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PINOKIO, wł. Pinocchio, bohater tytułowy 
powieści dla dzieci Carla Collodiego 

Pinokio, przygody drewnianego pajacyka, 
opublikowanej w 1883, który jest na wpół 

marionetką, a na wpół urwisem, na pół 
drogi miedzy bajką i rzeczywistością, 

trapionym nieustannie przez wszelkiego 
rodzaju złe przygody, niepowodzenia, 
prześladowanym przez morderców, 

żandarmów, sędziów, oszustów, 
chlebodawców o zatwardziałych sercach, 

którzy przybierają postaci zwierzęce . Pełen 

życia i fantazji Pinokio nagrodzony zostaje 
wreszcie za wytrwałość, z jaką znosi swe 
nieszczęścia, i, w zgodzie z XIX-wieczną 

dydaktyką, cieszy się, że przestał być istotą 

bajeczną, a stał się normalnym chłopcem. 

Władysław Kopa liński, 

Słownik mitów I tradycji kultury, 
PIW 1991, s. 875 
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Pinokia znamy i lubimy. Nie tylko za to, że jest sympatyczną postacią. Przede wszystkim 

dlatego, że myśl zawarta w opowiadaniu niesie uniwersalną prawdę. Wszyscy szukamy 
swojego miejsca na ziemi, szczęścia, spełnienia. Zdarza się czasem, że takjak Pinokio 

schodzimy z zaplanowanej ścieżki, dokonujemy nierozważnych wyborów. 
Z labiryntu popełnianych błędów wychodzą tylko ci, którzy dostrzegają, że rosną 

im ośle uszy, ci, którzy potrafią na nowo odkryć starą prawdę o ludzkiej naturze, 
mówiącą, że: „Ludzką rzeczą jest błądzić, głupców - trwać w błędzie". 

Ireneusz Maciejewski 

Ireneusz Maciejewski wyreżyserował 
spektakl, który może być odczytywany 
na wielu poziomach. To propozycja 

odpowiednia dla dzieci, ale również 
dla starszych widzów. W tle przygód 
drewnianego pajacyka można 
dostrzec bogactwo pobocznych 
wątków, jak choćby historię Dżepetta, 
która wskazuje na odwieczną ludzką 
chęć tworzenia, kreowania świata, 
pozostawienia po sobie śladu. Mamy 
tu do czynienia z czytelną metaforą 
teatru w teatrze. Ramy sceny 
uzasadniają najbardziej śmiałe 

pomysły i pozwalają twórcom płynąć 
z nurtem wyobraźni. Wszystko staje się 
możliwe, a sceny następują po sobie 
na zasadzie przenikania się światów. 
Dzięki sugestywnej scenografii oraz 
wykonywanym piosenkom klimat 
włoskiego miasteczka ożywa, zapeł
niając się całą gamą postaci -
skąpców, rzezimieszków, spryciarzy„. 
szeregiem przeszkód, które musimy 
pokonać na swojej drodze, żeby stać 
się lepszymi, mądrzejszymi, gotowymi 
pomagać innym. 
Reżyser żongluje konwencjami, 
co jakiś czas obnażając stosowane 
chwyty. W jego realizacji gra aktorska 
nie jest jednowymiarowa. Aktorzy 
wchodzą bowiem w dialog z lalkami, 
grają nimi, ale też pojawiają się 
na pierwszym planie. Poprzez zastoso
waną formę i obecność animatora, 
który nie ukrywa się za lalką, uzyskane 
zostało istotne przesłanie - nie jesteśmy 
niczym pociągane za sznurki marionetki, 
ale sami kształtujemy swój los. 



Marta GvŚniow.ska 
urodzona w 1979 r., absolwentka 

filozofii na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jak twierdzi 
autorka - z zawodu i z zamiłowania 

jest dramaturgiem. Jest wielokrotną 
laureatką konkursów: Szukamy 
polskiego Szekspira (1996, 1998, 2000) 

organizowanego przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci 
i Młodzieży ASSITEJ oraz Konkursu 

na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży (2004, 
2005, 2006). Od 2007 r. jest zatrudniona 

w Białostockim Teatrze Lalek 
na stanowisku dramaturga. W 2008 r. 
w Białostocki Teatrze Lalek wystawiono 

jej sztukę pn. CDN, w reżyserii Agaty 
Biziuk. Natomiast bajkę O Rycerzu 
Pryszczycerzu zrealizował Teatr Lalek 

Pleciuga w Szczecinie, reż. Dariusz 
Kamiński. 

Maja Krvpiń.ska 
absolwentka rzeźby na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Wystawiała swoje 
prace m.in. w Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku (Triennale Młodych 2011), 
na Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie (Festiwal Sztuki Młodych 
„Przeciąg"), w Centrum Kultury „Zamek" 

w Poznaniu (Triennale Rzeźby 2009) 
i Galerii Sztuki „Wozownia" w Toruniu. 
Wykonywała dioramy i lalki na potrzeby 

m. in. Filharmonii Poznańskiej oraz 
Planetarium i Centrum Kultury „Zamek 
Krzyżacki" w Toruniu . Jako plastyk 

teatralny związana z toruńskim „Bajem 

łr n vsz J 
aktor, mim, performer i reżyser teatralny 

urodzony w 1979 roku w Zamościu. 

Absolwent Akademii Teatralnej im. 

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

(Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku). 

Pierwsze przedstawienie wyreżyserował 

w 2005 roku w rzeszowskim Teatrze Lalek 

Maska. Wystawił wówczas Tygryska 
Pietrka Hanny Januszewskiej. W 2006 

w lubelskim teatrze lalek zrealizował 

spektakl dyplomowy Idziemy po skarb 
Janocha. Od tamtej pory zrealizował 

kilkanaście spektakli. Współpracował 

z wieloma polskimi Teatrami m.in. 

w Będzinie, Gdańsku, Krakowie, Toruniu, 

Wałbrzychu i Warszawie. Prowadzi liczne 

warsztaty artystyczne, teatralne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Od dziecka zafascy

nowany jest twórczością Jima Hensona. 

Pomorskim". Specjalizuje się również 
w charakteryzacji teatralnej. Przyszła 

na świat w 25. rocznicę urodzin Kermita 
Żaby - i może właśnie dlatego uwielbia 
tworzyć lalki, które potem ożywają 

na scenie. 

„ 

Piotr KliMek 
kompozytor, wykładowca, producent 

muzyczny. Absolwent Królewskiego 
Konserwatorium w Hadze oraz Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Tytuł doktora 

sztuk muzycznych w dziedzinie 
kompozycji uzyskał w roku 2003 
(A.M. w Poznaniu) . Od 1998 r. związany 
z Uniwersytetem Szczecińskim, zatrud

niony na stanowisku adiunkta 
od roku 2003. Od 2010 roku wykłada 

przedmioty muzyczne na Wydziale 
Edukacji Muzycznej oraz Wydziale 
Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki 

w Szczecinie. Laureat wielu nagród, 
m.in. Nagrody Artystycznej Miasta 
Szczecina za rok 2003. Pisze muzykę 

symfoniczną, chóralną, kameralną 

i elektr.oniczną. Od 1991 roku silnie 

związany z teatrem, napisał muzykę 
do ponad 80 realizacji scenicznych. 



Będąc Pajacem 
W nosie mam prac~! 

Wolę si~ lenić cał'e clnie! 
Każdy wie przecież, 

że na tym Świeci e 

Leniom najlepiej wied zie si ę ! 

Sędę si ~;~~:Y.e~\wtticzy~ . „, 
I będzie ze Mnie obry ~osc . 

Mniejszą ochotę 
Mam jvż na psotę 

Bo _9roźnych przy_9Ód miafem dość! 

Będąc PajacetY\ 
Gło~y nie tracę, 

Wszak _9łowę tylko jedną mam! 
Kroki em wesołym 

łdę d o szkoły 
Od dziś jvż b~d~ cho ził tam! 

ł cem1 

·vż r-awclziwym Ch op , 
Będę. J p Co cl rewniane - el fa mnie obce! 

co praw<lziwe - to prawclziwe, tak, jak ja! 

Jvtro jvż się wszystko zmieni! 
Bęc\ę blacl ł- i się rvmienił 

I prawctziwe miny robił' wciłŹ co dnia! 



Lekarstwo na zło 
Twórczość Marty G u ś niowskiej p rzybl i ża Hali na Waszkie l 

Marta Guśniowska pisze dla młodszych 
i dla starszych (Sukno Jeremiasza, 
Doktor von Świnkensztajn, Lis, Sir 
Camembert i inne), ale naprawdę -
pisze dla wszystkich, bez względu na 
wiek. Większość jej sztuk ma strukturę 
wielopoziomową i jest atrakcyjna 
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych . 

Wiele prac naukowych poświęcono 
baśni jako szczególnemu gatunkowi 
literackiemu - może najbardziej 
uniwersalnemu ze wszystkich, 
o najstarszych korzeniach, magicznym 
oddziaływaniu i odwiecznej żywotności. 
Guśniowska dołącza do zaszczytnego 
grona baśniopisarzy, choć uprawia ten 
gatunek po swojemu. Czerpie z baśni 
motywy, postaci, schematy fabularne, 
ale przetwarza je w szczególny sposób. 
Ma rozpoznawalny i charakterystycmy 
tylko dla niej styl. Czasem po prostu 
adaptuje znane tematy - do tej grupy 
należy Calineczka, Królewna Śnieżka, 
Śpiąca Królewna czy Czerwony 
Kapturek. Częściej pisze nowe baśnie 
(tyle że w formie dramatu, nie epiki) -
jak Baśń o rycerzu bez konia, Baśń 
o grającym imbryku, Baśń o najlepszym 
królestwie, Czarno na białym, Król 
Żaglonosy i wiele innych („.) 

W świecie wykreowanym przez Martę 
Guśniowską nie brak łotrzyków, durniów 
i złodziejaszków, ale zawsze dobro 
góruje nad złem, bo negatywni 
bohaterowie w gruncie rzeczy wcale nie 
są całkiem źli, raczej śmieszni, osobliwi, 
czasem zdziwaczali, zasługujący bardziej 
na współczucie, a nawet pomoc, niż na 
potępienie („.) 

Wszelkie pozytywne przesłania 
Guśniowskiej nigdy nie są nachalne, 
dydaktycznie zaplanowane, 
ideologiczne. Wręcz przeciwnie! 
Przeniknięte inteligentnym humorem, 
organicznie wypływają z najgłębszych 
pokładów osobowości autorki, z jej wizji 
świata i ludzi. U niej nawet śmierć nie 
jest niczym złym ani groźnym, tylko 
przejściem (w towarzystwie miłej pani 
grającej na skrzypcach) do innego 
świata, na przykład Lisiego Raju 
w sztuce Pod-Grzybek („.) 

Guśniowska w każdej ze swych sztuk 
pokazuje, że nie powinno się myśleć 
schematami. Smok może okazać się 
wegetarianinem, troskliwie hodującym 
niepotrzebne mu, a przynoszone przez 
zabobonny lud, owieczki. Rycerz może 
być tchórzliwy, a kobieta odważna. 
Piękna królewna może być mądra 
i dobra mimo swej urody, czarownica 
może być poczciwą zielarką (Wiedźmiła), 

a rozbójnik - czułym tatusiem 
malutkiego Zbójątka-Psujątka („.) 

Pisarstwo Marty Guśniowskiej 
to zarazem baśń i teatr absurdu, 
a zawsze teatr fantazji, metafory, 
paraboli. Twórczość tak utalentowanej 
dramatopisarki powinna być 
publikowana, wystawiana i znana 
szerszemu gronu odbiorców, choć 
oczywiście nie każdemu będzie z nią 
po drodze, ale przecież im bardziej 
różnorodny ogląd świata, tym lepiej. 
Jej sztuki można by sprzedawać 
w aptekach jako lekarstwo na depresję 
i odtrutkę na zło świata . 

Halina Waszkiel 
Teatr 2011, nr 11 
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