o

„zneDoD'lleJ

Gąsft"

Historia „Zielonej Gęsi"
jest jedyną w swoim rodzaju. „Najmniejszy teatrzyk
świata" pojawił się na łamach „Przekroju" w pierwszych latach powojennych i przez szereg . dalszych lat kontynuowął swoją
działalność.
Budził
śmiech, zgrozę i oburzenie,
wywoływał falę protestów,
gorszył starszych, czarował
młodzież.
„Zfelona gęś" zjawisko fascynujące, dzl-

waczne, I w owych czasach
- nieprawdopodobne.
Bo czasy to były poważne, surowe, kraj pokryty
ruinami, praca od podstaw
nad odbudową państwa i
polityczną przebudową społeczeństwa pochłaniała umysły i nakładała na twórców ostre rygory. W tym
okresie nieoczekiwany wybuch śmiechu Gałczyńskiego robił wrażenie jakiegoś
nonsensu, szaleństwa. Ale
Stawar, biograf poety mówi za Poloniuszem: w tym
szaleństwie była metoda.
„Klown Ildefons"! - tak
przedstawia się publiczności autor „Pieśni o fladze",
występując we własnej osobie w „Zielonej
Gęsi".
„Wieszcz czy błazen"? rzuca pytanie jedno z poważnych pism, zgorszonych
taką metamorfozą „wieszcza narodowego".
.

Gaacay~sklego

Metamorfoza ta miała
jednak precedensy w przedwojennej twórczości poety.
Już wtedy zarysowała się
charakterystyczna dla Gał
czyńskiego dwoistość. Liryk
czystej krwi, przekształca
jący każdą CZlłStkę rzeczywistości w czarujący obraz
poetycki - i nieubłagany
szyderca, satyryk, operują
cy z pasją elementami karykatury I bufonady - oto
dwa oblicza poety. Z upodobaniem już wtedy. przybierał pózy magika, kuglarza, szarlatana. Wiadomo:
kuglarzowi
i
błaznowi
wszystko wolno, - działa
on poza rygorami przepisów i kanonów.
W „Zielonej Gęsi" w całej pełni wykorzystał Gał
czyński owe przywileje bła
zna. A jednak „Z:ełona
Gęś" nie jest nonsensem

dla nonsensu.
W błazeńskiej formie z
ostrą pasją satyryczną podejmuje tu poeta rozprawę
z poważnymi zagadnieniami epoki.
Drastyczność
. sytuacji,
krzykliwość zapowiedzi, iś
cie cyrkowe ewolucje po5taci scenicznych nadają
„Zielonej Gęsi" charakter
jarmarcznego
widowiska.
Zawiera ono jednak zadziwiające bogactwo treścio
we.
Oszałamiająca
jest

mnogość wątków tematycznych, które Gałczyński uka-

malna. Dowcipny komentarz autorski podpiera i
wyjaśnia sytuację.
Postacie sceniczne są na sposób
kukiełkowy
skondensowane, spotęgowane I lapidarne.
Wskrzeszenie
„Zielonej
Gęsi" w teatrze kukiełek
jest ze wszechmiar uzasadnione. Kukiełkę zawsze da-

zuje w swoim krzywym
zwierciadle. Przede wszystkim ostro się rozprawia
z rodzimą lntel.gencją I jej
reakcyjno - mieszczańskimi
ciągotami.
Z prawdziwą
pasją ośmiesza też narodowy charakter Polaków, ich
skłonności do niepotrzeb- rzył Gałczyński sympatią.
nego bohaterskiego gestu, Postacie wielu jego utwodo sentymentalnego roman- rów i powieści są ukształ
tyzmu i uroczystego cele- towane na zasadzie kukieł
browania. Niezwykle dow- kowej. Lalka pobudza twórcipną inwencję rozwija w czo pozwala się umieścić
parodiach
historycznych, w najbardziej fantastyczmitologicznych, biblijnych nej scenerii. Dowolność sy- wiele z tych scen jest tuacyjna w teatrze lalek
nawiązaniem
do sytuacji nie ma granic. W „Zielonej
aktualnych. · Osobny dział Gęsi" przybiera nieraz rozstanowią zabawne interpre- miary kosmiczne.
tacje jakichś lokalnych
Teatr nasz, będąc niejazdarzeń. Osobny grotes- ko uprawnionym do podję
kowe charakterystyki po- cia realizacji „Zielonej Gę
staci nie z tej ziemi, w ro- si" musiał zwalczać wiele
dzaju Hermenegildy Ko- trudności, aby nadać formę
ciubińskiej.
Jest też cały konkretną
nieokiełznanej
szereg scenek, gdzie dow- fantazji „Klowna Ildefoncip występuje w czystej, sa". Jeszcze trudniejszym
nieskażonej formie.
było dokonanie wyboru z
Jaki jest charakter do- olbrzymiego bogactw1 tewcipu „Zielonej Gęsi"? W matów, którymi Gałczyń
przekształceniach
grotes- ski żongluje ze swobodą
kowych, w deformacji, nie akrob1ty. Wybraliśmy scema tu żadnych granic. Au- ny, które i dziś mogą zator operuje też często me- bawić i rozśmieszyć widu,
todą
zaskoczenia, oszała a jednocześnie oddają niemia czytelnika nieoczeki- powtarzalny charakter i towaną pointą, niespodziewa- nację tego dziwnego. zjanym rozwiązaniem sytuacji. wiska, jakim jest „Zielona
Kondensacja czasu maksy- Gęś".

PA~STWOWY

TEATR LALKI I AK TORA „MARCINEK" W POZNANIU

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: LEOKADIA SERAFINOWICZ - SEZON 1960/61
K. I.

GAŁCZYŃSKI

BAL. U PROFESORA BĄCZYŃSKIEGO
Opracowanie tekstu i inscenizacja:
L. SERAFINOWCZ
W. WIECZORKIEWICZ
ZIELONA
PIES FAFIK

, ... .•.

.

.

GĘS

.

.

.

.

.

.

MARIA KORZENIOWSKA

PROFESOR

BĄCZY1'1SKI

.

•

OSIOŁEK

ZBIGNIEW KANIEWSKI

HERMENEGILDA KOCIUBI1'1SKA YKRYSTYNA CYSEWSKA
EW A DARULEWICZ

V

PORFIRION

ZENON JAROCKI

• • •

PIEKIELNY PIOTRUS
ALOJZY

. WOJCIECH WIECZORKIEWICZ

GŻEGŻÓŁKA

animacja - ZBIGNIEW KANIEWSKI
CLOWN ILDEFONS • .

.

.

.

. WOJCIECH WIECZORKIEWICZ

SWIĘTY MIKOŁAJ, OSIOŁKI, TRZY NIEWID •: ME MYSZY, GŁOSNI_KI I.„ PUBLICZNOSC!
0

SCENOGRAFIA I

REŻYSERIA :

ASYSTENT

REŻYSERA:

LEOKADIA SERAFINOWICZ
KRYSTYNA CYSEWSKA

PIOSENKI, OPRACOWANIE I KIEROWNICTWO MUZYCZNE: FRANCISZEK WASIK.OWSKI
PRZY FORTEPIANIE: HELENA RABIEGA
„

SWIATŁO:

STANISŁAW

SABINIEWICZ

•

INSPICJENT:

STANISŁAWA

ŁUCZAK

·

BRYGADIER SCENY: ALOJZY GUMPER

KIEROWNIK TECHNICZNY: JÓZEF ADAMEK
KIEROWNIK PRACOWNI : ELWIRA OGONOWSKA
ZESPÓŁ

PRACOWNI LALEK I DEKORACJI: HENRYK GUTOWSKI, BOZENA KRZYŻANIAK, CZESŁAW LEWANDOWSKI,
STEFAN MAJCHRZYK, STEFAN SMYK, STANISŁAWA TROJANOWSKA, CECYLIA WOŻNIAK
OBSŁUGA SCENY: STANISŁAW BRYLEWSKI, RYSZARD ~UCZKOWgKI,
HENRYK MILNIKIEL, STANISŁAW SOŁTYS!AK.

Premiera -

28 stycznia 1961 r.

Marioneta, dzięki złożo
swej techniki aktorskiej, dzięki bogactwu swego stylu, niewyczerpanym
możliwościom odmian tego
stylu, a jednocześnie dlatego, że broni się przed zgubnymi wpływami b3.nałów
pseudo - realistycznego, codziennego teatru mieszczańskiego, oraz dl3.tego, że
obca jest jej drobiazgowa
imitacja natury, uprawianie
- jakby powiedział Craig
przez prestidigatorów
i wentrylokwistów teatru
naturalistycznego
cudowna, zawsze pełna tajemnic i poezji laleczka
cieszy się ogro:nną symp:;itią u wszy:;tkich walczą
cych o sztukę w sztuce.
Podziw budzi jej g r ot esko w ość, aliaż trag i z mu i bu fon ad y,
d efor macja
realizmu,
ludowość
c u d o w-·
n ość.
ności

LEON SCHILLER
Murnau, 28 i 29. XI. 1944.
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