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Bydgoska edycja „Miłośnika teatru lalek” jest już trzecią wersją tego lalkowego 
periodyku. Pierwsza nosiła nazwę „Miłośnik teatru lalek, cieni i iluzji” i była wydawana w 
Powiatowym Domu Kultury w Strzelcach Opolskich w nakładzie stu egzemplarzy. 
Wydaliśmy dwanaście numerów w formacie A4.

Drugą edycję „Miłośnika teatru lalek” liczącą osiem numerów w formacie A5
i nakładzie dwustu pięćdziesięciu egzemplarzy wydała Mała Poligrafia Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Opolu.

Trzecią - doskonalszą od poprzednich - wydaje od 1997 roku Sekcja Literacko-Teatralna 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Dotychczas tzn. do końca 2008 r. ukazało 
się dwanaście numerów formatu A4 w nakładzie czterdziestu - sześćdziesięciu egzemplarzy 
każdy.

Bydgoski „Miłośnik” jest redagowany przez kolegium redakcyjne , w którego skład 
wchodzili ; Stefan Gełdon, Renata Rybacka, Dominika Wojtowicz, Marcin Bembnista, Jacek 
Małachowski i Barbara Sobotka oraz instruktorzy teatralni działający w regionie kujawsko- 
pomorskim. Oprawę plastyczną zapewniają Bożena Januszewska i Hanna Paruck

W kolejnych numerach „Miłośnika” podejmowałem się m in. opracowania stałych pozycji 
takich jak. techniki teatru lalek, mały słownik teatru lalek, teatr lalek w zwierciadle prasy, a 
także relacjonowałem Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lałkarzy.
Stałymi pozycjami były zawsze informacje o działalności amatorskich teatrów lalek naszego 
regionu oraz propozycje repertuarowe.
Poza tym zamieszczaliśmy szereg artykułów o tematyce lalkarskiej. Oto niektóre z nich: „Z 
notatnika działań lalkarskich” (S.Gełdon), „Jak przygotować pierwszy spektakl” oraz 
„Instruktorski teatr lalkowy GRABA” (R. Rybacka),”Lalkarskie biesiadowanie” 
(J.Rochowiak), „Więcej czasu na lalki”- przedruk (K.Gryko), „Teatr lalek - program dla klas 
I-III” i „Teatr lalek i moi mali artyści”(J.Derzewska), „Amatorskie teatry lalek naszego 
regionu” (M.Bembnista i D.Sałasińska), „Świat teatralnej cudowności”- przedruk (J Pochroń), 
„Moja puławska przygoda z teatrem lalek” (M.Bembnista), „Program edukacji teatralnej w 
klasach IV-VI” (A.Kwiatkowska), „Lalka i Quasi lalkarze” S.Gełdon), „Kieszonkowy teatr 
lalek”- przedruk (R.Raduszewski), „Teatralne święto w Nowem” (A.Laskowska).

Z radością stwierdzam, że bydgoski „Miłośnik teatru lalek”, powołany do życia na 
pierwszym posiedzeniu Klubu Lalkarza dnia 25 kwietnia 1997r. w Wojewódzkim Ośrodku 
Kultury w Bydgoszczy, nadal jest przydatny i wciąż spełnia te same podstawowe funkcje.

Służy wszystkim miłośnikom teatru lalek, nauczycielom i instruktorom prowadzącym takie 
grupy w naszym regionie - a zwłaszcza tym początkującym, którzy mają dużo zapału, ale 
mało doświadczenia. Materiały zamieszczane w naszym periodyku pomagają w poszukiwaniu 
metod i form działania. Proponowane przez nas scenariusze ułatwiają dokonywanie 
właściwych wyborów repertuarowych. Wokół „Miłośnika” skupiają się i integrują ludzie 
zainteresowani teatrem lalek na co dzień rozproszeni w odległych od siebie szkołach i 
placówkach kultury.
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Stefan Gełdon

Teatr przedmiotów
Teatr rzeczy
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Świat przedmiotów dokonał również inwazji na baśń, przede wszystkim 
na baśnie andersenowskje. Częściowo były to różnego rodzaju figurkj jak, 
Ołowiany Żołnierzyk J&miniarczykczy (Pastereczką, ale wiele z nich należało 
do rodziny przedmiotów codziennego użytku,jakjśtara Latarnia, kołnierzy 
(Podwiązka, Szczotka i Skarbonka. W wielu baśniach Andersena przedmioty 
wiodą rozmowy, spierają się, a czasem dają teatralne przedstawienia.

zasadzie nie są one alegoriami ludzkjcń właściwości. Są sobą, to znaczy 
są przedmiotami, które otrzymały od poety dar poruszania się i dar mowy.

(-) Henryk Jurkowski.



Stefan Gełdon

Teatr przedmiotu - Teatr rzeczy

Teatr przedmiotu czy teatr rzeczy? Według Słownika języka polskiego (tom 3) 

"Przedmiot to rzecz postrzegana zmysłami jako odrębny element rzeczywistości: 

przedmioty codziennego użytku, temat, treść, wątek czegoś, zagadnienie, przedmiot o
zabiegów, starań, itd." Natomiast według Julii Didier (Dictionaire de la philo- 

sophie)termin "przedmiot nie oznacza tego samego co termin realny (coś realnego)... 

Przedmiot jest zawartością naszej myśli i przeciwstawia się podmiotowi myślącemu, 

pod tym względem może oznaczać wrażenie lub uczucie, a niekoniecznie przedmiot 

realnie istniejący." Cytowany wyżej Słownik języka polskiego stwierdza, że rzecz 

to przedmiot materialny, często w przeciwstawieniu do istoty żywej. Również Ency

klopedia powszechna PWN podaje, że "Rzecz to wyodrębnione materialna część przyrody 

w stanie pierwotnym lub przetworzonym, stanowiąca samoistne dobro. ... Nie są 

rzeczami dobra niematerialne."

A więc TEATR PRZEDMIOTU czy TEATR RZECZY?

tftym zeszycie techniki teatru lalek zamierzam przedstawić przedmioty materialne 

i rzeczy, które mogą funkcjonować w teatrze. Będą to przedmioty realne i rzeczy, 

ich modele i atrapy, czy też przedmioty i rzeczy ucharakteryzowane.

W dalszych rozważaniach ograniczę się do technicznej strony teatru przedmiotu 

i rzeczy. Natomiast chcącym bliżej poznać teoretyczne zagadnienia teatru przedmiotu 

i rzeczy odsyłam do opracowań wyszczególnionych w bibliografii tego zeszytu.

Teatr przedmiotu i rzeczy postaram się przybliżyć w oparciu o niżej wymienione 

zagadnienia::

1. Przedmiot - rzecz, jako element gry teatralnej

2. Atrapy (imitacje) konkretnych rzeczy

3. Animacja przedmiotu - rzeczy

4. Etiudy z przedmiotem - rzeczą

5. Lalki z rzeczy

6. Propozycje repertuarowe dla teatru przedmiotu i rzeczy
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Przedmiot - rzecz, jako element gry teatralnej

Przedmiot w teatrze jest wykorzystywany 

jako znak, symbol, rekwizyt, dekoracja, jako 

rzecz codziennego użytku, a także jako główny 

bohater akcji scenicznej.

Lalkarze korzystają z przedmiotów w celach 

teatralnych, najczęściej zmieniają ich funkcję. 

Lalkarz ożywiając dany przedmiot przekształca go 

w lalkę - postać sceniczną, która może powstać 

z tkaniny, ubioru, narzędzia, naczyń i przyborów, 

zabawek dziecięcych, owoców i warzyw, wypieków, 

mebli, książek i gazet oraz wielu innych rzeczy.

Elżbieta Olinkiewicz w Słowniku teatr i dramat 

pisze między innymi: "Przedmiot w teatrze w zale

żności od rodzaju spektaklu, konwencji teatralnej, 

założeń inscenizacyjnych może nosić cechy imito

wania świata, np. w teatrze naturalistycznym, 

ale może być też znakiem symbolicznym lub meta

forycznym, gdy podczas gry podlega manipulacjom, 

staje się rekwizytem, może być częścią dekoracji, 

maszynerii teatralnej, może tworzyć rzeczywistość 

teatralną istniejącą ponad częścią znaczeniową: 

gdy uczestniczy w grze podmiotowo, może stawać 

się częścią abstrakcji scenicznej, może też 

obrazować stany emocjonalne postaci. Zwykle nie 

ogranicza się do sfery znakowej przedstawienia 

i nie bywa wykorzystywany wyłącznie w funkcji 

mimetycznej, często może realizować funkcje 

odległe od rzeczywistych i mieć wiele sensów, 

np. symboliczny, metaforyczny, zabawowy, itp.

W zaleności od konwencji spektaklu oraz sko

jarzeń widza tworzy dodatkowe znaczenia teatralne." 
Tak więc jak pisze H.Jurkowski (TL2/^"Na scenie 

przedmiot użytkowy wizualnie pozostaje sobą. 

Zatem percepcja w teatrze przedmiotów, w pierw

szych chwilach, dotyczy tego, co wiemy o przed

miotach i tego, co w pierwszej chwili widzimy 

na scenie. W toku gry aktor - animator sugeruje

Fot.1. Budapeszteński Teatr Lalek
Ligeti-Szilagyi:"Przygoda"
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nam inne znaczenie przedmiotu, wynikające z odgrywanej anegdoty czy fabuły.”

Atrapy (imitacje) konkretnych rzeczy

W wielu spektaklach teatralnych jego realizatorzy korzystają z imitacji rzeczy 

i przedmiotów. Mogą to być dekoracje na przykład: drzewa, domy itp. (ilustr, 2)

Pot.2. Atrapy drzew jako dekoracja na scenie parawanowej

Zdarza się, że zespoły teatralne realizują przedstawienia, w których występują 

niby-atrapy przedmiotów. Na Rys.4. pokazano takie niby-atrapy mebli wykonanych 

z kartonowych pudeł: na przykład stolik to blat wycięty z kartonu, a komoda to pudło 

z wyciętymi otworami i narysowanymi szufladami.

Pokazane na rysunkach niby-atrapy są ściśle związane i ich animatorami.
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Rys.4* Niby-atrapy mebli z ich animatorami.

Animacja przedmiotu - rzeczy
Dzięki animacji przedmioty - rzeczy stają się lalkami teatralnymi. Amerykański 

lingwinista Benski twierdzi, że "każda rzecz może być lalką, bo nie zależy to od 

jej właściwości, ale od woli człowieka".

Ożywianiem przedmiotu zajmuje się aktor-animator, obecnie często widoczny dla 

widza. Animator stosuje odpowiednią technikę poruszania danego przedmiotu - rzeczy, 

np. wersalka mówi poruszając połą siedzeniową, szafka mówi (porusza) szufladką, 

garnek porusza przykrywką, itd.

Bardzo przystępnie i ciekawie o animacji przedmiotu mówi Beata Pejcz w pracy 

zbiorowej "Warsztaty edukacji twórczej" ..."Po dokładnym poznaniu konkretnego 

przedmiotu wypróbuj możliwości jego czystego ruchu (taki ruch, który jest natura

lnie przypisany przedmiotowi, a powstaje w wyniku popchnięcia, podrzucania itp.)

- Połóż się na podłodze, postaraj się doprowadzić do stanu pełnego relaksu (ciężkie 

nogi, ręce, głowa...). Teraz wyobraź sobie, że "wypływa" z ciebie życie. Zapominasz 

siebie. Zapominasz, jak zbudowane jest twoje ciało, zapominasz, gdzie jesteś. Po 

chwili życie powraca - budzisz się! Zaczynasz żyć!

- Spróbuj powtórzyć taką samą sytuację "przebudzenia z niebytu" za pomocą wybra

nego przedmiotu. W tym ćwiczeniu najważniejsza jest iluzyjność momentu ożywienia. 

Widz powinien uwierzyć, że papier sam oddycha, folia sama rozprostowuje się z kuli, 

w jaką była zwinięta, materiał sam pełznie po podłodze, itp.

- Spróbuj wzbogacić animowany przedmiot o możliwość prymitywnego odczuwania; bólu, 

głodu, strachu itp. Przedmioty zaczynają się poruszać w przestrzeni, poznawać oto

czenie, np. w poszukiwaniu pożywienia, uciekać w obawie o życie itp.
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- Kolejnym etapem wzbogacania jest dodawania "uczuć wyższych", zdolności emocjo

nalnego odbierania bodźców i reagowania na nie (pojawić się mają: radość, złość, 

smutek, sympatia itp.). W bardzo ogólnie postawione zadanie (np. postać-kapelusz 

budzi się w obcym nieznanym otoczeniu) uczestnicy sami mają wpisać dokładny, 

wymyślony przez siebie - a zgodny z fizycznością przedmiotu - charakter postaci, 

tworzą motywacje dla kolejnych działań i układają całą dramaturgię etiudy.

Rozmowa o pokazach:

Realizatorzy wskazują na różnice między kolejnymi stadiami rozwoju tworzonych 

postaci: od biologicznego, przez animizację aż do personifikacji. Uwagę skupiamy 

przede wszystkim na najwyższym poziomie. Po wielokrotnym wykonaniu ostatniego 

ćwiczenia z wykorzystaniem coraz bardziej złożonych przedmiotów (od papieru, szmaty, 

worka do miotły, buta, kapelusza, krzesła, itp.) można wskazać trzy podstawowe fazy 

działania postaci:

- odbieranie bodźca: posta- słucha, patrzy, dotyka, wącha, liże,...

- przetwarzanie bodźca: postać myśli co w grze oznaczamy przez pauzę,

- reakcja na bodziec: ucieczką agresja, wzrost zainteresowania itp.

Każda z postaci: but, kapelusz, parasol itd. ma swoją własną anatomię, będącą 

zewnętrznym wyrazem jej "osobowości". Specyficzny więc, dla każdej z nich, będzie 

sposób zachowań, a ich suma ma złożyć się na artystyczne przetransponowanie, a nie net 

wierne naśladownictwo zachowań ludzkich. I tak np. szczęśliwy But z radości może 

przezwyciężyć prawo ciążenia, podskakując wysoko w zwolnionym tempie, agresywny 

Parasol może kłuć szpikulcem, ostrym ruchem składać i rozkładać druty odstraszając 

wroga, itp. Wszystkie te ćwiczenia mogą służyć też jako gry teatralne dostosowane 

do wieku uczestników w zespole dziecięcym i młodzieżowym." •WWii

Rys.5. To tylko niektóre rzeczy »*oczekujące" na ożywienie.
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Etiudy z przedmiotem
Lalkarskie etiudy to ćwiczenia w grze z lalką - przedmiotem, to ćwiczenia ani- 

macyjne stanowiące podstawowy środek wyrazu artystycznego teatru lalek.

Interesujące propozycje etiud z przedmiotem opisuje Piotr Damulewicz w artykule 

ETIUDA Z PRZEDMIOTEM (Teatr Lalek ó/l994) "Gra przedmiotem jest wynikiem gruntownej 

analizy formalno-ideowej przedmiotu. Taka właśnie analiza jest niezbędna do świa

domego kreowania teatru przedmiotu i świadomego wykorzystywania jego efektów. 

Szczegółowe opisanie działań scenicznych przedmiotu zarówno pod względem formy 

jak i treści nazwiemy monografią przedmiotu.

Wyodrębniamy trzy podstawowe rodzaje monografii przedmiotu. Pierwszą z nich 

roboczo nezwiemy monografią metamorfozową. Polega ona na tym, że w szukaniu możli

wości wyrazowych przedmiotu wykorzystuje się jego zdolności do przekształcania się. 

Oczywiście takie możliwości wynikają przede wszystkim z cech fizycznych przedmiotu. 

Przykładem takiego działania może być METAMORFOZA. Etiuda wykonywana z użyciem 

sprężyny dość długiej i miękkiej co umożliwiało formowanie jaj w różne postaci 

i symbole. I tak przy dźwiękach umiejętnie dobranej muzyki sprężyna przekształcała 

się w motyla, łabędzia, ślimaka, małża. Na koniec wróciła do pierwotnej formy, 

stała się znowu sprężyną.

Innym przykładem monografii metamorfozowej... stały się dętki. Różne - rowerowe, 

samochodowe, motocyklowe itd. Umiejętnie przekształcone symbolizowały inne przedmioty 

a także zachowania lub emocje. I tak dętki były... końmi, kowbojami, kulami kara

binowymi, policjantem, niewidomym, traktorem, robotem, sercem, perkusją... Był to 

program wykorzystujący wszystkie lub prawie wszystkie możliwości dętek, które to 

ulegały ustawicznej metamorfozie. Nie pełniły w spektaklu funkcji, do których 

z natury rzeczy są przeznaczone, lecz grały jakby inne postaci, sytuacje.

Drugi rodzaj monografii nazwaliśmy MONOGRAFIĄ PERS0NIFIKACY3NĄ. 3ej istota 

polega na przyjęciu przez przedmiot cech ludzkich, utożsamianiu się z osobą, którą 

gra poprzez przyjmowanie na siebie jej właściwości. Przedmiot więc w takiej mono

grafii posługuje się typowymi dla ludzi'sposobami zachowań, reakcji, kontaktów, 

a także przeżyć, myśli i doznań. Przykładem takiej monografii jest etiuda zbiorowa 

..."Król Workopust". Tytuł sugeruje dwie podstawowe cechy etiudy. Pierwsza poddaje 

gruntownej analizie możliwości worka lub rodziny worków. Drugą cechą charakterysty

czną jest analogia do znanej w kulturze ludowej postaci zwanej Mięsopustem. 

Król Workopust to Mięsopust zagrany workiem. Filozofia karnawału nabiera w ten 

sposób dodatkowych znaczeń. Podstawową cechą monografii personifikacyjnej jest fakt, 

iż przedmioty nie przeistoczyły się w nic innego poza tym czym były, czyli grały 

same siebie. Oczywiście każdy worek grał swój charakter czyli uczestniczył w zdarze

niu poprzez swoje własne cechy wynikające z jego historii, doznań, przeżyć. 

Każdy z worków utożsamiał się z innym człowiekiem. Worki grały więc złodzieja, 

żebraka, lizusa, dziwkę, donosiciela, ludzi z marginesu, słowem ludzi ubogich 

materialnie i moralnie.



- 7 -

Całość monografii ma przebieg dramatyczny i skomponowana jest zgodnie z podstawowymi 

zasadami budowy dramatu chociaż nie jest oparta o tekst literacki. Ten rodzaj 

monografii uważam za szczególnie ciekawy, gdyż stwarza nieograniczone możliwości 

realizowania najprzeróżniejszych pomysłów dramatycznych wypływających z potrzeby 

duchowej autorów.

Istnieje też trzeci rodzaj monografii MONOGRAFIA SYMBOLICZNA. W tym wypadku 
przedmiot będący podmiotemjobserwacji nie ulega metamorfozie i nie gra samego siebie, 

nie personifikuje się lecz pełni w spektaklu rolę symbolu. Przykładem tego typu 

monografii może być spektakl "Buty". Przedmiotem opisu jest rodzina butów. Jednak 

nie buty są bohaterem zdarzenia lecz ludzie, którzy te buty nosili. But stał się 

symbolem człowieka. Tematem spektaklu nie są przeżycia butów lecz za pomocą butów 

pokazane zostały losy ludzkie. Kiedy but"yV§Tę w gromadę, to wiemy, że to my np. 

wiecujemy. Monografia symboliczna jest jakby podstawą myślenia o teatrze w ogóle, 

a przede wszastkim jest jednym z głównych elementów kształtowania wyobraźni arty

stycznej niezbędnej w uprawianiu sztuki aktorskiej,"

Lalki z rzeczy

Lalki z "rzeczy" można wykonać najprzeróżniejszych, najczęściej niepotrzebnych 

już przedmiotów. Istnieją nieograniczone możliwości łączenia ze sobą różnych rzeczy. 

Wystarczy trochę fantazji, wyobraźni i odwagi, by zrobić interesującą lalkę. Ciekawe 

lalki możemy wykonać z przedmiotów kuchennych: sitek, cedzaków, pbkrywek, garnków, 

lejków, drewnianych łyżek, tłuczków, deseczek itp. patrz rysunki 617.

Rys.6
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Lalki z rzeczy mogą być kombinacją połączeń różnych przedmiotów: plastykowych 

butelek, opakowań,pudełek, mioteł, wyciorów, trzepaczek, cedzaków, parasoli,gąbek, 

plastykowych toreb i siatek itd.

Wiele takich lalek opisałem w zeszycie 15 Techniki teatru lalek pt. "Lalki

niektóre możliwościimprowizowane". Niżej zamieszczone ilustracje pokazują tylko

Rys.9. Lalki z puszek



Rys,10, Lalki z butelek

Rys,13, Marionetki z puszek i pudełek
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Rys.15. Lalki z poduszek

Propozycje repertuarowe dła teatru przedmiotu

Powiedzenie "Koń Jaki jest każdy widzi" pasuje do teatru przedmiotu - przedmiot 

jaki jest każdy widzi. Ale skąd brać teksty i scenariusze dla teatru przedmiotu? 

Tu już odpowiedź nie jest taka prosta. Proponuję adaptować teksty literackie, 

jak bajki, czy opowiadania. Można też indywidualnie lub zespołowo opracować 

scenariusz na potrzeby własne teatru przedmiotu - rzeczy.

Aby zachęcić szkolne i amatorskie zespoły teatralne do gry przedmiotem przytaczam 

na następnych stronach tego zeszytu kilka tekstów dla teatru przedmiotu.

— Buble? — Nie. Nowa awangarda Jeatrdlna.
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Narrator

Tulipan

Róża

Tulipan

Narrator

Jan Brzechwa

TULIPAN I RÓŻA

W jednym stali wazonie tulipan i róża.
Rzeki tulipan:
„Dalipan,

Że to mnie oburza,
Pokoju nikt nie wietrzy, duszno niesłychanie, 
W takiej temperaturze żyć nie jestem w stanie. 
Lufcik niech gospodyni przynajmniej otworzy,
Już wczoraj źle się czulęm, a dziś — jeszcze gorzej!"

Odrzecze na to róża: .„Panie
Tulipanie,

Proszę, niech pan nie nudzi i kwękać przestanie. 
Egoista i sobek z pana. Jak pan może
Domagać się wietrzenia, gdy chłód jest na dworze? 
Jeśli pan nie zamilknie — język panu przytnę!
Zdrowie mam takie kruche, płatki aksamitne, 
Łodyżki delikatne, przeciągów się boję, 
Zaraz dreszczy dostaję, gdy wietrzą pokoje, 
Woń, barwę mogę stracić przy lada chorobie, 
A pana to nie wzrusza. Pan myśli o sobie!"’

Rzeki tulipan:
„Dalipan

Sądzi pani błędnie,
Wiadomo, że kwiat każdy bez powietrza więdnie,' 
Lecz jeśli pani każę — chętnie się poświęcę.
Dla pięknej róży — wszystko! I nie mówmy więcej!
Okna pozamykane niech będą. Pokoje
Nie przewietrzane. Trudno!"

I zwiędli oboje.
Nazajutrz gospodyni, żałując tej straty, 
Wyrzuciła na śmietnik dwa zwiędnięte kwiaty.
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Wanda Chotomska

TEATRZYK NA STOLE

Występują: Łyżka, Nóż, Widelec, Łyżeczka i dwoje Dzieci.

(Sceną tego teatrzyku jest stół nakryty obrusem. Na stole 
stoją talerze - głęboki i pod nim płaski, najlepiej plastykowe, 
bo porcelanowe mogą się potłuc. Pod stołem siedzą dzieci, 
które mówią za Łyżkę, Nóż, Widelec i Łyżeczkę. Nad 
głębokim talerzem zjawia się wysunięta spod stołu ręka 
z łyżką do zupy).

Łyżka: Pierwsza pojawiam się
na stole
i główną rolę 
gram w rosole.
A gdy się skończy moja praca, 
gdy zupa jest zjedzona już, 
do kuchni na talerzu wracam.

(Ręka kładzie Łyżkę na talerz i zabiera talerz ze stołu). 
Nóż i Widelec: Czas na Widelec i na Nóż!

(Śpiewają na melodię krakowiaka).
(Nad płaskim talerzem pojawiają się dwie ręce - prawa i 
lewa. Manipulują nożem i widelcem, naśladując jedzenie 
drugiego dinią).

Nóż: Weź mnie w prawą rękę!
Widelec: Weź mnie w lewą rękę!
Nóż i Widelec: Będą obie ręce

miały z nas wyrękę.
Spełnimy na piątkę 
bojowe zadanie, 
zmieciemy z talerza 
całe drugie danie!

(Ręce kładą nóż i widelec na talerz, zabierają talerz ze 
stołu, stawiają kompotierkę. Prawa ręka trzyma deserową 
Łyżeczkę).

Łyżeczka: Teraz nadeszła moja kolej,
bo deser zjawił się na stole. 
Umiem z kompotu łowić wiśnie 
tak, że na obrus sok nie pryśnie, 
umiem jeść lody oraz kremy.

(Spod stołu ukazują się Nóż i Widelec).
Nóż i Widelec: Szkoda, że tego nie umiemy!

Chociaż marzymy o tym skrycie, 
nie dla nas takie słodkie życie!

Łyżeczka: Już po kompocie, po deserach,
a co będziemy robić teraz?

Nóż i Widelec: Teraz zmywanie będzie w planie.
(Spod stołu wychodzą dzieci, które brały udział w przed
stawieniu, trzymają talerze i sztućce).

Dzieci: No oczywiście, że zmywanie!
(Dzieci śpiewają na mel. ,,Siekiera, motyka”).

Widelec, łyżeczkę, trzy talerze 
do zmywania się zabierze, 
widelec, łyżeczka, łyżka, nóż 
z tego stołu znikną już!
Widelec, łyżeczka, talerz płaski - 
dziękujemy za oklaski!
Widelec, łyżeczka, łyżka, nóż
i znikamy w kuchni już!
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Piotr Tarkowski

LAMPKA i ŚWIECA

N - narrator, L - lampka, Ś - świeca.

N. Stoi lampka w pokoiku, na półeczce lub stoliku.
Gdy się pstryknie raz kontaktem, zaraz świeci jasnym światłem.
Mówi lampka raz do świeczki:

L. Wygląd pani staroświecki. Marne światło świeca daje, od płomienia szybko taję/ 
Stearyny lecą krople i powstają brzydkie sople!

Ś. Mówię też ze smutkiem, życie moje bardzo krótkie. Gdy się palę - wtedy płaczę, 
i też wiem, że mało znaczę. Lecą łzy ze stearyny, lecz nie widzę tu swej winy.

L. Lepiej świece!!! - Niepotrzebne są już świece. Wszystkie świece w swych lichtarzach 
dobre jeszcze na ołtarzach!

Ś. Pani tupet mnie poraża. Pani teraz mnie obraża, bo kolacje ze świecami - 
jedzą często zakochani. Nie jest wcale romantycznie jeść przy lampie elektrycznej!
A gdy latka kończą dzieci, to na torcie co się świeci???
A w Andrzejki, droga pani, może wróży ktoś lampami?
Wtedy wszystkie miłe dzieci leją wosk z rozgrzanej świecy!

L. Każdy o tym się przekona - jestem wręcz niezastąpiona! I mam też taką nadzieję, 
że ta świeca wnet stopnieje. Przecież miejsce takiej świecy 
jest w lamusie wśród rupieci.

N. W pokoiku było jasno, nagle pstryk.... I światło zgasło, (zapala świecę)
Świeca już do łask wróciła i wnet pokój rozświetliła.
Skwierczy świeca w swym świeczniku, obok lampki na stoliku.
Jasnym pali się płomieniem, a na ścianach tańczą cienie.
A ja powiem jeszcze z cicha, że jest WIELKĄ WADĄ PYCHA.

Dalej zamieszczam kilka wierszy przydatnych w teatrze przedmiotu. Wiersze pochodzą ze 
zbiorku „Bal dla recytatorów” Zbigniewa Dmitrocy (wyd. W.O.K. Lublin - 2004)

Fajerka i pogrzebacz
Rozgniewała się fajerka
Bliska płaczu:
- Niech pań na mnie tak nie zerka, 
Pogrzebaczu...

' Pan spogląda tak ozięble, 
Prawie wrogo, - 1
Gdy zaś patrzą pa mnie węgle, 
Jest mi błogo... 1

Choć zawstydził się pogrzebacz, 
Rzekł serdecznie: ;
- Nie złość się, fajerko, przebacz, 
Proszę grzecznie. r

Nigdy w życiu nie spojrzałem 
Do lusterka " (
I dlatego ple wiedziałem, 
Jak się zerka...
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Rondel i durszlak

Rondel droczył się z durszlakiem 
I nazywał go wybrakiem.

Przekomarzał się: - Kolego, 
Pan jest przecież do niczego.

Pojąć tego nie potrafię,
Co pan jeszcze robi w szafie?

Gdybym ja był tak dziurawy
To bym służył do zabawy...

Jeśli pan chce coś gotować, 
Trzeba dziury zanitować!

Durszlak odparł: - Drogi panie, 
Ja mam jednak inne zdanie.

Pan, choć bardzo się nabiedzi, 
Nigdy dobrze nie odcedzi.

za to gdybym ją gotował, 
Każdy pewnie by głodował..^

Miotła

Wysłużona stara miotła
Strasznie plotła...

Narzekała na odkurzacz
I przedłużacz.

Pouczała umywalkę,
Stół i pralkę.
Nawet czyściuteńkiej wannie 
Dokuczała nieustannie.

Chociaż ciągle w kącie stała, 
Wciąż się wszystkim naprzykrzała

I gderała z tego kąta, 
Że jedynie ona sprząta.

Każdy to wybaczał zrzędzie, 
Mówiąc tylko: - Niech ci będzie .

W duchu zaś dodawał: - TrdCftW,.
Bez niej byłoby nam nudno

Kubek i imbryk

Gruby kubek, 
Samolubek, 
Kpił z imbryka, 
Że ma czubek.

imbryk, który wykonany 
Był ze świetnej porcelany, 
Odpowiedział mu: - Prostaku, 
Nie masz krzty dobrego smaku. 
Nie rozumiem cię, kolego, 
Co ty widzisz w tym śmiesznego? 
Moja dobra koleżanka, 
Piękna pani filiżanka, 
Ma zupełnie Inne zdanie, 
Bo się zna na porcelanie.

Mówi do mnie: „Mój czubaty, 
Proszę, nalej mi herbaty’^. 
Gdy to robię - jest szczęśliwa 
I z rozkoszy się rozpływa. 
A na ciebie nie popatrzy, 
Choćbyś nawet był najgładszy.

Mówi do mnie: „Pan jest inny, 
Taki grzeczny i uczynny. 
Pan nie chełpi się jak kubas, 
Ten samolub, gbur i grubas’’...

Kubek na to: - Ty lizusie, 
Zapatrzony w tę paniusię! 
Jaka ona pomysłowa!
Znam to wszystko, co do słowa... 
Do mnie też się tak czuliła 
1 to samo mi mówiła...
Ale skoro się wydało, 
Obaj znamy prawdę całą. 
Szkoda, że to zawdzięczamy 
Przebiegłości próżnej damy...
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Niemodne stroje

Przez okrągły rok 
W szafie panuje ścisk i tłok. 
Zwłaszcza panoszą się te ubiory, 
Które są nowe - mają więc fory.
Czasami jednak stara jesionka 
Do znoszonego swetra chrząka: 
- Drogi sąsiedzie, 
Może pójdziemy gdzieś po obiedzie? 
Proszę, szanowny swetrze, 
Wyjdźmy na świeże powietrze... " 
Sweter na to: - Proszę bardzo, 
Lecz gospodarze wciąż nami gardzą.
Ale, nikt chyba nie zaprzeczy, 
Mają dziś nowe, ładniejsze rzeczy. 
Wzdycha jesionka: - Wielka szkoda, 
Że w takim tempie się zmienia moda...

• A zdaje się niedawno 
Byłam jesionką sławną. 
Nie mogłam się doczekać rana, 
Gdy z szafy będę znów zabrana. 
Teraz się o mnie już nie pamięta, 
Wiszę zatęchła i pomięta...
Rzecze sweter: - Niech pani tak nie narzeka, 
Nie wiadomo, co jeszcze nas czeka.
Może wkrótce przyjdzie czas. 
Że znów będą cenić nas...

Domowa kłótnia

Powiedziała kiedyś ława 
Do fotela:
- Niech się pan nie naigrawa 
Z przyjaciela.

Fotel odparł jej uprzejmie:
- Przyjaciółko,
Niech się pani raczej przejmie 
Starą półką.

1 Niechże pani się przestanie 
Mną zajmować,
Dbać o moje wychowanie
I strofować.

A

Jego stronę wzięła stora,
Lawy - świeczka
I od rana do wieczora 
Trwała sprzeczka.

Spór się zrobił tak zawiły
I zawzięty,
Że po chwili się kłóciły 
Wszystkie sprzęty.

Nie wiem, czym by się skończyła 
Awantura,
Gdyby w porę nie wróciła 
Pani z biura.
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Stefko Gełdon

Mały Siawnik Teatru Ldfek

IŁOWSKI STANISŁAW (1901-1978) -■ urodził się we Lwowie. Zainteresowanie sztuką 
ludową i teatrem przejął od ojca. Współtworzył pisrno Teatr Lalek w latach i957-1969. Był 
współ założycielem i wieloletnim wiceprezesem polskiej organizacji laikarskiej „Poliminur". 
lako krytyk i publicysta wywarł ogromny wpływ na rozwój teatru amatorskiego. Wydał 
szereg podręczników dla początkujących .łalkarzy, spośród których, dwa wydają się 
szczególnie ważne: ..Teatr lalek teatrem dla wszystkich" (1963) oraz „Vademecum teatru 
amatorskiego" (1969).

IGRCE - zobacz KUG.i. ARZE

IMAGILANDIA - teatr lalek i cieni Zespołu. Szkół nr 8 w Toruniu. Początkowo występował 
pod nazwą ^Teatrzyk świetlicowy". Powstał w 1987 roku - inicjatorkąi założycielką, była 
Teresa LaśSOta prowadząca grupę dó dnia dzisiejszego wraz ż Grażyną Jankę (2008) 
Różnorodny, interesujący repertuar zespołu. świetna reżyseria i gra młodych aktorów 
zapewniły Jmagilandii” wiele nagród na licznych przeglądach i festiwalach zarówno w 
regionie jak i w kraju. Zespół systematycznie wzbogacał wszystkie dotychczasowe ...Biesiady 
Lalkarskie” w Nowem .

IMPROMPTU -- (fr. bez przygotowania.) 1/ Gatunek sceniczny będący rodzajem 
improwizacji lub sprawiający wrażenie przedstawienia nieprzygotowanego. 2/ Konstrukcja 
typu teatr w teatrze, rodzaj zabawy w teatr.

INSPICJENT - (tac. inspicere -- wyglądać, badać) człowiek, którey czuwa nad całością 
przedstawienia teatralnego nie od strony artystycznej lecz organizacyjnej: pilnuje momentu, w 
którym talkarz ma •••.ejsć na scenę, czuwa nad rekwizytami i dekoracja oraz strona techniczną

INTERMEDIUM - krótki utwór komiczny, który w teatrze średniowiecznym rozdzielał 
poszczególne części przedstawienia. Później intermedia przekształciły się w farsę.

JACEK l AGATKA -■ popularne w latach sześćdziesiątych postacie występujące w 
programach dla dzieci emitowanych przez pólskąTV , Pacynki wkładane bezpośrednio na 
ręce animatorów zaprojektował Adam Kilian. Program prowadziła. Zofia Raciborska według 
tekstów Wandy Chotomskiej.

JACOB GEORG - znawca historii teatru cieni. Autor książki „Geschichtc des 
Schattenthcaters im morgen und Abendłand” (rhtnnover-.l.9S5).

JAKOB JAN MARLA - rzeźbiarz poznański. Współpracował z tamtejszym teatrem 
prowadzonym przez Polony-Polońskiego. Rzeźbił m in. talki do sztuki „Czarodziejska 
fujarka", wystawionej w 1936 roku.



JAMA MICHALIKOWA - lokal W Krakowie mieszczący się przy ul. Floriańskiej. nazwany 
tak od nazwiska właściciela (Jana Apolinarego Michalika). Miejsce to stała się słynne dzięki 
driałąjącemu tam kabaretowi „Zielony Balonik” (1905-I912).

JANG SZENG. słynny lalkarz chiński, wirtuoz paćyilki. Wystąpił też w 'Polsce w roku 1956
ze sztuką „Lej - Wań - Carn zabija tygrysa”.

JAREMA, WŁADYSŁAW. (1896-1976) założyciel teatru lalek „Groteska” w Krakowie. W
latach, 1945-46 oraz 1.948-49 był dyrektorem tej placówki, a później wieloletnim jej 
reżyserem. Niestrudzony propagator teatru lalek dla dorosłych Przez krótki okres był też 
dyrektorem teatru „Lalka” w Warszawie. Prowadził również działalność pedagogiczną w 
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L.Solskiego w Krakowie -- Wydział Lalkarski.

JASEŁKA -- utwór sceniczny wywodzący się z misteriów średniowiecznych. ludowych, 
grywany w okresie Bożego Narodzenia, tematycznie związany ż tym świętem.

JEDNOAKTÓWKA -■ zwięzły, prosty w budowie, maloobsadowy utwór dramatyczny 
preeznaćzony do wykorzystania na scenie teatralnej.

JEF1MOWIE (Zofia i Iwan) - twórcy nowego teatru kilek w Rosji. Założyciele teatru lalek w 
Moskwie (1919r.); grali padynkami, a później jako pierwsi w tym. kraju zastosowali ja wajki. 
Interesował ich też teatr cieni. Zasłynęli inscenizacjami bajek Krylowa,

JAWAJK.A. lalka osadzona na krótkim kijku zwanym gabitem, na którym umieszczona jest
głowa. W przeciwieństwie do pacynki, jawajki nie wkładamy bezpośrednio na rękę 
animatora, ale poruszamy nią od Wewnątrz lalki poruszając przegubem dłoni wykonując jej 
skłony w pasie. Dzięki temu jawajka może mieć różne proporcje i wielkość. Ramiona jawajki 
mają ruchome stawy. Lalka tego rodzaju dąie duże możliwości ruchu rąk prowadzonych z 
zewnątrz dwoma prętami zwanymi, czempuritami, umocówaftyftu do przegubów dłoni, lalki. 
Animator jedną ręką trzyma. lalkę, a drugą operuje prętami. Jawajka może być także 
zmechanizowana. Budowa tej lalki powoduje, że jej poruszanie się, gesty mają patetyczny 
charakter.

JOI....Y YVES - francuski lalkarz, który oryginalnością i fantazją swoich inscenizacji zasłynął 
na międzynarodowym festiwalu teatru lalek w Bukareszcie w 1.958 roku.

JOSIOA BUNGORO - jeden z najpopularniejszych japońskich lalkarzy teatru bunraku. Był 
wybitnym artystą, zasłynął zwłaszcza jako animator lalek przedstawiających postaci kobiece.
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„ XVI Biesiada LaWarsHa „ w Nowem (25 paźdztemta 3OO8rJ

Pierwszą część Biesiady, zaraz po uroczystym otwarciu, wypełniły prezentacje teatralne. 
Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu zaprezentował „Odkrycie 
planety Gnomalia” wg Umberto Eco w reżyserii Teresy Lassoty, Teatr Lalek „Bajlandia” z tej 
samej szkoły pokazał „Szewczyka Dratewkę” Marii Kownackiej w reżyserii Violetty Artki- 
Pastemak, Teatr Lalek „Cuda i dziwy” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem przedstawił 
„Bajkę o rybaku i złotej rybce” wg Aleksandra Puszkina w reżyserii Julity Derzewskiej, a na 
zakończenie solistka teatru lalek „Bajkowy Świat” z Nowego - Karolina Szczepińska - 
bawiła widzów adaptacją sceniczną tekstu B. Hartza pt. „Banialuki”.
Wszystkie zespoły otrzymały podziękowania wraz z pamiątkowymi statuetkami 
wręczone przez dyrektora Centrum Kultury „Zamek” pana Andrzeja Gappę i instruktora 
pana Stefana Gełdona.

W drugiej części Biesiady młodzież bawiła się na zorganizowanej dla niej dyskotece, a 
instruktorzy uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym przygotowanym i prowadzonym przez 
pana Stefana Gełdona. Tematem przewodnim był tym razem „Solista w teatrze lalek”. 
Solistki Teatru „Bajkowy Świat” z Nowego - Karolina Rychlewicz i Agnieszka Ogan 
zaprezentowały kolejno dwie małe formy pt. Tulipan i róża” i „Mądry Kuba i niedźwiedź”.

W dalszej części instruktorzy obejrzeli wideoreportaż z XL Ogólnopolskich Puławskich 
Spotkań Lalkarzy - Puławy 2008.
Instruktor Stefan Gełdon przedstawił zebrane przez siebie materiały repertuarowe (23 małe 
formy teatru lalek) z propozycją wydania ich w formie zeszytu metodycznego aby służyły 
innym instruktorom amatorom.
Przedstawiony też został kalendarz imprez amatorskiego ruchu lalkarskiego planowanych w 
roku 2009.
• XLI Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach
• Dziecięce Lato Teatralne w Warszawie
• Festiwal Miniatur Lalkowych AMINO w Kwidzynie
• Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży w Sejnach
i w naszym regionie:
• Przegląd Domowych Teatrów Lalek oraz XVII Biesiada Lalkarska w Nowem

Kierownik Pracowni Teatru I Literatury Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 
pani Barbara Sobotka poinformowała o planach połączenia XV Wojewódzkich 
Konfrontacjach Teatrów Lalkowych z prezentacjami teatrów żywego planu (dotychczasowa 
„Kurtynka”) w jedną dużą imprezę pn. „Teatr bez granic”, która odbędzie się 14-15-16 maja 
w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą.
Na zakończenie spotkania instruktor Barbara Sobotka zaprezentowała nowy - 12 numer 
„Miłośnika teatru lalek” wydany przez WOK w Bydgoszczy. Wszyscy przybyli na Biesiadę 
instruktorzy otrzymali egzemplarz tego periodyku, a ci którzy nie mogli być obecni - 
otrzymali go pocztą w późniejszym czasie.

Uczestnicy spotkania wymienili swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy w dziecięcym i 
młodzieżowym teatrze lalek. Dyskusje na ten i inne tematy związane ze sztuką lalkarską 
dopełniły miło i kształcąco czas biesiadowania.



Święto teatru lalek w Nowem

Piątkowy dodatek do „Gazety Wyborczej"

PIĄTEK 
31 października 2008

„Czas Swiecia”
Nr 44.612 Nakład 12 500 

Cena „Gazety Wyborczej” z dodatkiem 
„Czas Swiecia” 2 zł (w tym 7 % VAT)

„W teatrze lalekjest taka cudowność, której nie ma w żadnym innym teatrze i nie ma w żadnej innej dziedzinie ludzkiej 
aktywności. Ijest teatralność, która pozwala w świecie rzeczywistym budować nierzeczywistośc". W sobotę 25 października 
w Centrum Kultury „ZAMEK” w Nowem już po raz kolejny spotkali się miłośnicy teatru lalek na XVI Biesiadzie Lalkarskiej.

Bajka o Rybaku i złotej rybce

Kasia Rychlewicz w jednoosobowym Agata Ogan odbiera podziękowania z rąk Stefana Gieldona 
spektaklu Tulipan i róża

B
iesiady to cykliczne imprezy me- 
todyczno-artystyczne o charakte
rze lokalnym, powstałe z inicjaty
wy Stefana Gełdona - twórcy istniejące

go w Nowem od 1992r. Teatru Lalek i Cie
ni „Baśniowy Świat”.

KażdazBiesiad jest po trosze zabawąiim- 
prezą metodyczną. Trwa około czterech go
dzin i odbywa się uroczyście przy zapalonych 
świecach. Każda ma swój własny, odrębny 
profil, poświęcona jest konkretnemu proble
mowi. Podczas corocznych spotkań instruk
torzy teatru lalek otrzymują pewną pomoc 
metodyczną z dziedziny gry scenicznej, pla
styki lalek, scenografii i reżyserii. Spotkania, 
którym towarzyszą zawsze pokazy filmów, 
przezroczy, dyskusje, stwarzają świetną oka
zję do wymiany opinii i doświadczeń mło
dych twórców i ich instruktorów.

Ogólny program Biesiady Lalkarskiej 
przedstawia się następująco: najpierw na
stępuje przywitanie przybyłych gości i od
śpiewanie hymnu lalkarzy. Później swo
je spektakle prezentują zaproszone zes
poły. Po zakończeniu przedstawień na
stępują projekcje filmów związanych ze 
sztuką teatru lalek, rozmowy o sztuce te
atru prowadzone przez gospodarzy i za
proszonych gości. Ostatnim punktem bie
siady jest jej podsumowanie.

W tegorocznej „Biesiadzie Lalkarskiej” 
wzięły udział zaproszone zespoły i soliści: 
Teatr Lalek i Cieni, Jmagilandia” z Zespo
łu Szkół nr 8 w Toruniu, Teatr Lalek „Baj- 
landia” z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu, Te
atr LaIek,,Cuda i dziwy” ze Szkoły Podsta
wowej nr 2 w Nowem, Karolina Szczepiń- 
ska, KatarzynaRychlewicz, Agata Ogan ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem.

Dyskusja, mająca miejsce w drugiej 
części Biesiady, dotyczyła tematu prze
wodniego, który brzmiał: solista w tea
trze lalek. Okazuje się, że teatr lalek mo
że być teatrem jednego tylko aktora, któ
ry operuje jedną lubdwiema lalkami. Przed 
instruktorami swoje solowe spektakle te
atralne pokazały trzy uczennice z Nowe
go: Karolina Szczepińska, Katarzyna Rych- 
lewicz i Agata Ogan.

Wśród zaproszonych gości była Tere
sa Lassota - twórca i reżyser istniejące
go już od ponad 20 lat Teatru Lalek i Cie
ni „ImagUandia” z Torunia, która już po 
raz 15. uczestniczyła wraz z zespołem 
w Biesiadzie. W tym roku jej grupa tea
tralna zaprezentowała nagrodzony na 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów La
lek w Puławach spektakl według tekstu 
Umberto Ecco „Odkrycie planety Gno- 
tnalia”. Reżyserka corocznie z przyjem
nością uczestniczy w Biesiadzie: - Bie
siada Lalkarska to bardzo ważne spotka
nie, na którym nie tyle walczymy o po
zycję, konkurujemy ze sobą, ile po pro
stu chcemy się spotkać, aby pokazać to, 
co robimy, podzielić się swoimi doświad
czeniami, spotkać się z ludźmi, którzy ro
bią to samo i co najważniejsze, lubią to 
robić. Mamy dzisiaj trudne czasy dla te
atru lalkowego, ale trzeba robić wszyst
ko, aby teatr lalek był konkurencją dla 
mediów. Trzeba uzmysłowić młodemu 
widzowi, jak niezwykle ważne jest sło
wo. Słowo, ruch, lalka nie mogą, a przy
najmniej nie powinny, zastąpić telewizji, 
są niezwykle ważne, rozwijają wyobraź
nię, a tym samym pomagają w zrozumie
niu życia i nas samych. AL
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odbywały się 14, 15 i 16 maja w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą i 
zgromadziły dwadzieścia pięć dziecięcych i młodzieżowych teatrów z regionu kujawsko- 
pomorskiego. Były to grupy prezentujące różne techniki teatralne, zarówno mieszczące się w 
konwencji tzw. „żywego planu” jak i zespoły lalkowe. Łącznie wr imprezie wzięło udział 
około czterysta osób; wykonawców, instruktorów, nauczycieli i opiekunów.
Konfrontacje rozpoczęła PARADA ULICZNA z udziałem wykonawców, prowadzona przez 
grupę szczudlarzy z OKSiR w Świeciu.

Pierwszego dnia wystąpiło osiem grup lalkowych (bez podziału na kategorie wiekowe): 
Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” z Centrum Kultury „Zamek” w Nowem, Teatr „Tęcza” 
ze Świetlicy Wiejskiej w Obkasie, „Michałki” ze Świetlicy Wiejskiej w Witkowie, 
„Świerszczyki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, „Miszmasz” z Centrum Kultury 
Teatr w Grudziądzu, „Lalkowy Garnizon” także z Grudziądza i „Magia” z Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Nie przyjechały dwa, zgłoszone wcześniej 
zespoły: „Bajlandia” z Torunia i „Fantazja” z Nowej Wsi Wielkiej. Dodatkowo, na prośbę 
samych uczestników, zaprezentował się Teatr „Marzenie” ze Świetlicy Wiejskiej w 
Witkowie, grający w żywym planie. Prezentacja ta była brana pod uwagę przez jurorów 
drugiego dnia Konfrontacji razem z pozostałymi spektaklami tej konwencji i grupy wiekowej.

Drugiego dnia oglądaliśmy propozycje teatrów żywego planu w osobno ocenianych dwóch 
kategoriach wiekowych: dzieci najmłodsze (kl. I-III szkoły podstawowej) oraz młodzież 
gimnazjalna. Były to trzy grupy maluchów: Teatrzyk „Kuferek” ze Szkoły Podstawowej w 
Brzozie, Teatrzyk „Promyczki” ze Szkoły Podstawowej w Dragaczu i Kółko Teatralne 
„Bajka” z Kowala oraz cztery teatry młodzieżowe: Teatr „Aśki” z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury’ w Kamieniu Krajeńskim, „Rosarium” z X Gimnazjum w Toruniu, Studio 
Teatralne „Siódemka” z Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy i Koło Teatralne z Gimnazjum w 
Baruchowie. Dodatkowo wystąpił Zespół Teatralny z Katolickiej Szkoły Podstawowej w 
Inowrocławiu (oceniony razem z pozostałymi grupami kl.IV-VI SP w trzecim dniu imprezy).

W ostatnim dniu Konfrontacji zaprezentowały się teatry żywego plany w kategorii 
wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej. Było to osiem grup: „I co z tego” z Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu Pomorskim, „Szast-Prast” z Zespołu Szkół 
Społecznych „Trójka” w Żninie, „Klaps” ze SP w Brzozie, Grupa Teatralna ze SP w Paterku, 
Teatr „Kabuki” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy, „Teatr 4-5-6” ze SP w 
Czarnikowie, Koło Teatralne ze SP nr I w Lubiczu i „Szok” z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.

Jury Konfrontacji obradowało w składzie: I dnia: Marta Rau (aktorka, reżyser, wykładowca 
Akademii Teatralnej w Białymstoku), Wiesław Kowalski (aktor z Bydgoszcz), Wiesław 
Sieńko (aktor, reżyser z Torunia), II dnia: Marta Rau, Jolanta Wawrzonkowska (instruktor 
teatralny, pedagog, muzyk z Bydgoszczy), Mieczysław Giedrojć (aktor-mim, teoretyk wiedzy 
o teatrze z Bydgoszczy), III dnia: Marta Rau, Mieczysław Giedrojć, Wiesław Kowalski i 
Wanda Rżyska (aktorka z Bydgoszczy). Przewodnicząca komisji była Marta Rau.
Jury przyznało najciekawszym zespołom wyróżnienia i nagrody główne oraz indywidualne 
nagrody aktorskie. Fundatorami nagród finansowych i rzeczowych byli Burmistrz Świecia, 



Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe DYPLOMY oraz słodycze, zaproszone zostały na 
obiad i degustację tradycyjnego TORTU. Pierwszego i drugiego dnia wszyscy chętni wzięli 
udział w plenerowych zajęciach warsztatowych pn. „Teatr z papieru” przeprowadzonych 
przez plastyków z WOK w Bydgoszczy i w akcji parateatralnej pn. „Klaunada” w wykonaniu 
mima Mieczysława Giedrojcia. Trzeciego dnia uczestnicy udali się na dziedziniec zamku 
świeckiego, gdzie obserwowali pokaz walk rycerskich - widowisko przygotowane przez 
Bractwo Rycerskie z Bydgoszczy. Zwiedzano tez sam zamek wraz z wieżą.

Każdego dnia, po zakończeniu wszystkich prezentacji konkursowych - instruktorzy i 
nauczyciele uczestniczyli w Forum Dyskusyjnym (omówienia warsztatowe z udziałem 
jurorów). Konfrontacje prowadził Marcin Berent.

Plenerowe warsztaty plastyczno - teatralne 
pn. „Teatr z papieru”(impreza towarzysząca)
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PROGRAM
Wnajalezwaiiek)

10,00 - PARADA ULICZNA - przemarsz uczestników
Konfrontacji ulicami miasta

11,00 - 16,00 - PREZENTACJE TEATRALNE (teatry lalkowe)
sala widowiskowa OKSiR w Świeciu

Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” 
Nowe n/Wisłą

Teatr Lalek „Tęcza”
Obkas

Teatr Lalek „Michałki”
Witkowo

Grupa Teatru Lalek „Skrzaty” 
Gostycyn

Teatr „Świerszczyki „ 
Gostycyn

Teatr Lalek „Miszmasz” 
Grudziądz

„Lapille” wg tekstów
M. Kownacki ej, J. I. Kraszewskiego,
J.Brzechwy i innych 
reż. Stefan Gełdon

„Różyczka” wg braci Grimm 
scen. Jerzy Rochowiak 
reż. Bernadeta Kiedrowicz

„Babcia opowiada najlepiej” 
scen. Mirela Ulbrych-Lanuszy
adaptacja bajki pt. „Księżniczka na ziarnku 
grochu”
reż. Danuta Sałasińska

„Na ratunek lazurowym jeziorom” 
scen.Klaudia Kwasigroch
wg prozy Zygmunta Miłoszewskiego 
pt. „Góry żmijowe”
reż. Klaudia Kwasigroch

„Bajkowy kogiel-mogiel” 
scen. Klaudia Mamińska-Karaudy 
reż. Agnieszka Hoffmann

„Ali Żaba i czterdziestu rozbójników” 
scen. Renata Boguska
na motywach „Baśni z tysiąca i jednej 
nocy”
reż. Renata Boguska



Teatr „Lalkowy Garnizon” 
Grudziądz

Teatr Lalek „Bajlandia”
Toruń

„Księżniczka na ziarnku grochu” 
scen. Renata Boguska 
reż. Renata Boguska

„Szewczyk Dratewka” 
scen. Anna Gajewska 
reż. Violetta Artka-Pasternak

Czarny Teatr „Magia” 
Więcbork

„Tryptyk”
reż. Renata Bloch

Kat, gimnazjałna-teatry żywego planu 
Teatr „Marzenie”
Witkowo

„Duiskim być” 
reż. Danuta Sałasińska

ok. godz. 16,00

ok. godz. 19,00

- AKCJA PARATEATRALNA pn. „Teatr bez granic” 
plener- skwer przed Ośrodkiem Kultury
(klaunada, szczudlarze, warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci pn.
„Teatr z papieru”: tworzenie postaci i ich animacja. Prowadzenie: 
plastycy z WOK w Bydgoszczy i reżyser Marta Rau z WST w
Białymstoku)

-FORUM DYSKUSYJNE dla instruktorów - spotkanie z 
jurorami, omówienie warsztatowe obejrzanych prezentacji
i narada jury
(w tym samym czasie - obiad /rotacyjnie i słodki poczęstunek )

- OGŁOSZENIE WERDYKTU JURY I WRĘCZENIE 
NAGRODY DNIA

JURORZY;
MARTA RAU (przewodnicząca)

CZESŁAW SIEŃKO
WIESŁAW KOWALSKI
BARBARA SOBOTKA (sekretarz)

- aktorka, reżyser, wykładowca (Akademia 
Teatralna w Białymstoku)

- aktor, reżyser (Toruń)
- aktor (Bydgoszcz)
- kulturoznawca, instruktor teatralny
( WOK w Bydgoszczy)

PROWADZENIE: MARCIN BERENDT
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I. W kategorii „teatry lalkowe”:

NAGRODA GŁÓWNA - Teatr Lalek „MISZMASZ” z Centrum 
Kultury Teatr w Grudziądzu
WYRÓŻNIENIE - Teatr „MAGIA”z Miejsko -Gminnego
Ośrodka Kultury w Więcborku

INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE

1. MARTA ROGOWSKA (Żuraw) z Teatru Lalek i Cieni „Baśniowy 
Świat” z Nowego

2. MAGDALENA GAPPA (Babcia) z Teatru „Michałki” ze świetlicy 
Wiejskiej w Witkowie

3. MAGDALENA KOŃCZYNSKA (Filomena) z Teatru „Skrzaty” 
z Gostycyna

4. MONIKA MYLER (Małgosia) z Teatru „Świerszczyki” z Gostycyna
5. BARTOSZ POROŻYŃSKI (Jaś) z tegoż zespołu,
6. MARTA MUELLER (Kazia, Komar) z Teatru „Miszmasz” z 

Grudziądza
7. MARIA DROZDOWSKA (Komar) j.w.
8. WERONIKA KRUSZEWSKA (Marysia) j.w.
9. AGATA MASIAK (Ptak) z Teatru „Magia” z Więcborka.

II. W kategorii teatrów „żywego planu” kl.I-III szkoły podstawowej:

NAGRODA GŁÓW NA - Teatrzyk „KUFEREK” ze SP w Brzozie 
WYRÓŻNIENIE „za oprawę muzyczną spektaklu” - Koło Teatralne „Bajka” z 
Kowala,

INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE

1 JUSTYNA WALCZAK (Szpak) z Kółka Teatralnego „Bajka” z 
Kowala,

2. OLIWIA KRUSZKA (Puchacz) j.w.
3. ANNA WIDERA (Puchacz) j.w.
4. ALICJA PERLIŃSKA (Puchacz) j.w.
5. BARTOSZ GŁĄB (Kuba) z Teatrzyku „Kuferek” z Brzozy,
6. JUSTYNA ROGALSKA (Dziewczynka) j.w.
7 CYNTIA JAROSZYŃSKA (Czarownica) z Teatrzyku „Promyczki” z 

Dragacza
8. NATALIA TOBOLSKA (Czarownica) j.w.
9. DAGMARA WIKTORIA BABIARZ (Czarownica) j.w.
10. MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI (Ciapek) j.w.
11. KACPR CZOPEK (Diabeł) j.w.
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III. W kategorii teatrów „żywego planu” kł. IV-VI szkoły podstawowej:

DWIE RÓWNORZĘDNE NAGRODY GŁÓWNE
Teatr „I CO Z TEGO” z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
Pomorskim oraz
Teatr „SZAST-PRAST” z Zespołu Szkół Społecznych „Trójka” w
Żninie
WYRÓŻNIENIE „za inscenizacją” - Teatr „SZOK” z Zespołu Szkół w Kamieniu
Krajeńskim,

INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE

1. JULIA KORS AKOWSKA (Kasia) z Koła Teatralnego z Inowrocławia,
2. EWELINA ORZECHOWSKA (Płotka-Dorotka) z „I co z tego” z Pruszcza,
3. ZUZANNA POĆWIARDOWSKA (Siejka-Śmiejka)j.w.
4. JAKUB OSSOWSKI (Leszcz-Leszek) j.w.
5. BARTOSZ GÓRNY (Stary Wilk) z Teatru z Paterka
6. AGATA JĘDRZEJCZAK (Lalka Melania) z Teatru ,JCabuki” z Bydgoszczy)
7. WERONIKA KUNICKA (Lalka Amanda) j.w.
8. PATRYCJIA KLIMKOWSKA (Lalka Klara) j.w.
9. MARCELINA MARCHLEWSKA (Najstarsza Córka) z Teatru 

4-5*6” z Czernikowa
10. JAKUB WOJCIECHOWSKI (Synek) j.w.
11. SZYMON PIETRUSZEWSKI (Tatuś) j.w.
12. KINGA KOBUS (Paloma) z Teatru „Szok” z Kamienia Krajeńskiego
13. NIKOLINA MELIN (Dziewczynka z komórką”) z Teatru „Klaps” z Brzozy
14. („Dziewczynka w różowej bluzeczce”) z „Teatru 4-5-6” z Czernikowa
15. („Dziewczynka wędrująca przez światy”) z Koła Teatralnego z Lubicza.

IV. W kategorii teatrów „żywego planu” - młodzieży gimnazjalnej:

DWIE RÓWNORZĘDNE NAGRODY GŁÓWNE -
Teatr „ROSARIUM” z Gimnazjum nr 10 w Toruniu oraz
Studio Teatralne „SIÓDEMKA” z Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy,

INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE

1. KAROLINA RADOMSKA z „Siódemki” z Bydgoszczy
2. MarTA Rydziewska j.w.
3. Wojtek Kaczmarek j.w.
4. JOANNA SEMRAU z Teatru „Aśki” z Kamienia Krajeńskiego
5. JOANNA PAWAKOŃSKA j.w.
6. SARA KORPUSIŃSKA (Papkin) z Koła Teatrealnego z Baruchowa
7. PATRYCJA BRONIEWSKA (Anioł-Człowiek) z Teatru „Rosarium” z Torunia
8. („Ciocia”) z Teatru „Marzenie” z Witkowa.
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Pomysł połączenia dwóch największych dziecięcych imprez teatralnych 
organizowanych przez naszą placówkę w jedno teatralne święto pojawił się już kilka lat temu 
i był wnikliwie rozważany. Dyskusje z udziałem instruktorów były czasem burzliwe i nic w 
tym dziwnego - argumenty stron wydawały się równie słuszne i istotne.
Przypomnijmy, że do tej poty każdego roku odbywały się osobno: Wojewódzkie 
Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Kurtynka” skupiając tzw. teatry żywego planu oraz 
Wojewódzki Przegląd Teatrów Lalkowych „Pacynka”. Ważnym argumentem 
przemawiającym za utrzymaniem odrębności przeglądów był fakt, że „Pacynka” była 
jedynym tego rodzaju przeglądem nie tylko w naszym województwie, ale i w najbliższej i 
nawet dalszej okolicy na kulturowej mapie naszego kraju. Tymczasem grup teatralnych 
grających w różnych technikach lalkowych jest w naszym regionie zadziwiająco wiele! Gdzie 
więc miałyby te zespoły zaprezentować swój twórczy dorobek ? Zrozumiałe jest, że grając na 
co dzień w rodzinnym środowisku, uświetniając wszystkie możliwe uroczystości, nadchodzi 
moment, kiedy grupa chce się pokazać także innej publiczności niż lokalna i skonfrontować 
z innymi zespołami teatralnymi.
Nie zawsze amatorskie zespoły teatralne mogą sobie pozwolić na podróż w odległe rejony 
Polski, choćby do Puław, gdzie każdego roku w maju odbywają się Ogólnopolskie Spotkania 
Teatrów Lalek. Wspaniała impreza, ale nie dla wszystkich, bo poza tym, że nie każdego stać 
na taką wyprawę, to jeszcze trzeba przejść przez eliminacje, gdzie wymagany jest 
odpowiednio wysoki poziom przedstawienia. Co mają więc począć zespoły niebogate i 
rozpoczynające dopiero swzoją przygodę z teatrem lalek? Więcej tam przecież pasji, dobrych 
chęci niż umiejętności i doświadczenia. Zawsze wychodziłam z założenia, że w amatorskim 
teatrze (a zwłaszcza dziecięcym!) nie sam efekt finalny w postaci przedstawienia jest 
najważniejszy. Równie istotna, a może jeszcze ważniejsza(?) jest sama praca twórcza nad 
spektaklem, kiedy to odbywa się jednocześnie inny fantastyczny proces - wychowzawzczy: 
grupa integruje się, uczy pracy wz zespole, uwrażliwia na drugiego człowieka (nie jestem sam 
na świecie, na scenie, muszę słuchać, co mają inni do powiedzenia - oni też mają swoje 
racje...), zdrowej konkurencji, organizacji pracy, odpowiedzialności itd. itp. Nawet jeśli jest 
to po prostu sposób na nudę, propozycja spędzenia wzolnego czasu - to w'arto bawić się w 
teatr. Tak więc i te mniej doskonałe przedstawienia teatralne powinny ujrzeć światła wielkiej 
rampy i usłyszeć oklaski prawzdziwzej publiczności. Muszą mieć możliwość takiej 
konfrontacji. Pamiętajmy taż, że przy okazji każdego przeglądu odbywają się omówienia 
warsztatowe z udziałem specjalistów' i jest to często jedyna szansa dla grupy i jej opiekuna, 
aby poddać się życzliwiej ocenie i skorzystać z fachowzej porady bardziej doświadczonych. To 
argumenty z jednej strony barykady. Z drugiej odezwie się może głos: „ ... ale udział 
wszystkich chętnych zespołów', bez wzcześniejszych kwalifikacji przedłuży zbytnio czas 
trwania konfrontacji i zaniży ich poziom A przecież ma to być święto, a nie kara boska?” To 
też prawda.

Tymczasem ... wiele przemawia za wspólnym spotkaniem teatrów7 lalkowych i tych 
preferujących inne techniki scenicznej wypowiedzi.
Nie sposób ukryć najważniejszego atutu jakim jest na pewzno spora oszczędność nakładów7 
finansowych i czasu potrzebnego na sprawy organizacyjne.
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Młodzi aktorzy na scenie
Przez trzy dni trwały w Świeciu Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”. Przyjechało łącznie 25 teatrów z Kujawsko-Pomorskiego.
Przed publicznością wystąpiły grupy reprezentujące różne techniki, zarówno mieszczące się w konwencji tzw. żywego planu, jak i zespoły lalkowe.

P
odczas pierwszego dnia przeglą
du wystąpiło osiem teatrów lal
kowych. w tym jedyny reprezen
tant naszego regionu - Baśniowy Świat 

zCKZ w Nowem. Jedną indywidualną 
nagrodę dostała Marta Rogowska, właś
nie z tego teatru. Dodatkowo, na proś
bę samych uczestników, wystąpił leż 
Teatr Marzenie ze świetlicy wiejskiej 
w Witkowie. Prezentacja tego ostatnie
go była brana pod uwagę przez jurorów 
drugiego dnia konfrontacji razem z po
zostałymi spektaklami tej kategorii wie
kowej (teatr żywego planu - kat. gim
nazjalna).

Drugiego dnia zaprezentowały się 
teatry żywego plonu w osobno ocenia
nych dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci najmłodszych (kl. I-III szkoły 
podstawowej) oraz młodzież gimnazjal- Podczas drugiego dnia przeglądu

nu. Były to trzy grupy maluchów. W tej 
kategorii aż pięć nagród indywidual
nych przypadłe Teatrzykowi Promy- 
czki ze Szkoły Podstawowej w Draga
czu (Cyntii Jaroszewskiej, Natalii To
bolskiej, Dagmarze Wiktorii Babiarz, 
Maciejowi Świcrczyńskiemu i Kacpro
wi Czopkowi). - Jesteśmy tu nie po raz 
pierwszy, ale każde zauważenie naszej 
pracy cieszy - mówi Mirosław Śzym- 
czek, opiekun i nauczyciel z Dragacza. 

■ Moi uczniowie występowali w przed
stawieniu „Zaklęta góra".

W ostatnim dniu konfrontacji można 
było obejrzeć teatry żywego planu w ka
tegorii wiekowej kl. 1V-VI szkoły pod
stawowej. Tutaj jury postanowiło przy
znać dwie nagrody główne Teatrowi I Co 
z Tego z Gminnego Ośrodka Kultury. 
Sportu i Rekreacji w Pruszczu Pomor

skim oraz Teatrowi Szast-Prust z Zespo
łu Szkól Społecznych „Trójka" w Żninie.

Przyznano także indywidualne wy
różnienia za grę aktorską, dostali je ni.iti, 
artyści z Pruszcza - Ewelina Orzechow
ska. Zuzanna Poćwiardowskti i Jakub 
Ossowski.

Łącznic w Konfrontacjach wzięło 
udział ok. 400 osób (wykonawców, na
uczycieli, instruktorów i opiekunów). 
Pierwszego i drugiego dnia Konfronta
cji uczestnicy wzięli udział w impre
zach towarzyszących: kiaunadzie w wy
konaniu mima Mieczysława Gicdroj- 
cia i akcji plastyczno-teatralncj „Teatr 
z papieru", prowadzonej przez plasty
ków z WOKiS w Bydgoszczy i reżyser 
Martę Rau. Trzeciego dnia dzieciaki 
wzięły udział w wyprawie na zamek 
krzyżacki, CTkar



Osobiście nie widzę też konieczności izolowania grup lalkowych od innych tym bardziej, że 
teatr cały czas ewoluuje i coraz chętniej w jednym spektaklu łączone są ze sobą różne 
techniki teatralne. W żywym planie wprowadza się lalkę lub maskę, teatr przedmiotu itp. 
Część przedstawienia grana jest w „żywym planie”, a część w konwencji lalkowej. Nie 
dostrzegam w takim postępowaniu niczego niepokojącego, a nawet uważam takie próby za 
twórcze i inspirujące. Oczywiście, jeśli jest to przemyślane i uzasadnione. Wychodząc 
naprzeciw tego rodzaju poszukiwaniom zaproponowaliśmy nową nazwę konfrontacji - 
„TEATR BEZ GRANIC ” - sugerując otwartość i dużą pojemność zjawiska jakim jest teatr.
Wiem jednak, że są wśród instruktorów obrońcy teatru lalkowego bardzo hermetycznego, nie 
uznający łączenia technik lalkowych z innymi pomysłami na teatr. Trzeba to uszanować. Stąd 
też zaproponowaliśmy osobny dzień Konfrontacji, w którym wystąpili sami lalkarze. 
Spektakle lalkowe były też oddzielnie oceniane przez jurorów, którym organizatorzy 
udostępnili odrębną pulę nagród.
Myślę, że jest to nadal temat gorących dyskusji i piszę o tym trochę z premedytacją mając 
nadzieję, że może uda się Państwa sprowokować do dyskusji na ten temat na skromnych 
łamach naszego „Miłośnika”?

Czekamy na opinie w tej sprawie i na temat samych Konfrontacji. Czy podobało się 
Państwu w tym roku? Które spektakle w Państwa odczuciu były najciekawsze? Czy pokryły 
się oczekiwania instruktorów z werdyktem jury? A jakie było tegoroczne jury? A imprezy 
towarzyszące? Tym razem zaprosiliśmy dzieci i młodzież do udziału w warsztatach pn. ”Teatr 
z papieru” - niestety w drugim dniu zajęcia nie odbyły się ponieważ ... nikt nie był 
zainteresowany taką zabawą. Zastanawiamy się, dlaczego? Martwi nas pusta widownia. 
Wielu wykonawców było bardziej zainteresowanych lodami w pobliskim sklepie. Niektórzy 
wyjechali zaraz po swoim występie. Jedna pani instruktor powiedziała (o, zgrozo!), że szkoda 
jej czasu, bo to przecież sobota ...
Piszcie, nawet jeśli będą to słowa krytyki. W końcu ta „zabawa w teatr” to przecież nasza 
wspólna ważna sprawa.





Julka Derzewska

„Teatr lalek i moi mali ariySci”

Moja przygoda z teatrem rozpoczęła się już w szkole średniej, a swoją kontynuacje miała w 
Studium Nauczania Początkowego w Bydgoszczy. W mojej późniejszej pracy pedagogicznej chętnie wracałam 
do wcześniejszych doświadczeń tworząc przedstawienia w teatrze żywego planu z dziećmi mojej klasy oraz ze 
starszymi uczniami naszej szkoły. To właśnie z takim klasowym teatrem „Kraina Marzeń” wzięliśmy udział w 
Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Kurtynka” w Świeciu w 1999 roku.

Jednak cały czas kiełkował we mnie pomysł stworzenia teatru lalek, jakiego jeszcze w szkole nie było..
W 1992 roku w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem rozpoczął swoją działalność teatr lalek „Baśniowy Świat”. 
Prowadzący go instruktor-Pan Stefan Gełdon zainicjował też „Biesiady Lalkarskie” organizowane corocznie od 
1994 roku. Chętnie uczestniczyłam w tych spotkaniach i próbach teatralnych i dzięki tak zdobytym 
doświadczeniom odkrywałam tajemnice sztuki lalkarskiej. Pan Stefan zawsze służył fachową pomocą i radą. To 
właśnie z zespołem Pana Gełdona miałam okazję wyjechać do Strzelec Opolskich, gdzie uczestniczyłam w XXX 
Wojewódzkich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Lalkowych w 1996 roku. Zobaczyłam tam wiele ciekawych 
przedstawień i brałam udział w forum dyskusyjnym.
I tak - w roku szkolnym 1999/2000 stworzyłam w mojej szkole własny teatr lalek „Cuda i dziwy”: z grupą 
siedmiorga pierwszoklasistów' rozpoczęłam przygotowania do przedstawienia J.Witkowskiego pt. „Tymoteusz 
Rymcimci”. Początki były niesamowite! Zapal i pomysłowość zespołu nie raz pomagały przełamać problemy. 
Niecodzienną pomoc wnieśli też rodzice dzieci, m in. jeden z nich zajął się wykonaniem scenografii i lalek. Te 
ostatnie były wspaniałe, ale trzeba było nauczyć się trudnej sztuki animacji. Jeśli trzeba było - ćwiczyliśmy 
nawet kilka razy w tygodniu. I wreszcie ... pierwszy występ przed rodzicami i kolegami ze szkoły! Udało się. 
Zaczęliśmy też wyjeżdżać do przedszkoli i szkół z gościnnymi występami; w Dolnej Grupie, Rychławie, 
Warlubiu, Kamionce. Braliśmy też udział w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Pacynka” w 
Sępólnie Krajeńskim skąd przywieźliśmy wyróżnienie i nagrodę aktorską. Tego roku uczestniczyłam również w 
XXXII Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy wraz z grupą działającą w CK „Zamek” i 
instruktorem p. Gełdonem. Świetne przedstawienia, warsztaty dla instruktorów z udziałem znanego reżysera 
Krzysztofa Rau - wszystko to dostarczyło mi wiele pomysłów do dalszej pracy.
W kolejnym roku szkolnym rozpoczęliśmy z zapałem przygotowania do przedstawienia „Kożucha kłamczucha” 
wg bajki Janiny Porazińskiej. Miesiące wytężonej pracy dały wspaniały efekt. Występowaliśmy w CK.”Zamek” 
przed publicznością z naszego miasteczka i okolic oraz dla młodych pacjentów szpitala im. Wł. Biegańskiego w 
Węgrowie. Tym razwm udział w kolejnej edycji „Pacynki” zaowocował trzecim miejscem! To było wspaniałe 
przeżycie.
W tym roku także uczestniczyłam w Spotkaniach w Puławach. Wnastępnych latach zaangażowałam się 
dodatkowo w organizację imprezy „Dni Kultury Szkolnej” organizowane przez CK „Zamek” Współtworzyłam 
program i realizowałam go wspólnie z moją grupą teatralną. Kiedy moi mali aktorzy skończyli trzecią klasę 
postanowiliśmy, że mimo wszystko dalej będziemy razem pracować nad kolejnym przedstawieniem! Tak 
powstał spektakl „Tymoteusz Rymcimci wśród ptaków”. Pracowaliśmy w trudnych warunkach lokalowych, 
próby odbywały się w ... szkolnej kotłowni! Mimo to doszło do premiery - na „Biesiadzie Lalkarskiej”. Sukces i 
radość. Pokazaliśmy to przedstawienie także dzieciom z Warlubia i Rychławy. I tego roku (2002) raz jeszcze 
spróbowaliśmy swoich sił w „Pacynce” i przywieźliśmy stamtąd dwie nagrody aktorskie. Po tych sukcesach 
grupa przeszła już pod skrzydła Pana Gełdona, a mnie pozostała kronika i... postanowiłam zacząć wszystko od 
nowa ... Niebawem z drugoklasistami zrealizowałam spektakl „Baśń o małym jeżyku” wykorzystując tym 
razem lalki płaskie. Występy gościnne i udział w kolejnej edycji „Pacynki” - i nagroda specjalna! Braliśmy też 
udział w akcji przeprowadzonej w szkołach naszego miasteczka: po występie dzieci w grupach uczyły się 
wykonywać lalki. W roku szkolnym 2005/06 ukończyliśmy pracę nad sztuką Anny Chom-Sokołowskiej 
„Przygody mądrego króla”. Pracy było sporo, ale jeszcze więcej radości po udanych występach w szkołach i 
przedszkolach oraz warsztatach terapii zajęciowej. Cieszyły nas oklaski, śmiech naszej publiczności i jej 
wdzięczność, okazywana czasem drobnymi upominkami np. w postaci własnych prac plastycznych.
Następne lata, to nowi aktorzy i nowe wyzwania. Tym razem był to spektakl pt. „Jak krasnoludki uratowały 
Karolinkę”. Dzięki życzliwości instruktora Gełdona skorzystaliśmy z gotowych już lalek i mogliśmy zająć się 
już ćwiczeniami dykcyjnymi i animacją. To przedstawienie zaprezentowaliśmy na „Biesiadzie Lalkarskiej” i jak 
zawsze przed dziećmi z przedszkoli. Praca nad realizacją bajki „O rybaku i złotej rybce” wg Tołstoja wypełniła 
kolejny rok pracy. Jak zawsze mogliśmy liczyć na pomoc rodziców i przyjaciół w przygotowaniach dekoracji i 
lalek. Spektakl pokazany został na „Biesiadzie Lalkarskiej”. Lata 2008/2009 to udział w projekcie edukacyjnym; 
przygotowanie dwóch miniatur w odrębnych zespołach: „Spotkał się zając z jeżem” i „Przyjaciele”, które były 
prezentowane przed przedszkolakami, uczniami szkół i pacjentami Regionalnego Szpitala w Grudziądzu.
A co dalej? Przede mną nowy zespół i nowa dla mnie i dzieci przygoda z lalką.



Jlilita ikmw&b

„Moje spotkanie z talkg sycylijską’'

Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym o powierzchni 25 tysięcy 
kilometrów kwadratowych. Niegdyś była środkiem całego znanego świata. Latem ubiegłego 
roku wraz z moimi bliskimi miałam przyjemność tam właśnie być.

Przez dwa tygodnie mieszkałam w miasteczku Acireale, tuż u skalistych wybrzeży Morza 
Jońskiego. Z okien pokoju podziwiałam majestatyczną Etnę...

Jakież było moje zaskoczenie, kiedy nieopodal mojego miejsca zamieszkania dostrzegłam 
niewielki barwny budynek z napisem „TEATRO - MUSEO OPERA DEI PUPĘ’. Afisz głosił, 
że dwa razy w tygodniu organizowane są przedstawienia. Oczywiście nie mogłam odmówić 
sobie takiej przyjemności!
Wnętrze niewielkiego domu wypełniały barwne lalki ponad metrowej wielkości 
przedstawiające średniowiecznych rycerzy sycylijskich rodem z dawnych legend i poematów.

Gong i ... zaczęło się przedstawienie Aktorzy, niewidoczni dla widza, stali na „balkoniku” 
i z góry poruszali lalką. Podczas animacji wykorzystywali bezwład lalki i siłę grawitacji. 
Lalka, od góry umocowana na sztywnym pręcie, poruszała się z większym rozmachem i 
podrzutem. Spektakl trwa. Rycerze toczą walkę o ziemie i honor swych dam. Wreszcie są 
zwycięzcy i pokonani i barwne przedstawienie dobiega końca. Chociaż nie znamy włoskiego, 
gospodarze pozwalają zainteresowanym zajrzeć za kulisy. Odkrywamy, że wszelkie odgłosy 
walki to prosty trick: przypięte do nóg aktorów drewniane buty! Aktorzy to pasjonaci 
przekazujący swoje umiejętności od dziadków po wnuki. To ich tradycja rodzinna. 
Samodzielnie wykonują lalki, tworzą scenografię i reżyserują. Znani na całej Sycylii. W 
dowód uznania ich troski o kultywowanie historii narodu otrzymują liczne dyplomy i 
nagrody.

Jeszcze na zakończenie pamiątkowe zdjęcie i zakup pamiątki: miniaturowej marionetki 
sycylijskiej przedstawiającej dzielnego rycerza, lalki ubranej w złocisty pancerz, hełm 
rycerski, z tarczą i mieczem w dłoni. Można ją kupić w każdym tamtejszym sklepie z 
pamiątkami.



w czarnym teatrze grają przede wszystkim przedmioty animowane przez 
niewidocznych na scenie aktorów (ubranych na czarno i występujących na tle czarnej 
zasłony). Efekty w połączeniu z muzyką i fluorescencyjnym światłem są niebywałe!

Co to jest 
czarny teatr?

Czarny teatr ujrzał światło dzienne, podobnie jak wiele innych twórczych myśli, w 
Chinach, gdzie funkcjonował jako teatr cieni przy użyciu światła świec, które odbijało się na 
białym materiale. Teatr ten był jedną z ulubionych rozrywek cesarzy chińskich. Później ( w 
XVIII wieku ), zyskał zainteresowanie twórców japońskiego teatru lalek „Bunrak”. Natomiast 
na przełomie wieku XIX i XX powszechnym zabiegiem było użycie tej teatralnej techniki w 
początkującej kinematografii - dla polepszenia wizualnego odbioru stosowało go większość 
artystów, m.in. George Mellies.
Nowoczesny czarny teatr zrodził się w roku 1950 w teatrze awangardowego francuskiego 
artysty Georga Lafaye. Teatr ten zyskał określenie „nowoczesnego czarnego teatru” i zbiegło 
się z momentem wynalezienia lampy ultrafioletowej. Przełom lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych wynalazek ten stał się hitem i znalazł swoje miejsce w kulturze, zwłaszcza 
za sprawą hipisów, inspirując tych ostatnich do stworzenia nowego pojęcia wolności w 
psychodelicznym (krzykliwie pstrym) rozumieniu.
Początki lat sześćdziesiątych to także narodziny czarnego teatru w czeskiej Pradze - które 
osiągnęły wkrótce mistrzostwo w tej dziedzinie sztuki. Od samego początku do dzisiejszego 
dnia działa tam światowej sławy artysta Jiri Srnec i jego „Black Magie Theatre”, z którym 
występował na wielu światowych festiwalach i który przeniósł nową teatralną magię na 
Zachód.
Innym czarnym teatrem oświatowej renomie jest „Latarnia magica”, który od dłuższego 
czasu używa jako podstawowej techniki multimedialny wideoprojektor. Zaraz po „aksamitnej 
rewolucji” w Pradze, wielu czeskich artystów podjęło próby realizowane w technice czarnego 
teatru , tym samym wprowadzając to miasto na światowy szczyt w tej dziedzinie sztuki.



J uiita Derxewska

„Czarny teatr” - warsztaty.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy zorganizował w grudniu ubiegłego roku 
warsztaty dla instruktorów i nauczycieli z naszego regionu prowadzących dziecięce i 
młodzieżowe teatry lalkowe. Tematem przewodnim był tym razem „czarny teatr”. Zajęcia 
odbywały się pod czujnym okiem pani Marty Rau - aktorki, reżysera i wykładowcy Akademii 
Teatralnej w Białymstoku.
Obok instruktorów pracowała też grupa młodzieży zainteresowana taką techniką teatru, 
pragnąca kształcić swoje umiejętności w obecności niewątpliwego autorytetu w tej dziedzinie 
w osobie prowadzącej spotkanie.
W czasie zajęć pani Marta Rau przedstawiła fragmenty spektakli utrzymanych w konwencji 
czarnego teatru zarejestrowanych na taśmie filmowej. Projekcjom towarzyszył fachowy 
komentarz i dyskusja na temat obejrzanych materiałów. Sporo czasu zajęło nam 
przygotowywanie i odtwarzanie etiud i scenek rodzajowych z wykorzystaniem lalek, tkanin i 
przedmiotów codziennego użytku. Uczyliśmy się trudnej sztuki animacji, operowania 
światłem punktowym i sposobów okazywania emocji związanych z przedstawianą dramą. 
Przekonaliśmy się jak wiele cierpliwości potrzeba w czasie takich ćwiczeń.
Dobrze było choć na chwilę zatrzymać się i dać się poprowadzić w tak ciekawą przygodę.



Protokół Rady Artystycznej
XLI Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy.

Rada Artystyczna w składzie:

Renata Siedlaczek - przewodnicząca,
Liliana Wilczkowska - Petri,
Marek Kotkowski,
Leszek Mądzik,
Krzysztof Rau

po obejrzeniu w dniach 28 i 29 maja br. dziewięciu wybranych do Przeglądu widowisk postanowiła podziękować:

Teatrowi „KAPRYS” z Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach za sceniczne przywołanie zawsze aktualnego 
powiedzenia „zgoda buduje, niezgoda rujnuje” w spektaklu „Smok w Nieswarowie”;
Teatrowi Lalkowemu „Bajduś” z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku za poszukiwanie formy dla wyrażenia 
przesłania w przedstawieniu , JKAKINDRA KOLOMAMBA”; -------„
Teatrowi „Prestidigitator” z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku za 
harmonię scenicznych środków wyrazu oraz sprawność i dyscyplinę wykonawców w efektownym spektaklu opartym 
na motywach z „Odysei”
Teatrowi „STUDENTKI” z Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie - Wydział Sztuki Lalkarskiej w 
Białymstoku za podjęcie trudnej tematyki współczesnej, dramaturgiczne opracowanie scenariusza i brawurowe 
wykonanie spektaklu „Baw się, żmijo, baw”;
Teatrowi „KEKS” z Domu Kultury ,Praga” w Warszawie za bardzo dobrą interpretację tekstu i animację lalek w 
pełnym humoru przedstawieniu,Bardzo niebezpieczne zajączki”;
Teatrowi „GALIMATIAS” ze Szkoły Podstawowej w Żabnie za skuteczną edukację teatralną i pracę wychowawczą 
oraz zaangażowanie wykonawców w realizacji przedstawienia.
GRUPIE TEATRALNEJSPOD ZNAKU KRÓLA MACIUSIA z Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku za 
podjęcie tematyki wierności sobie i subtelność środków wyrazu w spektaklu „Zabawy Ocha i Acha”;
Teatrowi Animacji „Ef” z Miejskiego Domu Kultury- Dom Kultury „Hałćnów” w Bielsku-Białej za ciekawą 
organizację przestrzeni, sprawność aktorską oraz walory plastyczne i muzyczne w spektaklu „Na krawędzi snu”;
Teatrowi Lalki i Aktora TAO z Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach za wysoką kulturę teatralną, znakomity 
warsztat aktorski i poczucie humoru w realizacji spektaklu,Księżniczka na ziarnku grochu”.

Wszystkie zespoły występujące w Przeglądzie Spotkań otrzymują nagrody finansowe w wysokości 1500 zł 
(brutto) ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Puławy.

Ponadto Rada Artystyczna przyznaje:
Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty w postaci aparatu cyfrowego SONY Teatrowi Lalki i Aktora TAO z 
Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach.

'---------- Zauważając szereg imprez towarzyszących tegorocznej edycji Spotkań Rada
Artystyczna dziękuje:
Puławskiej Galerii Sztuki za przygotowanie dwóch wystaw „Faktura czasu”- fotografia artystyczna - Leszek Mądzik 
oraz ,Kalki teatralne - znajomi z bajek i baśni” ze zbiorów Białostockiego Teatru Lalek .
Teatrowi K3 za prezentację spektaklu „Niewidzialni”; --------
profesorowi Krzysztofowi Rauowi za spotkanie autorskie związane z promocją książki „Autolustracja”;
Stefanowi Gełdonowi za prezentację ciekawego programu „Z półki Pana Stefana”;
Białostockiemu Teatrowi Lalek za prezentacje spektaklu „Yalerie”;
wszystkim prowadzącym warsztaty dla uczestników Spotkań oraz Grzegorzowi Kwiecińskiemu za przygotowanie 
pokazu uczestników Warsztatów;
Brzeskiemu Teatrowi Lalek za spektakl „Holstomer”.

W podziękowaniu za współudział w tworzeniu atmosfery XLI Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy 
Rada Artystyczna dziękuje zespołom, które przyjechały w charakterze obserwatorów, a są to: 
Muzyczny Teatr Młodych „Biała Mandragora” z Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku, 
„Teatr Nieznany” z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku;
Ochotnicza Twórczość Teatralna „Gwiżdże” - Teatr Rondo, Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku;
Grupa Działań Teatralnych — Scena Lalki i Aktora z Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim;
Teatr „Tuptusie” - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie;
Teatr „Supełki” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie.









Dominika Materska

„Na obraz i podobieństwo” cz.I
(„Nowa Fantastyka” Nr 5 maj 2002)

Lalki, łab jak wampiry, choć <\ie mogą żyć, naśladują życie w r\aj4rokaiejszyck szczegółach. Choć nie mogą płakać 
ani mówić, Jaja nam znaki, kłóre oJczyłujemy niczym język (...) Tliby Lazarze wyskakują ze swoich grobów na 
kolejne przeJsławienie (...) 1 znowu przez chwilę naśladują mężczyzn i kobiety z precyzją, która jest tym barJziej 
niepokojąca, że z założenia sztuczna. t>yó może z teologicznego punktu wiJzenia lalkarstwo należałoby nazwać 
sztuką bluźnierstwa. Flngela Carter
Die bęJziesz czynił machin na obraz i podobieństwo umysłu człowieka. F"rank Herbert

Lalki figury
woskowe, manekiny,
androidy: wszyscy ci nie
ludzie wykonani po to, by 
ludzi imitować, zajmują 
szczególne miejsce w naszej 
wyobraźni, a przez to i 
kulturze. Zajmują się nimi 
antropolodzy, psychologowie, 
fascynują pisarzy, bawią się, 
ale i przerażają dzieci. Są 
tutaj, a jednocześnie gdzie 
indziej, w swoim własnym 
świecie bądź w świecie 
bogów. Na rozmaite sposoby i 
w rozmaitych wcieleniach są 
łącznikami między naszą 
rzeczywistością i tamtym 
światem. Krótko mówiąc, 
lalki są z natury metafizyczne.

Zaczęło się tak dawno, jak 
tylko możliwe - już za 
czasów jaskiniowców. Wtedy 
to kapłani pierwszych 
plemion ludzkich wkładali 
zmarłym do grobów figurki - 
po to, by zapewnić im służbę 
(towarzystwo?) na tamtym 
świecie. Tajemnicze laleczki 
znaleziono w zrujnowanych 
korytarzach egipskich

piramid. Do cudów świata 
należy odkryta kilkadziesiąt 
lat temu w Chinach armia 
terakotowa - tysiące 
zindywidualizowanych figur 
żołnierzy pochowanych wraz 
z ich władcą. Lalek-kopii 
osób żyjących od wieków 
używano w rytuałach magii 
sympatycznej, by rzucać 
uroki miłości czy klątwy - 
uznając, że między 
człowiekiem a imitującą go 
lalką istnieje więź 
metafizyczna. Zaś próby 
zamiany figury w człowieka - 
badania nad homunkulusami i 
eksperymenty z
alchemicznym ożywianiem 
lalek - od wieków kusiły 
nieortodoksyjnych uczonych, 
a dla ogółu były synonimem 
ciężkiego grzechu bożej 
uzurpacji.

Lalki z jakichś niepojętych 
powodów od wieków 
prowokują namiętności - 
miłość, przerażenie, żądzę 
władzy, a nawet, jak w 
przypadku figurek voodoo, 
łączą się ze śmiercią. Kusi nas 
to, że możemy zrobić z nimi 
wszystko, że jesteśmy ich 
bogami. Jednocześnie jednak 
przypominają, że Bóg może 
zrobić wszystko z nami i 
prowokują do rozważań nad 
istotą boskości. Czy Bóg też 

się bawi i kieruje kaprysami? 
Czy tworzenie lalek i próby 
powołania 
uzurpacją 
grzechem 
zabawą
czarnoksiężnika? 
szaleństwem?

ich do życia są 
władzy boskiej - 

Frankensteina i 
ucznia 

A może

Mija równo dwa 
tysiące lat od 
chwili, gdy lalka, 
paradoksalna 
niby-kobieta: i 
żywa, i martwa, i 
nieczuła, i wzbu
dzająca namięt
ności, i 

niewinna, i diaboliczna, stała 
się bohaterką literacką. 
Pierwsze jej wcielenie, piękna 
Galatea, pojawia się w 
„Metamorfozach” Owidiusza. 
Lalkę tę wyrzeźbił w kości 
słoniowej Pigmalion, król 
Cypru, który zapałał do niej 
tak wielką namiętnością, że 
wzruszona 
zamieniła lalkę w 
krwi i kości.

Już w tej 
opowieści o lalce 
się motywy, które później 
powracać będą w kolejnych 
takich historiach: namiętność 
do rzeczy, którą obdarzyliśmy 
własną duszą naruszenie 
granicy między życiem a

Afrodyta 
kobietę z

pierwszej 
pojawiają



swoim zabójcy.

Z biegiem stuleci, wraz z 
rozwojem myśli ludzkiej, 
lalki stawały się coraz 
ważniejsze - ożywiane coraz 
wymyślniej szy mi 
mechanizmami, stanowiły 
dowód prymatu nauki nad 

[ naturą, a zarazem wyzwanie 
. rzucone Bogu, dotąd 
jedynemu dawcy życia.

Specjalnie zakochany był w 
nich francuski wiek XVIII. W 
kręgach libertynów, gdzie 
prym wodził markiz de Sade, 
zapanowała moda na 
„mechaniczne kochanki” (les 
maitres se- machines), 
niewyobrażalnie drogie, 
pokryte jedwabiem kukły, 
które dzięki specjalnemu 
mechanizmowi umożliwiały 
kopulację. Legendy krążyły 
zwłaszcza o niejakiej 
Mirabelle, wykonanej ponoć 
we Włoszech na zamówienie 
sułtana tureckiego. Lalka ta 
„mordowała” przygodnych 
kochanków - przebijał ich 
wysuwany sztylet, chyba że 
wiedzieli, w którym 
momencie należy przesunąć 
sekretną dźwignię. Prócz 
maitresse-machines 
libertyńscy kolekcjonerzy 
osobliwości zamawiali u 
genialnych zegarmistrzów 
inne lalki: mechanicznych 
żołnierzy toczących
pojedynek, baletnice, 
pianistki, które dzięki
dźwigniom w palcach
rzeczywiście odgrywały 
utwory muzyczne, a także 
automaty piszące, zdolne do 
odtworzenia na podsuniętym 
kawałku papieru całego 
wiersza.

śmiercią i powodująca to 
naruszenie metafizyka - 
boska interwencja lub 

i szatańska sztuczka. Nie 
przypadkiem Pigmalion 
rządził właśnie Cyprem - w 
starożytności uważanym za 
królestwo miłości i domenę 
Afrodyty, która na
wybrzeżach tej wyspy
narodziła się z piany 
morskiej. Nie przypadkiem 
też to namiętność - 
połączenie miłości i
szaleństwa - sprowokowała 
uczłowieczenie Galatei.

Biorąc pod uwagę, że nawet 
Owidiusz Galatei nie 
wymyślił sam, ale zapisał 
prastary mit, można rzec, że 
wątpliwości takie gnębią od 
zarania. W rozmaitych 
epokach o lalkach pisano w 
różny sposób, ale zawsze z 
niepokojem, jakby samo ich 
istnienie nasuwało myśli o 
władzy i jej nadużywaniu, o 
wiedzy i o grzechu. Bardzo 
szybko skojarzono motyw 
ożywającej lalki czy figury z 
nastrojem grozy i horroru (to 
dlatego podskakujemy, gdy 
potrącony „manekin” okazuje 
się drugim człowiekiem). 
Pisarze wykorzystują ten 
mechanizm psychologiczny 
już prawie pięćset lat. 
Wystarczy wspomnieć jedną z 
późnych „mrocznych” sztuk 
Szekspira - „Opowieść 
zimową”, w której niesłusznie 
posądzona o zdradę żona 
udaje posąg, ożywający w 
spektakularnym finale. W 
„Don Juanie” Moliera mamy 
do czynienia z „prawdziwym” 
ożyciem posągu. Figura 
nagrobna zabitego przez Don 
Juana Komandora, słysząc 
bluźnierstwa, mści się na

To 
libertyńskie 
zaintereso
wanie lalka
mi miało, 
co ciekawe, 
źródła 
znacznie 
głębsze niż

prosta fascynacja
osobliwościami i
obscenicznością. Schyłek 
Oświecenia to we Francji 
przede wszystkim czasy 
wielkiego zwątpienia - waliła 
się monarchia absolutna, 
bożemu pomazańcowi odcięto 
głowę, a Bóg nie zareagował. 
Newton odkrył, że kosmosem 
porusza grawitacja, a nie 
boskie tchnienie, a Kepler 
wyliczył, że planety nie krążą 
po platońsko idealnych 
okręgach, a po wulgarnych' 
elipsach. Czyżby więc Bóg 
był jedynym zręcznym 
zegarmistrzem, który
skonstruował u zarania czasu 
mechanizm zwany
kosmosem, nakręcił go, a 
potem, znudzony odszedł? 
Niczym małe dzieci, złe, gdy 
nie zwraca się na nie uwagi, 
libertyni próbowali
bluźnierstwa - tworząc 
symulakrę życia
przedrzeźniali Boże dzieło.

Kilkadziesiąt łat później 
mechaniczne zabawki 
pozamykano na stychach i w 
gabinetach osobliwości. Ich 
czas minął a awangardę, 
intelektualną Europy
zaprzątnęły nowe odkrycia i 
obudzone przez nie upiory. 
Doświadczenia Galvanniego i 
Mesmera udowodniły, że 
ciała zwierząt, a także, o 
zgrozo, ludzi-funkcjonują i 
poruszają się nie dzięki woli



bożej i duszy, ale są
„napędzane” siłami
fizycznymi. Co gorsza, słynne 
doświadczenie z
pobudzaniem mięśnia
martwej żaby prądem 
pokazało, że granica między 
życiem a śmiercią jest płynna, 
a zbudowane z materii 
organicznej ciała zachowują 
się jak układy mechaniczne. 
Sprzężone ze sobą części 
organizmu działają niczym 
zębate kółeczka, oczywiście 
jeśli dostarczyć im energii.

Na fali dyskusji 
sprowokowanej przez te 
odkrycia pewien paryski 
księgarz wygrzebał
„Człowieka-maszynę”, dzieło 
zapomnianego wtedy filozofa 
Juliena Offray de La Mettrie, 
opatrzył przypisami i wydał. 
La Mattrie udowadnia tam z 
niezbitą kartezjańską logiką, 
że człowiek funkcjonuje na 
zasadzie mechanizmu, 
którego napędem jest dusza, a 
nasze akcje i decyzje 
wynikają z dwustronnej 
zależności dusza-ciało i nie 
wpływa na nie nic 
pochodzącego z zewnątrz. W 
literacką polemikę z La 
Mettriem wdał się później 
inny francuski arystokrata, 
August hrabia de Villers de I 
Isle-Adam - w książeczce 
„Ewa przyszłości” stworzył 
wizję kobiety-lalki
stymulowanej mechanicznymi 
odpowiednikami ludzkich 
organów. Myśl, że ludzie to 
takie wielkie biologiczne 
lalki, ożywione za pomocą 
siły, którą próbowano 
połączyć z „elektrycznością” 
bądź „magnetyzmem 
zwierzęcym”, wstrząsnęła 

Europą. Pozostawało pytanie, 
co sprawia, że mechanizm ten 
zaczyna działać - czyli jak 
tchnąć w gotowy twór życie.

Za pytaniem tym kryła się 
ciekawość, jak Bóg ożywił 
człowieka, i głębokie 
przekonanie, że umysł ludzki 
jest w stanie to pojąć, a 
człowiek powtórzyć. Trwał 
romantyzm, który był czasem 
bluźnierstw, wybujałego 
indywidualizmu i walki z 
każdą (nawet boską ) tyranią. 
Twór zbudowany z 
fragmentów zwłok i 
ożywiony metodą naukową 
stał się bohaterem jednej z 
największych angielskich 
powieści romantycznych, 
„Frankensteina”.

Autorka, Mary Shelley, znana 
wtedy ze swego 
skandalistycznego stylu życia, 
ucieczki z żonatym 
mężczyzną, znajomości z 
ateistą i apologetą 
kazirodztwa Byronem, a także 
zainteresowań 
madiumizmem, nadała jej 
podtytuł „Nowy Prometeusz”, 
jawnie nawiązując do motywu 
walki z boską tyranią. Mimo 
to, „Frankenstein”, który 
zaczyna się wyzwaniem 
rzuconym śmierci (a przez to i 
Bogu), ma wydźwięk 
moralitetu. Tworząc i 
ożywiając swoją pozszywaną 
z fragmentów zwłok lalkę, 
Wiktor Frankenstein bierze na 
siebie odpowiedzialność, 
której nie jest w stanie 
podołać. Jego twór rodzi się 
w burzliwą listopadową noc - 
przerażający, ale niewinny; to 
nienawiść i strach „ojca” 
sprawiają, że zaczyna 
mordować.

Frankensteina, w pewnym 
sensie nim samym (stąd 
pomyłki dotyczące imienia- 
twórca i jego twór nazywane 
są identycznie). Lalka robi to, 
czego chciałby sam Wiktor, 
ale czego boi się lub brzydzi. 
Nie ma przed nim ucieczki, 
tak jak przed własnym 
sumieniem czy ciemną stroną 
własnej duszy. I Frankenstein 
i jego twórca są skazani na 
siebie nawzajem: związek z 
lalką jest związkiem z samym 
sobą tak bliskim, że 
prowadzącym do zatraty ego. 
(Wiele lat później ten sam 
motyw powrócił w 
opowiadaniu SF Alfreda 
Bestera "„arenheit radośnie"” 
w którym szalony android i 
jego właściciel stopniowo 
zlewają się w jedną psychikę.)

Inne, ważne 
odkrycie 
Shelley - po
łączenie mo
tywu 
ożywającej 
lalki z 
motywem

Jif szaleństwa - 
występuje 

także w romantyzmie 
niemieckim, bardzo ważnym 
dla całego późniejszego 
rozwoju fantastyki. Powieść 
Shelley ma przynajmniej 
pozory naukowości, utwory 
E T A. Hoffmanna zaś to 
bajki. Ten niemiecki fantasta 
zostawił po sobie słynne 
„Niesamowite opowieści”, 
które nie tylko wpłynęły na 
kształtowanie się 
dwudziestowiecznej 
wyobraźni Europy, ale przede 
wszystkim dały impuls do 



powstania współczesnego 
horroru. U Hoffmanna 
zadłużeni są wszyscy - od 
Poego po Kinga i europejski 
realizm magiczny drugiej 
połowy dwudziestego wieku.

Hoffmann to mistrz w 
tworzeniu nastroju grozy. 
Bohaterką „Piaskuna”, chyba 
najsłynniejszej z jego 
niesamowitych opowieści 
(obok także pełnego lalek 
„Dziadka do orzechów”), jest 
właśnie genialnie
skonstruowana mechaniczna 
lalka, piękna, choć sztywna i 
milcząca Olimpia. Sama jej 
obecność przy oknie w 
pokoju vis a vis sypialni 
młodego studenta Nathaniela 
wystarcza, by zamienić jego 
życie w horror. Nathaniel 
zakochuje się do szaleństwa 
w Olimpii; nie dostrzegając, 
że jest lalką ożywioną 
skomplikowanym 
mechanizmem i automatyczną 
w ruchach i słowach, spędza z 
nią długie godziny. Tańczą, 
rozmawiają; Nathaniel czyta 
jej swoje długie i nudne 
wiersze, a ona nie przerywa, 
nie nudzi się, nie ma 
własnych spraw i pragnień.

Scena, gdy sztuczność 
Olimpii zostaje
zdemaskowana, jest zarazem 
sceną pierwszego napadu 
szaleństwa Nathaniela. Nie 
wiemy, czy zwariował bo 
zrozumiał tajemnicę
ukochanej, czy odwrotnie. 
Taka właśnie enigmatyczność 
leży u źródeł horroru - strach 
budzi niepewność, czy dana 
rzecz należy do przyrody 
ożywionej, czy do świata 
przedmiotów martwych - 
ożywające lub zaklęte duchy i 
stwory straszą z kart niejednej

powieści grozy.

Równolegle z 
Hoffmannem w 
Skandynawii 
tworzył inny 
post-romantycz- 
ny twórca 
opisujący lalki. 
Choć tworzył

podobne historie, nigdy nie 
próbował nikogo nastraszyć, 
gdyż lalki i przedmioty 
codziennego użytku były dla 
niego metaforą, sposobem 
pokazania relacji
międzyludzkich.

Jan Christian Andersen, bo 
o nim oczywiście mowa, 
używał lalek zarówno jako 
narzędzi satyry, jak i liryzmu. 
„Dyrektor teatru marionetek” 
na przykład, to opowieść o 
marionetkarzu, który spędził 
noc pijąc z szalonym 
naukowcem, specjalistą od 
wciąż jeszcze uznawanej za 
hochsztaplerstwo 
elektryczności. Naukowiec, 
zapalony galwanista,
tłumaczył mu, że 
elektryczność ożywi nawet 
martwe lalki. Jednak gdy 
marionetki stały się ludźmi, 
marionetkarz nie mógł od 
nich nic uzyskać: nie chciały 
grać, pokłóciły się, a każda 
zażądała głównej roli. 
„Dzielny ołowiany żołnierz” 
natomiast, jest historią, w 
której zabawki odgrywają 
ludzkie uczucia, pokazują 
dogłębny smutek wpisany w 
tradycję miłości
romantycznej. Historia o 
ołowianym żołnierzyku 
zakochanym w papierowej 
tancerce, który po wielu 
przygodach wpada wraz z 

ukochaną do ognia i stapiają 
się w małe serduszko, to losy 
Tristana i Izoldy, Romea i 
Julii i wszystkich innych 
tragicznych par europejskich 
kochanków.

Pod koniec wieku 
dziewiętnastego pojawił się 
„Pinokio” Carla Collodiego, 
drewniany pajacyk bez serca. 
Po licznych niedolach nauczył 
się współczuć, a w nagrodę 
przemieniono go w żywego 
chłopca. Lalka jest tu 
symbolem moralnej
bezduszności, 
charakteryzującej niegrzeczne 
dzieci, a człowieczeństwo to 
nagroda za dobro czy 
grzeczność. Do motywu tego 
nawiązuje „Al.” (2001r.), film 
Kubricka i Spielberga, w 
którym postawione jest
przewrotne i wcale niegłupie 
pytanie: co z „Pinokia”
zrozumie android? Stworzony 
jako żywa zabawka i imitacja
żywego dziecka, czujący
robot, mały Dawid, po 
wysłuchaniu tej bajki rusza w 
świat, by zdobyć obiecywaną 
nagrodę - „człowieczeństwo”, 
które ma mu zapewnić miłość 
ludzi. Wydźwięk filmu jest 
jasny: ludzkość konstruuje 
lalki po to, by napawać się 
swoją wyższością i 
doświadczać 
bezwarunkowego 
uwielbienia.

Tradycja romantycznych 
bajek o lalkach, zwłaszcza 
Hoffmanna, powróciła na 
początku XX wieku i zaczęła 
kształtować dalszy rozwój 
literatury. Co ciekawe, o 
Hoffmannie przypomniał nie 
literat, a naukowiec i modny 
lekarz psychoterapeuta, 
Sigmunt Freud. W eseju



„Niesamowite” przeprowadził 
on „psychoanalizę”
„Piaskuna” - dociekając, 
dlaczego opowieści o 
ożywającej lalce wzbudzają 
grozę. Według Freuda lllalka 
jest bardzo silnym bodźcem 
dla naszej psychiki - wzbudza 
strach, miłość, fascynację, 
staje się nawet bezpośrednią 
przyczyną szaleństwa. Dzieci 
bawiąc się lalkami nie tylko 
ćwiczą bycie dorosłymi i 
doświadczają władzy takiej 
jak rodzice, ale wyobrażają 
sobie, że laki, gdy je spuścić z 
oczu, prowadzą własne, 
niesamowite życie. Myśl taka 
fascynuje, ale i przeraża - nie 
kontrolujemy przecież tego 
świata, a brak pewności czy 
coś jest żywe czy martwe, nie 
należy do przyjemnych.

Lalka, zdaniem Freuda, to 
idealny obiekt miłości, bo tak 
naprawdę widzimy w niej 
siebie samych, robimy z niej 
zwierciadło cech, które w 
sobie kochamy. Wierzymy, że 
jesteśmy dla niej tym, co 
sobie wyobrazimy. Niestety, 
to zwierciadło często odbija 
także te aspekty naszej 
osobowości, których się 
boimy, wstydzimy, które 
zagrzebalibyśmy głęboko w 
podświadomości. Lalka staje 
się odpowiednikiem portretu 
Doriana Graya - maluje się na 
niej nasz prawdziwy 
wizerunek, ślady naszych 
skrywanych żądz.

Esej Freuda, 
a pośrednio i 
bajki 
Hoffmanna, 
zainspirowały 
dwoje współ- 
czesnych

pisarzy, którzy stworzyli 
horrory oparte na tym samym 
schemacie: mężczyzna
zakochuje się w lalce do 
szaleństwa, do zatarcia 
podziałów na żywe i martwe, 
przyzwoite i obsceniczne, 
normalne i szalone. Pierwsze 
z tych opowiadań napisała 
kobieta, drugie mężczyzna. W 
pierwszym ginie właściciel 
lalki, w drugim - lalka.

„The Loves of Lady Purple” 
(Amory Lady Purple) Angeli 
Carter to historia o lalkarzu, 
który przez kilkadziesiąt lat 
podróżuje z cyrkiem i co noc 
daje to samo przedstawienie: 
„Straszliwe amory Lady 
Purple, bezwstydnej Wenus 
Orientu”. Sztuka ta to 
dopracowana przez lata 
inscenizacja najsrytszych 
fascynacji lalkarza. Heroina 
tej opowieści, gigantyczna 
marionetka, jest
uprzedmiotowieniem 
erotycznego kiczu:
stereotypów i mitów 
dotyczących 
„nieprzyzwoitości” i
„lubieżności”. Ze
szkarłatnymi paznokciami, 
ciężkim makijażem,
wyzywającym strojem 
wygląda jak parodia femme 
fatale. Jej pokazywane w 
sztuce życie to zlepek 
wszelkich możliwych 
zboczeń: od kazirodztwa i 
ojcobójstwa przez prostytucję 
i sadyzm po nimfomanie i 
nekrofilie. Pewnej
transylwńskiej nocy po 
przedstawieniu lalka
odwzajemnia pocałunek 
lalkarza, wysysa życie ze 
staruszka i wyrusza zatrudnić 
się w najbliższym burdelu. Jej 
władca nie mógł mieć jej tego

- zrealizowała tylko jego 
własne marzenia, które jej 
zaszczepił.

Opowiadanie Carter to 
groteska - ukazanie, w jak 
znacznej mierze traktujemy 
innych jak lalki, przedmioty 
naszej namiętności i 
manipulacji. „The smile” 
(Uśmiech) J.G. Ballarda, 
pokazuje z kolei automatyzm 
i mechaniczność związków 
międzyludzkich. Jego
narrator, współczesny 
londyńczyk, kupuje dla żartu 
wiktoriański manekin, 
idealnie naśladujący młodą 
kobietę. Aby nabrać 
znajomych, sadzają w salonie 
i przedstawia wszystkim jako 
żonę. Mieszkają razem od 
miesięcy, a ich małżeństwo 
przechodzi różne stadia, 
niczym w krzywym 
zwierciadle parodiując 
dynamikę prawdziwych 
związków. Na początku 
pasywność i milczenie lalki 
rozczula go, bo różni się od 
krzykliwego feminizmu' 
współczesnych kobiet. Potem 
„żona” zaczyna go nudzić. 
Jednak, gdy przypadkiem 
odkrywa, że nie jest ona 
satynową lalką, ale wypchaną 
skórą żywej niegdyś kobiety - 
zakochuje się namiętnie. 
Potem podejrzewa, że kobieta 
zdradza go z fryzjerem 
wynajętym, by pielęgnował 
jej urodę. Od tej chwili, 
niczym w opowiadaniu 

■ Hoffmana, nie wiemy czy 
opisywane wydarzenia 
rozgrywają się naprawdę, czy 
też narratora ogarnia 
szaleństwo. Aby ukarać żonę, 
sam nawiązuje romans, potem 
podgląda ją z fryzjerem,

I wreszcie bije ją i__________



demaskuje ukrytą brzydotę. 
Tym samym jednak tak 
naprawdę odsłania jego 
osobowość: okrucieństwo i 
brak zrozumienia dla innych. 
Oba te opowiadania to 
horrory napisane
współcześnie, w obu też lalki 
symbolizują kobiety. Rzadki 
przykład lalki-mężczyzny 
spotkać możemy w 
„Manekinie” - również 
inspirowanym Freudem 

j opowiadaniu Susan Sontag. 
Autorka, podobnie jak 
Ballard, koncentruje się na 
automatyzmie naszego życia 
rodzinnego i zawodowego. 
Znudzony monotonia, 
narrator Sontag, zamawia 
lalkę - własnego sobowtóra, 
którą wysyła zamiast siebie 
do pracy. Wkrótce też 
umieszcza lalkę we własnej 
rodzinie w roli kochającego 
męża i ojca. Sam, nareszcie 
wolny, wiedzie życie 

i kloszarda. Tak do chwili, gdy 
manekin znudzony życiem - 
zamawia lalkę. To nie lalki 
naśladują ludzi, ale my 
staliśmy się lalkami, sugeruje 
Sontag, i to jest największy 
horror.

Wizja świata 
zaludnionego 
manekinami i 
niedbałymi 
imitacjami 
ludzi pojawia 
się w „Według 

łotra” Adama

Wiśniewskiego-Snerga.
Filmowe dekoracje naśladują 
zgrabnie rzeczywistość, a 
zautomatyzowani, nieważni 
ludzie, zaledwie statyści w 
dramacie świata, nie

dostrzegają powszechnej 
tandety. Jedynie nieliczni, 
którzy trafiają na pierwszy 
plan kosmicznego filmu, stają 
się ludźmi „z krwi i kości”, 
zdolnymi do wiary i 
transcendencji.

Multiplikacja androidów, 
lalek-sobowtórów, powraca u 
francuskiego fantasty Luca 
Yigana. W jego opowiadaniu 
„Cyntia”, rozchwiany 
emocjonalnie narrator 
balansuje między
namiętnością do zimnej i 
nieczułej kobiety a poczuciem 
władzy, jakie mu daje 
posiadanie sobowtóra 
ukochanej - uległej i oddanej 
lalki. Doprowadzony do 
obłędu taką sytuacją, próbuje 
zniszczyć obie Cyntie.1 
Odkrywa jednak wokół wiele 
kopii androidek o twarzy i 
figurze ukochanej.
Opowiadanie to jest jednym z 
wielu utworów SF 
mówiących o koszmarze tego 
świata, który kopiuje i 
powiela w nieskończoność to, 
co ceni i lubi.

Stara lalka, mieszanina 
martwoty i przeszłości, 
powraca w wielu 
opowiadaniach grozy. (...) 
Motyw starych czy raczej 
wyrzuconych zabawek 
odnajdujemy m.in. w 
„Regulatorach” Stephena 
Kinga (tu: pod pseudonimem 
jako Richard Bachman). 
Kultura masowa stwarza 
wciąż nowych idoli, nowe 
postacie z kreskówek i 
wzorowane na nich gadżety. 
Gwiazdy jednego sezonu 
trafiają błyskawicznie do 
lamusa - w kolejnym roku 
wszyscy mają już bzika na 
punkcie innego serialu, a

zabawki, jeszcze niedawno 
ukochane, ni szczej ą
porzucone. Co by było, gdyby 
zapragnęły nas ukarać?

H
 Przekonanie, 

i że zabawki 
fc-JS żyją własnym 

, || życiem, 
odnajdujemy 
w „Stowarzy- 

w!1 szeniu”
Philipa K. Dicka 
opowiadaniu o inwazji, której 
dokonać mają ołowiane 
żołnierzyki. Opanowują one 
uległe z natury dzieci i dzięki 
nim chcą zawładnąć światem. 
Do tragedii nie dochodzi 
tylko dzięki interwencji 
„dobrych” zabawek:
pluszowe misie i króliki 
dławią wojnę w zarodku. 
Zagrożona ludzkość zostąje 
ocalona, nawet nie wiedząc o 
tym.

Motyw zabawy-manipulacji 
i użycia jej do podboju Ziemi 
nurtował chyba Dicka, skoro 
wrócił do niej w opowiadaniu 
„Gry wojenne”.
Spreparowane zabawki 
przesłali Ziemianom
eksporterzy z Ganimeda; 
kształtowały one umysły 
dzieci tak, by uległość i 
pokorę miały we krwi. W 
przyszłości to miało uczynić z 
Ziemi łatwy cel militarny.

Oba te opowiadania Dicka 
mówią o zabawkach Obcych, 
ingerujących w życie na 
Ziemi i dążących do 
zniszczenia naszej
cywilizacji. W „Czasach 
swawolnej Pat” natomiast, 
pisarz pokazuje naszą kulturę 
jako świat lalek, 
zdominowany przez
konsumpcjonizm i pogoń za



gadżetami, czego najlepszym - 
symbolem jest para lalek 
Barbie i Ken. Plastikowi, 
kiczowaci i „eleganccy”, z 
jednej strony uosabiają 
marzenia, a z drugiej je 
kształtują, żądając coraz to 
nowych zakupów fantów. 
Dick przyznaj e, że 
obserwując kiedyś dzieci 
bawiące się Barbie, poczuł 
przerażenie - pojął , że ma 
przed sobą istotę naszej 
cywilizacji - symularkę, czyli 
kopię doskonalszą od 
oryginału.

Dick, tak jak Vigan, a 
trochę i King, dzięki użyciu 
lalki-symbolu mówi o 
zjawisku cywilizacyjnym, 
które współcześni
kulturoznawcy określają 
właśnie mianem symulakry. 
Dzisiejszy świat funkcjonuje 
na zasadzie powielania 
przedmiotów, dzieł sztuki, 
wiadomości, a media, których 
do tego używa - telewizja, 
film, zdjęcia w gazetach - to 
kopie „udoskonalone”, 
zmodyfikowane, 
wyretuszowane, poddane 
obróbce komputerowej. 
Oryginały nie istnieją. 
Prawdziwy las wygląda 
nudniej niż na kanale 
Discovery; przecudne 
fotomodelki są nienaganne, a 
owoce z reklam - jak 
malowane. Kwintesencj a 
naszej cywilizacji to świat 
lalki Barbie, plastikowy i 
fałszywy. „Czasy swawolnej 
Pat” pokazują żżycie po 
zagładzie, kiedy żyjących w 
nędzy Ziemian zajmuje tylko 
zabawa lalką Pat i jej 
chłopakiem. Bawią się 
zawsze w to samo - w życie 
przedtem, w kiczowato-

bogaty świat.
Pomysł, że Barbie-Pat to | 

sedno cywilizacji powrócił w 
„Trzech stygmatach” Palmera 
Eldritcha. W tej powieści! 
autor pokazuje „zestawy 
Perky Pat” - miniatury 
ziemskiego luksusu- jako 
jedyne pocieszenie
przymusowych wychodźców 
z Ziemi. Zabawa Pat, 
połączona ze zbiorowym 
zażywaniem narkotyków, 
pozwala im przenieść się z 
biednych i surowych kolonii 
marsjańskich do świata Pat - 
stać się nią na parę godzin. 
Lalki rządzą nami i ogłupiają 
nas, kształtują nasz gust i 
kreują potrzeby, wyrokuje 
autor. Będą tym, za czym 
zatęsknimy, kiedy cywilizacja 
się skończy.

A może już się kończy? 
Staliśmy się lalkami nie do 
rozróżnienia od tworów 
mechanicznych, a szerzące się 
choroby psychiczne 
paranoja i mania 
prześladowcza - sprawiają, że 
nasze ostrzeżenia są brane za 
dowód niepoczytalności. Taka 
wizja rzeczywistości wyłania 
się z innej, mało znanej 
powieści Dicka - ,,Możemy 
cię zbudować”. Osiągnięcia 
najnowszej techniki
pozwalają tam stworzyć 
repliki dawno zmarłych 
bohaterów (np. George a 
Washingtona) i
zaprogramować je tak, żeby 
nie różniły się od 
pierwowzorów. Ich
osiemnastowieczny rozsądek i 
rzetelność sprawiają, że
wydają się znacznie bardziej 
ludzkie niż paranoiczne 
społeczeństwo przyszłości.

"C.d.n.
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trzynastym numerze „Miłośnika” przypominamy scenariusz „Bal u 
króla Lula’ Zbigniewa Poprawskiego, zachęcając Państwa do podjęcia próby 
stworzenia spektaklu w oparciu o ten właśnie materiał. Autor przeznaczył go dla 
teatru łalek, ale moim zdaniem może on także stać się znakomitym punktem 
wyjścia dla teatrów żywego planu i wszystkich tych, które poszukują innych 
technik scenicznego przekazu. Nie tylko w teatrze dziecięcym!

Obok wielu zalet tego scenariusza (prosta i zrozumiała dla dzieci fabuła, 
szlachetne przesłanie, możliwość włączenia widzów do działań scenicznych, 
duże poczucie humoru, interesująca akcja itp.) - zwracam uwagę na możliwość 
stworzenia przedstawienia w każdych (czytaj: trudnych) warunkach i przy 
założeniu minimalnych kosztów. A więc jest to naprawdę coś dla nas - 
amatorów, pracujących najczęściej w przypadkowych pomieszczeniach, bez 
specjalistycznego oświetlenia, dekoracji, kostiumów i rekwizytów’ teatralnych. 
Uproszczone, oparte na symbolu i znaku rozwiązania scenograficzne są 
znakomitą podpowiedzią dla realizatorów. Oczywiście jest to tylko propozycja i 
nic nie stoi na przeszkodzie - w miarę posiadanych możliwości lokalowych, 
finansowych i potencjału twórczego reżysera czy aktorów' - aby te pomysły 
rozbudować. To dzięki tym ostatnim przecież, mamy nadzieję na różnorodność 
rozwiązań, które sprawią, że nawet jeśli powstanie kilka spektakli na bazie tego 
samego scenariusza, to nie będą one identyczne !

Wiele już zostało powiedziane na temat upraszczania oprawy plastycznej 
spektaklu, starannego przemyślenia co i dlaczego powinno znaleźć się na scenie 
i jak ubrać aktorów, aby kostium był czytelny, ale nie przegadany. Niemal każde 
zajęcia warsztatowe czy omówienia prowadzone przez fachowców w czasie 
organizowanych przez nas przeglądów i konfrontacji teatralnych dotyczyły 
także tego problemu. Mam nadzieję, że ten scenariusz wiele wyjaśni i w'skaże 
właściwą drogę postępowania.
Ale nie koniec na tym. Zaproponujemy Państwu, jeszcze w ostatnim kwartale 
tego roku, zajęcia warsztatowe, na których omówimy te i inne problemy 
związane z realizacją przedstawienia teatralnego - bazując właśnie na 
scenariuszu „Balu u króla Lula”. O szczegółach napiszemy niebawem na naszej 
stronie internetowej ( ww wok bydgos/;ę/_cotn) - Pracownia Teatru.

Tymczasem życzę miłej lektury, a tym, którzy być może zdecydują się na 
realizację przedstawienia - ciekawych pomysłów' i dobrej zabawy!
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Po pfClWS Hi
„ Bal u króla Lula «

Występują:
Król Lul - dobrotliwy władca Lulalii 
Żdziebełko - skrzat
Miotełka - krasnoludek
Puchacz
Wiewiórka
Zajączek
Morele Baks - złośliwe i zawistne monstrum (ptak?) 
oraz: słońce, księżyc, czarna chmura, motyle, kwiaty, grzyby ...

Parawan, puste tło bez dekoracji. Na małym rowerku przystrojonym 
bibułkowymi kwiatkami, wjeżdża król Lul. Jest bez korony. Rozlega się huk.

Król Lul No, tak. Guma, (zsiada z rowerka) Mój rowerek daje mi znak, że 
trzeba się zatrzymać, (rozgląda się po sali) To chyba tutaj, (do 
publiczności) Może czekacie na króla Lula? (dzieci 
odpowiadają) To świetnie się składa, boja właśnie jestem 
królem Lulem. Co ? Nie wyglądam na króla? Słusznie. Król bez 
korony? (wkłada koronę) A teraz? Berło mam w plecaku. Jestem 
stuprocentowym królem. Zatem, ja, stuprocentowy król Lul, 
ogłaszam: Dzisiaj, to jest dnia tego, miesiąca tego a tego ... Jaki 
dzień i miesiąc mamy dzisiaj? (dzieci odpowiadają) Tak. A więc 
dzisiaj (wymienia dzień i miesiąc) odbędzie się, jak co roku, Bal 
u Króla Lula! I ja, jego królewska mość, mam zaszczyt zaprosić 
wszystkich do państwa Lulalii. Proszę, oto moje królestwo - 
Lulalia. (pokazuje ręką za siebie) Co? Nie ma Lulalii? Prawda, 
zapomniałem zagrać na czarodziejskiej trąbce, (szuka jej w 
plecaku) Dzięki niej znajdziemy się w Lulalii, albo Lulalia 
ukaże się tu przed nami... I to szybciej niż mrugniecie okiem ... 
(szuka coraz bardziej nerwowo w plecaku). Sami wiecie, jak 
krótko trwa mrugnięcie okiem. Możecie zresztą sprawdzić. No, 
proszę, mryg ...! mryg ! mryg ! Widzicie jak szybko się mruga ... 
A nasza podróż będzie trwała jeszcze krócej. Pół mryga i już! ... 
A niech mi broda posiwieje! Zapomniałem trąbki. Trudno, będę 
musiał sam jechać po swoje królestwo. Poczekajcie, zaraz 
wracam, (wiesza na parawanie wywieszkę: „zaraz wracam”). 
Kto nie wierzy, niech przeczyta, (siada na rower i próbuje 
jechać) O, rety! Dziurawa dętka. Powinna się sama naprawić, 
kiedy taka mądra. Co ja zrobię?
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Gdybym miał czarodziejską trąbkę to tylko tru! tru! tru! i koło 
naprawione. A ja nawet nie wiem, co się robi z dziurawą dętką. 
Czy ktoś z was wie? (dzieci podpowiadają) Aha, trzeba 
przykleić łatkę. A może wystarczy przyszyć. Mam znajomego 
krawca. Nie? Dobrze, spróbuję przykleić. Tylko, żeby mi korona 
z głowy nie spadła. Remont! (wystawia nową kartkę lub 
tabliczkę z napisem: „ remont') Całe szczęście, że mam komplet 
narzędzi, (wyciąga kilof, łopatkę, piłę stolarską i „naprawia” 
koło z boku sceny).

Ukazuje się Morele Baks. Wjeżdża na jakiejś dziwnej hulajnodze 
z klaksonami, dzwonkami, blaszanymi puszkami itp. Wszystko to 
przeraźliwie hałasuje.
Morele Baks to skrzekliwe stworzenie z grubym dziobem. Ma na 
sobie jaskrawy ubiór.

Morele Baks Drrrrr! Prr! Stój, motohulajduszo! (wylicza siebie, dzieci i Lula) 
Ene, due, like fake, 
torba bobra usme smake, 
deus meus kosmateus 
i morele baks.
Zgadza się. To ja jestem Morele Baks. Kra! kra! (czyta napisy) 
Zaraz wracam. Remont. Cóż to się stało, potężny królu Lulu (do 
publiczności) Udaje, że nie słyszy, (potrząsa blaszanymi 
puszkami) Lulu królu!

Król Lul Ej, Morele Baks! Mówiłem, żebyś się tu więcej nie pokazywał.

Morele Baks Jaki nieuprzejmy, och! och! Za to Morele Baks jest dobrze 
wychowany i Morele Baks powie królowi Lulowi „Dzień 
dobry”. Nie słyszy, och! och! (do publiczności) Pokłońmy się 
wszyscy królowi i powiedzmy głośno: „Dzień dobry ci, królu 
Lulu!” Uwaga, trzy! cztery! (dziecipodchwytują wezwanie) 
Dzień dobry ci, królu Lulu. (Morele udaje króla) Dzień dobry 
wam, dzieci śmieci! (za siebie) Kra! kra! Łaskawy królu! Jak 
można! (do publiczności) Mówiłem, zawsze mówiłem: „Nie 
wierzcie, królowi Lulowi”. Z pewnością zapraszał was na bal, 
prawda? Nic z tego, bo ja was zapraszam do mojego teatru Ag 
Drąg Drąkacela! Nie pożałujecie!
Ujrzycie tu teatr wielki, 
zapytajcie się Anielki 
albo wujka, albo mamy! 
Zaczynamy! Zaczynamy!
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Król Lul

Morele Baks

Król Lul

Morele Baks

Król Lul

Morele Baks

Król Lul

Morele Baks

Król Baks

Morele Baks

Król Lul

Morele Baks

Król Lul

Morele Baks

Wystąpią najlepsi artyści:
Śpiewające żyrafy!
Cztery tańczące szafy!
Tresowane mole!
Grające żyrandole!
Papugi i niedźwiedzie!
Musztarda po obiedzie!
Sławny czarodziej Papucci
pofrunie do góry i wróci!
Wszystko to w moim teatrze Ag Drąg Drąkacela!
Orkiestra! (potrząsa puszkami)

(pompując „ naprawione ” koło) Przestań hałasować, bo nie 
słyszę czy powietrze nie uchodzi, (przykłada ucho do koła)

Pssss...

Uchodzi... (pompuje)

Kra! Jego królewska mość sapie z zazdrości.

Nie sapie tylko pompuje. Może tymczasem pokażesz swój teatr?

Ag?

Drąg!

Misi a?

Misi asi kompacela!

Misi a?

Misi be!

Misi asi?

Kompace! Dość tych kpin! Gdzie są śpiewające żyrafy?

(kpiąc w dałszym ciągu) Czy to moja wina, miłościwy królu, że 
dostały chrypki? Poza tym dowiedziały się, że żyrafy w ogóle 
nie śpiewają.
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Król Lul A cztery tańczące szafy?

Morele Baks Rozleciały się.

Król Lul Tresowane mole?

Morele Baks Jedzą futro mojej babci i mówią, że im na niczym nie zależy.

Król Lul Grające żyrandole?

Morele Baks Spadły z sufitu i rozbiły się. Litości, królu!

Król Lul A papugi i niedźwiedzie?

Morele Baks Wyjechały za granice.

Król Lul Musztarda?

Morele Baks Dopiero po obiedzie. Łaski!

Król Lul A czarodziej Papucci?

Morele Baks Pofrunął do góry.

Król Lul Ico?

Morele Baks I nie wróci. Czy to moja wina?

Król Lul Jak zwykle oszukujesz. Idź stąd, bo cię wyliczę, (wylicza) 
Entliczek pętliczek, 
czerwony stoliczek, 
na kogo wypadnie, 
na tego bęc!

Morele Baks Na waszą królewską mość było „bęc”.

Król Lul Myślisz, że jak nie mam czarodziejskiej trąbki to ci wszystko 
wolno?

Morele Baks A, gdzie masz trąbkę, królu?

Król Lul Chyba w Lulalii. Pod dębem.
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Morele Baks

Król Lul

Morele Baks

Król Lul

Król Lul

Król Lul

Morele Baks

Król Lul

Morele Baks

Pod dębem.

Ale, to nie twoja sprawa. Morele, powiedziałem już „bęc”!

(do siebie) Znakomita okazja!
Ence klas, buter was, 
ty zajączku biegaj w las!
(do Lula) Żegnaj, miłościwy królu! I wybacz! Drrr!

Baks wyjeżdża, ale wraca i - kiedy król Lul kończy pompowanie 
- ustawia znaki drogowe: „ Zakaz wjazdu ”, „ Skręt w lewo ", 
„ Skręt w prawo ”, „ Przejazd kolejowy ” itp. oraz strzałkę z 
napisem: „Lulalia” skierowaną pionowo w górę. Lul usuwa 
napis „Remont” i siada na rower. Respektuje znaki, błądzi po 
całej scenie i wreszcie zatrzymuje się przy strzałce w górę.

Jeśli dobrze pamiętam, to moje królestwo znajduje się na ziemi, 
a nie na słońcu. Ale jak mam jechać ... Tu zakaz wjazdu, tu skręt 
w lewo, tam w prawo ... Najlepiej iść na piechotę.

Wtem Morele Baks z wielkim hukiem przejeżdża na swoim 
pojeździe: mija znak przejazdu kolejowego i znak stop i pędzi 
przed siebie za kulisy.

Morele Baks! Uważaj! Tor kolejowy! Aha ... Tu nie ma żadnego 
toru. Ktoś te znaki postawił, prawda? (zwraca się do 
publiczności) Kto? Morele Baks ...! Rozumiem. Czasem nawet 
król coś zrozumie. Chciał mnie tu zatrzymać, a sam ... Ale niż z 
tego, mój Morelku, dąb i moja czarodziejska trąbka są z tej 
strony.

Na sznurku ciągnie z kulisy okazały dąb. Zdejmuje z sęka 
złocistą trąbkę i trąbi triumfalnie. Z przeciwnej strony Morele 
Baks holuje krzak paproci.

Co to jest?

(zaskoczony) Motohulajdusza.

A za motohulaj duszą?

Zwyczajne paprocie.
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Król Lul Czyje?

Morele Baks Moje.

Król Lul A może moje?
Edum dedum kołki smółki, 
idź do szewca strugać kołki! (trąbi)

Morele Baks Nie! Nie! Łaski! ... Ale jeszcze zobaczymy! Kma! (ucieka)

Król Lul Nareszcie jesteśmy w Lulalii.

Wciąga (wnosi?) na scenę dalsze fragmenty państwa Lulalii: 
krzewy malin, głogu itp. Na dębie widoczne są mieszkanka- 
dziuple i aparat telefoniczny.

Król Lul Szanowni goście! Oto państwo Lulalia! (przedstawia) 
Tysiącletni dąb ... Maliny, zawsze dojrzałe i słodkie ... Kwitnący 
krzak głogu ... Konwalia ... (wpina kwiaty) Fiołek ... Storczyk ... 
Dzwonki. I motyle ... (wypuszcza rój motyli - kolorowych 
papierków na cienkich stalowych drucikach). W moim kraju 
zawsze jest wiosna i lato. Nawet dziesiątego grudnia.
Zapomniałem o gromadce borowików ... (przyczepia grzyby)... i 
cała Lulalia w komplecie! Nie widzę moich poddanych ... (na 
dębie siada sowa) 0, puchacz już jest. Wrócił z nocnych 
łowów..

Puchacz Hu! Hu! Makaronik, kaszka, idę do wujaszka.

Król Lul Zasnął i jak zwykle bredzi przez sen.

Puchacz Poszedł serek na spacerek.

Król Lul Puchacz może spać w dzień, ale reszta? Zaraz ich obudzimy. 
Pobudka! Pobudka! (głośno trąbi, zwraca się do publiczności) 
Pomóżcie mi. Wołajcie głośno: „Tru, tu, tuuu!” (dzieci 
pomagają).
Ukazuje się, zatknięte na kiju, uśmiechnięte słońce-słonecznik.
Spod paproci wychodzi krasnoludek Miotełka, otwierają się 
drzwi na dębie; z jednego mieszkania wyskakuje wiewiórka, a z 
drugiego wychyla rozczochraną głowę skrzat Ździebełko. 
Wbiega Zajączek i staje słupka.
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Król Lul Poznajmy się wzajemnie. To są nasi dzisiejsi goście: {pokazuje 
salę) Zosia, Małgosia, Ewa, Tereska, Basia, Kasia, Lucyna, 
Maciek, Zbyszek, Andrzej, Henio, Tosiek i tak dalej... A to są 
mieszkańcy Lulalii. (wskazuje na nich)

Miotełka W prawo szust, w lewo szust, tutaj liście, tutaj chrust, (ukłon) 
Krasnoludek Miotełka. Dzień dobry! (odkurza miotełką 
paprocie)

Wiewiórka Czarne oczy, duża kitka, jestem ruda, lecz nie brzydka. Mocne 
zęby i pazurki - oto portret jest wiewiórki. Dzień dobry!

Zajączek Długie uszy, takież susy, szkoda, że ogonek kusy - u zajączka. 
Dzień dobry!

Król Lul Puchacza już znamy.

Puchacz Makaronik, dżem - zaraz sobie zjem. Hu! Hu ...!

Król Lul Ździebełko! (wyciąga skrzata z dziupli) W dzień chyba spać nie 
będziesz? Czy jesteś sową?

Ździebełko Nie. Figiel-migiel, albo psota, taka moja jest robota. Jak mi się 
tu kto nawinie to mu głowę zmienię w dynię. Ździebełko jestem. 
Dobranoc!

Król Lul Nie „dobranoc”, tylko „dzień dobry”! Powitajmy początek dnia 
w Lulalii.

Słońce, obracając się, wędruje przez Lulalię. Skandowana, 
rytmiczna recytacja na podkładzie muzycznym. Do wspólnego 
udziału w niej postacie zachęcają dzieci (powtarzanie ostatnich 
słów onomatopeicznych).

Wszyscy „Powitanie dnia”
Trąbka budzi się,
tru-tu-tu-tu-tu,
(wszystkie dzieci) rtu-tu-tu-tu-tu-tu. 
Liście budzą się, 
szu-szu-szu-szu-szu, 
szu-szu-szu-szu-szu.
Dzwonki budzą się,
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dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń, 
dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń. 
Sowy ida spać, 
hu-hu-hu-hu-hu, 
hu-hu-hu-hu-hu.
Uśmiech budzi się, 
cha-cha-cha-cha-cha, 
cha-cha-cha-cha-cha .
Słońce toczy się 
wesoło, wesoło, 
wesoło, wesoło. 
Bo okrągłe jest 
jak koło, jak koło, 
jak koło, jak koło.

Król Lul Zdziebelko, zajrzyj no do kalendarza. Jaki mamy dzień?

Zdziebelko {patrzy do kalendarza} Mamy dzień ... dzisiaj wszyscy mamy 
dzień ... (wymienia dzień, w którym wystawiane jest 
przedstawienie, np. dziesiąty grudnia)

Król Lul A co wypada dziesiątego grudnia?

Zdziebelko Nic nie wypada. 0, Wiewiórce wypadł orzeszek!

Król Lul Ciągle jeszcze śpisz!

Zdziebelko Już wiem! Wiem! Wiem! Dzisiaj wypada Wielki Bal u Króla 
Lula! (skacze jak szalony) Jak to dobrze, bo akurat dzisiaj nie 
chciało mi się nic robić, tylko śpiewać i skakać hyc! hyc! Królu 
Lulu, nasz kochany! (porywa króla do tańca)

Król Lid Dobrze, dobrze. Robota i tak cię nie ominie. Bal tez trzeba 
przygotować. Zobacz ilu mamy gości.

Zdziebelko (przygląda się widzom) 0, jak dużo! Dzień dobry, nazywam się 
Zdziebelko, dzień dobry, Zdziebelko jestem ...

Król Lul Moi poddani! Zwołuję naradę! (wszyscy skupiają się wokół 
króla) Punkt pierwszy. Trzeba będzie ...

Zdziebelko Tak, trzeba będzie.
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Król Lul Punkt drugi. Należałoby...

Ździebełko Oj, należałoby.

Miotełka Nie przeszkadzaj, bo mam miotłę w ręce!

Ździebełko Królu Lulu, on mnie bije!

Kroi Lul Cisza! ... Punkt trzeci można opuścić. Ale co z punktem 
czwartym?

Zajączek Ja wiem. Trzeba zrobić duży tort z kapusty.

Król Lul Myślisz, że na sali siedzą same zajączki?

Ździebełko On nie tylko ogonek, ale i rozumek ma malutki.

Zajączek Cicho bądź, bo cię przeskoczę!

Król Lul Spokój w moim państwie! (dzwoni telefon) Państwo Lulalia,. 
słucham ... Tak, dzisiaj ... Bal jak co roku ... (do publiczności i 
poddanych) Telefonują ze sklepu papierniczego, (do słuchawki) 
Dobrze, że pani pamięta. Tyle mam spraw na głowie i jeszcze 
koronę do tego ... Oczywiście! ... Tak. Będą potrzebne 
serpentyny, confetti i różne kolorowe papierki... Tak, pięć 
kilogramów konfetti i tysiąc metrów serpentyny. Zaraz przyj adę 
... Dziękuję (odkłada słuchawkę) Zatem punkt czwarty już 
mamy: kolorowe papierki, serpentyny i confetti. Uwaga! Punkt 
piąty ...

Wiewiórka Tort orzechowy!

Król Lul Oczywiście! A zatem: Wiewiórka zbiera orzechy na tort, 
Zajączek skoczy po masło, jajka i skórkę pomarańczowa, 
Miotełka pozamiata i odkurzy Lulalię, Ździebełko ...

Ździebełko Będzie dmuchał na słońce, jak będzie za gorące. Może też 
słuchać, jak dąb rośnie.

Król Lul ... będzie ucierał orzechy. A na razie masz pilnować Lulalii. Ten 
Okropny Morele Baks wciąż się tu kręci. 0! ... (słychaćpojazd 
Baksa) Tu jest czarodziejska trąbka. Jak się tylko pojawi, masz 
zatrąbić i przepędzić go. (telefon) Słucham, punkt szósty ...
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Ździebełko

Morele Baks

Ździebełko

Morele Baks

Ździebełko

Morele Baks

Ździebełko

Morele Baks

Ździebełko

Morele Baks

Ździebełko

Morele Baks

Ździebełko

chciałem powiedzieć: „Słucham, Lulalia.” (dopubliczności) 
Wytwórnia płyt gramofonowych, (do słuchawki) Tak, panie 
dyrektorze, jak co roku, bal z muzyką... Kupujemy wszystkie 
najnowsze płyty. Jakie tytuły? Miotełko, zapisz ... „Herbatka 
pod muchomorem” ... „Inki, pinki lodominki” ... „Cztery kółka i 
spółka” ... Zaraz przyjeżdżam, (dopoddanych) A teraz każdy w 
swoją stronę! Ździebełko, żebyś mi się nie wyręczał trąbką przy 
pracy! To nie dla leniów. I pamiętaj: ani słowa z nim!

Ani mru, mru!

Każdy rusza w swoją stronę: Lul wyjeżdża na rowerze. Zostaje 
tylko Ździebełko i śpiący ciągle Puchacz. Z boku wygląda 
ostrożnie Morele Baks.

Zdaje się, że nikogo nie ma. (wjeżdża z hałasem na swoim 
pojeździe)

(z zachwytem) Ale hulajnoga! Nawet Król Lul takiej nie ma. Ale 
bym się przejechał... Du!Du! Du!

(zatrzymuje się) O! Ździebełko! Widzę, że jesteś sam. Podoba ci 
się moja motohulajdusza?

Nie wolno mi z tobą rozmawiać! Ani słowa i już!

Ani słowa? A już powiedziałeś dziesięć słów.

Ani mru! mru!

Trzynaście słów.

Przestań mnie denerwować!

Szesnaście.

Do zobaczenia!

Osiemnaście.

Bo zatrąbię! (bierze trąbką)
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Miotełka

Morele Baks Och, nie męcz się. Taki jesteś malutki. Pozwól, ja za ciebie 
zatrąbię.

Ździebełko To jest trąbka króla Lula. Czarodziejska!

Morele Baks Nie szkodzi.

Ździebełko (droczy się) Prawda, jaka ładna?

Morele Baks Daj mi zatrąbić choć raz.

Ździebełko Spróbuj zatrąbić na swoim nosie.

Morele Baks (do publiczności) Spójrzcie, jaki niegrzeczny, (do Ździebełka) A 
ja ci i tak pozwolę przejechać się na mojej motohulajduszy. 
Chcesz?

Ździebełko No, pewnie.

Morele Baks Będziesz jeździł dokoła Lulalii.

Ździebełko (radośnie) Będę! (dopubliczności) Prawda, że będę?

Morele Baks Nie pytaj dzieci. Przecież jesteś już duży.

Ździebełko Najpierw jestem malutki, a potem duży?

Morele Baks Chodź, uruchomię motor.

Ździebełko Du, du, du?

Morele Baks Du, du, du, a potem drrr! Siadaj. Potrzymam trąbkę, (usiłuje 
wziąć trąbkę)

Ździebełko (wyrywa mu ją) Figa z makiem! Wypowiadam takie słowa: 
niech się Baks Morele schowa! Tru, tu, tu! (trąbi)

Morele Baks Ty skrzacie obrzydły! Kra! Kra! (ucieka z wielkim hałasem. 
Wbiega Miotełka wymachując miotłą.

Co tu się dzieje?
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Ździebełko Nic. Przepędziłem Morele Baksa. Fiu! I przepadł.

Miotełka Podobasz mi się. Idę teraz grabić ścieżki.
Zamienia miotełkę na grabie i wychodzi. Wbiega Wiewiórka z 
koszykiem.

Wiewiórka Przyniosłam pierwszą porcję orzeszków. Trzeba je najpierw 
dobrze rozłupać i utrzeć. Weź moździerz, tłuczek i miskę. 
Biegnę po resztę, (wybiega)

Ździebełko Rozłupać. Łup-cup! (niechętnie tłucze orzechy w moździerzu). 
Ździebełko jest do wszystkiego. Łupu-cupu! Zamiast tłuc 
orzechy mogłem jeździć na tej, no ... hulajmotoduszy. Łup-cup! 
... E, po co mam się męczyć. Zagram na trąbce i orzechy same 
się utrą. Nikt przecież nie widzi, (do publiczności) Nie patrzcie! 
Tru! Tu, tu! (trąbi i zagląda do moździerza) Hi, hi! Orzechy 
roztarte na proszek, (dzwoni telefon) 0, jeszcze musze odbierać 
telefony.

Z boku sceny widzimy Morele Baksa ze słuchawką tełefoniczną. 
Zmieniając głos rozmawia ze ździebełkiem.

Morele Baks Hallo! Tutaj lody!

Ździebełko Jakie lody?

Morele Baks Zimne i słodkie. Czy to pan Ździebełko?

Ździebełko „Pan Ździebełko”? Hm, hm. Tak pan Ździebełko. Kto przy 
telefonie?

Morele Baks Wanilia Truskawka z fabryki lodów. Król Lul zamówił u nas 
mnóstwo lodów. Proszę zaraz odebrać. Topią się!

Ździebełko Nie umieją pływać?

Morele Baks Nie topią się w wodzie tylko z gorąca.

Ździebełko Są za ciepło ubrane.
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Morele Baks Szybko!

Ździebełko Już biegnę, pani Wanilio!

Morele Baks ubiera się w biały kitel i czepek i ukazuje się jako 
pani Wanilia Truskawka. Niesie skrzynkę z lodami.

Morele Baks Lody! Lody! Lody! Brać, kupować, bo topnieją!

Ździebełko A czy u mnie nie będą topniały?

Morele Baks (kusząco) Można je zjeść na miejscu.

Ździebełko Pewnie, że można ... Ale tez mogę je włożyć do lodówki.

Morele Baks stawia przed Zdziebełkiem skrzynkę z lodami, a 
sam dyskretnie skrada się w kierunku dębu.

Ździebełko (liżąc łapczywie lody) Nawet smaczne.

Morele Baks (skradając się) Waniliowe, pistacjowe, bakaliowe, poziomkowe, 
truskawkowe ...

Ździebełko (do publiczności, która może ostrzegać przed Morelem) Proszę 
nie hałasować, bo nie wiem, jakie jem lody - poziomkowe czy 
malinowe.

Morele Baks Bananowe ... daktylowe ... kalafiorowe ...

Ździebełko Nie chcę kalafiorowych!

Morele Baks zdążył już zabrać trąbkę i zrzuca z siebie ubranie!

Morele Baks Nie musisz chcieć, głupi skrzacie! Ha! Ha! Krra! (trąbi)

Ździebełko Oj! ... Rzeczywiście jestem strasznie głupi, (do Baksd) Oddaj 
zaraz trąbkę, bo jak przyjedzie król Lul to zobaczysz!

Morele Baks Może przyjechać tysiące królów Lulów! A ciebie, Ździebełko, 
zdmuchnę jak słomkę! Albo, jeszcze lepiej, zamienię cię w 
muchomora, krrra! (trąbi, Ździebełko znika, a na jego miejscu 
ukazuje się muchomor) Deus meus kosmateus ... i Morele Baks 
został królem! (do publiczności) Należało mi się, prawda? Nie?
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Możecie mówić, co chcecie.
Grunt, że mam czarodziejską trąbkę. Zaraz się ukoronuję. Tru, 
tu, tu! Dawać mi koronę!
(ręce zza kulis lub parawanu nakładają mu koronę na głowę) 

Chce zobaczyć jak wyglądam. Lustro! (ukazuje się lustro i Baks 
przegląda się) Nawet mi do twarzy. Tron! (z dołu wysuwa się 
tron i Baks rozsiada się na nim) oto jego królewska mość, 
Morele Baks!

Wchodzi Miotełka.

Miotełka W całej Lulalii już czysto. Trzeba jeszcze odkurzyć paprocie. 
(odkurza pióram i paprocie i dziób Morele Baksa)

Morele Baks A psik!

Miotełka Na zdrowie!

Morele Baks Kto śmie mnie łaskotać?! (do Miotełki) No, co się tak gapisz? 
Króla nie widziałaś?

Miotełka Króla? Morele Baks! Ratunku! (biegnie do telefonu, łapie za 
słuchawkę) Hallo! Proszę mnie połączyć z królem Lulem! 
Szybko!

Morele Baks (trąbi) Precz z telefonem! Hej, ty! Jak się nazywasz?

Miotełka Miotełka.

Morele Baks Miotełka? Ha! Ha! Świetnie! Zamieniam cię więc w starą 
miotłę!

Morele trąbi i Miotełka znika. Ukazuje się stara miotła.

Morele Baks Kura! Kto następny? Bardzo proszę.

Kica Zajączek niosąc zakupy.

Morele Baks Jest jeszcze jeden.

Zajączek Kupiłem masło, jajka, skórki pomarańczowe ...
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Morele Baks (wydziera mu siatkę z zakupami) Bardzo lubię skórki 
pomarańczowe.

Zajączek Proszę nie jeść, bo są potrzebne do tortu ...! A pan może już 
przyszedł na bal, przepraszam?

Morele Baks Jakby to powiedzieć? ... Ale, mój Zajączku, czy nie zechciałbyś 
najpierw pokłonić się jego królewskiej mości?

Zajączek Ojejejjej! To przecież Morele Baks! W koronie?!

Morele Baks Czy lubisz, Zajączku, kapustę?

Zajączek Lu... lubię, ojejejjej!

Morele Baks Znakomicie! Druga, mruga, szósta chrusta, był Zajączek, jest 
kapusta!

Trąbi i Zajączek zamienia się w kapustę.

Morele Baks Krrra. Zrobię teraz porządek w Lulalii. Okropnie tu cicho. 
Słychać jak motyle latają. Dosyć tego! Jazda! Niech się rusza 
moja motohulajdusza! Du! du! du! drrr! (z hałasem jedzie po 
scenie, potrząsa blaszanymi puszkami wypełnionymi żelastwem, 
wali w nie pałką, a do publiczności): Wielki Morele Baks 
zaprasza wszystkich na bal! Krrra!

Puchacz Cicho! Nie słyszę, co mi się śni. Cisza!

Morele Baks (nie wie skąd pochodzi głos) Kto się tam odzywa? Wyjdź no, 
bratku-kwiatku, zaraz cię uspokoję. Precz z ciszą! Kra! ... kra! 
Kto mi się tu rozpycha? A, borowik! Już was nie ma! (strąca 
grzyby) Kwiatki trzeba bić pałką po głowie, bo za wysoko rosną 
(niszczy kwiaty) Słońce to jest nadęty balon, który zaraz 
przedziurawię, psss! Albo zasłonię czarną chmurą. Tru! tu ...!

Trąbi i czarna chmura na kiju zakrywa słońce. Robi się ciemno. 
Puchacz porusza się na dębie.

Morele Baks Nareszcie ciemno!

Puchacz Hu! Hu! Co to? Już noc? Trzeba lecieć na nocne myszo-łowy.
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Morele Baks Muzyka na dwa gramofony! Głośniej! Jeszcze głośniej! Tak! To 
jest prawdziwy bał!
Rozlega się nieprzyjemny dla ucha jazgot.

Morele Baks Nazywam się król Morele Baks Decybel Pierwszy ! Krrra! Ha! 
Ha! Król Lul raczy raczy się spóźniać. A tu wszyscy czekają. 
(przyciszenie muzyki) Zadzwonię do niego.

Puchacz Co? Mamy nowego króla?!

Morele Baks W co zamienimy Lula? (do publiczności) W żabę? W kozę? W 
ogórek? E, trudno się z wami dogadać, (wykręca numer)

Puchacz Dziwne rzeczy się tu dzieją.

Morele Baks Hallo! Chcę rozmawiać z Lulem.

Puchacz Hu! Hu!

Morele Baks (myśli, że to głos w słuchawce) Słucham?

Puchacz To ja, słucham.

Morele Baks Z Lulem.

Puchacz Chyba z królem Lulem.

Morele Baks Nie z królem Lulem, bo ja jestem teraz królem i mam do 
pogadania z samym Lulem.

Puchacz A kto mówi?

Morele Baks Jego królewska mość Morele Baks Decybel Pierwszy.

Puchacz Aha! ... A czy królewska mość ma worek trocin?

Morele Baks A na co?

Puchacz Żeby się wypchać, hu, hu!

Morele Baks Ach! Kra! Kra! To obraza majestatu! (rzuca słuchawkę)

Puchacz Kto się gniewa, niech się gniewa, niech wsadzi nos do drzewa.
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Morele Baks (podnosi słuchawkę do ucha) Masz szczęście, że jesteś daleko! 
(odkłada słuchawkę) Krra! Zdenerwowałem się.

Muszę się oddenerwować. 0! Ten dąb na przykład bardzo mi się 
nie podoba. Za gruby, za wysoki i za stary. Tru! Tu, tu! Niechaj 
ostra piła zetnie mi to drzewo!

Pojawia się duża piła i piłuje ...

Puchacz Stój! Ani się waż!

Morele Baks A kto się tu wtrąca? Zaczekaj piło (zatrzymuje piłę) Zaraz go w 
coś zamienię.

Puchacz Zamień w cielę Baksa Morelę!

Morele Baks Znajdę cię, ptaszku.

Szuka w krzakach paproci, pod dębem i nawet wśród widzów.

Morele Baks (wychylając się w stronę publiczności) 0, tutaj siedzi... Mam 
cię! ... To nie ty? Wobec tego ... ty! Nie chowaj się! No, chodź 
tutaj. Nie, to też nie ten ... Gdzie jesteś? Daleko?

Puchacz Daleko, blisko, wysoko, nisko!

Morele Baks Nisko? (szuka przy dębie na ziemi. Puchacz zlatuje mu na głowę, 
trąbka wypada Baksowi z ręki) Ratunku! Nie wolno siadać na 
mojej koronie! Kto to?

Puchacz Ptaszek, co poluje na myszy.

Morele Baks Ja nie jestem myszą!

Puchacz Ale będziesz, bo cię w nią zamienię.

Morele Baks Ratunku! Gdzie jest moja trąbka?!

Puchacz Już nie twoja. Tam leży.

Na rowerku wjeżdża obładowany król Lul.
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Król Lu! Ho! Ho! Już ciemno. Zdaje się, że zabłądziłem. I to z takim 
bagażem. Pięć kilogramów confetti, tysiąc metrów serpentyny i 
płyty gramofonowe, (patrzy na mapę)

Na mapie się zgadza...a tu mi się nie zgadza ... Kapusta, 
muchomor, tu sterczy jakaś miotła ... (do publiczności) To 
przecież nie jest Lulalia. Proszę? Lulalia czy nie Lulalia? (dzieci 
próbują wyjaśnić) W takim razie, gdzie są kwiatki, borowiki, 
Miotełka, Ździebełko i moje zwierzaki? Co? Morele Baks? 
Uciekł, gdzie pieprz rośnie.

Puchacz Hu! Hu!

Morele Baks 0, jest puchacz! Już na polowaniu?

Puchacz Tak, upolowałem Morele Baksa.

Król Lul Kogo ja widzę? Morele Baks! W koronie?

Morele Baks Ja już idę. Do widzenia! ... Tylko niech mnie ten łobuz puści!

Król Lul (podnosi trąbkę) Porwałeś trąbkę?

Morele Baks Pożyczyłem..

Król Lul I urządziłeś Lulalię po swojemu. Kwiatków nie ma, moi poddani 
zniknęli, na słońcu czarna chmura. Teraz wszystko rozumiem.

Puchacz Co z nim zrobimy?

Wiewiórka (nadbiega) Oj, spóźniłam się! Jest druga porcja orzechów.

Król Lul Świetnie! Jego królewska mość Morele Baks będzie za karę 
ucierał orzechy.

Muchomor 
(Ździebełko) 
Król Lul

Znakomicie! Hop, la, la!

Co to? Muchomor mówi?

Ździebełko To jestem ja, Ździebełko, zamieniony w muchomor. Ratuj, królu 
Lulu!
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Kapusta 
(Zajączek)

A mnie, Zajączka, Morele zamienił w kapustę.

Miotła 
(Miotełka)

A ja nie jestem stara miotłą, tylko Miotełką!

Król Lul Niech mi broda posiwieje! Trąbko czarodziejska, przywróć mi 
Lulalię i moich przyjaciół! (trąbi: chmura odsłania słońce, 
ukazują się kwiaty, grzyby, motyłe oraz Zajączek, Miotełka i 
Ździebełko). Dziękuję, Puchaczu, uratowałeś Lulalię!

Puchacz Co? Jeszcze jest dzień? (sadowi się na dębie do snu) Makaronik, 
sieczka, id ę do łóżeczka.

Król Lul Morele Baks! Zabieraj swojego grata i precz mi z oczu! Jak cie 
jeszcze raz zobaczę, to cię w mysz zamienię!

Puchacz Hu! Hu! Lubię myszy!

Morele Baks Nie! Nie! Czcigodny królu Lulu!

Wszyscy okrążają Morełe Baksa, rytmicznie skandując.

Wszyscy Ene due like fake 
torba borba usme smake, 
deus meus kosmateus 
precz Morele Baks!!!

Morele Baks (płaczliwie) Ag drąg drąkacela 
misi asi kompacela.

Ździebełko (bojowo)
Misi a, misi be, 
misi asi kompace!

Morele Baks umyka na motohulajduszy, a krasnoludek pędzi za 
nim.

Ździebełko Jak cię tu jeszcze raz złapię! Jak ci dam proszku do kichania! 
Będziesz kichał przez pół roku!
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Król Lul Ździebełko, chodź no tu! Przez kogo to całe zamieszanie? Kto 
miał pilnować mojego państwa?

Ździebełko (skruszony) 
Ach, królu Lulu, 
królu nad króle, 
przepraszam bardzo, 
przepraszam czule, 
w związku z powyższym 
oraz w ogóle, 
ach, królu Lulu!

Król Lul Wystarczy. Tortu i tak już nie zdążymy zrobić.

Ździebełko Jak to, nie? Wystarczy zatrąbić i rozkazać tortom, żeby się 
ukazały.

Król Lul Czarodziejska trąbka nie dla leniów! Schowam ją do szuflady w 
dębie. Oho, zbliża się prawdziwy wieczór.

Słońce -wycofuje się i ustępuje miejsce księżycowi.

Puchacz Znowu noc? Już mi się w głowie kręci.

Król Lul Ogłaszam Doroczny Bal u Króla Lula! (sypie do góry confetti) 
Proszę włączyć gramofon. Wiewiórko, zapraszam panią do 
tańca.

Pogodna, wesoła muzyka. Wszyscy tańczą. Można 
zaproponować finałową piosenkę z udziałem widzów.

Miotełka Do Tereski przyszły pieski: 
żółty, biały i niebieski.

Dzieci Raz, dwa, trzy, 
śpiewasz ty!
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Wiewiórka Do Dorotki przyszły kotki, 
poplątały ciotce motki. 
Raz, dwa, trzy, 
śpiewasz ty!

Zajączek Tu marchewka, tam sałata, 
to dla siostry, to dla brata. 
Raz, dwa, trzy, 
Śpiewasz ty!

Ździebełko Edum dedum didum lody 
na weselu wojewody. 
Raz, dwa, trzy, 
śpiewasz ty!

Puchacz Makagigi, czekolada, 
ten fujara, kto nie jada. 
Raz, dwa, trzy, 
śpiewasz ty!

Król Lul Inki pinki lodominki,
żegnam chłopców i dziewczynki!

Kurtyna, albo wszyscy wychodzą przed parawan i kłaniają się.

KONIEC !
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