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Krystyna Zbijewsfco 

~liRenesans 
N a wyżyny światowej literatury 

wynieśli wielkiego twórcę hisz
pańskiego baroku, Calderona de la 
Barca - romantycy, stawiając go na 
równi z Szekspirem. Od czasów ro
mantyzmu datuje się i polska recep
cja autora „Zycie jest snem". Intere
sowali się żywo Calderonem nasi 
wieszczowie; szczególnie zachwycal 
się nim Słowacki. Pisał Juliusz do 
matki z Paryża w 1831: „Uczyłem się 
po hiszpańsku jedynie dla Kalderona 
Tragedii... co to dla mnie będzie za 
źródło, jest ich kilkaset". A w sześć 
lat potem: „Upajam się jego brylan
tową i świętości pelną imaginacją". 
Wynikiem tej fascynacji poety byl 
przeklad calderonowskiego „Księcia 
Niezlomnego", który od roku 1874 
(krakowska prapremiera) nie schodzi 
ze scen polskich, by ostatnio - w 
unowocześnionej interpretacji Jerze
go Grotowskiego - święcić teatral
ne triumfy w całym świecie. Ale nie 

I „Książe Nie~_lomny''. byl p_ie!'.W!Zl/11! 
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Calderona 
nieco wielkiego Hiszpana. Za sprawą 
Rymkiewicza sezon ubiegły stal się 
w polskich teatrach istnym „festi
walem calderonowskim". W Krako
wie oglądaliśmy aż trzy inscenizacje 
jego sztuk: „Zycie jest snem" w Sta
rym Teatrze, „Księżniczkę na opak 
wywróconą" w Ludowym i tę samą 
komedię, przygotowaną jako spek
takl dyplomowy przez studentów 
PWST. 

utworem, przyswojonym polskiej 
scenie. Już w 1826 r. Calderon po
jawil się po raz pierwszy w naszym 
teatrze, lwowskim - prapremierą 
„Zycie jest snem", który to dramat, Ostatnio po Calderona sięgnął Tar
jako nawiązujący do polskiej histo- nów. W Teatrze im. Solskiego odby
rii, mial u nas szczególne powadze- la się polska prapremiera jego ko
nie i wielokrotnie bywal przekłada- medii „Niewidzialna kochanka" (do
ny (m. in. we fragmentach przez Ed- tąd nazywanej u nas z hiszpańskiego 
warda Dembowskiego, który nazy- oryginału „La dama duende" - „Ko
wal Calderona „poetą wrzącym, na- bieta chochltk"). Oczywiście, w prze
tchnionym"). klauzie Rymkiewicza, który, jak 

W naszych już czasach sięgnięto do wiadomo, tak rozsmakował się w 
innego wielkiego dramatu Caldero- Calderonie, że już nie tylko go „imi
na o wybitnych tendencjach demo- tuje", ale i naśladuje, tworząc wła
kratycznych - Alkada z Zalamei" sne, żywcem o calderonowskie wzory 
którego w 195{ r. wystawił Teat; oparte komedie („Król Mięsopust" w 
im. J. Słowackiego. Starym Teatrze)„. 

Ale prawdziwy renesans przeżywa Sam fakt owej tarnowsTdej pra-
Calderon w Polsce dopiero w latach premiery jest poważnym wydarze
ostatnich, a to za sprawą Jarosława niem w polskich dziejach Calderona. 
Marka Rymkiewicza, którego tluma- Nie byl dotąd autor „Księcia Nie
czenia - imitacje otworzyły bramy zlomnego" znany w naszym teatrze 
wielu teatrów dla twórczości mimo jako komediopisarz, jako autor wie-

- ~z11st!'~ ~apoz~nego ~ l!aJ dotąd _ }!! f!~!esiąt~k tradycyjnych dla hisz: 

pańskiej literatury dramatycznej 
sztuk „płaszcza i szpady", jako poeta 
pelen humoru i dowcipu, zadziwiają-

Don Beatrlż - Anna Musla16wna ł Don 
Juan - Zbigniew S!uzar w tarnowskiej 

nNiewidzialnej kochance" 
Fot. E. W~lowskt 

cy zręcznością w kon~truowaniu in
trygi, błyskotliwością w kom pono u.:a
niu scenicznych sytuacji, twórca 
plejady ~-o~!~zn11~~ v.ostaci• ~śród 
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którreh prym wiodą slvdzy-wesolko- gów, zabawnych sytuacji; a może (Zdzislawa Bielecka) i Don Manuel 
wie, slawetni gracioso. braku aktorskiej konsekwencji (Roman Marzec), a zwłaszcza Don 

"Niewidzialna kochanka" - mlo- wyniku braków w aktorskim rze- Beatriz (Anna Musiałówna) i Don 
dzieńczy utwór poety - ogniskuje w miośle ... Pozostaje, na szczęście, iro- Luis (Włodzimierz Górny), zaskaku
sobie wszystkie cechy calderonow- nia Calderona, który odniósł się w jący w dodatku umiejętnościami 
skich komedii ,.płaszcza i szpad11". O- swej „La dama duende" z serdecz- śpiewaczymi, co bardzo przydało się 
sadzona mocno to hiszpańskiej 01>11- ną pobłażliwością do Pf'Zedstawia- w tym po trosze musicalowo potrakto
czajowości XVII tDieku, •Pf'awv ho- nych spł'aw. Przede wszystkim pozo- wanym spektaklu. Pozostałe role z 
nora i społecznego upośledzenia ko- staje calderonowska ironia w posta- umiarem i poprawnością odtworzyli: 
biety W1fSUtoa aa plan pieTwszy. Do ci wprawdzie nie tytułowej, ale wy- Józefina Werner, jako służąca i po
tyc"lł elementów doiqClkl się tu jesz- bijającej się na czolo i sztuki, i in- wiernica Angeli, Zbigniew Sluzar -
cze bardzo charaktnt1styczn11 motyw scenizacji - błazna Cosmę, do cna jej tyrański brat i Adam Sadzik ;a
wie1'zeń hiapańskiego ludu 10 cłu- skolowanego nawałnicą wypadków, ko sługa Rodrigo. Ciekawą oprawę 
ch11 i czaroclziej1kie ftlv. Na tvm tle którym w dodatku przypisuje sily muzyczną spektaklu skomponował 
rozgryw•jt 1t4 ro.ikouu tgrcuzki mocy nieczystych. Oddaje tarnowski Józef Rychlik. 
trafu ł młłoleł, pełne !Ueapodziewci- Cosme (Jerzy Kopczewski) swego Ale najmocniejszą stroną ta1'1iow
nvcl& .svtuac1ł ł zask4kujqcych potnt, gracioso w stylu włoskiej commedii skiego przedstawienia jest sce1}ogra
przt1no1Z4Ce w •fekcie dowcipn.e W11- dell'arte; jest rodem z goldonowskie- fia; szczególnie kostiumy. Zdana Ja
jaŚ"lłienie tDszystkich nieporozumień go „Sługi dwóch panów". Czy zgod- sińska zapatrzyła się w nich na ve
i, oCZlf"'Ucie, ZW11Cięstwo przebieglej ne to z tradycją hiszpańskiego gra- lazqueza, stwarzając świetne kopie 
chytrolci kochajqcego serca kobiece- cioso - n ·e nam sądzić. Pewne jest, strojów i fryzur z jego królewskich 
go. że akt01'sko dobrze wywiązuje się ze portretów. Wyśmienity to wzór! A że 

Usilowala tarnowska reżyserka - swej niełatwej roli, tworząc postać tradycje hiszpańskie połączyła ze 
Janina Orsza-l.•kasiewicz - potrak- pełną wyrazistości i komizmu. współczesnym dowcipem i nowymi 
tować ccłderonowskq komedię ze W ogóle, mlodv w większośct, ze- tendencjami do scenicznych strip
świadomtmi dystansem do trad11cji tPól tarnowski zwycięsko wybrnąl z teasów, wkładając powłóczyste szatv 
tego trfpu heroic:rno~nsow?lch u· ńłelatwego zadania aktorskiego - o przeźroczystych stanikach, tuto 
tworow. Udało się to połowicznie. odtworzenia hiszpańskich boh<1te1'ów. jeno zdobnych pe-rlami, na nc.gie tur
Początkowe dowcipne 'fXlrafrazv sce· Pomogła w tym właśnie mlodość, S'tJ aktorek - to tylko jeden jeszcze 
niczne - wystudiowanych póz, ge- świeżość, zapal i póiiJwająca dla tea- akcent inscenizatorskiego dystansu i 
stów, glosu rozpływają się z biegiem tru p~ety_ckość sl_owa calderonowsko- ironii i jeden jeszcze dowcipny i pe
akcji bez reszty; gi114 w powodzi ko· rymkiewiczow&ktego. Przekonujące len wdzięku element caldercmow
~j iaml~nucl.ł ~ b1/łr PGTl/. ~nkó~.! Po'.4 !lngeZą - ~kiego. l)1'Ze~ta~!e!t~ ~ 7'ar~w~~ _.:: 


