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Zygmunt Smandzik 
scenograf, reżyser, malarz 

jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego teatru lalek. Urodził się w 
1929 w Chropaczowie na Górnym Śląsku. W 1955 ukończył Studium Plastycz
ne w Katowicach. Studiował też w krakowskiej ASP. Podczas studiów plas
tycznych rozpoczął pracę jako aktor w Teatrze Lalek „Czar" w Katowicach. Od 
1953 był scenografem w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu. Od 1956 do 1972 
sprawował dyrekcję Śląskiego Teatru Lalki i Aktora w Katowicach. W 1972-79 
kierował sceną lalkową im. Alojzego Smolki Teatru Ziemi Opolskiej, gdzie 
powstały jego najwybitniejsze przedstawienia, których był reżyserem i sceno
grafem: Baśń o pięknej Parysadzie, Zaklęty rumak, Jak basetla poszła do nie
ba, Kowal, Szczęśliwy motyl. 

Był pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów La
lek w Opolu. 

Wybór teatru lalek i jego środków był świadomą, artystyczną decyzją plas
tyka zafascynowanego „życiem" przedmiotu. Przekonanie o tym, że przedmio
tami można opowiedzieć całą historię ludzką dało początek serii przedstawień 
autorskich Zygmunta Smandzika. Ptak 1975 (Grand Prix na Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu 1975), Szufladka 1977 wyrażały niepokoje 
człowieka lat siedemdziesiątych. 

Orfeusz zrealizowany w warszawskim Teatrze „Lalka" jest trzecim ogni
wem cyklu autorskich wypowiedzi teatralnych. Jego zamknięcie ma stanowić 
planowany spektakl o Don Kichocie. 

Od 1979 Zygmunt Smandzik mieszka i pracuje w Niemczech. 

Zygmunt Smandzik 

Drogą do Orfeusza 

N a brzegu morza, na sięgającej po widnokres piaszczystej plaży, 
leży wyrzucona przez fale drewniana skrzynia. Nieskończenie 

długo dryfowała przez Wieczne Morze, zżarta przez sole, poobija
na. Jej urody jednak nie zatarł czas całkowicie. 

Gdy wiedziony pragnieniem odkrycia tajemnicy pochylasz się 
nad nią i unosisz wieko - wypływa urzekająca pięknem muzyka. 
We wnętrzu skrzyni dostrzegasz kilka zagadkowych przedmiotów: 
postrzępiony notes - pokładowy dziennik, starą busolę, mosiężny 
guzik i ... papierowy kalejdoskop. 

Bierzesz go w ręce i ogrzewasz delikatnie w dłoniach. 

Spoglądasz w jego wnętrze i widzisz „.„piekło". Szary spopielały 
świat - dymiących hut, wieże kopalnianych szybów, ostre szczyty 
księżycowych hałd, zapach siarki i smoły i unosząca się nad tym 
wszystkim ołowiana derka - niebo. Wpatrzony dziecięcymi oczami 
w to niebo, czekasz z utęsknieniem deszczu czy burzy, która by tę 
otaczającą zewsząd szarość zmyła raz na zawsze. Mokry, z bosymi 
stopami w kałużach wody, dziwiąc się powstającym bańkom wod
nym, w których odbijało się inne niebo, czyste, zmyte niebo koloru 
niebieskiego atramentu„. 

Z powierzchni listka stoczyła się dopiero co mała kropelka 
zostawiając za sobą ślad srebrnych koralików. Poniżej na stole 
druga kropla wody, która spadła wcześniej. W niej lustrzane odbi
cie okna z błękitem - ultramarynowego nieba Holandii. To już po 
latach. W Amsterdamie. Obraz flamandzkiego malarza Van Heema. 
Piękny„. 

Przy drodze pomiędzy neoromańskim kościołem a cmentarzem 
leżała szkoła. Chyba w trzeciej klasie zrobiliśmy z kartek wyrwa
nych z zeszytu zwyczjany kalejdoskop. Do złożonego w kopertę 
wnętrza wrzucaliśmy małe strzępki bibułek i resztki cynfolii. 
Oglądaliśmy przez papierową rurkę barwne, abstrakcyjne, stale 
zmieniające się kompozycje przechodzące z kolei w realistyczne 
pejzaże. Przenosiliśmy się w odległe poetyckie światy, jakże 

odmienne od szarego otoczenia. Przekazywaliśmy sobie ten kalej-



„Ballada o szewczyku" (1959) 

doskop z rąk do rąk . Jednakże każdy z nas widział zupełnie co 
innego ... 

Zaprowadzono nas - całą klasą - do teatru. Wystawiano jakąś 
sztukę Strindberga. Jej treści nie pamiętam. 

Przedmioty. Wyjęta z surduta kartka położona na stole, z cza
sem stawała się żółta, pomięta i wytłuszczona palcami - by wyrzu
cona do kosza, przeleżeć tam do końca sztuki. Pocierana dłonią 
aktora gałka laski w czasie monologu, stawała się ciepła - w każdym 
razie emanowała ciepłem . Wniesiony przez lokaja kałamarz i pióro 
już po chwili upaprane atramentem stawało się nieznośnie tępe. 
Fotel skrzypiał niemiłosiernie . Był stary i wytarty. Na początku 
sztuki stał dumny, na środku salonu. Po czym rozpoczął dziwną 
wędrówkę w stronę okna, stamtąd pod palmę - odwrócony do nas 
tyłem - by wreszcie zatrzymać się tuż przy drzwiach wyjściowych, 
zmęczony i zmaltretowany. W końcu go wyniesiono. Pozostała 

garstka trocin. Ale i ona została wkrótce przez pokojówkę wymie
ciona ... 

Kalejdoskop. Kiedyś rozmawiając z Jerzym Grotowskim o kons
trukcjach dźwiękowych symfonii Panufnika przyrównałem je do 

„Baśń o pięknej Parysadzie" (1958) 

nocnego pejzażu Śląska . Zaciekawiony Grotowski wyraził chęć po
jechania w te okolice. I tak pewnej nocy staliśmy na jednym ze 
wzgórz sięgając wzrokiem daleko aż po horyzont, zauroczeni tym 
fajerwerkiem ogni, dźwięków maszyn, rytmów toczonych walców 
i młotów - zespolonych w symfonię obrazów i dźwięków, jakby 
wyjętych z obrazów Boscha czy Breughla. Wielki kalejdoskop. 

Cóż to za wspaniała przygoda zaczynanie wszystkiego od 
początku. Od ogarniania przestrzeni, rzeczy realnych i ledwie 
przeczuwanych. Nie ma jeszcze szczegółowych dyspozycji struktu
ralnych dzieła - jest idea. Szukanie, błądzenie, odkrywanie. 

Uczestnictwo w tym procesie jest ciągiem wymiany skojarzeń, 

myśli, uczuć, zespolonych zdarzeniami przypadkowymi i koniecz
nymi - kolażem rzeczy i ludzi. Proces wymagający kolektywnego 
uczestnictwa i emocjonalnego zaangażowania, samookreślenia w ob
rębie powstającego dzieła. 

Każdy współtworząc nawarstwiającą się w czasie i przestrzeni 
strukturę działań scenicznych staje się jej integralną cząstką. Ku
mulacja wszystkich czynników, sugestywna, emocjonalna ekspre
sja dzieła scenicznego uruchamia u widza własne pokłady twórczej 



„Ptak" (1975) 

samointerpretacji. Nagromadzone na przeciwległych biegunach 
energie wpływają wzajemnie na siebie - zaciera się granica po
między artystą i odbiorcą, dzieło staje się jednością. 

W lalce zaklęte są wszystkie ludzkie namiętności. Lalka jest 
zdeformowanym odbiciem stanu ducha człowieka. 

W wielki kalejdoskop spogląda czasem Cyklop okiem zimnym. 
I widzi Cię miotającego się na miniaturowej scenie własnego życia 
w papierowej zbroi. Jeżeli nie zdrewniało Ci jeszcze serce i nie za
milkły usta i ocaliłeś w sobie maleńki skrawek cudownej krainy 
dziecięctwa z jej szlachetną naiwnością - nie musisz się obawiać! 

Wyposażony w potężny oręż - papierowy kalejdoskop - jesteś 

uratowany! Teraz weż go delikatnie w dłonie i ogrzej. Noś stale 
przy sercu. 

Właśnie ten kalejdoskop, pozostał mi w pamięci i towarzyszy 
w moich poszukiwaniach twórczych. Przeniesienie tego doświad-

„Szufladka" (1977) 

czenia do pracy teatralnej uświadamia ważność i rolę tego sygnału 
płynącego ze sceny. Teatr - kalejdoskop, jaki uprawiam, służy je
dynie uruchomieniu u widza własnej interpretacji widzialnych ob
razów, a teatr jest jedynie po to, by mu to umożliwić. „Dzieło jest 
tym, co dzieje się w was" - J.J.Lebel. 

Na brzegu morza, na sięgającej po widnokres piaszczystej plaży 
leży, wyrzucona przez fale drewniana skrzynia. Zżarta przez sole, 
poobijana. Gdy wiedziony pragnieniem odkrycia tajemnicy pochy
lisz się nad nią i uniesiesz wieko - wypłynie urzekająca pięknem 

muzyka. 
Zapewniam Cię! 

„FAt~TAZJA JEST JEDYNĄ WOLNOŚCIĄ CZŁOWIEKA" -
CARL ORFF 



Zygmunt Smandzik 

Orfeusz 
J 

spektakl autorski 
; 

zrealizowany we współpracy z zespołem 

Asystent reżysera Roman Hole 
Asystent scenografa Mieczysław Karlicki 

U dział biorą 
Michał Burbo, Waldemar Robert Dolecki, Leszek Filipowicz, Grzegorz Feluś, Aneta Harasimczuk, Roman Hole, 

Urszula Karcz, Agnieszka Kulikowska-Mazurek, Tomasz Mazurek, Aneta Pałęcka, 
Wojciech Pałęcki, Andrzej Perzyna, Beata Perzyna, Mirosława Płońska-Bartsch, Wojciech Słupiński, Piotr Tworek 

oraz 
Arkadiusz Łokietek, Paweł Płatek, Paweł Stawisiński 

(współudział w animacji zbiorowej) 

Chłopiec z walizką 
Antonio Galdamez 

Maksymilian Rogacki 
I 

Światło ~ dźwięk 
Janusz Górski, Rafai'Janaszek, Jan Witek 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów muzycznych 
Jana Sebastiana Bacha, Filipa Glassa, Selima Palmgrena, Krzysztofa Pendereckiego i Jana Sibeliusa 

Prapremiera 24 września 1995 
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Projekt do „Orfeusza" Projekt do „Orfeusza" 
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Szkic do sceny II („Orfeusz") 

Skład EZOP 
DrukINTPOL 

Rainer Maria Rilke 

Sonety do Orfeusza 

XIX 

Ze zbiorów 

Działu Dokume ntacji 

ZG ZA SP 

Choć jak obłoki nietrwałe 
zmienia się prędko świat, 
wszystko, co doskonałe, 
wraca do dawnych lat. 

N ad zmianą czasów i dróg 
swobodniej, wyżej 
trwa dalej twój przedśpiew - Bóg 
z ręką na lirze. 

Nie znana cierpień przyczyna, 
miłość nie wyuczona, 
i dotąd nie zdarta zasłona 

z tego, co dzieli nas w śmierci. 
I tylko pieśń nad krainą 
sławi i święci. 

Przekład Mieczysław Jastrun 




