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dalekie pod róże 
Stalo się niepisaną zasadą. 

iz ostatnim akordem sezonu 
teatral„t?go je~~- przedstawie
nie dla dzi11ci. Nie mopc przy 
t11m oprzeć się wrażemu, że 
teatry starajq się po prostu 
,.odfajkować" ten administra
ryjny ii;ymóg, zasilając przy 
okazji wtasn11 budżet. Robie
me teatru dla dzieci nie jest 
rzeczq łatwą, czego dowiódł 
ostatni Festiwal Sztuk Dzie
cięcych w Wałbrzychu. ale 
też wysiłek w tej dziedzinie 
onlaca sie stokrotnie. 
·Wyraźnie zmęczony (rzecz 

::rozumiala po tak „obfitym" 
wzonie) zespól Teatru Pol
skiego przygotował „Przygody 
Sindbada Żeglarza" na pod
stawie te.kstu Bolesława Leś
miana, w reżyserii Marii 
Straszewskiej. Ponieważ nie 
czuję się specjalistą od tzw. 
teatru dziecięcego, na przed
stawienie wybrałem się wraz 
z dwójką zaprzyjaźnionych 
malców - Kasią i Adasiem. 
Ośmioletni chłopiec był wy
raźnie zdegustowany postawą 
Sindbada. Obraził się zreszta 
na niego już na początku 
spektaklu, stwierdzając: 
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„Sindbad tak nie wygląda, 
ten jest podrabiany". Nie 
byto czasu na tlttmaczenie, 
gdyż akcja posuwała się u
parcie do przodu, a w teatrze 
rozmawiać nie wolno. Pierw
szy akt Ada.~ zniósl dzielnie 
i powstrzymał się zarówno od 
zjedzenia ściskanego w ręce 
cukierka, jak i od uwag. W 
drugim jednak akcie stwier
dził że „znów to samo" i 
spalaszowal pod rząd 4 irysy 
nie przejmując się szelestem 
papierków, bardziej zaintere
sowany tym co dzieje się do
okola niego niż na scenie. Je
dynie chwile kiedy pojawiał 
się Diabeł Morski przyciągały 
jego uwagę. Spytany na za
kończenie o wrażenia stwier
dzil, że nie rozumie zupełnie 
dlaczego Sindbad (Marek Fe
liksiak) bląka się po całej 
scenie, aby w końcu oźenić 
się z dziewczyną, którą wi
dzi po raz pi.erwszy i która~ 
raz się do niego odezwała. 
Nieco mna byla postawa pię
c10letniej Kasi. Przedstawie
nie 3e1 się podobało, bo było 
kolorowe i mialo piosenki. 

.ŚĆ I l Pora jednak prze] ~ , o, 
aczkolu:iek niekompetent1.ych, 
to 1ed r1uk tdaonych, rl!jleksji, 
WydajP mt ie, że ten. z du
żym rozmachem zrealizowany 
spektakl wyrządza nied~ 'e-
dzią przyslugę... Leśm.i.a . o-
wi i dzieciom. Równie do-
brze mógłby się nazy-
wać „Podróże Janka Wę~ 
drowniczka", albo „Antek Wló~ 
czykij na autostopie". Adap
tacja sceniczna Leśmiana 
charakteryzuje się całkowitym 
odarciem go z tajemnicy. 
Zniknęla gdzieś mityczna at
mosfera Orientu. Nawet cisza 
morska nie wywoluje napięcia 
i nie budzi grozy - przecho
dząc niepostrzeżenie niemal, 
po cichu. Nie udaje się rów
nież rozśmieszanie widolhni, 
chociaż dwoi się i troi Diabel 
Morski przypominający plu
szowego stworka do glaska
nia (Janusz Andrzejewski). 
Dziur 'i dłużyzn (bezbłędnie 
wylapywanych przez młodą 
publiczność) nie ratuje dobra 
scenografia, która wywołuje 
zainteresowanie i podziw dla 
inwencji Jacka Zagajewskie
go. Szkoda, że w drugim ak
cie zaczyna się powtarzać. 
N ie pomaga •również operet
kowa oprawa muzyczna i 
choreografia. Dzieci w poło
wie przedstawienia wyraźnie 
są znudzone. Jak długo mo
żna wysiedzieć w krzeslach, 
gdy na scenie niewiele się 
dzieje? Czy nie można by za
prosić małych widzów do 
wzięcia udziału w spektaklu, 
co poprawiłoby jego atmosfe
rę? Oprawa techniczno-aku
styczna prZ'edstawienia, kon
sekwentnie do finału, po
twierdzila po raz kolejny 
swoją wysokq ... niesprawność. 
Sam final zaś, tłumny i roj
ny, pokazał jak wiele osób 
pracowalo nad tym, aby w 2 
godziny zepsuć Leśmiana. 
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