
NASZA OCENA renikowskiego, lecż był:i to, snem, a właśnie sen - to 
niestety, sztuka nie dla Ja- praw1hliwe li.)'cle". 
lek. 

Znów piękne » maiowanld « 
na lalkowej scenie 

blekotu opiła1 a zajączki 
przybrały na się, nie wiado
mo czemu, szatki polarnego 
bielika i ruszllją się zbyt już 
po ludzku? Natomiast wąż i M OW1ŁO ~lę, te to śpek ... 
mysz potraktowane glębok0 takl dla starszego Wi
realistycżllie poruszają si~ dtb, tapominl!.j;\c w konetruk 
kapitalnie. cji sztuki i lnsceniZ!icji1 że 

To są jednak drobne uwa-1 pewll~ch za~ad_hiczych kon• 
gi na marginesie dobrej, bar wenc~1 lalkow~J sceny nie 
wnej i cieltawej bajki. Tyle da su: ~łemac .. ~ez szkod_y 

~!lt>wa te, wypowledZl!Wo w 
pierwszej acenle ptl!:ez wlllUI, ma
ją upewnić widza. że .• w zaspa
nej wilczej &IQwle świat atanął 
głow4 w ttól". 'I'ymczaAetn wllk, 
Jakby wbrew Intencjom autora, 
Jtat postacla t.decydowana 1 10-
g1ezn1e preez cały czas ptowadzo
nll,: tehórz. zarOzllfillUec I 1uuno
chwala. To. że zapomina o swych 
nlepowodzenlaoa, ze 110 n1cze10 
nie nauczyły wypływa z gJębo
ltlttl tt.rozum lalośel, 

Na scenie gdańskiego Teatrti Lalek oglądać teraz 
można dwie interesujące bajki: „Białe Uszko" czeskie 
go autora J. TV elzla i „Złoty sen" gdaitskiego litera la 
Lecha Bqdkow8kt~go. lnsccnizacja i 1•eżyseria Natalit 
Gołębskiej, /al1'i według prnjllktu Hcl61111 Nifldźwiec· 
klej i de/,oraojc. lialinv Bajoiiskl•i· 

0 Białym Uszku" dla prze3rzystosc1 i a!rakcyJ-
,, ' ności obrazu. 

TRUDNIEJSZA jednak 
sprawa, gdy chodzi o 

sąd inad „Złotym · 11nem", 

PISAŁEM niedawno z o-jzWartą akcję, opartą 0 g!ę- Najpict-w wu~c może to, co 
kazj i premiery „Złoto boko wychowawczy (bez jest raczej bezsporne. Lech 

Króla Megamona·• o poważ- wpad:mla jednak w łopatolo Bądkowski zasadniczy wątek 
ym repertuarowym impasie giczną deklaratywność) tekst, wziął :z kaszu~kiej bajki „o 

na~zych rccn lalkowych. trzeba stwierdzić, że czeska wilczym śnie". Jest to jego 
Stwierdziłem wtedy, iż brak lalkowa scena potrafiła wy- pierwsza i w tym wypadku 
!latn nio tylko dobrych wlas chować już sobie „.literatów. nie ostatnia zasługa, iż sięg-
nych sztuk, ale i dobrych nął do motywów regional-
przekłudów . TRAFNA inscenizacja. nych. 

Ostatnia l&lkowa premiera ładne i pomysłowe Drugą zasług4 autora jest 
(a właściwie prapremiera, dekoracje, umo:Uiwlające plsllnle sztuki zdecydowa-
bowiem „Złoty Sen" na gdań ćłl\głość akcjl, mllutlde lal nie pod kl\tem wymogów lal 
skiej scenie po ra:z: pierw- ki, oraz dobra na ogół gra kowej sceny (mało-obsado-
szy Ujrzał światło rampy"} •którów łwórZI\ w aumle we obrazy nie wprownd!łl.jQ~ 
je!!t radosnym zwiastunem ce wątpliwości, która lalka 
pewnej pOprawy. łnteruuJl\Cł' obratek. ka „mówi", żywy, krótkimi 
. Z i;>rzyj~mności~ o?serw.u- Można by mieć, co prawda, na ogół zdaniami prowadzo
Je widz (1 ten p1ęc10letru i zastrzeżenia co do realizmu n_Y dialog, dużo ru~hl.1). Trze. 
ten o wiele, wiele starszy) ruchu i wyglądu niektórych ::1ą zaletą sztuki Jest ładtty 
„dramatyczne'' perypetie ma zwierzątek. I fak np. dlacze Język. 
łego zającżka „:Białego Usz- go wiewiórka ma buńczuk I Słyszeliśmy jut co pr!l\Vda 
ka". $ledząc żywił, interesu- miast ogona 1 szatlta się chwi na tej samej scenie piękny 
Jl\c.ą. a . jednoczejnie prost!\ 1 lam po scenie jakby się język „Dunmtj leatndy11 F. 

W efekcie tej dualistycznej 
Mnie się Wydaje może koncepcji pierwszy plan 

sir.; mylę - że sztuka lalko- (ten dziecięcy) jest natirawdę 
wa, dzięki specyfice formy doskonały, drugi - zawiły i 
seenic,~nego wyrazu, ma tuejasny. Reżyser, idąc ści
„wiek ze wzglł:du na widza śił) za tekstem, podział ten 
?&rdzo szero_ki. Tak samo mo utrzymał, \Vydobywając na 
ze zachwycić pięcioletniego sl.(:zęście, cały bajkowy urok, 
Jdnka i doskonale bawić je- scenograf zaś dekoracje· (pięk 
lo czterdziestoletniego tatu- r.e, ale troch~ zbyt moze u
sia. Pod jednym warunkiem, mowne) dopasował do widZ!ł 
~a autor za wzór konstrukcji raczej starszego. Lalki, po:a 
1 narracji wefmie sobie et.I- wilkiem (który przypomina 
downego gawi:dziarza dla trochę karykatury „odradza
wszystkich - Kornela Ma- ją<:ego się Wehrmachtu") na
kus:tyńskiego. I tu tkwi błlld prawdę urocze. 
„Złotego snu". Aldorą _ trudno mi tym 

L ECH Bądkowski · chcącltuem kogoś specjalnie po
:tadowolić małego i do• chwali~, bo wszystkim na.le

rosłego widza, zasadnicte ay- b sit pit,tka z pl~1em, prze
tuacj e i treść dopasował do praszam, ~a dykCJf: ~~reślarn 
tego pi~rwszego1 drugiemu plus „pani konikoweJ , 
zaś dał zbyt wiele skompli- W sumie znów jedna pięk
kclWllnych aforyzmów i „fi- na ,1malowanka" w dórobku 
lozoflcznych" rozwa~ . ń w to &dan1kieio Teatru Ltllek. 
dza~u: ułe t 11011 Jesł tylko AJldrzeJ Pawluk 


