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Nie brakowało w tym sezonie spektakli dla dzieci na scenach po
znańskich. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności obejrzeliśmy aż trzy 
premiery: w Muzycznym - „Czarodziejski lpiedcień", ~ Nowym -
„Wielkoludy" i w P olskim - „Przygody Sindbada że1larza". 
A trzeba dodać, że w Teatrze Wielkim utrzymuje się w repertuarze 
- „Kopciuszek", że w „Marcinku" było też kilka premier, a pod
czas niedawnego Biennale Sztuki dla Dziecka wystlłpilo w Poznaniu 
gościnnie!ię~ teatrów. 

I ies.te~t:~poziomem poi.nań- downi. No coz, „Przygody" n ie 
skich propozycji jest już posiadają ani atrakcyjnej fabuły , 
znacznie· gorzej, Zarówno ani też siły komicznej, nie wy-

„Czarodziejski pierścień", jak i wołuj ą życzliwego uśmiechu, a ni 
„Sindbad" przygotowano macz- większych emocj i czy . jak ichś 
nie poniżej możliwości i ambicji reflle~ji. Nie mają klima tu i 
obu poznańskich teatrów. zarów- nas tToju wschodniej baśn i. 
no pod wz.ględem literackim, jak Muzyka Jerzego Miliana 
też muzycznym, aktorskim i in- pozbawiona wyrażnej linii melo
scenizacyjnym. Nie bardzo też d yczne j - jest, chc iałoby się 

rzec, bez wyrazu. Na dodate'.t 
·p<'dkład muzycz..,y (z taśmy) ra
Zi nieciekawą instrumentacją i 
złym nagraniem (słychać przede 
wszystkim pei:ikusję), w doda tku 
w tak niskiej tonacji, że aktorzy 
mają kłopoty z wyfipiewaniem 
melodii. Mamy więc do czyn~
nia z pio'Senkami, których nie 
chce sii; sluchal:. a cói mówić o 
ich zaśpiewaniu. Niewiele dobre
go można też powiedzieć o de
koracjach i kostiumach. Każd y 
elemc>:łt scenografii jest w in 
nym stylu i konwencji, k0sti u
my zaś - z różnych .. parafii", 
od Sasa do lasa . 

Broni się ty<łko - tak na do
rą s'prawę - Diabeł Morski 

(Wojciech Kalinowski) , raz po 
raz pociągany ,;boleśnie" przez 
małych widzów za bardzo dług i 
ogon. Dzięki Diabłowi dzieci ba 
wią się też , na zakończen ie . 
„wymuszaniem" bisów czyli f i
nałowej pi0senki. Widownii; 
dziecięcą łatwo zresztą wciągnąć 
do każdej zabawy. Wywoływan i e 
stadnych reakcji to ,znaczy pro
wOlk()IWanie prostych chóralnych 
odpowiedzi, jest jed:lak zabie
giem mało wyszukanym. Owe 
stadne „ocfoowiedzi" są tylko na
mia3\<ką ·.,żywego· · kontaktu 
między sceną a widC'wnią . Nie 
świadczą one bynajmniej o emo
cjonalnym zaangażowaniu się w · 
tok akcji albo o zatarciu się gra-

pojmuję, dlaczego spektakle d la 
dzieci realizują „ trzecioligowcy" 
lub ,,oldboye", którym _no „eks
traklasie" pozostały jed ynie 
wspomnienia. 

Największym bodaj atutem 
PRZYGODY SINDBADA NUDZIARZA 

„Przygód Sindbada żeglarza" 
w Teatrze Po'lskim jest chwytli
wy tytuł. Na,i'lepszym zaś pomy
'Słem - mainekin w foyer, czę
stujący cukierkami. .Prawdopo
dob<nie tyl!w w Dniu Dziecka . 
Najbardziej swego czasu kasową 
pozycją w „Marcinku" były 
„Przygody Rumcajsa". Zadecy
dował o tyim sam tytuł, choć nie
wąt91iwie pozycja należała do 
mało udanych. Na zasadzie ana
logii moi:na zalem wróiyć Tea
trowi Polskiemu dobrą frekwen 
cję. 

Reżyser Maria Straszew.E1ka 
jest jednocześnie autorką adapta 
cji Leśmianowego tekstu , dodaj
my: adaptacji zdecydowanie nie
udanej. podobnie jak sama in
scenizacja. Nic dziwneg0, że 
pierwsza część wypada wręcz że
nująco, zwłaszcza jeśli ma się w 
pamięci wcześniejsze, festiwalo 
we propozycje poznańskiego tea
tru. Przez 20 mLnut nic sii; w 
gruncie rzeczy nie dzieje godne
go uwagi. Jest po prostu nie 
atrakcyjnie. n ieefe'ktownie i nu
dno. Teatr przegry'wa na całej 
Ji1:1ii z popularną jaipońską kre
sków!tą o Sindbadzie. Część Il 
prezentuje s i ę już lepiej, zacie 
ra się więc cześciowo bard"ZD zie 
wraże,,ie. które pNostawia po
przednia czę~ć . W zasadzie b;:i
wią sLę ty.Lko na scenie (tak by-
ło na premiene), ale nic na w1~ ~wienia. 
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nicy między fikcJą a rzeczywi
stością. 

Jest niewątpliwie prawdą. ie 
mali widzowie lubią bardziej 
aktorów niż lalki, przede wszy
sCt im zaś spektakle w „żywym 
planie" na scenie „dorosłego " 
teatru. Reagują wtedy żywo , 
obdarzając wykonawców sp0rą 
życzliwością. Przestrzegałbym 
jed,ak realizatorów „Przygód "' 
przed dobrym samopoczuciem. 
Przekonanie o dobrej robocie 
jest w tym przypadku złudne . 
Pozytywne reakcje dzieci me mo
gą by<' miern ikiem war.to ści 
: prkt ;:d{lll. Wa r to na zakrl1c zr nic 
powoł;i<' <: ię na prof. M;:ir i ę 
Tyszkową . ·,Dziecko mając i:y
wą potrzebę kontaktu ze św i ;:i
tem sztuki - pisze ona - a nie
wiel·~de doświadczenie kulturo
we, cechuje ~ię charakterystycz
ną niewybrednością: żywy cd
dźwięk emocjonah1~· mo~ą w nim 
wywC'łać n ie t ;..·lko dt1ela praw
dziwe.i sztuki. ale 1 naiwne 
utworki. a nawet pospoltta szmi
ra" . 
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