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Idźcie tą drogą
– urodziny Pleciugi

„Szpargały”– premiera września
„Don Juan, czyli...” – premiera 

na scenie dla dorosłych
„Zuzu i Lulu”. Czy to spektakl 

dla Najów w odcinkach?

– zabawy,
rymowanki i rysunki

egzemplarz bezpłatny
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| Zbigniew Niecikowski z marionetką
  fot. archiwum prywatne

Szanowni Widzowie,
35. numer „Gabita” ukazuje się jako pierwszy w trwającym 
już kilka miesięcy sezonie teatralnym 2011/2012. W listo-
padzie minęło trzynaście lat od pierwszego wydania naszej 
teatralnej gazety, natomiast w grudniu obchodzimy kolejne 58. 
urodziny Teatru Lalek w Szczecinie. I właśnie dlatego trochę 
w tym numerze wspomnień i refleksji, choć na ogół to okrą-
głe jubileusze prowokują do takich podsumowań. A może to 
krótkie, zazwyczaj deszczowe dni (choć w tym roku jesień nie 
skąpi nam słonecznych chwil) nastrajają nas tak refleksyjnie? 
Nieważne! Przed nami wiele wspaniałych spotkań z Wami, 
Szanowni Widzowie. Wszak jesień i zima to najlepsza pora na 
wizyty w teatrze. Szczególnie w Pleciudze, która ma tak wiele 
do zaproponowania i najnajmłodszym, i najstarszym, wiernym 
widzom. I właśnie o tym pragniemy z Wami porozmawiać.

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”

Szczecin, 23 listopada 2011 roku

Urodziny Teatru
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Grudzień jest zawsze naznaczony magią… Przede wszystkim 
świąt, kolorami i światłami świątecznych dekoracji (i cóż z tego, 
że kiczowatych, skoro tak słodkich), gdzieniegdzie zapachem 
pierników, z czasem zapachem świerków… Grudzień jest za-
wsze naznaczony niezwykłością – trzeba tylko na to pozwolić.
W czerwcowym numerze „Gabita” dzieliłam się z Państwem 
przekonaniem, że codziennie jest dzień dziecka. W grudnio-
wym pragnę dodać, że każdy taki dzień może być niezwykły. 
Bo niezwykłe może się stać zwykłe, wspólne wycinanie pa-
pierowego łańcucha na choinkę, bo niezwykłe może się stać 
wspólne pieczenie jak najzwyklejszych ciasteczek, bo niezwykła 
jest wspólna wyprawa do krainy wyobraźni podczas zwykłego 
czytania ulubionej baśni, nie wspominając już o przeżyciach 
podczas oglądania teatralnych przedstawień. 
Co więcej – ta niezwykłość może dotyczyć nie tylko dzieci.
Nasz teatr właśnie w grudniu obchodzi urodziny i sądzę, że to 
wystarczający pretekst, aby podzielić się z Państwem odrobiną 
teatralnej codzienności, która przecież jest niezwykła. Banalne? 
Może, ale jeśli dzięki takim banałom będziemy czuli się lepiej 
– to czemu nie…
Jak zawsze mamy dla Państwa wiele rozmaitych propozycji – 
czytania, warsztaty i te najważniejsze: przedstawienia. Przed-
stawienia dla widzów w każdym wieku, warto o tym pamiętać. 
Bo przecież teatr lalek jest teatrem formy, a nie wieku, z pro-
pozycjami dla najnajmłodszych, młodszych i tych starszych. 
Powodem do przypomnienia tego faktu jest zarówno premiera 
„Don Juana, czyli…”, jak i powrót do tytułu „Co się dzieje z mo-
dlitwami niegrzecznych dzieci?”. A przecież i na „Szpargałach” 
rodzice mają się świetnie. I tylko dla porządku wspomnę także 
o tytułach dla dzieci, w tym o nowej propozycji dla maluszków 
– „Zuzu i Lulu”. O tym wszystkim mogą Państwo przeczytać 
w najnowszym numerze „Gabita”, do czego serdecznie zachę-
cam. Równie serdecznie namawiam do skorzystania z naszych 
propozycji – zapraszam do Pleciugi po tę i świąteczną, i zwy-
czajną odrobinę niezwykłości.

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

PS Bez zastrzeżeń przyjęłam pomysł autorek „Gabita”, aby z 
okazji urodzin, a także premiery dla widzów dorosłych przy-
pomnieć Państwu, że Pleciuga to teatr dla widzów w różnym 
wieku, co warto podkreślić zróżnicowanymi wiekowo fotogra-

Ten teatr 
jest dla każdego

fiami autorów wstępniaków. Stąd zdjęcie berbecia, jakim była 
kiedyś pisząca te słowa (odpowiednie wiekowo dla naszych 
„najnajów”, czyli najnajmłodszych). 
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To już było
1 czerwca 2011
Premiera spektaklu „Zuzu i Lulu” 
w reż. Katarzyny Klimek i Edyty Niewiń-
skiej-Van der Moeren.
Kilka prostych dźwięków może prze-
nieść nas w zupełnie inny świat… Mała 
Iga uwielbia bawić się swoimi lalkami: 
Zuzu i Lulu. Nie wie jednak, że te dwie 
sympatyczne zabawki ożywają, gdy tylko 
spuści je z oka! Zuzu i Lulu to przyjaźnie 
nastawione do rzeczywistości lalki, któ-
rych przygody będziecie mogli zobaczyć 
w Pleciudze.
reżyseria – Katarzyna Klimek i Edyta 
Niewińska-Van der Moeren
scenografia – Emilia Łapko
muzyka – Piotr Klimek
projekcje multimedialne – Piotr Krężel
występują: Katarzyna Klimek i Edyta 
Niewińska-Van der Moeren
spektakl dla maluchów do 5. roku życia

22 czerwca 2011
Zakończenie sezonu teatralnego. 

4‒16 lipca 2011
Teatralne Wakacje.
Jak co roku „Pleciuga” zorganizowa-
ła latem wypoczynek dla dzieci, które 
spędzają wakacje w mieście. Warsztaty 
były prowadzone w trzech grupach te-
matycznych: aktorskiej, plastycznej i mu-
zycznej. Prowadzący to aktorzy Pleciugi: 
Grażyna Wojtczak, Rafał Hajdukiewicz 
i Przemek Żychowski oraz plastyczka 
Teresa Babińska i specjalistka od mu-
zyki i instrumentów Joanna Orłowska. 
Efektem dwutygodniowej pracy był 
spektakl „Proszę słonia” na podstawie 
książki Ludwika Jerzego Kerna. Teatralne 
Wakacje wspierał finansowo w tym roku 
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 
Urzędu Miasta Szczecina.

sierpniowe weekendy 2011
Tego lata w sierpniowe weekendy małe 
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami 
mogły uczestniczyć w pokazach spek-
taklu „Zuzu i Lulu”. Pomysł, aby po-
mimo tzw. sezonu ogórkowego, kiedy 
większość teatrów w mieście jest za-
mknięta, grać przedstawienia dla malu-
chów – okazał się strzałem w dziesiątkę! 
Widownia była wypełniona po brzegi,  
a spektakl obejrzało 588 widzów.

11 września 2011
Początek nowego sezonu artystycznego.
Tego dnia wraz z mieszkańcami Szczecina 
świętowaliśmy początek nowego sezonu 
artystycznego w Pleciudze. Dla naszych 
widzów przygotowaliśmy wiele atrakcji:
LALKA JESIENNA, czyli warsztaty pla-
styczne, podczas których można było 
stworzyć własną, oryginalną lalkę teatral-
ną do zabawy w długie jesienne wieczory; 
zajęcia prowadzili pracownicy pracowni 
plastycznej Pleciugi.
CHARAKTERYZATORNIA, czyli punkt 
artystycznego malowania twarzy.
AUKCJA, czyli wyprzedaż niecodzien-
nych przedmiotów ‒ rekwizytów i ele-
mentów scenografii w starych przedsta-
wieniach Pleciugi.
SZUMY I PLUSKI, czyli konkursy przy 
fontannie; prowadzili je aktorzy Pleciu-
gi – zwycięzcy otrzymali cenne nagrody.
Szczecinianie mogli również uczestni-
czyć w dwóch spektaklach: „Trzy bajki 
o smoku” oraz „Proszę słonia” (spektakl, 
który przygotowały dzieci biorące udział 
w Teatralnych Wakacjach).

25 września 2011
Premiera spektaklu pt. „Szpargały” w reż. 
Agaty Biziuk.
Z niepotrzebnych ludziom rzeczy rodzą 
się często ciekawe… szpargały.
Szpargały – lekko obrażone na rodzaj 
ludzki stwory – zamieszkują przestrzeń 
podpodłogową, pilnie strzegąc jej se-
kretów. A co się dzieje, gdy równowaga 
między tymi dwoma światami zostanie 
zachwiana?…
„Szpargały” to historia pełna niespo-
dzianek, o całym rodzie nie do końca 
potrzebnych istot, które pomimo swych 
ułomności akceptują siebie i tworzą ko-
chającą się rodzinę. „Nie oceniaj książki 
po okładce, a do tego nie wszystko złoto, 
co się świeci” – jak mawia Tata Szpargał.
autorka – Agata Biziuk
reżyseria – Agata Biziuk
scenografia – Katarzyna Proniewska-
-Mazurek
muzyka – Mateusz Czarnowski
występują:
Danuta Kamińska – Nóżki oraz Babcia 
Roztoczka
Katarzyna Klimek – Szpargał
Paulina Lenart – Stópki

Edyta Niewińska-Van der Moeren – 
Mama Szpargał
Rafał Hajdukiewicz – Kuzyn Farfocel
Dariusz Kamiński – Tata Szpargał
Krzysztof Tarasiuk – Nogi oraz Prusak
spektakl dla dzieci od 6 lat

19‒21 października 2011
Legendarna grupa Odin Teatret w Ple-
ciudze!
Szczeciński Ośrodek Teatralny Kana już 
po raz 14. zorganizował Spotkania Te-
atralne OKNO – tym razem pod hasłem 
„Północ – północny zachód”. Jedną z pro-
pozycji festiwalu był spektakl „The Chro-
nic Life” [Przewlekłe życie] Odin Teatret 
– grupy założonej przez Eugenio Barbę. 
Przedstawienie to było prezentowane po 
raz drugi w Polsce.

5 listopada 2011
Premiera spektaklu „Don Juan, czyli…” 
w reż. Aleksieja Leliavskiego.
Kim jest w dzisiejszym świecie Don Juan? 
Słynny libertyn, piękny i wiarołomny 
młodzian, będący jednym z emblematów 
naszej kultury. Czy w opowieści o jego 
brawurowych przygodach miłosnych, 
zdradach i pojedynkach oraz wyzwaniu 
rzuconym Opatrzności możemy jeszcze 
znaleźć dla siebie coś więcej niż zajmują-
cą historię z przewidywalnym morałem? 
A może właśnie dziś – w czasach, gdy 
idee i wiary murszeją i rozpadają się, sta-
re wartości nikną pośród nowych zasad, 
a niekiedy i rozpraszają w pustce – zagad-
ka Don Juana dotyczy nas szczególnie? 
I zmusza do odpowiedzi na pytania o to, 
w co wierzymy, czego się lękamy i jak 
daleko sięgają granice naszej pozornie 
nieograniczonej wolności?
W przedstawieniu Teatru Lalek „Pleciuga” 
Don Juana jest lalką. Czy ten mały czło-
wieczek może siebie – i nas – postawić 
wobec wielkich pytań? I kto pociąga za 
sznurki, które wprawiają go w ruch? 
autor – Molier
przekład – Tadeusz Boy-Żeleński
reżyseria – Aleksiej Leliavski
scenografia – Aleksander Wochromiejew
muzyka – Jacek Wierzchowski
asystent reżysera – Marzena Heropoli-
tańska
występują: Katarzyna Klimek, Marta Łą-
giewka, Rafał Hajdukiewicz, Mirosław 
Kucharski

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA” (czerwiec-grudzień 2011)
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A tak się to wszystko zaczęło

 Historia sceny lalkowej w Szczecinie jest nieco 
dłuższa, niż wynika to z podawanego oficjalnie za po-
czątek działalności roku 1953. Już w latach 1946‒1949 
działał bowiem w naszym mieście pod patronatem Szcze-
cińskiego Towarzystwa Oświatowego Szczeciński Teatr 
Kukiełkowy „Czarodziej”. Pionierską działalność w sali 
na III piętrze gmachu przy ul. Tarczyńskiego 1 rozpoczęli 
ochotnicy ‒ przede wszystkim nauczyciele, urzędnicy, 
studenci pod kierownictwem Ireny Lipień-Kotlińskiej 
i Mariana Bogusza.
 Po rozwiązaniu Czarodzieja grono osób z tego 
zespołu nadal zajmowało się pracą artystyczną; to wśród 
nich zrodziła się koncepcja powstania zawodowego te-
atru lalek. Dzięki ich determinacji 5 grudnia 1953 roku 
premiera przedstawienia pt. „Zielony mosteczek” Jerzego 
Zaborowskiego w reżyserii Alojzego Błaszkiewicza i sce-
nografii Adama Kiliana zainaugurowała działalność Teatru 
Lalek „Rusałka” prowadzonego przez Stowarzyszenie pod 
tą samą nazwą. Pierwszym dyrektorem został Stanisław 
Lagun, kierownikiem artystycznym ‒ Jerzy Kochanowski. 
 W 1954 roku szczecińscy lalkarze otrzymali 
pierwszą siedzibę na parterze budynku przy pl. Orła Bia-
łego 5.
 W 1957 roku teatr, w wyniku konkursu rozpisa-
nego wśród najmłodszych widzów, zmienił nazwę na Teatr 
Lalek „Pleciuga”.

[ze strony www.pleciuga.pl]
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Ten rysunek powstał prawdopodobnie pomiędzy 1981 a 1982 
rokiem. Tego dnia byliśmy podekscytowani, bo wiedzieliśmy, że 
idziemy do Pleciugi na przedstawienie i będziemy szli przez miasto. 
Droga nie była daleka ‒ przedszkole mieściło się przy nieistnieją-
cym już budynku „Dany” ‒ dotarliśmy do teatru pieszo. Z samego 
przedstawienia pamiętam tylko to, że Bułanek przeżywał drama-
tyczne przygody i ktoś go prześladował. W którymś momencie 
rozpadł się na pojedyncze kulki, ale mimo tego zakończenie było 
szczęśliwe. Po powrocie dostaliśmy zadanie rysunkowe ‒ każdy 
miał narysować to, co pamięta ze spektaklu. Podejrzewam, że 
takich rysunków jak mój może być w Szczecinie znacznie więcej…

Paweł Kula
współzałożyciel (wraz z Marią Stafyniak)

Stowarzyszenia „Oswajanie Sztuki”.
www.oswajaniesztuki.blogspot.com www.niebieskamalpa.pl

| fot. archiwum prywatne



6

Nr 3 (35) 2011

jubileusz

Martyna Głowacka

Piątego grudnia, jak co roku, Pleciuga obchodzi urodziny. Tym 
razem już pięćdziesiąte ósme. Powoli zaczynamy myśleć o zbli-
żającym się jubileuszu i wspominać bogatą historię naszego 
teatru, która przede wszystkim jest historią tworzących go ludzi. 
Na pewno warto przypomnieć o wyjątkowej osobie, jaką jest 
pierwszy dyrektor dawnej Rusałki, a dzisiejszej Pleciugi. 
 Pan Stanisław Lagun ma dzisiaj 93 lata i nadal 
uważnie przygląda się temu, co dzieje się na szczecińskich 
scenach. Cieszą go zwłaszcza sukcesy Teatru Lalek – nowe 
premiery, nowy budynek teatralny, otwarcie fontanny… 
‒ Kiedy słyszę o teatrze, chce mi się żyć – mówi ze wzruszeniem. 

Jak pamięta początki Pleciugi? 

 Szczecin był zniszczony, nie było pieniędzy, wszyst-
ko trzeba było organizować od podstaw. Powołanie do życia 
teatru było przedsięwzięciem trudnym, ale nie niemożliwym, 

Kiedy słyszę o teatrze, 
chce mi się żyć

zwłaszcza dla ludzi lubiących wyzwania. A do takich należał 
pan Stanisław, pochodzący z wileńszczyzny harcerz, pionier 
Szczecina, reżyser teatrów amatorskich. Pierwsza myśl o zor-
ganizowaniu teatru dla dzieci pojawiła się, gdy zobaczył grupkę 
chłopców bawiących się w wojnę koło szczecińskiej katedry. 
Od razu postanowił wykorzystać swoje umiejętności do tego, 
żeby stworzyć dzieciom lepsze warunki do zabawy i nauki. Nie 
tylko powołał do życia pierwsze grupy harcerskie i taneczne, 
lecz także udało mu się nawiązać kontakt z grupą artystów, 
nauczycieli, pisarzy pełnych pasji i zapału do tworzenia przed-
stawień. 
 Pierwszą premierą była sztuka Jerzego Zaborow-
skiego „Zielony mosteczek” wystawiona 5 grudnia 1953 roku 
w auli Szkoły TPD nr 3, znajdującej się na rogu al. Piastów 
i ul. Jagiellońskiej. Podobno w tajemnicy przed ówczesnym 
dyrektorem szkoły przed samą premierą twórcy przedstawie-
nia rozebrali scenę w auli na części, ponieważ uznali, że jest 
ona za wysoka i dzieci nie będą widziały tego, co się na niej 
dzieje. Podobno władze szkoły nie miały tego artystom za złe. 

| Stanisław Lagun, pierwszy dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” w latach 1953-1955
   fot. archiwum prywatne
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Liczył się entuzjazm publiczności, radość z obcowania z ma-
gią teatru. Podobno…
 Szczegóły tamtych wydarzeń zamazują się już w pa-
mięci. Wciąż żywa jest jednak atmosfera ekscytacji i wysiłku 
towarzyszącego powstaniu teatru i pierwszych przedstawień. 
Na początku nie było nawet siedziby, ale już były pierwsze 
występy w szkołach, szpitalach… wszędzie tam, gdzie gru-
pa była zapraszana. Aktorzy wraz ze swoim dyrektorem 
przemieszczali się po mieście tramwajami, trzymając w rę-
kach lalki i elementy scenografii. Zwracali na siebie uwagę 
przechodniów, budzili powszechny podziw. Ich historia jest 
dowodem na to, że teatr może istniec bez budynku, ale nie 
może istnieć bez ludzi.
 Z okazji urodzin chcemy podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy tworzyć 
i oglądać przedstawienia w pięknym teatrze zbudowanym 
od podstaw z myślą o najmłodszych widzach. Pleć nam, 
Pleciugo… długo!

Dwaj Macieje
   [Bolesław Leśmian]
Pleć, pleciugo! ‒ Na wzgórza południowym grzeju 
Siedział razu pewnego ‒ Maciej przy Macieju. 
Do pierwszego Macieja rzekł ten drugi Maciej: 
„Coraz w niebie ‒ wiosenniej, a w polu ‒ pstrokaciej. 
Lada parów potrafi, śniąc, Kwiatami zaróść! 
A my ‒ co? Do wieczności mizdrząca się starość? 
Wstyd mi z siana, gdy słońce złotą igra zmrużką, 
Z przedwczesną i zuchwałą pieszczoty pogróżką 
Zerwać się do dziewczyny, jak gęś, co spod płotu 
Zrywa się z wielkim krzykiem do niskiego lotu!… 
Wstyd mi pysk ‒ modrym oczom przysunąć do widna, 
Bo te oczy ‒ śmieszliwe, a dziewka ‒ bezwstydna! 
Byle durniom zejść z drogi miałbym bezrozumnie? 
Zamiast z dziewką ‒ na sianie, bez dziewki spać w trumnie? 
Dość mam śmierci co siłkiem po ziemi się szasta! 
Nie chcę umrzeć ‒ i kwita! Chcę potrwać ‒ i basta!” 
[…]

Niech się snuje opowieść o Pleciudze

Od listopada 2011 roku nową sekretarz literacką w Teatrze Lalek „Pleciuga” jest Martyna 
Głowacka. Martyna urodziła się w 1982 roku w Szczecinie. Po studiach kulturoznawczych 
i dziennikarskich ukończonych na Uniwersytecie Łódzkim wróciła do swojego rodzinnego 
miasta. Od 2008 roku współpracuje z Teatrem Kana oraz PTMF Kontrapunkt przy realizacji 
i koordynacji projektów artystycznych. Jest autorką m.in. projektu „Mały Kontrapunkt”.

| Jubileusz 50- lecia Teatru Lalek „Pleciuga”. Od lewej:  Zbigniew Niecikowski, 
   aktualny dyrektor teatru, Krzysztof Niesiołowski, dyrektor w latach 1964–1973, 
   Stanisław Lagun, pierwszy dyrektor teatru w latach 1953–1955
   fot. archiwum prywatne
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Idźcie tą drogą

W   dawnym Teatrze Lalek Pleciuga miałem dobry 
kontakt z panem Dobromirskim, ówczesnym 
dyrektorem. Pamiętam tamten stary, brzydki 

budynek, ze schodami, po których nie lubiłem wbiegać. Dzi-
siejsza Pleciuga to zupełnie co innego, przede wszystkim dla-
tego, że znajduje się w dobrym miejscu, na placu Teatralnym, 
w nowym, funkcjonalnym budynku. 
Trzeba też pamiętać, że Pleciuga to nie tylko teatr dla dzieci, 
lecz także dla dorosłych. Obejrzałem tu „Kubusia Fatalistę…” 
‒ znakomita, wyborna sztuka. Pleciuga otwarta jest na bardzo 
ciekawe projekty. Swoje miejsce znalazł tu SZPAK, czyli Szcze-
ciński Przegląd Autorskich Kabaretów, oraz Kontrapunkt. 
Teatr Lalek Pleciuga pełni ogromną kulturotwórczą funkcję 
dla miasta. Ludzie przecież kojarzą wydarzenia kulturalne 
z konkretnym miejscem.  Cóż mogę dodać. Idźcie tą drogą!

Henryk Sawka
 rysownik, satyryk, ilustrator i karykaturzysta

| Henryk Sawka. 
  fot. archiwum prywatne

P amiętam zorganizowane wyprawy klasowe do Ple-
ciugi w jego bardzo dawnej, zabytkowej siedzibie, 
w willi przy pl. Szarych Szeregów. Trzeszcząca podłoga 

i schody oraz ciasna szatnia czy barek (z kultową oranżadą) były 
mniej ważne. Dla dzieci w wieku 7‒10 lat ważny był koloro-
wy, wręcz zaczarowany świat na scenie ‒ wtedy w dość szarych 
czasach było to szczególnie istotne. Pisaliśmy pierwsze recenzje 
teatralne! 
Później miałem okazję kilkakrotnie jeszcze odwiedzać Ple-
ciugę jako uczeń już w nowej siedzibie przy ul. Kaszubskiej 
i to był ogromny przeskok. Większa widownia, większa sce-
na, wszystko nowe i piękne. Kibicowałem również Pleciudze 
w Ogólnopolskich Przeglądach Teatrów Lalkowych w TVP, 
gdzie konkurencja była bardzo ostra (teatry w Warszawy, 
Krakowa, Poznania, Olsztyna, Gdańska). Pleciuga zawsze 

kończyła z jakąś nagrodą ‒ były to lata siedemdziesiąte ubie-
głego wieku… Po wielu latach przyprowadzałem do tejże sie-
dziby swoje córki (koniec lat dziewięćdziesiątych i początek 
obecnego stulecia) i już wrażenia co nieco bladły. Czas zrobił 
swoje… Oczywiście poziom artystyczny był jak zwykle wyso-
ki. Dzisiejszy dzień Pleciugi, która bez wątpienia jest jednym 
z autentycznych symboli miasta (szczęśliwie nie zmieniono na-
zwy), jest czymś, co tworzy historię, swoisty klimat i wpisuje się 
w wartość miasta dla jego mieszkańców i nie tylko. Dotyczy to 
zarówno dokonań artystycznych, wychowawczych, jak i estetycz-
nych z uwagi na nowoczesną bryłę teatru i interesujące wnętrze.
Mam nadzieję, że kolejne lata będą pasmem sukcesów całego 
Zespołu Teatru Lalek „Pleciuga”.

Prezes Zarządu Pazim Sp. z o.o. Przemysław Janasik
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P leciuga? To tam, trochę nieświadomie, kiedy miałam kilka 
lat zapewne, wszystko się zaczęło. Autokar z dziećmi, które 
z Gryfina przyjechały do Szczecina, „na teatr” i ja po-

śród nich. Nie pamiętam tego spektaklu, ale chyba musiał zrobić 
na mnie wrażenie, bo od tego czasu z teatru nie chciałam już 
wyjść… Na nowo odkryłam Pleciugę w czasie Kontrapunktu, 
robiłam gazetkę przeglądu. Biuro festiwalowe, absolutnie zapra-
cowani ludzie, a wszyscy się do mnie uśmiechali, to była udana 
współpraca. Lubię tam przychodzić – na spektakl, pogadać, za-
pytać, co słychać. 
Pleciuga i plac Teatralny? Już dziś wiąże się z tym miejscem 
dużo wrażeń i wspomnień, to świetne miejsce spotkań, miło tam 
spędzać czas z rodziną. Niedługo będę poznawała teatr dziecięcy 
na nowo ‒ z moim synkiem. Jestem ciekawa wspólnych odkryć, 
wrażeń i emocji. Dziękuję, że dla nas jesteście.

Kamila Paradowska
  kierownik literacki Teatru Współczesnego w Szczecinie, 

doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego

W yjście do Teatru Lalek „Pleciuga” było dla mnie 
prawdziwą szkolną atrakcją, a pierwszym spek-
taklem który wrył mi się w pamięć, był „Szew-

czyk Dratewka”. Podejrzewam, że przedstawienie popularne 
było nie tylko w Szczecinie, jako że w najdalszych zakątkach 
kraju poznałem rówieśników gotowych zanucić „Szydło, 
dratwa, szydło”. O ile w szkolnych latach samo przebywanie 
w Pleciudze było wydarzeniem, o tyle przebywanie w jej nowej 
siedzibie stało się też przyjemnością. Pleciuga jest obecnie 
miejscem sztuki nie tylko da najmłodszych, czym wpisuje się 
w tradycję teatru lalkowego. Podoba mi się, że teatr otwarty 
jest na ludzi młodych, to właśnie tu Nieformalna Grupa Avis 
debiutowała na szczecińskiej scenie. 

Olek Różanek,
lider grupy Chorzy na Odrę

| Kamila Paradowska, na zdjęciu z synkiem Tomkiem
  fot. archiwum prywatne

P ierwsze wspomnienia Pleciugi oczywiście cudowne, ale 
mam również nieco inne wspomnienia związane z teatrem. 
Ponieważ byłam dzieckiem, które często odwiedzało po 

podwórkowych przygodach pogotowie na Wojciecha, lżej mi było 
znieść wszystkie te zabiegi chirurgiczne, wiedząc, że niedaleko 
znajduje się Pleciuga i za to jej jestem do tej pory bardzo wdzięcz-
na. Bardzo podoba mi się nowa Pleciuga, jej nowa lokalizacja 
w jasnym, niezacienionym miejscu, blisko parku ‒ miejsca naszych 
weekendowych spacerów, jej doskonale doświetlony hol z uroczą 
kawiarnią. Wszystko jest przestronne, jasne i przyjazne dzieciom, 
chętnie się tam chodzi. Gratuluję teatrowi aktywności ‒ wielu 
premier na wysokim poziomie. To, co kiedyś było mniej dostępne, 
a teraz jest możliwe, to teatr zza kulis i to że dzieci mogą poznać 
te tajemnice właśnie wtedy, kiedy ich wrażliwość, kreatywność 
i marzenia są najważniejsze i największe. Bardzo się cieszę, że jest 
Pleciuga i to coraz lepsza.

Wioletta Szczepańska 
Director of Sales & Marketing Department Radisson Blu Hotel



10

Nr 3 (35) 2011jubileusz
SCENA DLA DOROSŁYCH

Artur D. Liskowacki

 ILEKROĆ przychodziłem do Pleciugi na spektakl 
dla dorosłych, czerpałem z tego ‒ bez względu nawet na 
jakość inscenizacji ‒ szczególną frajdę. Bo otrzymywałem 
dwa w jednym. Po pierwsze: radość z wizyty w teatrze 
lalek, bliskim mi od wczesnego dzieciństwa ‒ teatrze 
magicznym, czarodziejskim ‒ a po drugie: obietnicę te-
atralnej przygody. Ponieważ aby połączyć doświadcze-
nia sceny dla dzieci z tzw. dorosłym repertuarem, trzeba 
i śmiałego pomysłu, i odwagi inscenizacyjnej.
 Z reguły się zresztą nie zawodziłem. Wyobraźnia 
sceniczna, uruchamiająca światy baśniowe stanowiła do-
bry i mocny kontrapunkt dla powagi przesłania, a czasem 
też ostrej wymowy spektaklu adresowanego do widzów 
dorosłych. 
 Nie bez kozery więc wiele z tych najlepszych, 
najdojrzalszych realizacji Pleciugi to były takie spek-
takle właśnie. Wspomnę tu choćby „Żywoty świętych” 
i „Spowiedź w drewnie” w reżyserii Bohdana Głuszczaka 
i Jana Wilkońskiego ‒ od którego Scena dla Dorosłych się 

Mały dla dużego
w 1983 roku zaczyna ‒ ascetyczne, ale pełne poezji „Co się 
dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci?” w reżyserii 
Anny Augustynowicz czy brawurowego „Kubusia i jego 
pana” w reżyserii Pawła Aignera. Sądzę, że i najnowsza 
propozycja tej sceny „Don Juan, czyli…” w reżyserii Aleka 
Leliavskiego ‒ sarkastyczna, współczesna wersja słynnego 
Molierowskiego dramatu ‒ ma szansę wpisać się na tę 
listę tytułów…
 Gdyby więc ktoś pytał, czy jest sens, by w teatrze 
dla dzieci odbywały się przedstawienia dla dorosłych, 
odpowiedziałbym: jest, i właśnie taki! Z symbiozy dwóch 
teatrów wynikły. Z twórczego zderzenia różnych, a prze-
cież spójnych światów, z konieczności, jaką staje się opo-
wiedzenie o rzeczach ważnych i poważnych (choć bywa, 
że w lekkiej formie) za pomocą środków scenicznych 
wywodzących się z teatru dla dzieci, teatru lalek.
 Dlatego najbardziej odpowiada mi taka formu-
ła Sceny dla Dorosłych, w której nie tylko mieszczą się 
wspólnie, lecz także dopełniają artystycznie ‒ teatr dla 
dorosłych i ten dla dzieci. Teatr żywego planu oraz lalki, 
marionetki, maski. 
 Warto zwrócić uwagę na fakt, że to teatry lalkowe 
zachowały ‒ przechowały w sobie ‒ w sposób chyba najwi-
doczniejszy najstarsze tradycje teatralne. Z różnych stron 
świata i kultur. To na ich scenach tak ważna jest wciąż 
animacja przedmiotem, kostium, i w ogóle „przebieranie 
się” w postać, oraz sceniczna konwencja aktorska, to tu 
umowność dekoracji staje się często ‒ odmiennie niż w te-
atrach dramatycznych ‒ nie tyle wyrazem obojętności wo-
bec nich i zakwestionowaniem scenografii jako takiej, ile 
okazją dla wyobraźni, wyzwaniem dla niej… Można więc 
rzec, że jeśli teatr lalek wystawia sztukę dla dorosłych, 
to odwołuje się właśnie do tych tradycji. Tradycji teatru 
bazującego na scenicznej iluzji, ale też i odwołującego się 
do tego, co w sztuce ludyczne: a więc związane zarówno 
ze świętem, jak i zabawą, a przede wszystkim ‒ bardzo 
blisko ‒ z odbiorcą. Współuczestnikiem teatralnych gier.
 Jest jeszcze jeden argument na rzecz Sceny dla 
Dorosłych ‒ a więc Sceny dla Dużych ‒ w Teatrze dla 
Dzieci, czyli Teatrze dla Małych. Otóż teatr taki ‒ bu-
dowany na propozycjach dla widzów w różnym wieku 
‒ może się stać naszym Teatralnym Domem. Do którego 
trafiamy jako dziecko, w którym uczymy się życia jako 
młodzież, a później żyjemy, jako człowiek dorosły, a za-
razem odnajdujemy w nim siebie z lat dzieciństwa.
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DONJuan
Molier
na podstawie przekładu 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego

reżyseria:
Aleksiej Leliavski

scenografia:
Aleksander Wochromiejew

muzyka:
Jacek Wierzchowski

inspicjentka:
Marzena Heropolitańska

obsada:
Katarzyna Klimek, Marta Łągiewka
Rafał Hajdukiewicz, Mirosław Kucharski

czyli...

| Od lewej: Rafał Hajdukiewicz, Marta Łągiewka
  Próba spektaklu „Don Juan, czyli…”
  fot. Karolina Machowicz

SCENA DLA DOROSŁYCH
Nr 3 (35) 2011
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Molier (1622–1673)
Autor „Don Juana” naprawdę nazywał się Jean-Baptiste 
Poquelin, ale cały świat zna go głównie z jego sceniczne-
go i literackiego pseudonimu – Molier. Powszechnie jest 
uznawany za największego francuskiego komediopisarza 
oraz za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury eu-
ropejskiej. Urodził się w Paryżu, w zamożnej i szanowanej 
rodzinie kupieckiej. Po nieudanej próbie tworzenia teatru 
w Paryżu i 12 latach wędrówek z trupą teatralną po prowin-
cji odniósł sukces w stolicy, zyskał przychylność i protekcję 
króla Ludwika XIV. Prowadząc teatr paryski i pisząc w tym 
okresie około 30 sztuk, wiódł walkę z cenzurą, torując drogę 
na scenę swoim najbardziej demaskatorskim komediom: 
„Świętoszkowi” i „Don Juanowi” (1665). Do najwybitniej-
szych osiągnięć komediopisarza należą również: „Szkoła 
żon” (1662), „Mizantrop” (1666), „Skąpiec” (1668), „Miesz-
czanin szlachcicem” (1670) i „Chory z urojenia” (1673). 
Podczas czwartego przedstawienia tej ostatniej komedii 
Molier doznaje ataku serca i umiera. Został pochowany na 
poświęconej ziemi dzięki interwencji króla, ale pod osłoną 
nocy, jak życzył sobie tego arcybiskup Paryża. Grób pisarza 
znajduje się na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu.
 Sztuka „Don Juan” powstała w 1665 roku. Tytułowy 
bohater jest postacią zaczerpniętą z wierszowanej komedii 
Tirsa de Moliny. Don Juan to synonim uwodziciela pozba-
wionego wszelkich zasad i skrupułów. Bohater Moliera dzia-
ła pod wpływem impulsu, ale za każdym razem doskonale 
potrafi uzasadnić swoje postępowanie; jest człowiekiem 
całkowicie wolnym wobec zasad moralnych i norm spo-
łecznych a przy tym niepozbawionym odwagi. Na końcu 
czeka go jednak straszliwa kara.

Miejsce dla komedii

SCENA DLA DOROSŁYCH

AKT PIERWSZY

Scena przedstawia wnętrze pałacu.

SCENA PIERWSZA

SGANAREL, GUZMAN

SGANARELŁ

trzymając tabakierkę
„Niech sobie mówi, co chce, Arystoteles razem z całą filozo-
fią, nie masz pod słońcem nic ponad tabakę. To namiętność 
wszystkich godnych ludzi; kto żyje bez tabaki, ten w ogóle 
niewart żyć na świecie. Nie tylko odświeża i przeczyszcza 
mózgownicę, ale zarazem oddziaływa najzbawienniej na 
duszę ludzką: przez tabakę dopiero człowiek uczy się być 
człowiekiem. Czy nie widzisz, z jaką uprzejmością ktoś, 
kto zażywa tabakę, odnosi się do całego świata; jak jest 
rad, gdy może częstować na prawo i lewo, o każdym czasie 
i na każdym miejscu. Nie czeka nawet, aż go kto poprosi. 
Gdzież tam! Uprzedza życzenia; do tego stopnia tabaka roz-
wija uczucie poczciwości i braterstwa. Ale dosyć już o tym 
przedmiocie, wróćmy do naszej rozmowy. Tak więc, kochany 
Guzmanie, donna Elwira, twoja pani, zaskoczona naszym 
odjazdem, puściła się w pogoń? Powiadasz, iż serce jej, 
w które pan mój zajechał nieco za głęboko, nie mogło znieść 
rozłączenia? Chcesz, abym ci tak między nami powiedział, 
co o tym myślę? Otóż boję się wielce, że biedaczka za swą 
miłość otrzyma lichą zapłatę, że jej podróż niewiele wyda 
owoców i że tyleż zysku by wam przyniosło siedzieć spo-
kojnie w domu…”
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Anatomia 

człowieka współczesnego
Rozmowa z Aleksiejem Leliavskim – reżyserem spektaklu „Don 
Juan, czyli …”

Janusz Janiszewski: Jesteśmy świeżo po premierze w Teatrze 
Lalek „Pleciuga”, który od czasu do czasu przygotowuje także 
spektakle dla dorosłych. I oto mamy najnowszą propozycję 
w Pana reżyserii. Dlaczego akurat „Don Juan”?
Aleksiej Leliavski: Trochę na przekór sobie. Dlatego że nigdy 
nie lubiłem Moliera i już od czasów szkoły teatralnej jego 
sztuki nie były dla mnie komediami. Były to obowiązkowe 
teksty, które musiałem przeczytać jako lekturę i nie sprawiały 
mi żadnej przyjemności. Później sporadycznie po nie sięgałem 
i moje wrażenie się nie zmieniało. Dopiero teraz zrozumiałem, 
dlaczego twórczość Moliera jest jednak komediowa. Dlatego 
wybrałem najsłynniejszy jego tekst – czyli „Don Juana”.

No tak, komedia, ale można powiedzieć, komedia nie tylko do 
śmiechu, ponieważ sama postać głównego bohatera wzbudza 
w czytelniku wiele kontrowersji.
No tak, dlatego każdy odczytuje „Don Juana” po swojemu. 
Jest to odwieczny temat i każdy pisarz interpretuje go na swój 
sposób. Było już wiele interpretacji „Don Juana”. Ja wybrałem 
ten tekst Moliera, ponieważ daje możliwość swobodnego od-
czytania, nie ma w nim konkretnych odpowiedzi. Nie lubię 
takich utworów, w których wszystko jest jasne i określone. 
Molier daje nam przestrzeń do interpretacji postaci. W „Don 
Juanie” istnieje także ciekawy temat, materializm, hedonizm 
i ateizm – to bardzo współczesne sprawy. Te problemy są nam 
bliskie. Życie Don Juana może posłużyć jako refleksja nad na-
szymi czasami.

Czyli w Pana interpretacji „Don Juan” to metafora, przypo-
wieść filozoficzna, skłaniająca nas do głębszej refleksji nad 
naszymi czasami? Nie tylko komedia?
Komedia to tylko środek do tego, o czym mówimy. Całość 
jest oczywiście o rzeczach poważnych. Obecnie traktujemy 
życie bardzo praktycznie, myślimy o pieniądzach, o zdrowiu, 
o zakupach, jak coś zdobyć, jak coś uzyskać. A nie myślimy już 
o życiu w kategoriach moralnych: wiara, miłość, współczucie. 
Bardzo często spotykam młodych ludzi, którzy, według mnie, 
już nie myślą o moralnej stronie życia. Ich życie skupia się na 
konkretach, na zasadzie – „coś wziąć od życia i nic nie oddać”. 
Sądzę, że dzisiejszy widz coraz rzadziej wybiera się do teatru 
czy do kina na coś poważnego. Myślę o widzu przeciętnym, 
masowym. Owszem, widz wykształcony tak, przychodzi oglą-
dać poważne spektakle, ale młodzi ludzie wybierają przeważnie 
coś lekkiego. Przytoczę tu wypowiedź reżysera Baza Luhrman-

Aleksiej Leliavski – reżyser, dyrektor artystyczny Białoru-
skiego Państwowego Teatru Lalek oraz dyrektor artystyczny 
Białoruskiego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek w 
Mińsku. Jest twórcą ponad 60 przedstawień dla dzieci i doro-
słych. Pracował w teatrach lalkowych m.in. w Niemczech, w 
Rosji, Słowenii i na Litwie. Swoją przygodę z polskim teatrem lal-
kowym rozpoczął w szczecińskiej Pleciudze, reżyserując w 1985 
roku spektakl „Słowik” Joachima Knautha, na podstawie baśni 
Hansa Christiana Andersena. W Pleciudze powstały również 
dwa inne jego przedstawienia: „Trzy świnki” (premiera – marzec 
1991) oraz „Buratino” (premiera – wrzesień 1994). Twórczość 
Aleksieja Leliavskiego dla najmłodszych została doceniona przez 
ASSITEJ – Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – przedstawienie „Kruk” (zreali-
zowane w toruńskim Baju Pomorskim) i „Kasztanka” (Opolski 
Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki) otrzymały Świadec-
twa Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego dla najlepszych 
polskich przedstawień dla młodego widza.
Spektakle skierowane do widzów dorosłych przygotowuje na 
podstawie światowej klasyki – w jego dorobku artystycznym 
znajdują się realizacje „Folwarku zwierzęcego” Georga Orwel-
la, „Moby Dicka” Hermana Melville’a, „Burzy” i „Króla Leara” 
Williama Szekspira oraz „Trzech sióstr” Antoniego Czechowa.

| Aleksiej Leliavski, reżyser spektaklu „Don Juan, czyli…” – zdjęcie z próby
  fot. Karolina Machowicz
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na, który stworzył współczesną wersję filmową „Romea i Julii” 
z Leonardem DiCaprio. Pytano się go często, dlaczego boha-
terów i akcję filmu umieścił w realiach współczesnej Ameryki. 
Przecież to poważny dramat, przecież to Szekspir. On odpowia-
dał spokojnie, że nie chce robić kina dla ludzi z Cambridge, to 
ma być opowieść dla każdego przeciętnego widza.
W swojej pracy nad lalkowym „Don Juanem” kierowałem 
się podobną zasadą. Chciałem, żeby sztuka była zabawna, 
ale z pewną myślą. To jest teatr lalek, więc daje możliwości 
pokazania tego, co w operze albo teatrze dramatycznym jest 
niemożliwe. 

Molier i czasy współczesne. Moliera niepokoiła natura czło-
wieka, dlatego ją tak szyderczo sportretował w osobie Don 
Juana. Czy nie sądzi Pan, że w naszych czasach tzw. donżu-
anizm jako postawa życiowa staje się normą, a obecne czasy 
pełne cynizmu i zaniku wartości sprzyjają takim postawom?
Tak, to chyba prawda. Myślę, że mój Don Juan to taki po 
prostu człowiek, człowieczek współczesny, przeciętny, wzię-
ty prosto z dzisiejszej ulicy. Tak, to jest wielki problem, z 
którym przyszło nam się dzisiaj spotkać. Myślę, że człowiek 
i świat zmierzają właśnie w tym niedobrym kierunku. My 

SCENA DLA DOROSŁYCH

możemy mówić o tym problemie, rozważać go, ale teatr go 
nie rozwiąże. Teatr może jedynie pomóc w rozumieniu nas 
samych. Dlatego przedstawienie moje nosi tytuł „Don Juan, 
czyli …”. Wielokropek oznacza, że każdy sam sobie odpowie 
na to pytanie. Dla mnie jest to „Don Juan …”, czyli anatomia 
człowieka współczesnego i razem z aktorami chcę pokazać, 
jaki ten współczesny człowiek jest.
 
Na koniec proszę nam powiedzieć, jak doszło do realizacji 
sztuki i dlaczego właśnie w Teatrze Lalek Pleciuga w Szcze-
cinie?
A to historia jeszcze z lat osiemdziesiątych zeszłego stulecia. 
Ówczesny dyrektor Teatru Lalek Pleciuga Włodzimierz Do-
bromilski szukał kogoś młodego do zrobienia przedstawie-
nia… i dziwnie się złożyło, że akurat znalazł na Białorusi. 
Zobaczył kiedyś na festiwalu jakieś moje przedstawienie, 
spodobało mu się i wtedy po raz pierwszy przyjechałem do 
Szczecina, do starej jeszcze Pleciugi. I tak rozpoczęła się moja 
przygoda z teatrem szczecińskim. Potem znajomość z obec-
nym dyrektorem – Zbigniewem Niecikowskim, stąd kolejna 
propozycja zrobienia spektaklu, tym razem sztuki dla doro-
słych, z czego się ogromnie cieszę.

| Od lewej: Mirosław Kucharski, Rafał Hajdukiewicz; „Don Juan, czyli…”
  reż. Aleksiej Leliavski
  fot. Karolina Machowicz
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Przygody Don Juana
Artur D. Liskowacki

 Postać Don Juana tak wrosła w naszą kulturę, że stała 
się jednym z jej najbardziej czytelnych emblematów. Zmysłowy 
i wspaniały młodzian ze starej hiszpańskiej legendy, libertyn 
i pożeracz serc, cyniczny i rozpustny, zdradliwy i zuchwały jest 
dziś ‒ pomimo upływu lat, a może właśnie dzięki ich upływowi 
‒ wyrazistym symbolem, typem ludzkim, tak jak Faust, Hamlet, 
Edyp, Antygona… 
 Ale jego popularność (temat Don Juana należy od XVII 
wieku do najmocniej obecnych w sztuce) i nieustanna aktualność 
wynika nie tyle z trwałości, stałości tego symbolu, ile ‒ przeciw-
nie ‒ z jego niezwykłej zmienności, migotliwości. Bo Don Juan, 
choć tak wpisany w potoczne wyobrażenia i codzienny język, 
jest zarazem ‒ jak mało która z postaci-symboli zakorzenionych 
w naszej kulturze ‒ figurą wielce enigmatyczną i wieloznaczną.
Kim był naprawdę i dlaczego był taki właśnie? 
 Czy jego stosunek do świata jest tylko bezczelną i wy-
rachowaną grą eleganckiego i ujmującego drania, który bierze 
od życia to, na co ma ochotę, nie licząc się z konsekwencjami, 
ale w efekcie musi za swoje łajdactwa zapłacić karę słuszną 
i nieuniknioną? 
 Czy może w jego postawie ucieleśnia się śmiały, straceń-
czy bunt przeciw normom i zasadom ‒ obyczajowym, religijnym, 
etycznym ‒ które wiążą i łamią człowieka? A kara, która na Don 
Juana spada, jest tylko bolesnym dowodem na to, jak wielką cenę 
płaci się za wolność.
 Ilu twórców sięgających po Don Juana, tyle odczytań, 
interpretacji. O ich charakterze stanowi też czas, w którym się 
ich dokonuje. Bo Don Juan wraca w każdej epoce ‒ jako grzesz-
nik lub bohater, znak upadku albo nadziei ‒ stanowiąc odbicie 
jej problemów, fascynacji, poszukiwań. Nie tylko w sferze sztuki, 
jako że wiecznie młodym Don Juanem zajmuje się także filozofia, 
psychologia, socjologia… 
 A przecież przygody Don Juana zaczęły się zgoła nie-
winnie. I nie była to bynajmniej kwestia etyczna ‒ winy i jej braku, 
ale estetyczna, wynikająca z błahości samej historii, z założenia 
rozrywkowej, wysnutej z ludowych opowieści i hiszpańskich ro-
mansów. Takich, w których jest i żywa fabuła, i zabawa, i morał. 
A choć teatr, który szybko i chętnie uczynił z andaluzyjskiego 
szlachcica swego bohatera ‒ za pierwszą sztukę o Don Juanie uważa 
się komedię Tirsa de Moliny „Uwodziciel z Sewilli i kamienny gość 
„(ok.1630) ‒ stawiał głównie na zabawny kontekst tej historii, pręd-
ko znalazł w niej także źródła dla ważkich pytań i dramatycznych 
dylematów. 
 Już przecież sztuka de Moliny ‒ dominikanina żyjącego 
w Hiszpanii czasów szalejącej inkwizycji, lecz i wielkich wypraw po 
skarby i sławę, wypraw, które zmieniły świat ‒ była znakiem, że w 
postaci Don Juana tkwią sprzeczności mogące być siłą napędową 
głębokich i różnorakich rozważań, zaczynem refleksji i wątpliwości.  

SCENA DLA DOROSŁYCH

| fot. 1: Od lewej: Rafał Hajdukiewicz, Katarzyna Klimek w spektaklu „Don Juan, czyli…”
  fot. 2: Mirosław Kucharski w spektaklu „Don Juan, czyli…” 
  fot. 3: Element scenografii autorstwa Aleksandra Wochromiejewa do spektaklu
  „Don Juan, czyli…”
  fot. Karolina Machowicz
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 „Don Juan, czyli kamienny gość”Moliera (1665) to chro-
nologicznie szósta wersja tej opowieści. Molier pisał ją w pośpie-
chu, ścigając się nie tyle z czasem, ile z własnym losem ‒ dyrektora 
teatru, dramaturga i aktora na łasce dworu ‒ bo był wtedy, po 
walce o Tartuffe’a, narażony na poważne kłopoty. Chciał (i musiał) 
sięgnąć po wątek sprawdzony, temat znany, a więc w założeniu 
bezpieczny i lubiany. Mógł też dzięki temu przenieść do sztuki 
wiele gotowych pomysłów i rozwiązań, improwizowanych scen 
i całych partii dialogu. 
 Ponoć współcześni ‒ może widząc owe szwy konstrukcji 
i biorąc je za łatwiznę, prowizorkę ‒ uznali „Don Juana” za „dzieło 
poronione”, takie ni to, ni śmo… Cóż, okazało się z czasem, że 
właśnie ta dziwna niedookreśloność, pozorna niezborność ele-
mentów, z których sztuka Moliera została złożona, stanowi o jej 
wartości. Otwiera ją na odbiorcę, daje teatrowi okazję do wciąż 
nowych przygód z „Don Juanem”.
 W polskim teatrze korzystano z tej okazji często i z po-
wodzeniem. Nietrudno jednak zauważyć, przeglądając dorobek 
naszej sceny w tej mierze ‒ od spektaklu Bohdana Korzeniewskiego 
w warszawskim Teatrze Polskim (1950) z rolami Czesława Wołłejki 
(Don Juan) i Jacka Woszczerowicza (Sganarel), po inscenizację 
Jerzego Grzegorzewskiego w stołecznym Teatrze Studio (1996) 
z Jerzym Radziwiłowiczem i Janem Peszkiem ‒ że choć bywał 
Don Juan grany jako komedia, to reżyserów i widzów ciągnęło 
raczej ku jego powadze i wadze pytań istotnych. Mocno skądinąd 
związanych z rzeczywistością.
 Tak było i w Szczecinie, gdzie dwukrotnie oglądaliśmy 
„Don Juana”. Wprawdzie przedstawienie Tadeusza Byrskiego 
(1966) rozczarowało powierzchownością, za to spektakl Bohda-
na Cybulskiego (1979) intrygował, skłaniał do dyskusji, budził 
skrajne oceny i emocje. Patrząc na datę tej premiery, można by 
rzec, że były to oceny i emocje wpisane właśnie w tamten czas, 
czas poprzedzający przełom. 
 Skąd taka nośność i żywotność „Don Juana”? Skąd taka 
energia w tej postaci i opowieści o niej?
 Może należałoby rzecz odwrócić i powiedzieć, że to nie 
tyle sama opowieść pobudza naszą wyobraźnię i staje się źródłem 
wciąż nowych dyskusji, ile to, że w opowieści, w postaci Don Ju-
ana ujawnia się po prostu wpisana w ludzką naturę dwoistość 
człowieka. Szukającego oparcia w prawie, dekalogach i zasadach, 
a równocześnie tęskniącego za wyzwoleniem od nich, spełniają-
cego się w anarchii, w marzeniach o przekraczaniu granic. 
 Aleksiej Leliavski [patrz: rozmowa z reżyserem] z dy-
stansem, lecz nie bez zniecierpliwienia mówi o tradycji czytania 
Don Juana przez pryzmat wielkich słów i podniosłych pytań. 
W jego przedstawieniu ‒ z rozmysłem i konsekwencją wpisanym 
w formę teatru lalek ‒ postaci są pomniejszone do wymiaru lal-
ki, lecz pytania, jakkolwiek by się ich wagi Leliavski zarzekał, nie 
tracą przez to na wielkości. I w tym urok tej niezwykłej sztuki, 
że przygody Don Juana ‒ cokolwiek byśmy o nich myśleli i jak je 
rozumieli ‒ stają się naszymi przygodami. Bo choć Don Juanem 
bywa niewielu z nas, to los Don Juana intryguje, niepokoi i pro-
wokuje nas do myślenia z tą samą od wieków siłą.

SCENA DLA DOROSŁYCH

| Notatki z próby” Don Juan, czyli…”, reż. Aleksiej Leliavski
  fot. Karolina Machowicz
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SZPARGAŁYSzpargały

Agata Biziuk

reżyseria:
Agata Biziuk

scenografia: 
Katarzyna Proniewska-Mazurek

muzyka: 
Mateusz Czarnowski

obsada:
Danuta Kamińska – Nóżki oraz Babcia Roztoczka
Katarzyna Klimek – Szpargał
Paulina Lenart – Stópki oraz Pierzak
Edyta Niewińska-Van der Moeren – Mama Szpargał
Rafał Hajdukiewicz – Kuzyn Farfocel
Dariusz Kamiński – Tata Szpargał
Krzysztof Tarasiuk – Nogi oraz Prusak
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| Od lewej na górze: Edyta Niewińska-Van der Moeren, Darek Kamiński
  od lewej na dole: Rafał Hajdukiewicz, Katarzyna Klimek w spektaklu „Szpargały” 
  fot. Przemysław Pielecki  
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O świecie podpodłogowym i nadpodłogowym rozmawiają Agata 
Biziuk i Ada Skrzypek 

Ada Skrzypek: Czy będąc małą dziewczynką, wierzyła pani 
w stworki żyjące w zakamarkach mieszkań?
Agata Biziuk: Oczywiście, że tak. Wierzyłam we wszystko. Co 
wieczór, zasypiając, przyglądałam się intensywnie zabawkom 
w pokoju, próbując przyłapać je na życiu osobistym. Byłam pew-
na, że mają własne państwo, demokrację i rządzą się własnymi 
prawami. Wiedziałam, że gdy tylko zamknę oczy, zaczną się 
poruszać.

A co było iskierką, która nadała życie Szpargałom? 
Na trzecim roku studiów odbywały się warsztaty z twórczości 
dziecięcej, na których tworzy się krótkie spektakle. Moim na-
uczycielem i mistrzem był Wojciech Szelachowski, specjalista 
w teatrze autorskim dla dzieci. To on polecił mi napisać wła-
sny tekst i wykrzesać z siebie dziecięcy świat. Muszę przyznać, 
że jestem bałaganiarą i bardzo często zastanawiam się, gdzie 
zawieruszyły się moje skarpetki. Wpadłam na pomysł, że tak 
naprawdę to stworki mieszkające pod podłogą przywłaszczały 
sobie wszystko, co zgubiłam. Tak narodziła się rodzina Szpar-
gałów, świat podpodłogowy i nadpodłogowy.

A samo słowo „szpargały”? Brzmi dość magicznie i zagadkowo.
W moim domu często mówiło się „posprzątaj te szpargały”, „za-
bierz stąd te szpargały”. Szpargały, czyli rzeczy, które zaśmiecają 
dom i są zupełnie niepotrzebne. Dlatego w spektaklu Szparga-
ły również żyją w poczuciu odrzucenia. Powstały z różnych, 
przypadkowych przedmiotów, często niedoskonałych. Ale przy 
okazji tej swojej niedoskonałości tworzą bardzo zwartą, mocno 
związaną ze sobą rodzinę. Pełną miłości, uczuć i ciepła. 

Każdy ze stworków ma swój własny, oryginalny charakter. 
Z którym z nich utożsamia się pani najbardziej?
Jako autorka scenariusza utożsamiam się ze wszystkimi Szpar-
gałami. Każda z postaci jest nacechowana pewnymi moimi za-
chowaniami. Bywam kuzynem Farfoclem, mam kompletnie 
negatywne nastawienie do rzeczywistości. Czasem jestem też 
Mamusią Szpargała, mocno nadopiekuńczą i lekko rozhistery-
zowaną. Dużo też we mnie z małego Szpargałka, czyli stworzenia 
poszukującego, pełnego wiary, nadziei i radości wewnętrznej. 

A dzieci? 
Dzieci najmocniej utożsamiają się właśnie ze Szpargałkiem. 

Najważniejsza jest szczerość

My dzielne Szpargały 
Z kurzu powstajemy!

(Hymn Rodziny  Szpargałów) 

Agata Biziuk – reżyser, dramaturg i dramatopisarka, zało-
życielka Nieformalnej Grupy Avis, absolwentka reżyserii na 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Praco-
wała m.in. jako dramaturg i asystent reżysera przy spektaklu 
„Ondyna” (Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, 
reż. Marian Pecko). W listopadzie 2007, pod szyldem Niefor-
malnej Grupy Avis, w Teatrze Wytwórnia w Warszawie odby-
ła się premiera autorskiego spektaklu Agaty Biziuk „Kukułka” 
(spektakl trafił do repertuaru Teatru Studyjnego w Łodzi, 
a w sezonach 2008/2009/2010 do repertuaru łódzkiego Teatru 
Nowego im. Kazimierza Dejmka). „Kukułka” zdobyła wiele nagród 
(m.in. Grand Prix na festiwalu „X-off ” w Gliwicach oraz wyróż-
nienie w konkursie TVP Dolina Kreatywna).
W maju 2008 w Teatrze Muzycznym w Gliwicach odbyła się pre-
miera spektaklu „Prometeusz” w jej reżyserii i adaptacji (kopro-
dukcja z teatrem Adama Walnego; wyróżnienie na Gliwickich 
Spotkaniach Teatralnych w konkursie „Nowe Inspiracje”).
W czerwcu 2009 miała miejsce premiera spektaklu „Horror Vacui” 
będącego koprodukcją Teatru Nowego w Łodzi oraz Białostockiego 
Teatru Lalek.
Agata Biziuk tworzy także spektakle dla dzieci i młodzieży w in-
stytucjonalnych teatrach lalek. Jej ostatnie przedsięwzięcia tego 
typu to „CDN” Marty Guśniowskiej zrealizowany w Białostoc-
kim Teatrze Lalek oraz „Tygryski” Joanny Papuzińskiej z Teatru 
Lalka w Warszawie. Oba powstały w 2008 roku. W 2010 roku 
zostały wystawione „Białe baloniki” Magdaleny Fertacz (premiera 
w Teatrze Pinokio w Łodzi) oraz multimedialny spektakl „Rejs na 
Jawę” będący koprodukcją łódzkiego Teatru Pinokio i Muzeum 
Kinematografii w Łodzi.
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| Agata Biziuk, autorka i reżyser spektaklu „Szpargały” 
  fot. Przemysław Pielecki
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Obserwując jego relacje z rodzicami, problemy i przemyślenia, 
widzą w nim siebie. W spektaklu pokazujemy, że troska i mi-
łość rodziców do dziecka może być wyrażana również poprzez 
gniew i kary. Zauważyłam, że najważniejszym momentem dla 
maluchów jest walka Szpargałka z Pierzakiem. Dla dzieci takim 
„pierzakiem” jest pierwsze pójście do przedszkola, szkoły. Taka 
próba sił w nowym, przełomowym momencie w życiu. Ale jak 
się potem okazuje – nie taki pierzak straszny…

Bardzo zaintrygował mnie Prusak. Jest Niemcem.
„Szpargały” stworzone na studiach były krótką, piętnastomi-
nutową etiudą. Aby nadawała się na scenę Pleciugi, musiałam 
ją rozwinąć. Prusak narodził się po mojej przeprowadzce do 
Szczecina. Kiedyś siedziałam na deptaku Bogusława, myśląc 
nad sposobem, w jaki można urozmaicić świat podpodłogowy. 
W pewnym momencie przeszła koło mnie grupa niemieckich 
turystów. Na kolanach trzymałam encyklopedię owadów otwartą 
akurat na prusaku. Zbieżność wydarzeń bardzo mnie rozbawiła 
i postanowiłam wykorzystać ją w spektaklu. Tak powstał Prusak, 
który pomimo tego że operuje jedynie prostym „Ja, ja”, bardzo 
wiele wyraża.

Jak pani to zrobiła, że podczas spektaklu zarówno dzieci, jak 
i dorośli śmiali się do rozpuku?
Zawsze, gdy tworzę, szukam w sobie dziecka i wrzucam na scenę 
wszystko to, co mnie bawi. W „Szpargałach” jest dużo dowcipów 
slapstickowych wykorzystywanych w komediach z Charliem 
Chaplinem, Flipem i Flapem. Również aktorzy mają świetne 
pomysły i czasami aż mi wstyd, że śmieję się z własnych prób. 

W „Szpargałach” poruszane są również trudniejsze tematy. 
Kłótnie w rodzinie, zdrady, gniew, kradzież. Tematy dosyć 
mocne dla młodej publiki.
Dobra sztuka to sztuka wielopłaszczyznowa. Uważam, że teatr nie 

dzieli się na ten dla dzieci i dla dorosłych. Dzieli się na dobry i zły. 
Dzieciaki trzeba konfrontować z trudnymi określeniami. Spektakl 
musi uczyć, rozwijać, nie może tylko bawić. Dzieci rozmyślają 
o rzeczach poważnych i chcą o nich poważnie rozmawiać. Wyda-
je mi się, że nie lubią być traktowane po dziecięcemu. W tworze-
niu rzetelnego teatru najważniejsza jest szczerość i umiejętność 
poruszania tematów lżejszych i tych trudniejszych.

Czy „Szpargały” pojawią się ponownie w repertuarze? 
„Szpargały” wracają w lutym. Mam nadzieję, że będą się pojawiać 
w repertuarze i znajdą sobie tutaj miejsce.

W tej chwili, pracuje pani nad nowym projektem z aktorem 
Rafałem Hajdukiewiczem. Może nam pani zdradzić szczegóły?
W repertuarze Pleciugi pojawi się wkrótce monodram Rafała 
Hajdukiewicza „Szczur”. Będzie to tekst bardzo dobrze zapo-
wiadającego się dramaturga Szekeniuka. Spektakl stricte dla 
dorosłych, ale z wykorzystaniem lalek i multimediów. Opowiada 
o cienkiej granicy pomiędzy człowieczeństwem a zezwierzę-
ceniem. Ujawnia, jak łatwo możemy się zeszczurzyć, a nasze 
priorytety mogą zostać zachwiane przez sytuacje, które nas spo-
tykają. W spektaklu są dwie postacie, w które wciela się jeden 
aktor. Myślą odmiennie, patrzą całkiem inaczej na rzeczywi-
stość, jednak w pewnym momencie stają się ze sobą zbieżne. 
Nad muzyką pracuje Borys Sawaszkiewicz, wizualizacje tworzy 
Maciej Mizgalski, Rafał Hajdukiewicz gra, ja reżyseruję. Premiera 
w grudniu.

Kuzyn Farfocel : Chodź pokażę ci moje skarby!
Szpargał : Jakie skarby?

Kuzyn Farfocel : No moje! 
Szpargał : Gdzie? 

Kuzyn Farfocel : No tam!
(fragment dialogu pod podłogą pewnego dnia) 

Tata Szpargał : Ile razy ci mówiłem, żebyś nie 
zakurzał na górę?
Szpargał : Ale tato!

Tata Szpargał : No ile? Pytam!
Szpargał : Za dużo.

(fragment dialogu pod podłogą pewnego dnia) 
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| Z przodu Rafał Hajdukiewicz, za nim Katarzyna Klimek,
  próba spektaklu „Szpargały”
  fot. Przemysław Pielecki
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Pierzak i Paulina Teresa Lenart
Pierzak! Wiadomo! Jestem jedynym stworzeniem zdolnym do niszczenia 
kurzu i Szpargałów. Należę do Mafii Czystości, na czele której stoi warczący 
i bezwzględnie wciągający Don Odkurzacz. Razem z moimi kumplami: 
Chudym Pronto i Ciffem Rozpylaczem polujemy na naszych odwiecznych 
wrogów: Rdzawą Bakterię, Lepkie Gluty i wszelkiego rodzaju Szpargały. 
W tajemnicy mogę Wam zdradzić, że właśnie dostaliśmy anonimową ku-
rzodepeszę zawierającą ścisłe dane dotyczące lokalizacji jednego z nich. Czas 
na wielką „czystkę”!!!

Dialogi spod podłogi

Auh!  Auh!  Auh!  Auh! 
Tragedia, tragedia!

Auh!  Auh!  Auh! Auh !
(Mama Szpargałowa) 

Mamo przestań bo się poplączesz!
(Szpargał) 

Ja. Ja. Ja. Ja. 
(Prusak)
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Wujek Farfocel i Rafał Hajdukiewicz
– Jaki jesteś, Farfoclu, w sensie charakteru?
– Nie twoja sprawa, jaki jestem. I guzik mnie obchodzi, że ktoś chce coś 
o mnie wiedzieć, jasne? A co? Na kilometr czuję, że nie to cię interesuje! Nic 
ci nie powiem ani o życiu pod podłogą, ani o moim skarbcu, ani o skarbach, 
które podwędziłem ludziom, ha!
– Co myślisz o świecie ludzi?
– A co mam o nich myśleć, skoro oni o mnie nie myślą, ba! nie chcą nawet 
zauważyć kogoś takiego jak ja! Ludzie i ich cały świat to największa zakała, 
o! Dlatego trzeba małego kulka przeciwko wrogom buntować, żeby wiedział, 
co dobre!
– I czemu czepiasz się małego Szpargała?
– Bo musi być twardym kulkiem, a nie szpargalinką! Tak było za pradziada, 
dziada i za mojej egzystencji, bo we mnie jeszcze krew młoda, a poza tym 
młody powinien mieć idola godnego naśladowania, o!

Babcia Roztoczka i Danuta Kamińska
Jestem Babcią Roztoczką. Nie wzbudzam entuzjazmu w Szpargałowej Ro-
dzinie. Moje wizyty nie są mile widziane – a bo temu coś wytknę… tamtej 
przygadam, no i oczywiście  zawsze mam racje! Z Dziadkiem Farfoclem 
sporo razem przeżyliśmy i nic już mnie specjalnie zaskoczyć nie może. Kolejne 
przykurzenie w Rodzinie to dobra okazja, aby przekąsić mułaka ‒ pycha!

Prusak i Krzysztof Tarasiuk
Żyję sobie w swoim wspaniałym świecie. Nikt mi nie pomaga, nikt mi nie 
przeszkadza i nie dopuszczam do tego świata nikogo, ale spotykam różne 
postaci na swojej drodze. 
Jestem trochę taki, jak dawni opowiadacze, którzy chodzili od wioski do wioski 
i opowiadali makabreski. Na wschodzie zimową porą chodzili tacy opowia-
dacze. Mam swoją bajkę i już. Czasem wchodzę w rzeczywistość innych 
postaci, ale wtedy, ci inni mi zawadzają, przeszkadzają. Ja, Prusak, jestem 
przede wszystkim bardzo głodny, szukam pożywienia, chciałbym coś zeżreć, 
zjeść,  powąchać. 
Jestem Prusakiem i chcą być na scenie, dużo, dużo na scenie. A co ja jem? Jak 
to co! Kulkę gnojową!

Tacie wydaje się, że poza nasza szparą
w podłodze nic innego nie istnieje…

(Szpargał) 

|   fot. Przemysław Pielecki
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Mama Szpargał
i Edyta Niewińska-Van der Moeren 
Ja mama szpargałowa jestem ciągle niedojrzała, niedorosła i zbzikowana. To 
mi się podoba i tak naprawdę chcę tkwić w tej mojej niedorosłości. Ja wiem, 
że to jest problem i wiem , że tak jest , bo mój synek Szpargał często mi mówi 
– Mamo, kiedy ty wreszcie dorośniesz. Reakcje na moje zachowanie, mojego 
dziecięcia dają mi do zrozumienia, że ja chyba tak mam. To znaczy jest to 
prawda co mój syn mówi i tak ze mną jest w istocie. 
Boję się o mojego Szpargałka, z drugiej strony chcę, żeby przeszedł przyku-
rzenie. To na pewno uczyni go dojrzalszym i mądrzejszym. Z jednej strony 
chcę, by przeszedł taką drogę, z drugiej żal mi synka, bo wiem, że to będzie 
trochę „ bolało”. Boję się. 
W mężu mam oparcie… wydawałoby się średnie, ale w ekstremalnych sytu-
acjach mąż mi się sprawdził. Dobrze mi w świecie szpargałowym. Mogę tu 
szaleć, wariować, skrywać się i wychodzić w najmniej spodziewanych mo-
mentach. Ja lubię ten mój kurzowy, alergiczny świat . 

Szpargał i Katarzyna Klimek
Jestem małym, sprężystym Szpargałem i bardzo, ale to bardzo chcę się dostać 
nad podłogę. Tam żyją ludzie i ja chcę do nich wyjść, poznać ich. Ludzie są 
w końcu naszymi przyjaciółmi, dają nam prezenty i w ogóle. Chcę poznać 
ludzi, ale mojemu Tacie  Szpargałowi bardzo się to nie podoba. Wkurza 
się zawsze, gdy próbuje się stąd, spod podłogi wydostać. Rodzice bardzo się 
o mnie martwią… Za bardzo. Nie wiedzą, że ja mam swoje potrzeby. Tak , 
tak , świat Szpargałów jest piękny, jest sprężysty. Pod podłogą jest wspaniale 
i cudownie. Mamy tam swoje skarby, mamy kurzaki…  Babcia Roztoczka jest 
super, szkoda, że tak rzadko nas odwiedza. I jeszcze słowo do pani reżyser… 
Czy ja będę miał kiedyś jakieś szpargałowe rodzeństwo? A jeżeli chodzi o nasz 
hymn… To na pamięć zna go tylko dziadek.

Tata Szpargał i Dariusz Kamiński
„No spójrz tylko na mnie! No spójrz!!! Jak ja wyglądam? Jak jakaś lalka! Wy-
daje mi sie, że jestem poważny… ale kiedy patrzę na siebie w lustrze, (przy 
goleniu) to muszę mocno uważać, żeby się nie zaciąć. A ten żółty jesienny miś 
na mojej kamizelce wydziergany przez żonę przypomina mi, że nawet ona 
nie traktuje mnie poważnie. Ale to nic… mimo wszystko chcę być wzorem 
dla mojego synka ‒ Małego Szpargała. Bo przecież kocham go jak nikt inny 
na świecie! Ale wiem też, że nie mogę okazywać mu słabości i muszę wpoić 
mu kilka życiowych zasad, dzięki którym łatwiej wejdzie w dorosłe życie. 
Każdy przecież musi przejść kiedyś swoje «przykurzenie», żeby móc poruszać 
się nie tylko w bezpiecznym świecie Szpargałów, lecz także w bezwzględnym 
świecie dorosłych ludzi”.
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Iga Van der Moeren, lat 9
Wzięła udział w nagraniach, które jako prezentacje multimedialne 
uzupełniły spektakl sceniczny dla dzieci „Zuzu i Lulu” w Teatrze La-
lek „Pleciuga”. O wrażenia i wspomnienia spytała Violina Janiszewska

Violina Janiszewska: „Zuzu i Lulu” to, mówiąc w skrócie, 
historia lalek, które ożyły. Czy twoje lalki ożywają, kiedy za-
sypiasz?
Iga Van der Moeren: Nie wiem. To bardzo możliwe. 

Małymi kroczkami, ale robisz w teatrze coraz więcej rzeczy.
Widziałam cię na próbach, teraz wzięłaś udział w nagraniach. 
To dlatego, że bardzo lubię obserwować pracę reżysera i akto-
rów. Często siedzę i rysuję ich w czasie pracy. Później dostają 
ode mnie te rysunki i bardzo są nimi zaskoczeni. 
A próby… Czasami fajnie jest być na próbach, czasami nie, bo 
dobrze jest też, gdy spektakl jest niespodzianką, takim sekre-
tem. Ale dobrze też pochwalić się tym, że się coś wcześniej zna, 
że się wie, co się za chwilę wydarzy. To też przyjemne.
 

Reżyseria: 
Katarzyna Klimek 
i Edyta Niewińska-Van der Moeren

Scenografia: Emilia Łapko

Muzyka: Piotr Klimek

Projekcje multimedialne: Piotr Krężel 

Występują: Katarzyna Klimek, 
Edyta Niewińska – Van der  Moeren

W nagraniach udział wzięli: Iga Van der Moeren, 
Ada Van der Moeren, Gabrysia Klimek, Jan Klimek

Spektakl przeznaczony dla dzieci od 1 roku do 5 lat. 
Premiera 1 czerwca 2011 roku
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| Od lewej: Katarzyna Klimek, Edyta Niewińska-Van der Moeren
  fot. Karolina Machowicz

Najprzyjemniejsze 
są brawa

ZUZU i LULU
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Zapewne byłaś na spektaklu „Zuzu i Lulu”. Jak wrażenia? 
To było fajne przeżycie. Uważnie obserwowałam publiczność 
i jej reakcje. Niektórzy się śmiali, niektórzy byli poważni. Jeszcze 
inni po prostu oglądali spektakl, ale odbiór był pozytywny. 

Ty i kilkoro młodszych dzieci wzięliście udział w nagraniach, 
które później były wyświetlane i w ten sposób wykorzystane 
w spektaklu. Jak było, Iga?
Praca przy nagraniach była przyjemna, ale była też trudna. 
Czasami trudno mi było wykonywać ruchy i gesty, które aku-
rat były potrzebne do nagrania. Niektóre sceny trzeba było 
powtarzać wiele razy. Fajnie było nagrywać sceny z królikiem, 
ale złapać go później było bardzo trudno. Spacerowałam też 
z psem, karmiłam go kabanosami i dawałam pić. Razem ze mną 
występowali moja siostra Ada, ma 4 lata, Gabrysia, koleżanka, 
która też ma 4 lata, i Jasio, który ma 3 latka. Oni są młodsi ode 

mnie i czasami byli bardzo dziecinni i ja na tych nagraniach 
też czuję się tak, jakbym była trochę młodsza. 

A skąd pomysły na to, co robić, jakie scenki powinny się po-
jawić na nagraniach?
Najwięcej wymyśliła moja mama i Kasia, ale i mi udało się 
zaproponować parę rzeczy, czasami bardzo fajnych. Historia 
„Zuzu i Lulu”, kiedy ją pierwszy raz usłyszałam, była bardzo 
interesująca, później, wiadomo, już trochę mniej. 

Czy można powiedzieć, że jesteś aktorką?
No…prawie, ale najbardziej chciałabym zagrać na scenie tak 
naprawdę. Kiedy pierwszy raz przyszłam na spektakl „Zuzu 
i Lulu”, to miałam ogromną tremę, ale teraz jest dużo mniejsza. 
Najprzyjemniej było wtedy, gdy po spektaklu stanęłam przed 
publicznością i się ukłoniłam. To było bardzo fajne, ale zdarzyło 
się tylko dwa razy. Chciałabym częściej.

Kogo najbardziej chciałabyś zagrać?
Kiedy będę miała 10 lat, chciałabym występować w takich 
spektaklach pełnych magii, jak Harry Potter. W spekta-
klu o czarach, ale nie o czarownicach, tylko czarodziejach. 
I w takich filmach mogłabym grać w przyszłości. 

A jak oceniasz mamę? 
Podobało mi się, jak występowała, ale teraz chciałabym, aby 
zrobiła coś dla starszych. Może drugą część „Zuzu i Lulu”, dla 
starszych dzieci.

Iga, wiesz co, podpowiedz to swojej mamie, bo to jest znako-
mity pomysł. Taka odcinkowa „Zuzu i Lulu”. 

| Iga Van der Moeren
  fot. archiwum prywatne
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Magdalena Gardas 

 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu to instytucja 
wyjątkowa. Funkcjonujący od 1984 roku ośrodek skupia 
wielu specjalistów zajmujących się szeroko pojmowaną 
sztuką dla dzieci i młodzieży – pedagogów, artystów, in-
struktorów teatralnych i muzycznych, krytyków i naukow-
ców. Głównym celem Centrum jest inspirowanie twórczości 
dla dzieci i młodzieży oraz promowanie wartościowych 
zjawisk artystycznych i nowatorskich form edukacyjnych 
związanych z propagowaniem kultury i sztuki. 

Sztuka dla dziecka – tradycja we współczesności

 Jednym z projektów od kil-
kudziesięciu już lat cyklicznie odby-
wających się w Poznaniu jest Biennale 
Sztuki dla Dziecka. Tegoroczne, 18. 
Biennale odbywało się pod hasłem: 
„Sztuka dla dziecka – tradycja we 
współczesności”.
 Miałam przyjemność uczest-
niczyć w warsztatach artystycznych dla 
kompozytorów i animatorów sztuki 
– pod tym samym tytułem, odbywa-
jących się w listopadzie 2010 roku. 
W warsztatach udział wzięli muzycy 
i pracownicy różnego rodzaju ośrod-
ków kulturalnych z całej Polski. Grupę 
kompozytorów opieką merytoryczną 
objęli prof. Lidia Zielińska, poznańska 
kompozytorka, specjalistka od elek-
troniki i multimediów, oraz kompozy-
tor i kontrabasista Tadeusz Wielecki. 
Animatorzy trafili pod skrzydła psycholożki Aleksandry 
Chomicz, organizatorki projektów międzynarodowych, 
m.in. „KOLOROFON: dialog między współczesną sztuką 
wizualną a światem dziecka”, oraz Antoniego Xaviera – od 
dziesięciu lat związanego z teatrem i sztuką performance 
stażysty Comedia del’Arte, instruktora zajęć teatralnych 
w Teatrze Brinca, realizatora wielu projektów z zakresu 
sztuki. Warsztaty odbywały się w małych zespołach twór-
czych. Metody takie jak „burza mózgów” czy pokaz pro-
cesu – konkretnego warsztatu pod hasłem „Choreografia 
dźwięku” – były niezwykle inspirującym doświadczeniem. 
 Organizatorzy całego przedsięwzięcia założyli, 
że po trzech dniach intensywnej pracy powstaną pomysły 
konkretnych zajęć (warsztatów, instalacji czy minispektakli 
dla dzieci w wieku przedszkolnym).

Wszystko szumi i chlupocze

 Pracowałam nad projektem „Wszystko gra?” wraz 
z dwiema paniami: kompozytorką Nikolet Burzyńską oraz Syl-
wianą Firin-Gramowską, animatorką sztuki i edukatorką dramy. 
Udało nam się wymyślić działania, które lekko zmodyfikowane 
mogą stanowić materiał przydatny zarówno nauczycielowi 
przedszkolnemu, jak i osobie pracującej ze starszymi dzieć-
mi. Pomysł został doceniony przez zespół oceniający prace 
uczestników zeszłorocznych warsztatów, dzięki czemu mógł 
zostać zrealizowany podczas Finału Biennale odbywającego 
się w październiku 2011 roku.
 Tematem instalacji jest różnorodność faktur w muzyce 
i przedmiotach, jej celem – rozbudzenie wyobraźni dziecka za 
pomocą stymulowania jego zmysłów, szczególnie słuchu i dotyku 

oraz pobudzenie wrażliwości na dźwięki 
poprzez zabawę.  Przestrzeń podzielo-
na jest na cztery odrębne boksy – każdy 
z nich zaaranżowany w inny sposób: je-
den to świat metalu z mnóstwem blach, 
garnków, dzwonków, a nawet… trze-
paczek do ubijania piany; drugi – świat 
wody i wszystkiego, co chlupoczące (nam 
– prowadzącym – podczas budowania sce-
nografii najtrudniej było napełnić wodą 
dmuchany materac tak, aby chodząc po 
nim, można było wydawać dźwięki, na 
szczęście – udało się!); świat kolorowej 
i różnorodnej szorstkości wypełnił trzeci 
boks – znalazły się tu szczotki ryżowe, pa-
pier ścierny, gumowe piłki z wypustkami 
i sztuczny trawnik; czwarta przestrzeń była 
zaś światem delikatnym i zwiewnym – wy-
pełnionym miękkimi materiałami, koły-
szącymi się lekko piórkami i poduchami. 

Dzieci, przemierzając po kolei każdy z boksów, mogły bawić 
się znajdującymi się w nich przedmiotami, starając się dopaso-
wać wydobywane z garnków, kubeczków z wodą czy szczotek 
dźwięki do muzyki sączącej się z głośników. Nikolet Burzyńska 
stworzyła niezwykłe kompozycje, które w doskonały sposób 
oddawały faktury poszczególnych przestrzeni. Na zakończe-
nie zajęć dzieci mogły wyrazić swoje opinie odnośnie do faktur 
i dźwięków, z którymi miały do czynienia, a ich trafne i celne 
skojarzenia uświadomiły mi, że w rzeczy samej: „Wszystko gra!”, 
a już najbardziej – dziecięca wyobraźnia.
 Podczas Finału Biennale Sztuki dla Dziecka odbyło 
się więcej tego typu zajęć przygotowanych przez uczestników 
warsztatów dla kompozytorów i animatorów sztuki – o ich prze-
biegu można przeczytać na stronie Centrum Sztuki Dziecka: 
www.csdpoznan.pl.

Wszystko gra? Warsztaty i Biennale 
w poznańskim Centrum Sztuki Dziecka 

24 | Wszystko gra? – instalacja muzyczna 
  fot. Krzysztof Dziemian
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Pleciugowa agora
Magdalena Gardas 

 Plac Teatralny coraz bardziej upodabnia się do agory 
– usytuowany w centrum miasta, otoczony zielenią, z funkcjo-
nującą latem fontanną, mnóstwem przytulnych do siedzenia 
miejsc i kawiarnią – w sposób naturalny stał się przestrzenią 
do spędzania wolnego czasu.

Plac Teatralny i Dzień Dziecka

 Chcąc pielęgnować tę przyjazną atmosferę panują-
cą wokół naszego budynku, postanowiliśmy przenieść część 
działań na zewnątrz. Pierwszą okazją do tego, aby zaprosić 
mieszkańców Szczecina do wspólnej zabawy, był Dzień Dziecka. 
Dwa dni ostatniego majowego weekendu przeznaczyliśmy na 
stworzenie małej „dziecięcej wioski” na terenie wokół teatru. 
Naczelnym hasłem wszyst-
kich aktywności zostało: 
„Codziennie jest dzień dziec-
ka!”. W myśl tego chcieliśmy 
przypomnieć, że dzieci ważne 
są każdego dnia, a najcenniej-
szym darem, który możemy 
im sprezentować, jest wspól-
nie spędzony czas. Na terenie 
znajdującym się koło placu 
zabaw stanęły namioty – 
w nich przez dwa dni odby-
wały się różnego rodzaju za-
jęcia: pracownicy Pleciugowej 
pracowni plastyczno-krawiec-
kiej zorganizowali warsztaty 
tworzenia pacynek; przedsta-
wiciele firmy Pazim przygotowali skomplikowany tor prze-
szkód, na którym odbywały się wyścigi… kapsli; organizatorki 
Pajdokracji – rodzinnych niedziel w Piwnicy Kany – przygoto-
wały twórcze warsztaty dla dużych i małych, podczas których 
przy użyciu kolorowych taśm i folii powstały przepiękne kom-
pozycje oglądane potem przy pomocy rzutnika. Oprócz tego 
na zajęciach powstały zabawne i kolorowe portrety rodzinne. 
Studenci z zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Dydaktyków 
Matematyki odkryli przed dziećmi sekrety składania papieru 
– zajęcia z origami okazały się ciekawą propozycją nawet dla 
najmłodszych. Wszystko to odbywało się wśród rozchodzących 
się dookoła zapachów ze stoiska piekarniczego firmy Asprod, 
a towarzyszyło temu czytanie wierszy i bajek wybranych i wy-
konywanych przez aktorów „Pleciugi”.
 Tego typu wydarzenie, odbywające się na świeżym 
powietrzu, będące propozycją programową dla szczecinian, 
zostało niezwykle ciepło przyjęte.

Rozpoczęcie sezonu – gdzie? Na placu Teatralnym!

 Naturalną koleją rzeczy było rozpoczęcie nowego 
sezonu artystycznego poza budynkiem Pleciugi. W nie-
dzielny poranek wrześniowy pojawiło się przy fontannie 
kilka stoisk: przy jednym z nich odbywały się warsztaty 
plastyczne, przy drugim malowanie dziecięcych twarzy 
w najróżniejsze wzory. Były również konkursy prowadzone 
przez Pirata ‒ pana Zbyszka Wilczyńskiego. Jedną z konku-
rencji na przykład był wyścig… w fontannie – na szczęście 
żadne z dzieci nie zmoczyło ubrania, ścigały się bowiem 
małe plastikowe pojazdy uwiązane na długich sznurkach.
Dodatkową atrakcją naszego świętowania była aukcja ele-
mentów scenografii i lalek z dawnych przedstawień „Pleciu-
gi”, których już nie ma w bieżącym repertuarze. Te niezwykłe 
przedmioty, będące – jakby nie patrzeć – znakami historii, 

bardzo szybko znalazły no-
wych właścicieli. Podczas 
aukcji zostały wylicytowane 
między innymi: marionetka 
Chinka ze spektaklu „Sło-
wik” z roku 1985, stragany 
ze spektaklu „Muszka” z 2002 
roku (będą stanowić element 
dekoracyjny w jednym ze 
szczecińskich przedszkoli) 
oraz Tygrysek z przedsta-
wienia „Tygrysek i piraci” 
z 1992 roku. 
 Na zakończenie tego 
wydarzenia zaprosiliśmy 
szczecinian na spektakl pt. 
„Proszę słonia” przygotowa-

ny przez dzieci biorące udział w wakacyjnych półkoloniach 
organizowanych przez Pleciugę.

Zimowy czas odpoczynku

 Teatralna agora na dobre wkomponowała się 
w przestrzeń miejskiego odpoczynku. Plac Teatralny po 
tym, jak trzeba było wyłączyć na zimę fontannę, chwilowo 
zamarł, ale ta sytuacja już wkrótce się zmieni. Przed nami 
zima i świąteczny czas – z tej okazji przygotowaliśmy kilka 
niespodzianek. Tymczasem – po długich i mroźnych space-
rach –proponujemy wstąpić do Cafe Pleciuga, by rozgrzać się 
gorącą czekoladą, posilić kawałkiem pysznego ciasta i miło 
spędzić czas w cieple naszej teatralnej siedziby.

czyli przyjazna przestrzeń 
placu Teatralnego
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| Dzień Dziecka przy Teatrze Lalek „Pleciuga” 
  fot. Aneta Gapińska
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Tajemnice wróżki Zapodziewanny
Odcinek 5

KROPELEK

– Ojej! – zawołała Ludwiczka, bo poślizgnęła się na brzegu 
wody. Straciła równowagę, zachwiała się i… prawie wpadła 
do jeziora…
– Musisz bardziej uważać! – Zapodziewanna chwyciła ją 
w ostatniej chwili za rękę. – Woda bywa zdradliwa!
– Dziękuję – odetchnęła z ulgą dziewczynka. – To było nie-
bezpieczne. A to co? – zaskoczona nie mogła oderwać oczu od 
tafli wody. Nagle pochyliła się i złapała coś…
– No co jest! Nie wolno więzić Kropelka! – wykrzyknął ma-
leńki stworek, przepychając się między jej palcami. A kiedy 
Ludwiczka otworzyła dłoń, wziął się rękami pod boki i burknął:
– Jak ktoś jest większy od ciebie, to zaraz musi to wykorzystać.
– Przepraszam… – zawstydziła się dziewczynka i zaraz zapytała:
– Kim jesteś?
– Nazywam się Kropelek! To chyba widać! – złościł się maluch 
i tupał nogami w dłoń dziewczynki.
– Może widać, ale ja… nie znam się na wodnych stworkach – 
zmartwiła się. – Nigdy wcześniej tu nie byłam…
Kropelek trochę się uspokoił. Posmutniał, usiadł na 
jej dłoni i westchnął ciężko.
– Nie gniewaj się na mnie – Ludwiczka 
myślała, że się na nią obraził.
– Nie gniewam się. Jestem smutny, bo 
poniosłem ogromną stratę – odpowie-
dział.
– O! To zupełnie tak jak ja! Straciłam 
moją ukochaną piłkę, którą dostałam 
na urodziny! – zawołała, myśląc, że się 
zrozumieli.
– Piłkę?! – oburzył się maluch. – Pił-
kę! Przecież to zabawka. Zabawkę 
można kupić, a moja strata… – 
i zapłakał.
– Nie płacz, Kropelku – pociesza-
ła go dziewczynka.
– Widzisz, Ludwiczko… Mia-
łem przyjaciółkę. Najpięk-
niejszą Kropelkę na świe-
cie… – westchnął. 
– Co się z nią stało? I dla-
czego była najpiękniejsza? 
Przecież wszystkie kropelki 
są takie same – uśmiechnęła 
się pod nosem.
– Jak śmiesz tak mówić! To 

ludzie są tacy sami! Każdy ma ręce, głowę, nogi! – rozgniewał 
się. – Każda Kropelka na świecie jest inna… A moja miała 
maleńki kawałek piórka w sercu… – złagodniał. – Teraz zostało 
mi tylko piórko…
– Dobrze już, dobrze – spoważniała Ludwiczka. – Opowiedz, 
co się stało.
– Wyobraź sobie letni dzień… Słońce świeci, ptaki śpiewają, jest 
cicho i przyjemnie… Wypoczywamy z moją Kropelką na liściu, 
uważamy, żeby leżeć w cieniu… Potem wskakuję do wody, by 
trochę popływać… Daję nurka, wynurzam się, a mojej przyja-
ciółki… nie ma!… Na liściu leży tylko małe piórko – westchnął 
ciężko wodny stworek…

– Co to znaczy? – dziewczynka otworzyła szeroko 
oczy. – Ktoś ją porwał?
– Nie przerywaj co chwila, to się dowiesz – uspokoiła 
ją Wróżka.
– To długa historia… Jeśli masz dość czasu, to opo-
wiem…
– Zapodziewanno! Czy możemy posłuchać Kropel-
ka? – Ludwiczka zarumieniła się z emocji.
– Oczywiście – uśmiechnęła się Wróżka i usiadły 
obie wygodnie na trawie…

Mariola Fajak-Słomińska

| Mariola Fajak-Słomińska jako Zapodziewanna
  fot. Karolina Machowicz 
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Zapraszam miłych gości!

Witajcie! Witajcie! 
Ale impreza! Fiu! Fiu!

Zapraszam na wspaniały, 
urodzinowy tort. 

Urodziny to wyjątkowy dzień, 
wyjątkowe święto.

Uwielbiam urodziny!
Jak to dobrze, że Pleciuga 

jest z nami już tyle lat!
100 lat! 
100 lat!

Zapraszam do kolorowania.
Trala la, trala la 

kto zje tort?
chyba ja!

Diagram 
Gram …

Dia…
No taka zabawa słowami. 

Wykreślcie w poziomych rzędach 
wyrazy, które w jakiś sposób związane 

są z tym numerem Gabita.
Później uporządkujcie ponumerowane 

kratki z  literami od 1 do 13. To 
znaczy… wpiszcie w miejsce poniżej 

diagramu i odczytajcie hasło. 
O rany! Czy ktoś rozumie, o czym ja 

mówię?!
Pa!

J

B J
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No to zaczynamy. 

Gra planszowa. Ale zaraz, zaraz…
A pionek, a kostka? Wiem! Pionkami mogą 

być guziki. Gdzie ja znajdę jakiś guzik?
A kostką do gry mogą być małe karteczki, na 

których napiszemy cyfry od 1 do 6.
Odwrócimy kartki cyframi w dół i będziemy 
losować. Jaką cyfrę wylosujemy, tyle oczek do 
przodu, w naszym podpodłogowym świecie 

będziemy przesuwać się w grze.
A jak ktoś ma kostkę, to używa kostki.

Dobrze, ale co tu robią te prusaki?
Te buciki i gwoździe. 

Wiem! 
To będą dodatkowe atrakcje w naszej grze. 

START!
Przy czerwonej strzałce gracze

ustawiają swoje guziki. 
Pierwszy rusza pionek tego gracza,

który wylosuje większą cyfrę. 
Poszczególne pola z fantami

to kolejne zadania.
Guzik – źle przyszyty guzik zagubił się

w szparze pomiędzy deskami.
Tracisz kolejkę na jego poszukiwanie

Bucik – to nie jest zwykły but,
lecz but siedmiomilowy.

Przesuwasz się siedem oczek do przodu.
Gwóźdź – zahaczyłeś skarpetką o sterczący 
gwóźdź i zrobiła się w niej wielka dziura. 

Pokaż, nie mówiąc ani słowa,
jak zaszywamy dziurawą skarpetę.
To znaczy, pantomimicznie pokaż,

jak się ceruje takie dziurki. 
Prusak – to szybki gość.

Trudno go zatrzymać i trudno dogonić.
Zyskujesz dodatkową kolejkę. 

Wygrywa ten gracz, który pierwszy
dojdzie do cudownego lodowego pucharu

z przepyszną wisienką.
Miłej zabawy!
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Ja też uwielbiam rysować.
Za każdym razem, gdy widzę 

coś pięknego, na przykład 
piękny tramwaj, to biorę 

kredkę i rysuję. Po obejrzeniu 
spektaklu też mam ogromną 

ochotę chwycić za kredkę!
 I dlatego tak bardzo cieszę 
się ze wszystkich prac, jakie 
przysyłacie nam do teatru.
A jakie one są kolorowe,

a jakie różnorodne!
Wspaniałe! Dziękuję!

Julia Owsińska

Ania Behrendt

Julia Żelewska
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pl. Teatralny 1
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sob.−nd. na godzinę przed spektaklem
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Edukacja Teatralna: warsztaty plastyczne, 
teatralne, muzyczne dla grup zorganizowanych 
i widzów indywidualnych

Bajkośnienie − co drugą sobotę wspólne 
czytanie baśni z aktorami. 

Wielcy Małym – wspólne czytanie baśni 
największych pisarzy świata. 

Lekcja teatralna − półgodzinne spotkanie 
z aktorem po spektaklu. 

Urodzinki w formie twórczych zabaw 
teatralnych. 

Cykliczne warsztaty animacji teatralnej dla 
młodzieży („Re-animacja wyobraźni”). 

Kontakt: Magdalena Bogusławska 
tel. (91) 44 55 114, 
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie 
www.pleciuga.pl

Iza Stróżyk, lat 11 

Szpargały, Szpargały  tu i tam 
Taki spektakl dzisiaj gram 
Wy też grajcie spektakl mały, 
Bo ja tutaj mam szpargały.

Dziękujemy Wam bardzo za wzięcie udziału w naszym konkursie. Wszystkie rymowanki bardzo nam się podobały. Nagrody, 
czyli zaproszenia na przedstawienie „Szpargały”, otrzymały autorki dwóch rymowanek: Marcelina Król i Iwona Ostrowska.
GRATULUJEMY!

Iwona Ostrowska

PRZeBuDZeNIe
 
Był pochmurny dzień.  
Szpargały w kącie siedziały i z cicha chrapały. 
Nagle przeciąg otworzył z impetem drzwi i... 
wszystko zmieniło się w mig. 
Sprawy duże - zmalały do okruszka, 
rzeczy małe - urosły niczym ogromna poduszka! 
Teraz Szpargały już nie spały, tylko z radością pląsały i piszczały! 
Bo kogóż nie ucieszy promyk słońca, co na ważki skrzydłach się przegląda 
albo pyłek kwiatowy, który zamiast sprawić alergiczne kichanie 
spadnie prosto Szpargałom na śniadanie! 
Wiwat Słońce! Wiwat Wiatr!  
Oto nadchodzi Szpargałów Mały-Wielki Świat! 

Marcelina Król 

Gdy jest w domu bardzo cicho, 
słyszę zawsze jakieś licho. 
A to skrzypią czasem schody, 
a to kapią krople wody, 
a w nocy trzeszczą też regały! 
Wreszcie wiem! To są SZPARGAŁY! 
Rodzinka ludzików śmieszna, 
która pod podłogą mieszka. 
Robią żarty i kawały,  
moje kochane SZPARGAŁY. 
Ktoś pomazał buzię lalce. 
SZPARGAŁY maczały w tym palce. 
Zniknął z teczki piórnik cały, 
chyba wzięły go SZPARGAŁY? 
Buciki mam zabłocone. 
To SZPARGAŁY! Znowu one! 
Szukam kluczy ranek cały. 
Znowu działały SZPARGAŁY! 
I choć czasem w kość mi dają, 
umiaru w żartach nie mają, 
wciąż psocą i rozrabiają, 
cieszę się, że u mnie mieszkają.

Grzegorz Dzinkowski 

Pod podłogą wielu domów
Świat Szpargałów tętni życiem
W zakamarkach oraz w szparkach
Wiedzie im się znakomicie!
 
Wzrostu mają ze dwa cale,
Ciało ich pokrywa futro,
Cztery łapki, głowa, tułów,
Może spotkasz ich już jutro?
 
Bądź cierpliwy i uważny,
A być może się spotkacie,
Szpargał wart jest poświęcenia,
Bo prawdziwy to przyjaciel.

Wojtuś Grech

Szpargały – przed światem dorosłych się schowały,
Dobra i miłości nauczały – za to ich dzieci pokochały.

Jaś:

Gdzie pójść ma człowieczek mały?
Do Pleciugi na „Szpargały”!

Piotruś Bigus, lat 4

Był sobie mały Szpargał,
Czarne oczka miał,
Żółty nosek zasmarkany,
Pełną buzią się śmiał.

Karolina Świder

Gdy wieczór nadchodzi, tata krzyczy: 
„Moje dzieci, czas już sprzątnąć wszystkie śmieci.
Co niepotrzebne do skrzynek włóżcie, 
a gierki w pudełkach na półkach połóżcie
Jak wygląda pokój wasz?  
jak go widzę wpadam w płacz!”.
Na to Kacper rezolutnie, 
trochę butnie, lecz poważnie absolutnie:
„Drogi tato to nie w śmieciach pokój cały, 
tu tańcowały nasze Szpargały,
Piłka z trąbką polkę fika, 
świnka kręci czarownika,
Garaż się zamienił w salę, 
oświetloną doskonale.
Każdy tu z każdym tańczył wesoło,
Szpargały z werwą krążyły wkoło.
Teraz śpią Szpargały nasze, 
więc światełko cicho zgaszę,
Jutro sprzątnę tato drogi, 
bo mnie dziś już bolą nogi”.
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Słownik teatralny
Białego Królika
Teatr bunraku 
Chyba wybiorę się kiedyś do Japonii. Wynaleziono 
tam tyle niezwykłych rzeczy…
W Japonii powstał na przykład teatr bunraku, nie-
zwykły teatr bunraku! W tym teatrze animowane 
są lalki, a każda z nich ma około metra wysokości. 
By pięknie, precyzyjnie i ekspresyjnie zagrać taką 
lalką, potrzebnych jest aż trzech animujących ją 
aktorów!  Jeden, tak zwany mistrz, animuje głowę 
i prawą rękę, pierwszy pomocnik – rękę lewą, 
a drugi pomocnik nogi. Teraz przyszło mi do gło-
wy, że te trzy osoby muszą być ze sobą znakomicie 
zgrane i wspaniale współpracować, by lalka wy-
konywała wszystkie ruchy i gesty według planu 
i scenariusza. Ruchy, zwane furi, naśladują ludz-
kie czynności, nawet tak precyzyjne, jak szycie, 
czy pisanie. Łał! A gesty, zwane kata podkreślają 
piękno ruchu. Animujący lalkę aktorzy są ubrani 
na czarno i mają zakryte twarze, także czarnym 
materiałem, dzięki temu pozostają w tle jasnej 
i barwnej lalki. Przez cały spektakl lalkarze pozo-
stają niemi. Naprawdę nie wypowiadają ani słowa, 
a całe libretto, czyli tekst, wyśpiewuje kantor przy 
akompaniamencie muzyka grającego na samisenie 
(to taki instrument) i ewentualnie bębnach. Spek-
takl teatru bunraku to musi być prawdziwa magia. 
Po prostu się rozmarzyłem…

Kukiełka
Fiku miku na patyku. 
Kukiełka to lalka, która nie jest bezpośrednio 
umieszczona na ręce aktora, ale osadzona jest na 
patyku. Środek kukiełki jest pusty, ale może ona, 
jeśli tak jest zbudowana, poruszać ustami i ocza-
mi. Aktor trzyma patyk, patyk sięga aż do głowy 
kukiełki, która także może dzięki ruchom patyka 
się obracać. Tak, ale to nie zawsze jest takie pro-
ste, ponieważ kukiełki mogą być różnej wielkości. 
Mamy kukiełki duże, średnie i małe. Sądzę, że jak 
kukiełki są duże, to już nie jest nimi tak łatwo ani-
mować ani ich nosić. Ale pamiętajcie, dla chcącego 
nic trudnego! Kukiełki można animować na trzy 
sposoby: za pomocą patyka, patyka i ręki, albo 
patyka i sznura. Teraz już będziecie wiedzieli, co 
to znaczy teatrzyk kukiełkowy! A ja wyruszam na 
poszukiwanie patyka.

Ściskam zębiskami 
Biały Królik

Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin

sekretariat: tel. (91) 44 55 101 
sekretariat@pleciuga.pl
centrala: tel. (91) 44 55 100
Biuro Obsługi Widza: tel. (91) 43 35 804 
widz@pleciuga.pl
www.pleciuga.pl


