
,Test to sp~ktaikl bar'dzo drapieżny. ~ · Dyklatófkę fikcyjnego państwa 
Nie chce się wierzyć, - że wyszedł spod .~Baba-Dziwo" jest przecież baśnią, 
pióra Jasnorzewst{iej. Zapewne więcej zattęm scenicznym, ktbry .nie mu.si 
w nim reżysera niż auto.I-a t~ks~ti; reżj"." 'fuieć 9ąsyła_czy do· ;, rzeczywisto.ścd 
&~ra obdarzonego o:grofimY.m . tempe:a- gra Zofia Jarpszewska. Porzuca ~tare , 
.menfom teatrainyrri, widząc~.o ,śv/fat kot)wencje '·psychologict:n0-realistycz.n_e, 
W ciągłym · starciu, napięciµ. :,",Baba- w k tórych wyros;ła, dojrzewała . wy.
Dziwo'' .w inscenizacji Zamkow sfaj:e ~sźtałcUa ·s\vój styl, zdobyła wielkość 
się !ragikornedią, farną politycz:r!ą > o Takie generalne przestawienie warsz.ta-

, dy~taturze. która odbiera Iu,d:ziotń gad• ~11 ;z<awsze ~ odśwież.a, edmładza, ukazu-
ność, honoT, osabis·tą dumę. Akc·~nt pa":' j_e Mwe możl~wośći, który2h nie p:ze- I 

. ~a n'ie. na ~nalizę zj. av!.iska __ to.' t.~lizm . .u, czm~aliś1!1Y· Valitla .J ę.snorzt:;wskiej, to I 
alę na Jćgo lmnsekwe~ncJe w zycm sp.o• kobl'eta chora, obłąkan~. mepocz.yfal-
ł~znym; _odciski, które tt>st?wfa "' w na_ w swóich decyz~ ach. Swojq kalf:~rę . 
J?:SYc~ke . , z~Jó·~~-we). p·~,stadą pie~wszo„ poli~yezną k-0nc-zy . · z~_sł,apl_em _do _darni.: I 
~Jan:~wą ~ue ·3esi tu dykta tOit!, al~ koo· war:1at~ów. V! o.st.atmer 11 nar~otycznęJ I 
formista, . -~orrrl'a~ Gun.·do. r~ ·.ek.s:-m1~i- ~c~~ie ~padają ._„z niej, w. szys . .t~ ;e i~a ~ld: . 

- steri ctloWiek, ktory · ,,wypa<lł z ·t~ski". StaJe się soBą. Jest pTawdz1v1a. Wy.- , 
„_·D2~ .k0:1_1fórmisty _ ni~ .i~~~i"il~,;~o.t,1,n~.ttg '·:~;i,8,Il;i~. je~ 'iń. : ·~=~po · rąt: P1 @J,· \vszy ,.akc\:;1~tA 

sumieme. Odrzuca Joe. he:t ~lu}',"'bf się · · 1u.dz1u: me . by lam matką n arod u;. b v
Ptt.Ypodobać. Kiedy g·0 divialą, klep.ią łam maca.cną. Matlr'...a 'ąocha _ swe d zl ~; i. 

"' p-o plecach, ··:obdarzaj ą uśmiechem, d0- J;iir·a.gnie, ab'ef r-osły, wypro.stowywały 
zn.a.je róZJkoszy · niemal · metafizyczmych. s1ę~ patr.z'yły innym lud z:i om µros to w 

Go.rdón Hugo KrźysĘiego, 'J o Wielka oczy: Vallcla ?1n afa tylkri jed ną pa c:j ę, by _ 
kteacJa. Odp.ycha, budii wst.fęt, ofi.r_zy- . nis,zczyć, d(;!ptać innyrb, zg in ać . ·~1m I 

, (faen~·e, k,iedy. wygłasza pat~tycme ··po,.. ka.t'R:L Moty\v-ami~ ,j'ej ·ct.zia:hiń ki~rnwa- ! 
~hwały na c.zesć żnięnawidz9nej, w.ład- ła .... _- niena·wiść:; · Pod ło;.~ eni i źródłem I 
czyni, by być sły"szanym ri:;i . ulicy·, w "WS·iy.s1tkich ·c.zy-nów były k omplek s)r o- I 
miesz·l\ariiu są,sfada, kiedy klęczy - przed sobiste, .-..urazy ,"c res en tym~n ty . .Ten 
kobietą, o kt_órej wie, że jest Q«)t wo- kllt cz psych o a n a f rt .y c :Ull y, 
te:rn, be·s.tią. 'Gordon · Krzyskiegó w.ywo- który Zafuk9w zos tawi.la sobie na · ko-

. luje w wid-i u także :ódrucn Hto§d, 11.iec\ p& Wypr-0.bo\vaniu .itlż inhych, · o 
·ws.pókzucia. Jest ofiarą s y. st em u. któryćh mówiliśmy, dobr any zóstał 
·Stwierdzenie .to może si:ę wydać łatwym WY·Śmieryieie. _ 0Deltora~ie· Joląnty Boni
rozgrzeszeniem wszelkich forrp: oj:>or~u- · Ma·l,"czyńskiel ·ńie . zachwyciły ~nie. 
nb.mu. ' żona Gotdona: Petrón-ika s~.:. Najbliż:śza . propozycji teżysera \Vydci
len, znrukofaita uczona eh€micii:::a po• wała rhii si~ w obrazie studia radi0We';.. 
trafi ZUĘ11ezć . W sobie dosyć odwa;gi, by go~ tnające-go W sobie COŚ Z klimatu 
przeciwstawić się absurdom totalisty- świata orwei1owsk:iego. 
&zin.ego dy~tatu. Petronika ni~ czuje się · W sumie pr'zedstawienie mako·Ińite, 

będące wydarzeniem tiat.ralnym .~•o,. w 
ska.Ii nie t):lko -Krakowa.:. . 

związana w swoim sumieniu· ni:łkazami 
władzy, któr..e · łamią, niszc·zą "we\Vnętrz-

F - "•~--.,_ -~·~łłi;iwu-J~~wol-

ności. J est wolria -.będąc przyri'nisl ana. 
Ludwika C:astori podkreśla w r ·Oli Pe
tł'ohiki spokój, dyscy'pfinę; ,opa:novJhnie. . .. , ., 
Na mój g·ust gra za spokojńie, za blado. ~ 
Dwa, trzy mocniejsźe akc,er\ty ':royna· 
mizowałyby po.stać Petroniki. przybłi
zyły -do .w.id:owni; ,;wypełniłyby. ją ży• 
dem. 
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