

— Prowadzisz dziecięce zespoły teatralne od ponad trzydziestu lat. Są wśród nich zarówno 

teatry żywego planu jak i grupy lalkowe. Czy któraś forma jest Ci szczególnie bliska?

— Początkowo pracowałam jako instruktor w domu kultury, ale jednocześnie grałam w zespole 

teatralnym prowadzonym przez panią Cybulską – znaną w naszym lokalnym środowisku anima-

torkę teatru lalek. To był wspaniały człowiek! Dzięki niej odkryłam w sobie wielką miłość do lalek 

i zrozumiałam, że teatr to także dla mnie wielka pasja. Z wielka radością, choć nie bez obaw, prze-

jęłam prowadzenie zespołu po odejściu pani Cybulskiej. Wraz z upływem czasu zmieniłam formę 

tego zespołu, tzn. połączyłam typowy teatr lalek z żywym planem. Wprowadziłam też elementy 

teatru czarnego i fluorescencyjnego. Jestem osobą, która lubi poszukiwać, eksperymentować, do-

świadczać nowych, niezwykłych sytuacji i rozwiązań. Jestem zdania, że to one uczą nas ciągłej 

pokory i uświadamiają ile jest jeszcze do odkrycia. Uczymy się przez całe życie.

— Twój największy sukces?

— Nie chcę mówić o sukcesach, bo one są dla mnie chyba najmniej istotne. Liczy się wielka pasja, 

która jest we mnie i jest motorem życia, nadaje mu sens. Największą nagrodą są dla mnie moi 

aktorzy, którzy są jak rodzina. To wspaniałe obserwować, jak „zarażają się” tą miłością do teatru, 

do lalek… Czasem wybierają nawet kierunek studiów związany ze sztuką lub przyprowadzają 

swoje dzieci na zajęcia i na przedstawienia. A jeszcze inni wspominają czas spędzony w zespole 

jako ten najciekawszy. Oczywiście w tym wszystkim musi być widz – jako ten najważniejszy; jego 

emocje, wzruszenia, refleksje… I brawa na stojąco (!) To wzrusza do łez i to jest najważniejsze. To 

jest największy sukces.

— Pracujesz także z dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi. Czy praca z dziećmi to dla 

Ciebie szczególne wyzwanie? Jakie jest dzisiejsze pokolenie – inne niż poprzednie?

— Pracuję także z Seniorami, którzy maja lat osiemdziesiąt – i  są fantastyczni, bardzo twórczy. 

Każde pokolenie na swój sposób jest inne i to dobrze! Świat nas zmienia, a my zmieniamy świat. 

Nie oceniam tego pokolenia w kategoriach „lepsze” czy „gorsze” – jest inne. Jest takie jakie jest i to 

właśnie stanowi nowe wyzwanie.

— Czy Twoim zdaniem konwencja teatru lalek stwarza większe możliwości dla realizatora 

spektaklu? 

— Oczywiście, że tak! W zasadzie jestem z natury niespokojnym duchem, buntownikiem. Lubię 

zrywać pewne schematy, stereotypy. Mam wrażenie, że częstym błędem popełnianym przez reży-

serów, instruktorów jest obawa przed zmianami i to, że nie próbują przecierać „nowych ścieżek”. 

A w teatrze trzeba poszukiwać, nawet kosztem narażenia się na krytykę.

— Coraz częściej, także w teatrze amatorskim, spotykamy łączenie różnych form teatralnych 

w jednym przedstawieniu; w teatrze żywego planu aktorzy używają masek, prowadzą lalki… 

Co Ty na to? Czy takie zabiegi wzbogacają spektakl czy naruszają tradycyjne zasady?

— Każdy przemyślany zabieg, który wzbogaca spektakl, uzupełnia – jest potrzebny. Moim zda-

niem nie ma czegoś takiego jak „tradycyjne zasady”. Jest tylko jedna zasada – robić dobry teatr.

— W jakim kierunku zmierza teatr lalek?

— Będąc na licznych przeglądach czasami mam wrażenie, że lalka jest przedmiotem martwym, 

instrumentem dodanym do spektaklu tylko po to, żeby wystąpić w przeglądzie, który jest nazwa-

ny „lalkowym”. A przecież lalka w ręku małego aktora (dużego także!) musi żyć jego emocjami, 

identyfikować się z nim, wtedy będzie postacią autentyczną. Tylko wtedy dotrze do widza, prze-

mówi. Inna rzecz to niezrozumiałe zabiegi, udziwnianie, „udoskonalanie”, które wręcz oddalają 

widza. Teatr lalek to naprawdę ciężka praca każdego aktora. Bywa, że dzieci buntują się. Łatwiej 

jest wyjść na scenę w pięknym kostiumie królewny i zagrać „na żywo”. A tu (w teatrze lalek) trzeba 

tylko (!) poruszać rączką – główką, usiąść- wstać… I jak tu „dodać” siebie – tchnąć w lalkę duszę? 

To jest ogromna skala trudności! Stąd chyba poszukiwanie łatwiejszych rozwiązań. Ale to prze-

cież nie tedy droga.

— Jak wygląda świat z drugiej strony parawanu?

— Ciekawe pytanie, zawiera w sobie wieloznaczność. My, aktorzy postrzegamy ten świat jako cie-

kawszy i lepszy. W każdym razie mamy nadzieję, że taki jest. I takim go chcemy pokazać. Świat 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, tradycji, dla zwierząt, dla przyrody. Skłaniamy do 

refleksji, wywołujemy wzruszenie, rozwijamy wrażliwość. Trochę dydaktyki nie zaszkodzi. I nie 

jest ważne czy odbiorcą tego przekonania jest widz dorosły czy małe dziecko. Każdemu potrzeb-

na jest wiara, że dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. W każdym razie – ja chcę wierzyć w ten 

lepszy świat.

V • TEATRY LALEK W NASZYM REGIONIEV • TEATRY LALEK W NASZYM REGIONIE



40 41

AMATORSKIE TEATRY LALKOWE DZIAŁAJĄCE W NASZYM REGIONIE

opracowała Barbara Sobotka

— wg danych zaktualizowanych w lipcu 2013 r. —

Nazwa zespołu

Teatr „Michałki”

Teatr „Łapki”

Teatr „xxl”

Teatr „Stuk-Puk”

Teatr Lalek i Cieni

„Baśniowy Świat”

(Scena Dziecięca 

i Młodzieżowa)

Teatr „Miszmasz”

Teatr „Bajlandia”

Teatr “Mgiełka”

Teatr „Fantazja”

Teatr “Cuda i Dziwy”

Teatr Lalek „Pikotek”

Teatr „Lalkowy

Garnizon”

Teatr „Tęcza”

Teatr „Balbina”

Teatr “Hipnoza”

Teatr „Swierszczyki”

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Adres

Świetlica Wiejska w Witkowie

89-430 Kamień Krajeński

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w kamieniu Krajeńskim

ul. Sępoleńska 4

89-430 Kamień Krajeński

tel. 52. 388 60 68

Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Więcborku

ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

tel. 52. 389 65 26

Centrum Kultury „Zamek”

Plac Zamkowy 3

86-170 Nowe n/Wisłą

tel. 52. 332 73 50

Centrum Kultury Teatr

ul. Focha 19, 86-300 Grudziądz

tel. 56 462 34 77

Zespół Szkół nr 8 w Toruniu

ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

tel. 56. 648 56 70

Gminny Ośrodek Kultury w Osiu

Rynek 2, 86-150 Osie

e-mail: biuro@gokosie.pl

Szkoła Podstawowa

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

tel. 52. 381 23 14

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Myśliwska 2

86-170 Nowe n/Wisłą

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Racicach

Racice 16, 88-150 Kruszwica

tel. 52. 388 60 68

Klub Garnizonowy

ul. 6 Marca 1, 86-300 Grudziądz

56 458-26-46

Świetlica Wiejska w Obkasie

89-430 Kamień Krajeński

tel. 52. 388 66 64 (po godz. 17.00)

Biblioteka Publiczna w Sępolnie 

Krajeńskim

ul. Wojska Polskiego 22

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52. 388 02 20

Szkoła Podstawowa w Nowej 

Wsi Wielkiej

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

tel. 52. 381 23 14

Gminny Ośrodek Kultury 

w Gostycynie

ul. Główna 35, 89-520 Gostycyn

tel. 52. 334 61 53

Dane instruktora

Danuta Sałasińska

tel. 52. 388 66 14

mob. 512 344 010

e-mail: salata27@wp.pl

Aleksandra Szmaglińska

mob. 698 902 959

e-mail: paniola6@wp.pl

Renata Bloch

mob. 889 548 469

Stefan Gełdon

tel. 52. 562 52 07

Renata Boguska

mob.  693 909 843

e-mail: renia.teatr@interia.pl

Violetta Artka-Pasternak

mob. 504 584 422

e-mail: pasternak@wp.pl

Danuta Karwasz

mob. 600 289 397

Anna Kwiatkowska

mob. 604 075 635

e-mail: anku@poczta.onet.pl

Julita Derzewska

mob. 605 056 410

e-mail: julide@wp.pl

Wiesława Petryna

e-mail: viesiapetr@wp.pl

Renata Boguska

mob. 693 909 843

Bernadeta Kiedrowicz

mob. 512 343 996

Lucyna Welka

e-mail: l.welka@wp.pl

Małgorzata Lisiecka

mob. 669 330 316

Agnieszka Hoffmann
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BIBLIOTECZKA REPERTUAROWA 

Izabela Degórska

Wszystkie smoki o tym wiedzą

Występują:

SMOK HIERONIM

MAMA-SMOK

GNOM

PTAK

WIEDŹMA

DRZEWO

CZARNY RYCERZ/CZARNY KOŃ

BIAŁY KOŃ

DRWAL

SCENA 1.

Przytulna smocza jaskinia. Smoczek Hieronim budzi się w koszyku. Szeroko ziewa, przeciąga się 

i przygląda swoim łapom. Mama – smok przygotowuje posiłek. Kroi warzywa wielkim nożem 

i wrzuca do gara z muchomorami.

MAMA SMOK (śpiewa przy pracy)

Wszystkie smoki o tym wiedzą,

Smocze dziecko rośnie wiek,

Nim dorośnie, nim jest duże,

Każdy smoczek o tym wie.

Pierwsze to jest zianie ogniem,

Drugie – dobrze poznać las.

No i trzecie, najważniejsze,

Każdy smok odważny jest.

HIERONIM

Mamusiu, czy ja już jestem duży?

MAMA SMOK

O, jeszcze nie.

HIERONIM

A czemu to? Umiem latać, wszystko jem i co rano wyciągam szyję i ogon, żeby były dłuższe.

MAMA SMOK

To nie wystarczy. Ale nie martw się, jeszcze jakieś sto lat i będziesz zupełnie duży.

HIERONIM

Sto lat? Jeszcze sto lat?! To strasznie długo! (podbiega do mamy) – A po czym poznam, że jestem 

duży?

MAMA SMOK

Będziesz silny, mądry i będziesz umiał ziać ogniem.

HIERONIM

Silny, mądry i będę umiał ziać ogniem. Aha. Ale ja jestem silny i mądry i… chyba zaraz będę pluł 

ogniem, bo tak mi w środku coś burczy.

MAMA SMOK

Pewnie jesteś głodny.

HIERONIM

Tak, teraz czuję, że jestem głodny. Zjadłbym nawet rycerza z kopytami!

MAMA SMOK

Fe, synku! Rycerze są niezdrowi. Pamiętaj, nigdy nie połykaj rycerzy, bo ci zardzewieją w brzuchu.

HIERONIM

Aha, nie połykać rycerzy.

MAMA SMOK

Właśnie. I pamiętaj, oni nie maja kopyt. Ale każdy ma zbroję. Taką świecącą, całą z metalu i bar-

dzo twardą.
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HIERONIM

Na łapach?

MAMA SMOK

Na łapach i na łbie.

HIERONIM

To muszą bardzo dziwnie wyglądać.

MAMA SMOK

O, kiedy lepiej poznasz świat, zobaczysz dużo dziwnych rzeczy.

HIERONIM

A gdzie jest świat?

MAMA SMOK

Świat zaczyna się tam, gdzie kończy się jaskinia. Lecz tam nie zawsze jest bezpiecznie dla malut-

kich smoków.

HIERONIM

Ale ja jestem bardzo odważnym smokiem. Niczego się nie boję! Wiesz? Chcę zobaczyć cały świat. 

Natychmiast!

MAMA SMOK

Nie da rady. Świat jest za duży.

HIERONIM

Ale ja chcę! Chcę i już!

MAMA SMOK

Nie dziś. Lepiej zjedz zupkę. Mmm, dziś na obiad pyszna zupka z muchomorów. Spróbuj.

HIERONIM

Błeee, ohyda! Jestem smokiem, a nie muchą! I chcę zobaczyć świat! Teraz!

MAMA SMOK

Świat nie ucieknie. Jedz, przecież byłeś głodny.

HIERONIM (płacze)

Buu, chcę w świat!

MAMA SMOK

Hirek! Smoki nie beczą. Poczekaj aż wrócę, wtedy pokażę ci las. A teraz masz tu skrzynię pełną 

skarbów. Baw się grzecznie i nie fruwaj po jaskini.

MAMA SMOK wychodzi.

HIERONIM

Też coś! „Baw się grzecznie”! A ja wcale nie jestem grzecznym smokiem. I właśnie, że będę latał 

po jaskini! Ciągle tylko zabawki… Mam tego dość!

Kopie w skrzynię. Skrzynia się przewraca i wysypują się z niej skarby, a wraz z nimi wypada 

mały GNOM z workiem. Wrzeszczy i rzuca się do ucieczki, ale kiedy spostrzega Hieronima – 

uspokaja się.

GNOM

Ale mnie przestraszyłeś! Myślałem, że to prawdziwy smok.

HIERONIM

Jestem prawdziwym smokiem! Zobacz, jaki mam ogon, a jakie skrzydła!

GNOM

Smoki są większe. Może ty jesteś jaszczurką?

HIERONIM

Smokiem! Na imię mam Hieronim, a ty?

GNOM

Jestem Szkaradek, gnom Szkaradek. (do siebie) – Gdzie mój worek? Gdzieś tu upadł.

HIERONIM

Gnom? Nie bawiłem się nigdy z gnomem. Słuchaj, będziesz moim rumakiem. Wskoczę na ciebie 

i…

GNOM

Wykluczone. Nie mam grzywy. (znajduje częściowo wypchany worek) – No, jednak jest!

VI • BIBLIOTECZKA REPERTUAROWAVI • BIBLIOTECZKA REPERTUAROWA



46 47

HIERONIM

Ale grzywa… Grzywa wcale nie jest potrzebna. Zarzucę ci tylko latający dywan…

GNOM

Dywan? Latający dywan?

HIERONIM

Haftowany złotem.

GNOM

A, taki. Czemu nie? (zabiera latający dywan)

HIERONIM

I będziesz moim rumakiem?

GNOM

Wykluczone! Nigdy nie bawię się ze smokami.

HIERONIM

Jaka szkoda! A co ty właściwie robisz w moich skarbach?

GNOM

Co robisz, co robisz. Ładne są, to je sobie… oglądam. Tak, oglądam! Macie tu pełno niepotrzeb-

nych rzeczy. O, na przykład siedmiomilowe buty. Po co to smokowi? (spogląda na Hieronima) – 

Będziesz tu cały czas nade mną stał? Idź sobie na dwór! Nie lubię, jak mi ktoś przeszkadza, kiedy 

oglądam skarby. (odkłada niektóre skarby na jedną stronę).

HIERONIM

Bardzo bym chciał… Ale… Jak to na dwór? Tak sam?

GNOM

Sam, sam. Pewnie, że sam! Mnóstwo tam ciekawych rzeczy.

HIERONIM

Ale… co na to powie mama?

GNOM

Mama, mama. Jesteś smokiem, czy nie?

HIERONIM

No jestem!

GNOM

No to musisz być odważny.

HIERONIM

O, jestem bardzo odważny!

GNOM

I silny.

HIERONIM

Mówisz, jakbyś mnie znał od skorupki. Po prostu cały ja!

GNOM

A co robią wszystkie smoki?

HIERONIM

No, co?

GNOM

Jak to co? Lecą w świat!

HIERONIM

Oj, bardzo bym chciał! Bardzo! Bardzo!

GNOM

No i przyszła na ciebie pora. Polecisz sobie, popatrzysz z góry. Zobaczysz cały świat.

HIERONIM

Oj, tak, tak! A zdążę zanim mama wróci?
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GNOM

O, na pewno. Tylko musisz szybko wyjść.

HIERONIM

I zdążę…? (gnom potakuje głową) – Jej, ale się zdziwi, jak jej wszystko potem opowiem. To lecę!

Hieronim wychodzi. Gnom zagarnia pod siebie skarby.

GNOM

Moje skarby! Moje, moje!

SCENA 2.

Las przed jaskinia. Hieronim przygląda się śpiewającym ptakom.

PTAKI

Kiedy świat oddycha wiosną,

Kiedy z pąków strzela zieleń,

Wszystkie ptaki śpiew radosny,

Niosą w niebo ponad knieje.

W szumie liści drzew konarach,

Nawet w marnej garści ziemi.

Trwa zaklęta mądrość lasu.

Lecz dokładnie gdzie, nikt nie wie.

HIERONIM

Ale jesteście pierzaste i ćwierkające! (podskakuje w stronę ptaków, ptaki odlatują. Tylko jeden 

zostaje – na najwyższej gałęzi) – Hej, poczekaj, pobawimy się!

PTAK

Coś takiego, z tobą?! Idź sobie, no idź!

HIERONIM

Jak to mam sobie iść? Dopiero przyszedłem.

PTAK

Sio, smok, sio! Wszyscy wiedza jakie jesteście. Teraz, kiedy jesteś jeszcze nie większy od jaszczurki 

to tiu-tiu-tiu, milutki taki. A potem… (odlatuje)

HIERONIM

Zaczekaj, chcę tylko…

Rusza dalej. Wpada na leżący na drodze głaz. Kamień porusza się. Okazuje się, że to przykryta 

czarna peleryna wiedźma.

HIERONIM

Oj, przepraszam, myślałem, że to głaz!

WIEDŹMA

Wszyscy się nabierają. Ale… lepiej patrz uważnie, gdzie niosą cię twoje łapki. Nie zawsze wpad-

niesz na wiedźmę Euzebię.

HIERONIM

Aha. Wpadłem już na drzewo, do strumyka, w pokrzywy. Świat jest taki kolorowy i pachnący!

WIEDŹMA

Ejże mały, jak-cię-tam zwą…

HIERONIM

Hieronim.

WIEDŹMA

Hieronimie, trzeba uważać nie tylko na co, ale i na kogo się wpada.

HIERONIM

Kiedy to takie ciekawe. Na przykład ty. Czy zawsze udajesz kamienie?
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WIEDŹMA

O nie, ćwiczę różne czary. Słucham lasu i wciąż się uczę. Co jest dobre, a co złe. Co jest prawdą, 

a co nie.

HIERONIM

To pewnie jesteś bardzo mądra.

WIEDŹMA

No cóż, im więcej wiem, tym więcej chcę wiedzieć.

HIERONIM

To powiedz, co zrobić, żeby szybko być mądrym jak duży smok? Bo ja to bym chciał już być do-

rosły. Może wystarczy, że mnie zaczarujesz?

WIEDŹMA

Hm, mogę wyczarować kwiatki, żaby i motyle… Ale dorosłość? Do tego nie trzeba czarów tylko 

cierpliwości.

HIERONIM

Eee… Takie czarowanie to lipa.

WIEDŹMA

Jeśli mi nie wierzysz, spytaj tego drzewa. To jedno z najstarszych w Smoczym Lesie.

Wiedźma nakrywa się peleryną i znika.

HIERONIM

Ale to drzewo wielkie! A jakie ma łapska.

DRZEWO

A co to za jaszczurka mnie budzi?

HIERONIM

Nie jestem jaszczurką tylko smokiem. Jesteś takie duże, może wiesz, co trzeba zrobić, żeby uro-

snąć?

DRZEWO

Ach ta młodzież! Wszystko by chciała szybko. Spójrz na mnie, rosnę już osiemset lat. A na skraju 

lasu rośnie dąb dwieście lat starszy ode mnie. Gałęziami sięga nieba. Szybko rośnie tylko strach.

HIERONIM

Strach? Jeśli tylko on szybko rośnie, to muszę z nim porozmawiać. Koniecznie. A gdzie on mieszka?

DRZEWO

Ho, ho! Każdy ma swój strach. Twój może mieszkać w każdej ciemnej dziurze. Nawet w tej norze 

u mojego pnia.

HIERONIM

Aaa… ale ona jest taka czarna. Brr! Kto by chciał tam siedzieć?

DRZEWO

No, pytaj się go mały, pytaj.

HIERONIM

Hu! (słychać jak echo odpowiada o wiele głośniej swoje „huuu!”) – Jest tam kto?

GŁOS

Chodź tu ssssmoczku… sssłodki…kąsssku…

HIERONIM

Aaa! (odskakuje od nory, ale po chwili wsuwa tam głowę) – Ty jesteś Strach?

GŁOS

Wsssuń się proszszszę, wsssuń tu do mnie…

Hieronim wchodzi do nory. Nora wydłuża się Smoczek przepycha się przez tunel.

HIERONIM

Wcale się nie boję. Wcale się nie boje. Wcale…
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SCENA 3.

Inna część lasu. Przelatuje mama-Smok, która goni przed sobą stadko przestraszonych rycerzy. 

Rycerze uciekają z lasu w popłochu. Po chwili wchodzi rycerz w czarnej zbroi, prowadzi białego 

konia objuczonego tarcza i tobołkami. Rycerz jest niezdarny, potyka się, mimo to idzie napuszony. 

Zatrzymują się.

CZRANY RYCERZ

Widzisz? Nigdzie ani śladu smoka! Jestem taki sławny, że wszystkie pouciekały.

BIAŁY KOŃ

Akurat!

CZARNY RYCERZ (do siebie)

Tak! Będą pisać o mnie pieśni. Czarny Rycerz-Pogromca Smoków!

BIAŁY KON

No! Czarny Rycerz-Kłamca Roku!

CZARNY RYCERZ

A potem zakocha się we mnie jakaś księżniczka i dostanę połowę królestwa. Albo lepiej całe.

BIAŁY KOŃ

Albo lepiej wcale!

CZARNY RYCERZ

Teraz już tylko pozostało mi chociaż jeden smoczy łeb tak rach-ciach-mach! Urąbać i już!

BIAŁY KOŃ

Ale ty przecież strasznie boisz się smoków

CZRANY RYCERZ

Nie przesadzaj.

BIAŁY KOŃ

Ostatnio zgubiłeś zbroję, kiedy uciekałeś! Wstyd mi za ciebie było. Wiesz jak się smoki ze mnie 

śmiały, kiedy po nią wróciłem?

CZARNY RYCERZ

No dobrze, niech ci będzie. Boję się smoków, ale tylko takich dużych. I właśnie dlatego jesteśmy 

dziś nie tam (pokazuje kierunek, z którego przybiegli inni rycerze), na wzgórzach, gdzie te smo-

cze jaskinie, ale tutaj w Smoczym Lesie.

BIAŁY KOŃ

A co tu takiego niezwykłego?

CZARNY RYCERZ

Nie wiesz? (koń przecząco potrząsa łbem) -I właśnie dlatego ty dźwigasz ciężary, a ja jestem sław-

nym rycerzem.

BIAŁY KOŃ

No powiedz, powiedz, dlaczego tu jesteśmy?

CZARNY RYCERZ

Bo to czas wylęgu smoczą. Musi tu być pełno małych, słabych i głupich smoków. Zawsze znajdzie 

się jakiś, co wylezie ze swojej nory. A ja go wtedy… (przeciąga palcem po szyi)

BIAŁY KOŃ

We łbie mi się to nie mieści. Naprawdę chcesz upolować małego smoka? Jak to?

CZARNY RYCERZ

A tak to!

BIAŁY KOŃ

Ale nie tak się umawialiśmy. Miałeś polować na okrutne smoki. Takie, co porywają królewny. Ta-

kie, co palą zboża. Takie co straszą ludzi.

CZRANY RYCERZ

Jesteś głupi. Kto pozna czyj to łeb? Powiem, że się skurczył, że to był straszny, okrutny, wielgachny 

smok. Zobaczysz, że mi uwierzą. Dostanę mnóstwo złota.

BIAŁY KOŃ

Jesteś niegodziwy! Nie chcę na to patrzeć.
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CZARNY RYCERZ

I bardzo dobrze. Zmykaj stad za drzewa, bo mi będziesz przeszkadzać! Głęboko w krzaki. Dalej, 

jeszcze dalej. Będzie mi tu morały prawił! I to kto? Koń! (widać lecącego smoczka) Oho, leci moje 

pół królestwa. Moja królewna. Moja góra złota!

Rycerz gwiżdże. Hieronim ląduje.

HIERONIM

(do Rycerza) Słyszałeś? Takie dziwne gulgotanie?

CZARNY RYCERZ

Takie? (ponownie gwiżdże)

HIERONIM

To ty? Masz gwizdek w gardle?

CZARNY RYCERZ

Nie, ale mam coś innego. (wyjmuje miecz) -Ha, widzisz?! To na smoki!

A wiesz, co się robi z takimi paskudnymi smokami jak ty?

HIERONIM

Ten garnek na głowie, to ci całkiem widok zasłania. Ja jestem bardzo ładnym smokiem, tak mówi 

mama. Na imię mam Hieronim.

CZRANY RYCERZ

(niespokojnie) Mama? Twoja mama? Gdzie ona jest?

HIERONIM

Nie ma jej tu ze mną. Duże smoki nie latają po świecie z mamami. A ty kim jesteś?

CZARNY RYCERZ

Jestem Czarnym Rycerzem – Pogromca Smoków!

HIERONIM

Rycerz? (przygląda się zaciekawiony) -No tak, nie masz kopyt!

CZARNY RYCERZ

Też coś!

HIERONIM

O, ja wszystko wiem o rycerzach – noszą taką świecącą zbroję na łapach i łbie.

CZARNY RYCERZ

Ja noszę coś na łapach?

HIERONIM

I na łbie. A jak cię połknąć, to rdzewiejesz w brzuchu.

CZARNY RYCERZ

Niedoczekanie twoje! Zaraz cię nauczę wszystkiego o rycerzach. Mam nogi, a nie łapy. A to 

jest głowa. A teraz najważniejsze. Spójrz, to jest miecz. Takim mieczem rycerz ucina smokowi 

łeb.

HIERONIM

Tak zupełnie ucina?

CZARNY RYCERZ

Na śmierć! Sam się przekonasz.

HIERONIM

A co ja mam robić?

CZARNY RYCERZ

Ty, mały niemądry smoku? Ty tylko stój spokojnie!

Rycerz zamierza się na smoka mieczem, ale potyka się niezdarnie. Hieronim chce uciekać, ale się 

przewraca. Zasłania się przed mieczem skrzydłem. Rycerz wreszcie go dopada. Kiedy zamierza się 

ponownie, wypada mu miecz, który jednak rani smoka.

HIERONIM

Buu! Ratunku! Moje skrzydło!

VI • BIBLIOTECZKA REPERTUAROWAVI • BIBLIOTECZKA REPERTUAROWA



56 57

CZRNY RYCERZ

(podnosi miecz) —Ha! Teraz szybko utnę ci łeb i będzie po wszystkim! No, czas żegnać się ze światem!

Hieronim płacze, ptaki hałasują. Pojawia się wiedźma.

WIEDŹMA

(do Rycerza) — A co to za wrzaski? Hałas taki, że ptaki z drzew spadają!

CZARNY RYCERZ

Idź starucho swoją drogą, bo i tobie łeb utnę!

WIEDŹMA

Więc to tak! Z mieczem! Na smoczątko! Zostaw malucha i zmykaj stąd, bo pożałujesz!

CZARNY RYCERZ

Ale się przestraszyłem! Tak na mnie nakrzyczałaś, że aż mi się nogi trzęsą! (śmieje się)

WIEDŹMA

Czy ja dobrze słyszę? Do mnie to mówisz? Do wiedźmy Euzebii?

Rycerz zatacza się ze śmiechu. Udając strach potrząsa zbroją, głośno nią dzwoni.

WIEDŹMA

Tak?! Twój koń jest mądrzejszy od ciebie. Oj, popamiętasz ten dzień! (ściemnia się)

Czarne chrapy, czaprak bury,

Tyś niegodny ludzkiej skóry

Czary-mary, riki-tak,

Gdzie był rycerz jest Ru-mak!

Słychać straszliwy śmiech Wiedźmy. Rozjaśnia się. Na scenie, w miejscu Czarnego Rycerza stoi 

Czarny Koń.

HIERONIM

Jej, to dopiero czary!

WIEDŹMA

Jak twe serce niegodziwe

Tak i postać twoja marna

Będziesz żył tak w końskiej skórze

Boś dla świata strata żadna!

Wiedźma głaszcze Hieronima. Smok przestaje płakać.

WIEDŹMA

Masz szczęście, że trafiłeś na taką fajtłapę. (ogląda skrzydło) -E, nic to, ledwo zadrapane. No, chodź 

mały, zaprowadzę cię do jaskini.

Wiedźma wychodzi z Hieronimem. Czarny Koń kręci się w kółko, liczy swoje nogi i mruczy pod nosem.

CZARNY KOŃ

(mówi głosem Rycerza) -A co to się stało? Gdzie moja zbroja? A miecz? Coś tu się nie zgadza… 

mam cztery nogi! (ogląda się do tyłu) Co za wstyd! Urósł mi ogon! Jak ja się teraz ludziom pokażę?

Wpada Biały Koń.

BIAŁY KOŃ

Rycerzu! Czarny Rycerzu, gdzie jesteś? Tak nagle się ściemnia…

CZARNY KOŃ

Tu, tumanie, nie widzisz?

BIAŁY KOŃ

To ty? Naprawdę ty? Przecież wyglądasz zupełnie jak koń!

CZARNY RYCERZ

Patrzcie go, zauważył.

BIAŁY KOŃ

Kiedy to takie dziwne. Ale… kto by przypuszczał, nie? Teraz ty też będziesz dźwigał ciężary.

CZARNY KOŃ

Co? Wybij to sobie z głowy! Zabieraj tobołki i zwiewamy z tego lasu co żywo. Może znajdziemy 

kogoś, kto mnie odczaruje.
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BIAŁY KOŃ

Nie da rady. Nie umiem sam się osiodłać.

CZARNY KOŃ

To co teraz robimy?

BIAŁY KOŃ

Bo ja wiem? Może nauczymy się orać?

CZARNY KOŃ

(zdziwiony)- Orać?

BIAŁY KOŃ

Albo chodzić w zaprzęgu. A to do niczego się już nie przyda. (kopie tobołki) -Oj, zobaczysz jak 

ciężko pracuje się na swój obrok! No, idziemy!

CZARNY KOŃ

Jaki obrok? Ja nie lubię nawet owsianki!

BIAŁY KOŃ

A jak będziesz bardzo grzeczny, to może dadzą ci kostkę cukru, o!

Schodzą ze sceny.

SCENA 4.

Jaskinia. Hieronim leży w koszyku przykryty chustą. Widać zakradającego się do skrzyni gnoma 

z workiem. Hieronim wychodzi z koszyka i podchodzi do kominka. Na ścianie jest kilka czarnych 

poziomych kresek. Hieronim przymierza się do tej miarki i wyciąga szyję.

Słychać piosenkę.

Wszystkie smoki o tym wiedzą,

Smocze dziecko rośnie wiek…

……………………………….

Smok smutny wraca do koszyka. Zauważa gnoma.

HIERONIM

O, to ty, gnomie. Długo tu jesteś?

GNOM

(niezadowolony) Dopiero przyszedłem.

HIERONIM

Może dzisiaj pobawimy się? Ty będziesz królewną, a ja…

GNOM

Nie mogę być królewną. Mam za duży nos.

HIERONIM

To będziesz królewną z Wielkim Nosem. Proooszę.

GNOM

Nie. Nie bawię się ze smokami.

HIERONIM

Założysz na głowę koronę…

GNOM

Co, koronę? Aha, koronę. Właściwie, to czemu nie. Korona odwraca uwagę od wielkiego nosa.

HIERONIM

Jej, to pobawisz się? Ale fajnie! Stań tutaj. (otwiera skrzynię ze skarbami, wyjmuje koronę)

GNOM

Piękna korona. Jak się błyszczy.

HIERONIM

A ja będę księciem.
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GNOM

Nie, nie. Tak nie można. Co ze mnie za królewna w samej koronie? 

HIERONIM

Rzeczywiście… nie bardzo. Ale mi nie przeszkadza. Będę bardzo zakochanym księciem. Blask 

twej korony mnie zaślepi.

GNOM

Nie. Muszę mieć więcej klejnotów. Najlepiej naszyjnik. Albo trzy. (obwiesza się klejnotami) — 

I złotą pelerynę. I te siedmiomilowe buty, co mi się ostatnio do worka… To znaczy… Siedmiomi-

lowe buty też są potrzebne.

HIERONIM

No nie wiem. Królewna to chyba kareta jeździ. Po co jej takie buty?

GNOM

Potrzebne, bardzo potrzebne. I jak?

HIERONIM

Jej, jaka z ciebie piękna królewna. Z Wielkim Nosem. Ooo… Bardzo ładna.

GNOM

Niech zobaczę. (przegląda się w lustrze) -Bardzo twarzowa ta korona. Taak, wspaniała ze mnie królew-

na, wspaniała. Yhm! Ja, Królewna z Wielkim Nosem potrzebuję mnóstwo złota i klejnotów. Książę!

HIERONIM

Tak. Królewno.

GNOM

Jeśli chcesz zdobyć moje serce, przynieś mi jeszcze diamentowe kolczyki.

HIERONIM

Diamentowe kolczyki? Ale tu nie ma takich. Mogą być drewniane?

GNOM

Drewniane? Dla królewny? Nie. Nie mogą być.

HIERONIM

No dobrze, przyniosę ci te diamentowe. A gdzie one są?

GNOM

Ee… bardzo daleko stąd, w…pod…na…na wielkiej purchawce!

HIERONIM

Jakiej znowu purchawce? W naszym lesie nie rosną wielkie purchawki.

GNOM

Rosną. Na skraju Smoczego Lasu.

HIERONIM

I mam tak daleko lecieć?

GNOM

Obowiązkowo. Jeśli chcesz się dalej bawić.

HIERONIM

Ale tak daleko?

GNOM

Chcę kolczyki! Wielkie, diamentowe kolczyki! I żeby mocno błyszczały!

HIERONIM

Tylko, co powie mama? Ostatnio nie była zadowolona, o nie. Strasznie się zdenerwowala. Tego 

dnia przegoniła z lasu z tuzin rycerzy, a tego jednego przegapiła.

GNOM

Ale przecież nikt się nie dowie.

HIERONIM

Tak myślisz?

GNOM

O, na pewno. No, idź już, idź!
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Hieronim rusza do wyjścia. W tym czasie gnom dobiera się do reszty smoczych skarbów.

HIERONIM

Nie, nie powinienem tak wychodzić.

Wraca do środka. Gnom jest bardzo niezadowolony. Do jaskini wchodzi Mama-smok z zakupami. 

Gnom na jej widok porzuca worek i ucieka.

MAMA SMOK

A to co? Gnom?! Gonić gnoma!

Goni go. Gnom uciekając gubi koronę i inne smocze skarby. Mama Smok wyrzuca go z jaskini.

MAMA SMOK

Znowu się nam zalęgły. Muszę posypać jaskinię proszkiem na gnomy, bo nam wszystkie skarby 

rozkradną! Pamiętałeś, żeby z nim nie rozmawiać?

HIERONIM

Eee…

MAMA SMOK

Gnomów lepiej nie słuchać. To kłamliwe, podstępne stwory!

HIERONIM

Dobrze, mamusiu. Nie słuchać gnomów.

Mama Smok wyjmuje zakupy. Hieronim zagląda do koszyka.

HIERONIM

Co dla mnie masz?

MAMA SMOK

Ognistą paprykę. Piecze w język, jakby piorun strzelił.

HIERONIM

Może lepiej zrobisz szaszłyk? Tak dmuchniesz na baranka i już! Jak zawsze.

MAMA SMOK

O, nie. Dzisiaj zjemy coś specjalnego. Bardzo potrzebnego do nauki.

HIERONIM

Będziemy latać jak piorun?

MAMA SMOK

To już potrafisz. Najwyższa pora, żebyś nauczył się nowych rzeczy.

HIERONIM

A jakich nowych? Jakich, jakich?

MAMA SMOK

Najpierw smoczy ryk.

HIERONIM

Aha, smoczy ryk. A po co smoczy ryk?

MAMA SMOK

Porządny smoczy ryk odbiera wrogom odwagę. Posłuchaj.

Mama Smok wydaje z siebie straszliwy ryk.

MAMA SMOK

Teraz ty.

Hieronim próbuje ryczeć, ale bardziej przypomina to popiskiwanie. Wreszcie jego „ryk” przecho-

dzi w pokasływanie.

HIERONIM

Straaaasznie boli mnie gardło. Czy smoki nie mogłyby śpiewać? Jak ptaszki? Wszyscy mówią: 

„Ale one ładnie śpiewają.” O smokach nikt nigdy nie powie: „Ale ślicznie ryczą.”

MAMA SMOK

A skąd ci to przyszło do głowy? Smoki są po to, by Bronic lasu przed potworami, a nie trzepać 

piórami i wyśpiewywać puste piosenki.
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HIERONIM

Aha. A przed jakimi potworami?

MAMA SMOK

O, do naszego lasu złazi się pełno szkodników. Teraz tropie drwala. Gdyby nie my, kto wie, czy 

Smoczy Las jeszcze by istniał. Jesteśmy bardzo ważni.

HIERONIM

Ale nikt nas nie lubi. Zawsze muszę bawić się sam.

MAMA SMOK

A Euzebia?

HIERONIM

Euzebia? Przecież ona nie nadaje się do zabawy.

MAMA SMOK

Ii… ćwicz dalej.

Hieronim ćwiczy- ryczy tym razem lepiej.

MAMA SMOK

Dobrze! Jeszcze trochę i będzie idealnie. Próbuj dalej, a ja przygotuję wszystko do drugiego za-

dania.

HIERONIM

AAAAA!!! A co to będzie?

MAMA SMOK

Bardzo ważna rzecz – zianie ogniem.

HIERONIM

Naprawdę?! Będę pluł ogniem tak jak duży smok?

MAMA SMOK

Obowiązkowo. Każdy smok musi to umieć.

HIERONIM

Będę pluł ogniem! Będę pluł ogniem! To co mam zrobić?

MAMA SMOK

Najpierw zjesz zupkę z muchomorów, potem natrę ci język pieprzem…

HIERONIM

Oj!

MAMA SMOK

… a na koniec popijesz wszystko nalewką z ognistej papryki.

HIERONIM

Ale po co? Może lepiej zjem budyń? Albo czekoladę?

MAMA SMOK

Nie, nie, nie. Od tego nie wyplujesz nawet płomyczka!

HIERONIM

Ale ty przecież nie nacierasz sobie języka pieprzem! Dlaczego ja muszę?

MAMA SMOK

Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy raz. Muchomory, pieprz i ognista papryka dobrze ci zrobią.

HIERONIM

(do siebie) -Wolałbym połknąć ropuchę!

MAMA SMOK

Zaraz wszystko przygotuję. Zobaczysz, taki ci ogień pójdzie z pyszczka, że będziesz mógł rozpalić 

w kominku. A niech to dunder świśnie! Skończyło się smocze ziele! Bez niego nie zrobię nalewki!

HIERONIM

To może ja po nie pójdę?

MAMA SMOK

Właściwie jesteś już całkiem duży… I smocze ziele rośnie niedaleko… Pora, żebyś zaczął sam 

poznawać las.
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HIERONIM

Hura! To lecę!

MAMA SMOK

Poczekaj! Po pierwsze nie właź więcej w żadne ciemne dziury…

HIERONIM

Oj, Mamo!

MAMA SMOK

Po drugie, nie ufaj obcym…

HIERONIM

Mamo!

MAMA SMOK

No i wreszcie – smocze ziele rośnie koło Gadającego Drzewa. Pamiętaj, ma cztery listki tak jak 

cztery łapki.

HIERONIM

Będę pamiętał! Jestem już dużym smokiem.

MAMA SMOK

(woła za odchodzącym Hieronimem) -A listki zupełnie jak smocze języki…

SCENA 5.

Las jak w scenie drugiej. Drzewo śpi, siedzą na nim ptaki w gniazdach. Drwal z rudą brodą po-

pędza Czarnego Konia, który ciągnie wóz do przewozu drewna. Koniowi co rusz plączą się nogi, 

przechodzi parę kroków, potyka się i ogonem kręci młynek.

DRWAL

Co ty wyprawiasz?

CZARNY KOŃ

Nawet nie wiesz jak ciężkie jest życie konia. Nigdy przedtem nie miałem ogona, w ogóle się mnie 

nie słucha. Do tego te wszystkie gzy… I … tyle nóg! Ciągle mi się plączą. Tylko dlatego mnie 

złapałeś.

DRWAL

Nie dość, że marny z ciebie koń, to jeszcze ciągle kłapiesz pyskiem. Szkoda, że uciekł mi ten biały. 

Nie łaził jak ostatnia ofiara i wyglądał na mądrzejszego.

CZARNY KOŃ

On mądrzejszy ode mnie? Też coś! Ja jestem najmądrzejszym… hm, kim ja jestem? Trudno mi 

przecież rzec, że jestem najmądrzejszym rycerzem.

DRWAL

No tak, rycerze nie mają ogonów.

CZARNY KOŃ

Ale koniem przecież też nie jestem. Więc kim? Oto odwieczne pytanie!

DRWAL

Starczy tego wymądrzania. Pora na robotę.

Wyprzęga konia, rozgląda się po okolicy.

DRWAL

No, to będzie dobre.

CZARNY KOŃ

Fatalnie wybrałeś, przecież to Gadające Drzewo. Poszukajmy dalej.

DRWAL

Dobry stół z niego będzie. Czarodziejski.

CZARNY KOŃ

Szkoda takiego staruszka. Stoi tu od początku lasu.
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DRWAL

E! Drewno jak drewno. A wióry palą się tak samo jak zwyczajne.

CZARNY KON

Pełno tu smoków, nie spodoba się im to, o nie.

DRWAL

A skąd ty wiesz o smokach?

CZARNY KOŃ

Tyle razy ci mówiłem, że jestem rycerzem zaklętym w konia.

DRWAL

Aha, a ja księżniczką.

CZARNY KOŃ

Naprawdę?

Drwal śmieje się drwiąco.

CZARNY KOŃ

No tak… Też bym nie uwierzył swojemu rumakowi.

Drwal wyciąga siekierę. W dali widać Hieronima wychodzącego z drugiej strony sceny.

HIERONIM 

Smocze ziele… Smocze ziele… Nie, tu go nie ma. Cztery listki tak jak cztery łapki… Jest! (gryzie 

roślinkę) -Ale ostra!

Zrywa roślinki.

HIERONIM

I będę ryczeć jak duży smok i pluć ogniem… A wszystko sam, zupełnie sam.

Drwal uderza w pień Drzewa. Drzewo jęczy z bólu. Zrywają się ptaki.

PTAK

Gwałtu, co się dzieje, zbój okrutny ścina las

Porozrzuca nasze gniazda, niech ktoś uratuje nas!

HIERONIM

Ja, ja was uratuję!

PTAK

Ty? Lepiej sprowadź większego smoka. (odlatuje)

HIERONIM

A jak nie zdąży? (do Drwala)- Co ty wyprawiasz? Zostaw nasze Drzewo!

DRWAL

A to co? Jaszczurka?

HIERONIM

Nie jestem jaszczurką. Jestem smokiem!

DRWAL

Cha, cha, cha! Ty, smokiem? One są większe. No, zmykaj stąd.

Drwal uderza w pień po raz kolejny.

HIERONIM

Sam lepiej zmykaj!

Atakuje Rudobrodego. Drzewo przytrzymuje Drwala, bije go gałęziami. Hieronim gryzie go w 

tyłek. Drwal wygraża siekierą.

DRWAL

Piekielny las! Zawołam wszystkich drwali i cały zetniemy! Ani krzaczek się nie uchowa!

DRZEWO

Ryknij na niego mały, rycz ile sił.

VI • BIBLIOTECZKA REPERTUAROWAVI • BIBLIOTECZKA REPERTUAROWA



70 71

HIERONIM

Ty… leśny szkodniku! Nie pójdzie ci tak łatwo.

Hieronim dość głośno ryczy. Drwal chwieje się na nogach.

DRWAL

Okropność, czego te smoki uczą swoje dzieci. (przez chwilę stoi otumaniony)

DRZEWO

Spróbuj ogniem!

HIERONIM

Ale, ja… jeszcze nigdy…

DRZEWO

Próbuj, tylko uważaj, gdzie dmuchasz!

Hieronim natęża się, wylatuje mu z pyszczka trochę dymu prosto na Drwala. Drwal tchórzliwie 

cofa się.

HIERONIM

Jak na ciebie ryknę, jak ogniem kichnę!

DRWAL

No…! Tylko bez takich tam…!

HIERONIM

Zaraz ci kapotę przypalę!

Hieronim ponownie próbuje zionąć ogniem. Drwala spowija dym.

DRWAL

Niemożliwe! Taki mały smok… Nie dmuchaj więcej, nie dmuchaj!

Drwal cofa się. Widać Wiedźmę, która przygląda się dalszym zdarzeniom.

DRWAL

Koniu, pora na ciebie! Ruszaj na smoka z kopytami!

Czarny Koń potrząsa przecząco łbem.

DRWAL

A cóż to znaczy? Tchórz cię obleciał?

CZARNY KOŃ

Pracowałem od świtu do nocy, ciężkie drewno dla ciebie zwoziłem, ale smoczego dziecka nie ruszę!

DRWAL

Ładne mi smoczątko! Ryczy, zieje ogniem, a zadziorne takie…! (cofa się coraz bardziej) -E, lepiej 

gdzie indziej szczęścia spróbuję.

HIERONIM

(ryczy) AA! Zmykaj! Zmykaj z mojego lasu! AA!

Drwal ucieka. Ptaki uradowane głośno świergolą. Drzewo ogląda swój pień.

DRZEWO

Serdeczny pokłon w podzięce składam. Wiwat obrońca lasu! Wiwat!

PTAKI

Wiwat!

CZARNY KOŃ

Ho, ho, sporo urosłeś. Nie jesteś już malutkim smoczkiem. Przegonić drwala Rudobrodego to nie 

byle co. Poznajesz mnie?

HIERONIM

No tak, ty przecież jesteś tym rycerzem… O, ty też się zmieniłeś. Kiedyś byś mnie nie żałował.

CZARNY KOŃ

Mała to dla mnie pociecha, zwłaszcza, gdy chcę podłubać w nosie! Wiesz co to znaczy wieść koń-

skie życie?
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HIERONIM

Biedaczek! Gdybym miał pewność…

CZARNY KOŃ

Że co? Że co?

HIERONIM

Że Czarny Rycerz już nigdy nikomu nie zrobi krzywdy…

Koń przypada Hieronimowi do łap.

CZARNY RYCERZ

Obiecuję! Sam mówiłeś, że bardzo się zmieniłem!

HIERONIM

…to mógłbym wstawić się za tobą u Euzebii…

CZARNY KOŃ

Oj, wstaw się, wstaw! Nie cierpię być koniem!

WIEDŹMA

Słyszę, że o mnie mowa.

CZARNY KOŃ

Tak. Ten smok właśnie mi wybaczył. Bo ja bardzo się zmieniłem!

WIEDŹMA

No, no, widzę, Czarny Rycerzu, że mój czar rozum ci wraca.

CZARNY KOŃ

O, tak, szlachetna wiedźmo, starucho przecudnej urody! Teraz taki mądry się czuję! Wróć mi 

moją postać!

WIEDŹMA

Naprawdę uważasz, że jestem ładna? I szlachetna?

CZARNY KOŃ

Tak! Jesteś po prostu cudna, tylko mnie odczaruj!

WIEDŹMA

Hm, zastanowię się. Najpierw zrobię próbę twego serca, czy rzeczywiście się odmieniło.

CZARNY KOŃ

Tak, próbujmy!

WIEDŹMA

Do tego czaru potrzebne będzie serce smoka. Kiedy je zdobędziesz, porozmawiamy dalej. (chce 

odejść)

CZARNY KON

Nie, wiedźmo! Wolę do końca życia zostać koniem, niż krzywdzić jakiegoś niewinnego smoka.

WIEDŹMA

I to była dobra odpowiedź. Zatem zdejmuję czar, ale… nie całkiem. Bowiem jeśli tylko pomyślisz 

coś złego, to najpierw urośnie ci ogon…

CZARNY KOŃ

Znowu ogon!

WIEDŹMA

Potem grzywa…

CZARNY KOŃ

Grzywa to nic złego…

WIEDŹMA

Końskie zębiska… i wreszcie cały z powrotem zamienisz się w konia! (Czarny Koń potakująco 

kiwa głową) — Zatem niech się stanie! (ściemnia się)

Oczy sowy, żabie płuco,

Niech człowieczą postać wrócą.

Czary-mary, suchy perz,

Gdzie był koń, rycerz jest!
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Gdy twe serce odmienione

Tak i postać twoja dawna.

Od dziś będziesz w ludzkiej skórze

Swoją wartość udowadniał!

Rozjaśnia się W miejscu Czarnego Konia stoi Czarny Rycerz. Szczęśliwy oklepuje się dłońmi i 

całuje swoją nogę.

CZARNY RYCERZ

Jest! Udało się! (kłania się przed Wiedźmą) – O, dzięki ci, mądra pani. Nie pożałujesz swojej de-

cyzji.

Czarny Rycerz podskakując wybiega ze sceny. Nadlatują Mama Smok i Ptak.

PTAK

Tu! Rudobrody! Z siekierą! Wielką siekierą!

MAMA SMOK

Gdzie? Od tygodnia go szukam!

PTAK

Nie wiem, ale tu był.

WIEDŹMA

Prawda, był, ale już go nie ma. Pewien bardzo młody, ale niezwykle dzielny obrońca lasu właśnie 

go przegonił.

Hieronim defiluje prężąc się dumnie.

MAMA SMOK

Hirek? To ty? I plułeś ogniem?

HIERONIM

Straszliwym ogniem!

MAMA SMOK

O-ho-ho! Mój syn! Mój dzielny syn! Jaka jestem z ciebie dumna! Teraz trzeba będzie zmienić 

słowa smoczej piosenki.

HIERONIM

Ha, już zmieniłem! Zawsze chciałem ją śpiewać właśnie w ten sposób. Posłuchajcie!

(śpiewa)

Wszystkie smoki o tym wiedzą,

Że nie trzeba czekać wiek

By dorosnąć, by być dużym

Trzeba tylko tego chcieć.

Gdy ciekawość smoka gna,

Gdy chce w skrzydłach poczuć wiatr

Wtedy leci na wyprawę

I poznaje wielki świat.

KONIEC
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przypisy:
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