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Początek lat dziewięćdziesiątych w Polsce wraz ze zmianami ustrojowymi, 

ekonomicznymi i społecznymi przyniósł reorganizację życia teatralnego: określenie nowego 

organizatora teatrów-instytucji i przekształcenie systemu finansowania, poszerzenie form 

pozainstytucjonalnej aktywności teatralnej, ale też cięcia budżetowe w całym sektorze 

instytucji kultury. Autonomia instytucjonalna nie była niczym nowym dla teatrów 

alternatywnych, ale, jak zauważa Juliusz Tyszka, zmienione zasady przyznawania środków na 

działalność teatrów zmusiły zespoły do rozwinięcia strategii przetrwania1. W teatrze 

alternatywnym, jak również w instytucjonalnym, nastał czas określania statusu teatrów w 

kształtującej się demokracji i wyzwań artystycznych stawianych przez nową rzeczywistość. W 

tym okresie mocno zaznaczyły swą obecność grupy inspirowane działaniami Teatru 

Laboratorium i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, poszukujące „nowego środowiska 

naturalnego teatru”2, powstały m.in. Teatr Wiejski Węgajty i Towarzystwo Wierszalin. Na 

teren teatralnej alternatywy wkroczyła generacja wyrastająca w nowej rzeczywistości, ludzie 

teatru zaczęli szukać możliwości działania w ramach pozainstytucjonalnego modelu 

aktywności artystycznej. Status fundacji, spółek czy stowarzyszeń dawał większą niezależność 

artystyczną i organizacyjną, ale za cenę zmagania się z kształtującym się dopiero i niestabilnym 

systemem dotacji i grantów. Tę nową przestrzeń dla rozwijania twórczości teatralnej z bardzo 

dobrym skutkiem artystycznym wykorzystali lalkarze3. Formułę niezależnego, 

jednoosobowego teatru już od 1978 r. uprawiał Grzegorz Kwieciński, lalkarz zafascynowany 

teatralnością żywiołu ognia. Jego Teatr Ognia i Papieru wpisywał się w nurt zdarzeń 

happeningowych, akcji w przestrzeniach publicznych, alternatywnych widowisk plenerowych. 

Pierwszy polski teatr prywatny w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołała do 

życia trójka lalkarzy z Poznania już w 1984 r. Nieinstytucjonalny Teatr Zawodowy Wierzbak 

założony przez Artura Szycha, Grażynę Wydrowską i Bogdana Wąsiela wniósł sporo 

                                                 
1 J. Tyszka, Polski teatr alternatywny w okresie przełomu, [w:] Szkice o teatrze alternatywnym, red. J. Ostrowska, 

J. Tyszka, Poznań 2008, s. 20.   
2 A. N. Mineyko, Pojednanie życia i teatru, „Teatr” 1981, nr 1, s. 20–23. 
3 Na aktywność lalkarzy w tworzeniu prywatnych teatrów zawodowych zwrócił uwagę Paweł Płoski w 

wypowiedzi na Kongresie Kultury. Zob. Ofensywa lalkarzy, w: 

http://www.kongreskultury.pl/title,Kalendarium,pid,23,oid,21,cid,175.html, dostęp: 20.02.2012. 



ożywienia w środowisko lalkarskie. Jak pisze Marek Waszkiel, byli podawani jako przykład 

przełamywania ociężałości teatru zinstytucjonalizowanego4. Zespół był pierwszym laureatem 

Nagrody im. Jana Dormana przyznawanej przez ASSITEJ (1990). Za sprawą studentów 

Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu w 1988 r. powstał Teatr Klinika Lalek, 

inspirowany Bread and Puppet Petera Schumanna. W 1991 r. zespół przeniósł się do 

Wolimierza i odtąd działał jako wiejski, wędrowny teatr lalkowy. W 1991 r. Piotr Tomaszuk i 

Tadeusz Słobodzianek, po szeroko komentowanej w prasie teatralnej awanturze w gdańskiej 

Miniaturze, założyli na zasadach spółki z o. o. Towarzystwo Wierszalin i osiedlili się ze swoim 

zespołem na polsko-białoruskim pograniczu w Supraślu5. Rok później na powołanie 

niepublicznego teatru wędrownego bliskiego europejskiemu modelowi działalności lalkarzy 

zdecydował się Krzysztof Rau, reżyser, dyrektor ważnych scen lalkowych (Białostockiego 

Teatru Lalek, Teatru Lalka w Warszawie), założyciel i wieloletni dziekan Wydziału Sztuki 

Lalkarskiej w Białymstoku (Filia PWST w Warszawie). Na białostockiej wsi, do której 

odwoływała się nazwa zespołu, zaczął działać Teatr 3/4 Zusno. Model teatru alternatywnego 

wybrali Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk, którzy  jeszcze jako studenci 

wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej założyli Teatr 

Porywacze Ciał (1992)6. 

 Szybko nowe teatry lalkowe zaczęły zbierać polskie i międzynarodowe laury (np. 

trzykrotny Fringe First na festiwalu w Edynburgu dla Teatru Wierszalin – 1993, 1994, 1997) i 

znakomite recenzje występów gościnnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Alternatywny 

impuls, z którego się zrodziły, w nowym świetle postawił teatr lalkowy, funkcjonujący w Polsce 

na uboczu głównego obiegu krytycznego, stereotypowo przypisany do kultury dziecięcej. 

Sztuka lalkarska zaczęła intrygować wielością form, eksperymentalnym traktowaniem materii 

poddawanej animacji, złożonymi, metaforycznymi relacjami między animatorem i lalką, 

plastycznością wizji scenicznych. Coraz więcej lalkarzy znajdowało w nowych strukturach 

organizacyjnych szansę na niezależność artystyczną i rozwój autorskich poszukiwań. Trzej 

lalkarze: Witold Mazurkiewicz, Jarosław Tomica, Michał Zgiet po dziesięciu latach pracy w 

instytucjonalnym teatrze zdecydowali się na założenie niezależnej grupy Kompania Teatr 

(1995), która w 1996 r. połączyła się z legendarnym Teatrem Provisorium. Pierwszym efektem 

ich wspólnej pracy była Ferdydurke według powieści Witolda Gombrowicza, uznana za jedno 

z najważniejszych wydarzeń teatralnych lat dziewięćdziesiątych, obsypana nagrodami (m.in. 

                                                 
4 M. Waszkiel, Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000, Warszawa 2012, s. 235. 
5 Zob. artykuł B. Oleszka Teatr Wierszalin – w ciągłym dialogu z tradycją w tym tomie. 
6 Zob. artykuł M. Tarkowskiej Teatr Porywacze Ciał – alternatywna siła komiczna w tym tomie.   



Grand Prix Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”, nagroda za kreowanie 

nowej formuły teatru na MFT „Kontakt” w Toruniu w 1999 r., ponadto nagrody w Edynburgu, 

Rijece, Sarajewie), pokazywana w Stanach Zjednoczonych od Broadwayu, po Filadelfię i Los 

Angeles.  

W 1997 r. grupa artystów z Markiem B. Chodaczyńskim na czele powołała do życia 

stowarzyszenie profesjonalnych twórców uprawiających teatr lalek dla dorosłych pod nazwą 

Unia Teatr Niemożliwy. Własny teatr penetrujący różne tradycje teatru lalki, maski i 

przedmiotu w 1999 r. założył lalkarz, reżyser i scenograf, Adam Walny (Walny-Teatr). 

Zakończona w 2000 r. historia Teatru 3/4 Zusno znalazła, za sprawą Marty Rau, córki 

Krzysztofa, swoje przedłużenie w Teatrze K3. Wysyp nowych, niezależnych inicjatyw 

lalkowych przyniósł początek XXI w., spośród nich najmocniej zaznaczyli swoją obecność na 

teatralnej mapie lalkarze tworzący Kompanię Doomsday, z której w ostatnim okresie wyłoniły 

się inne formacje: Grupa Concidentia, Teatr Malabar Hotel. 

 Nieinstytucjonalne teatry eksplorujące estetykę lalkową i poszerzające formy ekspresji 

aktora-animatora nie tylko o środki teatru dramatycznego, ale przede wszystkim teatru 

plastycznego oraz teatru ruchu, weszły w krwiobieg teatru alternatywnego i zaczęły pojawiać 

się na festiwalach tego nurtu. Na Akademickich Spotkaniach Teatralnych „Klamra” zespoły o 

lalkarskim rodowodzie zagościły po raz pierwszy w 1997 r. W repertuarze piątej edycji 

festiwalu dwa ważne i żywo dyskutowane punkty stanowiły spektakle Teatru 3/4 Zusno (Gianni, 

Jan, John, Johan, Juan, Ivan, Jean…) oraz Teatru Wierszalin (Dybbuk). Teatr Krzysztofa Raua 

wystąpił rok później ze słynną Gają. Zespół prowadzony przez Piotra Tomaszuka regularnie 

gościł na kolejnych edycjach Klamry, podczas których można było obserwować, co wynika ze 

zderzenia teatru z liturgią, sacrum z profanum, ludowych opowieści i mitów małych 

społeczności ze współczesnością, wreszcie aktora z formą i cielesności z duchowością. Do 

zjawiska z pogranicza teatru lalkowego i plastycznego na toruńskiej Klamrze należały też 

przedstawienia Unii Teatr Niemożliwy: Toporland – suita na tekturę i kontrabas (2001) i Opcje 

życia (2005) oraz Teatru K3: …ecetera… (2005) i Wypominki (2008). 

 Alternatywność tych zespołów rodziła się zazwyczaj z autorskiego projektu 

naznaczonego osobistym piętnem lidera każdej z grup. Osobowość artystyczna założycieli 

zespołów wyraźnie określiła zarówno estetykę oraz tematykę przedstawień, jak i sposób 

funkcjonowania, a także relacje twórcze wewnątrz grupy. Z alternatywnymi nurtami 

teatralnymi połączyła te zespoły negacja skostniałych struktur państwowych instytucji i idea 

zespołowości, współtworzenia teatru na wszystkich poziomach. W działanie supraskiego 

Teatru Wierszalin był wpisany projekt życia dla teatru i w teatrze, tworzenia wspólnoty. 



Siedziba teatru Krzysztofa Raua w Zuśnie również sprzyjała łączeniu pracy i życia. Bliskie 

offowemu nurtowi teatralnemu było wykorzystywanie w procesie twórczym metody 

improwizacji wokół form, problemów i tematów jako źródeł scenariusza oraz czerpanie z 

tradycji polskiej awangardy teatralnej (szczególnie z poszukiwań Jerzego Grotowskiego i 

Tadeusza Kantora w przypadku Wierszalina).  

 Krzysztof Rau zakładał Teatr 3/4 Zusno jako dojrzały twórca. Miał na swoim koncie 

wiele prac reżyserskich, prowadził sceny lalkowe, wykształcił już kilka pokoleń lalkarzy. 

Zmiany, jakie nadeszły po 1989 r., skłaniały go do postawienia pytań o zasady prowadzenia 

teatru w nowej sytuacji ekonomicznej. W wywiadzie dla „Polityki” opowiadał: 

 

[…] przyszedł rok 1989 i ja sobie nagle uświadomiłem, że w nowej sytuacji należałoby teatr zrównać z 

ziemią, żeby go następnie na nowo zbudować. Pomyślałem sobie: nie, ja tego robić nie będę, nie stać 

mnie na to, by być Herodkiem w teatrze, który sam zbudowałem, nie tylko w sensie materialnym. 

Odszedłem do warszawskiej „Lalki”, gdzie mnie ściągano. Tu popełniłem jeden poważny błąd. Zamiast 

na początek zmienić zasady pracy zespołu, zająłem się wyciąganiem teatru z artystycznego dołka, co się 

zresztą udało. I dopiero wtedy zabrałem się do reform, ale napotkałem silny opór materii. I w urzędzie 

miasta, i od środka. Nie chciałem walczyć. Wtedy pomyślałem sobie, że może rozwiązaniem jest 

stworzenie małej grupy twórczej, bez administracji, bez biurokracji, na zupełnie innych zasadach7. 

 

Podczas pospektaklowej rozmowy na Klamrze 1997 mówił:  

 

Teatr jako instytucja przestał spełniać rolę dobrej przestrzeni do twórczości w sensie psychologicznym. 

Twórczość jest aktem dość intymnym, osobistym. A twórczość teatralna jest aktem zespołowym, muszą 

być spełnione warunki kontaktu8. 

  

 Krzysztof Rau rozmawiał o stworzeniu prywatnej lalkowej trupy teatralnej z Janem 

Wilkowskim, nestorem polskich lalkarzy. Wtedy to narodził się koncept teatru ¾, czyli teatru, 

który staje się całością dopiero wtedy, gdy pojawi się publiczność. Bo wtedy zamyka się 

obwód, po którym płyną emocje9.. Po zakończeniu współpracy z Teatrem Lalka Krzysztof Rau 

zaczął starania o stworzenie prywatnego teatru. Przestrzenią dla nowego zespołu stało się jego 

gospodarstwo na Suwalszczyźnie, we wsi Zusno. Obora z polnego kamienia będzie odtąd 

miejscem prób, przedstawienia zespół zagra tam, gdzie go zaproszą lub gdzie pozyska miejsce. 

                                                 
7 Obora próbna. Z Krzysztofem Rauem rozmawiają Z. Pietrasik, J. Sieradzki, „Polityka” 1997, nr 10, s. 58–59. 
8 Zapis rozmowy prowadzonej przez M. Wiśniewską i J. Kobierskiego znajduje się w archiwum autorki. 
9 Tak o interpretacji nazwy Teatru 3/4 opowiadał Dariusz Jakubaszek podczas spotkania na Klamrze 1997 (zapis 

rozmowy, zob. przypis wyżej). O źródłach nazwy teatru zob. również: K. Rau, Autolustracja, Łomża 2009, s. 155–

157. 



Nowy teatr miał od początku wędrowny charakter. Do współpracy w Teatrze 3/4 Zusno 

Krzysztof Rau zaprosił swoją córkę Martę, absolwentkę reżyserii lalkarskiej w Akademii Sztuk 

Pięknych w Pradze, i trójkę studentów z dyplomowego rocznika białostockiego Wydziału 

Sztuki Lalkarskiej: Edytę Łukaszewicz, Pawła Aignera i Tomasza Bielawca. Z czasem do 

zespołu dołączyli Dariusz Jakubaszek, Ewa Bazelska-Mojsak, Monika Filipowicz, Jarosław 

Gmitriuk, Roman Wołosik. Opiekę nad techniczną stroną spektakli przejął Bohdan Rau. 

Kapitał założycielski stanowiły pieniądze od sponsorów. Rodzącemu się teatrowi sprzyjały 

nowe warunki ekonomiczne, Wedel S.A, PZU i Pewex podpisały z teatrem wieloletnie 

kontrakty sponsorskie.  

Teatr 3/4 Zusno zainaugurował działalność 27 października 1992 r. spektaklem Wakacje 

smoka Bonawentury Macieja Wojtyszki ze scenografią Adama Kiliana i muzyką Jerzego 

Derfla. Do 1996 r. zespół był związany z Zusnem. Wraz z przyjęciem przez Krzysztofa Raua 

dyrekcji w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej i zmianie jego statusu na Ośrodek Teatralny, 

Teatr 3/4 Zusno zaczął działać w strukturze tego nowego teatralnego organizmu. W 2000 r. po 

odejściu Krzysztofa Raua z bielskiej sceny, z powodu braku stałej siedziby pozwalającej 

odbywać próby i grać przedstawienia (obora w Zuśnie mogła służyć tylko w okresie letnim) 

Teatr 3/4 Zusno został rozwiązany. Kiedy Krzysztof Rau zakładał Zusno,  w środowisku 

lalkarskim jego decyzja traktowana była jak szaleństwo, ale po latach okazało się, że miał rację 

– jego teatr odniósł sukces i artystyczny, i komercyjny10. 

 Świetnie przyjęta pierwsza premiera Teatru 3/4 Zusno i przygotowany rok później 

Szewczyk Dratewka (1993) były adresowane jeszcze w zgodzie z powszechną praktyką scen 

lalkowych do widza dziecięcego, ich podstawę stanowił tekst, formę określało współistnienie 

animatorów i klasycznych odmian lalek. Wraz z kolejnymi przedstawieniami akcent przesunął 

się na widza dorosłego oraz fenomen metamorfozy, plastyczności materii i ludzkiego ciała, gry 

między aktorem i lalką. W Pastorałce według Leona Schillera pojawiły się rzeźby z litego 

drewna autorstwa prymitywistów z Białostocczyzny (forma wykorzystywana również przez 

Teatr Wierszalin). Nowoczesne myślenie o materii animowanej, entuzjastycznie przyjęte przez 

Wojciecha Wieczorkiewicza jako „impuls do odzyskania [przez polski teatr lalkowy – przyp. 

M. W] wiary we własne siły”11 znalazło najciekawszy wyraz w trzech przedstawieniach: 

Gianni, Jan, Johan, John, Juan, Ivan, Jean… (1994), Gai (1996) i ostatnim dziele scenicznym 

Teatru 3/4 Zusno – Metamorfozach (2000).  

                                                 
10 M. Waszkiel, Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000, s. 239.  
11 Cyt. za tamże, s. 165. 



 „Żyję teatrem, to znaczy chcę przekazać na scenie pewne emocje, które najpierw muszę 

znaleźć w sobie, tego samego oczekuję też od partnerów. Trzeba najpierw dotrzeć do samego 

siebie, żeby trafić do tych, którzy do nas przychodzą” – mówił Krzysztof Rau w wywiadzie dla 

„Polityki”12. W całej drodze artystycznej ważna była dla niego idea teatru jako przestrzeni 

wymiany emocji i przybliżania się do prawdy. Dlatego w etosie Teatru 3/4 Zusno tak ważną rolę 

spełniał widz. Krzysztof Rau podkreślał w wielu wypowiedziach, że nie lubi tego słowa. 

Przedstawienie powinno mieć w sobie coś z zasiadania przy domowym stole i dzielenia się. 

Żeby to osiągnąć, w zuśnieńskich przedstawieniach widzowie byli traktowani jak goście: 

 

Przyszli do naszego domu, zostali przez nas zaproszeni. Od pierwszego spektaklu w naszym teatrze 

aktorzy są razem z widzami. Otwierają przed nimi drzwi, witają, pomagają się rozebrać, znaleźć miejsce, 

rozmawiają, potem mówią: przepraszam, musimy na razie przerwać rozmowę, muszę iść na scenę. Grają, 

a po spektaklu znowu schodzą na widownię13. 

 

Tym, co połączy dwie ludzkie grupy spotykające się w teatrze, twórcy 3/4 Zusno czynili rodzaj 

zadziwienia życiem ukrytym w martwej z pozoru materii, przyglądanie się człowiekowi w 

powszednich sytuacjach i wspólne dotykanie tajemnicy życia i śmierci.  

 Uprawiając teatr lalkowy, Rau czerpał z całej bogatej tradycji tej dziedziny sztuki 

scenicznej i swobody współistnienia aktorów oraz lalek w różnych relacjach. W Wakacjach 

smoka Bonawentury i Szewcu Dratewce pojawiły się klasyczne lalki: marionetki, kukiełki, 

jawajki, pacynki. Przełomowym momentem dla zespołu okazał się eksperyment, który twórca 

Teatru 3/4 Zusno niegdyś prowadził ze studentami – zdjęcie z ręki pacynki i pozostawienie dłoni 

jako samodzielnego instrumentu poddawanego zabiegom animacyjnym. Tak narodził się 

Gianni – bohater „zrobiony” z ludzkich rąk i nóg. Fascynująco plastyczne sploty i układy 

poszczególnych części ciała aktorów tworzyły postać, która zdawała się bardziej realna niż 

sami aktorzy-animatorzy, emanowała pełnią życia i emocji. Świat w Gai wyłonił się spod 

czarnej materii w postaci zasupłanych, zwiniętych szmat, które ożywały w rękach animatorów 

jak w japońskim teatrze bunraku i w swej umowności przejmująco reprezentowały rodzaj 

ludzki. Już nie tak odkrywcze, ale pasjonujące animacyjną wyobraźnią zespołu było 

wykorzystanie zwykłych białych płócien, które w Metamorfozach zadziwiały zdolnością do 

przeistaczania się na oczach widzów w elementy świata przyrody. W tych poszukiwaniach 

estetycznych aktor nie znikał za formą. Jego zadaniem było otworzyć się na formę, na to, co 

                                                 
12 Obora próbna, s. 58. 
13 Tamże. 



ona niesie ze sobą, testować jej możliwości, podporządkowywać się jej po to, aby wyzwolić 

pełnię ekspresji i być w partnerskiej relacji. Niekiedy spełniał służebną rolę wobec lalki, ale 

równocześnie był narratorem i zarazem obserwatorem własnej narracji realizowanej w 

poszczególnych tworzywach14 oraz prowadził grę z widzem, w której stawką było wzbudzenie 

wiary w życie materii poddawanej na scenie animacyjnym zabiegom. Mirosław Kocur po 

zobaczeniu Gai powiedział, że w tym teatrze widać troskę o lalkę, troskę o siebie, troskę o to, 

co otacza człowieka. Przekłada się to na troskę o cały świat15.  

 Umowność świata kreowanego przez aktorów z różnych form sprzyjała ukształtowaniu 

wspólnej dla wszystkich przedstawień koncepcji bohatera i zarysowaniu wątków tematycznych 

powracających w każdej realizacji. Aleksandra Rembowska w 1996 r. pisała: 

 

Opowieści Zusna przypominają epickie poematy cykliczne albo muzyczne utwory, składające się z wielu 

części, odmiennych melodią i tempem, a jednak związanych kompozycyjnie. Ich budowa jest stała. To 

nie przypadek, że niektóre motywy uparcie powracają. Na przykład wątek życia i śmierci. Ich 

wzajemnego współistnienia i przenikania, ukazany z różnych perspektyw – zazwyczaj jednak z 

łagodnością i pokorą, choć może i cichym wyrzutem. […] W centrum zainteresowania zawsze pozostaje 

człowiek, rozpięty między dobrem a złem, postawiony przed koniecznością wyboru. […] Na scenie 3/4 

właściwie ciągle występuje ten sam bohater, wspólny dla kilku przedstawień. W różnych wersjach tego 

samego mitu pojawia się Everyman, Każdy, Gianni, Jan, Johan, John… Aktorzy zapisują w przestrzeni 

kolejne rozdziały współczesnego moralitetu. […] Jasiek z przedstawienia Gianni, Jan, Johan, John… w 

mozole pokonuje kolejne etapy życia. Pnie się ku górze. Jego nieskomplikowany żywot dałoby się 

streścić w kilku słowach. […] Małe sprawy Jaśka podejmuje i pogłębia ostatnie przedstawienie Teatru 3/4 

pt. Gaja. Z ziemi powstaje człowiek. […] Sens egzystencji polega na nieustannej walce, zmaganiu, 

zwyciężaniu i byciu pokonanym. […] W dramatycznym, coraz bardziej szalonym, brutalnym i 

nieznośnym, dzikim i ekstatycznym, kontynuowanym od wieków tańcu, pada pytanie o cel tego 

zawirowania, a może o schyłek cywilizacji… Odpowiedź wydaje się boleśnie jednoznaczna. Człowiek, 

który zdradził ziemię, który od ziemi odszedł, nie ucieknie od uczestnictwa w jej najważniejszym 

misterium. „Umieranie jest cudem, jest doskonale naturalne” – przypomina wyśpiewany wiersz e. e. 

cummingsa16. 

 

Teatr 3/4 Zusno wyspecjalizował się w rozpoznawaniu uniwersaliów ludzkiej kondycji, 

całościowym postrzeganiu egzystencji człowieka od narodzin po śmierć, w poetycko-

filozoficznym rozprawianiu o ułomności i przemijalności każdego z nas, powtarzalności 

cyklów życia. To uniwersalistyczne podejście zbliżało przedstawienia do formuły przypowieści 

                                                 
14 H. Jurkowski, Aktor w roli demiurga, Warszawa 2006, s. 294. 
15 Tak wspominał Krzysztof Rau podczas rozmowy na Klamrze 1997. Zob. przypis wyżej. 
16 A. Rembowska, Same się opowiadają…, „Teatr” 1996, nr 6, s. 22–23. 



o moralitetowej proweniencji. Po Gai Liliana Bardijewska sygnalizowała idące za tym 

niebezpieczeństwo przesłań nazbyt oczywistych17.  

 Nośność estetyki lalkowej proponowanej przez Teatr 3/4 Zusno potwierdziło gorące 

przyjęcie przez publiczność Klamry dwóch przedstawień tego zespołu prezentowanych w 

toruńskiej Od Nowie: Giannego… i Gai. Historia Jana - Everymana, była opowieścią o 

samotności, z którą człowiek zmaga się od chwili narodzin i która jest jedyną towarzyszką jego 

śmierci. Rozpisany na moralitetowe epizody los Johna po krótkim okresie dzieciństwa jest 

pasmem pokus i porażek w poszukiwaniu sensu życia. W jego życie wkraczają: miłość, 

filozofia, polityka, wiara, pieniądz, władza, dając poczucie chwilowego zauroczenia. I 

przemijają, a wraz z nimi bohater. Krzysztof Rau zrównoważył jednak poważne tematy 

lekkością formy przedstawienia, nasycił dowcipem, rozpoznawalnymi cytatami budzącymi 

komiczny dystans (nie mogło zabraknąć choćby „To be or not to be”), gagami i zabawą z formą 

– smaczkiem były pulsujące usta stworzone z dwóch par dłoni czy palce rąk grające nogi. 

Zespół wypełnił przedstawienie pięknymi scenami, w których na oczach widza istota stworzona 

z ludzkich rąk zmieniała się z dziecka w młodego mężczyznę, a potem starca, emanowała 

całych wachlarzem ludzkich emocji.  

 W Gai bohaterem był już cały rodzaj ludzki wraz z naturą, która wydała człowieka na 

świat, włączając go w odwieczny cykl życia i śmierci, oraz historią – owocem dramatycznej 

egzystencji ludzkości naznaczonej agresją, żądzą władzy, tyranią i zbrodnią. Mroczne doznanie 

niszczycielskiej siły człowieka narastało w przedstawieniu wraz z niepokojącymi tonami, które 

wkradały się w muzykę, wzmacnianiem energii gry aktorów, deformacją materii. Harmonia 

ustępowała miejsca chaosowi, a zgrabny menuet, który otwierał i zamykał każdą ze scen, 

przechodził w przejmujący taniec śmierci: 

  

Przysłoniętą płaszczem zgrzebnego płótna scenę zaludniają wysmukłe szmaciane postaci, stwarzane na 

oczach widzów przez szóstkę animatorów – mężczyzna, kobieta, kwiaty, motyle, ptaki. Wkrótce ten 

idylliczny obraz ulegnie deformacji, miękkie ruchy postaci nabiorą kanciastości, pełny wdzięku menuet 

przerodzi się w opętańczy rytualny taniec śmierci wokół tyrana-boga. Zaś szlachetne sylwetki przeobrażą 

się w odrażające suplaste monstra, które w ataku zawiści rozszarpią na strzępy swego ciemięzcę, a potem 

siebie nawzajem i cały swój szmaciany świat. Spoczną potem pod płóciennym całunem, by z ich prochów 

narodził się człowiek – na nowo idylliczny i niewinny. Plastyczny spektakl Krzysztofa Raua z muzyką 

Roberta Łuczaka ma w sobie wiele z magicznego rytuału, pełnego dramatyzmu i okrucieństwa18. 

  

                                                 
17 L. Bardijewska, Apokalipsa według Raua, „Teatr Lalek” 1996, nr 2 (54), s. 32. 
18 Tamże. 



Śmierć w świecie przedstawionym Gai była wybawieniem. To naturalna kolej rzeczy, jak 

przypominały śpiewane wiersze Edwarda Estlina Cummingsa, i zarazem cud, bo zawiera w 

sobie nadzieję odrodzenia. Teatr 3/4 Zusno ponownie dawał moralitetową przypowieść o 

człowieku. Tym razem przerażonym dziełem własnym rąk.  

Na kolejnych edycjach Klamry nie brakowało zespołów, których stylistyka wynikała z 

lalkarskiego myślenia o kreowaniu rzeczywistości scenicznej. Swego rodzaju przedłużeniem 

formuły Teatru 3/4 Zusno był, założony w 2003 r. przez Martę Rau, Ewę Mojsak i Sławę 

Tarkowską (z czasem zastąpioną przez Dorotę Grabek), Teatr K3 z siedzibą w Białymstoku. 

Trzy kobiety połączyło jedno teatralne marzenie i determinacja do tworzenia autorskiego teatru, 

stąd nazwa zespołu: 

  

Tworzymy nasz teatr we trzy. Z każdym spektaklem od nowa, spotykając się z innym tematem, 

poznajemy siebie nawzajem. Każdy temat to dla nas wyzwanie, góra, na którą trzeba się wspiąć. No, 

może pagórek. I zawsze jest niepokój: czy podołamy? A wspinaczka jest ciekawa. Czasem tarzamy się 

ze śmiechu, czasem zaciskamy zęby z wściekłości. Jak to kobiety. I jak kobiety jesteśmy uparte. I dążymy 

wciąż dalej, wyżej. Od kilku lat spełniamy marzenia. Teatr na dobre „rozpanoszył” się w naszym życiu. 

Zabrał czas, uczucie, część przestrzeni życiowej19. 

 

 Od początku istnienia Teatr K3 deklaruje wierność wobec estetyki lalkowej. Fenomen 

animacji, ożywiania wszelkiej materii, odkrywania życia pulsującego w formie plastycznej 

wyznacza kierunki działalności artystycznej trzyosobowego zespołu. Niewielki skład sprzyja 

kameralności przedstawień i autorskiej pracy nad podejmowanymi tematami. Pierwsza 

realizacja – …etcetera… (2004) inaugurowała nurt przedstawień dla dorosłego widza. Należą 

do nich także Wypominki (2007), Pobłąkanie (2008) i W 3D z 2011 r. W grudniu 2004 r. Teatr 

K3 został laureatem ogólnopolskiego konkursu na realizację nowej sztuki, rozpisanego przez 

szczeciński festiwal Kontrapunkt. Tak powstało przedstawienie Jeż (2005) na podstawie 

książek Katarzyny Kotowskiej Wieża z klocków i Jeż. Do przygotowania adaptacji i reżyserii 

aktorki Teatru K3 zaprosiły Krzysztofa Raua. Jeszcze w 2005 r. zespół wystawił kolejne dwa 

przedstawienia dla dzieci: Aoeuiy oraz Niewidzialnych – we współpracy z dziećmi z 

białostockiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Najwięcej nagród przyniósł 

zespołowi pierwszy spektakl …etcetera…: pierwszą nagrodę i wyróżnienie jury studenckiego 

na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY 

w Poznaniu (2005), nagrodę za zespołową kreację aktorską na Międzynarodowym Festiwalu 

                                                 
19 Cyt. za: Program II Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Lalka też człowiek” (2007). 



Teatrów Lalek w Warnie (2005), nominację do nagrody Total Theatre Awards 2008 na 

festiwalu w Edynburgu (2008). 

 Na Klamrze Teatr K3 wystąpił dwukrotnie: ze spektaklem …etcetera… w 2003 r. i z 

Wypominkami w 2008 r. Pierwsze z przedstawień składało się z kilku impresji teatralnych 

wysnutych z teatralizacji problemów współczesnego człowieka: samotności, pośpiechu, 

kruchości życia, zmagania z losem, poczucia (bez)sensowności świata. Sekwencje obrazów z 

całą plejadą ludzkich typów ożywały na scenie za sprawą trzech animatorek przypominających 

boginie, które symbolicznym gestem ręki powoływały do życia każdego z bohaterów:  

 

Człowiek, lalka w rękach przeznaczenia, może mieć życie spektakularne, pełne pasji, gwałtownych 

wydarzeń – na swej drodze może spotkać miłość, może mieć przed sobą ważny cel, może po prostu dążyć 

prosto przed siebie siłą przebojowości. Może też prowadzić życie schematyczne, złożone z 

przyzwyczajeń, nawyków. Każdy dzień przeżywać tak samo. Ludzie-lalki, tak do siebie podobni, mając 

różne żywoty, wędrują tak naprawdę w tę samą stronę – ku śmierci. Czy czarne boginie mają na nią 

wpływ? Trudno powiedzieć, ich misja, ich zabawa kończy się właściwie z dokonaniem żywota ludzkiego, 

odkładają jego ciało i już sięgają po następne, dając mu na chwilę życie, by znów je odebrać. Ostatecznie 

wskazują palcami także na nas, znajdujących się po tej drugiej stronie sceny. I nas wskazuje palec 

Opatrzności, i nas wszystkich czeka to samo20. 

 

Zespół wybrał ciekawą technikę. Bohaterami były płócienne, szyte lalki o ludzkich kształtach, 

ale bardzo umownie potraktowane – bez oczu i rysów twarzy. Trzyosobowa animacja 

wyzwalała plastyczność wybranej formy. Monika Żmijewska tak opisywała kunszt aktorek:  

 

I oto lalka ożywa. Ba, zaczyna szaleć! Przebiera nogami, gestykuluje, robi fikołki. Już nie widać dłoni 

animatorek ani ich twarzy. Widać tylko radosnego, energicznego człowieczka w szalonym pędzie. I nagle 

rozbiegany człowieczek uszkadza sobie nogę, zaczyna kuleć, nieruchomieje… I wędruje na ścianę. Wisi 

na niej jak bezwładne ciało. Ale już kolejny człowieczek zaczyna pędzić. Biegnie do jakiejś 

metaforycznej mety, walczy z liną, wymyśla najróżniejsze sposoby, by dostać się do celu. Jest zmęczony, 

złości się… Nagle lina […] zaczyna go oplątywać do braku tchu… I już lalka opada z sił, zamiera. 

Wędruje na ścianę, a do życia budzi się kolejna lalka21. 

 

 Literacką podstawą drugiego przedstawienia K3 były Krwawe gody Federico Garcii 

Lorki, hiszpańskiego dramaturga szczególnie bliskiego lalkarzom. Artystki włączyły w tekst 

pieśni z Suwalszczyzny i tak powstały Wypominki – opowieść o trzech kobietach, które 

                                                 
20 M. Nowok, Człowiek-Boże igrzysko, http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index.php?option=com_content&task 

=view&id=969&Itemid=72, dostęp: 20.02.2012. 
21 M. Żmijewska, Premiera Teatru K-3, „Gazeta Wyborcza – Białystok” 23.06.2004. 



spotykają się co roku, by opłakiwać ukochanych mężczyzn, którzy odeszli. Historia matki, żony 

i narzeczonej rozgrywała się wokół drewnianego stołu, który był sceną-ołtarzem dla 

animowanych rzeźbionych figur. Przedstawienie wyrastało z „pierwiastka kobiecości” – pisała 

w relacji z Klamry Alicja Rubczak.22 Było pełną namiętności i rozpaczy historią miłości 

rozpiętej między macierzyństwem a łożem małżeńskim, samotności w świecie bez mężczyzn i 

bezsilności wobec śmierci. Lalki na wzór ludowych rzeźb zaprojektował Mikołaj Malesza, 

współtwórca rozpoznawalnych stylistycznie scenografii dla wielu teatrów lalkowych, związany 

też z Teatrem Wierszalin.  

 

Tym postaciom o zastygłych rysach twarzy aktorki dodają emocjonalności poprzez własną mimikę, gesty, 

głos. Trzymając w dłoniach drewniane lalki, które mają ruchome jedynie ręce i głowy, aktorki stają się 

jakby przedłużeniem ich ciał i odbiciem namiętności. Animatorki nie tylko grają lalkami, ale również do 

nich, tworzą wielowymiarowe relacje, stające się odbiciem skomplikowanych więzi pomiędzy 

postaciami. W pozornie martwe formy wlane zostało życie, to doskonały wyraz stosunku aktorek do lalki, 

który spotęgowany zostaje na samym końcu, kiedy Ewa Mojsak, Marta Rau i Dorota Grabek wychodzą 

do ukłonów trzymając w ręku figurki trzech głównych bohaterek, które utożsamiane są z postaciami 

kobiet kreowanymi w planie aktorskim przedstawienia23. 

 

 Wśród zespołów goszczących na Klamrze alternatywnymi lalkarzami w znacznie 

szerszym wymiarze niż Teatr K3 można określić Unię Teatr Niemożliwy. W 1997 r. Marek B. 

Chodaczyński wraz z reżyserami, scenografami, aktorami i muzykami o rodowodzie lalkowym, 

stworzył grupę, której celem artystycznym stało się przywrócenie teatrowi lalkowemu rangi 

sztuki dla dorosłych. Siłą napędową Unii jest niepokój artystyczny zrzeszonych twórców, 

szczególnie lidera. Sprzyja on realizacji w Kuchniach Królewskich Pałacu w Wilanowie 

modelu kulturotwórczego miejsca, które jest przyjazną przestrzenią zarówno dla 

międzynarodowego festiwalu z udziałem mistrzów europejskiego lalkarstwa, jak i warsztatów 

dla młodzieży czy autorskich projektów zgłaszanych do Unii. Swoją nazwę grupa objaśnia 

następująco:  

 

Stowarzyszenie – bo „stowarzysza” – łączy różne gatunki artyzmu: prowadzi scenę teatru lalek, warsztaty 

teatralno-plastyczne, organizuje koncerty muzyki klasycznej na Nadnarwiańskich Łąkach, wspiera 

stypendystów. Unia – bo zrzesza różnych twórców, jest nieprzypadkowo „zlepiona” z różnych 

osobowości, stadiów rozwoju, twarzy, dźwięków, obrazów i kształtów. Teatr – bo teatr to wbrew nazwie 

bardzo tradycjonalny i klasyczny, pozbawiony zapędów do epatowania skandalem i przerysowanymi 

                                                 
22 A. Rubczak, Klamra. Dzień drugi, Nowa Siła Krytyczna, w: www.e-teatr.pl, dostęp: 10.03.2008. 
23 Tamże. 



kontrastami. Niemożliwy – bo jak możliwe może być zestawienie przypowieści biblijnych 

Kołakowskiego z lalkami albo stolnicą z piaskiem, czy możliwe jest, aby dorośli, poważni ludzie robili 

teatr lalkowy dla równie poważnych i dorosłych?24 

 

 Zasadniczą kwestią dla twórców Unii Teatr Niemożliwy było ustalenie pola 

semantycznego terminu „lalka”. Lalka to dla nich „nie tylko twór homoidalny, ale także znak, 

symbol, jakakolwiek ożywiona materia na scenie”. Nie ogranicza się do naśladowania 

człowieka, realizacji fabuł baśniowych, nie jest gorszą siostrą aktora na scenie. Lalką może być 

wszystko, co w procesie animacji zacznie żyć własnym życiem, przemawia choćby wyglądem, 

rytmem, dźwiękiem25. Słowem: lalka to partner sceniczny. Powołując w 2006 r. 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Lalka też Człowiek” o 

niepowtarzalnej formule w skali światowej, artyści z Unii pisali: 

 

[…] lalka jest naszym partnerem, z którym na scenie rozmawiamy, z którym polemizujemy. Stawiamy 

lalkę na poziomie równoprawnym człowiekowi i z tego punktu widzenia lalka jest człowiekiem26. 

 

 Unia Teatr Niemożliwy zainaugurowała swoją działalność spektaklem Dramat 

niemożliwy. Tekst Lemerciera de Neuville’a, francuskiego publicysty i lalkarza z drugiej 

połowy XIX w., zagrany w stylistyce parawanowego guignola była zgrabnym teatralnym 

pastiszem romansów rycerskich. Na repertuar grupy składają się ponadto przedstawienia wielu 

reżyserów, m.in. Marka B. Chodaczyńskiego, Wojciecha Olejnika, Doroty Anny Dąbek. 

Najważniejsze to: Toporland (1999), Powtórka z „Wesela” według Stanisława Wyspiańskiego 

(2000), Szopka don Cristobala (2002), Opcje życia i Opowieści budujące (2003) – cykl 

spektakli-wykładów na podstawie tekstów Leszka Kołakowskiego (2003), Drugi pokój wg 

Zbigniewa Herberta (2009), Ech, Wiktor (2011). W większości są to kameralne przedstawienia, 

nierzadko w formule monodramu lalkowego. Ze szczególnym upodobaniem grupa sięga po 

utwory w surrealistycznej poetyce, gdzie absurd i niekonsekwencja splatają się z liryzmem i 

filozoficzną refleksją nad światem. Ich przedstawienia często przypominają formę 

minitraktatów.  

 W tej stylistyce były utrzymane dwa przedstawienia pokazywane przez Unię Teatr 

Niemożliwy na Klamrze. Toporland – suita na Tekturę i Kontrabas (2001, w reżyserii 

                                                 
24 Cyt. za: ww.uniateatrniemozliwy.pl, dostęp: 22.02.2012. 
25 Takiej formuły użyli artyści w programie do przedstawienia Toporland – suita na tekturę kontrabas. Cyt. za za: 

Folder festiwalu Klamra 2001. 
26 Cyt. za: http://www.polacy.by/polacy-na-biaorusi/kultura/374-teatr-lalek-dla-dorosych.html, dostęp: 

22.02.2012. 



Wojciecha Olejnika) był oryginalną propozycją uruchomienia wielkiego tekturowego rulonu 

jako materii scenicznej, która ożywa w rytm muzyki Johanna Sebastiana Bacha, by ze zwoju, 

spomiędzy fałd, wydobyć małe opowieści inspirowane rysunkami i prozą Rolanda Topora. Na 

szarym rulonie niczym powiększonej szpuli taśmy filmowej rozwijały się pojedyncze kadry z 

plejadą groteskowych postaci rysowanych światłem, wychylających głowy znad papieru, 

pojawiających się i znikających w otworach. Wszystko było fragmentaryczne, pełne 

paradoksów i zaskakująco przekształcało się z prostych obrazów w satyryczne puenty.  

 W Opcjach życia (2005, w reżyserii Marka B. Chodaczyńskiego) środkiem 

plastycznego wyrazu były już lalki – figury, ale nie zabrakło też zwyczajnych, naturalnych 

materii – cegieł, piasku, kamieni, drewna, gliny. Unia Teatr Niemożliwy przełożyła powiastki 

filozoficzne Kołakowskiego na formę kameralnego teatru stolikowego, w którym aktor-

narrator za sprawą niewielkich rzeźb i figur prowadzi swoisty wykład o sprawach doczesnych 

i wiecznych. Po szczecińskim Kontrapunkcie w 2004 r., na którym przedstawienie to otrzymało 

Grand Prix Publiczności, Hanna Baltyn podkreślała sensualność świata kreowanego przez 

Annę Porusiło i Macieja Dużyńskiego oraz dowcip stoickiej mądrości w każdej z powiastek. O 

jednym z minitraktatów pisała: 

 

[…] ladacznica Rachab, bohaterka afery „szpiegowsko-muzyczno-obyczajowo-rzeźniczej” w mieście 

Jerycho, zdradziła swoich w nadziei na nagrodę. Mury Jerycha, szpiegów Jozuego, starą nierządnicę i 

kapłanów, którzy dmą w trąbki, wyczarował Marcin Rząsa z Zakopanego. Metamorfozy dokonują się tu 

w ułamku sekundy. Zgliszcza miasta to po prostu wypalony pień, po którego drugiej stronie wyrzeźbiono 

mury, bramy i dachy. Rozwiązłe uciechy drewnianych szpiegów za drzwiami zamtuza Rachab aktor – 

Maciej Dużyński – sygnalizuje pukaniem paznokcia. A nas to śmieszy, bo niewiele potrzeba, by w głowie 

najcnotliwszego widza zaczęły się lęgnąć orgiastyczne wizje. Co bierzemy do siebie i z jakim morałem 

wychodzimy? „Trąbmy, trąbmy, a może jaki cud się stanie”. Bo kto widział, by mury miasta runęły od 

paru trąbek27. 

 

 Zapraszanie niezależnych teatrów o lalkowych korzeniach na kolejne edycje Klamry 

było jednym z sygnałów przemian w teatrze alternatywnym, który w latach dziewięćdziesiątych 

stawał się coraz bardziej niejednorodną przestrzenią dialogu z rzeczywistością pozateatralną i 

ciekawie poszerzał się o nowe tendencje teatralne. Zespoły twórczo eksplorujące estetykę 

lalkową wpisywały się w rozumienie alternatywności jako etosu poszukiwania języka 

scenicznej wypowiedzi poza oficjalnym obiegiem teatralnym, w niekanonicznych formach i 

obszarach sztuki. Co ważne, rozprawiały się z mitem lalkarstwa jako sztuki dla dzieci opartej 

                                                 
27 H. Baltyn, Małe, ale mądre, „Teatr Lalek” 2004, nr 2 (77), s. 31. 



na znanych, tradycyjnych technikach i oswajały z zupełnie nowym, znacznie bardziej 

umownym rozumieniem lalki. Choć niby to wszyscy wiemy, jak pisał Henryk I. Rogacki, „że 

teatr lalek to regularna i autonomiczna odmiana teatru, której nazwa zwraca uwagę na 

dominujące w niej tworzywo; niby to wszyscy wiemy, że w dzisiejszym teatrze lalek 

przedmiotem animacji może być dosłownie wszystko; wszyscy też pewnie wiemy, iż znak 

równości stawiany pomiędzy teatrem lalek a teatrem dla dzieci jest li tylko polskim 

absurdalnym obyczajem”28 – dobrze się jednak stało, że lalkarze znaleźli się na Klamrze i 

innych festiwalach teatrów alternatywnych. Wyszli z niszy i dołożyli swoją cząstkę do procesu 

uniezależniania teatru lalkowego od stereotypów i ram, w których usiłowano go zamknąć w 

drugiej połowie XX w.  
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