
Swiat dzieci ti świat baśni, 
gdzie rz~zywistość i fikcja. 
żyją w przyjaźni. a często na 
wet zatracają swoje granice. 
W takim właśnie tajemni
czym świecie żyje Sindbad, 
który dla niezwykłych przy
gód -porzuca bogactwo i bez 
wahania ryzykuje własne ży
cie. 

Teatralną wersję „Przygód 
Sindbada żeglarza" Bolesława 
Leśmiana, inspirowa•1a arab
skimi „Baśniami t tysiąca i 
jednej nocy", przyg?tował go 

rz<>wski Teatr im. Juliusza 
Osterwy . Sztukę tę reżysero
wał Cezary Karpiński. 

W spekt.11kl11 zachwyca sce
n'>grafia Teresy Ponińskiej, 
w której proste środki płasty 
czne - zdrapowany, staran
nie upięty materiał . imitują
cy fale morskie, gigantyczne 
muszle, kontury orientalnych 
pałaców - malarsko i poe
tycko oddają baśniowy pejzaż 
Wschodu. Dzięki dobrej pra
cy operatora świateł, teatral
ne niebo staje się prawdziwą 
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przestrzenią, ciągle zmienia
jącą swe barwy i nastrój. 

Równie wspaniałe są kostiu 
my aktorów, bogato zdobione, 
starannie wykonane, nie ucie 
kające się do tak często obec 
nie stosowanej symboliki, uza 
sadnionej w sztukach dla do
rosłych, ale gorzej ">dbieranej 
przez publiczność dziecięcą. 
Szczególną uwagę i podziw 
wzbudzają stroje Diabła Mor 
skiego i Zaklętych Królewien 
- Tęczowej, Błękitnej i Zło
tej. Zadziwiają one widzów 

1wym artyzmem i sugestywno 
ścią. Właśnie kostiumy i sce
nografia aą największą ozdo
bą tego spektaklu.· 

Aktorzy grali dobrze. Nie 
zlekceważyli .młodej publicz
n ">Ści i przygotowali się do 
spektaklu rzetelnie. Ciekawie 
przygotowany został ruch sce 
niczny oraz układ cb.oreogra
ficzny. Szczególną aktorską 
odwagą wykazali się trzej 
marynarze, balansujący ryzy
kownie na burcie okrętu oraz 
Sindbad w cyrkowych popi
sach na linie. 

Di:ieci szybko i silnie nawią 
zały kontakt z bohaterami 
baśni. Głośno koment?wały 
wydarzenia na scenie, a dzię 
ki inspiracji aktorów, same 
czuły się postaciami przedsta 
wienia. Baśń kończy się szczę 
śliwie weselem Sindbada z 
piękną królewną, a dziecięca 
publiczność nagradza wyko
nawców gorącymi brawami. 

Doskonały obraz przed.sta
wienia psuje, niestety, nie naj 
lepsza jakość dźwięku. Mecha 
nicznie odtwarzane piosenki 
były momentami nieczytelne. 

Pomimo niewątpliwych wa 
lorów spektaklu, zauważyć 
m ;żna było, że jego treść nie 
była łatwa do zrozumienia 
przez dzieci. Wynika to z o· 
rientalnego litylu baśni Bole
sława Leśmiana, które w lite 
raturze dZiecięcej uważane są 

· za trudne i wymagające pew 
nego wtajemniczenia w język 
fantastyki i poezji, humoru, 
groteski i kpiny. 

Dlatego spektakl ten p:>le
cam starszym dzieciom i do
rosłym, dla których czas, spę 
dzony w teatrze, będzie war
tościową rozrywką. 
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„Sindbad" - wg Bolesława 
Leśmiana, adaptacja - Ma
ria Straszewska., reżyseria -
Cezary Karpiński, scenografia 
- Teresa Ponińska, muzyka 
- Jerzy l\lilian, choreografia 
- Rajmund Sobiesiak. Pre-
miera - kwiecień 1991 r. 


