
Słowo muzyka wyobraźnia 

Jeszcze jedno, będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska; Patrzaj, oto jest 
kobieta, Moja żoneczka Twardowska. Pamiętacie? Kto by pomyślał, że                      
w ludowych bajkach Nogajskich istnieje odpowiednik Mickiewiczowskiej 
ballady? Trzecia zaprezentowana przez zespół z Radomska bajka kończy się 
bardzo podobnie do „Pani Twardowskiej” - może z pochodzenia była Nogajką?  

Ale, ale….o co chodzi z tymi Nogajami? Cała historia jest bardzo długa i nie 
mogę jej opowiedzieć, ale jestem pewien, że każdy uczestnik Dziatwy wie, co to 
takiego Lajkonik. Można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że jest                       
on Nogajem. Ponad 700 lat temu potomkowie słynnego Czyngis Chana toczyli 
wojny w okolicy Krakowa, a ich wodzem był niejaki Nogaj, od imienia  którego 
wzięło nazwę państwo oraz lud, który je zamieszkiwał. W Polsce przyjęła się 
nazwa Tatarzy, a ich historia sama byłaby niezłą bajką.  

Opowiadanie bajek to sztuka, która jest starsza nawet od teatru, a do tego znana 
niemal wszędzie. Niemal, ponieważ we współczesnym świecie powoli o niej 
zapominamy. Zaprezentowane przedstawienie w udany sposób łączyło ze sobą 
obie te sztuki, za co należą się ogromne brawa. Zarówno aktorom jak                           
i muzykowi, którego wygrywane na różnych instrumentach komentarze, a nawet 
„dialogi” z opowiadającymi bajki aktorami stawały się integralną częścią 
magicznego świata chanów, potworów, mówiących zwierząt i zaczarowanych 
pierścieni, dodając mu kolorytu i pomagając wyobraźni słuchaczy poczuć ich 
obecność. Muzyka jest prawie tak samo istotnym elementem jak słowo, jeśli 
mamy do czynienia z dawnym sposobem opowiadania bajek, ponieważ znajduje 
się z nim w interakcji. W teatrze raczej panuje tendencja do odegrania treści, 
czyli Ty jesteś jedną postacią, ja drugą i prowadzimy dialog, w którym powinno 
być całe działanie. W tym przypadku jest inaczej. Oczywiście aktorki używają 
lalek, rekwizytów i podgrywały niektóre elementy opowiadania, ale z dużym 
wyczuciem, moim zdaniem nie przechodząc na stronę teatru.  

Sytuację teatralną mieliśmy między bajkami. Aktorki weszły na scenę grając, że 
będą sobie teraz coś opowiadać, a później przechodziły od jednej historii do 
drugiej pozostając w tej grze. Warto by jeszcze popracować nas tym elementem. 
Może rozwinąć, wymyślając do niego osobną historię? A może zwyczajnie 
zwracać się do publiczności wprost? Sporo było tam otwartych możliwości. 
Pierwsza bajarka oddalając się w głąb sceny z latarnią – kim była? Czy nie czai 



się tam jakaś historia? A jeśli nie, czy aby na pewno było to najlepsze dla niej 
miejsce?  

Przed zespołem z Radomska jeszcze dużo ciekawej pracy. Nie tylko dlatego, że 
zawsze można coś poprawić, ale też dlatego, że zawsze jeszcze można coś 
odkryć. Mam szczerą nadzieję, że zobaczę jeszcze kiedyś jak ta praca się 
rozwinie, gdyż może pójść w zupełnie różnych kierunkach. Powodzenia!  

Arkadiusz 
Gazeta 34 Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Dziatwa 22-25 maja 2013r. nr.3 
 

 


