




CZY KRASNOLUDKI 
SĄ NA ŚWIECIE? 
CZYLI REFLEKSJE REŻYSERA 
KJ\ROLJ\ SUSZKI 

Pierwsza Królewna Śnieżka powstała w Scenie 
Polskiej w 1960 r„ wtedy graliśmy jeszcze w Pia
ście, grałem Krasnoludka - Śpioszka we wszystkich 
przedstawieniach, a było ich ponad dziewięćdzie
siąt. Czasem grało się trzy, cztery spektakle w ciągu 
jednego dnia. Doklejaliśmy sobie brody, nosy, brwi, 
wąsy mastixem, to jest taki bardzo ostry klej, który 
przeżerał skórę do żywego mięsa. Ta inscenizacja 
była robiona techniką „korytek", scena była podnie
siona o 40 cm, w podestach były tunele, a my mieli
śmy buty przytwierdzone do kolan. 

Drugą Królewnę Śnieżkę w Scenie Polskiej już 
reżyserowałem, a był to 1983 rok. Pomysł „pomniej
szenia" krasnoludków był taki sam, wtedy jeszcze 
nie wpadłem na nic innego. Ale coś mi nie pasowało, 
bo bardzo mocno ograniczało przestrzeń sceniczną 
i ruch aktorów, przede wszystkim krasnoludków. 
Wiedziałem, że coś tu trzeba zmienić, ale jeszcze 
nie wiedziałem jak. Bo przecież generalne pytanie 
jest: Czy krasnoludki są na świecie, czy ich nie ma. 

I stwierdziłem, że są, kiedy Królewnę Śnieżkę 
robiłem po raz trzeci, tym razem w Scenie Czeskiej 
w 1991 roku. Wtedy wpadłem na pomysł, ieby wszy
scy chodzili normalnie, tylko krasnale muszą być ja
kieś inne. Zgodziliśmy się na wariant na kolanach. 
Miałem niesamowicie dużo szczęścia, że wtedy był 
pod ręką Leszek Wronka, a przede wszystkim był 
znamienity scenograf Józef Rozbrój, który wszystko 
wymyślał, rysował i budował scenę. Była to jedna 
z nielicznych realizacji teatralnych, gdzie w zasa
dzie wszyscy aktorzy i cała obsługa techniczna, 
pracownicy warsztatów, byli włączeni w produkcję 
przedstawienia. Wszyscy chodzili, podglądali, bu
dowali przedstawienie, które nabrało niesamowitej 
siły wewnętrznej. Aktorzy zgodzili się na chodzenie 
na kolanach, ale był problem, co z butami, jak to 
wymyślić. Teraz to już jest luksus, ale wtedy oni bie-
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gali w takich koślawych butach, krew się lala, ale 
sukses był ogromny. 

Później powtarzałem Królewnę Śnieżkę w innych 
teatrach, w Bielsku, Płocku, Sosnowcu. 

Dziś mamy już inną, lepszą technologię, jak 
przyczepiać buty i co zrobić, żeby kolano trzymało 
się w bucie. Dzięki temu krasnalki są jakby normal
ne, poruszają się normalnie, choć trochę inaczej. 
Zwierzątka biegają po scenie, ale nawet najmniej
szy zajączek czy sroka jest większy od krasnala. 

W obu spektaklach w Scenie Polskiej wszystkie 
role grali aktorzy, wtedy na scenie nie pojawiały 
się jeszcze dzieci. Dzieci po raz pierwszy wystąpiły 
w Królewnie Śnieżce w Scenie Czeskiej. Powiedzia
łem wówczas, że kiedy te dzieci, które u nas zagra
ją, wrócą do szkól, to staną się liderami w swoich 
klasach. Nikt nie chciał mi wierzyć. Ale potem przy
znano mi rację, bo praca w teatrze ma zupełnie inny 
charakter, to jest inne myślenie. A ja dzieci trak
tuję jak partnerów. One są w tej chwili na scenie 
i powinny wykonywać zadania aktorskie, daję im 

możliwość, żeby się realizowały. I rzeczywiście to 
się sprawdziło. Musieli się zachowywać jakby byli 
o wiele starsi niż ich rówieśnicy, wziąć odpowie
dzialność za to, co na scenie zrobią. I to doświad
czenie zostanie im do końca życia, odpowiedzial
ność za siebie i innych. Dziś spotykam tych ludzi, 
już dorosłych, lekarzy, prawników, i bardzo mile 
wspominają tamte czasy. Niektórzy poszli na studia 
aktorskie, na teatralogię czy reżyserię. 

A obecne przedstawienie w Scenie Polskiej jest 
powtórzeniem tamtego spontanicznego, sprawdzo
nego pomysłu, a zarazem moją ósmą realizacją 
Królewny Śnieżki. Jest to spektakl dla dzieci i doro
słych, z tym że dorośli mają więcej uciechy. Ciekawa 
jest również muzyka, która nie ma nic wspólnego 
z dzisiejszą muzyką, to coś zupełnie innego. Nagle 
dzieci się uspokajają, siedzą na widowni i słuchają 
przepięknej muzyki. To też duży plus tego spekta
klu, że pokazujemy widzom, iż istnieje coś innego, 
niż to, co otacza nas na każdym kroku w dzisiejszym 
świecie. Bo przecież krasnoludki są na świecie ... 
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MŁODZI ,,AKTORZY" O TEATRZE, 
DOŚWIADCZENIU, O SOBIE I SWOICH ROLACH 

ADAM BADOSEK Myślałem, że będę miał szansę zagrać jakąś rolę, że będziemy z tym przedsta
wieniem jeździć po świecie. To, czego nauczyłem się w teatrze, przyda mi się też w życiu. Będę umiał lepiej 
udawać, na przykład w piłce nożnej, kiedy ktoś mnie sfauluje, będę już wiedział, jak udawać, że bardzo 
mnie boli. Rola Zagapka bardzo mi odpowiada, bo ten krasnal też jest takim wariatem jak ja. 

& 
MICH AL PECHACEK Kiedy dowiedziełem się w szkole o castingu, to pomyślałem, że chciałbym 
spróbować, nie wiedziałem, czy mi się uda czy nie, myślałem, że pewnie mnie nie wybiorą. Lubię mojego 
Niedźwiedzia, bo Niedźwiedź ma być śpiący, a mnie ciągle chce się spać. 

& 
DALIA WAŁOSZKOVA Teatr był zawsze moim marzeniem, gram w kółku teatralnym, i teraz 
chciałam zobaczyć, jak to jest w prawdziwym teatrze. Jestem bardzo zadowolona z roli, jaką dostałam. 

& 
ALEKSANDRA. WANIA Kiedyś już grałam w teatrze i wiedziałam, że to jest świetna zabawa, 
więc chciałam jeszcze raz. Nie sądziłam, że będzie tu taki fajny kolektyw, to mnie dla mila niespodzianka. 
Doświadczenie teatralne pewnie mi się przyda, gdybym chciała zostać aktorką. Najpierw miałam być Sro
ką, potem Zającem, a teraz jestem Wiewiórką, ale cieszę się. 

& 
ALEKSANDRA. SZNAPKOVA Po prostu chciałam tylko spróbować swoich sil i udało się. 
Świetnie czuję się w towarzystwie prawdziwych aktorów, jest super! 

& 
JO ANN i\ SA.NT A RI US Chciałam poznać pracę aktorów. Kiedy próbuję obok aktorów, ludzi, 
którzy mają takie duże doświadczenie, trema ucieka. Czasami, poza teatrem, jak nie będę wiedziała, 
co akurat mam zrobić, będę mogła coś zagrać. Podoba mi się rola, którą dostałam. Myślę, że reżyser rozda
wał role według naszych charakterów. 

& 
HALINA ROSZKI\ Chciałam spróbować czegoś nowego. 

& 
AGAT A GUŃKA Gram w małym teatrzyku szkolnym, teatr mi imponuje, chciałam zobaczyć, jak to 
jest w prawdziwym teatrze. Mamy tu bardzo fajny kolektyw. Najpierw bałam się, że głupio będzie występo
wać razem z aktorami, ale jest bardzo dobrze, to świetne uczucie grać z prawdziwymi aktorami. 

& 
KLARA KOT AS Chciałam spróbować czegoś nowego i poznać to inne życie, jak to jest być aktorką. 
W mojej rodzinie są aktorzy, chciałam się przekonać, jak taka praca wygląda. W przyszłości nie będę miała 
takiej tremy, nauczyłam się udawać. Wszystkie role są fajne, bo nie gramy przecież siebie, ale kogoś innego. 

& 
ANNA FI ERLA Chciałam spróbować życia w teatrze. Podoba mi się moja rola Zajączka, w domu też 
bawię się w udawanie zajączka. 

& 
ALICJA RYŁKO Chciałam zobaczyć teatr z drugiej strony, z tej, której widzowie nie znają. 
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