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Dążność do zapewnienia harmonii działań żywego 
aktora i jego lalkowego partnera prowadziła niekiedy do 
użycia maski – a stąd był już tylko jeden krok do teatru 
masek.

Wydawałoby się, że tak spontaniczne przyjęcie tej 
techniki właśnie w teatrach lalkowych było ściśle 
związane z mniej lub bardziej świadomym dążeniem 
do monumentalizacji. Teatr lalek w tym przypadku 
urzeczywistnia dawne marzenia Edwarda Craiga 
i Wsiewołoda Meyerholda o „nadmarionecie”, która nie 
ma i nie miała możliwości realizacji w teatrze żywego 
planu; tutaj usunęłaby różnicę między nierealnością 
dekoracji a realnością aktora, równocześnie jednak 
uczyniłaby z aktora niemal lalkę. 

Teatr masek ma w konsekwencji możność uwolnić 
poczynania lalkarzy, o ile to jest w ogóle możliwe, 
od wszystkich pośrednich środków animacji i tylko 
własnymi, ludzkimi, motorycznymi zabiegami 
zapanować nad lalką.

Jan Malik – słynny czeski lalkarz

SPIS TREŚCI
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Drodzy Miłośnicy! BIESIADY Z TEATREM LALEK W NOWEM (c.d)
Stefan Gełdonan

Czwarta z kolei Biesiada Lalkarska, tradycyjnie już, 
rozpoczęła się odśpiewaniem piosenki lalkarza (zwa-
nej też hymnem lalkarza). Przypomnijmy, że polskie 
słowa do tej szybko wpadającej w ucho francuskiej 
melodii ludowej, napisał Jan Wilkowski. Oto ona.

Chodzi lalkarz światem,
Serce w nim rogate.
Chodzi z wiatrem, z pluchą,
Z lalką za pazuchą.

Ref. Hej, hej, jak wędrowne ptactwo
Hej, hej, kukieł karskie bractwo,
Zobaczycie teraz
Najpiękniejszy teatr.

Gdzie parawan stanie
Tam nasze mieszkanie,
Gdzie się lalkarz zjawi
Każdy się zabawi.

Ref. Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,
Hej, hej, kukieł karskie bractwo,
Cztery szumy wiatru,
Ot i gmach teatru.

Chodził tak mój dziadek,
Pra i pra, pradziadek
I ja nie przestanę
Chodzić z parawanem.

Ref. Hej, hej, jak wędrowne ptactwo
Hej, hej, kukieł karskie bractwo,
Ścisnę lalkę w pięści,
Niech i wam się szczęści.

Tematem IV Biesiady była kukiełka w teatrze. 
Wszystkie występujące w tym spotkaniu zespoły za-

grały kukiełkami. Były to: Teatr Lalek „Świetlicowy” 
ze SP nr 8 w Toruniu przedstawiający „Sen Paulinki” 
wg Puszkina w reżyserii Teresy Lassoty oraz Teatr 
Lalek „Baśniowy Świat” z Centrum Kultury „Zamek” 
w Nowem, który zaprezentował „Księżniczkę na 
ziarnku grochu” wg Stredy i scenkę „Piedestał” – obie 
w opracowaniu i reżyserii Stefana Gełdona. Nato-
miast w części warsztatowej spotkania instruktorzy 
dyskutowali o sposobach aktywizacji istniejących 
już w szkołach i domach kultury amatorskich zespo-
łów lalkowych oraz dotarciu do innych nauczycieli 
i instruktorów lub choćby sympatyków tego rodzaju 
twórczości scenicznej. W Biesiadzie uczestniczyło 27 
lalkarzy amatorów.

V Biesiada Lalkarska poświęcona była kontynuacji 
tematu rozpoczętego na III Biesiadzie, a mianowicie: 
różnorodności form teatru lalek. Przyjechały zespoły 
z Osia i Torunia. Zapowiadany wcześniej Teatr Inte-
gracyjnego Klubu Animatorów „Promieniści” z Lu-
blina, niestety odwołał swój przyjazd i spektakl tego 
zespołu odtworzono z kasety video. Przedstawienia 
zaprezentowały tym razem trzy grupy. Teatr Lalek 
„Skrzaty” z GOK-u w Osiu wystawił „Przygodę Ani” 
Dominiki Wójtowicz w reżyserii Ewy Łytkowskiej. 
Spektakl zagrano w technice kukiełki klasycznej. Te-
atr Cieni „Świetlicowy” ze SP nr 8 w Toruniu pokazał 
spektakl Witkowskiego pt. „Dalsze, burzliwe dzieje 
pirata Rabarbara” w reżyserii Teresy Lassoty, a Teatr 
Lalek „Baśniowy Świat” z CK Zamek w Nowem przy-
gotował widowisko w technice kukiełek płaskich – 

„Bajki Pana Brzechwy” w reżyserii Stefana Gełdona. 
Młodzi aktorzy, po prezentacjach bawili się w rytm 
dyskoteki w zamkowej krypcie, a ich opiekunowie 
w tym samym czasie obejrzeli film o technice budo-
wy kukiełki oraz reportaż z Ogólnopolskiego Spo-
tkania Lalkarzy w Puławach. Organizatorzy Biesiady 
przygotowali interesującą wystawę złożoną z ponad 

Serdecznie zachęcamy do lektury 19 numeru naszego małego wydawnictwa. 
A w nim? 

W rozdziale pn. Technika Teatru Lalek – omawiamy niektóre aspekty teatru masek, 
będącego na pograniczu teatru aktorskiego i teatru lalek. Stosuje on substytucję oso-
bową i nieosobową; jego podstawą jest aktor tworzący postaci sceniczne, ale jego istotą 
jest maska zastępująca twarz. Współczesny teatr lalek zaanektował maskę jako jeden 
z wielu środków wyrazu i w ten sposób rozszerzył swoje metaforyczne inspiracje.

Kontynuujemy relację Stefana Gełdona, który wspomina minione „Biesiady Lalkarskie” 
w Nowem. Tym razem są to lata 1996–2000.

Prezentujemy kolejną część Małego Słownika Teatru Lalek, w którym jak zawsze roz-
szyfrowujemy, nie wszystkim znane, terminy związane z teatrem. 

Poruszaliśmy już wcześniej problem słowa w teatrze. W tym numerze piszemy o ele-
mentach ruchu w teatrze lalek. Można wyobrazić sobie ten rodzaj teatru bez słowa i mu-
zyki, ale czy może w nim zabraknąć ruchu?

Przypominamy tegoroczne przeglądy teatralne: kujawsko-pomorski „Teatr bez granic” 
i XLVI Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach. 

Przedstawiamy sylwetkę instruktora teatralnego z naszego regionu. Tym razem jest 
to Aleksandra Szmaglińska z Kamienia Krajeńskiego, która opowiada o swoich teatral-
nych pasjach. 

A w biblioteczce repertuarowej proponujemy zabawny scenariusz teatralny – „Nie ma 
tego złego…” Zofii Wójcik. Może stanie się on inspiracją do powstania ciekawego przed-
stawienia?

 Miłej lektury!

DO MIŁOŚNIKÓW…
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Część artystyczną niezwykle ciekawej i różnorod-
nej VIII Biesiady rozpoczął Teatr Lalek „Gałganek” 
z Osia sztuką Zofii Wójcik „Nie ma tego złego…” gra-
ną w technice kukiełki klasycznej, w reżyserii Danuty 
Karwasz. Wystąpił także Teatr Cieni „Kacperek” dzia-
łający w Świetlicy Osiedlowej SM „Kopernik” w Toru-
niu. Grupa ta zastosowała interesującą technikę cieni 
hiszpańskich realizując spektakl „Bajki i powiastki” 
wg bajek Stanisława Jachowicza i Ignacego Krasic-
kiego. Następnie ta sama grupa pokazała drugi, nie 
mniej ciekawy spektakl, tym razem w technice cieni 
chińskich: „A jak poszedł król na wojnę” wg Marii Ko-
nopnickiej. Te dwa piękne cieniowe realizacje reżyse-
rowała Barbara Lasecka. Kolejne przedstawienie, to 
grana w maskach „Zabawa w Śpiącą Królewnę” Zofii 
Wójcik. Zaprezentował ją Teatr Lalek I Cieni „Rubinek” 
(„Imagilandia”) ze SP nr 8 w Toruniu. Reżyserem wi-
dowiska była Teresa Lassota. Teatr Lalek i Cieni „Ba-
śniowy Świat” z Nowego wystąpił tym razem z mi-
niaturą „Zdarzenie” wg pomysłu i w reżyserii Stefana 
Gełdona. Spektakl można było obejrzeć w technice 
teatru luminescencyjnego.
Zajęcia warsztatowe poświęcono animacji przed-
miotem, laką płaską, kukiełką, pacynką, jawajką, ma-
rionetką i laką żyworęką. Omawiano też zagadnienia 
związane z działalnością Wojewódzkiego Klubu In-
struktora Teatru Lalek powstałego w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Bydgoszczy. 

Omawiając VIII Biesiadę warto nadmienić, że na 
krótko przed tym wydarzeniem, w Centrum Kultu-
ry „Zamek” w Nowym ukonstytuowała się Kapituła 
Statuetki „Piotrusia”. Jest to honorowe wyróżnie-
nie przyznawane za wieloletnią działalność w upo-
wszechnianiu i propagowaniu sztuki teatru lalek, 
z podkreśleniem wychowawczej roli teatru lalek. Sta-
tuetka „Piotrusia” przyznawana jest też za wybitne 
osiągnięcia w popularyzacji i umacnianiu amator-
skiego ruchu lalkarskiego nie tylko w naszym regio-
nie. To honorowe wyróżnienie przyznaje się ludziom, 
którym nie jest wszystko jedno czy amatorski teatr 
lalek istnieje, czy też go nie ma. Statuetki „Piotrusia” 

są uroczyście wręczane podczas corocznych Biesiad 
z teatrem lalek w Nowem.

Jako pierwszy, tę zaszczytną honorową nagrodę 
otrzymał Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” ze SP nr 8 
w Toruniu (VIII Biesiada Lalkarska w 2000 r.).
c.d.n.

stu fotogramów lalek teatralnych z różnych regionów 
Europy i Ameryki. W części warsztatowej Stefan 
Gełdon pokazał jak wykonać najprostszą kukiełkę, 
z takich materiałów jak plastikowa butelka i rajstopy.

Lalka teatralna jako znak – taki był temat VI Biesia-
dy, a bohaterką spotkania stała się tym razem ma-
rionetka. W części artystycznej spotkania można 
było obejrzeć trzy przedstawienia. Teatr „Świetlico-
wy” z Torunia pokazał „Piernikarską tajemnicę” wg 
Jerzego Rochowiaka oraz „Scenki z Pana Tadeusza” 
Mickiewicza w opracowaniu i reżyserii Teresy Las-
soty. Teatr Lalek „Baśniowy Świat” z Nowego wy-
stawił „Babę Jagę u krasnoludków” Wiszniewskiego 
oraz część I „Skoczka-Toczka” w reżyserii Stefana 
Gełdona. Po raz pierwszy wystąpił – jeszcze bez na-
zwy – Teatr Klubu Instruktora, który powstał w Wo-

jewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy. Instruk-
torzy zadebiutowali spektaklem Dominiki Wójtowicz 
pt. „Czarodziejska kredka” w reżyserii zbiorowej. 
Podczas zajęć warsztatowych instruktorzy skon-
struowali prostą marionetkę poruszana za pomocą 
drutów i nitek. Oto schemat tej lalki.

VII Biesiadę Lalkarską rozpoczął Instruktorski Teatr 
„Graba” z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Byd-
goszczy przedstawieniem Zofii Wójcik „Nie ma tego 
złego…”. Reżyserowała ten spektakl Renata Rybacka, 
muzykę napisał Andrzej Żółkoś, a laki wykonały Bo-
żena Januszewska i Katarzyna Wolska. Aktorkami 
były nauczycielki i instruktorki prowadzące zespo-
ły lalkowe w naszym województwie. Drugi spektakl 
zaprezentowała młodzież ze SP w Toruniu. Była to 
„Gdy pierwsza gwiazdka…” Alicji Kuczyńskiej w reży-
serii Teresy Lassoty. VII Biesiada odbywała się po raz 
pierwszy z udziałem licznie przybyłej publiczności 
dziecięcej z przedszkoli i szkół w Nowem.

Natomiast Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” z No-
wego wystąpił w czasie zajęć warsztatowych pre-
zentując pierwszy akt „Złota króla Magamnona” Je-

rzego Kaliby z lalkami typu jawajskiego. Reżyserem 
spektaklu był Stefan Gełdon. Warsztaty poświęcone 
były bowiem budowie i wykorzystaniu lalki jawaj-
skiej. Uczestnicy obejrzeli też film pt. „Magiczny 
świat lalek”. Spotkanie uzupełniła jak zawsze dysku-
sja o amatorskim teatrze lalek.

BIESIADY Z TEATREM LALEKBIESIADY Z TEATREM LALEK
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Maska udzieli ci rozgrzeszenia, daje coś, za czym 
możesz się ukryć – ale tym samym sprawia, że wca-
le nie musisz się już dłużej ukrywać. To podstawowy 
paradoks wszelkiego aktorstwa: jesteś bezpieczny 
więc stać cię na podjęcie ryzyka. Cały teatr się na 
tym opiera. Większe bezpieczeństwo pozwala ci po-
dejmować poważniejsze ryzyko. W tej sytuacji nie 
jesteś sobą; wszystko, co twoje, pozostaje ukryte, 
dzięki czemu wyłonić się może twoje ja. Tak właśnie 
działa maska: natychmiast pozbawia cię tego, cze-
go utraty najbardziej się obawiasz – tzn. typowego 
systemu obronnego, typowych sposobów ekspresji, 
twojej twarzy zwykle zapewniającej ci osłonę.
      

Peter Brook „Ruchomy punkt”

Teatr lalek w swojej technicznej różnorodności się-
gnął również po maskę. Wykorzystuje ją między 
innymi do przedstawiania rozmaitych stworów nad-
przyrodzonych takich jak np. olbrzymy. Niektórzy 
twórcy posunęli się nawet dalej zastępując lalkę te-
atralną maską. 

Maska towarzyszy człowiekowi od dawna: podczas 
obrzędów, świąt i zabaw oraz w przedstawieniach 
teatralnych. Wykorzystywana jest niemal przez 
wszystkie kultury, zawsze nosi w sobie tajemnicę. 
Aktorzy w teatrze greckim używali masek teatral-
nych, aby ukazać proste i wyraziste stany emocjo-
nalne. Maski były doskonale widoczne z widowni. 
Były to głównie maski komiczne, tragiczne i saty-
ryczne. Jednak dopiero komedia dell,arte stworzyła 
maski-postacie, takie jak tragiczna Kolombina i Per-
rot lub komiczni Arlekin i Pantalone.

Zadaniem maski jest umożliwienie aktorom zmiany 
wyglądu i wspomaganie ich mimiki. W teatrze ama-
torskim maska jest też obok lalki dobrym sposobem 
na ośmielenie młodego aktora, nie oswojonego jesz-
cze ze sceną. Bywają maski, które zakrywają całe 
ciało aktora. W ten sposób można powołać do sce-
nicznego życia wszelkie nawet najbardziej niesamo-
wite istoty wymyślone w scenariuszach.

Dzisiejsze maski - niezależnie od tego z czego są wy-
konane, bez odniesienia do różnych kultur i społecz-
ności, wierzeń i tradycji – stały się zwykłymi przed-
miotami.

W tym opracowaniu przedstawię niektóre aspekty 
teatru masek takie jak: aktor w masce, aktor z maską 
i za maską, maska malowana, maski obrzędowe i ry-
tualne, maski karnawałowe, maski weneckie, maski 
No, kabuki, maski opery chińskiej, maski specjalne, 
półmaski, lalki maskowe, przebieraniec, budowa 
prostych masek. Kilka słów poświęcę też animacji 
w teatrze masek.

aktor w masce
Aktor animator w teatrze masek wkłada na głowę 
dużą pełną maskę (bryła, kula). Oczy mogą znajdo-
wać się na wysokości oczu maski lub jej szyi. Wi-
doczne na rysunku małe okienko jest przesłonięte 
tiulem lub gazą aby umożliwić widzenie. Utrudnio-
ne jest mówienie, które jest stłumione i niewyraźne. 
Najczęściej aktor w tego typu teatrze znajduje się we 
wnętrzu maski kompletnej (tj. głowy maski połączo-
nej z kostiumem). Maska całkowicie zmienia twarz, 
sprowadzając ją często do karykatury, ale może ona 
tylko podkreślać indywidualne cechy postaci. Doda-

nie kostiumu powoduje, że aktor w masce staje się 
lalką animowaną z jej wnętrza. Maska całościowa 
(maska z kostiumem) przeobraża postać dając jej 
nadludzkie wymiary i proporcje. Konstrukcja takiej 
maski (lalki) może opierać się na stelażu wykona-
nym z drutu lub wikliny, mocowanym na ramionach 
animatora. Tył takiej maski może być otwarty, co 
znacznie zmniejsza jej ciężar i zapewnia wentylację, 
ale wtedy trzeba grać tylko frontem do publiczności. 
Tak jak to widać na kolejnym rysunku.

aktor z maską
Maska na patyku jest najprostszą i najczęściej stoso-
waną w krótkich przedstawieniach. W tym przypad-
ku aktor trzyma w ręku płaską albo reliefową maskę, 
którą może zasłonić swoją twarz. Jej wielkość i wyraz 
zależy od scenariusza. Występujący z nią aktor może 
grać w kostiumie lub bez specjalnego stroju. Mając 
do dyspozycji kilka masek na patyku aktor może – 
jako solista – zagrać kilka krótkich scenek dialogo-
wanych, korzystając przemiennie z odpowiedniej 
maski. Aktor trzyma maskę przed sobą lub z boku.

aktor za maską
W tym przypadku maskę półpełną mocuje się na 
głowie, obejmując nią przednią połowę głowy i uzu-
pełniając kończyny powiększonymi rękawicami 
i stopami. W takim kostiumie można grać tylko przo-
dem do widzów. W przeciwieństwie do aktora z ma-
ską, w tym przypadku maski nie można zdejmować 
w trakcie spektaklu.

maska malowana
Maska malowana na twarzy umożliwia grę mimiką. 
Taka ruchoma maska podkreśla jeszcze bardziej naj-
mniejszy grymas ust, zmarszczenie czoła, wydęcie 
policzków. Zmiana wyrazu oczu działa niezwykle 
sugestywnie. 

Ruchomą, malowaną na twarzy maską może być 
makijaż. Słowem tym określa się zarówno prepara-
ty do malowania, samą czynność polegającą na ko-

smetycznym upiększaniu taką jak pudrowanie czy 
szminkowanie jak i efekt końcowy. Specyficzną od-
mianą maski teatralnej jest malowana twarz mima: 
upudrowana (umalowana) na biało. Malowana na 
twarzy maska może deformować wygląd rzeczywi-
sty, stworzyć karykaturę, podkreślić indywidualne 
cechy lub uzupełniać oprawę plastyczna spektaklu.

maska obrzędowa i rytualna
Maska była od dawna nieodłącznym elementem ob-
rzędowości i magii. Zwykle miała ogromne znacze-
nie symboliczne i przeważnie pełniła rolę pośrednika 
pomiędzy śmiertelnikami a światem duchowym. 

Nawet do dzisiejszego dnia zachowały się obrzędy 
z użyciem masek sięgające swoimi korzeniami cza-
sów pogańskich. Kolędnicy to przecież przebierańcy, 
którzy w okresie świąt Bożego Narodzenia odwie-
dzają domy w maskach turoni - kłapaczy, Śmierci, 
Diabła, Heroda, Żyda i Dziada. Innym razem będą to: 
Koza, Niedźwiedź lub Bocian.

Maska to także przedmiot biorący udział w obrzę-
dach inicjacji. Chłopcy z Wybrzeża Kości Słoniowej 
wchodząc do lasu, gdzie musieli pozostać jakiś czas 
w odosobnieniu, zostawiali na jego skraju takie wła-
śnie maski. Uważam, że maski obrzędowe jak i bó-
stwa z kamienia, gliny lub drewna przyczyniły się do 
powstania maski teatralnej. 

TECHNIKA TEATRU LALEK
Stefan Gełdon

Teatr masek

TECHNIKA TEATRU LALEK



10 11

Inną rolę pełniły maski rytualne. W „tańcu masek”, 
obecnym w obrzędowości wielu plemion afrykań-
skich, wyrażano wolę przodków; tancerze komuni-
kowali się z duchami, prosząc o pomoc. Maski od-
zwierciedlały siły, których człowiek bał się, ale też 
podziwiał i potrzebował więc musiał je oswoić.

weneckie maski karnawałowe
Maska karnawałowa także wywodzi się z trady-
cji obrzędowej, jednak jej głównym zadaniem była 
zabawa. „Inność i tajemniczość zabawy – jak pi-
sze Johann Huizinga – najwyraźniej uwidacznia się 
w przebraniu”. Maska dopełnia więc niezwykłość za-
bawy karnawałowej. Kojarzona jest przede wszyst-
kim z Wenecją, gdzie wyrabia się je do dzisiaj wg 
kilkusetletniej tradycji. Począwszy od XVIII wieku 
najbardziej popularnym przebraniem w czasie Kar-
nawału była czarna peleryna z kapturem, trójgrania-
sty kapelusz oraz biała albo czarna maska ze szpi-
czastą brodą. Nawet obecnie funkcjonuje tam zawód 
twórców masek karnawałowych, które są już tylko 
pamiątkami turystycznymi. Oczywiście dawniej 
miały one o wiele większe znaczenie. Czas Karnawa-
łu był okresem, kiedy to ludzie niezależnie od wieku, 
zamożności, pochodzenia i płci – zakładając maski, 
byli sobie równi. Bale karnawałowe i maskarady po-
zbawiały ich tożsamości.
W dobie Renesansu i Baroku, maska królowała na 
zabawach i uroczystościach dworskich w całej Euro-
pie, a we Włoszech uzyskała niemal status państwo-

wy. Także dzisiaj, w niektórych regionach świata, 
okres Karnawału to czas niezwykle hołubiony i nadal 
prym wiedzie tam maska. W ten sposób można stać 
się i każdym i nikim zarazem. 

W Polsce okres Karnawału to oprócz zabawy tak-
że czas kolędowania. Szczególnie w rejonie Żywca 
maski mają bardzo bogatą tradycję. Właściwie są 
to kompletne stroje, w których grupy kolędnicze od-
wiedzają domy.

półmaski
Tylko komedia włoska wypracowała swoje charakte-
rystyczne maski. Wynalazek polegał na zastosowa-
niu lekkiej, wykonanej ze skóry półmaski, w której 
usta aktora pozostawały odkryte. Półmaski zakry-
wają tylko część twarzy, z reguły górną. Rzadziej 
zdarzają się półmaski boczne. Dzięki takiej masce 
aktor może mówić swobodnie i użyć, chociaż w stop-
niu ograniczonym, mimiki twarzy. Najczęściej jednak 
grając w maskach i półmaskach aktor musi zastąpić 
mimikę gestykulacją.

maski specjalne
Zaliczam do tego rodzaju masek m.in. wielkie maski 
w kostiumach zwane maszkarami. Mają one nawet 
kilka metrów wysokości i występy z ich użyciem za-
wsze cieszą się dużą popularnością. Bywają najwięk-
szą atrakcją imprez plenerowych na ulicach, placach 
i boiskach. Popularne są karnawałowe maszkary 
z Nicei i innych miast południowej Europy oraz miast 

Ameryki Łacińskiej. Także w Polsce od pierwszej po-
łowy XX wieku znane są próby stosowania ogrom-
nych kukieł podczas uroczystości ulicznych. Szerzej 
o tego typu lalkach pisałem w Technice Teatru Lalek 
pt. „Kukły uliczne, maszkary i inne wielkie lalki” („Mi-
łośnik Teatru Lalek” nr 14). 

Zaliczam do masek specjalnych także lajkonika. Po-
stać wyobrażająca jeźdźca na koniu traktuję jak wiel-
ką lalkę – maskę. W Krakowie lajkonik pojawia się 
na ulicach wczesnym latem, w oktawę Bożego Ciała. 
Ciekawostką jest, że wykorzystywany obecnie ko-
stium lajkonika zaprojektował Stanisław Wyspiański.

Maskami specjalnymi są także maski lateksowe. Wy-
glądają bardzo realistycznie. Zakrywają całą głowę, 
a lateks przypomina w dotyku ludzką skórę. Tego 
typu maski wykorzystywane są często we współ-
czesnym teatrze i filmie.

budowa prostych masek
Maski można wykonać z przeróżnych materiałów. 
Najstarsze wyrabiano z kawałka futra lub innych tka-
nin, wycinając w nich otwory na oczy i usta. Maski 
z tkanin najczęściej przybierają postać worka nakła-
danego na głowę. W amatorskich teatrach dziecię-
cych maski wykonuje się najczęściej z grubego kar-
tonu lub tektury albo z masy papierowej. 
Maska obok funkcji i znaczeń rytualnych, obrzędo-
wych i teatralnych jest dziełem sztuki plastycznej. 
Kształtują ją układ i proporcja elementów składo-
wych, kolorystyka, rodzaj materiału z którego jest 
wykonana i konstrukcja. Maska może zasłaniać tylko 
oczy lub nos, ale może też ukrywać całą twarz, głowę 
lub nawet postać.

sposoby budowania maski teatralnej
Maska z papieru. Najprostsze do wykonania są ma-
ski z papieru, kartonu i tektury. Wykonując takie 
maski można wykorzystać papierowe torby, karton, 
kolorowy papier oraz lekkie materiały takie jak pióra, 
cekiny, resztki wełny i tkanin. Przyda się też pędzel, 

farby, nożyczki, klej i taśma klejąca. Przykładowo: 
maskę niedźwiadka można zrobić z kawałka kartonu. 
Rozpoczynamy od pomiaru rozstawienia oczu osoby, 
która nałoży maskę. Wycinając kształt maski i otwo-
ry na oczy przymocowujemy też dwie wstążeczki od 
wewnętrznej strony służące do zawiązania maski na 
głowie animatora. Dolną część maski należy przeciąć 
i nasunąć jedną część na drugą, co powoduje wygię-
cie maski tak, że staje się ona wypukła z wystającym 
nosem. Teraz można ją skleić.

Maska wyklejana na balonie. Wykonanie takiej ma-
ski nie jest trudne, ale wymaga więcej czasu. Jedno-
cześnie daje więcej możliwości jej twórcy. Tworząc 
skorupę maski na balonie potrzebować będzie-
my gazety, plastikową nakrętkę (nos), klej do tapet 
oraz różne dodatki takie jak włóczka, pióra, cekiny 
oraz farby. Kolejne etapy pracy będą następujące: 
a) nadmuchanie balonu do rozmiaru nieco większe-
go od głowy animatora, b) przymocowanie nakrętki 
(nos) taśmą klejącą, c) rozrywamy papier gazetowy 
na kawałki o rozmiarach około 5 × 5 cm. d) skraw-
ki gazety nasączone klejem naklejamy warstwami 
(6–8 razy) z przodu balonu razem z nosem. Pozo-
stawiamy miejsce na oczy, e) Maska schnie kilka dni. 
Przekłuwamy następnie balon i wycinamy otwory na 
oczy i usta, f) malujemy maskę najlepiej wodoodpor-
ną farbą emulsyjną, g) w skorupie maski wiercimy 
otwory i mocujemy taśmy do zawiązania wokół gło-
wy, h) przyklejamy włosy, brodę, wypukłe wargi itp.
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Maska z drutu. Oto jeden ze sposobów budowy takiej 
maski. Drucianą siatkę przycinamy tak, aby przykry-
ła twarz i sięgała za uszy. Zaginamy końcówki aby 
się nimi nie skaleczyć. Siatkę wyginamy, zaokrągla-
jąc boczne części. Teraz można ją okleić podobnie jak 
maskę na balonie. 

Maska na modelu glinianym. Należy przygotować 
taka ilość gliny, która wystarczy także na wykonanie 
ewentualnych poprawek i uzupełnień. Zwykle jest to 
około 50 kg. Gliny ceramicznej. Zanim przystąpimy 
do modelowania należy narysować projekt w skali 
1:1 w formie: z góry, z boku i przodu. Ustalamy pla-
nowana wysokość, szerokość i głębokość modelu, 
na którym będzie wyklejana maska. Ogólne kształ-
ty z projektu należy nanieść na grudę gliny, rysując 
ostrym narzędziem, np. gwoździem. Przystępując do 
rzeźbienia tak ugniatamy glinę, aby wydobyć ogólne 
kształty i zarys przyszłej maski. Następnie pracować 
nad szczegółami i na zakończenie naklejać warstwy 
papieru. Istnieje kilka sposobów sporządzania masy 
papierowej. Najłatwiej jest nakładać bezpośrednio 
na model kilka, a nawet kilkanaście warstw papieru 
nasyconego klejem. Kiedy skorupa wyschnie i bę-
dzie twarda, możemy dopracować detale: pomalo-
wać wodoodporną farbą, nakleić włosy, brodę, brwi. 
Najczęściej zachodzi potrzeba, aby we wnętrzu ma-
ski wkleić czepek umożliwiający założenie maski na 
głowie aktora.

animacja w teatrze masek
Maska wymusza bardziej ekspresyjne ruchy ciała, 
które są rekompensatą zasłoniętej twarzy i braku 
mimiki. Trzeba wzmocnić gestykulację. W kome-
dii dell,arte właśnie gest był najważniejszy – nawet 
od wypowiadanego tekstu. Maska narzuca sposób 
poruszania się odpowiadający typowi, który przed-
stawia. Dyktuje nawet ton głosu, właściwy dla danej 
postaci. Gra w masce nie jest łatwa i wymaga inten-
sywnych ćwiczeń.
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Tegoroczne Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dzie-
cięcych „Teatr bez granic” odbywały się wyjątkowo 
nie wiosną, ale wczesną jesienią: 3 i 4 października. 
Młodych aktorów przytulił jak zawsze gościnny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą.

Wystąpiło 21 zespołów teatralnych. Niestety, dwie 
zgłoszone do udziału wcześniej grupy, nie dojecha-
ły. Były to: debiutujący, ale bardzo interesujący Teatr 
„Grube ciastko” z Sadek oraz Grupa „Bakcyl” z Ino-
wrocławia. 

Łącznie Konfrontacje zgromadziły około 300 uczest-
ników; wykonawców i ich opiekunów.

Pierwszego dnia Konfrontacji obejrzeliśmy jedena-
ście widowisk teatralnych. Były to prezentacje grane 
w żywym planie w wykonaniu młodzieży gimna-
zjalnej oraz spektakle lalkowe, oceniane w osobnej 
kategorii. Natomiast drugiego dnia wystąpiło kolej-
nych dziesięć zespołów, tym razem wyłącznie żywo 
planowych, ocenianych w dwóch kategoriach wie-
kowych: dzieci klas I–III SP oraz dzieci starsze z klas 
IV–VI SP.

A oto szczegółowy program Konfrontacji. 

Konfrontacje
Teatrów Dziecięcych 

„Teatr bez granic”

3–4 października 2015 r.
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Świeciu
3 października (sobota)
10.30–14.00 – prezentacje teatrów lalkowych
· Teatr „Michałki” – Świetlica Wiejska wWitkowie
„Szczęśliwy król” wg baśni Oscara Wildea, scenariusz 
i reżyseria Danuta Sałasińska
· Teatr „Tęcza” – Świetlica Wiejska w Obkasie
„Koza, kózka i wilk” wg bajki La Fontaine,a, scenariusz 
i reżyseria Bernadeta Kiedrowicz
· Teatr „Stuk-puk” – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Więcborku

„Ballada o garbatym aniele” scenariusz i reżyseria 
Renata Bloch
· Teatr „Mgiełka” – Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
„Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi” na pod-
stawie tekstu J.K. Siwka i S. Zygmunta, scenariusz 
i reżyseria Danuta Karwasz
· Teatr „Mgiełka II” – Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
„Biały wilk i pasterka” wg baśni hiszpańskiej ze zbioru 
pt. „Baśnie z gór”, scenariusz i reżyseria Danuta Kar-
wasz

14.00–17.00 – prezentacje teatrów żywego planu – 
młodzież gimnazjalna
· Teatr „Debiut” –Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy
„Świat wg Dulskiej” na podstawie „Moralności Pani 
Dulskiej” G. Zapolskiej, scenariusz – zespół, reżyse-
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ria Sylwia Sikorska
· Teatr „Bomba” – Gimnazjum w Krojczynie
„(Nie) Prawda” scenariusz i reżyseria Arkadiusz 
Wtulich
· Teatr „Kotołajka” – Gimnazjum w Sępólnie Krajeń-
skim

„Romeo i Julia” na motywach tragedii Szekspira, sce-
nariusz i reżyseria Iwona Jurek i Marcin Berendt
· Teatr „Tango” – Gimnazjum w Michalu
„Marionetki” scenariusz i reżyseria Hanna Goralew-
ska i Magdalena Wojtaszewska
· Teatr „Marzenie” – Świetlica WiejskawWitkowie
„Internet to nie wszystko” scenariusz i reżyseria Da-
nuta Sałasińska
· Teatr „Bezimienni” – Gimnazjum nr 4 w Inowrocła-
wiu

„Blokowisko” scenariusz i reżyseria Maria Głowska

ok. 18.00 ogłoszenie werdyktu Jury, wręczenie 
nagród w kategorii teatrów lalkowych i  kategorii 
młodzieży gimnazjalnej

4 października (niedziela)
09.00–13.00 prezentacje teatrów żywego planu – 
dzieci najmłodsze (kl. I–III)
· Teatrzyk „Czarusie” – SP w Grupie
„Pampilio” wg Juliana Tuwima, scenariusz i reżyseria 
Zofia Paradowska
· Teatrzyk „Promyczki” – SP w Dragaczu
„Diabeł w komputerze” scenariusz Agnieszka Sta-
worska, reżyseria Mirosława Szymanek
· Teatr Tańca „Cztery żywioły” – SP w Grupie
„Taniec żywiołów” reżyseria Anna Chwaszczyńska

· Teatrzyk „Grube ciastko” – SP w Sadkach
„Etiuda o Śpiącej Królewnie” wg baśni Charlesa Per-
raulta, reżyseria Anna Legutko
· Teatrzyk „Trzyde” – SP nr 38 w Bydgoszczy
„Ratujmy matkę ziemię” scenariusz i reżyseria Mag-
dalena Gust i Beata Wiarek
· „Śmiłowickie duszki” – SP w Śmiłowicach”
„Czerwony Kapturek” wg bajki braci Grimm w prze-
kładzie J. Brzechwy, reżyseria Elżbieta Lachendro-
wicz
· Teatrzyk „Bakcyl” – SP nr w Inowrocławiu
„Latarenka” wg tekstu Izabeli Degórskiej, scenariusz 
i reżyseria Dorota Szczepańska

ok. 14.00 ogłoszenie werdyktu Jury, wręczenie na-
gród w kat. I–III SP

15.00–18.00 prezentacje teatralne w żywym pla-
nie-dzieci starsze
· Teatr „Remus” – MDK nr 2 w Bydgoszczy
„Błękitna dorga” scenariusz Wioleta Górska-Nowik 
i Nadia Nowik, rezyseria Wioleta Górska-Nowik
· Teatr „Pstryk” – SP w Grupie
„Robaki” scenariusz Grzegorz Śmiałek reżyseria Ewa 
Kapyś
· Teatr „Szok” – SP w Kamieniu Krajeńskim
„Córka czarownic” wg Doroty Terakowskiej, scena-
riusz i reżyseria Bożena Zabrocka i Anna Żmudzka
· Teatr „Fart” – Wiejski Dom Kultury w Dąbrówce
„Shrek” wg opowieści Williama Steiga, scenariusz 
i reżyseria Ewa Wiese
· Teatr „Asy z V klasy” – Katolicka SP w Inowrocławiu
„Czerwony Kapturek szuka księcia” scenariusz i reży-
seria Ewa Marszałkowska

ok. 18.30 ogłoszenie werdyktu Jury , wręczenie na-
gród w kat. kl. IV–VI

W trakcie Konfrontacji odbyły się warsztatowe 
omówienia prezentowanych spektakli przeprowa-
dzone przez Jurorów. W spotkaniu uczestniczyli 
nauczyciele i instruktorzy domów kultury, których 

spektakle były prezentowane w czasie Konfrontacji. 
W czasie zajęć szczegółowo omówiono błędy po-
pełnione w realizacji przedstawień. Dotyczyły one 
scenariusza i adaptacji; potrzeby stosowania skró-
tów, konsekwencji w proponowanej konwencji te-
atralnej, walorów artystycznych i wychowawczych 
tekstu itp. Skorygowano błędy reżyserskie, zwróco-
no uwagę na prawidłową interpretację poprzedzoną 
analizą tekstu, na kulturę słowa, a w tym zwłaszcza 
poprawność językową, właściwą akcentację, potrze-
bę ćwiczeń dykcyjnych i artykulacyjnych. Zapro-
ponowano przykładowe ćwiczenia, które mogą być 
zastosowane w przyszłości, poprawiając jakość pre-
zentacji. Omówione zostały także problemy związa-
ne z muzyką wykorzystaną w spektaklach. Mówiono 
o czystości stylistycznej i konsekwencji, o niespo-
dziankach technicznych, zachęcano do stosowania 

„muzyki na żywo”, np. przy akompaniamencie piani-
na lub z użyciem prostych instrumentów akustycz-
nych. Zwrócono uwagę na oprawę plastyczną przed-
stawień. Zachęcano do stosowania umowności 
i uproszczeń, posługiwania się symbolami zamiast 
przeładowanej dekoracji i przypadkowych, niekom-
pletnych kostiumów i rekwizytów. 

Mamy nadzieję, że wszystkie te uwagi wpłyną 
w istotny sposób na podniesienie wartości prezento-
wanych przedstawień.

Tradycyjnie już uczestnicy otrzymali słodycze oraz 
pamiątkowe dyplomy i plakietki okolicznościowe. 

Konferansjerkę oraz zabawy z dziećmi pomiędzy 
spektaklami prowadził bardzo lubiany przez świecką 
publiczność – Marcin Berendt.

Prezentowane spektakle oceniało Jury, które 
w tym roku obradowało w osobach: Wanda Rzy-
ska (aktorka), Małgorzata Witkowska (aktorka), 
Eugeniusz Rzyski (aktor, reżyser, autor adaptacji 
i scenariuszy teatralnych, muzyk) i Mieczysław 
Giedrojć (aktor).

Jury Konfrontacji przyznało następujące wyróż-
nienia i nagrody:
W kategorii teatrów lalkowych /bez podziału na ka-
tegorie wiekowe/
nagroda finansowa w wys. 700 zł. (siedemset zło-
tych) ufundowana przez Panią Ewę Krupę – Dyrek-
tor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Byd-
goszczy – TEATR „STUK-PUK” z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Więcborku za spektakl pt. „Balla-
da o garbatym aniele” w reżyserii Renaty Bloch. 
wyróżnienie finansowe w wys. 300 zł. (trzysta zło-
tych) ufundowane przez Panią Ewę Krupę – Dyrek-
tor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Byd-
goszczy – TEATR „MGIEŁKA” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Osiu za dwa spektakle w reżyserii Danuty 
Karwasz: „Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi” 
oraz „Biały wilk i pasterka”. 
Jury przyznało też indywidualne wyróżnienie dla 
Renaty Bloch (album) ufundowany przez Panią Ewę 
Mes – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – instruk-
tora Teatru „Stuk-Puk” z Więcborka.

W kategorii młodzieży gimnazjalnej (teatry żywego 
planu)
nagroda finansowa w wys. 1 000 zł. (jednego ty-
siąca złotych), ufundowana przez Panią Ewę Krupę 

– Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy – TEATR „DEBIUT” z Gimnazjum nr 2 
w Bydgoszczy za spektakl pt. „Świat według Dulskiej” 
w reżyserii Sylwii Sikorskiej. 
Indywidualne wyróżnienie (album ufundowany 
przez Panią Ewę Mes -Wojewodę Kujawsko-Pomor-
skiego) otrzymała również Pani Sylwia Sikorska-in-
struktor Teatru „Debiut” z Bydgoszczy.
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Przyznano indywidualne NAGRODY AKTORSKIE. 
Otrzymali je:
1. LAURA DOBEK (RÓZIA) – Teatr „Kotołajka” z Gim-
nazjum w Sępólnie Krajeńskim
2. REMIGIUSZ PRASAŁ (ROMEO) – j.w.
3. DAMIAN PUBANC (MERKUCJO) – j.w.
4. MATEUSZ ŁASZCZYK (BENWOLIO) – j.w.

W kategorii klas I–III szkoły podstawowej:
Jury nie przyznało NAGRÓD. 
Dwa równorzędne WYRÓŻNIENIA otrzymali :
wyróżnienie I finansowe w wys. 300 zł. (trzysta 
złotych) ufundowane przez Pana Tadeusza Pogo-
dę – Burmistrza Świecia – TEATR TAŃCA „CZTE-
RY ŻYWIOŁY” ze SP w Grupie za spektakl pt. „Taniec 
żywiołów” w reżyserii i choreografii Anny Chwasz-
czyńskiej. 
wyróżnienie ii finansowe w wys. 300 zł. (trzysta 
złotych) ufundowane przez Burmistrza Świecia – 
TEATR „TRZYDE” ze SP 38 w Bydgoszczy za spek-
takl pt. „Ratujmy matkę ziemię” w reżyserii Magdale-
ny Gust i Beaty Wiarek. 

nagrody aktorskie:
1. NATALIA HUZAREK (ŻÓŁW) – Teatr „Czarusie”- 
SP w Grupie
2. WIKTORIA CHĄDZYŃSKA (ŻÓŁW) – j.w.
3. KLAUDIA MACIĄG (KLAUDIA) – Teatr „Promyczki” 
ze SP w Dragaczu
4. ALEKSANDRA WAJDEBACH (PRZEKUPKA) – j.w.
5. DOMINIKA SOMMERFELD (WIEDŹMA) – j.w.
6. ERYK BRZUCHALSKI (UCZEŃ) – Teatr „Trzyde” ze 
SP 38 w Bydgoszczy
7. SEBASTIAN MIELCAREK (UCZEŃ) – j.w.
8. OLIWIER BARANOWSKI (UCZEŃ) – j.w.
9. KATARZYNA KUJEWSKA (WILK) – Teatr „Śmiło-
wickie Duszki” ze SP w Śmiłowicach
10. ZUZANNA ZIELIŃSKA (CZERWONY KAPTUREK) 

– j.w.
11. AGNIESZKA KUHN (ŻYRAFA) – Teatr „Czarusie” 
ze SP w Grupie

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
nagroda i finansowa w wysokości 800 zł. (osiem-
set złotych) ufundowana przez Burmistrza Świecia 

– TEATR „ASY Z V KLASY” z Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej w Inowrocławiu za spektakl pt. „Czerwony 
Kapturek szuka księcia” w reżyserii Ewy Marszał-
kowskiej. 
nagroda ii – finansowa w wys. 600 zł. (sześćset 
złotych) ufundowana przez Burmistrza Świecia – 
TEATR „REMUS” z Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 2 w Bydgoszczy za spektakl pt. „Błękitna droga” 
w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik. 

nagrody aktorskie:
1. RAFAŁ BUKOWSKI (SHREK) – Teatr „Fart” z Wiej-
skiego Domu Kultury w Dąbrówce
2. EMILIA ZIENTARA (OSIOŁEK) – j.w.
3. ZUZANNA PRĄDZIŃSKA (LUELLA I) – Teatr 
„Szok” ze SP w Kamieniu Krajeńskim
4. EMILIA CIEŚLAK (LUELLA II) – j.w.
5. NADIA KOPANIARSKA (LUELLA III) – j.w.
6. ZOFIA CHĘCIK (CZERWONY KAPTUREK)/ –  
Teatr „Asy z V klasy” z Katolickiej SP w Inowrocławiu
7. MACIEJ WOŹNICZKA (WILK) – j.w.
8. MACIEJ KORSAKOWSKI (NARRATOR) – j.w.
9. DOMINIKA SMOCZYŃSKA (MATKA) – Teatr  
„Remus” z MDK nr 2 w Bydgoszczy
10. DOMINIKA STRYMIŃSKA (SIOSTRA I) – j.w.
11. JULIA JULLY (SIOSTRA II) – j.w.
12. NADIA NOWIK (KOBRA) – j.w.   
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PROGRAM
21 maja, czwartek
godz. 16.30, Sala Pompejańska Starostwa Powiato-
wego w Puławach
· Rozstrzygnięcie konkursu „Lalka i Plakat Spotkań 
2015”
godz. 18.00, Sala widowiskowa Puławskiego Ośrod-
ka Kultury „Dom Chemika”
· Uroczyste otwarcie 47. OPSL
godz. 18.15
· „Baśń o rycerzu bez konia” – Teatr Lalek „Mucho-
mor” – Puławy
godz. 19.30
· Bal Lalkarza – uczestnicy
· Spotkanie Integracyjne – instruktorzy, organizatorzy

22 maja, piątek
godz. 10.00–13.00
· „Jacek i Placek” – Teatr „Galimatias” – Żabno
· „Znajda” – Teatr „To i owo” – Puławy
· „Bo w teatrze” – Teatr Dziecięcy „Pętelka” – Ostrów 
Lubelski

· „Pozamiatane” – Teatr „Tuptusie” (grupa średnia)- 
Tarnów
godz. 14.00, Galerie Puławskiego Ośrodka Kultury – 
wernisaże:
· wystawa lalek i rekwizytów z Teatru H. Ch. Ander-
sena w Lublinie
· wystawa pokonkursowa na „Lalkę i plakat 47. 
OPSL/2015”
· wystawa fotograficzna retrospektywna 46. OPSL
godz. 15.00–18.00
· „Dwie Panny” – Teatr „Animagia” – Żytno
· „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” – Teatr Inte-
gracyjny „Euforion” – Wrocław
· „Moje skrzydła” – Teatr „Tuptusie” (grupa starsza) – 
Tarnów
godz. 19.30
Pokaz metodyczny:

„Don Kichot” – monodram Adama Walnego, 
scenariusz i reżyseria-Adam Walny

23 maja, sobota
godz. 9.30-12.30
Gry terenowe – członkowie zespołów
Omówienia z Radą Konsultantów – instruktorzy
godz. 14.30–17.30 
Warsztaty w grupach tematycznych
godz. 19.30
Spotkanie integracyjne przy grillu – MDK w Puła-
wach

24 maja, niedziela
godz. 10.00, Sala widowiskowa Puławskiego Ośrod-
ka Kultury „Dom Chemika”
Uroczyste zakończenie 47. Spotkań Lalkarzy
· pokaz etiud powarsztatowych i rezultatów gier te-
renowych
· projekcja filmu o 47. OPSL
· odczytanie protokołu Rady Konsultantów, wręcze-
nie upominków, dyplomów, podziękowań
godz. 12.00
Spektakl na do widzenia 

„Calineczka na marionetki i fortepian” w wykonaniu 
Anny Polarusz i Patryka Huńkowskiego

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2014/2015



18 19

łącznica – dźwignia łącząca poszczególne części 
lalki używanej w teatrze cieni.

łątka – staropolska nazwa lalki teatralnej.

„łątka” – pismo lalkarskie wydawane w czasie oku-
pacji (od października 1943 do lipca 1944). Wydano 12 
numerów. Redaktorem i wydawcą był Wiesław Stra-
domski.

łątkarze – dawna nazwa lalkarzy i wędrownych 
kuglarzy.

makieta – model kompozycji przestrzennej, np. de-
koracji teatralnej, wykonany w skali.

malik jan (1904–1980) – Czechosłowacki działacz 
lalkarski; aktor, scenograf, konstruktor i twórca lalek. 
Stworzył sieć zawodowych teatrów lalek, a w latach 
1949–1966 był dyrektorem artystycznym Centralne-
go Teatru lalek w Pradze. Związany z unima od 1929 
roku i przez ponad czterdzieści lat pełnił funkcję Se-
kretarza Generalnego.

manekin – fr. Mannequin – figura będąca imita-
cją postaci ludzkiej, służy najczęściej do prezentacji 

ubiorów. Paryski krawiec Celestyn Gardeur otworzył 
teatr lalek w oparciu o manekiny . Było to w 1753 roku 
w galeriach Beaujolais w Paryżu.

mangin chaeles – uczony francuski (XIX w.) – autor 
najobszerniejszej wówczas historii teatru lalek, zwa-
nej „Biblią marionetkarzy” („Historie des maronet-
tes en Europe depuis L,antiquite jasqu,a nos Tours”). 
Jako jeden z pierwszych przyjął tezę, że teatr lalek 
jest jedną z odmian sztuki teatralnej.

mansjon – fr. maisonette = pawilon – w teatrze śre-
dniowiecznym otwarte budki, domki, podwyższenia 
i pomosty służące jako miejsca do gry aktorów. Naj-
częściej służyły do wystawiania misteriów – wów-
czas były jednocześnie fragmentem scenografii (np. 
dom Heroda, pałac Piłata).

marchołt – bohater średniowiecznych opowieści, 
reprezentujący ludowy humor i rubaszność.

marcinek – nazwa Państwowego Teatru Aktora 
i Lalki w Poznaniu. Założony przez Halinę Lubicz 
w 1945 roku jako Miejski Teatr Marionetek, prze-
kształcił się wkrótce w scenę żywego planu – Teatr 
Młodego Widza, który czasami wystawiał spekta-

kle lalkowe. Teatr przechodził wiele reorganizacji aż 
wreszcie w roku 1953 scenę lalkową reaktywował Ta-
deusz Karwat i trzy lata później powstał „Marcinek”.

marioneta – 1) mechaniczna koncepcja teatru ko-
dująca aktora i przedstawienie wyłącznie jako znaki 
teatralne podporządkowane całościowej wizji spek-
taklu; 2) postać stworzona na scenie , której gesty, 
ruch, mowa są „mechaniczne”.

marionetka – jedna z technicznych odmian lalki 
teatralnej. Konstrukcja jej polega na zawieszeniu lalki 
na niciach lub drucie i poruszaniu z góry posługując 
się wahadłem-krzyżakiem skupiającym wszystkie 
nici danej lalki. Taka odmiana laki wymaga specjal-
nie przygotowanej sceny, na której animator znajdu-
je się ponad poruszana lalka.

marionetka na drucie – tzw. „sycylijka”, która 
posiada drut nośny, na którym spoczywa cały cię-
żar lalki oraz nici, a często i druty do poruszania koń-
czynami. Użycie drutu sprawia, że ruch marionetki 
sycylijskiej jest bardziej stabilny i przewidywalny.

markowanie – granie roli powierzchownie, jedynie 
zaznaczając z grubsza gest, mimikę, ruch sceniczny. 

Można markować też rekwizyty i dekorację np. na 
próbach, otwierając nieistniejące jeszcze okno lub 
prowadząc na smyczy nieistniejącego psa itp.

marotte – berło błazeńskie, główka lalki na krótkim 
kiju. Błazen-animator traktuje owo berło jako lalkę-

-partnera do rozmów i gry (patrz też „kaduceusz”, 
który ma dłuższy kij niż marotte).

„maryonetki” – tytuł zachowanego najstarszego 
drukowanego tekstu widowiska lalkowego w Polsce, 
zamieszczanego w czasopiśmie „Śmieszek” z 1829 
roku (nr 7, 8, 9).

marzanna – rzekoma bogini słowiańska wymy-
ślona przez Długosza. Mit o niej zaczerpnął z pieśni 
wielkopostnych popularnych na Śląsku i w Wielko-
polsce w XIV i XV wieku. Zgodnie z nimi, w czwar-
tą niedzielę Wielkiego Postu, dzieci obnosiły i topiły 
lalkę Marzannę (Marzankę, Dziewankę) – symbol 
zimy i śmierci.

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK (c.d.)
Stefan Gełdon

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK
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Pod względem technicznym lalki szopkowe są ku-
kiełkami prowadzonymi od dołu na kiju. Niektóre 
z nich przystosowane są do wykonywania bardzo 
ograniczonych ruchów za pomocą dodatkowych 
patyków lub sznurków. Na przykład diabeł ma-
cha widłami, a śmierć kosą, żołnierz – berdyszem. 
Większość lalek najczęściej kołysze się i podskakuje 
w czasie gry na szopkowej scenie. Kukiełki na ogół 
są niewielkie, przystosowane do wielkości szopki 
i często wykonane z drewna, jako pełna rzeźba. Nie-
kiedy rzeźbiona jest tylko głowa, a tułów często owi-
nięty gałgankami lub uszyty w ozdobny strój. 

To zdania z tekstu, którym w zaproszeniu na dwu-
dziestą drugą już Biesiadę Lalkarską w Centrum 
Kultury „Zamek” w Nowem Stefan Gełdon wpro-
wadzał w temat tego spotkania lalkarzy amatorów 
z województwa kujawsko-pomorskiego, zaplano-
wanego na grudzień ubiegłego roku. W programie 
Biesiady znalazły się trzy przedstawienia. Dwa w re-
żyserii samego Stefana Gełdona pokazał działający 
w Centrum Kultury w Nowem Teatr Lalek „Baśniowy 
Świat”: według tekstu Stanisława Sierki „Jasełka na 
Boże Narodzenie” z towarzyszeniem zespołu muzy-
ki dawnej Fistulatores et Cantores Novienses oraz 

„Czerwonego Kapturka” według tekstu Jirego Stredy. 
Trzecim spektaklem była bajka „O rybaku i złotej ryb-
ce” według Aleksandra Puszkina Teatru Lalek Cuda 
i Dziwy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem w re-
żyserii Julity Deżewskiej. Stefan Gełdon zapropo-
nował uczestnikom spotkania filmową prezentacje 
szopek krakowskich, relację z corocznego konkursu 
na najpiękniejszą szopkę krakowska oraz rozmowy 
o problemach amatorskiego teatru lalek.

Szopka to słowo o wielu znaczeniach. Określa się nim 
przenośna scene teatrzyku lalkowego, miniaturowa 

– choć nie zawsze – architekturę z zaaranżowanym 
pejzażem i przedstawieniem narodzenia Jezusa, po-
staciami, często poruszanymi, tekst przedstawienia, 
początkowo misteryjnego, następnie wzbogaconego 
o świeckie postaci. Czasem używamy słów: jasełka 
lub żłóbek. Mówiąc szopka, myślimy czasem o dzie-
więtnastowiecznej szopce patriotycznej lub saty-
rycznej.

Mówiąc o szopce, przywołuje się zwykle opisy na-
rodzin Jezusa Chrystusa w Ewangeliach św. Łuka-
sza i św. Mateusza. Przywołuje się także pasterkę 
w Greccio w 1223 roku; tam na polanie lub w grocie 
św. Franciszek urządził pierwszy żłóbek z żywymi 
wołem i osłem. W ten sposób chciał okolicznym pa-
sterzom i rolnikom unaocznić prawdę o Bożym Na-
rodzeniu.

Zwyczaj urządzania żłóbka, pokazywania w kościo-
łach wydarzeń z Betlejemskiej Nocy rozpowszechnili 
franciszkanie. W połowie XVIII wieku kościelne wła-
dze zakazały takich widowisk w świątyniach, jako 
zbyt świeckich. Były odtąd pokazywane na placach 
miast i wsi. Życzliwie byli też przyjmowani lalkarze 
wędrujący z szopką. Budyneczek ten – pisze Ste-
fan Gełdon – bywa rozmaicie rozwiązany plastycz-
nie: od prostej skrzynki oklejonej papierem, albo też 
domku przypominającego drewnianymi ścianami 
i krytym słomą dachem wiejskie zabudowania go-
spodarcze do form fantazyjnych, nawiązujących do 
architektury kościołów i pałaców. Powołując się na 
Władysława Kopalińskiego, Stefan Gełdon objaśnia, 

że szopka to m.in. teatr lalek ukazujący sceny zwią-
zane z ewangeliczną i ludową tradycją Bożego Na-
rodzenia, dawniej zwykle przenośny, obnoszony po 
domach przez kolędników, znany prawdopodobnie 
od XVI wieku, wiążący się z tradycją średniowiecz-
nego misterium religijnego grywanego przez lalki, 
mający w różnych okolicach Polski charakterystycz-
ne dla nich cechy.

W „Poradniku Lalkarza” Stefan Gełdon omawia lalki 
szopkowe, przedstawia ich konstrukcję. Wspomina 
też o szopkowych lalkach cieniowych. Dużo uwagi 
poświęca misternie wykonanej, bogato zdobionej 
szopce krakowskiej, jej konstrukcji i lalkom. Obo-
wiązkowy w szopce krakowskiej klimat bożonaro-
dzeniowy – pisze – uzyskuje się przez umieszcze-
nie w jej centralnym miejscu Dzieciątka Jezus, Marii 
i Józefa. Są to postacie, bez których pełna przepychu 
oprawa szopkarska nie miałaby sensu. Wszystkie 
inne figurki są jedynie dodatkową dekoracją szopki 
i ożywiają jej poszczególne kondygnacje. (…) Dobrze, 
żeby przynajmniej część figurek w szopce była ru-
choma. Wtedy sprawiają wrażenie żywego uczest-
nictwa w szopkowym misterium.

Uwagę autora zajmują szopki mechaniczne. Można 
je podziwiać w kościołach w karju i za granicą, m.in. 
w wambierzyckiej Kalwarii, w kościele ojców kapu-
cynów w Warszawie i w kościele ojców redempto-
rystów w Toruniu. Jako ciekawostkę podaną przez 
Stefana Gełdona należy przyjąć informację o naj-
większej szopce na świecie – w rzymskiej bazylice 
Kosmy i Damiana.

W kościołach można oglądać żłóbki, szopki uru-
chamiane na czas Bożego Narodzenia. Ciekawe wy-
stawy przygotowują muzea, np. toruńskie Muzeum 
Okręgowe przed kilku laty eksponowało szopki kra-
kowskie, toruńskie Muzeum Etnograficzne im. Marii 
Znamierowskiej-Prufferowej wystawę przywożo-
nych przez misjonarzy szopek z różnych stron świa-
ta. Choć w szkołach, ośrodkach kultury, parafiach są 

przygotowane widowiska bożonarodzeniowe, to jed-
nak już nieczęsto można spotkać kolędnika z szopką, 
której tradycję przywołał Stefan Gełdon.

TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY

Szopka w Nowem
Jerzy Rochowiak

(Przedruk z „Biuletynu Informacji Kulturalnej” nr 1-2/2015)

TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY
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Teatr to synteza wielu gałęzi sztuk, podporządkowa-
nych jednej wspólnej idei, zawartej w treści utworu 
dramatycznego.

W przeciwstawieniu do niektórych innych gałęzi 
sztuki (np. do malarstwa), widowisko teatralne two-
rzy się zespołowo, wysiłkiem grupy, w skład której 
wchodzą nie tylko aktorzy, ale plastycy i muzycy 
oraz cały sztab pracowników pomocniczych. Całość 
pracy koordynuje reżyser, który w większości wy-
padków jest równocześnie inscenizatorem danego 
widowiska. Reżyser, scenograf i kierownik muzyczny 
to sztab generalny, a naczelne dowództwo sprawuje 
ten pierwszy.

W ciągu wielu wieków tworzenia się teatru i jego 
rozwoju, w zależności od przywiązywania większej 
wagi do jednej z gałęzi sztuk wchodzących w skład 
widowiska – ukształtowały się pewne odmiany te-
atru takie jak balet, opera, teatr dramatyczny, teatr 
rapsodyczny, teatr lalek itp. W związku z tym w szta-
bach kierowniczych widowisk waga poszczególnych 
wartości ulegała pełnym przewartościowaniom.

I tak na przykład, w realizacji pewnych wizji scenicz-
nych w teatrze dramatycznym można obejść się bez 
kierownika muzycznego, jeżeli reżyser zrezygnował 
z muzyki jako środka wyrazu artystycznego. Zupeł-
nie inaczej jednak sprawa kierownika muzycznego 
(dyrygenta) będzie wyglądała w operze lub balecie.
Również i rola scenografa może być zawężona do 
minimum, na przykład w teatrze rapsodycznym, je-
żeli teatr ten gra jedynie na tle kotar (plastyka ruchu 
scenicznego do scenografa nie należy).

A spróbujcie obejść się bez scenografa w teatrze lalek.

Właśnie z takiego układu sił wyprowadzili sobie nie-
którzy plastycy fałszywe wnioski i uzurpowali prawo 
pierwszeństwa scenografa w teatrze lalek. Oczywi-
ście zostało to już przedyskutowane i wyjaśnione.
Teatr lalek to specjalny rodzaj teatru plastycznego, 
gdzie dominują pierwiastki apollińskie. Oczywiście 
nie rezygnuje i z pierwiastków dionizyjskich, po-
dobnie jak teatr dramatyczny. Wręcz przeciwnie, 
korzysta z nich bardzo chętnie, stwarzając możność 
wzajemnego przenikania się tych dwóch pierwiast-
ków. Ale aktorem w tym teatrze jest lalka i dlatego 
przywiązuje się w nim ogromna wagę do ruchu i ge-
stu, bo teatr lalek – to ożywianie plastyki, ożywianie 
ruchem oraz działaniem trwającym w czasie i w nie-
ograniczonej przestrzeni (jeśli chodzi o wyobraźnię 
plastyka) na ograniczonym kulisami odcinku sceny.

Oczywiście ruch i gest jest pieczołowicie pielęgno-
wany i w innych teatrach, ale tam mamy do czynienia 
z ruchem i gestem ludzi; odpowiednio stylizowanym, 
zależnie od okoliczności, stylu gry lub sytuacji.

Inaczej jest w teatrze lalek.

Chcąc omówić choćby pobieżnie ruch i gest w teatrze 
lalek, musimy zwrócić uwagę na stosunek człowieka 
do jego otoczenia. Ogólnie biorąc w większości wy-
padków otaczające nas przedmioty cechuje bierność 
(w wyjątkowych tylko wypadkach bywa odwrotnie). 
Jedynie ruch zmienia ten stosunek, pozornie oży-
wiając przedmioty, a w rzeczywistości nadając im 
siłę i energię kinetyczną. Stąd zabobonny lęk ludzi 
prostych przed pierwszymi środkami lokomocji po-
ruszanymi nieznaną im siłą.

W wypadku, kiedy aktorem jest lalka (przedmiot mar-

twy), ożywa ona wolą animatora. Naturalnie ożywa 
pozornie, to nam jednak w odbiorze sztuki wcale nie 
przeszkadza. Bo czymże jest sztuka teatralna, jeżeli 
nie pozorem rzeczywistości, silniejszym od niej sa-
mej. Wszak przygodna śmierć przechodnia na ulicy 
nie wzruszy nas bardziej niż śmierć aktora na scenie, 
poprzedzona odpowiednimi sugestiami.

Pomijając naukową systematykę ruchów, odnoszą-
cą się do żywych ludzi (których wyobrażają lalki), 
opracowana przez wielu teoretyków – począwszy 
od nie zachowanej niestety do naszych czasów roz-
prawy Cycero (De gestu historionis) po znaną nam 
wszystkim pracę Sergiusza Wołkońskiego („Czło-
wiek wyrazisty”) włącznie – dobry animator wie, że 
analizując ruch można o nim powiedzieć to samo, 
co o żywym słowie. Ażeby był interesujący, musi 
być wyrazisty, zmienny w tempie, musi mieć swoje 
gradacje i statyczne pauzy. Zależnie od okoliczności 
może być miękki lub sztywny, stosowany z umiarem 
lub przesadą itp.

Ruch lalki inny aniżeli ruch istoty żywej (bo inna jest 
anatomia lalki) winien oddawać zasadniczo tylko 
schematy ruchów. Przez to staje się bardziej czytel-
ny niż ruch aktora żywego, który siłą rzeczy automa-
tycznie zabarwia go elementami swojej osobowości, 
najczęściej zupełnie zbytecznymi. (Stąd wywodzi się 
dążenie Craiga do zastąpienia aktora marionetką).

Rzecz jasna, że od konstrukcji lalki zależy, czy będzie 
ona miała ruchy groteskowe, czy patetyczne. Kon-
strukcja lalki, podobnie jak jej wygląd, tzn. realizacja 
plastyczna wizji inscenizatora – musi być zgodna 
z jej przeznaczeniem teatralnym.

Po drugiej wojnie światowej ustalił się wśród wielu 
lalkarzy pogląd, że domeną teatru lalek jest wyłącz-
nie groteska, fantastyka baśni i – przeciwległy jej 
biegun – satyra. I to wszystko.

Zaciążył tu autorytet Obrazcowa. Według tej teo-

rii lalki mogą grać „Króla jelenia”- Gozziego, sceny 
z dantejskiego „Raju”, „Rycerza w tygrysiej skórze”- 
Rustaweliego lub współczesne satyry – natomiast 
nie mogą udźwignąć brzemienia dramatu lub tych 
sztuk, gdzie bohaterami są współcześni nam ludzie.
Tak twierdził Obrazcow, choć na pewno wiedział, że 
teatr lalek niejednokrotnie wystawiał różnego rodza-
ju dramaty, jak również tragedie antyczne.

Jednakże i ostatnie doświadczenia lalkarzy różnych 
krajów wykazały, że jeżeli koncepcja plastyczna 
i konstrukcja lalki będzie zgodna z przeznaczeniem 
teatralnym, z charakterem i stylem sztuki i jeże-
li sama sztuka będzie przystosowana do wymagań 
sceny lalkowej – teatr lalek udźwignie każde brzemię.
O wartości lalki scenicznej decyduje realizacja wizji 
plastycznej inscenizatora, w ktorej muszą się mie-
ścić możliwości ruchowe lalki. Lalka musi posiadać 
w sobie „zadatki do gniewu i pogody, błazeństwa 
i cierpienia, o ile sztuka tego zażąda” – jak to określił 
kiedyś Ali Bunsch.

Istnieje wiele odmian lalek scenicznych. Z nich naj-
popularniejsze są: marionetki i kukiełki, pacynki 
i ostatnio bardzo rozpowszechnione jawajki. Te czte-
ry rodzaje lalek stosują prawie wszystkie polskie te-
atry lalek. Dwie pierwsze: marionetki i kukiełki, stały 
się nawet w mowie potocznej nazwą lalek scenicz-
nych w ogóle i dopiero rozwój teatru lalek w Polsce 
Ludowej zmusił interesujących się ta dziedzina sztu-
ki do stosowania nadrzędności terminu lalka sce-
niczna. Lalka sceniczna z kolei może być marionetką, 
kukiełką, pacynką lub jawajką. Podobnie też i nazwę 
teatr lalek stosuje się jako nadrzędną, odnoszącą się 
do każdego teatru, w którym aktorami są lalki, bez 
względu na to, jakie odmiany lalek w tym teatrze wy-
stępują. Jeżeli w takim teatrze występuje tylko jeden 
rodzaj lalek – wówczas możemy mówić o teatrze 
marionetek, kukiełek itp.

Marionetki z jednej strony podlegające, jak wszyst-
ko, co jest materią, prawu przyciągania ziemi, z dru-
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Elementy ruchu w teatrze lalek
Alfred Ryl-Krystianowski

(przedruk z miesięcznika „Teatr Lalek” nr 9/1960)
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giej strony lekceważąc sobie (pozornie) grawitacje, 
dają możność stworzenia nadzwyczajnych efektów 
w ruchach lewitacyjnych. Lewitacja dostarcza wi-
dzom sporo emocji wyzwalając odwieczne marze-
nie ludzkości o przezwyciężeniu oporów jakie sta-
wia nam fizyka. Zawieszone na nitkach, swobodnie 
unoszące się w powietrzu czarodziejskie dywany, 
przeloty balonów lub huśtające się w cyrku lalki, to 
ruchy, które fascynują nie tylko dzieci, ale i dorosłą 
publiczność. Widz siedzący na Sali bierze prze-
cież udział w tych czynnościach, śledzi sprawność 
tych ruchów (dla których pozornie opór nie istnieje) 
i zgrzytem dla niego byłoby zakłócenie ich harmo-
nii. Widz, jeśli chodzi o stronę emocjonalną, nie jest 
bierny, przeciwnie – jest bardzo aktywny. Odczuwa 
zadowolenie, gdy bohaterowi sztuki wszystko idzie 
jak z płatka, cierpi z nim razem, gdy boryka się on 
z trudnościami.

Natomiast gdy chodzi o poruszanie się marionetek 
na scenie, to lalki te, mimo że pod względem budo-
wy najbardziej zbliżone SA do schematu budowy 
człowieka są-sztywne- i zwykle parodiują ruchy 
człowieka. Posuiadają wielkie możliwości koordy-
nacji ruchów przy wielce skomplikowanym systemie 
techniki poruszania, nie wytrzymują jednak, moim 
zdaniem, konkurencji ze zróżnicowaniem i koordy-
nacja ruchów prostej w konstrukcji jawajki, pozba-
wionej ruchu nóg, możliwości stawania na rękach 
i innych gimnastycznych ewolucji, które mogą wy-
konywać marionetki. Marionetki imponują publicz-
ności przede wszystkim doskonałością techniczną.

Kukiełka na patyku, zadomowiona i unarodowiona 
w polskich szopkach ludowych, zgodnie z tradycja 
naszego narodu mająca skłonność do tańca, przy 
odpowiednio zastosowanym repertuarze odznacza 
się specjalnym urokiem, który w charakterystyczny 
dla niej sposób podkreślają bezwładne rączki i nóżki. 
Promieniuje z niej jakaś prostota i naiwność sztuki 
ludowej. Świetnie czuje się w szopce i w wodewilu 
ludowym. Występuje, a raczej występowała w ”ber-

tepach” ukraińskich i białoruskich „betlejkach”. Chęt-
nie posługuje się nią również i satyra (Zielony Balo-
nik i współczesne satyry polityczne). Pierwszy nasz 
stały teatr lalek, przeznaczony dla dzieci warszawski 

„Baj” rozpoczął swoja pracę od najprymitywniejszych 
kukiełek, które z miejsca zdobywały sobie uznanie 
wśród dzieci i pedagogów. Ci ostatni zorientowali się, 
jak wielką rolę może odegrać lalka w wychowaniu 
i kształtowaniu poczucia estetycznego dziecka.

Krótkie, drobne, a zarazem pocieszne ruchy można 
wydobyć z pacynki. Żaden rodzaj lalki nie może kon-
kurować z pacynką, jeśli chodzi o naiwny świat drob-
nych zwierzątek. Charakterystyczne ruchy łapek, 
ruchliwość głowy i tułowia świetnie oddadzą nam 
zajączka, jeża, wiewiórkę czy też inne naiwne posta-
ci ludzi-lalek. Specjalną sympatią cieszą się wśród 
dzieci z przedszkola, dzieci, które same przypomina-
ją nam trochę pacynki, gdy chodzi o gest i ruch. Zróż-
nicowanie ruchów pacynki zależy od kroju kostiumu 
i osadzenia patronów na palcach.

O możliwościach ruchowych jawajki wspomnia-
łem już porównując ją z marionetka. Nie od rzeczy 
będzie zaznaczyć, że jawajka spośród wszystkich 
omawianych lalek ma najszerszy zakres możliwo-
ści w interpretacji ruchowej różnego rodzaju sztuk. 
Rzeczywiście trudno jest zagrać antyczną tragedię 
naiwną pacynką czy kukiełką. Trudno w ogóle tymi 
lalkami zagrać sztukę, w której w rachubę wchodzi 
patetyczny gest. Taki gest daje się wydobyć z jawajki. 
Jednym słowem zasięg możliwości ruchowych tego 
typu lalek jest znacznie szerszy, chociaż nie potrafi 
ona w niektórych przypadkach zastąpić marionetki. 
Zasięg marionetki pod tym względem jest o wiele 
większy niż kukiełki czy pacynki, ale mniejszy od 
jawajki. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o prostotę koor-
dynacji ruchów i ich płynność, to jawajka pod tym 
względem przewyższa wszystkie inne odmiany lalek.

Jawajka, choć jej konstrukcja najbardziej odbiega od 
schematu anatomii prawdziwego człowieka, pomi-

jając kwestię nóg, stwarza najbardziej pozory ruchu 
zbliżonego do naturalnego ruchu człowieka. Dziś na 
naszych scenach jest to najpopularniejsza lalka. Za-
wdzięcza to właśnie możliwości koordynacji ruchów 
głowy, tułowia i rąk. Możliwość tej koordynacji ist-
nieje i w marionetce, ale ma już nieco inny charak-
ter (groteskowy). Prócz tego jawajka jest lalką po-
ruszana od dołu i może grać na tej samej scenie co 
pacynka i kukiełka, zaś marionetka wymaga specjal-
nej tylko dla niej przystosowanej sceny. Oczywiście 
w wielu wypadkach stosujemy w jednej sztuce różne 
odmiany lalek, wykorzystując różne właściwości ich 
konstrukcji.

Reżyser i inscenizator oraz plastyk teatru lalek, pla-
nując wystawienie jakiejś sztuki lalkowej, musi opie-
rając się na dotychczasowych doświadczeniach, 
zadecydować, jaki rodzaj lalek będzie odpowiadał 
danej postaci, charakterowi i stylowi wystawianej 
sztuki. Dobrze byłoby, gdyby nawet autor scena-
riusza znał wszystkie techniki lalkarskie, ponieważ 
ruch i gest danej lalki w zależności od skojarzenia 
go z charakterem postaci będzie nasuwał wyobraźni 
autora poszczególne sytuacje podkreślające cechy 
tej postaci, tak w dialogach jak i w inscenizacji wyni-
kającej ze scenariusza.

To, że ruch lalki zależny jest nie tylko od inwencji ani-
matora, ale też i od jej konstrukcji, możemy doskona-
le zaobserwować w tańcu lalek. Taniec taki posiada 
wielkie walory estetyczne. Analizując estetykę tańca 
dojdziemy do wniosku za teoretykami sztuki, że nie 
pantomima wspomagająca taniec oparty na muzyce, 
ale harmonia ruchów jest jego podstawą. Naturalnie 
ruchów typowych dla danego typu lalki. Harmonia ta 
jest zgodna z ich budową, możliwościami ruchowy-
mi, możliwościami stwarzania złudzeń. Balet Japo-
nek z „Dwóch Michałów”, kapitalny taniec fok z „Tara-
bumby” oraz balet dziewic Budur z „Cudownej lampy 
Aladyna” dają nam tego klasyczne przykłady. Siła 
wyrazu najprostszych środków stosowanych w tych 
tańcach – jest olbrzymia.

Teatr lalek zawdzięcza swoje istnienie chęci ożywie-
nia martwych przedmiotów. Ożywienie plastyczne-
go tworu, jakim była mniej lub więcej niezdarna rzeź-
ba, stworzyło podstawy teatru lalek. 

„Cyrk Tarabumba” grany w wielu wersjach w krakow-
skiej „Grotesce” (zawsze ze wspomnianymi fokami), 
swoje powodzenie w dużej mierze zawdzięcza ki-
netycznej stronie widowiska. Synchronizacja ruchu 
z muzyką stworzyła czar widowiska „Kolorowe pio-
senki” w „Arlekinie”. Płaskie, witrażowe laleczki, po-
zbawione teoretycznie trzeciego wymiaru, wycza-
rowaly w łódzkim „Arlekinie” widowisko stojące na 
pograniczu teatru lalek i filmu rysunkowego, filmu 

– który jest tylko epigonem teatru lalek, bo najpierw 
teatr lalek ożywił rzeźbę, a potem dopiero film rysun-
kowy zdobył się na ożywienie rysunku na ekranie. 
Film w ogóle zawdzięcza swoje istnienie teatrowi la-
lek. Najprostszym prototypem dzisiejszego kina był 
wschodni teatr cieni, który do dzisiejszego dnia przy-
kuwa uwagę licznych widzów na Jawie, w Chinach, 
w Turcji, a nierzadko i u nas w Europie.

Tak więc wyobraźnia ludzka nie zadowoliła się stwo-
rzeniem rzeźby czy rysunku – przedstawiały one 
bowiem jedynie niezmienne momenty przejawów 
życia, uchwyconego w naszym otoczeniu. Żeby 
przedstawić jakąś akcję trwającą w czasie, trzeba 
było koniecznie włączyć w to ruch. Ruch jest zwią-
zany nierozerwalnie z czasem.

Lalka w ręku dziecka zawsze dawała możność oży-
wienia jej ruchem bez potrzeby uciekania się do 
skomplikowanych środków technicznych i dlatego 
powstanie teatru lalek nie było tak ściśle związane 
z rozwojem techniki, jak ożywienie rysunku na ekra-
nie. To ożywienie całymi wiekami cierpliwie czeka-
ło na stopniowy rozwój techniki. Dopiero od „latarni 
magicznej” do teatru Reynauda rozwój techniki w tej 
dziedzinie posuwał się stosunkowo bardzo szybko., 
prowadząc do zabójczego tempa, związanego z wy-
nalazkiem fotografii i uzależnionych od niej pierw-
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szych „iluzjonów”, przekształconych później w dzi-
siejsze kina.

A o cóż chodziło. O taką tylko drobnostkę, żeby włą-
czyć do rysunku element ruchu. Teatr lalek potrafił 
zrobić to o wiele, wiele wieków wcześniej, posługując 
się trójwymiarową lalką , a płaska lalka w teatrze cie-
ni pobudził wyobraźnię przyszłych wynalazców kina.
Podsumowując to wszystko, o czym wspomniałem 
pisząc o ruchu lalki, możemy stwierdzić, że kinetycz-
na strona widowiska wraz z pomysłem dramatycz-
nym, osnutym na tle jakiegoś konfliktu oraz strona 
plastyczna widowiska – są nierozerwalnym trzonem 
widowiska lalkowego.

Można w widowisku zrezygnować nawet ze słowa 
(pantomima), można obejść się bez muzyki, ale nie 
można zrezygnować z ruchu, który jest podstawą 
akcji scenicznej.

Przecież z elementów ruchu nie rezygnują nawet 
słuchowiska, które pośrednią drogą nadrabiają go 
tempem, zbliżaniem się i oddalaniem głosu oraz sze-
regiem różnych efektów akustycznych.
Element ruchu występuje też i w twórczości epickiej, 
gdzie abstrakcyjne, odpowiednio umowne słowa 
budzą go w naszej wyobraźni.
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TEATR LALEK W NASZYM REGIONIE

Moja przygoda z teatrem lalek
Aleksandra Szmaglińska

…Jak to się zaczęło? Tak jak mali chłopcy chcą zostać 
strażakami, tak ja, od zawsze chciałam grać w teatrze 
lalek. Niestety znałam ten teatr tylko z telewizji. By-
łam zauroczona! Dziecięce marzenia można było re-
alizować bawiąc się w teatr w klatce schodowej wraz 
z dziećmi z sąsiedztwa. Tata, który był stolarzem 
przynosił wystrugane kijki, mama pomagała szyć 
ubranka i wystawialiśmy te nasze bajki podwórkowe 
dla wszystkich maluchów z okolicy.

Zawsze wiedziałam, że moja dalsza edukacja i wybór 
szkoły związane będą z teatrem. Szkoły były wtedy 
tylko dwie: Białystok albo Wrocław. Ale kiedy przy-
szedł czas na decyzję, moja mama nie pozwoliła mi 
wyjechać tak daleko. Poza tym nie było nas na to stać, 
gdyż po przedwczesnej śmierci mojego ojca, wycho-
wywała mnie i brata sama. Skoro więc nie mogłam 
zostać aktorką lalkarką zaczęłam szukać innej możli-
wości spełnienia dziecięcych marzeń?

Tak oto trafiłam do domu kultury, gdzie pracuję do 
dzisiaj. Aż trudno uwierzyć, że to już 32 lata! Osta-
tecznie ukończyłam Uniwersytet Ludowy w Radaw-
nicy ze specjalnością instruktora fotografii, a następ-
nie roczny kurs specjalistyczny z zakresu teatru lalek. 
Zajęcia odbywały się w Baju Pomorskim w Toruniu 
/dyrektorem był wówczas Krzysztof Niesiołowski/. 
Spotkania prowadził Jerzy Rochowiak.

 Dlaczego lalki? Dlatego! Koniec i amen! Wiele rado-
ści sprawia mi nie tylko praca z dziećmi, ale właśnie 
samodzielne wykonywanie lalek: kukieł, pacynek itp. 
Spełniam się wtedy plastycznie i jeśli nie dopusz-
czam do czegoś dzieci z teatru, to właśnie do lalek. 
Taka ze mnie Zosia - Samosia…Hi! Hi!

Jest jeszcze aspekt psychologiczny. Byłam raczej 
nieśmiałym dzieckiem i trudno znosiłam tremę. 
Możliwość chowania się z lalką za parawanem oswa-
jała mnie z publicznymi występami. Nie był to tylko 
mój problem. Takich dzieci jest zawsze wiele i uwa-
żam, że właśnie teatr lalek jest znakomitym sposo-
bem aby scena była przyjazna i nawet stawała się 
drugim domem.

Teatr lalkowy na pewno daje więcej możliwości re-
alizatorowi. Pięknie rozbudza wyobraźnie dziecięcą. 
Mam na swoim koncie także kilkanaście przedstawię 
żywoplanowych, które są mi bliskie. Niektórzy uwa-
żają, że teatr lalkowy jest łatwiejszy, dla innych prze-
ciwnie: teatr lalek to przysłowiowa „czarna magia”…
Dla mnie to najwspanialsza przygoda!

Podobno coraz mniej teatrów lalkowych w naszym 
regionie… Nas to chyba nie dotyczy! Muszę pochwa-
lić się tym, że nasza gmina (Kamień Krajeński) nie 
jednym teatrem lalkowym słynie . Potrafimy sobie 
nawzajem przekazać wiedzę i doświadczenie w pra-
cy z dziećmi. Instruktorzy z naszych domów kultury, 
świetlic wiejskich i szkół wielokrotnie uczestniczy-
li w warsztatach teatralnych. Chociaż nie jesteśmy 
już młodymi osobami, nadal chętnie poszukujemy, 
uczymy się, rozwijamy.

Uważam, że amatorski teatr lalek ma przyszłość, ale 
musimy mieć w tym swój mały udział. Może braku-
je zwyczajnie pasjonatów teatru? Trochę to jest też 
tak, że przychodzi moda na różne zajęcia w domach 
kultury i bywa wtedy różnie. Placówki kultury wy-
chodzą naprzeciw modzie i czasem zatraca się to, 
co najprostsze, ale i najcenniejsze. To proste i wierzę 
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w to z całego serca: to dzieci są najważniejsze, także 
te, które bawią się w teatr lalkowy, które złapią bak-
cyla kukiełki. Czas poświęcony dziecku nigdy nie jest 
stracony.

Co jest najważniejsze, kiedy pracuję nad spektaklem? 
Na pewno nie sam spektakl, a tym bardziej ewen-
tualny sukces… chociaż dzieci lubią być docenione! 
Mnie najbardziej cieszy, kiedy na umówioną próbę 
schodzą się wszyscy, a ci, którzy nie mogą przybyć 

- uprzedzają. Szanuję bardzo same dzieci jak i ich 
rodziców, zawsze staram się o dobre relacje. Mogę 
się pochwalić sporą gromadą dzieci, z którymi od 
najmłodszych lat aż po średnią szkołę bawiliśmy się 
w teatr. Wyrosły i dzisiaj przyprowadzają już własne 
dzieci na zajęcia. I to jest właśnie TO! Najważniejsze.

Moje udane przedstawienia? Wszystkie udane! I nie 
dlatego, że zadufana jestem w sobie, ale dlatego, że 

każda realizacja przynosi jakiś mały sukces wyko-
nawcom. Młodsze dzieci uczą się jak przezwyciężyć 
tremę. Starsze po prostu lubią być ze sobą i … po tro-
sze ze mną? Taka mała rodzina! To właśnie cieszy! 
Nieśmiałe dziecko rozwija się i wreszcie prosi o sce-
nę w przedstawieniu, gdzie może grać w żywym pla-
nie – to cały sukces mojej pracy. Właściwie, może 
to nawet nie jest istotne czy to teatr, grupa taneczna, 
kółko fotograficzne? Ważne, że gdzieś jesteś i cze-
kasz na dzieci, a one mogą tak po prostu przyjść!

Nie tak dawno przydarzyła mi się dłuższa, roczna 
nieobecność w pracy. Chorowałam. I kto wtedy pu-
kał do moich drzwi? Moje „gąski”! Z kwiatkami i ży-
czeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Przyszły 
kolejny raz i kolejny… Tęskniły?

TEATR LALEK W NASZYM REGIONIE
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Nie ma tego złego
Zofia Wójcik

Osoby:
CZAROWNICA (BABA JAGA)
ZŁA KRÓLOWA
WILK
KASIEŃKA
HANECZKA
SMOK WAWELSKI
KRÓL KRAK
SZEWCZYK DRATEWKA
JAŚ 
MAŁGOSIA
CZERWONY KAPTUREK
BABCIA
GAJOWY
MACOCHA
KOPCIUSZEK
KRASNOLUDKI
KRÓLEWICZ
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA (głos)

Wszyscy aktorzy bez lalek przed
parawanem (mówią lub śpiewają):
Drodzy widzowie, panie – panowie
I wy, dzieciaki kochane,
Zaraz ujrzycie niezwykłe bajki,
Przedziwne – choć wszystkim znane…
Dobrze znane… O la-li…
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scena i
Wnętrze domu Czarownicy – domek z pierników. Czarownica siedzi przed szklana kulą. 
Słychać pukanie do drzwi.

CZAROWNICA  Czego tam? Pewnie to JAŚ i MAŁGOSIA. No, czego?!
ZŁA KRÓLOWA  (chrząka znacząco zza drzwi)
CZAROWNICA  A, to paniusia! Już otwieram.
ZŁA KRÓLOWA  (podaje rękę do pocałowania)
CZAROWNICA  (szarpie rękę w niezdarnym uścisku, niezadowolona)
 Witam konkurencję, witam…
ZŁA KRÓLOWA  Czy to ty jesteś BABĄ JAGĄ? Dobrze trafiłam?
CZAROWNICA  Nie można było lepiej, paniusiu…
ZŁA KRÓLOWA  Do mnie mówi się „WASZA WYSOKOŚĆ”.
CZAROWNICA Dobrze, dobrze… No, a co tam słychać w sferach, że tak powiem, rządowych?
ZŁA KRÓLOWA Marnie! Moje notowania ostatnio mocno spadły… A wszystko przez tę ŚNIEŻKĘ.
CZAROWNICA Mam tu coś, co Panią na pewno zadowoli: specjalna maść na pryszcze!
ZŁA KRÓLOWA (zainteresowana) Znikają?
CZAROWNICA Przeciwnie! Wyskakują! I to całymi stadami! No, co? Zapakować?
ZŁA KRÓLOWA (zniechęcona) E, nie… Znudziło mi się.
CZAROWNICA A cóż to się Waszej Wysokości znudziło?
ZŁA KRÓLOWA Znudziło mi się dokuczanie Śnieżce. Czego nie wymyślę, zaraz te krasnale! Zawsze ją  
 ratują. Nie wiem, co one widzą w tym pyskatym leniuchu? Kiedy mieszkała w pałacu,  
 stale tylko krzyczała na służbę i rozrzucała diademy i sobole po komnatach…
CZAROWNICA A, wie Pani, że i mnie czasem bokiem wychodzi dokuczanie Jaśkowi i Małgośce?  
 A najgorsze jest to zjadanie… bleee… (wzdryga się)
ZŁA KROLOWA A słyszała Pani, co poddani o mnie mówią?
CZAROWNICA Słyszałam, słyszałam… Najgorzej jest z dzieciakami, nie chcą słuchać bajek o czarow 
 nicach.
ZŁA KRÓLOWA Tak, tak. Nikt nas nie lubi…

Wbiegają złe siostry Kopciuszka: KASIEŃKA I HANECZKA.

HANECZKA Nie wytrzymam już dłużej pod drzwiami!
CZAROWNICA Co, znowu panienki podsłuchiwały?
KASIEŃKA … I ma cioteczka rację. Nas też nikt nie lubi. Kopciuszek przez nas płacze, a sąsiedzi  
 ledwie się nam kłaniają.
HANECZKA Najgorzej z Królewiczem – wcale nie chce na nas patrzeć.

Wchodzi znudzony WILK.
WILK A do lustra czasem zaglądacie?
ZŁA KRÓLOWA Ja – tak!
WILK Mówię do tych panienek. Kim jesteście?

KASIEŃKA Kasieńka. (dyga)
HANECZKA Haneczka. (dyga)
WILK Ach, tak. Przypominam sobie… złe siostry Kopciuszka… (nagle zauważa Złą Królową) 
 O! przepraszam. Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem Wilk, postrach dziew  
 czynek i babć emerytek. Pani, jak widzę nie należy ani do jednych ani do drugich…
 (całuje szarmancko Złą Królową w rękę)
ZŁA KRÓLOWA (zachwycona) Cóż za miły Wilk…
CZAROWNICA Daj spokój, kumie. Ona ma już męża. A poza tym i tak wiem, że najchętniej byś i ją  
 pożarł. Hii, hiii…
WILK Wcale nie! Mylisz się moja droga. Otóż postanowiłem – koniec z rozbojem. Znudziło  
 mi się!
CZAROWNICA Ale dlaczego?
WILK Dlaczego… dlaczego… (irytuje się) … Dlatego, ze nikt już nie chce słuchać bajek o złym  
 wilku. A zresztą Kapturek nie chce chodzić przez las…
CZAROWNICA (przerywa Wilkowi) To straszne!
WILK (kontynuuje) … Babcia nie chce mi nawet drzwi otwierać…
ZŁA KRÓLOWA (wtrąca) Niebywale! (zalotnie) Ja bym otworzyła.
WILK … A Gajowy kupił sobie nową strzelbę… Niezła zabawka.
WSZYSCY Cooooo?
WILK Nic, nic… (znudzony) No, a Panie, dlaczego takie smutne?

Wchodzi zapłakany SMOK WAWELSKI.

SMOK Uuuuu! Ja się tak nie bawię, mam tego dosyć! Jestem taki śliczny i milutki, a nikt mnie 
 nie kocha!, że tam czasem porwę jakąś Królewnę… to zaraz mnie siarką karmić? 
 Dratewką straszyć? A, co mam robić? Przecież jestem s m o k i e m, a nie motylkiem! 
 Uuuuu…. Nie wracam do bajki! Przytul mnie cioteczko. (przytula się do Złej Królowej)
ZŁA KROLOWA Oj, cicho już, cicho. Nie płacz.
CZAROWNICA Proszę o spokój. Widzę, że wszyscy mamy już nadszarpnięte nerwy. Nie jest dobrze…  
 Zjedzmy może po pierniczku i pomyślmy, co dalej…
ZŁĄ KRÓLOWA Proponuję – po jabłuszku (wyjmuje z kieszeni jabłka) No, co tak patrzycie? Śnieżce  
 smakowaly.
 (wszyscy jedzą pierniczki)
WILK Wracając do sprawy, nie ma tu o czym myśleć. Musimy opuścić nasze bajki. Smok  
 ma racje. Opuścić na zawsze.
ZŁA KRÓLOWA A wiecie, że to nawet świetny pomysł. Zawsze marzyłam o urlopie. Niech tam sobie  
 radzą sami, bez nas. (zaciera ręce)
KASIEŃKA Haneczko, nie będziemy musiały codziennie myć zębów!
HANECZKA Oj, tak! I paznokci nie będziemy czyścić!
SMOK (wystraszony) Ale… A jak się okaże, że oni sobie radzą bez nas?
CZAROWNICA To pójdziemy na emeryturę. Heee…
KASIEŃKA, HANECZKA A – my?
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CZAROWNICA Wy? (myśli przez chwilę) A wy – na wcześniejszą emeryturę. Oto moja czarodziejska 
 kula! (wszyscy zbliżają się do niej)
ZŁA KROLOWA Ładne cacko. Takiej jeszcze nie mam… Cóż więc zamierzasz?
CZAROWNICA Z n i k n i e m y z naszych bajek, a kula będzie nam pokazywała, co się tam bez nas  
 dzieje… Uwaga! Czaruję!
 Churum – burum! Szarum – czarum! Mary – smary! Pampalary! Nie ma nas!!!
WILK  (do widowni) Zapomnijcie o nas! (Smok płacze)
WSZYSCY (do widowni) Zapomnijcie… (odchodzą)

Wszyscy (przed parawanem):
I oto pierwsza nasza bajeczka,
Która się dzieje w Krakowie.
Zabrakło Smoka i cały Wawel
Od razu stanął na głowie…
Oj, na Glowie – o la-li…

scena ii
Wnętrze komnaty królewskiej. KRÓL KRAK siedzi na tronie. Wchodzi SZEWCZYK DRATEWKA.

KRÓL KRAK Jak śmiałeś wtargnąć przed mój tron bez zaproszenia?!
SZEWCZYK Ależ, Królu. Przecież ja jestem SZEWCZYK DRATEWKA…
KROL KRAK Dratewka czy Sznureczek… Cóż mnie to może obchodzić?
DRATEWKA A więc nic cię to nie obchodzi?
KROL KRAK Nic, a nic!
DRATEWKA Nic, a nic?
KRÓL KRAK Nic.
DRATEWKA A twoja córka?
KROL KRAK Co: „Moja córka”?
DRATEWKA Przecież mam ja uwolnić z łap smoka i potem ożenić się z nią!
KRÓL KRAK (z irytacją) Gdyby Smok ja porwał – w co wątpię – to może byś ją uratował – w co  
 wątpię – Ale Królewny nie porwał żaden Smok, ty… ty… w ł ó c z k o.
DRATEWKA … Dratewko. Ale dlaczego Smok nie porwał Królewny?
KROL KRAK Bo w Krakowie nie ma żadnego smoka. Zapamiętaj to sobie, n i t e c z k o!
DRATEWKA Dratewko! Jak to: „nie ma smoka?” Przecież był!
KRÓL KRAK Był, nie był… Kto to może wiedzieć, w s t ą ż e c z k o.
DRATEWKA Dratewko. A smocza jama?
KRÓL KRAK Nie ma!
DRATEWKA A twoja córka?
KRÓL KRAK Nie ma! Tfu! To znaczy… A cóż tobie, biedaku, do mojej córki? Moja córka to Królewna,  
 czy tak?
DRATEWKA Tak.

KRÓL KRAK A ty – biedny Szewczyk Kordonek… Tak?
DRATEWKA Tak… to znaczy – nie.
KRÓL KRAK Nie?!
DRATEWKA Tak… ale…
KRÓL KRAK No to idź już sobie, idź! I nie zawracaj mi więcej Glowy, ty… m u l i n o.
DRATEWKA (odchodzi ze spuszczoną głową) … Dratewko. Szkoda, szkoda, że nie ma Smoka. Jaka  
 wielka szkoda…

Król także wychodzi, z dumnie podniesioną głową.

WSZYSCY powracają przed parawan i mówią (śpiewają):
Następna bajka jest o Małgosi
I Jasiu, jej małym bracie.
Moi kochani, bez Baby Jagi
Bajki tej nie poznacie…
Nie poznacie – o la-li…

scena iii
Leśna polana. Wchodzą JAŚ i MAŁGOSIA. Dzieci wyraźnie czegoś szukają.

JAŚ No i co, Małgośka, znalazłaś coś?
MAŁGOSIA Dwa grzyby, ale robaczywe… I jeszcze parę szyszek, ale koło naszego domu leżą  
 ładniejsze. O, nareszcie mam! To chyba czekolada?
JAŚ Pokaż! Eee, to tylko papierek. Szukaj dalej.
MAŁGOSIA Ale to było gdzieś tutaj… Poznaję ten stary dąb.
JAŚ Masz rację, to tu. Ale, gdzie podziała się marcepanowa dróżka?
MAŁGOSIA … I, gdzie są drzewa lizakowe?
JAŚ Dziwne. Domku z pierników też nie ma…
MAŁGOSIA Wiesz co, Jasiu? Ten las jest chyba zupełnie z w y c z a j n y.
JAŚ Zaczynam żałować, że nie wyjechaliśmy do miasta.
MAŁGOSIA Ale przecież to ty najgłośniej płakałeś, kiedy rodzice chcieli się przeprowadzić… 
 A mięliśmy dostać takie piękne mieszkanie z balkonem…
JAŚ Ale w mieście nie ma Baby Jagi! Ani domku z pierników!
MAŁGOSIA Teraz tutaj też ich nie ma!
JAŚ Ale były! (płacze)
MAŁGOSIA A może to nam się tylko śniło?
JAŚ Co ty? A podwieczorek z pierników też nam się śnił? A klatka? Zobacz, jeszcze mam  
 podrapaną buzię.
MAŁGOSIA (zamyślona) Tak… Ale ja wtedy nabraliśmy! Ona wrzeszczy: „Zjem was!” A my – myk  
 z klatki!
JAŚ … Baba-Jaga do klatki – a klatka pusta!
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MAŁGOSIA Ona w krzyk: „Wy łobuzy! Smarkacze! Gdzie moja kolacja?!”
JAŚ … A my – w nogi! Ona – za nami! My – w las! Ona – na miotłę! A miotła…
RAZEM … p r z y w i a z a n a! Cha, cha, cha!
MAŁGOSIA To było fantastyczne!
JAŚ (smutno) A teraz nie ma już naszej bajki…
MAŁGOSIA Szkoda. Wiesz, ruszajmy do domu. Może jeszcze nie jest za późno na tę przeprowadzkę?
JAŚ No to – pędem! Ja pierwszy!

Wybiegają.

Wszyscy przed parawanem:
Kolej na bajkę o pięknej Śnieżce
I siedmiu jej krasnoludkach.
Szansa, by skończyć ją happy-endem
Jest jednak malutka.
Oj, malutka – o la-li…

scena iv
Las. KRASNAL wystukuje telegram.

KRASNAL Nadaję telegram! Uwaga!
 „Ratunku – stop!
 Ze Śnieżką nie da się wytrzymać – stop!
 Urodą kapusty nie okrasisz – stop!
 Pilnie potrzebna pomysłowa macocha – stop!
 Pomocy – stop!”

Wchodzą pozostałe KRASNALE z transparentami. Demonstracja.

KRASNAL I Precz ze Śnieżką!
KRASNAL II Królewny dla Królewiczów!
KRASNAL III Las dla Krasnoludków!
KRASNAL I Niech żyją producenci jabłek!
KRASNAL II Precz z flejtuchami!
KRASNAL III Ratujcie Krasnoludki!
KRASNALE Królowo! Nie opuszczaj swoich poddanych!
ŚNIEŻKA (głos zza sceny) Hej, hej! Chłopaki! Gdzie jesteście?
KARSNAL I O rety! Śnieżka!
KRASNAL II Chodu! Ratuj się kto może!

Krasnale uciekają.

Wszyscy przed parawanem:
Na pewno znacie bajkę o babci,
Co miała troskliwą wnuczkę.
Dzielny Gajowy bardzo się spieszy,
By dać Wilkowi nauczkę
Za tę Babcie … i za Wnuczkę…
Oj la-li…

scena v
Domek Babci. Babcia siedzi na łóżku, kaszle. Słychać pukanie.

BABCIA Czy to ty, moja wnuczko?
KAPTUREK (wchodzi) Tak, to ja, Babciu kochana.
BABCIA (zastanawia się) Ale czy to na pewno ty? Masz taki dziwny glos, moje dziecko.
KAPTUREK Mam chrypkę, Babuniu, ale to na pewno ja.
BABCIA Oj, a mnie się zdaje, że to ktoś inny… A jak się nazywasz, moja wnuczko?
KAPTUREK Czerwony Kapturek, babciu. Czyżbyś zapomniała? A może ty masz gorączkę? 
 Zawsze mnie tak radośnie witałaś…
BABCIA Mam swoje powody, żeby się tak upewniać. Ale wydaje mi się, że to jednak ty. Usiądź  
 przy mnie.

 Kapturek przygląda się Babci.

KAPTUREK Babciu, czy ty dobrze się czujesz?
BABCIA Niezupełnie. Chodź, przytul się do mnie.
KAPTUREK Babciu, ja się czegoś boje…
BABCIA Głuptasku, pokaż co tam masz w koszyczku…
KAPTUREK To, co zawsze. Zobacz sama. (podaje koszyk, ale sama odchodzi)
BABCIA A co ty mi tak z daleka ten koszyk podajesz?
KAPTUREK Bo ty, Babciu tak dziwnie na mnie patrzysz.
BABCIA Cóż to dziecko dzisiaj plecie? Podejdź tu wreszcie do mnie!
KAPTUREK Ale ty masz takie duże zęby, Babciu…
BABCIA Czy ja wiem? Zawsze takie miałam!
KAPTUREK Możliwe, ale oczy… masz też jakby większe…
BABCIA Ja chyba zwariuję. Rozchoruję się na dobre. Przestań mnie denerwować i powiedz, 
 co masz dla mnie. Przyniosłaś moją ulubiona rzodkiewkę?
KAPTUREK Tak, jest w koszyku.
BABCIA (wyjmuje jedzenie z koszyka) Mięso?! Przecież ja nie znoszę mięsa!
KAPTUREK (rzuca się Babci na szyję) A jednak to jesteś ty, Babciu!
BABCIA Przestań, bo mnie udusisz. A ty myślałaś, że kto?
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KAPTUREK … że – WILK! (zawstydza się) No, że nikt. Może napijesz się kompotu?

Wpada Gajowy ze strzelbą.

GAJOWY Łapy do góry, wstrętne wilczysko!
BABCIA A pan do kogo?
GAJOWY Do ciebie, potworze! (celuje w Babcię)
KAPTUREK Jak pan śmie!
GAJOWY Albo do ciebie, bestio! (celuje w Kapturka) O rety! Co tu się dzieje? Dwa wilki?!
BABCIA Jakie wilki? Co pan, panie Gajowy wygaduje?
 Znajomych pan nie poznaje? Wszyscy dzisiaj powariowali…
GAJOWY To jego tu nie ma?
KAPTUREK Kogo?
GAJOWY Wilka!
BABCIA Nie ma i nie będzie. Na pewno.
GAJOWY Ale, co ja mam powiedzieć moim wnuczkom? … Kapturek przyniósł Babci obiadek 
 i ona go zjadła? Przecież w tym nie ma niczego ciekawego, strasznego… Ani w ogóle – 
 niczego. Na pewno żadna z was nie jest wilkiem?
BABCIA Na pewno!
GAJOWY Szkoda, doprawdy szkoda. A tak chciałem być dzielnym Gajowym i uratować Babcię,  
 Kapturka z paszczy potwora…
 A tu taka przykra niespodzianka… Jaka szkoda…

Wychodzi załamany. 

WSZYSCY:
Kopciuszek czeka, jedzie kareta –
To tylko w bajkach się zdarza.
Lecz, co się dzieje? Czemu Królewicz
Nie ciągnie jej do ołtarza?
Do ołtarza – o la-li…

scena vi
Salon mieszczański. KOPCIUSZEK zamiata podłogę. Wygląda przez okno.

KOPCIUSZEK Gołąbki, chodźcie tu do mnie, kochane ptaszki.
MACOCHA Kopciuszku, kochanie, co ty tam robisz?
KOPCIUSZEK wołam gołąbki.
MACOCHA Ale po co?
KOPCIUSZEK Będą mi potrzebne przy wybieraniu maku z popiołu…
MACOCHA Ależ kochanie, mówiłam ci już, że nigdy więcej nie będziesz musiała tego robić. 

 Zapomniałaś?
KOPCIUSZEK Nie zapomniałam, ale ja już przyzwyczaiłam się do ciężkiej pracy i nie mogę tak od  
 razu odzwyczaić się…
MACOCHA No, dość tego. Jeszcze tylko brakuje, żeby Królewicz dowiedział się o tym. (słychać  
 orszak królewski) O! Właśnie się zbliża! Szybko, biegnij i ogarnij się trochę.

Wchodzi KRÓLEWICZ.

KRÓLEWICZ Witam. Przybyłem, aby zapytać, czy mieszkają tu jakieś młode panny?
MACOCHA Ależ tak, prosimy, prosimy… Wasza Wysokość. Trzy piękne córeczki… Ale tak bym  
 chciała, żeby ten pantofelek pasował na mojego kochanego Kopciuszka. Oto ona…

Wchodzi wystrojony KOPCIUSZEK.

KRÓLEWICZ (zdziwiony) A tamte dwie panny?
MACOCHA Tamte? Jakie: „tamte”? A… wyjechały. Tak. Wyjechały i nieprędko wrócą. Może nawet  
 wcale…
KROLEWICZ Ale ja musze przymierzyć pantofelek wszystkim pannom.
MACOCHA Ale po co? Przecież na Kopciuszka pasuje jak ulał! Bierz ją Panie za żonę, nie będziesz 
 żałował!
KRÓLEWICZ Ale ja powinienem zrobić dobry uczynek. Muszę ożenić się z panna biedną i nieszczę 
 śliwą, a ta jest bogata i szczęśliwa…
MACOCHA Oj, Królewiczu, cóż to za fanaberie!
KRÓLEWICZ No, to ja, ja… ja się jeszcze zastanowię, dobrze? Żegnam. (szybko wychodzi)
MACOCHA Masz ci los! Zastanowi się…
KOPCIUSZEK I dlaczego one wyjechały?! Gdyby Królewicz zobaczył, jak mi dokuczają moje złe
 siostry na pewno by się ze mną ożenił! Nigdy już nie zostanę Królewną… Może najwy 
 żej poprosi o moją rękę jakiś szewczyk albo kowal… A to będzie takie nudne i zwyczaj 
 ne… Szkoda. (wychodzi zatroskana)

scena vii
Wbiegają postaci ze Sceny I. Podniecone rozmawiają z ożywieniem.

SMOK Słyszeliście? Dratewka powiedział: „Szkoda!” Naprawdę! Już wracam, Szewczyku ty  
 mój kochany. Już biegnę! Pa, pa, kochani. Lecę do Krakowa… (wybiega, odlatuje)
CZAROWNICA Coś podobnego, poleciał! A jak mu się zaraz humor poprawił!
KASIEŃKA Wiesz co, ciotuniu? Stęskniłam się za moja Mateczka…
HANECZKA Ja też, wracajmy. Kopciuszkowi się w głowie przewraca.
KASIEŃKA Tak, tak. Sami widzieliście! Do zobaczenia!

Wybiegają.
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WILK Wiesz, siostro, właściwie to jakoś nabrałem apetytu. A ten Gajowy to nawet równy
 gość… Nie gniewajcie się moje piękne panie, ale opuszczam was. Nie mogę sprawić  
 człowiekowi zawodu… Żegnam! (odchodzi)
CZAROWNICA Widziała, paniusia? Jak to mało do szczęścia potrzeba! Zaraz zaparzę herbatkę, za 
 praszam do stołu…
ZŁA KRÓLOWA Niestety… Nie mogę zostać ani chwili dłużej. Wzywają mnie obowiązki państwowe.  
 Sama pani widziała – poddani mnie potrzebują… Aha, zapomniałabym… Wspomniała 
 pani o jakiejś maści na pryszcze…
CZAROWNICA A tak, tak… proszę – oto ona.
ZŁA KRÓLOWA A tę kulę – rekwiruję! Żegnam!

Wychodzi wyniośle. Czarownica zdziwiona i zła odprowadza ja wzrokiem.

CZAROWNICA Widzieliście?! Kulę mi zabrała, małpa jedna! I co mi teraz pozostało? Zaraz, zaraz…  
 Przecież Jasiek i Małgośka też mówili: „Szkoda!”. Kochane dzieciaki, nie ma co! Może  
 jeszcze nie wyjechali do tego miasta? Lecę do nich! Pa?

(odlatuje na miotle)

Finał! WSZYSCY przed parawanem.
Poszło wilczysko, nie ma tez smoka,
Co ryczał ile miał siły.
Wszystkie paskudy, strachy, szkarady
Do swoich bajek wróciły.
Powróciły – o la-li…
Pora na wnioski, pora na morał,
Bo już pożegnać się przyszło.
Wiedzcie, że nie ma takiego złego,
Co by na dobre nie wyszło!
O – la-li-li, o la-li…

koniec
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