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umą Amineh (Barbara Damule
wicz) nad tęsknotą Parysady do 
trzech - nigdy przez nią nie 

oglądanych - cudów. Może myśli 
o tym, aby zdradzić o nich prawdę 
udręczonej szczęściem księżniczce, ob
darzonej wspaniałym pałacem, ogro
dem, bezlikiem strojów i dwoma dziel
nymi braćmi, spełniającymi jej wszy
stkie zachcianki? Nie czyni tego; sko
ro jednak Parysada przydepnęła już 
zielonego skrzata Dżanguli - Amineh 
wyjdzie naprzeciw jej urojonym zgry
zotom. 

Potem już Amilneh znajdzie ozas na 
odpoczynek, lecz nie animujące ją ręce, 
ponieważ w tym przedstawieniu o 
czternastoosobowej obsadzie nikt nie 
odpoczywa: trzeba raz po raz ożywiać 
wieloczłonowy odwłok węża, wprawiać 
w galop konie, przytrzymywać rekwi
zyty, toczyć kulę, kłębić mgły, zmie
niać czteroplanowe dekoracje i prze
istaczać drzewa w duchy. 

Ta praiwd.7'iwa wystawa pomysłów 
scenografic2'l!lych Wiesława Jurlkow
skiego, zagospodar-0wanych inscęniza
cyjnie prze.z reżysera, Krzysz.tofa Raua, 
nie cał.k.iem jednalk wyipehniła (mimo 
wie1k:iej Duchlirwości alktwów) .płycizmy 
dramatw-giCZJ11e tekstu adaptacyjnego 
Natalii Gołębskiej. 

J'Uż Leśmian w swej trawestacji ,per
sJdej „Qporwieści o trrzech siostrach" 
(105 bajka z „Księgi tysią•ca i jednej 
nocy", t. VIII) wyr.wał nieszczęsną Pa
rizade z baśniowego ikoIJJtekstu, który 
tłumaczył jej tęslmotę za gadającym 
pt~iem. W tejże „Opowieści" wszyst
ko przebiegało bowiem zgodnie ze 
zrządzeniem losu, czy<li wolą wszech
władnego Allacha, a wolą jego było 
zrekompensowanie k.Dzywd, jakich do-
2'lllali król perSlki, jego żOl!1a i trójka 
ich potomstwa od zaiwistmych wiedźm 

sióstr 'królowej. Gadający ptak, 
Bulbwl-i-hazar-Qlas.tan, okazał się na
rzędziem Pana Wszechir,zeozy i ,pra:emó
wil gŁosem spraiwied1iw-0ści bos!Hej, 
dzięki czemu siostry-zarorośnice posz
ły pod topór, lkrOOo;wą wyipu.szcz0ii1.o z 
klatki, a książęce rodzeństwo odnalaz
ło prawdz.iwych rodz.iców, którzy rych
ło zadbali o przys.zł>ość Parizade i jej 
braci. Skoro na.irwlny króJ perski -
„wbrew zasadom porządku świata, 
ustanowionego przez Allacha" - uwie
rzył informacjom sióstr fony, iż 
powiła ona kolejno: psa, kota i 
piżmaka, to także tylko dziwności w 
postaci gadającego ptaka, który wy
myślił niespodziankę (ogórki nadzie
wane perłami) ja'ko pretekst do uświa
domienia k.rólowi jego błędu, mogły 
sprowad:zAć władcę na d1Iogę prawdy i 
przelkonać go„. „jak wielkie były prze-

winy obu tych diablic, jego szwagie
rek". 

Wyr.wana z zasad islams.kiego po
r.ządku świata Leśmianowska Parysa
da musiała ponieść k0111.Se1kwencje swej 
bezzasadnej tęs.knoty do trzech dZJi
wów; Leśmia111 ogołocił ją nie tyl!ko z 
ty•tuŁu książęcego, ale talkże z pięk
nych cech kobiecych: refileksyjności i 
skromności. Jegio boha,tertka ma „usta 
pełne uśmiechu" i rozbrajająco gŁU{Pa
wych słów piosenki, a „oczy pełne 
zdziwienia" własną urodą. Tylko znu
dzo111ej moooto111nym sa:ozęściem pa=i· 
cy mogła „święta kobieta" za1W1Iócić 
głowę cudami, „bez których trudno 
istnieć na świecie". Talk ją opętała ta 
żądza posiada111ia nie 2'l!lanych c:Lziwów, 
że aż ogłosił.a swoje totalne znudzenie 
dotychczasowym szczęściem i wysłała 
braci na ni~y los. Mł<>dszy, zna
jący już prawdę o nieuJCla111ej wy~a
wie starszego, uśmiechnął sdę wyroz.u
miale przed wyjazidem, bo wiedz.ial, 
że gdy zostanie, to spokojnego żyoia z 
siostrzycziką mieć nie będzie. 

Absiurdailiność marzenia Parysady w 
okrojonej baśni bawiła Leśmiana, dla
tego przekazał potomnym ironiczną 
trawestację historii Parizade z „(),po
wieści o tri.ech siostrach". Nie poo.ką
pił sobie zabaW111ych ~stawlień typu: 
ścieżka ...z.ło to bI>ZeiJka, s truga-złotosmuga, 
dąb-samograj, nożyce-1Wyirrwiwłosy etc., 
a także zaskakującyich sformułowań 
(„Koń siyszy słowa Bachmana i rozu
mie jego mowę. Biegnie [„.] bez znuże
nia, bez zmęczenia, bez przestanku, bez 
wytchnienia"; „przed nim droga [.„] co
raz bardziej zaklęta") i rymów (!kula 
„Zatrzyma się w tajemnicy .u stóp 
Góry-Cmentarnicy"; „Po skończonym 
cudzie - pustka i bezludzie"). Wpro
wadził też onomatopeiczne nazwy stra
chów: Szept-szeptał, Wrzask-wrzeszczał, 
Dech-dyszał, a Głos i Odgłos wiedli 
wdzięczny dialog ku trwodze śmiałków. 

Jeśli ta kapryśna Parysada miała już 
osiągnąć siwój cel, musiał on być po 
Leśmianowsku jej godny. Dostała więc 
za swoje: ptaka-pokrakę, fajkowego 
nałogowca i bajarza-nudziarza oraz 
k.rólewicza, jakiego zawsze pragnęła 
poza innymi cudami. 

Scenicwa Pairysada też dostała za 
swoje: Poetę. Jaki pożytek mogłaiby 
mieć baj:kowa księżm.iczka z Poety, mtó
ry nie potrafił soliooie zrymować 
własnego zachwytu, lecz bełlkotał: „Z 
jakich stron twych oczu dale?", a na
wet nie potraf.ił wymyś1ić rozsąoo•iej
szej puooty daa całej tej hiis.torili ;Bó~ 
wie o czym, jak tyillko nadzieję, że Pa
rysada nakhnie go do stworzenia naj
pię/klniejszed baśni „0 sercu dalekiej 
księżniczki". Dlaczego „dal~kiej"? Chy
ba już bliskiej, skoro postanowili . 
zositać rrazem, pomijając fakt, iż u 
Leśmiana narzeczeni graniczyli przez 
miedzę. A ponadto Natalia Gołębska 
nie dostrzegła, iż Parysada z baśni mia
ła - może nie najlepszy, ale zdecy
dowany - charakter, na scenie nato
miast jest żadna i mimozowata, jakby 
Maria Sosnowska poskąpiła jej ekspre
sji swego głosu i wrażliwości. Tylko 
na chwilę zdołała ją poruszyć szansa 
przeżycia „bajki uikrytej na szczycie 
góry", a potem propozy·cja zepsucia jej 
U1Iody. Piizyszłe szczęście smętnej 
ksi~icz.ki z Poetą na tyle nie p1Izeko
nały realiizartiora pmedstaiwienfa, iż 
czwórce bohaterów kazał się w fi111ale 
salrwo•wać z polsko-sZllecheCka brzmią-

cym okrzylk-iem na cześć mirości i i.go
dy, oo talkże nie miało iJWiąziku z mo
włem zdobywania trizech cudów, 'bo
wiem n.ie WIProwad~ił on koofJiktu 
między ludizi, lecz co najwyrl.ej nie po
dobał się straszydłom, z Aipsa.rą~Masz
karą na czele, 1W1pro.wadzoną przez 
adaptatortkę do amcji z całą plejadą 
duchów - jak informuje Derwisz (za 
pierwowzwem i Leśmianem) - n ie
wid z d. a ł 111 y c h, kltóre mają za za
danie straszyć dzieci, lecz oparły swo
je straszenie głównie na lamencie, któ
ry mógł najwyżej wywołać odruch 
zniecierpliwienia. 

Z ożyiwiający~h dramaturgię wido
wiska pomysłów Natalii Gołębskiej 
warto wymienić kłótnię p~ug, ktÓIIą 
to niemalże braiwurowo ro.zegrały Da
nurta Okłota, Dor<Jta Wiiszowata. i Alicja 
Bwtki'ewioz. Równie atraikcyjnii.e pod 
w.~ędem wrzualinyim, ale i akto1IS1kim 
wy1Padła Wł6czymnora Barba.ry Mu
szyńskiej-Zdrodowskiej. A wszys.tJkie 
nastroje i emocje bohaiteróiw oraz du
chów podnosiła niezaw-0d111ie śWdetna 
reżyseria świateł. 

Lecz niełatwo skll{Pić uwagę na efek
tach a.rtystycznych widowiisika o pięlk
nej Pairysadzie, jeśli raz po raz za
skalkują ni~onsekwencje scenariusza, 
które dowodnie świadczą, iż nie wy
starczy zapełnić sceny plejadą fanta
stycz,nych figUII, ale pOl!ladto tr·zeba się 
zdecydować na ich osobowOść i :llunk
cję. Talk więc adaptaitorlka każe Wę
żowi nazywać Denwisza dziwakiem, 
jakby nie miał on prawa wY111osić czło
wJeczeństwa. p01I1ad własne zmęczenie; 
niewidzałne duchy muszą się 
kryć za posągaimi (m<>że d[a rymu: 
„najeżone czarami"), zaś głosy braci 
wzywają bezmyślnie Parysadę słowa
mi: „Ratuj nas", jakby właśnie nie z 
tej przyczyny wspinała się w górę. Na 
rachunek Leśmiana Natalia Gołębska 
nie ty1ko porymowała niezdarnie, lecz 
także zastosowała zaskakujące sformu
łowania typu „miesięczna droga się 
ściele", „zniewolić do płaczu", „zaklinam 
na niebo, ziemię i przestrzeń", których 
więcej jeszcze na.gromadziła w pieśni 
Dębu-samograja, na sz.częście - nie 
dają·cej się dokładnie z.rozumieć pod
czas wylkonywania jej prizez męski 
chórek (<raczej burczybasbw niż had). 
Pieśni interakcyjnej w wyko111a111iu 

studenflki PWST wysłuchałam z saty
sfakcją dwa razy. Otaczająca mnde 
dziecięca widownfa nie zadała sobje 
tego trudu. Niech więc i widzowie 
mają za swoje, czyli smętną „Baśń 
o pięknej Parysadzie". 

Prapremiera „Baśni" Natalii Gołęb
skiej odbyła się w roku 1957. Zastana
wiam się, czy od tego czasu nie zmą· 
drzały nam dzieci na tyle, żeby można 
było traktować je z większym sza
cunkiem, i zamiast zapełniać niedo
róbki tekstu bogatą scenografią 
usprawnić go tak, aby nie tylko nie 
wprowadzał mętliku w głowach, ale 
nie ranił i nie deformował poczucia 
poprawności językowej. 

Stefania Henczelowa 

Bolesław Leśmian: „Baśń o pięknej_.. l'uy 
sadzie". Adaptacja Natalii Gólę,b!!łfiej, sce
nografia Wiesława Jurkowskiego, reżyseria 

Krzysztofa Raua, muzyka Zbigniewa 
herskiego. l'remiera na scenie J!!i~allł ~!W"1a;"""---l 
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