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Uwaga Dzieci'! 

Wielki1 Konkurs! 

Może są wśród W as 
znakomici autorzy 
i wielkie talenty. 
Czeka na·Was scena 
teatru i wspaniałe nagrody. 
Niech rozbłysną dla Was 
teatralne światła. 
Piszcie i przysyłajcie 
Wasze sztuki na adres 
-Teatr „Miniatura", Gdańsk, 
ul. Grunwaldzka 16. 
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Przedstawienie, które oglądacie, jest nietypowe dla na
szego teatru. Przychodziliście do nas zwykle na przed
stawienia lalkowe. Czasem lalki towarzyszyły aktorom 
nie ukrywającym się za parawanem a teraz są tylko 
aktorzy, bez lalek. Na dodatek główną rolę - Stasia ·
grają dzieci: Dorota i Igor. 
Są waszymi rówieśnikami i przeżywają właśnie, jak 
mówią, swoją wielką przygodę. Być może będzie to 
ich pierwsza i jedyna rola zagrana w prawdziwym te
atrze, w profesjonalnym zespole aktorskim. Czy zmieni 
się przez ten fakt ich życie, czy będą inni? Co myślą 
o sobie, teatrze i sztuce, w której grają? Zapyta·jmy 
ich o to. 

Igor: 
- Dla mnie to 'przygoda i zabawa. W sztuce jest wiele 

sytuacji, w których robimy to, co robią zwykle 
dzieci - bawią się, rysują. Choć na scenie jest 
trochę inaczej, to nie czujemy się całkiem obco, bo 
jest wiele elementów takich jak w życiu. 
Reżyser wymaga, żeby być sobą, zachowywać się 
jak zwykle. 

Dorota: 
- Ja byłam przygotowana na wielką pracę. Choć na 

próbach jest często wesoło, to nie jest zabawa, bo 
nie mogę powiedzieć, że mam już dość i nie mogę 
odejść jak od zabawy. 

Igor: 
- Gdybyśmy robili to codziennie, to byłaby praca, 

ale teatr to dla nas jakiś dodatek. Mamy inne obo
wiązki i do nich wrócimy. Nie chciałbym być ak
torem. Mój tato jest aktorem, a dla mnie to tylko 
zabawa. Chciałbym być archeologiem. 

Dorota: 
A ja może będę aktorką, choć nie jestem pewna, 
bo wiele mnie spraw interesuje. Nie umiem siebie 
ocenić. Cieszę się jednak że przeżywam coś, czego 
mogę więcej nie prze-żyć. Dużo się dowiaduję, po
znaję. Chciałabym, żeby się to powtórzyło za jakiś 
czas. 

Igor: 
Za jakiś czas zgoda, ale nie za szybko, bo by to 
była praca a nie zabawa. 

Dorota: 
- Nie traktują nas jak aktorów. Nie musimy robić 

trudnych rzeczy. Zajmują się nami, żartują, bawią 
się, choć ciężko pracują. Dla nas po kilka razy po
wtarzają te same sceny i za każdym razem inaczej, 
bo ja i Igor różnimy się od siebie i różne rzeczy 
wykonujemy inaczej, a oni dostosowują się do nas. 
Czuję się z aktorami jak w wielkiej rodzinie, gdzie 
każdy traktowany jest poważnie i jego propozycje 
brane są pod uwagę. Potrafią nas słuchać i przyj
mować, co proponujemy. Dlatego dobrze mi w ze
spole. Chciałabym, żeby dzieci zawsze tak były 
traktowane przez dorosłych. 

Igor: 
Jesteśmy przecież najważniejsi. Gramy główną rolę. 



Dorota: 
A ja myślę, że Staś nie jest naj ;.vażniejszy, waż
niejsi są dorośli, którym on wymyślił różne role. 
On nie chce pokazać siebie, ale dorosłych, których 
znał, bo przychodzili do jego rodziców. 

Igor: 
- Ale we śnie pokazał ich inaczej, wymyślił ich i po

kazał w jak najgorszym świetle. 

Dorota: 
Na początku nie mogłam zrozumieć sztuki Witkace
go. Dziwiłam się, że dziecko nie pisze o innych dzie
ciach, tylko o dorosłych . Myślę jednak, że dziecko, 
które pisało te sztuki, było bardzo samotne. Żyło 
i przeżywało wszystko w świecie dorosłych. Dlate
go też wymyśliło sobie własny teatr. Pisało to 
dziecko, ale z rozumem dorosłego. 

Igor: 
- Myślę, że nie jest ona dla dzieci młodszych, bo dzie

ci młodsze nie potrafią wyróżnić co jest jawą a co 
snem. 

Dorota: 
- Są tu sytuacje wymyślone, nierealne i takie zwy

czajne, prawdziwe. 

Igor: 
- Bohaterowie nie reagują jak w życiu . 

Dorota: 
- Czasami tak, a czasami nie. 

Igor: 
- Najbardziej szokuje to, że trupy ożywają, wyrok na 

Królu wykonują jego wierni poddani i to w szafie, 
Król umiera kilka razy a złodziej przyłapany przez 
strażnika na gorącym uczynku mówi „przepraszam" 
i odchodzi. Tak w życiu nie jest; Ale Witkacy nie 
chciał, żeby tak było, jak w życiu, bo był trochę 
zwariowany, a teraz jest wielki i jego sztuki należą 
do historii teatru. 

Dorota: 
- Dziwny jest ten Witkacy. 

Ten, kto budował zamki w piasku, kto odbywał po
dróże papierowymi łódeczkami po oceanie, który mie
ścił się w kałuży, kogo unosiły pod niebo kolorowe 
bańki mydlane, komu zwykły patyk zamieniał się w 
rycerski miecz lub latającego rumaka - ten na pewno 
wie i rozumie, czym może być teatr, gdzie wszystko 
jest inne niż w życiu i rzeczywistość staje się fantazją 
a to, co niemożliwe - staje się możliwe. 

Kiedyś ktoś powiedział, że życie jest teatrem, a ktoś 
inny - że życie jet snem. Różnie to sobie można tłu
maczyć , ale jest w tym przekonanie, że każdy z nas 
chce być trochę inny, niż go widzą i oceniają najbliżsi 
i znajomi, a co więcej - kazdy z nas udaje przed in
nymi kogoś innego, jakby grał rolę i to często nie jed
ną rol ę. Rzeczywistość nie zawsze nas zadawala, pra
gniemy wtedy innego życia, w którym spotykałyby na<; 
niezwykle zdarzenia a my bylibyśmy ich głównymi bo
hate rami. I bywa, że marzenia nasze spełniają się, gdy 
zamkniemy oczy a otworzymy szeroko wyobrażnię. 
albo we śnie . „ no i w teatrze . 

W swojej długiej historii teatr przybie rał naJogólniej 
mówiąc dwa przeciwne oblicza . Na jednym bieguniP 
stali twórcy, którzy uważali, że życie jest wzorem dla 
teatru , i był to teatr realistyczny, a po przeciwnej stro
nie byli ci, którzy uważali, że prawda 1est ukryta w 
zakamarkach ludzkiej duszy , wyobrażni, śnie i zada
niem twórcy jest tę prawdę wydobyć. Był to teatr nie
realistyczny . 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany dziś na całym 
swiecie dramaturg, malarz, filozof. uważany za pre
kursora (innymi słowy ojca awangardowego, nowo
czesnego) teatru, przez całe swoje twórcze życie wal
czył o teatr, w którym działyby się „rzeczy niebywałej 
dotąd piękności" a widz wychodziłby z niego olśniony, 
z wrażeniem, „że obudził się z jakiegoś dziwnego snu. 
w którym najpospolitsze nawet rzeczy miały dziwny, 
niezgł_ębiony urok, charakterystyczny dla marzeń sen
nych, nie dających się z niczym porównać." 
Uważał, że na codzień człowiek zabiegany i zatroska

ny życiowymi sprawami nie zadaje sobie pytań: kim 
jest, po co żyje , co jest sensem życia? Te pytania od
należć może w teatrze, ale pod warunkiem, że scena 
nie będzie naśladować zwykłego życia, tylko tworzyć 
będzie nową rzeczywistość do niczego nie podobną . 
I takie dramaty, często nierozumiane i wykpiwane 
przez współczesnych, usiłował pisać Witkiewicz wal
cząc z teatrem realistycznym o prawo do swobodnej 
wyobrażni. 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Sta
nisława Ignacego Witkiewicza. „Miniatura" pragnie ra
zem z Wami uczcić tę rocznicę jego utworami z lat 
dziecięcych . Napisał je, kiedy miał 8 lat, był więc 
w Waszym wieku. Będziecie świadkami niecodziennego 
zdarzenia, nieczęsto bowiem się zdarza, by dziecko na
pisało dramat i by ten dramat trafił na scenę teatru, 
ponieważ jest to forma twórczości szczególnie trudna, 
o czym możecie się sami przekonać bardzo łatwo bio
rąc do ręki pióro. 

A może jednak rośnie między Wami nieznany nam 
jeszcze Staś czy Jaś, który od~zuwa świat inaczej nii 
wszyscy inni i chciałby dla teatru napisać sztukę, a być 
może teatr ją wystawi. Próbujcie i piszcie. 

Zofia Watrak 


