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................. z dn. . ........ . ncR o ecenzentów piszą- dyktatorskich rządów Va!idy, olIJÓ cych o krakow- n.ie mówi nam nic o społecz

skiej prapremie- nych przesłankach zjawiska, o 
rze ostatniej ze społecznym mechanizmie jego 
sztuk Marti Jasno powstania. O tym jak rodzą 
rzewskiej - Pawli się t-Otalizmy o wiele więcej 

kowskiej, o prapremierze „Ba można się n.a przykład d.owi<!
by Dziwo" w Teatrze im. Slo- dzieć z „Kariery Artura Ui'' 
wackiego, interesowała przede Brechta, czy choćby „Nosoroż
wszystkim postać występują- .ca" Jonesca. W zestawieniu z 
cej w utworze dyktatorki - tymi sztukami „Baba Dziwo" 
Validy. Ta władcza kobieta, razi dziś nieco pewnymi na
Joobreta, która w państwie Pra 

„Baba 

skiej-Pawlikowskiej ;est na tv 
le wielowarstwowa by, deaktu 
alizujqc się od jednej, móc n.as 
zainteresować od innej strony. 
Oczywiście staje się to możli
we n.ie be:z za.mierzonego 
wspóludziału teatru, nie bez 
zamierzonej interpretacji ut~ 
ru. 

Tekst ,.Baby Dziwo" zawie
ra możtitvo§c teatralnej grotes 
ki, ale Maria Straszewska z 

D 'Ziwo" 
Wian zaprowadziła rząd11 sil
Mj ręki, wprowadziła system 
totalitarny, przywoływała na 
myśl aktualne W1Jdarzenia po
lit11czne w Niemczech, kojarz11 
la się z mitem wodzowstwa, z 
fasz11Zfn€m, Nic dziwnego -
był rok 1938, a Hitler i Musso-

znów na scenie 
lini stali u szczytu wladzy. Kie 
dv po krakowskim sukcesie, 
„Babę Dziwo" 'W'IJStawiono w 
Warszawie, przed.stawienie 
zbiegło się z wybuchem wojny. 
Przedwojennych recenzentów 
fascynowała postać Validy za 
pewne także z u.wagi n.a znako 
mitą kreację jaką w tej roli 
stworzyła Stanisla:wa Wysoc
ka. Ale już wtedy padły uwa
gi, że Jasrwrzewska-P~wlikow 
ska pokazała w swe3 sztuce 
państwo totalttarne jako twór 
gotowy, uformowany, zaś dy 
ktat-Orskie zapędy Validy, jej 
żądzę władzy, starała się wy
jaśnić poprzez freudowską 
psychoanalizę, według której 
umiejętność rządzenia i chęć 
tyranizowania obywateli stała 
się u Validy kompensacją ero 
tycznego zawodu kobiety wy
jątkowo brzydkiej, odstręcza
jącej od siebie swą brZJJdotą 
mężczyzn - a więc rezultatem 
swoistej psychopatologii. Do 
uwag tych, patrząc n.a „Babę 
Dziwo" z perspektywy dnia 
dzisiejszego, warto by chyba 
dorzucić jeszcze jedną. Jasno
rzewska-Pawlikowska, ukazu
jąc indywidualne 1prz11czyn11 

iwno§ciami w ujęCtu tematu. 
I jeszcze jedno: o i.Le przed 
wojną mówiono o nadmiernej 
rezonerskości występujących 
w „Babie Dziwo" postaci, obec 
nie sklonni jesteśmy do zarzu 
tów wprost przeciwnych. Te
a.tr absurdu prz11zW'l/CZaił nas 
do intelektualnej groteski i 
sprawą niekonsektvencji wyda 
je nam się w „Babie Dziwo" 
pomieszanie tejże groteski z e
lementami dramaturgii bar
dziej konwencjonalnej, z kon. 
struowaniem s11tuacji - jak 
choćby w scenach, w których 
pojawia się Agatika i jej mąż 
Kormor - właściwie niczym 
nie różniących się od sytuacji 
dobrze n!lm znanych z trady
cyjnej mieszczaiiskiej farsy. 

A więc postawmy w końcu 
to pytanie: czy inscenizacja 
„Baby Dziwo" nie stanowi 
dziś dla teatru ryzyka, czy u
twór ten, po 28 latach nieobce 
naści na scenie, nadal jest w 
stanie w sposób autentyczny 
zaciekawić? Ryzyko z pewno§ 
ciq istnieje, ale okazuje się, iż 
- jak dowiódł Teatr im. Le
on.a Kruczkowskiego w Zielo
nej Górze - sztuka Ja.snorzew 

możUwoki tej ucz11nlla za.sooę 
budowy calego spektaklu, W'l/
reż11serowała przedstawienie 
jednolite w konwencji, przed. 
stawienie, w którym postaci 
sztuki poruszają się i działają 
jak marionetki. Jednorodność 
stylu jest jednak w zielonogór 
skiej „Babie Dziwo" cz11mś 
więcej n.iż sprawą konsekwen
cji w przeprowadzeniu pomy
słu formalnego; jest też środ
kiem pointowania określ.onych 
treści utworu. Powiedzieliśm11, 
że Jasnorzewska-Pawiikowska 
ustępuje dramatopisarzom po
dejmując11m temat totalitarne 
go spoleczeństwa w zakresie u
kaz;ywania mechanizmów ro
dzenia się i działania totalitar 
nej władzy, ale z pewnością 
mocną stroną sztuki Jasno
rzewskiej jest nadal penetra
cja skutków W1JWOlywanych 
przez totalizm w sferze psy
chicznego życia ludzi. I wlaś_ 
nie na uwypukleniu tej war
stwy u.tworu skoncentrowal 
się teatr zielonogórski. Mario
netyzacja postaci sztuk.i w 
przedstawieniu Marii Straszew 
skiej oznaczając najpierw uni 
formizację obywateli Prawii w 

dziedzinie narzU<Xmego im 
przez Validę r11tualu życia pu
blicznego, z momentem kied11 
w rytuał ów d11ktatorka stara 
się również wtłocz11ć miłość, 
ż11cie rodzinne, macierz11ństwo, 
zacz11na być także równ.oznacz 
nikiem deformacji charaktero 
logicznych jakie totalizm Wll
woluk w jednostce. Marion.et 
kowość za.mieni.a się więc w 
spektaklu w groteskę psychola 
giczną, a na koniec w witka
cowski perwers11jn11 surrea
lizm. 

Tak więc - jeszcze nu to 
podkreśLam11 - nie t11le mecha 
nizm, co konsekwencje mecha 
nizmu wladz11 dyktatorskiej, 
jej deformacyjn11 wpływ na 
jednostkę obserwujem11 w zie
lonogórskim przed.stawieniu 
„Babv Dziwo". Jest wprawdzie 
w sztuce Jasnorzewskiej-Paw 
likowskiej osoba zdecvdowa
nie przeciwstawiająca się d11-
ktatorce - Petronika, kot»eta 
piękna, uczona, siln11 charak
ter. W inscenizacyjnym ujęciu 
Marii Straszewskiej staje się 
ona jednak postacią mniej waż 
ną. Eleonora Sowińska gra Pe 
tronikę zgodnie z ogólną kon
wencją spektaklu, jest ironicz 
na, przekorna, trochę w stylu 
wspólczesnej żony-kocia.ka, 
lecz właśnie w tym jedn11m 
przypadku - mimo, iż rozu
miem troskę reżysera o spój
ność i jednolitość st11lu całoś
ci przedstawienia - wydaje 
się, że można było pozwolić so 
bie na kontrast, na poprowa
dzenie roLi Petroniki bardziej 
serio, n.a wyposażenie postaci 
w większą prawdę wewnętrz
ną, n.a silniejsze przeciwsta. 
wienie reprezentowanych 
przez Petronikę zasad, mało
duszności otoczenia. Ale jest 
to chyba jedyna rola, w któ
rej ogólny zamysł formalno-

tDokończenie na str. 4) 
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,,Baba Dziwo'' znów 
(Dokończenie ze str. 3) 

tn ,;cenirocyjny, sprawnie zre
sz! ą przez aktorkę realizowa
ny, nie sprawdza się. Gdzie in 
dziej daje efekty zgodne z za
loi onq przez teatr intencją. 
óto - wspomniani już poprze 
dni-O - Aga.tik.a Kormor 
Krystyna Horodyńsk.a i jej 
mąż Mul<. - Zbigniew Szpecht. 
·w obydwu tych rolach autom.a 
t],;zacja działa'lt t ruchów po
staci nie twlko znakomicie pod 
kreśliła wynaturzenie i grotes 
kowo§ć inst,11tucji malżeństwa, 
w którym funk.cja kobiet11 zo
stała państwowo z~kretowa 
na jako tvnkc}a istot11 mającej 
, kuchcić z miłością" i rodzić 
dzieci, lecz wyeUminowała tak 
że, zawarte w tekście, niebez
pieczeństwa interpretacji ro

. dzajowej. Okazała. się bardzo 
przydatna ·w scenach z Ninikq 
- Barbara- Jędraszak, gdzie 
może nieco naiwnq poetyckość 
postaci Niniki zespoltla z gro
tesk.owo-kukiełkcwą stylisty
ką scen poboru dziewcząt na 
służbę pm'istwr,·wą w celu przy 
·parzenia państwu nowych o
bywa.telt. W Normanie Gon-

dorze Ryszarda Jaśniewicza 
przerosła. w groteskę cl! arak te 
rowgiczną. Jaśnietoicz zagral 
degradację moralną odtrącone 
go od la.3k byłego ministra. Po 
ruual 3ię niepewnie, jakby 
clttJłkiem; byl przykurczony w 
sobie; pcczątkowo z obrzydze_ 
niem otrząsał ręce k.iedy przed 
tem mtisial je składać do pań 
stwowego pozdrowienia; póź
niej demonstrował wiernopod
dańczość coraz wyraźniej, do
słownie płaszczył się przed Va 
Udq, bl/ na końcu - osiągnąw 
SZI/ już dostat?czn11 stopień d'.? 
praux1cji - po klęsce Validy, 
zal,qżywszy mu~dur, wystąpić 
jako jej 1Ul .ętępca i oc<:ywiście 
w domnteman ·u, również jako 
prz1'szły dyktatOT. W roli Va
lid11 występuje Danuta Am
broż. Ma kłlka interesujących 
scen w akcie pierwszym, zagra 
nych na zasadzie łączenia pro 
sta.ctwa i chytrości z godnoś
cią i nieco mniej ciekawie pre 
zentufa Bię w finale spektaklu. 
W ;ednej z końcowych scen 
sztuki Valida ma wielką mo_ 
wę do narodu. Danuta Ambroż 
wygłasza ją jcdrui.k niestetv 

• na scenie 
bez dostatecznego zaangażowa 
nia, w sposób nazbyt su.ch11 i 
retor11czny. Ale jest też w fi
nale zielonogórskiej „Baby 
DziW<J" kilka scen wręcz zna
komitych z nieocenioną, per
wersyjną bardzo po witkacow 
sku zagraną przez Krystynę 
Niemczyk, Baronową Lclikę 
Skwaczek; jest bardzo dobr11 
epizod szpiega Nosza, w któ-: 
rym oglądamy Józefa Sajda
k.a; sq dowcipnie i zabawnie 
zarysowane przez Zdzisława 
Gi.żejewskieao i Cyryla Prz11-
b11ła sylwetki dyrektorów ra
dia. Kończąc, trzeba b11 jesz 
cze odnotowoć pomysiClWq,..fun 
kcj-Onalną, wspóltioołzqcą kli
mat groteski, scenografię Zbig 
niewa Bednarowicza. 

JERZY NIESIOBĘDZKI 

l\faria Jasnorzewska-Pa wlikow
ska: „BABA DZłWO"; Teatr im. 
Leon.a Kruczkowskiego w Zielonej 
Górze; retyserLa - Marla Stra
ncwsk.a; scenografia - Zbigniew 
Bednaro-wicE; współpraca drama
turg·<>.zna - Jerzy Ziomek; opra
cowan;e dźwiękowe - ZMl<>n An· 
dr:rejewski; asy...tent rety.sera 
ZbignLew Szpec.bt. • 


