


Moi Drodzy! 

Czy zdarzylo się W am kiedy ma
rzyć tak, aby w swoich marzeniach 

Tomek, zanim jeszcze się zjawil 
w teatrze, mial ,przygody ciekawsze, 
niż najciekawsza „Bonanza". I teraz 
pokazuje nam swoje przygody na 
scenie. 

• 
Mój tatuś wolalby pewnie, żebym 

się z Tomkiem nie zadawala, bo mó
wi, że mi się calkiem przewróci 
w glowie. Ale Tomek umie zrobić 

_ tak, że to wlaśnie caly świat prze
wraca się do góry nogami. 
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bezpieczeństwa, rzeczy niemożliwe, 

lctóre ·się dzieją, gdy się o nich tylko 
pomyśli? Może to byl sen, a może 
taka zabawa? 

Mnie tego wszystkiego nauczyl To
mek. I dlatego, dzisiaj chcę W am 
o nim opowiedzieć. 

Tomka poznalam w teatrze. Jest 
milym, sympatycznym chlopcem i ma 
różne pomysły, które bardzo mi się 
p~dobają. Co tylko sobie pomyśli, to 
zaraz się stanie. Od razu na początku 
domyślilam się, że Tomek jest chy
ba wielkim czarodziejem i że nie 
mógl sobie nigdzie znaleźć miejsca, 
toteż musial w końcu przyjść do te
atru lalek. Ale tatuś mówi, że po ka
walku Tomka siedzi w każdym 
dziecku i że wlaśnie dlatego tyle 
z ·nimi klopotów. 

Tomek jest niebywalym marzycie
lem i stale wymyśla sobie różne 

awantury, pościgi, ucieczki, wresz
cie wyrusza razer_n z siostrą do pięk
nej krainy baśni. I wie, jak się tam 
dostać! Wystarczy zamknąć oczy 
i mocno zacisnąć powieki. Trzeba 
jeszcze umieć o tym pomyśleć i za
raz staje się jasne, że kraina baśni 
leży na suficie. 

Tatuś się boi, że Tomek na jakimś 
przedstawieniu zapędzi się tak dale
ko, że zechce w s z y s t k o odmie
nić, albo pomyśli sobie, żeby 

wszystko zniknęlo. I co wtedy 
stanie się z calym teatrem i z dzieć
mi, które przyszly na przedstawie
nie? 

Tatuś uważa, że Tomek może spla
tać jakiegoś figla nawet temu panu, 
który go wymyśli!, jeżeli sam jest 
zdolny wymyślić dodatkowo polic
jantów, przed którymi musi później 
uciekać. 

Mnie się zdaje, że tatuś to chyba 
trochę nie lubi Tomka i w ogóle my
ślę, że to cale przedstawienie, w któ
rym występuje Tomek, jest za trud
ne dla doroslych. Dlatego nawet mój 
tatuś, chociaż pracuje w teatrze, też 
go calkiem dobrze nie rozumie. 

Ale ja traktuję Tomka bardzo po
ważnie i z tego powodu nie pytalam 
nawet, jak Tomek jest zrobiony. Bo 
przecież wiadomo, aby robić takie 
sztuki, to nie wystarczy zwykle 
drewno, plótno, papier i kolorowa 
farba, z jakich wyrabia się normalne 

lalki. 



Tomek marzył i za karę poszedł 
do szkoły. Ale mądre dzieci nie boją 
się marzeń i dlatego jutro w naszym 
teatrze Tomek znowu wymknie się 

policjantom, zdobędzie górę czarow
nic i dotrze na sufit, do swojej za
czarowanej krainy bafoi. I kiedy 
1nu znowu przeszkodzą dorośli, To
mek uśmiechnie się chytrze i uda, że 
to tylko zabawa. Bo teatr lalek jest 
właśnie takim miejscem na świecie, 
gdzie może się zdarzyć wszystko, 
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gdzie można przeżyć n_ą,jciekawsze 

przygody i nawet cały świat zoba
czyć nagle odwrotnie, do góry noga
mi. A wszystkie mądre dzieci wiedzą, 
że świat bez marzeń i świat bez te
atru byłby smutny i nary. 

Ale przyjdzie dzień, kiedy Tomek 
naprawdę pójdzie do szkoły. Nauczy 
się mówić o wszystkim tak, jak na
leży, każdą rzecz nazywać tak, jak 
ją nazywali dorośli. Tatuś mówi, że 
może nawet zostanie konduktorem, 
albo sędzią lub milicjantem i będzie 
pilnował, żeby wszystko było w 1po
rządku. 

Zapytamy go wtedy, czy już za
pomniał drogi do swojej krainy baś
ni. Może nas wyśmieje, a może po
wie, jak teraz w teatrze: „Ale ich 
nabrałem" i pomyśli, że przecież 

kraj przygody i baśni może być 
wszędzie, bardzo blisko, tuż kolo 
nas. I tylko trzeba umieć się do nie
go dostać. 

A Wy, co o tym myślicie? Napisz
cie do mnie, bardzo Was proszę. 

vp6vw vzsv M. 
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Niełatwo pisać o utworze, którego 
autorem jest teatr. Wielu ludzi „do
pisuje się" bowiem tutaj po drodze, 
uzupełnia, przekształca i współtwo
rzy widowisko. Zwłaszcza w teatrze 
lalek, gdzie tekst bywa zawsze pre
tekstem. Zastrzeżenia powyższe od
noszą się jednaik tylko w części do 
„Nocy cudów". Widowisko to pisa
łem wszak od razu z myślą o sce
nicznej realizacji i w. istocie zamiast 
tradycyjnego „utworu dramatyczne
go" dałem zarys bardzo dokładnie 

opracowanego scenariusza, w który 
wpisałem nieja!ko również dialogi. 
Słowa, „literatura", nie były tutaj 
zatem głównym budulcem spektaklu 
i nie o nie przecież przede wszyst
kim chodziło. Główną uwagę zwró
ciłem natomiast na opis akcji sce
nicznej, wyglądu i sposobu porusza
nia się lalek, na przebieg scenicznej 
gry, w !której nie ma zasadniczego 
rozbicia na „lal!kę" i „scenografię", 

na to, co „żywe" -(lub ożywione) i co 
„martwe" (rekwizyt). Podkreślam te 
sprawy, gdyż przy pisaniu sztuki 
były one d~a mnie niesłychanie waż
ne. I myślę,- że równie ważne są dla 
jej zrozumienia . . 

Znajdujemy się oto w zwykłym 
pokoju dziecięcym. :t;lie 'l'pa tu żad.; 
nych niezwykłości. Szafa, !krzesła, 

stół, wieszak na rzeczy - przydźwi

gany z !korytarza. A jednak niczym 
za dotknięciem czarodziejskiej róż-

dż'ki wszystko zaczyna się zmiemac, 
przekształcać, ożywać. Szafa staje 
się „łysą górą" pełną · czarownic, 
krzesła przyjmują postać policjan
tów, zegar wąsem rusza i wymachu
ję ręką. Przedmioty pojawiają się 

i znikają. Jak gdyby granice czasu 
i przestrzeni, „żywego" i „martwe
go" przestały obowiązywać. Nie mu
szę bodaj wyjaśniać, że źródłem 

owych „uniezwyklających" zwyczaj
ność przemian jest rozbudzona wy
obraźnia, której poruszenia wyzna
czają bieg scenicznych wydarzeń, 

popychają je do przodu, do przygo
dy, bądź wyciszają wszystko i do
prowadzają do pozornego bezruchu. 

Wyobraźnia! Fantazja! Umiejęt

ność przetwarzania tego, co nudne, 
opatrzone i nieciekawe - w urze
!kający, choć może i okrutny świat 
baśni i nie-baśni! Jakże nasz los był
by szary, a często nieznośny, gdyby 
dary te (bo nie powiem przecież „ce
chy") były wyłącznie przywilejem 
dzieci. W sztuce w każdym razie bo
haterem wyruszającym na spotkanie 
„nieznanego", !które może równie 
dobrze mieścić się w najdalszej dali 
(w !kosmosie?) co najbliżej - ot, 
choćby na suficie, jest dziecko i ono 
właśnie pragnie przeciwstawić wyo
brażeniom dorosłych swój własny -
niepokojący zapewne i „anarchicz
ny" (bo burzący ustalone „widzenie" 
rzeczy), lecz jaikże ekspansywny 
i wszechogarniający - porządek. 

Proszę wszakże nie sądzić, że 

w sztuce tej miałem na względzie 
właśnie tego rodzaju wskazania dy
daktyczne. Że chodziło mi tylko 
o obronę „fantazjotwórczej" posta
wy dziecka. Równie dobrze można 
by przecież pokusić się, na podsta
wie tej samej sztuki, o przeprawa-



dzenie tezy przeciwnej. Ze zbytnie 
marzycielstwo doprowadza jedynie 
do odkrywania lądów dawno już od
krytych i zamiast łączyć z ludźmi, 
izoluje od nich. Pragnąłem zatem 
raczej wszcząć dyskusję niż ją roz
strzygnąć. 

Myślę bowiem, że teatr Cw tym 
także, a może przede wszystkim -
teatr lalek) nie potrzebuje posługi
wać się tego rodzaju „dydaktyczno
-wychowawczymi" podpórkami, i że 
nie musi przy ich pomocy uspra
wiedliwiać swoich przedsięwzięć. 

Jest przecież sam ze swej natury 
jedną z ogromnych przygód wyo
braźni i proponując widzowi „grę" 
wciąga go zawsze do rozstawiania 
figur, do rzucania kostką, chociaż 

„wygranej" nie sposób tutaj obliczyć 
ani tym bardziej otrzymać w „natu
rze". Jednym słowem, zwracając 

uwagę na przedmioty wciągnięte na 
równych prawach z „lalkami" do 
scenicznej akcji, zatrzymując się nad 
rolą wyobraźni i alogicznej logiki 
dziecięcej fantazji nie należałoby 

również zapominać o tym, co jest 
w tym widowisku najistotniejsze: 
o zabawie, która wynika z charak
teru i możliwości, jakie stwarza 
właśnie i wyłącznie teatr lalek. 
Wszak tylko tutaj jest do pomyśle
nia nagłe znikanie i pojawianie się 

postaci, nieoczekiwana zamiana osób, 
zmiana planów, zestawianie „real
nego" z „nierzeczywistym", a tak
że - gra „z sufitu", z odwróconej 
perspektywy. I takie „materii po
mieszanie" byśmy wychodząc rozba
wieni z teatru zaniepokoili się nagle 
na widok kształtów i „obrotów" po
wszednich rzeczy. 
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