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OP E RA l\1 A R I ONE TKI 

Wyznaczn iki>rr i op20• bl1·owcj są muzyka i lalki. Ob:> te 
elementy \\spółistniej<) na lal!:owej scenie operowej i w~p01-
dccydują o kszwlcic przedstawienia teatralnego. Dzisiej ;:c 
·,~e~ p :: ły lalkowe r.ie mogą z~pcv:nić scbie udziału w każdym 
pr;:edstaw:eniu orkiestry cz,· śpiewaków opero\':~·ch. P'lt.C
sta j:i nagrania . Nagrania z udziałem najlepszych solistów . 
Ef kl zależy '" 1 ~c już tylko od jakości sp1·zęLu , techniki na
r:rania i odtwarzani::l. W bczi::ośrcdnim k,..ntakc:ic ze :;ce'.l<l 
w idz śledzi działania lalek. Z reguły opera lalkowa wyko
nystuje muicr:etki. lalki ;·a-Nicszone r.::i nitk:::ch przypomi
nające \\' swoim wyglqdzie i ruchach żywego człowieka. a 
rówrocze~nic bardzo od nicgc odlep.le . Gi-a mC1rionetką wy
m8.~n precyzji . Niepewności krolrn, dr.:cn ia rąk, sz ywna\ci 
ruchów, braku kontaktów rniędz;· la lkami - postac:nmi 
~;:tuki, nie da sic: przyiuyć tec:.tralnymi cfc'~tami czy p:i1-n:;
dem inscenizacyjnym. Teatr marione~ck wymaga !J0\\'1~m 

nade ws:!ystko indywidualności animatorów. Ta zaś zależy 

od dwóch warunków: konstrukcji lalki 1 umicj~t1:05ci lalka
r::a. Skonstruowanie sprawne j mar ionetki zmusza do widu 
prćb, wyboru trafnego krzyżaka, użycia cd powiedniego m,1-

1 erialu, właściwego obciążenia lalki . Technika animacji to 

nic tylko talent lalkarz'l, ale nade wszystko mnolnJ prac.:.1 
i stały trening. 

Oi:era lalkowa, choć dzisiaj należ) do najrzadziej upra 
wianyc:h gatunkiJ\\' t -atrnlnych. ma ~woj:i długą historię. 

Wywcdzi się z trzdycji włoski go teatru . L:ilkowe po~cchla
'.vienia orcrowc pojawiły $ię w XVII wicku. Włoch L3 Grill 
- • ;.· - <1.\'.'lł \' ló?fi 1 w Parvźu sztukę L<'s Pyg mecs, „t•;1g .'.rn
rr·u l i<: \\' 5 :ik~ · 1ch , ozdob1or.ą muz,·k?, r .·1szyn:im i i ;-.11,'nną 

cle oracji", ina1"~uruj:ic dzia ł alność pierwszego znancg1o n<1m 
1'/isinj lalkowego teatru operowc~o Thć·a tre? des Bo1.1bocr.es 
(:t. \\'C7Cfoicjszych lat znamy pojedyncze prz d'LtlWiC'ni·1). 
X \ II-wieczna opera lalkowa różni ła si<; zasadniCZI) od C'goż 

g<~tunku w rozumieniu rtz siejszym. Czn&czala o:ia ni~ t;·l\ro 
puedstawicnia śpiewa1:e, ale w1dO\\ iska oparte wprawdzie 
na wątkach muzycinych, 1 cz podkrdlajqce zwłaszcLa bo
g; ctwo maszynerii teatralnej , metamorfoz, dekoracji. 

Rozkwit opery lalkowej prz~·pada nn wiek XV III. Rzauko 
ł:owicm przeważające \\ lalkars\\•:ic cur0pejskim wid.:O'-'' 
r1cprzedn ich wędrowne ze-pcly koIT'ccii:łntów mogły .;ob.e 
pczwolić na kunsztowne ~ceny ct:y s!-:omplikowane urz;1dL·~

nia. W XVIII wieku wraz z po\\'stanicm picrW:>l.YCh sta l yc:łl 

tc.:itrów lalek (np. Martina Powella czy C'harlotty Charkc w 
i\nglii). grających dla pnbliczno~ri miejskiej. zmienia..: sic; 
tc·ż zaczęła sytuacja finansowa oraz pozycja spolec:Lna n1c-
k!t'irych z społów. arastajqca wówczas nwallzacja pcmic;
rł1y teatrami. dążnnść do uzy skania prz~·wi!l'ju w~· i:i c1.11ośl'i 
·: yst;.wi::n1a określo1.cgc repL'rtllnru rn:ikży pamiQt.u::. ;„. 

zcsr-oly teatrów drnmat~·c:m.vch i lalkowycr. i;ioslugiw3ly si~ 

tym samym repertuarem) zmuszały niejednokrotnie do z"
myl«:nia tec: t rów. bądź \\ ynajdy\\ ania zręcznych wyb.c.~01·; 

Lalkarzom byk o nie łatwiej , to przcc:icź laik~; . nie cllowick . 
panowała na ich scenac:h. Trudno mó,vić \\.'Ówc:zas o Jall;o
wych zespołach cpcrowych, ;ile marionetkowe puc.:dstawie
nia er ercwe, tądż parodie oper. c'..ina jdujcn1y -,·: re1rrtuar;:·.! 
więk:;zości ówczesnych teatrów . 

Opera marionetkowa zdominowałJ leż >.. VllI-wie?L'Ll.L' 
dworskie ze ·pc ł y lalko\\ c na terenie c11łcj Euro '.)}'. - ~ie tnll

żemy wykluczyć, iż taki c:harakter rr. ialv przedstaw1::!ni i m.i-
1 ic1etkowc urządzane i:r;c7 nicjal:!ego Helmana na 1lwor~L' 

Hieronima Radzi wiłła w Słucl:u i P.i::Iłcj \\ lm1ch 175:!-1750 
Pt zypuszczcnic to pot· ,•icrc'.n obecr.ość na ctw .ir;:c Rc1dzi w1lł:1 
śpiewaków, a co za tym irlz1e i przecl~t:iwicn p:·a .vJLiwej 

pery . (W praktyce zespołów lellmlnych :'\\'Il 1 XVIII \\'[el<u 
często spotykamy obowiazck w~·stępnwania aktcrów \\ 
pr;:edstawieniach lalkowych 1. 

Pierwsza pewna informacja o operze l3łkO\\ CJ w PoJ..;ce 
wi<,1że się z dzi2lałnośc i<! War;zav.:skicr.o ·. calrn Lą v'.; ,\i3-

·iana Cicnst l a-Dąbrowy w pccz;1tkach X X \\icku W rcpt'r
uarzc teatru działającego niewiele: ro1ad ro:-. (1910-i9i2) 
pojawiły się opery i cperetk1: La scrva pad runa Perg,ik ,1c-
1'0. Oy rck~or teatr u or;:iz Bastie n i Bas' ie;mc Mozarta. Uwa ' 
rll: pcy Offenbacha, a także K:1rola Re ~t\\'orowskic:!O :;.:cny 
z cpery Wesele c'o słów Wyspi;:iń skic~o. Die11sll-Dąbrowa zr,
trudnil zawodowych l<p!C\'val:ów, artyst6'.v clrama\.l'Cznycn, 
płastykóN i niestety pocL<•tkuja::ych an'mnorów, co '11'J

!:ialo stanowić dużą przeszkodę w 11.~ ~k::ir. iu ;:amicrLOn.J~ • 
efektu. 

Okres dwudziC'~toJr.cii\ mięciz~ ,vojc ·rnc·40 i.i<' przymf:nt 
rezwinięcia idei Dien~tla- Dąbrowy. mimc i;: \\ ówczas t!J~U. 

1930) r-o!skn publiczność miała o~;izjc; poznw; jedc :1 /. 11a.;
słynn'.ejszych zespcłów m~irionetko \'ych świ.ito. (f!,ra j ·1cy ~.łk 

LC opery czy ich fragment~·; Teatro dei Pit:eol1 ViltO!'i'.l T'r,

c:rckki . F11;:c7:T<) by!:ł l:e:. w.,tpienia nicw1clka il o~c zespo
JC.w marior.ctkowycł! \\' Pclsce. Do nic!icznyc'.1 r;;leżaly: tc
i'tr Połonyj-Pc1oń ·kiego w Krakowie i Poznaniu. czy ro
'..iziny Totwen w Wilni e. Po II wojn ic światowej marionetka 
nic ty lko nie rozwinęła się w oolskim te:llrze lal ek. lc;:7.: ;1 1 · 
wet musiała i:;o opuścić (rozwiqzanic jcdyneg., man '.lelko
\\·cgo Teatru Lątek w Gdańsl<u w 19Śl) . 

Czyżby zatem, wraz z powstaniem opery lalkowej [)li.'.' 

Wars~.a wskiej Openc Kamcrnlnej , minl nastąpić n.:;1c;.\ 11 •; 
warionetki w Polsce? 

Przedstawienia operO\'.'C bywajq w~'. t;J~\· i:inc w r0żny~h 

technikach lalkowych, np. kul< iekc (:\ajdziclnic'jszy Pcnd"
reckiego i Stachcwsk icgo w Poznaniu . 191;5) 1 w rożn ·:ch tc
<otra<'h 1111 c:alym Ś\\'iet·1c . Specyfic:mym i::atun'dem opcr v 
kst przct:iL•ź tald · i·la~yt·zn.v japo11ski teatr lalt·k Bu.11·a1·u . 

Jednym z 11 ielicznych zespołów uprawiających wyłąc:m ic lal
kową operę (n:aricnctkową1 jest Marine! cnthcatcr z Salz
burga. Z<i!oźony w 1913 roku prze1. Antona Aichera spe('.ja
lizuje się w opcr2ch Mozarta . Od blisko. 70 lat wyst,1w ia 
~ię tu Bas'. icn i Bast icn nc. Uprowadze!! ic z c ra j u, Oun Gio
van niego, Czarodz iej ski fl et. Tea r m~nicnctck z Salzburga 
je. t dziś jednym z naJbardziej znan) eh i cntuzjastyc111ic 
przy jrr.o·.\ :mych teatrów lalek na ·wiecie . Błyskotl iwa a:-ii
macja lJlck i:;oruszających się wśród pieczołowi cie wyko 
nanych dekcracji i rekwizytów wsparta jest zna:rnmit.,·m 
wykonaniem partii wokalnych. Z lalkarzami z Salzburga 
w · pół pracuj ą sołi~ci tej miary co Te:·crn Be1 ganza czy Dic
i.rich Fist:her-Dieskau craz slvnne zes1:oły filhaTmanikó\'.' 
(r p. orkiestra Wiedeńsk iej Filharmonii). 

Zespó ł z Salzburga. t.:iinterezo\\'any polskq operą l;ilkow~). 
.-awiązał korespcndencjc; z Warsrnwską Operą Kameralną. 
W liśc 'e nadesłanym do dyr. Sutkowskiego p1oponują współ 

pracę, i:omoc w opanowaniu t:ijników technicznyc:h. „Jcste ' -
my zawsze sk!onni do wymiany doświadczeń tym bardziej, że 
s~a rarr,y się rozszerzyć nRsze artyst.vc;.ne \•;plywy . J1~ste;my 

pr;:ckor.ani. że w trakcie wspólnej roboczej narady mogą 
powstać cenne a rtystyczne impulsy". Propozycja t•J w_vjąt

kowo at rakcyjna. l:::owiem mimc istnienia dziś w Poł se~ 27 

:-.;-\\·oc'ow)·ch teatrów lalek nic mcimy marionetkarzy, nic ma 
j?.kiejkolwiek pracowni marionetek. Pracuj<'.C \\' iz.)hcji 
trzeba by popcłrić wiele błędów. dochodzić sc;.memu do ro
;.wi ·1zc.ń, które !;dzieindziej dnw:-o zostały przyswojone. 
Publiczność dzisiejs~a też jest bardziej wymagajqca, m.Jjąc 

\\' pamięci w.vstc;py Rosera. Br:::m-.illa czy Takedy. 
„Mariorctki s;; riękne" - pisał Conrad . „Ich nicwzru 

szoncść w miłcści. w z.brodni, w radości, w smutku - jest 
l eroiczna. nadludzka, foscynujqc'.'! . Sztywna gwałtowność. 

~ jak<J J"mcają si~ r.a siebie. by si<; obj ąć lub walczyć ze so
b<}. to istna rozkosz do oglądania". „Kocham marionetki, 
p<'zbawicnc życia, a tak bliskie nieśmiertelności" . W icatrze 
rrarionctek osią.~nąć bo\\ ic'11 można 1>1·. t ajemn icz~· czar, 
który nie polega bynajmniej na zaska!rnj:1cej iluzo:.-yczności 

działań lalki ale dzięki chropowatości rnchów marionetki 
pozwala wyodrętnić jakby pcszcz.ególnc ludzkie ce::hy i 1)0-

lączyć je w jeden har mo i i.in" system, pozbawiony indywi
dualizmu i jednostkowej osobowości człowieka . 

Zespól Sceny MarioP.etkcwej Warszawskiej Opery Kame
ralnej s kłada się z młodych aktorów. absolwentów Wyd:dału 

Lalkarskiego PWST im. Zelwerowicza w Białymstoku . Opc„ 
ra lalkowa jest ich pierwszym teatralnym przedsięwzięc1cm. 
:r1imo że wyma~a rzemiosła doświadczon) eh animato:·ów . 
Nic zapominajmy jednak c. wyjqtkowcśc:1 tej in icjatyw~ i to 
rie tylko na gruncie polskim . 

Scena MnrionC'll owa Warszawskiej Oper:; Kamcnlnej 
inauguruje swojq dzial:ilność operą Haydna .\ p tck.uz. :\ie 



Reżyseria: 

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

STEFAN SUTKOWSKI 

Ur>eru ,,·a s,· ,,. 11 a '.\farionelck 

,JOSEPH HAYDN 

opera komic:ma w II aktach 

L ibretto polskie - .Joanna KULMO\V i\ 

Kierownidwo muzyczne: ScenogTaria: 

Jitk:t STOK.\LSK .\ Tom:>. z B GAJ Luc: jn K OS ' AKO WSKA 

;\ s rstenl reżysera: 

L l.'.· la w PIECKI\ 
OllSAUA: 

GRILETT.\ - wyrhowanica Scmpronia - MARI.\ \\ ILMA (a n im a r.j <1J 
ALICJA SŁOWAKIEWICZ (sopr an) 

VOLPl~O - miody bon-aty fircyk - ELŻBIETA SOCHA (an imacja) 
LESLA W KOWALSKI (tenor) 

J\IE1'GONE - pomocnik aptcl<arza - B RBA HA P-RZYCHODZE1. (an imacj;:i) 
KAZIJ\iIERZ l\'lYRLAK (t ~nor) 

. EMI'R01'l0 - aptekarz - KRYSTYNA KACPROWICZ (an im::icj:i) 
JERZY MAHLER (bns) 

J'OJ\IOCXICY APTEJ(i\P.Z \ . T HCY - URSZULA JANIK 

Współpraca animacyjna - LESLA W PIECKA 

Efok< y specjalne - JERZY LELE . 

N; s-r;rnla dokon;ila orJdf''<tt a Warszawskiej Or1cry Kamer:> In ej 

dyryi:cnt 

TOM1\SZ BUGA.J 

f:eh cria nas-ranla - LECI! DUDZIK, .'\. ' DRZE.J LIPIN Kl 

Kierownictwo ze polu animatorów - LESŁJ\ W PiECK 

l\.onstrukcja i wyJiOnanle marionetek 

WIESŁAW LlPI . SKI ; w~pólpraca - LESL. W PIECKA 

Itckwizyjy i dekoracje wykon:lła pracownia Bialostockil:go Teatru Lalek 

,Gryf" , z~kl ad 10, z. 443 n . 3 OOO L-71 



przypadkowy to wybór. Hayun , bc;dąc przez kilkadzi esiąt 

lat (1761-1790) kapelmistrzem na dworze ks ięcia Mikołaja 

Esterhazy, współpracował z dworsk im teatrem marionetek 
r.rowadzonym przez J . K . P auersbaeha, a i sam miał domo
wy, prywatny teatr lalek. Dla sceny lalkowej w Esterhciz 
~komponował kilka oper (m. in. Dido. Genowefa cz. IV, Sabal 
Clarowr.ic, z których zachc ·..,-ała się tylko jedna: Philcmon i 

Baucis. Ona też przewidziana jest do realizac ji w najbliż

szym czas:c. 

Marek Waszk icl 

(;cna zł 6.-
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