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Z KRYSZTAŁOWEJ 
nach. Koncentruje &:ię na fabule. t 
na postaci. Głównym celem kpiny 
okazuje się stereotyp. Stereotyp WY• 
padków i naturalnie, stereotyp bo• 
hatera", 
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S kl6cona rodz{nka - jak w wie
lu si-tukach bulwarowych. Oj
ciec, matka, dwoje dorastają

cych dzieciaków, skaczących sobie 
do oczu, lub bawiących się w tro
chę podejrzane gry. Wybucha spór 
między ojcem a synem; chłopak, 

rozgniewany i wypędzony, porzuca 
dom rodzinny. 

Tak się zaczyna komedia Ren~ 

de Obaldii „Wiatr w galęziach sa
safrasu", grana w warszawskim 
Teatrze „Rozmaitości". Pierwsze mi
nuty spektaklu nie przypominają 
Innych utworów tego autora np. 
dowcipnej „Genousie", którą oglą

dałem na kameralnej scenie TNP. 
Nie są też podobne do króciutkich 
opowiadań, które nam Obalclla czy-

przedstawiciel Indian przyjaZitlych 
(Zbigniew Dobrzyński). Dziwnym, 
niemal kabaretowym językiem, za

. powiada zjawienie się innych r In
dian: wrogich, dzikich, morder
czych. Western? Parodia filmów z 
życia „Dzikiego Zachodu"? Zapew
ne. Ale wszystko się tu diieje jak 
w owym wróżeniu z kryształowej 

kuli. Przywódca Indian wrogich ma 
twarz identyczną z tą, którą uka
zał sympatyczny Indianin-przyjaciel. 
Obie postacie mogą być grane przez 
tego samego aktora - bez· zmiany 
charakteryzacji i kostiumu. Wystar
czy także, by trochę zwariowana, 
wykolejona, ale nie zatracająca 

dziewczęcej świeżości kurtyzana, 
raniona zatrutą strzałą, . wyraziła • 

Bardzo to ładna interesująca 

hipoteza. Walka ze stereotypem. 
kliszą, schematem, była, jest i bę• 

dzie jednym z wielkich zadań lite
ratury 1 teatru. Myślę, że Frt!dro w 
tych celach pisal „N owego Don 
Kichota", SzaniawSlk.! organizował 

kpiny z „kwadransu duszy", Plan· 
chon ze swą trupą komponowat 
„Trzech muszkieterów". Walka z u• 
proszczonym i nie sprawdzonym spo
sobem WYjaśnlanla zjawisk jest 
pierwszym krokiem do znalezienia 
lepszych (! bardziej zajmujących) 

myśli, emocji, czy ruchów wyobraź• 
ni. Ale nasuwa się wątpliwość, czy 
dzieło sztuki moż.na całkowicie wy
prav;adzić z dążeń polemicznych. 
Procesy twórcze nie mieszczą się 

w granicach Wymiany poglądów. 

Można w „Sasafrasie" dostrzec zja. 
wiska przekr~czające granice lite
racko~filmowej c~y obyczajowej . pa• 
rodil. Utwór ten działa nie tylko 
przez przeciwstawianie i zaprzecza
nie. Potrafi wyczaro:vać :!ródla ra• 
doścl. 

• Spektakl „Rozmajtoścl" jest S'Ub• 
teinie i zręcznie . wyreżyserowany 

_przez . Irmę - Czaykowską, wrażliW!ł 
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-' żal,~ te-nie · m~ · Wyj~t! za · mą.{;;;;;;: .. ·na~ l<omedlową· ~ fantastyC1111oś~ Sa• 
a . natychmiast . się realizuje to ma- sąn'.asu" • . WSP,Omr}lalem 0 tym," jak 
rzenie, . znajduje się odpowiepni gładko 1 szczęśllWie naturalność w 
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tał · w Salte · 'ae - J:;ecttire '.Francalse 
Iw .Warszawie, przy al.. Wyzwolenia. 
/Czytal bez ekspresji, . głosem , nieco . 
matowym 1 bezbarwnym.· Jednak 
potrafił z najprostszego ·zdania wy
czarować błyski humoru. 

Otóż bądźmy · cierpliwi. Także - l 

w „Sasafrasie" zaczną się dziać · rze

czy. niecodzienne. Zahukana żona 

amerykańSlk:!ego osadnika na „Dz!· 

kim Zachodzie", pani Karolina, jest 

wyznawczynią magii. Ze skrzyni 

wyciąga kryształową kulę, wpatru-

je się w nią, wpada w trans, staje 

się jasnowidzącą. Jej mąż, inni do

mownicy (a także widzowie spek

taklu) przyjmują ów obrzęd - · ja

ko objaw nieszkodliwej magii. Dla 

aktorki, która gra tę rolę, Wandy 

Stanislawskiej-Lothe, epizod staje 

się momentem niezwykłego popisu. 

Gra go najnaturalniej w świecie, 

bez efektów czy sztuczek. Otóż owo 

wróżenie z kryształowej kuli sitaje 

się w spektaklu momentem zwrot

nym. Ze sceny tej, jak z magicz

nego zaklęcia, wyprowadzony zosta

je nasitTój utworu. Niemal całkowi

cie mieści się on w granicach nie

zwykłego i oryginalnego humoru. 

Gdyż to, co przesądna kobiecina 
widzi w swej kuli - zaraz się 

spełnia. Tętent konia, usłyszany w 
transie, zmienia się w rzeczywi-

1 stość. Na tym rumaku podjeżdża 
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·'zal,-- te-nie · m~ · wyj§c! za · mąi- ;;;;;; . 
a natychmiasit siii realizuje to ma
rzenie, . znajduje się odpowiepni 
kandydat, · improwizuje _ ~ałżeński . 
ceremoniał . .; •· 

Krzyżują · się · epizody awanturnl • 
cze, bojowe, farsowe, grote,skowe, 
milosne, satyryezne - !l takie, któ
re wyglądają na pożyczki z comme· 
dia dell'arte. Wszystko wydaje się 
maszyną do wywoływania śmiechu, 
organizowania zabawy, 

Podczas pauzy przeczytałem w 
programie inteligentny i pobudzają
cy szkic Lecha Budreckiego „Sche
mat I ;parodia". Nieco i'1aczej in• 
terpretuje on problem Obaldiow
skiej komedii; . „Wiatr w gałęziach 

sasafrasu'! zdaniem Budreckiego 
„mówi o konwencjach artystycznych 
- o konwencjach literackich i kon
wencjach filmowych. Jesit parodią. 

Przedrzeźnia powieść o Dzikim Za
chodzie. I film o cowboyach. Jed
nym słowem przedrzeźnia western. 
Parodia ma tu wszelkie znamiOJ1a 
tzw. parodii materialnej. Jej obiek
tem staje się więc nie tylko spo
sób organizacji llltworu, czy raczej 
gatunku, bo o gatunek tu przecież 
idzie („.), a więc w pierwszym rzę
dzie rodzaj języka, tyP słownego 

tworzywa. Parodia mierzy tu prze
de wszystkim w znaczeniowe tego 
języka funkcjonowanie. W to, co 
powołuje ona do życia, co niejako 
stwarza, wyznacza - w świat 

przedstawiony. Obaldia przedrzeźnia 
wizję świata, zawart~ w w~ter-
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· na~ ltomediową· ~ fantastycmośc! „Sa• 
sąfrasu". Wspomniałem o tym, jak 
gladko i szczęśliwie naturalność w 
grze Wandy Stanisławskiej-Lothe 

przeobraża się w nlez:wyklóść sce
ny z ·;,kulą magiczną'!, Może nie tak 
wr.rafi.nowaną, ale równie celną, 

prositotę ·środków prezentuje Stani
sław Winczewski. w roli Starego 
Osadnika. Ni.e mogę analizować gry 
wszystkich wykonawców. Ale trud• 
no nie wspomnieć o Każimierzu 

Meresie, który uwierzytelnia pootać 
Carlosa, ukazanego w tekście jak 
posąg boga Janusa o wielu obli· 
czach. 

Publiczność zasługuje na wzmian• 

kę. Bylem na jednym z tx>premie

rowych spektakli; na widoWnl nie 

Widziałem twarzy znajomych i po

pularnych. Dużo młodzieży! otóż 

swym bujnym, chętnym i sympa.• 

tycznym śmiechem, rozb.rzmlewają•' 

cym w sytuacjach nie zaw'sze 

łatwych, publiczność ta dafa dowód, 

że umie docenić humor dobrego ga

tunku i wyobraźnię śmiałą. A może 

się o tym u nas zapomina? Może 

za nisko ocenia się, czasem, smalt 

i kulturę widzów? 

WOJCIECH NATANSON 

Teatr „Rozmaftoki" w Warszawie, Re-
ne de Obald!a: w f a t r w g a I ę :z: 1 a c h 
s as a f r a s u. Przekład I adaptacja -
Kazimierz Piotrow~kl, reżyseria - Irma 
Czaykowska, scenografia - By.szaro KU• 
zyszyn. 


