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Praca  polskiego  ośrodka  POLUNIMA  rozpoczęła  się
formalnie   w   czerwcu   1962   roku,   ale   Zjazd   Założycielski
z udziałem 33 członków założycieli odbył się 24 lipca 1961
roku w Teatrze Arlekin w Łodzi. Wybrano Zarząd, funkcję
przewodniczącego powierzając Janowi Izydorowi Sztaudyn-
gerowi. Wiceprzewodniczącymi zostali Henryk Ryl i Stanisław
Iłowski,    sekretarzami    Henryk    Jurkowski,   Krystyna   Mazur
i  Krzysztof  Niesiołowski,  skarbnikiem  Tadeusz  Podniesiński,   
a członkami Zarządu Stanisław Ochmański i Janusz Galewicz.
Komisję Rewizyjną stanowili Wanda Wodzińska, Halina Witecka
i Jan Puget. Jako główne zadanie POLUNIMA przyjęła
„popularyzację działalności i programu UNIMA, a w szcze-
gólności rozpowszechnianie całego dorobku teoretycznego
lalkarzy  całego  świata  oraz  stworzenie  właściwej  atmosfery
dla ścisłej współpracy lalkarzy amatorów i lalkarzy
profesjonalistów w Polsce”.

Powstanie POLUNIMA
Lucyna Kozień

Jan Izydor Sztaudynger

fot. Archiwum POLUNIMA
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Natomiast najistotniejszym, najbliższym zadaniem stało
się  przygotowanie  VIII  Kongresu  UNIMA  w  Warszawie
i towarzyszącego mu Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Lalek, których datę wyznaczono na czerwiec
1962 roku. Postrzegano te wydarzenia jako wielką szansę
dla lalkarstwa polskiego, mogącą stworzyć nowe per-
spektywy rozwoju. Bowiem, jak reasumowano w przed-
kongresowych przygotowaniach i bilansach, w Polsce nie
ma: wydawnictw popularyzujących teatr lalek i jego
dorobek, nie ma polskiej dramaturgii, nie ma szkoły
lalkarskiej, nie ma placówek naukowo-badawczych, nie
ma recenzentów teatralnych, nie zorganizowano ani
jednej wystawy ogólnopolskiej, a polscy lalkarze nie znają
obcych języków... Szansę widziano w prezentacji
lalkarskiego dorobku, dobrze przez samych lalkarzy
ocenianego, ale już budzącego różne wątpliwości
baczniejszych obserwatorów życia teatralnego,
obawiających się konfrontacji ze światem.

Henryk Ryl

fot. Archiwum POLUNIMA

Stanisław Iłowski

fot. Archiwum POLUNIMA
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Toteż redakcja „Teatru Lalek” zamieszcza taką oto przestrogę: „Utarło się
powiedzenie, że lalka przemawia językiem międzynarodowym. Językiem tym
jest jej sceniczne działanie. Nasze lalki w większości teatrów stronią od mowy
ogólnoludzkiej (czytaj: od wyrazistego działania lalki), w czym jedni widzą ich
oryginalność, inni – niemoc. Niezależnie od tego, która z tych opinii jest
słuszna, pewne jest, że brak nam wszechstronności warsztatowej, która by
pozwoliła na maksymalne wykorzystanie wszystkich elementów, jakimi
dysponuje teatr lalek. By dobrze przygotować się do festiwalu, musimy
zadawać sobie sprawę z tego faktu” [1].

Rzeczywiście opinie o polskim teatrze lalek nadal bywają skrajne: od
pochwały eksperymentowania, budzących podziw walorów inscenizacyjnych
i dominacji plastyki, do negacji nadmiernej „pomysłowości” i braku
rzemiosła.   Carl   Schröder,   chwaląc   polskie   przedstawienia,   stwierdza,
że  polski  teatr  lalek  tak  śmiało  eksperymentuje,  bo  nie  posiada  tradycji,
a „gdzie nie ma tradycji, trzeba zaczynać od początku. Dlatego tu się tak
namiętnie eksperymentuje, nieraz przy pomocy śmiałych środków,
odkrywając przed teatrem lalkowym nieznane dotychczas możliwości” [2].
Ale Henryk Jurkowski przestrzega przed dewaluacją myśli autorskiej,
supremacją plastyki, brakami w aktorskim rzemiośle i złą grą w żywym
planie.   I   w   1960   (!)   roku   formułuje   takie   oto   zdanie,   solidaryzując  
 się ze stwierdzeniem recenzentki Joanny Gorczyckiej, że twórcy
nierozważnie i  nieumiejętnie  usiłują  uzupełnić  wdzięk  teatru  lalek: 
 „Właśnie   uzupełnić i ozdobić teatr lalek żywym człowiekiem, zamiast
wydobyć czar lalki i nim oddziaływać. Dowodzi to braku zaufania do lalki” [3].

Okładka czasopisma „Teatr Lalek” 1961, nr 17 - 18

ze zbiorów POLUNIMA
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VIII   Kongres   UNIMA  odbył  się  w  Pałacu  Kultury
i  Nauki  (17 - 26  czerwca  1962  roku),  „otwierając   
[lub jak określali to bardziej emocjonalni lalkarze:
wyrąbując]  polskiemu  lalkarstwu  okno  na  świat”.
W 1962 roku UNIMA zrzeszała ponad 1000
członków zbiorowych i indywidualnych, a w Czecho-
słowacji, Francji, Związku Radzieckim, Rumunii i na
Węgrzech działały ośrodki krajowe. I właśnie dołą-
czyła do nich polska POLUNIMA. Do nowych władz
UNIMA wszedł wybrany 769 głosami Henryk Ryl
(Prezydium UNIMA); Henryk Jurkowski (z liczbą
głosów 716) został powołany do Komisji Rewizyjnej.
Polska zgłosiła aż 8 kandydatów do władz, powo-
dując rozproszenie głosów i pozbawiając się tym
samym szans na wprowadzenie większej liczby
przedstawicieli do władz UNIMA. W pokongreso-
wych raportach pisano: „Polacy mieli szanse
uzyskania trzech miejsc, gdyby wysunęli trzech
uzgodnionych zawczasu kandydatów. Z przykrością
trzeba również stwierdzić, że nie wykorzystano
wszystkich przysługujących Polsce głosów,
zwłaszcza zbiorowych” [4].

Teatr Lalka / Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

fot. Archiwum POLUNIMA

Kongres UNIMA,
Warszawa
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Kongresowi towarzyszyły Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek
oraz konferencja na temat „Teatr lalek i jego powiązania z innymi
dziedzinami sztuki” – Polskę reprezentowali w niej Krystyna Mazur
z referatem zatytułowanym „Romanse marionety” i Bogdan
Radkowski z wystąpieniem „Teatr lalek w telewizji”. Z Warszawy
uczestnicy   Kongresu   pojechali   do   Puław,   gdzie   w   dniach
27 czerwca – 3 lipca 1962 roku odbył się Ogólnopolski Festiwal
Amatorskich Teatrów Lalkowych. Ciekawym akcentem warszaw-
skich obrad było wystosowanie – na wniosek Japońskiego Teatru
Lalek  „PUK”  –  rezolucji  do  ONZ,  apelu  w  sprawie  zakazu 
 prób z bronią jądrową. Nadano mu takie brzmienie: „Zwracamy
się do wszystkich rządów i polityków ze wszystkich krajów, aby
wykorzystali wszystkie dostępne środki tak szybko, jak to jest
możliwe, by wstrzymać próby z bronią jądrową i zrealizować
powszechne rozbrojenie”.

Po towarzyszącym kongresowi Festiwalu nie brak było słów
uznania pod adresem zagranicznych teatrów. Podziw wzbudziła
zwłaszcza rumuńska Tandarica („Książka Apolodara” i pokazy-
wany poza głównym nurtem „Mały Książę”) oraz niemiecki teatr
Die Klappe (z etiudami „Alegorie i satyry”) – jako wzór jedności
środków wyrazu i celowego ich zastosowania. Jednocześnie
obserwatorzy zwracali uwagę, że polskie teatry, nawet te
najlepsze, nie mówią językiem międzynarodowym, a w sprawach
inscenizacji byliśmy nowi i oryginalni przed kilkoma laty. 

Okładka czasopisma „Teatr Lalek” 1962, nr 21 ze zbiorów POLUNIMA

Na okładce: scena z widowiska Teatru Marionetek „Die Klappe” 
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Scena ze spektaklu Teatru „Tanderica”

fot. Archiwum POLUNIMA

Zatem, jak pisał Henryk Jurkowski w „Naukach festiwalu”: „Trzeba
patrzeć   i   wyciągać   wnioski  (...),  bowiem  warto  zrobić  wszystko, 
 by nauki festiwalu międzynarodowego nie zostały stracone” [5]. Jury,
nagradzając dziesięć teatrów, z polskich prezentacji zauważyło  jedynie
„Historię  o  żołnierzu  tułaczu”   teatru   Świerszcz   z   Białegostoku –
za  wybór  i  próbę  podania  pięknego  tekstu  polskiego. Od razu
odezwały się głosy, że niesłusznie, a Krystyna Mazur, podkreślając
ambicje młodego teatru, pisała, że „lalki stanowiły zaledwie fragment
dekoracji”   i   „cały   spektakl   byłby   o   wiele   bardziej   na    miejscu
w przeglądzie teatrów poezji lub np. teatrów nowych form” [6].

Większość polskich lalkarzy nie podzielała pesymistycznej oceny
przedstawień festiwalu i kondycji polskiego teatru lalek. Podczas
ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji polskiego 
 teatru  lalkowego  i  perspektywom  jego  rozwoju w grudniu 1962 roku
Władysław Jarema replikował, że większość scen w Polsce zasługuje
na miano artystycznych placówek, a festiwale krajowe i przede
wszystkim zagraniczne wyraźnie pokazują ich poziom i duże
możliwości. Podkreślał, że mamy teatr własny, oryginalny, co zawdzię-
czamy współpracy z plastykami. Krystyna Mazur mimo wcześniejszych
sceptycznych uwag konstatowała, że mamy okres szczytowych
osiągnięć, a Henryk Ryl podkreślał, że ciągle jesteśmy w czołówce
światowej i dodawał: „cudze się chwali, a swego się nie zna” [7].

Henryk Jurkowski i Sergiusz Obrazcow

fot. Archiwum POLUNIMA
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Konfrontacja z teatrem światowym pokazała jednak, jak wiele
ma do zrobienia środowisko lalkarskie, w tym i POLUNIMA.
Dostrzegalny stał się niewysoki status aktora lalkarza, także
finansowy, podkreślano brak szkoleń i szkolnictwa
artystycznego – głośno mówiono, że obserwuje się w środo-
wisku  coś  w  rodzaju  wtórnego  analfabetyzmu  i  że  sprawa,
od której trzeba zacząć, to osiągnięcie większej kultury
teatralnej przez całe środowisko lalkarskie. Ciągle brakowało
repertuaru, wskazywano na potrzebę zatrudniania kierowników
literackich, zapoznawania pracowni teatralnych z osiągnięciami
i możliwościami współczesnej techniki, postulowano powołanie
ośrodka badawczego. Wszystkimi tymi sprawami zajmowała się
POLUNIMA, w mniejszym lub większym stopniu, w pierwszym
dziesięcioleciu swej działalności, często współpracując z Sekcją
Teatrów Lalek ZASP (w której aktywnie działał, a nawet nią
dwukrotnie kierował, Henryk Ryl).

Dyplom POLUNIMA projektu Adama Kiliana

wręczany lalkarzom i zespołom teatralnym
w uznaniu ich szczególnych osiągnięć
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Prezentowany tekst pochodzi z przygotowywanej do druku
publikacji Lucyny Kozień   O  lalki,   lalki...  60  lat  POLUNIMA
(1961 - 2021),  która ukaże się nakładem Polskiego Ośrodka
Lalkarskiego POLUNIMA w Białymstoku w 2021 roku.
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