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OPEROWA SCENA MARIONETEK, 
utworzona przy Warszawskiej Operze Ka
meralnej w 1979 roku, to pierwszy i je
dyny tego ,rodzaju teatr w Polsce (a i je
den z nielicznych na świecie). 

Twórcy przedstawień sięgają nie tylko 
do repertuaru przeznaczonego dla opery 
marionetek (popularnej w XVIII wieku), 
ale i do innych utworów muzycznych od
znaczających się wewnętrzną dramaturgią 

i plastyką pozwalającą na twórczy popis 
możliwościarąi marionetki. 

Marionetka to lalka składająca się 

z różnej ilości drewnianych elementów 
poruszanych nitkami. 

Sztuka marionetki - jeśli nie liczyć kil
ku oderwanych epizodów - nie ma w 
Polsce właściwie żadnej tradycji. Współ
cześni twórcy również rzadko sięgają do 
tego trudnego a tak pięknego środka wy
razu. 

Operowa Scena Marionetek Wars;zaw
skiej Opery Kameralnej zasługuje więc 

na szczególną uwagę wszystkich miłośni
ków teatru i muzyki. 

W tworzeniu spektakli udział biorą so
liści i orkiestra Warszawskiej Opery Ka
meralnej, natomiast marionetki animują 

aktorzy-lalkarze, m. in. absolwenci Wy
działu Lalkarskiego PWST im. Z. Zelwe
rowicza. 

Arkadiusz Szaraniec _ 
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OPERA MARIONETEK 

Opera lalkowa nigdy nie była błahym 
epizodem w historii europejskiego teatru 
i muzyki ... Jak to się stało, że w operze 
zagrały marionetki? 

Teatr lalek jest stary jak sama ludzkość. 

Nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy pojawi
ła się pierwsza lalka, która została użyta 
w sposób teatralny. Na ,pewno od początku 
służyła nie tylko do zabawy, „braia 
udział" w. obrzędach i rytuałach religij
nych (z których przecież wywodzi się całe 
zjawisko teatru) jako fetysz, przedmiot 
kultu, obraz bóstwa itd. 

Na pewno marionetki były JUZ znane 
w antycznej Grecji, ale zupełnie inne od 
współczesnych, bo poruszane nie od góry, 
lecz od dołu nitkami ukrytymi wewnątrz 
lalkJi.. Można zaryzykować twierdzenie, że 
te_atr lailek był zawsze i wszędzie w bardzo 
różnych formach (w przeciwieństwie do 
opery słabo przywiązany do jakichkolwiek 
kanonów estetyC'Zilych), w każdym kręgu 
cywilizacyjnym i społecznym. Nie ma 
miejsca ani okresu historycznego, aby te-. 
atr lalkowy nie wystąpił chociaż w szcząt
kiowym kształcie. 

Ale co było przyczyną połączenia tyoh 
dwu tak skrajnie różnych gatunków teat
ru - rygory;stycznie skonwencjonalizowa
nej opery, arystokratycznej i wykwint!nej, 
oderwanej od życia i teatru lalkowego, 
który często odgrywał rolę „żywej gazety" 
i jako sztuka gminu był zawsze uważany 
za coś gorszego od wszystkich rodzajów 
twórczości? Uiprawiali go przecież często 
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linoskoczkowie, błazny, a nawet treserzy 
niedźwiedzi. Grali wszędzie - na pl<:i cach 
i ulicach miast, na wiejskich drogach, po.i
wórkach i jarmarkach, często dla zupełnie 
przypadkowych widzów. 

A opera był to przecież zawsze teatr eli
ty dworskiej, a później artystycznej i in
telektualnej, czyli bardzo wąskiego kręgu 
społecznego. 

O połączeniu opery i marionetki zadecy
dował chyba przede wszystkim kunszt sa
morodnych, naj·częściej wywodzących się 

z ludu lalkarzy. To ich umiejętności spra
wiły, że tym niepozornym, ale niezwykle 
popularnym teatrem zainteresowali się 

wielcy tego świata - władcy i artyści. 
Marionetki trafiły do kręgu oddziaływania 
opery - na dwór. 

Wszystkich zadziwiał fenomen prawdzi
wej twórczości, czar lalkowego teatru. Oto 
na oczach widzów w, kilku kawałkach 
zwyczajnego dTewna poruszanych nitkami, 
bez żadnych skomplikowanych mechaniz
mów animator potrafił obudzić życie. Było 
to tak nieodparte wrażenie, że często bu
dziło nie tylko podziw, ale i zabobonny 
strach - i lalkarzy nieraz posądzano 

o czary, konszachty z diabłem i... palono 
na stosie. (Pomijając grozę sytuacji to wy
daje się, że trudno o „lepszy" dowód siły 

działania teatru lalkowego!) 
Chociaż ówczesne marionetki miały -

w przeciwieństwie do późniejszych, bardzo 
skomplikowanych i precyzyjnych - dość 

prostą konstrukcję (lalkę najczęściej ani
mowano od góry prętem metalowym przy
mocowanym do głowy, a kończynami po
ruszały tylko 4 nitki lub druciki) to jednak 
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Ponad 25 lat temu, 11 września 1961 r. 
w sali Teatru Pomarańczarni w Łazienkach 
grupa artystów śpiewaków i zespól Musicae 
Antiquae Collegium Varsoviense działający 

pod kierunkiem Juliusza Borzyma i S.teflana 
Sutkowskiego wystawili operę Giovanniego 
Battisty Pergolesiego (1710-1736) - LA 
SERVA PADRONA (Służąca panią) . Tego 
właśnie wieczoru miała się narodzić nowa 
instytucja muzyczna, która dziś nosi nazwę 
Warszawskiej Opery Kameralnej . Po 25 la
tach działalności Opera uzyskała wreszcie 
własny teatr i cyklem premier rozpoczęła 

pierwszy sezon artysyczny. Nie chcemy jed
nak zapominać o historii, o tych latach pra
cy, i nowych inicjatyw, które doprowadziły 
do rozwoju nie tylko zespołu operowego, ale 
również wzbogaciły się o nowe zespoły. Jed
nym z nich jest unikalny w P olsce i jeden 
z nielicznych w Europie Operowy Teatr Ma
rionetek, który ze względu na nietypowe 
warunki techniczne nie moi;,e funkcjonować 
w stałej siedzibie Opery Kameralnej. 

Zespól Operowej Sceny Marionetek ko
rzysta więc z uprzejmości władz Minister
stwa Finansów. Obecnie zespób ten przy
pomni Państwu w nowej inscenizacji oper~, 
któm towarzyszyła narodzinom Warszayv
skiej Opery Kameralnej. 

* * * 
Dzieło G. B. Pergolesiego to typowa dwu

aktowa opera komiczna o nieskomplikowa
n ej fabule i uroczej muzyce pełnej elegan
cji i prostoty. Historia, którą opowiada rów
nie dobrze pasuje do wieku XVIII, jak i do 
naszych czasów. Bo czyż dziś nie ma boga-
1tych starych kawalerów, którzy wpadli w 
sidła sprytnych, młodych i uroczych służą

cych? 

Historia Uberto i Serpiny to banalny 
przy 1kład męskiej łatwowierności (a może 

umdowania nade wszystko tzw. święteg-0 

spokoju) i kobiecej przebiegłości. 

Aby zwrócić na siebie uwagę i podporząd
kować swej woli starego kawalera, Serpina 
wymy5la różne sztuczki. A to zapomni po
dać na czas śniadanie (przecież można je zjeść 
razem z obiadem!), a to zamknie drzwi wej
ściowe na klu;cz więziąc w domu zrozpaczo
nego Uberto, a to wymyśli jakieś inne ma
łe złośliwości aby udręczyć biednego pana. 
Wszystko jednak musi mieć swój koniec. 
Jedynym wyjściem - zdaniem Uberto -
rozwiązującym sprawę raz na zawsze jest 
i:;oślubienie tyranizującej go służącej. Ser
pina odgaduje sentymenty Uberta, ale cóż 

szkodzi wzmóc jeszcze bardziej te uczucia, 
by tym •prędzej stać się panią? Uprzedza 
więc cświadczyny Uberta i sama proponuje 
mu swą rękę. Tego zaprzysiężony w swych 
prntanowien ;ach bogaty stary kawaler znieść 
nie może. Odrzuca więc propozycję służącej, 
lecz Serpina dopiero teraz postanawia pod-



stępem zrealizować swój plan. Cala intryga 
rozegra się w drugim akcie opery. 

Najlepiej będzie więc przebrać głupawe

go służącego Vespone w mundur i zrobić 
z niego wojaka-zawadiakę i rzekomego na
rzeczonego, niezwyciężonego kapitana di 
Tempesta - zmanego z gwałtownego cha
rakteru, oo doskonale koresponduje z jego 
nazwiskiem (La tempesta to po polsku Bu
rza). 

Uberto nie może pozwolić, by Serpina 
stała się ofiarą tego gwałtownika, który do
maga się również wysokiego posagu. Lepiej 
więc będzie jeśli piękna służąca wraz z pie
niędzmi zostanie u niego. Na to właśnie cze
kała Serpina. Gdy kontrakt małżeński zo
staje podpisany, cala sprawa się wyjaśnia, 
ale jest już za późno by się wycofać. I tak 
sprytna służąca została panią, a świat utra
cił ostatniego, być może, zaprzysiężonego 

starego kawalera. 

Tadeusz Maciejewski 

żaden inny rodzaj sztuki nie dawał tak 
doskonałej kopii żywego człowieka. 

Bardzo powszechnym zjawiskiem stało 

się (XVII, XVIII wiek) naśladowanie przy 
pomocy lalek (w tym i marionetek) te1tru 
żywego aktora - również i opery. Naj
większe osiągnięcia mieli włoscy i fran
cuscy mistrzowie sztuki lalkowej. 

Pierwsza opera marionetek została wy
stawiona we Francji, W' Paryżu w 1676 ro
ku w Theatre des Bamboches. Był to 
spektakl „Les Pygmees - „tragikomedia 
w 5 aktach, ozdobiona muzyką, maszynami 
latającymi, zmianą dekoracji, baletami ... " 

- reklamowany jako „rzecz jakiej dotąd 
nie widziano, figury ludzkie wysokości 4 
stóp i w dużej ilości... recytujące, chodzą
ce, działające jak żywe osoby ... ". Od miejs
ca tej pierwszej prapremiery wzięła się 

jedna z kilku nazw gatunku - „opera des 
bambodhes". Ale bardziej poetydka i chy
ba trafniejsza jest czeska „mała opera" -
czyli opera, w której grają „mali ludzie". 

Wiara w nieograniczone możliwości lal
ki sprawiła, że opera marionetek, której 
,;zczyt popularności przypadł na wiek 
xvnr, wystawiała najtrudniejszy reper
tuar - · opery największych kompozyto
rów. 

Kiedy w nadwornym teatrze marione
tek księcia Beaujolais zagrano utwór 
M. Fromenta „Prometeusz", stwierdzono, 
że „wykonanie okazało się znakomite ... ze 
zmianami szybkimi i licznymi, z bogiem 
zstępującym z nieba, z chmurami, z 
grzmotami, jednym słowem ze wszystkim, 
co wyróżnia teatr operowy a co miało 
tutaj ten sam prawie stopień perfekcji...". 
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Albowiem widzowie tej epoki na równi 
z muzyką cenili przepych inscenizacji. 

W europejskiej operze mari01I1etek za
znaczyły się dwa nurty: 

1. jalk najdoskonalszego kopiowania ży

wej opery, zwłaszcza komicznej, 

2. parodiowanie jej, co było połączone 

z tendencją do zaznaczania specyfiki 
marionetki jako rupełnie odrębnego, 

oryginalnego środka wyrazu. (Były 

nawet późniejsze próby opracowania 
specjalnej poetyki tego gatunku teat
ru lalkowego i zarazem operowego). 

Wielki kompozytor Joseph Haydn, jako 
nadworny kaipelmistrz księcia Esterhazy, 
napisał ki1ka oper marionetkowych. Były 
one wystawiane w bogato ozdobionym 
i wyposażonym teatrzyku, wyposażonym 
we wszystkie operowe maszynerie i ob
sługiwanym przez specjalnie zaangażowa
nych mistrzów tej sztuki. 

Taki sam miał w swej rodowej posiad
łości w Słucku książę Hieronim Radziwiłł , 
który pisał z podziwem, że marionetki 
grają „tak naturalnie, że się zdaje wcale 
rzecz nie tego gatunku, ale żyjąca, srodze 
bogato przyt>rana". 

Ale „w dawrnej Pol.szcze' nie tylko ksią
żęta oglądali teatr mari()netek. Zachował 
się XVIII-wieczny afisz polecający spek
tatorom stołec:zm.ego grodu Warszawy: 
„Oznajmuje się widzieć każdemu daje, że 
jest z nacyey · włoskiej jeden magister, w 
różnyah a bardzo cudownych kunsztach 
umiejętny, który ludowi .bardzo piękne a 
krotochwilne rzeczy, to jest przez figury 
abo obrazy ruszające .się, różne tańce, sko-
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ki itp pokazać chce ... ". Obok obrazów „ja
ko smok z wężem się bili i jako jedna fi
gura z ruśnice strzela do sarny" i wielu in
nych były podobno fragmenty oper włos
kich (zapewne sceny z ariami). 

W późniejszych wiekach repertuar ope
ry marionetek pozostawał prawie ten sam. 
Nie wychodzono poza kanon estetyczny 
XVIII wieku. Reforma Wagnera przeszła_ 

tu prawie tbez śladu. Zmieniały się tylko 
lalki. Stawały się coraz bardziej skompli
kowane w konstrukcji i precyzyjne w 
działaniu. 

Na przykałd The Royal Marionette The
atre, słynny w XIX wieku zespół lalkarza' 
Brigaldiego, występujący w wielu krajach 
(również w: Ameryce), w najbardziej zna-'" 
nych operowych teatrach - używał pięk

nych lalek o dużych rozmiarach, w boga-· 
tych kostiumach, łudząco naśladujących w 
gestach i mimice żywych śpiewaków. 

W XX wieku najbardziej znany był Te~ 
atro dei Ri.ccoli - utworzony przez 
Vittorio Podrekkę w 1912 roku w Rzymie, 
wystawiający przy pomocy 40-osobowego 
zespołu i 1200 marionetek opery Pergole..: 
sioego, Mozarta, Rossiniego, Donizettiego, 
Masseneta, a nawet Wagnera. Występują..: 
cy na całym świecie (również w Polsce) 
zadziwiał wszystkich i laików, i znawców 
perfekcją animacji: „lalki pewnie.. obra
cają się, tańczą, grają w piłkę, biorą i od_; 
kładają przedmioty, wyjmują z kieszeni 
chusteczkę i wkładają ją z powrotem". 

Inny, róW!Ilie sławny operowy teatr ma"'" · 
rionetek, prowadzony przez Hermana 
Aichera w Salzburgu, specjalizuje się w 
wystawianiu Qper Mozarta - wśród nich 
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są m.in. „Bastien i Bastienne'', „Apoll" 
i Hiacynt", a nawet „Don Juan" i Czaro
dziejski flet". 

W spektaklach tyah używane są nagra
nia z najlepszymi śpiewakami i muzyka
mi. To mechaniczne odtwarzanie, pow
szechne we współczesnych operowych te
atrach marionetek, jest nie tylko duż)rrn 
udogodnieniem technicznym, ale przede 
wszystkim gwarantuje wywki poziom za
równo amimacji, jak śpiewu i muzyki. 

J eś.Jl chodzi o polski współczesny teatr 
lallkowy to działalność polskich lalkarzy 
polegała na tworzeniu tradycji od pod
staw. Z daiwnyah rodzimych form w spo
sób autentyC2ll1y ocalała jedynie szopka. 
Jest oczywiste, że marionetka - lalka te
atralna najbardziej skomplikowana, wy
magająca najwyż&zego kunsztu animacji 
i dziedziczenli.a tradycji wykonawstwa -
była i jest najrzadziej stosowana. Kilka 
oderwanych epizodów (np. założony w 
1927 roku teatr „Miniatury" Stefany Po
lonyj-Polońskiego) tworzy tylko wyjątek 
od regiuły. 

Operowa Scena Marionetek, powstała 

w 1979 roku przy Warszawskiej Operze 
Kameralnej za dyrakcji Stefana Sutkow
skiego i z jego inicjatywy, to pierwsza 
i jedyna w Polsce opera MariO'I'letek. Swo
je spektakle prezentowała na licznych wy
stępach zagranicznych m.m. we WłOf:.zedh 
(Vincenza) w 1983 roku, RFN (Frankfurt 
n, Menem 1983 r. Kempten - 1984), 
Austrii (Villach). 

AITkadiusz Szaraniec 



WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

STEF AN SUTKOWSKI 
OPEROWA SCENA MARIONETEK 

GIOVANNI BA1TISTA PERGOLESI 

LA SERVA PADRONA 
(Sl::utąca pa.nią) 

Opera komiczna w 2 aktach 

REŻYSERIA: Lesław PIECKA SCENOGRAFIA: Liliana JANKOWSKA 

OBSADA: 

U BERTO - Jer>zy MAHLER 

- Bo:gna FAS TYN 

- Mag:dał1!na SKOWROŃSKA 

- Malciej SKOWROŃSKI 

S ERPIN A - Krystyna KOŁAKOWSKA 

- Elżbieta SOCHA 

- Maria WILMA-HINZ 

--. Beaiba-bł!OZAK 

VESPONE - Michał EURBO 

- U["'SZU'la JANIK 

- Beata ŁUCZAK 

(bas) 

(animacja) 

(animacja) 

(animacja) 

(sopran) 

(animacja) 

{animacja) 

a-nimlłC-j~ 

(animacja) 

(animacja) 

(animacja) 

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY: 
MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM VARSOVIENSE 

Jolanta WILSON - I skrzyipce, Grzegorz OSIRSKI - II skrzypce, 
JJ I""'\~ Piotr RZECZYCKI - altówka 
IT. // ::-Borota PA.JEWSKA-- wiolonczela, 

Tadeusz KOZIŃSKI - kontrabas. 
Dyryguje od klawesynu - Kazimierz KRYZA 

Kierownik Zespołu Animatorów - Lesław PIECKA 
Współpraca animacyjna i efekty specjalne - Zespół techniczny 

Operowej Sceny Marionetek 
Konstrukcja i wykonanie marionetek - Wiesław LIPIŃSKI 


