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1. "LALEK" jest to dramat o ludzkim losie 
rozpisany na gtosy. Nie wiadomo czy taki rodzaj istnieje. 
Jeśli nie. należałoby go wymyślić - mówi o swojej 
sztuce Zbigniew Herbert. 

2. W matym miasteczku toczy się normalne 
życie . W sposób uproszczony ale charakterystyczny 
oddajacy klimat życia tego miasteczka. Ktoś kogoś 
spotkał, ktoś z kimś pije, ktoś na kogoś czeka. ktoś za 
kimś tęskni, ktoś kogoś kocha . 

To wszystko trwa. Nic się nie zmienia . Na 
chwilę budzi nas z tego letargu wej.ście OBCEGO. 

Dowiadujemy się, że tym czymś obcym, a zara
zem od początku wpisanym w ten swiat, jest śmierć . 

3. I paradoksalnie: Śmierć przywraca 
(może przywrócić) jakiś sens. 

Nadaje (może nadać) znaczenie ludzkiemu, 
naszemu zyc1u . 

4. O tym jest (może być) nasze wzedstawienie. 
MAREK PASIECZl\JY 

śmierć to Deus ex machina tragedii ludzkiej. 
STANISŁAW JERZY LEC 
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1 pieśń "Ten się dwojakim.„" 
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(Pieśni rozmaite) 

Autor zdaje sobie sprawę, że jego sztuka odbiega od 
przyjętych norm budowy dramatu. Dlatego kilka uwag 
wstępnych i wyjaśnień. 
"LALEK" jest poetycką sztuką na głosy. Postacie 
występujące tu nie mają dramatycznej ciągłości i kon
kretności. Zjawiają się nagle, aby mówić o swoich 
sprawach i równie niespodziewanie znikają. Pozorny 
bałagan i nakładanie się szeregu niepowiązanych 
wątków ma na celu ewokowanie tta i atmosfery. Trzy 
akty, a właściwie trzy części mają odmienne założenia 
artystyczne. Pierwsza "Opis" jest wyraźnie epicka; druga 
"Stodoła" ma charakter dramatyczny, wreszcie trzecia 
"Ubieranie do snu" jest lirycznym trenem. Autor zupełnie 
świadomie miesza gatunki, aby wydobyć mozaikową 
strukturę rzeczywistości, . 

Cała historia nie jest łatwa do inscenizacji. Wydaje 
się, że trzeba zwłaszcza w części pi1erwszej zerwać ze 
statyką teatralną, akcja zamknięta w czterech ścianach 
i przesunąć ją w ~ierunku ruchu i zmiennyd1 obrazów 
stosując coś w rodzaju techniki filmowej. 
Bohater podobnie jak pozostałe postacie sztu~i widziany 
jest fragmentarycznie. Widz nie ma czasu zaprzyjaźnić 
się z nim i nic właściwie o nim nie wie. Autor chciał 
aby współczucie, jeśli coś takiego zdoła wykrzesać, 
byto współczuciem nie dla kogoś bliskiego (o to bowiem 
łatwiej) lecz dla obcego. Świadomie został także zatarty 
motyw zbrodni, aby ukazać całe jej nagie okrucieństwo 
i bezsens. 

ZBIGNIEW HERBERT 



ORZEŁ KRÓLEWSKI 
Pewien człowiek znalazł jajko orła. 
Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. 
Orzełek wylągł się ze stadem kurcząt 
i wyrósł wraz z nimi. 

Orzeł przez całe życie 
zachowywał się jak kury z podwórka, 
myśląc, że jest podwórkowym kogutem. 
Drapał w ziemi szukając glist i robaków. 
Piał i gdakał. Potrafił nawet 
trzepotać skrzydłami 
i fruwać kilka metrów w powietrzu. 
No bo przecież, czy nie tak właśnie fruwają koguty? 

Minęły lata i orzeł się zestarzał. 
Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, 
na czystym niebie wspaniałego ptaka. 
Płynął elegancko i majestatycznie 
wśród prądów powietrza, 
ledwo poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami. 

Stary orzeł patrzył w górę oszołomion)'. 

- Co to jest? -
zapytał kurę stojącą obok. 

- To jest orzeł, król ptaków -
odrzekła kura. -
Ale nie myśl o tym. 
Ty i ja jesteśmy inni niż on. 

Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. 
I umarł wierząc, 
że jest kogutem w zagrodzie. 

Starszy pan 
podnosi do góry 
zaśliniony palec 
bada 
skąd wieje 
następnie 

(Śpiew ptaka) 
ANTHONY DE MELLO SJ 

ustawia się zgodnie z kierunkiem wiatru 
i odlatuje 
niewysoko 
niedaleko 

(„.) 
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI 
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Przedsiębiorstwo Cukiernicze JUTRZENKA S.A. 
85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 53 

tel. 45-70-75 
fax 45-72-80 

CUKIERNIĄ , 
WIEDENSKA 

M. Kameduła Z. Kujawski 
Bydgoszcz• ul. Polanka lb •tel: 42 89 13 

dosładza życie artystów i gości 
Teatru Polskiego 

85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 14, 
tel. +48(52) 22 18 (61-69), fax 22 89 88 

komertel 39121521 
tlx 562208 

Hotel i restauracja 
"Pod Orłem" 

to stuletnia 
tradycja, komfort 

i elegancja. 

(NORD fiłJl'FRANS 
Biuro Reklamy Sp. z o.o. 

Użycza teatrowi swoich 
specjalistów i komputerów 

85-950 Bydgoszcz 1 •Box 637 
tel: 22 52 78 • 45 46 70 • fax 27 05 05 
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