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JANU5l BOGUCKI 

PRACA PLASTYKÓW W TEATRZE LALEK „GROTESKA" 

Pit:ć lat pracy Groteski krakowskiej, to nie tylko ciekawy 
wycine!: jednej sceny. ale przc>de wszystkim żywy przykład kształ
towania si<, nowej i twórczej formy widowiska w naszym młodym 
teatrzt· lalkowym. W rozwoju osiągnięć widowiskowych Groteski« 
zwraca przede wszystkim uwagę świadome i uporczywe dążenie 
do wypracowania pewnego określonego typu realizacji scenicznej. 
która w baśniowej formie dawałaby bogaty i wieloplanowy obraz 
zbiorowego życia ludzkiego. Ta tendencja widoczna w wie:kszości 
widowisk Groteski z ostatnich 2 lat wpływa na wybór i wza
jemny stosunek p0dstawowych elementów widowiska: słowa, ru
l'hu. muzyki i formy plastycznej. F'orma plastyczna ma niewątpli
wie \V teatrze lalkowym znaczenie szc:.:ególne, znacznie ważniejsze 
niż w zwykłym teatrze. Jest tak dlatego, że na ::.cenie gdzie wy
stępuje żywy aktor - plast~·k komponujący kostiumy i dekoracje 
clopełnia nimi tylko całość obrazu wynikającego z treści działania 
i ruchu postaci ludzkich. Dekorator-lalkarz ma szerszy zakres dzia
lalności: oprócz pejza:lu i architektury stwarza również samego 
aktora określając nie tylko jego wygląd, ale i sposób poruszania 
się związany z kształtem. rozmiarem i konstrukcją lalki. Sposób 
poruszania się lalki jest niewątpliwie również znacznie silniej uwa
runkowany budową przestrzeni scenicznej niż sposób poruszania 
się żywego aktora. Wynikająca z tych przyczyn specjalna rola sce
nografa w widowisku lalkowym wzmaga się jeszcze dzięki natu
ralnemu związkowi tego widowiska z treścią baśniową, która rze
czywistość ludzką określa nie bezpośrednio, lecz przez realistyczne 
odbicie w nierealnym sztucznym świecie lalki powołanym do życia 
wyobrażnią reżysera i plastyka. W sztukach takich jak •Lampa 
Aladyna i Konik Garbusek< wyobraźnia ta wydobywa najpeł
niej rozległy obraz życia społecznego przedstawionego w zmien
nych przekrojach i sytuacjach. Celowi temu służy konsekwentnie 
forma plastyczna. Cechą szczególna przedstawień Groteski wy
nikającą z ich epickiego rozmachu jest więc znaczny rozmiar prze
strzeni scenicznej. Scenograf nie buduje tu jak w większości in
nych teatrów zamkniętej klatki ustawionej na scenie, lecz całą 

scenę wykorzystuje dla zbudowania dekoracji i zorganizowania ru
chu aktorów. Rozmiar widowiska podobnie jak rozmiar obrazu nie 
jest sprawą drugorzędną. Nie przesądza on rzecz prosta o wartości 
dzieła, której nic można mierzyć na metry kubiczne czy kwadra
towe, lecz stanowi o jego charakterze bliższym bądź monumental
nego, bądź też kameralnego rozwiązania. Mały lub duży przekrój 
życia przeprowadzony ,,. dziele sztuki może ukazać nam te same 



sprawy z równie przenikliwym reahzmcm. W obu jednak wy
padkach poznamy te sprawy z równie przc·11ikliwym n'<lliznwm. 
W obu jednak wypadkach poznamy te sprav,·y irn.1czl·j. Ta sanw 
prawda ułoży się w innym planie gdy poznamy j<J z układu losów 
szerszej społeczności, inaczej zaś gdy mówią o nic•j doświadczenia 

życiowe jednostek. 
W "Grotesce·. która w zakrcsip lalkarstwa ciąży racwj ku 

typowi :vidowis~a monuml'ntalncgo - duży format sceniczny jest 
sprawą istotną 1 nie przypadkową. Rzct.:z dalsza to celowe wvko
rzystanie przestrzeni dla l'l'alizacji \vidowiska. Sec:nografowic ~ Gro
teski"' zmierzają do zorganizowania jej ,,. kilku planach odpowia
dających przebiegowi i sensowi ideowemu wystawionej sztuki tak 
np. w_ Cyrku . Tarabumba mistrzow;,,ki skrót perspektywiczny 
ukazuJe w głębi wnętrz<: cyrku. gdzi0 mah'ńkil' figurki tancerzv, 
klownów i akrobató\ T odgrywają swoje numcry - podczas gdy 
aktorzy-ludzie współdziałają z nimi na proscenium i przed kur
tyną. a wspaniałe kukły zwierząt ukazu.i<! si<.; zm:koczonym wi
dzom z balkonu widowni. Widowisko cyrkow~· dzieje się wi<.;c 
na całej rnli. a kunszt pC'r::::pektywiczny dekoratorów wiąże z sob4 
świat lalek i ludzi \'.' spo~ób równic naturalny jak i nh.'spodzic
wany. Rozwiązanie takie daje rzecz prosta - zupełnie innv re
zultat niż proste pokazanie obok siebie żvwvch aktorów i ·lalek 
zamkniętych w tradycyj1wj scenie • pudt·iko~\·ej . O ile kunszt 
scenograficzny w Tarabumbie służ~· sprawom hcztro::-.kim i za
bawnym - to w Cudownej Lampie i Koniku związany on 
jest z treścią baśniowo-dramatyczną o większym ideowym ciężarze. 
W »Lampie kompozycje sceny - dzięki zmienności przekształca

jących się na oczach widza dekoracji wprowadza nas w ~wiat 

haś:ii wschodniej prze:::yconej ludow<1 cudowno;;cią i poet~·cką fun
tazJą oraz w bystry przlbieg akcji charakter:i.·zuj<!Cej dowcipnie 
ruchliwe życie miasta arabskic>go. Wyraz plastyczny lalek i archi-
1ektury wspiera tu równil·Ż rnwal"l<1 w tek•;eie i konn•pcji re:lysera 
zabawną. lecz ostrą satyrę na stflsunki spoleczno-poli tyczne i ob.1-
czajowe panujące pod rządami sułtana . Zmienna ale je(lnolita 
:v układzie grupa dekoracji skupla •: sobit' zgidkliwc. pelne barwy 
i ruchu realne życie ludzkie. Czarna gkbia otaczającej ck·koracje 
s~en~ st~no\\'i przestrzeń marzl'ń i wyobrażni. z której wyłaniają 
się ZJaw1ska nadprzyrodzone i w której rozkochanym oczom Ala
dyna ukazuje się orszak pięknej Budur. jadący na białych słoniach. 
Wniknięcie w historyczny charakter środowiska społecznego i na
rodowy typ baśni ludowej stanowi szczególnie cenne osiągnięcie 
reżyf:era i plastyków •Groteski w inscenizacji Konika« i Lampy . 
Dlatego właśnie oba widowiska są tak bardzo odmienne. Baśl'l ro
syjską w stosunku do arabskiej cechuje wiqksza rozlewność narracji 
i bardziej bezpo'redni realizm s:tuacyjny. lstoty bajko\\·e bowiem 

jak Konik. Car-dziewczyna. Wieloryb czy Księżyc biorą udział 

w konfliktach ludzkich i popadają równie jak ludzie w wynikłe 

stad kłopoty. Dlatego też i w rozwiązaniu dekoracji zastosowano 
bardziej dosadny rea1izm, podkre 'lono br ·towatość i materialność 

przedmiotów. Scenę podzielono na pkn pierwszy. gdzie wystr~
pujq aktorzy: Bajarz i lud WH.'j ki. oraz drugi otwierający się 

w głąb - główne m.c j~ce akeji baśn·owcj. której bohaterami są 
lalki. I tulaj - podobn·c jat- w Tarabumbie przedłużenie scenv 

ludzkiej \ · lalkową ukazanq w głębi 10zszerza rozmiar tej ostat
niej dzięki grze pl'r:o:pckt ·wiczncj i wzajemnemu stosunkowi tre
ściowemu obu planów. Powszednia dola t'hłopska znajduje swój 
wyraz i zadośćuczynienie w :wiecie baśni. w którym żyje madrość 
i poezja ludu. Realizm obrazów baśniowych w ,Koniku« c~chuje 
wielka różnorodność i bogactwo pomysłów. jakkolwiek zdarzają 

się w nich pozycje nieco słabsze i mniej konsekwentne - w ca
łości autorzy osiągnęli nil'wątpliwy sukces kształtując obrazy 
o zwięzł:vm i jednoznacznym wyrazie. w którym z bardzo natu"
ralną trafnością wiąże się urok baśni z prawdą życia człowieka 

i przyrody. Osiągnięcia scenografów Groteski uzyskane w »Ko
niku uważam za :o:zczególnie wartościowe. kształtuje się w nich 
bowiem nowy typ realistycznej rlekoracji o formie oryginalnej, 
wynikkj z naturalnego przeż ·cia i przemyślenia tematu, a wolnej 
zarówno od formalistyczn<>j kokieterii jak i od łatwego naśladow
nictwa sztuki dawniejszej. CharaktC'r krajobrazu. architektury i po
staci ludzkich w •Koniku przezwycięża też \\' sposób szczególnie 
skuteczny tak często jeszcze w teatrze lalkowym manierę styli
zowania figur i przedmiotóv: na podobieństwo śmiesznych zabawek. 
l\fomcnt ten wiążC' się ze słuszną tendencją likwidowania nad miarę 
upowszcchnionc'go banału plast ·cznego ~1merykań ·kich •kreskó
wek oraz dążnością Groteski do stworzenia - podobnie jak 
w teatrze Obrazcowa - przedstawienia lalkowego nie tylko dla 
d~ieci, lecz i dla dorosłej •wido\vni . Osiągnięcia artysty radziec
kiego dowodzą. ;~c rozbudowanie piękn1'i sztuki lalkarskiej również 
i poza repertuar dziecięcy otwiera przed nią niezwykle bogat<"' 
możliwości rozwojO\V<'. Spośród polskich teatrów lalkowych jedynie 
Grotesl·a \·kroczyła zdecydowanie w dziPdzinę tych możliwości 

uzyskujac już dziś wyniki, który cechuje nowatorski realizm formy 
i epicko-ludowy ładunek treści. O wartości tych rezultatów 
'· znacznej mie1 ze zdecydowała praca plastyków projektujących 
dekoracje (Ali Bun~ch. Kazimierz Mikulski. ,Jerzy Skarżyń~ki) 
i lalki (Zofia Jaremowa, Lidia Minticz. oraz poprzednio wymie
nieni), świeżość i nryginalnośe c!otychczasowyt'h prac tych arty
~tów n·Jarh o stale nasilającą się tendencję rcalistyczn::i pozwala 
oczekiwać coraz pełniejszej dojrzałości ich osiągnięć na trudnej 
i ambitnej drodze. którą kroczy krakowski teatr lalek. 
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Rok 1951 

I 

NOWE SZATY KROLA 
wg opowieści H. C. Andersena napisał ALEKSANDER :\IALI$ZEWSKI 

adaptacji dla Teatru „GROTESKA" dokonał za zgod<l autora \VLADYSLA \V JAR EI\L\ 

Aktor ' Stefan '.\Iosii'1ski Dnektnr leatrtt l::ilek I 
K~ól. Tadeust \\.alczak 
Królowa Kazimiera Mac lilie ka 
Minister I Stefo 11 Stojakowski 
Mini:> ter II . Leszek Śmigielski 
(}ener:,ł Franciszek Pttget 
Dama D\\'Onl Roma Stojakowska 

r am:k 
Franek 
Hcrol<l I 
TI ero Id Jf 
Żołnierz I 
Żolnicn. I I 

Lalki 

A urcl ia Sn::; ka 
Hau na Torue1.ykic11 icz 
Józefa \\·ernernwa 
Jola11tla Giustiniani 
Zbig11i1.:\\ Popr:nv:--ki 
Karol Z\\"oli11ski 

f Krp;tyna Żylii'1sb 
l Kazimierz Oeicpi1'1ski 

Inscenizacja i reżyseria: WL. JARE:\1.\ K. l\IIKt J,SKI 

Dekoracje, maski, kostiumy i lalki projektowali: l\L :\CIK ULSKI ]. SKc\RŻ\'1"SKI :\luzy ka: Zb. J EŻE\VSKl 

Światło: J. JEZIERSKI i ]. SZ.\FR.\~IEC 

Kostiumy, maski i lalki wykonane w pracowni teatru 
pud kierownictwem: I„. ~IINTICZ i Z. GR.\BARSKIEC~O 

Roboty krawieckie: St. NIKLOWA 

Kierownik literacki: TADEl'SZ KWJ.\TKOWSKI 

Dyrektor artystyczny: ZOFL\ JAR E'.\10\VA 

Orkiestrą dyryguje: ]. KATLE\VICZ 

J)ekoracje wykou :rne w pracowni teatrn 
'pod kierownictwem: K. SKOSI.\ i .\. \VRÓBJ,A 

Brygadier sceny: Fr. SKOŚ 

Kierownik plastyczny: K.\ZDilERZ ;\Il Kl' LSK l 

Dyrektor Administracyjny: \VI,AI>\'Sł,.\ \\' :\L\RE~ I>ZI CK 

---------------~-----------



TROCHĘ HISTORII I ST ATYST'iKI 
Aleksander Maliszewski. znany poeta i dramatopis.lrz. <iutor 

~-ztuki pt. Wczoraj i przedwczoraj granej obecnit w Starym 
Teatrze w Krakowie opracow< ł przeróbkę baśni An<lcrs0na. ktfirą 
adaptował specjalnie n11 użytek •Grotc_ki Władysław .Jur;:m'.\. 

Nowe Szaty Króla« zostały wystaw.one w rn· kach. T:m "amym 
teatr »Groteska„ wprowar1 ził na ~v.·oją >:cenę je~z.:z-;; urny rodzai 
teatru lalek - pokazując l:r:ikow k;emu widzowi bog:ict\\ o form 
związanych z pojt!cicm teatru lakk. Maski. a v,·ięc wiclkit· lalki 
będą miały również do::konak za::to,owanie przy \ •idowh.'.'ach ple
nerowych, które zazwyczaj skupiają liczne rw:ze publicznośc· 
i staną się dzięki temu duią atrakcją "' miesiącinch letn eh. w któ
rych teatr zamierza wprowadzić przedstawienia pod gołym ni<?bem. 
w parkach. ogrodach 1 na boiskach sportowych. 

* 
W ubiegłym roku Groteska wykonała 106,:.l 1 

11 planu usłu-
gowego. Przedstawienia widziało ogółem 128.181 osób na 590 spek
taklach. 

* 
W ubiegłym l::"zonie powstały dwa ze::poly objazdowe. które dały 

290 przedstawień w 38 m'ej:::cowościach wojcwództ\v: krakowskiego. 
rzeszo\~·okicgo, śl;iskiego i wrocławskiego. 

Słynna już dziś •ekipa rowerowa Grotc_ki docierała do miej
scowości. gdzie od lat nie widziano żadnego teatru. Zespół spo
tykał się wszędzie z radosnym prz:-rjęcirm, a o jego spolc>cznej 
i użytkowej roli najlepi0j świadczy 1<s1ęga zai.aleń , pełna entu
zjastycznych wypowiedzi pod adresem tego rodzaju wędrownego 
teatru. •Ekipa rowl?rowa jeźdz;la z przed ·tawienicm skladai<1cym 
fię z dwóch części (• Malowanl·a z Krakow::kiego Dzbanku .J. Za
borowskiego i »O Zajączku Sprawiedliwym Franta). 

* 
Dzięki przystosowanym speC'jalnie dehiracjom i uproszczonej ob-

~·ludze technicznej ekipa rowt'rowa dawała przerlstawicnia nawPt 
na poszczególnych piętrach sana oriów gruźliczych dla dzieci nic 
mogących opu!'zczać lóżek Widowiska grano nawet dla kilkunastu 
chorych dzieci. Późniejsze rdacje lekarzy i kierowników sanato
riów stwierdziły, że truci ten opłacił się stokrotnie. Dzic>ci rlługo 
pamiętały przeżycia lalkowych bohaterów i zapnmmały n chorobie. 
co korzystnie wpływało na stan ich zdrO\\·ia. 

Na Festiwa:u Sztuk Radzieckich dla 1Palrów lalek widowisko 
•Konik Garbusek « wg Jerszowa, które napisał Wł. .Jarema, z deko
racjami K. Mikulekiego i J. Skarżyńskiego, z projf'ł<tami lalek 

L. Minticz i z muzyką K. Meyerholda - otrzymało zespołow::i 
nagrnch; \\' \'l.'Y!:.okości 500.000 złotych. Pnnndto została nap;rod:wn~ 
L. Minticz za projt>l,ty lakk. 

* 
W roku 1950 leatr lalek Groteska obchodził 5-Jcde swej dzia

łalności jako pierwszy teatr lalek pu wojnic. założony w marcu 
1945 r. w Krakowie>. Na jubill'usz wznowiono widowisko mario
netkowe pt. .t Cyrk Turabumba . któn• osi:ignt:lo rekordową iloś<'.· 
:rno przedstawic ń na scL nie Groteski 

* 
Pn:y teatrze czynm· jest Studium lalkarskil'. mające na celu 

~·zkolenie zawodowe aktoró'.v-lalkarzy. Na Studium wykładają arty
ści dramatyczni Państv:owych Teatrów Dramatycznych w Krako
wil'. profesorowie Wyższych Szkół. przedstawicie>le Partii i fa
chowcy lalkarze. 

* 
Prngramy wilczorów świetlicowych przy tL•atrze Groteska« po

święcone były zagadnieniom politycznym i teatralnym. Między in
nymi omawiano rocznicę Rewolucji Październikowej (część arty
styc:ma: recytacje utworów A. Tołstoja, W. l\lajakowskicgo i A. Fa
d;ejewa). syhvetkę artystyczną St. Jaracza. metodę pracy aktor
~kiej K. Stanisław;.kiego. 

* 
Zespół objazdowy dał cztery przedstawienia v: No'.\:rj Hucie 

tllr. 3.500 dzieci 1 robotników. Przedstawienia cieszyły się dużym 
powodzeniem. 

* 
Ministerstwo Kultury i Sztuki rozpisało konkurs zamknięty na 

~ztukę dla teatru lalek. Najbliższe miesiące rozstrzygną w pew
nym sl'nsie o losie polfkiego repC'rtuaru dla scc>n lalkowych. które 
derpią na brak sztuk odpowiadających spccyf1c:mym v.rarunkom 
tych teatrów. 

* 
Ukazał się piPrwszy num -r pisma Teatr Lalek organu zespołu 

Państwowych Teatrów Lalek. Przynosi on szereg artykułów zwią
zanych z zagadnieniami ruchu lalkowego w Polsce. Z niecier
pliwością oczekiwany jl'st następny numer. który dorzuci zapewne 
ciekawy mnterial do f'kromnego dorobku fachowo literackiego z za
kresu lalkarstwa. 

* 
W styczniu i lutym Hll r. zespoły objazdowe Groteski dały 

55 widowisk w 8 mic·jscowościach województw: krakowskiego, rze
~·zowsldego i śląskiego. Każdy z Z('społów ofiarował dochód z jed
nt?go przedstawienia na pomoc dla dzieci koreańskich. 
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Spis m1 e 1scowosc1, 

w których wystąpiły zespoły objazdowe T.satru „ GROTESKA" 

1. Będzin 22. Niedźwiedź 

2. Biały Dunajec 23 . Nowa Hutu 

3. Biebko 24. Nowy Sącz 
4. Bieżanów 25. Oświęcim 

p. Brzeszcze 26. Poronin 
6. Cieplice '27. Prokocim 
7. Chorzów 28. Ra bka-Zarylt' 
8. Czeladź 2~ :J . Rabka-Zdrój 
9. Czyżyny :rn. Rzeszów 

JO. Dwory :Jl. Swicradów 

11. Jelenia Góra 31! . Szklarska Poręba Dolna 

12. Jeziorzany 33. Szklarska Poręba Górna 

:13 . Jordanów 14. Tymbark 

H. Kalwar•a 35 . \Var.;;zawa 

15. Karpacz ~rn. Zakopane 

16. Kęty ~l7. Zabrze 

17. Krynica :J8. Zawoja Dolna 

18. Maków Po<lhaloilski :39. Zawoja Górna 

19. Michałowice ·!U. Żegiestów Zdrój 

20 . Mszana Dolna il. żywiec 

~l. Muszyna 
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