wybrat! z widO'Wi&ka te treści pod maską czarodziejstwa i nieskomplikowanych odniesień
do rzeczywistości, które złożą się na obraz:
albo prostej bajki, albo przypowiastki o o~
wiecznych kłopotach kształtowania (się) charakterów.

F&buła „Królowej Snlecu" dotyczy dzleJliw pe•
wntj uboJif'j rodziny, której symbolem jesł
atmodera miłości i w:r.ajemneco zaufania. Symbol nie byłby symbolem, gdyby nie miał swero
znaku w formie Ilustracji. Jest nllł krzew róiy,
która wiPcznie kwitnie. Oc11ywiście, kwitnie dotąd, dopóki nie zmrozi jej naruszenie klimatu
domowPgo. Czyli tak długo, jak dłuco utrzymuJ!ł
się wpływy Dobra na charakter wszystkich dornowni kliw. All', ponieważ Zło nie śpi - a w
t~·m przypadku będzie występowało pod po5tacil\ nzdrosnej o ciPpło uczuć, Królowej Sniecu
I zwij\zanym z nl;i, środowiskiem możnych intryl(antów handlujr,cych moralnością wedh' podzla•
łu na bi•dnycll i bol(lltych jedno z wnuczlłt
llf'f'n\rznpj Baoci, zostanie (choć wbrew woli)
dotknit:tf' ,.pocałunkiem" Królowej Sniegu, Dozna wił:c lłodowaeenia erea I !Ostanie porwane
d" Kn1iny Chłodu. Poszukiwania siostry chłop
r:& I walka o pr:r;ywrócenie mu dawnef, ludzkiej
srrdl'czno~ł'I potocz!\ się wśród przeszkód, pok u~ i obłudy 7.ła - jak w westernowych fil·
maeb czy komiksal'h. Róta snów zapłonie, niby
t'hoinka - a wsz. stko skończy się dobrze, gdyi
nie ma takif'IO Zła, któr„10 by (przy zachowaniu właśl'iwyclt postaw moralnych) nie mo1l•

JERZY BO.BER
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WIAT, w jaki nas "'prowadza
Eugeniusz Szwarc - nieżyjący
już dramaturg radziecki, jeden
g najciekawszych bajkopisarzy scenicznych, często po ługujący się znanymi wątkami baśniowych bestsellerów
różnych epok przypomina czarodzi,ejską kulę, osadzoną na osi, której
konce są dwoma biegunami życia.
Na jednym biegunie - krzak róży płoną
mimo zimy, kwiatami - niczym symboliczna choinka. Na drugim - blask królestwa
śniegu, biel rozjarzona jak ogieó, ale ogieti
zimn.'·· Pomiędzy tymi alegoriami ciepla 1
chłodu, przychylności
ludziom i skrajnego
egoizmu - toczy się akcja dramatyczna KroTowej Sntegu. Baśń H. Ch. Andersena, na
motywach której zbudował Szwarc swój
uteatralizowany moralitet, gdzie Piękno zmaga się z Brzydotą, dobre zaś stron:v natury
człowieczej walczą ze złymi jej skłonnościami.
Jak to w moralitecie. A poniewai panuje tu
konwencla bajkowa, zjawiska realne przeplatają się i mieszają ze zjswiskami fanta::.tycznymi. Te fantastyczne pełnią funkcje przenoś
ni - zamiast pogłębień psychologicznych co można nazwać świadomym uproszczeniem,
wynikającym z poetyki oraz
stylistyki tego
gatunku twórcmści literackil'j.
KRÓLOWA SNIEGU w wydaniu scenicznym - nie jest wi~c taką sol)ie, tuzinkową bajeczka dla dzieci. Jej ambicje literackie
oraz moralno-filozoficzne wybiegają ponad
(i poz;i) poziom przeciętnych opowieści ,.do
poduszki". I chociaż formalnie rzecz biorą~c.
s~tuka z.ostała
zaadresowana do widowni
zie
.' i młodzieżowej, ~ej odniesiefl11l "'~·" chowawcze w az z całą yml5oliką, a także
aluzjami w tekście lllb p dtekstach - kierują się w równej mierze do publiczności dorosleJ.
le wróćmy do konkretów. Utwór Szwarca,
wystawiony w TEATRZE BAG11TEL,A
przf'Z tak znajątlł się na przedmiocie
inscenizatorkę bajek dla dzieci i doroslych,
jak MARIA BILLIZANKA zbiega się
szczęśliwie z okresem świąteczno- z\mowym .
A zatem i z atmos!erą sprzyjającą rozważa
niom o więzi rodzinnej, o roli domu i jego
„wewnętrznym" cieple. Z drugiej strony ciąg przygodowy postaci scenicznych poddaje
refleksji widza zakres wpływów otoczenia,
które oddziałuj~ na postawy indywidualne
oraz s.poleczne młodych bohaterów sztuk.i, co
nienz umyka uwadze wychowawców. Stąd
aluzje i odwołania się pisarza do wyobraźni
czy mentalności starszych u zyskują tu dodatkowe znaczenie dla r ó w n o w a g i procesów edukacyjnych społeczeńs.twa. Podkreśla
to zresztą, ua mocy umowno-baśniowej, insc"nizacja Billiźanki - z ręcznie operuj.lcą arsf'nałcm środków teatralnych, obliczon.vch na
p oj emność wyobraźni przedszkolaka, nastolatków i dorosłych. Po to, aby każdy mógł sobie
c~j.

A

TEATR

się przezwyciężyć.
UW:\gę W§Zystkiln
kh postępowanit,

ZwracaJl\c niejako po drodH
w chow&weom, ie niekiedy
bl'ztroska i brak czujności Sił
przysłowiowi\ wodl\ na młyn 1''ypaczania charakterów podopiecznych. Wiec mamy w tej bajcemoralill'eie porcję dydaktyki niemal trll,Cl\Clł
wsiyslkoizmem, ale zcrabnie do słuchania i patrzenia podanlł ze sceny.
na scenie - jako się rzekło - Maria Bil-

A

Użanka inscenizuje
poszczególne części
widowiska w barwnych i przejrzystych
dekoracjach Anny Drozd, w mieszaninie ko•
stiumów dworskich i symbolicznych, w migotliwych zawiejach śnieżnych i na ujętym satyrycznie królewskim dworze władców, jakby
ulepionych z baśniowego piernika, ze zbójcami rodem z westernu lub XIX-wiecznej Europy. Intryga rozwija się żywo, raz sentymentalnie, 1·az z przymruzeniem oka pod wspólrzesność, niekiedy cukierkowo to znów
dramatycznie wciągając widownię w krąg
czarów na jawie i jawy w.e śnie. Zgrabnie
brzmi muzyka Andy Kitschman z jej piosenkami oraz tekslem Anny Swirszczyńskiej,
przy współpracy rhoreograficznej Zofii Lubartowskiej. Łączność z widownią nawiązuje
od początku Jerzy Bączek (Bajkopisarz, autor)
prowokując do bezpośredniego udziału publiczności w grze sam zaś wkracz.aj-c w tok
zdarzeń, gdy trzeba interweniować podczas
akcji „pędzącej" zbyt żywiołowo. Co nadaje
pe\vien konieczny dystans bajkowym perypetiom, a jednocześnie w sposób żartobliwy
zaciera granice między sceną 1 widownią.

nedslawienie Jtst wyrówn:lne aktorsko. Każ
da rola ma swój indywidualny wyraz, i< sceny zrspołowe SI\ skomponowane niemal na
zuadzlp muzyrznd humonii. Sympatyczni\
u DałJcle
u.-rstywni•; mimo nie babcinvl'h lat
- STANISLAWA WALIGORZANKA, jej wnukami uś w tonie lir~ uno-sztubackim podknślanym wdziękiem SI\ BARBARA O:\llELSKA
(K&j) i BARBARA ZAJĄCZKOWSKA (Kasia).
\V Bajkopisarza na proscenium i n& scenie wciela
się, bez pretensjonalnej pozy, JERZY BĄCZEK.
Zabawną, trójkę królewiczów i królil ni to dobrl'l!'O, ni złel!'o - tworZI\: KRYSTYNA STANKIEWICZ, ADAM SADZIK i ł'El\DYNAND SOLOWSKI. W serio-śmieszną parę Kruków wcirJajl\ się
LIDIA
WYROBIEC-BANK i JAN
GtlNTNER, a role Zbójniczki i jej córki (lei
zbójnlczki) dowcipnie interpretują: IZABELLA
POLABI1i'SKA oraz
MARIA RABCZY~SKA.
Demonicznym Radcą, który chce kupczyć seraaml ludzkimi jest MARIAN CZECH, podczas gdy
lodowatl\ oschłość e1oizmu uosabia
Królowa
Sniecu (MARIA GORECKA).
Kapitalne typy
zbójców ukazujlł jak na fllmle awanturniczym:
JOZEF
DIETi., ZBIGNIEW
BEDNARCZYK,
BOGDAN GLADKOWSKI, ADAM SADZIK l
FERDYNAND SOLOWSKI. Renifera or&Z Mglę
udaje z powodzeniem BOHDAN GRZYBOWICZ,
a Wiatrami i Snieźynkami SI\ B. GLADKOWSKI,
A. SADZIK, L. KARELUS-MAI,SKA, I. POŁA
BI~SKA,
S. WALIG0RZANKA i L. WYROBIEC-BANK.
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