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Josef Krofta 

Jeden z najw i ększych twórców teatru lalkowego 
naszych czasów, czeski reżyser, kierownik Katedry 
Teatru Alternatywnego i La lkowego na Wydziale 
teatra lnym Akademii Sztuk P i ęknych (DAM ) 
w Pradze, profesor i wieloletni prodziekan tej 
uczeln.i. Od 1981 r. jako dyrektor artystyczny 
kieruje Teatrem Drak w Hradec Kralove, tamże 

w 1993 r. założył Międzynarodowy Instytut Teatm 
Figuralnego. 

Josef Kro fta reżyserował w teatrach w Australii. Bu łgarii , Dan.ii , Francj i, 
Finlandii. Japonii, Meksyku, w Niemczech. Norwegi i. Szwajcari i, US i w 
Polsce - Don Kichota Cervantesa w Teatrze „Marcinek" w Poznaniu (1 977), 
Sen nocy letniej Szekspira we Wroclawsk.im Teatrze Lalek (2003). 

Wiesław Czołpiński 

Aklor Bia łostock i ego Teatrn Lalek od 1985 r. , 
znany publicznośc i z ról w spektaklach tak.ich jak 
m. in . Dekameron, O medyku Feliksie, 
Tu rlajgroszek, Krzesiwo, Król Jeleń, Parady, 
Guliwer. Płaszcz, Lis Przechera, Spowiedź 

w drewnie. Wykładowca na Wydziale Sztuki 
Lalkarskiej w Bia łymstoku Akademii Teatra lnej 
im . AJ. Zelwerowicza w Warszawie. Twórca 
słynnych Parad spektaklu ki lkakrotnie 
wznawianego w kraju i za grani cą - w Wyższej 

Szkole Filmowej w Budapeszcie, Budapest Babszinh:iz, w Teatrze Groteska 
w Krakowie. Jako reżyser wspólpracuje także z innymi teatrami - w Lodzi 
przygotował Cudowną lampę Alladyna oraz Wakacje smoka Bonawentwy 
(teatr „Pinokio"), w Olsztyn.i e - Krzesiwo, w warszawskim Teatrze La lka -
PrzypowieśC o Jasiu. Reżyserował także spektakle dyplomowe studentów 
Akademii Teatralnej, m. in . Don Kichota. 

Pinokio 

Najsłynniej szy pajac świ ata , bohater powi eści , 

ni ezliczonych adaptacji teatralnych, gwiazdor fi lmowy, 
posiadacz dlugaśnego nochala. Główna atrakcja 
wędrownego teatm lalek dyrektora Pryncypała - mistrz 
tańca na linie, skoków na batu cie, niezrównany 
wykonawca mrożącego krew w żyłach salto mortale. 
Wiedzie awanturniczy żywot nie stroniąc od wody 1 ognia. Za 
n.i cp os łuszeństwo wobec Pryncypa ła zostaj e wtrącony do więzi en i a, z którego 
jednak udaje mu s i ę uciec, ponieważ nade wszystko Pinokio kocha wolność 

i mistrza Gepctta, który wystmgal go z kawałka drewna. 

Carlo Collodi (właśc . C. Lorenzini, 1826 - 1890) 

Prawdziwy tato Pinokia .. ,Biogra fowie podkreślają skłonność Collodiego do 
kpiny, łatwość żartu słownego i niepohamowane pragnienie zabawy. które 
przywiodło go późn i ej do nałogu i przysporzyło nie-
ma ł o klopotów. ( ... ) W szkole Carl o dr~czy kolegów. 
Na przykład na bia łych spodniach Silvana rysuje 
konia jedzącego ryby. W kotarze, która wisi w klasie, 
wycina dz iurę i wkłada do ni ej głowę ... " . „Carlo -
komentuj e Dedola · ni e potrafi traktować poważni e 

rzeczywistości ani siebie samego". Z relacji Collodie
go i jego kolegów wynika, że p otrafił być naj gorszym 
uczniem w klasie, lecz kiedy tylko nauczyciel karcił 

go surowiej ni ż zwykle. czuł się dowart ościowany 

poświęconą mu uwagą, w ciągu tygodnia nadrab ia ł 

wszystkie za l eg łości i zo;1awal absolutnym prymu-
sem" (R. Dedola, Pinocchio e Collodi, cyt. za J. Miko-
łajewskim). Publikując 7 lipca J 881 r. w pisemku „Giomale per i Bambini" 
pierwszy odcinek Historii pewnego pajaca Coll odi ni e spodzi ewał s i ę, jak 
wie lką slawę przyniesie mu opowieść o przygodach Pinokia. Doczeka wszy si ę 

ponad 180 ilustrowanych wydań, tłumaczonych na 260 j ęzyków (w tym dwie 
wersje łacińskie) historia ta trafi a wreszcie na deski Bi a ł ostockiego Teatrn 
Lalek. 



(.. .) Pinokio zrobiony został w teatrze. W wędrownym teatrze 
lalek, który głosząc swą wielkość i niepowtarzalność nie zauważył , 

że stał się już tylko cyrkiem. I to lichym, bo obliczonym na popis 
i poklask. Na wyczyn, będący nie samospełnieniem, lecz aktem 
desperacji. Szefem podróŻUjącej trupy jest Pryncypał - konferan
sj er, manager i człowiek sukcesu. Długowłosy i wyfraczony. UsłuŻ

ny i pewny siebie. W skład zespołu wchodzi trzech aktorów: Luigi, 
Carlo i Gepetto. Dwaj pierwsi to biedni ludzie do wynajęcia, ostatni 
to prawdziwy artysta. Gepetto właśnie, całkiem osamotniony 
w swych artystowskich ciągotach, kleci z drewna i przywraca te
atrowi osobę Pinokia. Przywraca, a nie podarowuje, bo drewniany 
pajac ani przez moment nie funkcjonuje jako dziw i cud natury, 
lecz nieustannie i niejako z góry, jako znak, mityczna postać teatru 
lalek Tyle że teatru jllŻ nie ma, jest tylko i wszędzie ubogi, prowin
cjonalny cyrk - przedsi ębiorstwo . Jedynym ś ladem teatru są maski 
- anachroniczny rekwizyt zakłamania i nieprawdy, rek-wizyt mar
twy i wyzbyty jakiejkolwiek siły magicznej _ Pamiątka po teatrze, 
który słusznie popadł w niepamięć, jak wszystko będące nieauten
tycznym, kłamliwym i udanym. (.. .) W odruchu protestu [Pinokio] 
uciekł z łże-teatru, został uwięziony, doświadczony torturą ognia 
i wody, potem dał się kupić i został podstępnie ograbiony. Wres-z.
cic, nie mogąc być w teatrze wolnym, postanowił w nim umrzeć 
inscenizując własną śmierć . Nic umarł tylko dlatego, że bardziej niż 

własną wolność ukochał Gepetta. Tego, który przywrócił go życiu 
i strzegł jego istnienia_ Pinokio - dzieło sztuki i żywa istota, odrzu
cił pokusę teatralnej śmierci , albowiem ponad sztukę umiłował 

drugiego człowieka. Tym samym dorósł ostatecznie nie tylko do 
bycia artystą, co go nurtowało cały czas, ale i do bycia człowie

kiem, o czym wcześniej w ogóle nie myślał . 

Henryk I. Rogacki, Ksztah Pinokia w cudownym świecie 
Krofty, „Teatr Lalek" nr 3/92 


