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ISTOTA TEATRU LALKI
Łatwiej jest odczuwać rótnicę pomiędzy istotl\ lalki a matem
tywym, aniteli jl\ zdefiniować, a wreszc:e, definiujl\c, uczynić temat
jasnym i zrozumiałym dla wszystkich. Nie ma bowiem dziedziny tak
zaniedbanej w gw:ecie kultury i sztuki, jak dziedzina zabawki arly•
•tycznej, względnie lalki teatralnej i jej perypetyj, zwanych teatrem
kukiełek. Zanim przystąpimy jednak do omówienia genezy teatru
lalek, mus'my zbadać tło, na którym to zagadnien:e w ogóle wyrO*
sło; mus'my powoli i: 1topniowo przej4ć przez wtajemniczenia rót·
ilych sugestyj z zakresu sztuki plastycznej, a przede wszystkim zgo·
'dzić się na pojęcie wstępne, bez którego artystyczny fwiat teatru
lalek będzie na zawsze dla nas zamknięty: te tylko tam, ~dzie koń·
czy się natura, tam zaczyna s' ę sztuka.

Natura bowiem n:e ma zasadniczo nic wspólnego ze szt1Jkl\ i ist•
uieie sama dla siebie i przez siebie. Artysta tedy, rodzęc: sztukę, wy•
stępuJe przeciw Daturze, co mu bynajmniej oie przeszkadza brać jej
za wzór i podstawę do swej twórczości. Rodzi się więc 'sztuka z my·
~li o naturze, jak dym rodzi się z ognia, prędko przechodzi wszelako
do abstrakcji i zaprzeczenia naturalizmu, odrywa się od przyrodt
ł staje się. samodzielnym zjawiskiem, pozostajl\cym niejako w opozycji do wszystki~o, co jest oaturalne, a w symbiozie z wszystkim,
c:o Jest sztaCZDe, a więc z forml\ 1 faktur,, kompozvt:ill i wizill twór•
CZl\ artysty.
Sztuka plastyczna jnt tak stara, jak ludzkofć. Pierwsze bo~
wiem flady tej prymitywnej jeszcze i bezradnej, a przecie! świado.
mej jut dusży zwierzęcego jeszcze niemal człowieka, sięgaj,ce geo-
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l.":cznych epok prehistorii, łączą się •ciśle z wystąpieniem pierwazych odruchów twórczości plastycznej. PrzyzwyczaU:śmy się sądz:-6,
te pie1'Wotna ta twórczość ogranicza się tylko do owych słynnych
rysunków, rytych w skale, w grocie Altamira w Hiszpanii i innych
grotach, zamieszkałych prz~z kromanieliłkiego człowieka. Wiemy
takte, te w popiele ognisk chat pierwotnych znalez:ono rzeźbę
prze!łhistoryczną w postaci figurek, idolów, talizmanów i rękojeści
z kości i kamienia. Nie przychodzi nam na myśl wszelako, te wśród
tych faworyzowanych przez historyków sztuki i niejaL-o oficjalnych
gatunków pierwotnej plastyki istnieje jeszcze jeden, stapiający źró
dło sztuki ze źródłem życia w sposób św:adomie sztuczny i im sz!u·
czniejszy, tym artystyczniei działający: jest to gatunek rzeźby-za·
bawki, rzeźby-lalki teatralnej, ruchomej, mechanicznej, groteskowej
ittoty.
.
Za-daniem jej było, przez specyficzne podkreślenie sztuczno§d
formy, przy jednoczesnym nadaniu jej pozorów tyc:a, wywołać eks·
presję symbolu żywego człowieka. ekspresję swoistą, do tadnej in·
uej w sztuce niepodobną, działającą jednocześnie na wszystkie zmy·
•ły człowieka, a właściwą wyłącznie tylko lalce teatralnej, względ
nie zjaw:sku, przez tę lalkę stwarzanemu, a nazwanemu z biegiem
wieków teatrem.
Co to jest teatr w ogólności, wiemy. Wiemy, te działa on rów•
nolegle do ogólnej twórczości artystycznej, rótnicującej się w prze·
biegu historii na wiele gatunków. 2e z taatunków tych powstaje WJ•
pw:lkowa, I}'Dteza wielości rzeczywistości artystycznych - teatr~
2e gatunkami tymi są: rodzaJ czysto plastyczny, tj. rzeźba, rodzai
wizualno-iluzjonistyczny, operujący grą, barw ~ ich perypetiami- fak·
turalnymi - nazwany malarstwem - najpotę.tniejszy emocjonalnie
element twórczy - Słowo - oraz abstrakcyjna sztuka dźwięków,
czyU muzyka. Wszystkie te gatunki, stopioue we wspólną wjpad.kową twórczości, tworzą teatr,_
N:e mamy wszakte zamiaru mówić o teatrze w ogólności. Jak·
kolwiek tedy na scenie świata kwitnie i- oddziaływuje teatr nowoczesny, oparty na zagadnieniach społecznych i psychol."icznych, nas obchodzi chw:lowo tylko Jeden gatunek, względnie tylko jedna
strona tego ogólnego teatru: jego strona formalna, słowem: forma.
nie zaś treść teałtu.
Ale forma, o któreJ mówimy, musi by6 tak wyrazista. ażeby motała tworzyć s~ w sobie l przez swoją wartość artystyczną lecłDO·
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cześnie

Jego

IJ'akłł formłł,

treś6, treść plastycznłł, nłezależllłt

od

fabuły

i tematu.
jest lalka

która sama w sobie jest treściłło artystycznłł•
i jej ~ra.
Obchodzi nas więc teatr lalki, maski, groteskowego aktora.
teatr indywidualnej, sztucznej formy, która będzie jego istotłł, obliczem i stylem w epoce. Wywyższymy teatr poniżony lub zgoła uni.cestw:ony w pewnych okresach kultury przez oficjalne czynnilm.
o teatr misteriów, obrzędów i marionetek, tolerowany wstydliwie ~a
marginesie sceny, jako ,objaw barbarzyóstwa i przetytek, odpowia..
dajłłcy tylko grubym instynktom tłumu". Najzwijmy go po prostu tea·
trem lalek.
N:e jest on niczym innym, jak teatrem symbolu i sugesfi, a od·
po\\iada nie grubym, lec właśnie bardzo subtelnym instynktom lu·
dzi, którzy sami często nie wiedzłł o tym, że są artystami i że po7.a
ltywym teałrem pragną zobaczyć teatr sztuki plastycznej, tj. lor·
my, repTezentowanej przez aktora-lalkę.
Dlaczego jednilik łaJkę? Po co poświęcać tyle ·koncepcji i pracy
tworzeniu kosztownej lalki, którą porusza często kilku aktorów,
skoro można jłł zastąpić tylko jednym z nich i będziemy miel;. teatr
bez kosztów i komplikacyj! Jest to pytan:e powszechne, dokumen·
tt•jłłce absolutne niezrozumienie potrzeby teatru lalek w polskim
społeczeństwie. Zadaje je co drugi polski inteligent.
Ci wszelako, którzy tak myślłł, zapom:nają, że żywy aktor, na•
wet najlepszy, wyżywa się i wypowiada na scenie bez reszty, dając
lak pełny i zdecydowanie nieodmienny typ, że nie pozostawia jut
widzowi pola do nadbudowy wyobrażeń indywidualnych.
Inaczej jest z lalkłł. JeJ typ formalny jest umowny. Jest ona dla
ołlaS tylko symbolem jakiegoś indywiduum; i im silniej odbiega SWłł
formłł od rzeczywistości, im bardziej jest sztuczna i groteskowa, tym
więcej daje· nam złudzenia absolutnie wszystkich możliwości; tym
bogaciej my sami ubieramy jłł w treść i wartość takłł, jakłł stwarza
aam nasza własna wyobraźnia na pod-stawie tego <vłaśnie symbolu.
Widzimy lalkę takłł, jaką chcemy Ją widzieć, nie zaś takę. jak•
Ję widzieć nam każąl - jak to się dzieje w żywym teatrze aktora.
gdzie aktor swą realistyczną kreacjłł zmusza nas do powściągnięcia
wyobraźni, a uznania tylko oprzedstawionego przez siebie typu.
Jest ponadto istotnie wiele infantylizmu w zamiłowaniu do tea·
tru lalek; nie wstydźmy się wszaide tych elementów dziecinnej men·
talnościo w naszych zamiłowaniach do tej włdno e dziedziny sztukl.
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ho dz:ecko niemal katde jest urodzonym artystll, a tyl~o tycie p6i·
llieJSze i zetknięcie się z światem dorosłych gasi płomien.Dil fanta·
· zję dziecinn,. Wszak dziecko właśnie, ów mały, wratl:wy artysta.
bit pragnie wcale rzeczywistości realistycznej, nie dostrzega jej niemal, bo mu jest ona za uboga i za obojętna w awej closkouałMci,
\V swojej skoóczonej, gotowej i nieneru\zalnej formie.
Dziecko ucieka od tycia do świata zabawki, z którll prowadzi
przed•ziwtl.ll irę: zabawka, jakiś symbol. zamknięty w jakiejł formie,
(mote to być nawet forma całkiem nie artystyczna), sugeruje dziec·
ku fantastyczne rzeczy, całe światy nowych, w~niałych wyobra.·
teó; w zamian za co &iecko, szczodry, wszechmocny władca, mianuje kochanil zabawkę wszyatkim, czym tylko jego lalka być zapragnie.
l wie, te jego wola się spełni. Posłuszna Wka staje się aktorem ma·
lego drama turga.
Przysłuchajmy się zabawie dziecka, gdy myśli, te jest tylko sa·
mo ze SWil zabawkll• a zaobaerwujemy proces, nazwany szumnie
w świecie dorosł~h tw6rczościłl· Proces wypromieniowywania na
•ewn,trz wizyj wewnętrznych, zn:k,d nie naśladowanych, indywidualnych i tak śmiałych, na jak·e pozwolić sobie może tylko albo
wielki artysta, łamillCY w swym geniuszu ciasne ramy rzeczywisto•
'ci widzianej, albo dziecko, dla którego rzeczywistość nie istnieje,
poza wyobraźnill, ucleleśnionll w zabawce.
Stańmy się więc na chwilę dziećmi i spójrzmy ich oczyma na
scenę lalek. Patrqc bowiem na lalkl. poruszaj,ce e: ę po dzitraczneł
Jcence, zmuazamy się do twórczości; każdy z nas staje aię na chwi·
lę artystll, dopełniaj,cym mizerny często kształt lalki formil z wła·
anej wyobratni, formil dlaó najdoskonalsz,, bo jego własn" jego
bezinteresownll i sekretnllt przez nikogo nie wyśmiaull i nie podpa•
trzon,, a ~ nit wszystko to, czym mote nas obdarzyć doskonała
natura.
I w tej właśnie bezinteresowno~ei twórczej, poświęcaj,c:ej wyeokie koturny oficjalnej sztuki teatralnej dla małej scenki teatru la·
łek, w tej inności od natury, w tej sobiepaóskiej, niezaletnej od .,doI'Osłego" świata. kompozycji, będziemy szukali elementu prawdziweł
sztuki.
Zreszłll rewizja nowoczesnej krytyki przywróciła teatrowi groteski i lalki ich zasłutone od wieków miejsce w sztuce plastycznoteatrabiej. Powstał on, jak jut powiedziano, w epokach, gdy· kult
ułowieka dla. siły wyż5zej, ukrytej w ływiołach przyrody, za.ptagnllł
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zewnętrznego upostadowania. Wówczas to zrodził się pierwszy ak·
tor: kapłan w roli bóstwa. iBył on przedstawicielem wielkiej tajem·
nicy. Ręprezentował przez długie wieki i za pomocą jaskrawych
i niedorzecmych często, lecz niemniej dla pierwotnego człowieka
przekonywujących środków

scenicznych, jak maska, tatuat całego
ciała, sugestia i magia ruchciw i głosu, jak ponadto pomocnik i pra·
wa ręka pierwotnego aktora, la1ka sceniczna, - potęgę botą, a nie·
rzadko i bożą istotę.
Linia rozwojowa tej artystycznej pasii usztuczniania się, celem
wywołania sugest:i wzmotonej prawdziwości, poczęta w starej kul·
turu kapłanów czarowników - aktorów, udających lalki, i lalek,
chciwie imitujących człowieka, (a ciągnąca się bujnie poprzez naj•
fltarszą kulturę chińską, indyjską, egipską, grecką i rzymską d do
wtórnego prymitywizmu misteriów i scenek kukiełkowych średnio
wiecznych), będzie trwała tak długo, jak długo kultom religijnym.
zaprzątającym niemal bez reszty umysł i wyobratnię ówczesnego
człowieka, a zwłaszcza artysty, potrzebna będzie inscenizacja głów·
11ycli persondy i scen tych. kultów.
Punkt historyczny, w którym sugestia tematów religijnych prze·
staje dominować nad wizją wewnętrzną artysty, ustępując miejsca
problemom społecznym i obyczajowym, jest punktem przełomowym
i dla ludowego teatru lalki. Zmierzch, zapadający nad wielką sceną
kościelną, wchłania w swój cień przede wszystkim dramatyczne mi•
ateria, korzeniem swym tkwiące w tradycji •redniowiecznej, następ·
nie szopki słowiańskie i obrzędy ludowe, słowem, całą tę insceniza·
cję mitologiczno-słowiańską, względnie ogólnoeuro.pejską, która
przez całe wieki tworzyła podstawę twótczogci ludowego drama·
tyzmu.
Schodzą więc owi skromni przodkowie wielkiego teatru jut na
r;awsze pomiędzy lud, gdzie wraz z sztuką ludową · wy-gasają niemal
npełnie.

Wyciągn:e je stamtąd dopiero ręka współczesnego arty~ty
XX w., artysty, szukającego źródeł ekspresji artystycznej i twórczej
w wielkiej i nieWyczerpanej krynicy tradycyjnej sztuki ludoweJ.
Zmartwychwstaną więc wędrowne scenki, opiewające św'eckie
przygody cyrkowe na romantycznej kanwie śre~iowiecznego romansu, odtyje teatr lalki w szopce słowiańskiej, z szopki tej wy•
rośnie satyra i parodia tzw. szopki politycznej, ateby po niezli•
czonych przemianach i eksperymentach, stworzyć z wszystkich tych
elementów jednolity, artystyczny, nowoczesny teatr lalek.
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