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hyba 30 lat temu widziałem na $Cenie Teatru it:n. J. Słowackiego sztu-
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Marii Jasn. orzewskiej-Pa.wlikowskiej Mrówki. Obecnie teatr otwiera
swój nowy ~ązon tragikomedią
•
Baba-dziwo , tej sąmej autorki. Op• , serwujemy, być może , podobny renesans
scenicżny, jak w przypadku Witkacego. Nie
bez 1 powodu przytaczam tu nazwisko pisarza,
który --- jak to wskazuje linia rozwojowa
polskiego teatru powo) ennego w jej tzw. a\vangardowym nurcie - stał się niemal patronem eksperymentów i eksperymencików
n.a terenie na5·z ej dramaturgii. Zresz!tą nie tylko naszej - bo przyjrzawszy się z bliska
europejskiemu, choćby w odniesie•• teatrowi
niu do przysłowiowej już trójki autorskiej,
I która „w$trząsnęła" utartymi, tradycyjnymi
• kanonami dramatopisarstwa z połowy XX w •
li
- a wi~c Becketta, Ionesco i Geneta - mo- .
glibyśzl?.y bez trudu wykryć w ich tw~rczo
ści niemałe pokrewieństwo duchowe z s .
I . Witkiewiczem. Co więcej - doszukaUby- ·
śmy się .tu , „pimr1i~ski.ej roli 'naszeg·e. ·drama• '
turga.
Nic dziwnego, ż~ na gruncie komedii,
a zwłaszcza grot~ski, czy wreszcie tragigroteski - wpływy Witkacego na współczesnych
mu autorów polskich, występują z jeszcze
większą wyrazistością. Po cząws zy od wzrokowej . zbieżności w tworzeniu nazwisk bohaterów sztuk Witk iewicza i np. Baby-dziwo
Jasnorzewski.e j-Pawlikowskiej,
skoń
czyws7.y z aś na deformacjach sytuacj i scen icz nych i gatunku humqru. Wprawdzie osobiści e wyżej cenię dramaturgię Witkacego ale muszę przyznać, ze Ba,ba-dztwo na wspql.czesne·j scenie nie tylko nie utracUa swych
walorów satyrycznych, dotyczących przecież
konkretnej sytuacji . i czasów z ostatnich lat
dwudziestolecia m ię dzywojennego
lecz
po'p rzez in aczej FOzłożone ękcenty reżyser
skie ~ zyskuje dodatkową świeżość oraz
ide o wą wymowę, skierowa.p.ą przeciw próbom wszelk iej faszyzacji życia.
u, na m~rgirre~, ie , twó;c~o$~~ sy~ork,1 sz,tuld,
warto kilka zdan posw1~c1c Je] rodowodowi. W sensie dosłownym i a\iitystrcz'nym .
Pochodz.iła z.e znanej rod.ziny Kossaków.
Wnuczka Julitisza i córka Wojciecha Kossaka
~. wraz z,e ~wą młodsz. ą siostrą Magdaleną (Sa-,
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m~waniec)

n'i05ła

airtysstyCZil:),e prze-

Najwięki;.zy :;-oo:gltls

uzyskala poprzez :twórczość pootycką . .By~a cpyba jedyną kobiet, , która w .latach .. po Pie'r wszej
wojnie śwjatow.ej - doczeka.fa się · ja~o poeµ<~
niemal enituzjast czinych sądów. Nazywano ją
polską Safo i choć część opindi artystycznej

niewątpl.iwi.e ocel'ała jej dokonani,a tw6. rcz~ . n.·A

wyrost -

to je ak specyficzna jakość liryki
er yk6w) JasnorzewskJ.ej-Pawldkowskiej, utorow' ła drogę poetce na . 6yica:esny
Parnas. Podczas dy si,o stra jej, Magdalena, cał
kowicie poświęcił się twórczości ~ satyrycznej
- to raptem oki,\ za ło się, że Jasnorzewska próbując swych sił w dramade, pnze&:ig:ąęła
(a

zwłaszcza
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eatr.~wi i~. J. SloW,ackiego należą si~ sło- z~rowią .publiczne~o .:Wynaturzeniom.i Podwa :uzńa' nią ~~ Wybór pozycji repett aro,.. kreśl a. więc . świadomie p~y~hologi.:zny oraz
. ,w ej, za , · u m 'ie j ę t ń e .przyponłnienie , ideowy. prymitywizm postaci .sztuki - rówdziś aątorki ·B.aby-4.ziwo. Mam tu n.ą
yśli nie świadomym w.ykorzystą~1eIU uproszczoprzede. wszy.stkim ' ·sp;0sób insc·e nizacH oraz nych środków wyrazu scenicznego.
kierunek reży$erskiego d:tiałap.ia Lidii Zam- .
apitalną, acz szoku.jącą (na zewnątrz) kreację a~torskfł ~twor, zyła w spektaklu Zofia.
· kow, która potr·a!Ua - .z nie zawsze ju~ dziś "
Jaros:zewska, j·a ko grotesk·o wy dyktator
dl:a ,opbiorcy _(~zcz~gólnie młodszego pokol e· wprawctz.ie schematyęzny, ale w tym schenia) cżyte~pych aluzji satyrycznych - :WYdo„
być sporo współc~esnego
tonu w · ks zt ał-, matyzmie wyr0żniający się· st9s<;>waniem pr9gramu „raju społe<:~znego" .na .za~dz.ie przywilejów
ci.e · zabawy. 'Z abawy edukacyjnej. 'Zam- za
zwieru;cą wręcz rozrodczość - ·i dyskwalifikow potraktowała ; 'b. słusznie - sztuk i Ja- kacji obywatelskiej - za jej bra,k. JaN!>:ZeWs~a
ln'o rzewsldej JakiQ , odskoc~ni~ do stwo zenia .świetnie obnaża. poprze.z wcielenie sceniczne prymitywności władzy oraz k<>mpleksy matkow.a nia społeczeństwu. Jest ja;~by symbolem

,
K

ogłupi.ania,

Bobzr .

Jerzy

i•

T

%18.in~resow.ania

na teren Uteratury.

.

tom.

SA·J J.ll'
.-.J'

"'

'

I "' 15 I;)
4. ,
'

71 1111
.·· , A
li.
głębi'

'

wl~

,,r<>d2inn<!go satyryka"
satY't'Y<zn•go
d zenia rzeczywistości
, s·połecznym nurtem teg{)
1
wid,zenia. Jest . to
tyle interesujące z per$pek·
tywy 30 lat, że , .utorka Baby;dz,i wo · ~e by,ła
dz:iałac. zem polity nym, a jej sympatie .ideowe bynajmniej n1 wi ązały się z 'r ewolucyjnym
ruchem marksis
sld.m. l'rzedstawicdelka 11rycz.n.ej poezji po afiła jednak bez Uirycinych
mg.iełek odma , ać obraz społecmo-poli:t~nego z.agrożema d . kts:turą i terrorem - aczkol.;.
wiek nadając m • 1 cechy groteskowe. Łączy się
ten obraz św'latSJ ie tylko z wizją Witk.aoęgo,
ale rówin:ież z C '1 . pHnowską satyrą Dykt'atora.
Byłby to prz,eoi€ · obraz nie pełny, . gdyby pominąć jeszciZe in
jego tło, n9szące wyr~we
piętno z:b untowan j kobiecości: walkJ 'o prawa
l~ob iet, o ~wobodę decydowania w kwestU maderrzyństwa etc.
en 'n urt p,rzypoinlna · za;ró\f·
no twórczość lr~ y Krzywickie j, ja·k i pul:>U•
c.ystykę Boya-żel 'ńskiego.
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wielkiego w y n a, tur z e n i a
spółe<!Zne~o uog6lin,ionego na m.iarę groźnej
supe.r.:.groteski. Tak,iej Jarószewsk,iei nie Wi dz:i e),'' liśmy , dotąd p,a scenie. Ani od strony zewnętrz
p,ej, ani ~ wewnętrzn .ej. Smies:zna, obrzydliwa
i tragkzrui, jednoc.ześnie. BrawQ!
·
Sekun~ują Jaroszewskiej, po stronie $p01ecz-
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Kr.~11ski,

mJęczakowaty

KOi?l.!ormlsta DO$konały ...... Alicja l\fatiu.si(lk6wna,
jąko wzru-ow.a Samica - jej mąż konfident i donosiciel, Mare~ Nowakowski oraz p.o1tworkow;:i.ta Baronowa, kobiecy portret złącz.onych na
scenie cech Goebbelsa i Himmlera - FiaHna
Zad:y.].cł P.<> stropie, sp<;>~ecznych „pozytywów'' Ludwika. Ca,stori, żona Krzys kiego w szt uce jedyna, „zbl,mtowana" i nieujarzmiona irjtelPktualnie u~zo.na, . a taikże przezahaw;na Krystyna
Hanzei -

jej farsowo -li rycZin a siostra. S keczo-

gfubionymi ' kreskami zarysowała be ~dusz . wych dyrektorów l'adla zagra.li: Andrzej Kru.ność rządu .dusz · Bl\by'":dyktatorki , . op~;>t anej czyńąki i Mieczyslaw Ja. ~lo ·ński. Dekoracj.e i kopsychofizyczrtyrnL bbsesjam'i ..... co w i1 gro- stiumy (te os~tnie w dobrze dopasowanej gro,,

~. eskow.i.eniu ·n.i e przest;a. ~e j.e dna,k ost~z egać
prięd skutkami. ).{om,prom,is6'W i fałsz: , wych

tęskowości) projektowała
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postaw: ~e strachu, z wygo'dmctwa, dl kaaba-dziwo jest więc p'ozycją scenicz.ną
~ C1-Y :wreszci~ z fanatyzmu up jan.i a
na pęwno wzbo15ac:ającą dorQ,b ek artysi~ „·ńową wjarą'\ , :.
.
. sty.c znó-ideowy Teatru tm. J. Słow-ackieZ~mkow wyostrza . te kwestie dial gowe go. Odpowiadającą na ązereg nieblahych
i układy , sceniczne, kt~H nie są .w ol· e od pytań nąszej współ9żesn oś ci, choć czas od
najwnoścl , or'az płycizn . 'Wyjaskrawiafi c je napisania utworu Jasnorzewskiej biegł tak
nieco ~rzykliwie ,: - omija rafy słabośc . ' pra- szybko, · że zat~r.ł już wielę spraw z rze~zywi
matu;rgicznych przy użyciu ' '9 hwytpw " str a- stości, której pośw~ęciła swą trag'ikemedię
dowo~kaparetowych. I'J.?ZY.m:t~*a ',więc :zm.a'." .. j~j · autor, kę. §~rawr;e ok?, ucho i . ręka inscę 
czą~o , o~o z·e , sceny, pam1ęta~ąc o za dz1ę, · mzat'ora · przywróci ły
Jed:n.ak barwy, ton
że · ws~ystkie · śr,odkL śą dobrę :....,... o„-ile . śm.ie- ·.i ··,,rytm · poqagczasowym wartościGm sztt,Iki.
lzente pewp,ych . procesów społeczno-o y cza- . Nawet, jeśli · tą i ~ ówdzie w , trakci~ przedstajowych moie · pr.ieciw.dziął!lć , &roźn.yT dla wienJ• ni~ W$zystl~o budi.i nasz aplauz. ,.. '
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