
Sztuka czeskiego autora 
Miroslava Dismana „Trzy 
niedźwiadki" - to widowis 
ko lalkowe dla dzieci mloci 
s~ych. Od razu na wst~;>;e 
chciałbym wyrazić żal ;>od 
adresem in„cenizatorów, że 
nie dokonali skrótów w prze 
kładzie Jadwigi Bułakow
~kiej. Akty II i III aż 
proszą o skreślenie przy
długich, rozgadanych scen, 

któ.rych whiściwie nic 
nie dzieje. Nie jest 

krytyka jedyn:e ze 
stanowiska, doroslego, znu
dzonego ,.dziecinną" sztucz
ką. Bylem niedawno na 
.,Locie w nieznane" Grzesi
ka i świetnie się bawiłem 
r.;zem z c;1łą dziecięcą \\"i
downią. Na sztuce Grzesi
ka dz.ied znajdo Nał.Y się w 
nieustannej ekscytacji, o
krzykami i piskami dawa!y 
wyraz swym emocjom. Na 
.,Trzech niedźwiadkach" tyl 
ko pierwszy i - częścio·No 
- ostatrd akt zdobywają 
uwagę małyeh widzów· W 
czasie dwćch dlugich środ 
kowych .aktów dzieci siedzą 
osowiałe, zrezygnowane, na 
widov-rni panuje przerywana 
we>tchnieni.ami cisza. 

A przecie-7. w pierwszym 
c!kc;e b3rdzo dobry w cha
rakteryzacji i geście Grze
gorz S;>litt, jako niedtwied 
nik potrafił z powodze
niem nawiązać kontakt z 
dziec i ęcą publicznością. Ob 
~erwowanic reakcji wido·.v
ni było dla mnie świetną po 
y,lądową kkcją psychologii 
dzieci. Taki np. kapitalny 
moment: niedźwiadki usły
szawszy, że cyrk w którym 
występują majd\1je się w 
pobliżu gór skąd zostały zła 
;>ane, postanawiają uciec. 
Na scenę wpadct niedŹ\v ied
n'k: - „Czy n l-e widzialyś 
ciP. gdzieś moich niedźwia'.l
ków? - 1wra·ca się rl·o wi'.lo 
wni. - „Nie!" - odpowia
d~ją chórC'ITI malcy, dosko
nale przecież ·n 'edzący, co 
~if stało z trzema mi~iami. 
A.ie ich nie wy·dadzą! Niech 
misie zaznają wreszcie wol
n~c· ! Tc; Jedno dziecięce 
. ,r.ie" zwróciło ml nieco za
chwiana wiarę w przewagę 
elementów dobra w ludz
kie.i naturze. 

Prosbrację dzi~ci w II i 
III akcie powiek.szal jeszcze 

fakt niezbyt wyraźnego po 
d;;wania „kwestii" przez a·k 
torów. Duwied .•:ałem się w 
czasie przerwy od Ali Buns 
cha, i;e je;t to wina ciasno
ty, panującej za sceną T~a
tru „M!niatura". Stłoczone 
dekoracje i kotary działają 
na głos aktora jak tłumiki· 
Ma to zniknąć ;>o planowa
nej obecnie przebudowie -
a raczej rozbudow'e - see 
ny. . Zgoda Ale wydaje mi 
się, że nawet i teraz, w obe 
cnych warunkach, umiejęt
na ireżyseria może wiele 
pomóc. 

Przypom!nam sobie 
scenę, gdy pod pniem drze
wa stoją trzy niedźwiadki 
i rozmawiają z lisicą. Przyz 
nam się. że mimo wiel!c!ch 
wy.siłków n'e udało mi się 
rlojść, kto w danej chwili l 
do kogo rnówi. Przy bly!
kawiczny:n tempie pytań i 
odpowie<l~i gru;>ka zwier~a 
ków stal:?. prawie nierucho 
mo - a biedne dzieci;iki 
głowiły się, czy zdrajcą je!t 
Hs, czy też tak niecnie p:ze 
mawia svmpatyczny niedt
wiadek Brzuś. „Kto to 
mówi? - zawołał w pew
nym momencie mój sąsiad, 
mały Juleczek, mający już 
dość nieart:v kulowanego ha 
łasu, dochodzącego ze sceny. I 
A przecież umi-:?jętne roz.sta 
wienie przez reżysera akto 
rów, mocn'ejsze zaakcento
wanie ge>tu właśnie odzy
wającej s·ę lalki pomogłoby 
dzieciom w odbiorze tych 
partii s7.!uki. 

Trzema niedźwiadkami by 
li Edmund Burczyk, Zb"g
nlew Umiński i Urszula. Dre 
iewska. Glu;:>awego wilk·a 
dobrze oddał głosowo Grze
~orz Splltt· Podobał mi się 
ba•rdzo glos Zofii Kucz;vń
sklej ja ko lisicy. Potrafiła 
ona swym timbre'm poko
nać dek'}racyjne „zagłusza 
nla". Słychać ją było wy
rc:źnie, i:zy~to· Liskiem hył 
Ryszard Jaśn"ewlez. wie
wiórkami - Janina. Gllszew 
ska. i T~rrsa Siemaszko, ma 
ma niedźwie riricą - Wanda 
Ziółkowska. . 

Dekoracje 
znakomi'e. 
nastrojowa 
ca w ucho 
łysank.i. 

Ali Bunscha 
Ogromnie mila, 

i łatwo wpadają 
była melodia ko 


