Brigitta Helbig-Mischewski
,.,Babcia Zosia" czyli nasze fantazmaty
Recenzja i próba interpretacji (fragm.)
Lopez Mausere, jeden z najbardziej kontrowersyjnych
w jakimś wyszarganym notesie sztukę "Babcia Zosia'". Artyści ·zaś
skupieni wokół niekultura[nego pjsma polskich nieudaczników bertiriskich •• KolanoJ• zbiegU się i stworzyli
spontanicznie grupę teatralną. Podróżują teraz ze
sztuką lopeza po świecie, siejąc pośród widzów niesmak, zachwyt. bądź zażenowanie. Czy znowu
współcześni artyści nabijają nas w butelę i sprzedają
parę prowokujących scenek za sztukę, a my się
dajemy i jeszcze klaszczemy. aż się ściany trzęsą, żeby
nie wyjść na kompletnych ignorantów? Otóż mnie się
wydaje. że .,Babcia Zosia" to nie tylko jaj~ ...
.
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Idąc na sztukę mamy nadzieję. że się nieile ubawimy i z p~owinqonalneJ ~oc:c1w.eJ
polskości pośmiejemy. my, .emigranci, obywatele świata. A tu nagłe ok~ZUJe saę, ze
przyszliśmy niechcący na dramat ludzkiej egzystencji:.. Mało tego, przyszliśmy na dramat kobiecości, jakiego nie powstydziłyby się feministkit paradoksalnie napisany przez
faceta i grany przez pięciu mężczyznr
Wystrój sceny przenosi nas w sielankowy krajobraz polskiej wsi sprzed pierwszej yvojny
światowej, dziadek przed domkiem siedzi i medytuje, ptaszki pięknje śpiewają . Tylko
trochę za głośno, zbyt przesadnie i techniCznie te ptaszki' świergocą, jakby chciały
zagłuszyć wszelkie wątpliwości co do tego, ie mamy tu z idyllą do czynienia .Dziadkiem
siedzący na ławeczce przed domkiem. smutnym i zamyślonym. jest sam lopez, wcale
nie przebrany, w kurtce, jakby grał samego siebie .... W cywilu tym dramaturg okropnie
będzie się pocił, wywijając wraz z ucharakteryzowanymi na polskich wieśniaków
Romanem i Filetem tańce ludowe.
·Taniec odgrywa w przedstawieniu niebagatelną rołę, podobnie jak chodzenie bijdź bie·
ganle w kółko, symbol cykliczności i ..yiecznego powrotu. Towariyszące podrygom
makabryczne sceny przywodzą na myśl średniowieczny taniec śmierci. Chłopcy tańczą
nieudolnie. nieprofesjonałnie, najzabawniejszy i najbardziej nieodaczny jest przy tym
pukhny Lopez. Nieudaczność i prowizorka jako jeden z aspektów dramatu ludzkiej
.,..".,,u~t·onol'"ll t
k sądzę, klucze do •zrozumienia" tego programomłodych poetów pol_
skich, nagryzmolił

Druga scena wciąga nawet ·niechętnego widza w tajemniczy krąg

wydarzeń. Na rowerze krąży młoda i uwodzicielska babcia Zosia
(grana przez faceta). Nie można pozostać obojętnym wobec spojrzeń permah.-.nie rzucanych przez babcię widowni. Tyle w nich

kokieterii, ognia, namiętności... Babcia to człowiek całkowicie
zdany .na ludzką akceptację - wciąż żebrze o miłość i poklask, istnieje tylko jako odbicie w oczach innych .•. Prowokacja nie uch od- .
zi babci na sucho, Filet usiłuje molestować ją seksualnie. Do stosunku nie dochodzi -. spojrzawszy jej pod sukienkę przerażony
absztyfikant ucieka gdzie pieprz rośnie. Jak to interpretować?
Zobaczył, że jej kobiecość to maskarada, że kobieta to tak naprawdę facet, uosobienie męskich lęków i fantazji? Kobieta, jej związek z naturą, śmiercią i zagadką bytu, jej specyficzność seksualna
budzą, jak twierdzą psychoanalitycy, zachwyt i przerażenie
męskiego podmiotu ... Kobieta w naszej kulturze postrzegana jest
na ogół jako demon albo anioł, prostytutka albo święta. Jeden i
drugi wizerunek kobiety jest w sztuce Lopeza obecny: obok babci
Zosi pojawi się na koniec Matka Boska. Fan!azmatyczny ~harakter
obu obrazów . kobiety .jest przedmiotem tragicznie brzmiącej
kpiny ...
Babcia Zosia w każdym bądź razie nie ma szans być pqdmiotem.
Osaczona jest przez mężczyzn i od nich śmiertelnie uzależniona.
Polują na nią i podniecają się jej tańcem, a potem okrutnie.się z
nią bawią w "gąski. gąski do domu", nie pozostawiając jel innej
ucieczki, niż· jakiś desperacki skok do kuchni, grożący złamaniem
karku ... Jeden seksualnie ją molestuje, d rugi karze ją za to. Ileż to
razy babcia leży na plecach w .pozycji wyrażającej gotowość do
gwałcenia, to do rżnięcia (tasakiem), to do rodzenia. Kokieteria i
- czułość
w stosunkach damsko-męskich miesza się z
okrucieństwem, rozkosz z bólem.(. ..)

kołano

nr 12 - &trona

s

