
s POGLĄDAJĄC na sceftt Teatru łm .J Sło· __µm był (ale do~ dawno) TćutiurUstan w. Zukrowskleao. 
wacldcgn .podcus toaqcero "'51ę 1yW;} pn:edsta- Abstrahując od •~ół~ch ocen tamtego spt"ktaklu, trze-'J . . . „ ba powiedzieć, :r:e wldow1skowo . l od &trony wykonawczej 
wiema „Niezwykłych przygód Pana Kleksa - realizacja sceniczna tej baśni przypominała dobrą robotę 

macałem czw;sto do \ftpomnie6 9pn:ed ł5 lat. teatru z czasów Osterv.-y. To r.naczy: podejście z amj)lcjami 

/ 

Był to okres ań15ł1en919 whi••nł• Mlllłnm pnd Jallaen 
Osterwę. 'Twórca ,.)ledaty" Wpr•wMmił wtedy ło .-wne„ 
cmacha pny placu tw. Duet.a - obok ttl"rłaaro wt_ra.,., 
ezyll normalnqo - spektakle prwełpoł•daiewe, pnemaesene 
dla młoddriy nkolneJ. Włrilł nłllll łekł•rowycll malazk .Sę 
mle~ r6wald dla bahll l bdnt -mesn„ch. 'll'łałałe tera• 
prsypomnlalo ml •lei włdewi91ie Maełerlł~ka ,,Nlebłe1kl plal", 
w kłłrym Osłem • nłenrJll2- płed91111wlłoicll\ powten1I 
bałnlowe role akt.erom ••-ae calowylll łab w„bij3Jlleym tlę 
1połr6d naJmłodnep pobleala arłrstłw 1ttnr. I baH, •• ....,. 
maj lekcewaiona w łnłrse, h·••towana Jak arłystyc:ny 11111t11• 
al'• (wtękneJ-mnleJneJ) lzłukl. naste pn"'•"" 1116 C!S1mł 
"8łycłlłwym dla pewałn~ łeałrw. Pełwłerdldb snaa•. ehe6 
nie prsn wnystktc" .snaWllna f'l"&wclę, le łeałr tłla młc'l1ec• 
Wlcba nte mote nak8' tanJd1, amałerakll'lt rcsw1-n6. M•"' 
ene by6 - Jak powłecł1łał Oorll - ••wf"ł lepne 4ramatarsłn· 
ate, lepłeJ ~C'le, allłlell ał•tł 4ła •oł"CJlllłye", rnane aa seeni.. 
Mote to pewna pnesada 1 trm ,,.tepoy111• wytenaalem. Idzie 
łlowlf'm o rrę po 1u•t•d11 ło""'- Talnb na jak' siać nwocłowe6w 
• prawd71wege 1dane11la. Bes łsw. poltł"'llY'WZDla odbiorcy 1111 
&&Slidzie wyśwtadftaoej 111• łaski - erat bet nt&mpy. 
Toteż, nie1aletnle od ie,:o, czy repertuar dyktuje teatrorn 

taka lub inna okazja (w tym przypadku Mi~zynnrodowy 
Rok Dziecka) - na scenaeh ~·lnny się regularnie ukaz)'• 
wać pozycje dramatyl."'Znt!, adresO'W'ane dl') dlied I młodzież)', 
Nie tylko w placówkach specjalnie do t~go powołanych. Ani 
to ujma dla teatru, ani odwrót od powagi Instytucjonalnej 
Nie chciałbym tu sugerować, :te nasze teatry w ogóle n!<
dbają o repertuar dla najmłodnych. Nn pewno jednnk dba· 
jq nie tyle i nie tak, jak by mogły i jak by to wynikało z pa. 
trzeb edukacji artystyc:znEJ r.aszej widowni m4luchó10 - po
tercjalr>efO pn:eciet fw ~r~·s:i:roścl) odbiorcy teatrnlnejlO.. 

T EATR IM. J. SŁOWACKIEOO - zwa:i:ywszy na !IWe dÓ· 
brc tradycje (szkods jednait, te po picrwuym zrywie 
Sceny S-ikotnej, 1.an:U<„'One) - od c1.asu do cuasu przygo

to\111'\lJe bnJki sceniczne. Przed aktualnie crnnym Panem Kltk· 

artystycznymi - do publiczno~ci dz.lecięce;. Z!lr6wno przez 
wybór lłteracki utworu, jak tet i obs:itfq aktorski\. 
Myślę, ze N!ez'Wl/kłe przl/fłOdy Pafl(l Klelcsa Jana Bnech

wy nie tylko nawiązuj" do P~wanla w Tiutlurli~tanie, ale! 
chyba są i krokiem naprzód w teałtulnych zbllienlach sceny 
z widownią na tym polu. Głównie ..,; odniesieniu do solid-
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noścl wykonawnej oraz inscenizacyjne!. Naw11t, gdvby prz::· 
jąć poprawkę, te tnicentzacja Martł Stros::ewskhd (jedno
cześnie reżyserki I adaptatorki tek.stu Brzechwy) może wy
wołać wrażenie pewnej wtórności do głośnego już przedsta
wienia warszawskiego Eprzed lat. Nie to oowiem jest akurat 
najwa:tnlejsze w spektaklu krakawaklm - rozgrywanym 
wobec widowni nie znajftcej poprzednich wystawień Pana 
IClckK. Wat.ne natornlast staje !lię wyczaro\\'11nie1 na scrni1t 
na ogół PI"""ledniej miary wldo'lviska. w którym zawarto spo
ro dobtej zabav.ry i dydaktyk!, a także znacuiych walo16w 
"czy.to" teatralnych. 

W ten sposób proste pnygod1 scenlcmtt pro!esora Akade
mii Dajek„ Pana Kleksa - kt6ry prowadzi grupkę &W)·ch 
uczni6w i bohater6w najrótnlejs~ych opowieści Pana 
BrzechW)' przez BajdocM do Salamanld - nie ograniczaj' 

•i4 do ilustracji (ueszi. ~wie~le podrobionych w stylu 
J. M. Sldnc11ro pnei Anielę Wojciechowską) 1YwYch ohra
r.ów, lecz nabieraj!\ charakteru prawdziwej dramaturgi!. Pod 
wpłyv.•em wyrównanej i sugestywnej gry aktonkiej. To wy
ważenie propo:-cji między efektnmi widowiskOW)rni i wy
konawczymi, pozwala spektakl na wielkiej scenie im. J. 
Sło"lll."llckiego zahczyć do nędu pozycji prawdzlwego i powni
ne>::o ieatru, aczkolwiek przedstawienie mieści SIP. w obsza
rze wyratnie rozryw!towyrn. Oczywiście, z przesłaniem mo
ralny ro. 

Fabula Nin101'kłyeh ptZvgód Pana KMct4 jest zcrabna, 
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w zasadzie :iwarta i - nlesltomphkowana. Mimo, t.e sytuacje 
.:icenic:zno-przyeodawe każą osobom utworu pokonyw·.ić 
skomplikowane przeszkody na lądach I ocean::ich, a także 
intrygi niejakiego Alojzego Bąbla. Ow Bąbel jest tworem 
sztucznym. czyli wynalazłuem profesora KJu;;:sa na użytek 
d:o:ieci w chwili. kiedy Akademia Bajek pozostałaby bez swe
go pedagoga, Podejmującego Podróte. A więc mamy do czy
nienia z elementami science fiction w odniesieniu do ma
szyny - Bąbla. Mas:.r:yna po uczłowlecrenlu w1%W9.la ait: 
spod kontroli wynalazcy, :z.anim profesor zd11±yl wlać jej do 
głowy olej P+ P (pOsłuszeństwo i poczciwość). Twór jest za
tem nlepostuszny l iłosltw,y. Ucieka m!~dzy bajki, chytrze 
podszywa aię pod ich postacie . - powodując zamieszanie 
i grożĄC załamanlęm bafoicwego ładu omz spokoju. Pogoń 
za pozbawioną poczciwości 1 posłus1.eńetwa, 7.R11tomatyzo· 
wa~ &mon\, kofla7 alfl wrestcie szczęmwie. Alojzy Bąbel 

„och~" olejem P+P staje się normalnym człowiekiem. 
członkiem społeczności cnoUiwej. Jak z haJki .. 

Pn:y •kn:Ji "doprowr.dzania do pon:11dk11" Bąbla - cł1ltti p11-

1najl\ ~kl Brse-chwy: o Tomku Drop!1il', Korsan:11 P1teme· 
n.le, 8tal_,-m Jetu, Pan11 8ocuwce, Bywnu Sl!:aławil"' ł dw6d1 
Małsoslacb w kosml'Sie (która łe ba.fita tworzy tlę włałale pod• 
ens spektaklu). Barwne I pGmysłowe dckorM#, Wllparło kn1°łJ'• 
ą-m•Plł pnyg6d eraz podrcr.Ly Pana Kl~kn wraz I dliMm.l 
I bohaterami bajek, uczyłelniajl\ &ok akdl. 8C'f'nka obrotowa, 
pełna ktłitc - łJiuł6w świetnie 'POrnaia ""'" wtaJemn1c11enlaeb„ 
w łwtał bamlowy, a nlellt6re obrazy (jak np. nłoplenie atatka 
I Węcłriwlla w tal11<1h oceanu) tMkakuJla łeałralnlł Urocllł- Bu• 
cl„ clobra lł'llcłrMl$a maz1e11na 8TEPANA Kl!UELEWSKIEGO 
w epraftwanlu .JULIANA KURZAWY narlltll'a tywe łel?llfO n• 
łołri, cd układy cbonegraflezne 7..0FIJ WJPjCŁA WOWNY 
airiYm•Jłl sg-ml:mJe rytmikę tcg-o a~iesmf'WO wid.witka. 

A KTORZY czuiit 11ię swobodnie w fantastycznych i nieco 
staroświeckich kostiumach i :& werwą poruszają alt: na 
scenie. Są poczciwie roztrzepani (Kleks - Roman Mo• 

rzec) i trzpiotowaci (Adaś - Ur~uła Popl~l. zywe i;rebro!). 
liryczni (Agnieszka - Marla A"l!druszl~!ewlcz~Konieczn.a. Fi
lłp - Aftdrzej Nowakowski) i psotnik z całym arsenałem za
bawnego d~onizmu (Bąbel - Pawet Galia). Wcielają sl• 
w Slltyryc:zne role-symhole 11tra1JZ11ydl p!rat6w (Palemon -
Marian DzłędzielJ, łagodnych urwi~· (wdzięczny To~k 
Drops Haliny Wiśniewskiej) . Stall)W~O Jeża, który kryje 
zaczarowaną dziewcryn<: <Xenia .Taro1zif1\ska I, sprytnego- re• 
portera Soc-zewkę (Jan Frycz), papltlnowateio rycerza Sza· 
ławiłę (Wojciech S::tokinger) czy dwie zagubione w kosn10· 
sle Małgot1ie (Danuta Wiercińska i Aldona Grochal} Sm!esz:t 
swą przesndną powagą Bajdały (Wo;elec>:. Krupł!\s"t l 
Małgorzata Darecka), znw·odr.k~·-bajan:e (Sla1i,'Omir Rokita, 
Moria SWif!tcm.iotJJeka). pr:z:enos:ui nas w $wiat tobot6w: 
Abeta J~fa Czerneckiego I Królowa Aba Danuty Jam.TOzt1, 
:rrawie jak ija'tl.'Y UF'O. z Patentonluszem f Andrzejem Sala• 
wq) na czele, no I na ktmiec porażają ram<ll<>w:1toktą Rekto
ra Ramolino (Ju!tan Jabczyński). Smlechu co niemiara, r.3• 
<lumy (potem) też nl~łfl oorcja - ale jut chyba dla doro
słych. 

Wszyscf si<: dobrze bawią - na scenie l na wlda~mi. •' 
w sumie mamy kawałek niezłego teatru, choć to tylko bQ. 
Jeczka. 

~ 


