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Zupełnie nic mogę sobie wyobrazić mamy jako dziecka. Mama to po prostu 
mama. Oczywiście wiem, że była kiedyś małą dziewczynką taką jak ja. po
dobno nawet się w nią \\rdałam, mam qawet tak samo na imię - Magda, ale 
żeby z mamą można było się bawić albo chodzić do tej samej klasy? 

Cała ta sprawa zaczęła się w szkole. Pani zapowiedziała, że pójdziemy do 
teatru na „Baś!l o zakl~tym kaczorze". I właśnie z tej wiadomości najbardziej 
ucieszyła się mama, gdy jej o tym opowiedziałam: 

- Wiesz córeczko, ja to przedstawienie widziałam. 

- W telewizji? 
- Nie, w teatrze, w tym samym do którego ty pójdziesz, tyle tylko, że„. 

byłam wówczas taka jak ty. 
- Taka jak ja? 
- Tak, nie myślisz chyba, że zawsze byłam dorosła. 
- No nie, ale ... 

Jakie to wszystko dziwne - pomyślałam - mama, jak była dzieckiem, wi
działa przedstawienie, które i ja, jej dziecko, jutro zobaczę. Mama stała się 

dorosła. a teatr? 

Co do teatru to okazało się, że sprawa jest jeszcze bardziej skompliko
na. Mówią o nim, że jest dla najmłodszych, bo przychodzą tam dzieci, a le tak 
naprawdę, to już staruszek - ma 40 lat. No, może lepiej powiedzieć, że jest 
bardzo dorosły. 

W teatrze dowiedzieliśmy się, że „Baśń o zaklętym kaczorze" to. przygoto

wana na jubileusz, 187 premiera. Aż trudno uwierzyć - tyle różnych przed

stawień, bohaterów, przygód i szcześliwych zakończeń. Po raz pierwszy dzieci 
zobaczyły przedstawienie lalkowe we Wrocławiu w 1946 roku. Całe miasto 
leżało jeszcze w gruzach (widziałam to na zdjęciach), a już w październiku 
zaczął działać teatr. A potem codziennie, dzień po dniu, przez czterdzieści lat 
do teatru przychodziły dzieci. A także dorośli. Razem było ich 3.513.623. 
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Moi:na ,iawet ułożyć takie zadanie matematyczne: Jeśli wszyscy widzowie 
Wrocławskiego Teatru Lalek stanęliby jeden za drugim, a każdy zajmowałby 
odcinek 30 cm, to jak długa byłaby ta kolejka? 

Po widowisku złożyliśmy aktorom życzenia, a potem zwiedzaliśmy teatr. 
Z drugiej strony wszystko wygląda zupełnie inaczej. Widownia oglądana ze 
sceny wydaje się ogromna, a światła reflektorów zupełnie oślepiają. Najcie
kawiej było w rekwizytorni - czyli magazynie lalek i dekoracji. Pełno tam 
różnych postaci - tak jakby wszystkie baśnie zeszły się tu na spotkanie -

cz-.rownic, żołnierzy. misiów, potworów, kosmonautów, kur, diabłów ... nie 
sposób wymienić wszystkich, a każda z nich jakby tylko czekała, by za chwilą 
ożyć. Wszyscy mogli spróbować być przez chwilę aktorami, ale to bardzo 
trudne, tym bardziej, że lalki, które oglądaliśmy, są zupełnie inne od tych, 
jakie sobie można wyobrazić. Pani, która nas oprowadzała, wyjaśniła, że są 

lalki tradycyjne - kukiełki, marionetki, pacynki, jawajki. Są też maski. 

Obecnie jednak robi się lalki, które są specjalnie wymyślane do każdego 

przedstawienia. 

Potem rozmawialiśmy z aktorami o widowisku. A kiedy powiedziałam, że 

„Baśń o zaklętym kaczorze" widziała przed laty także moja mama. okazało 

się, że niektórzy z nich grali również w tamtej baśni. Mama i ja oklaskiwa

łyśmy tych samych aktorów! 

Po wyjściu z teatru pomyślałam sobie, że przecież i ja będę kiedyś dorosła 

może będę miała córkę, która też będzie oglądać przedstawienia w teatrze 
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lalek, tak jak ja. Może będą to te, które i ja widziałam. 
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