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1 ge zie utrwalonej „Marią I Magdaleną" § 

wcale prosto. Subtelna, nadl'l-rażliwa, poetyczna i 
; Lilka oraz Magdalena poczorcic, 7łośliwlec. a takoż ironist- ~ 
i ka. Istotnie, gdyby Maria Pawlikowska·Ja.snorzewska, ~o- E 
i dzinnie Lilką zwana, była tylko autorką hrycznY_ch mima- g 
i tur obraz idealnie pasowałby do mitu. Na 1w0Je jednak a 
i szczęś-::i-e czy nieszczęście napisała także kilka utworów sce- § 
i nicznych o wyraźnie komediowym zacięciu. I to pozwala i 
i zweryfikować obiegowe pojęcia. ! 
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Refleksje powyższe sprowo
kowane zostały przea ostatnią 
premierę Teatru Kameralnego 
- „Babę-dziwo" Pawlikow
skiej-Jasnorzewskiej. Sztuka 
napisana została w roku 1938, 
odczytywano ją przeto jako 
trochę tylko zakamuflowany 
atak na pewnego dyktatora z 
wąsikiem, też jako apoteozę 
„babstwa", albo na toż „bab
stwo" paszkwil. 

Przez te czterdzieści lat tak 
nam się panie wyemancypo
wały, że apokaliptyczna wizja 
Pawlikowskiej jest dla nas 
niemal sielanką. Włącznie z 
tym, że nowy dyktator, wy
kreowany z babskiej łaski, 
Norman Gondor jest absolut
nym zerem i tuzinkowym kon-

formistą . Cóż nam zatem 
współcześnie z „Baby-dziwo" 

'zostało? Kilka aluzji na temat 
policji, bo policji nie iubi się 
dość powszechnie. Jakieś gry· 
masy pod adresem władzy, co 
znowu jest naszą rodzimą spe
cyfiką. Wszystko? Niezupełnie. 
Została przede wszystkim zna
komita rola dla wybitnej ak
torki. Teatr Polski ma taką 
aktr>rkę. I Iga Mayr szansę w 
pPłn: wykorzystała. Jej Valida 
Vrana (przy okazji zwracam 
uwagę na iście w itkacowsk:I' 
na, 'ł> iska bohaterów) jest „po 
chłopsku" zadzierżysta ! „pl) 
1\•siowemu" pazerna. Zwracam 
przecież przede wszystkim u· 
wagę na końcowe sekwe;1cJe 
przedstawienia, w k órych I~ 

Mayr nie tracąc nic z kome
diowości staje się najzwyklej 
i po prostu ludzka. Nie 
wspomnę już nawet o kobie
cym samozaparciu jakim było 
„upoczwarzenie" się wbrew 
przyrodzonym i naturalnym 
warunkom zewnętrznym. Bez 
wielkiej przesady powiedzieć 
można, że wrocławska „Baba
·dziwo" jest monodramem, 
choć z udziałem zespołu. Tak 
zresztą sztuka została napisa
na i tak ustawił ją reżyser. 
Dostrzegłem natomiast na 

drugim planie kilka interesu
jących propozycji interpreta
cyjnych. Myślę tu przede 
wszystkim o Jadwidze Skup
nik {Agatika Kormor) , An· 
drzeju Mrozku (Kołopuk Ge
nor), choć jeśli dobrze pamię
tam w tej ciotowatej konwen
cji coś już ongi proponował 
Myślę także o Andrzeju Wil· 
ku (Norman Gondor), Krzesi
~ławie Dubielównie (Barono
wa Lelika Skwaczek), Łucji 
Burzyńskiej {Major Noszka). 
.Jadwidze Ziemiańskiej (Komi
•arz Policji). Pozostali wyko
nawcy nie mieli większych 
możliwości tekstowo-sytuacyj
nych. Wymieńmy ich przecież 
dla zachowania protokółu· 
Jadwiga Szarek (Ninika) 
Wanda Sikora <Halima), Ry
szard Kotys (Muk Kormor), 
Sabina Wiśniew~ka (Mariata). 
Eliasz Kuziemski <D:vre-kt0r 
Radia), Irena Remiszewska 
IDYrcktnr Pro~ramowy) . Kazi
mi„rz Herba <Profesor). 
Scenografkę Krystynę Knm 

!er chwalę przede wsz.vstkim 
~a zabawne kostiumy. chociaż 
i dekoracje nle pozbawione 
były dowcipu. 
Reżyser Maria Straszewsk:i 

zbudowała przedstawienie 
konsE>kwentne, zgrabne i dow
cipne. 

BOGDAN BĄK 

Teatr Polski we Wrocławiu. Ma
ria 
„Baba-dziwo". Opracowanie 
stu I retyserla Marla Straszew~"A. 
Scenografia Krystyna Kamler. Mu
zyka I opracowanie 
Zbigniew Piotrowski. Premiera t9 
lipca, prasowa 18 październik o 
187t r. 


