POROZmAWIAJ
13 grudnia 1975 na scenie Teatru im. Słowackiego w Krakowie
odbyła się premiera S!ubu Witolda Gombrowicza. Inscenizacja
Krystyny Skuszanki stała się .
przedmiotem filmowej analizy,
notującej proces pąr_o_dzin przed- ..
stawienia. Jako wsp6irealizator
tej filmowej "anatomii spektaklu" towarzyszyłem reżyserce w
rozmaitych etapach pracy. Stąd
zapis trzech rozmów ze Skuszan-

Od Calderona do Gombro{l)icza
trz9 rozmO{I)9

z Krvstvnq Skuszankq

ką.

K.M.

KRzyszTOF MIKLASZEWSKl
Powiedzfala Pani kiedyA: "Zagarniać rzeczvwistoAć w biegu? Ale
którą rzeczvwistoAć? Gdzie ;e;
odbicie, a gdzie obraz? Gdzie ;e;
plan pierwsZl/, drugi, trzeci a może to nieskończony rachunek? Jak rozeznać czas ..stawania się«, aby w nim lwiadomie
uczestniczyć?" P"tania, rzucone
w czasie realizacji ciągu propozycji, okrdlonvch przez krytvkę
.,teatrem snów", powtórzyć moż
na lmialo w obliczu sztuki Witolda Gombrowicza.

Uważa się, że taką

najbardziej
reprezentatywną propozycją byla
wroclawska inscenizacja ,.zycia
snem«, gdzie teatralność Caideronowskiej wizji Iwiata rozwinię
ta została w calolei i wypunktowana w detalu.

Przedstawlenie to pomyślane
Jako J!fcbodrama,
barokowy "teatr w
teatrze", trochę jako twórcza
przygoda dla zespołu, polegająca
na sprawdzaniu granicy teatru
l żyda, teatralnej demonstracji l
osobisteJ autentyczności, na odkrywaniu, w którym momencie
stworzona przez nas samych teatralna forma ~aczyn.& nami tak
władać, że stajemy się Jej niewolnikami. A więc teatr Jako
proces tworzenia formy, a następnie obserwacja konsekwencji
usvcbologfcznycb tego procesu.
Wydaje mi się, że w tej etiudzłe
teatralnej - myślę oczywiście o
,..zycłu snem"' udało mi się
wraz. z aktorami dotrzeć do niektórych tajemnic teatru. "na czym

- było trochę
trochę Jako

12

kt.liu. ~ Rt~lad•my lub.. k.łó.t_e
nam się nakla a.
To rozdarcie

człowieka międzv
pierwotną intworzącvm duchem

t11m, co jest jego

tencją - ;ego
a formq stworzoną, która go potem zniewala -- rodzi pytania
natury moralne;.

Właśnie.
Gdzie Jest eranica
wolności kreacji? Gdzie jest gr'anłca sztuki? te pytanta ewokują istotnie kwestię: gdzie są

ROZMOWA 1: FORMA

KRYSTYNA SKUSZANKA Dobrze się chyba stało, że do realizacJI ,.Slubu« przystępuJę po serU przedstawień wroclawsklch,
chociaż o sztuce myślałam Jeszcze w Nowej Bucie. Pytania, które stawlałam sobie przy inscenizacjach ..snu srebrnego Saloq:aei«,
,.zycla
snem«,
»Gry
snów«, a także przy Szekspirze
prowadzłly do myślenia, z któreco wywodzę inscenizację ..Siubu«.

zależność uJawnia
Gombrowiczowską
dialektykę,
podkreślając
znaczenie formy,
która .,pożera" Jej kreatora. Tu
pytanie kolejne i n.ajcłe~wsze:
gdzie przebiega eranica między
naszą autentycznością l zniewoleniem formą, między maskami,

Ta obustronna

kryteria moralne?

Kwestię wyprzedzaJącą rozstrzygnięcia egzy-

stencjalistów z Albertem Camusem na czele.
PrZl/pomnieć
inscenizację

•..a

trzeba nowohucką
,..Stanu oblężenia.....

zwłaszcza

glos Nady: "Wolnie ma, ale są granice".
Czujemy, że je~t granica, któreJ
nie wolno przekroczyć. Tę granicę wyznacsa- w ...Slabie« śmierć
Władzia, która uprzytomnia Benrykowi, że przekroczył dopuszczalną granicę własneJ kreacji.
ności

..szub« był pierwsz11m programowym utworem tego nurtu...

Fot. Wojciech

poleca w -p"uncłe rzeczy gra
aktors)ta, na czym polega ukła·
danie wielowarstwoweJ siatki
znaczeń przedstawienia.
Jaką rolę pełni

zatem w takiej

koneepcji sen?

Na czym polega sen? .Jesł to
Jak gdyby rozbita rzeczywistość,
która układa się w Inny ciąg niż
Jawa. My zaś nie Jesteśmy w sła
nie przewidzieć, Jak się ona uloNie inłer~e mnie sen Jako proces psycliologiczny. Ale
zdaJe mi się, ie rzeczywistość, z
któr~ obcuJemy w teatrze, podobna jest do rzeczywistości snu.
Co więcej: forma raz określona,
słowo
wypowiedziane,
forma
przeżyła staje się w teatrze obowiązuJąca.
Ewokuje następną
formę, a wlęe forma rodzi formę. Tak Jest chyba we śnie:
dzieje się coś z nami poza naszą
wolą. Ale czy tak rzeczywiścle
Jest? Nie wiem. Nie Jestem psychologiem, nie Jestem człowie
kiem, który by chelal badać naturę snów. To nie moja dziedzina. Moją sprawą Jest zrozumieć,
na czym polega Istota sztuki teatru.

"•Y·

Ph1włńskł

Czy uważa Pani, że bylo to
przugotowanie do ..slubu« najbardziej istotne i znamienne?

Tak. Dopiero po takim doświadczeniu twórczym, jak ..tyci~ sn,em« - ,.Slub« staje się dla
· mnie teatralnie zrozumiały
Jak wobec tego próbuje Pani
..szubu«?

okreAlać istotę

••.ale niestety w Polsce zdarzytak, że najpierw mieliśmy
możność obcowania z kontynuacjami•••
ło się

...ł Camusa, i paryskiej awangardy, i Geneta..

•••może właśnie w związku z
tym nie odbiera się Już Gombrowicza tak świeżo. Ja jednak nie
stracilam poczucia ogromnego
bogactwa myślowego l teatralnego ,.Slubu«.
Sprawa

Gombrowiczowskiej
sprawa języka,
,.Slub« Jest dla mnie przede sprawa niezwykle istotna w prakwszystkłm sztuką o tworzenfu. Jt ...,._........~s~
tofelkie; ~i mię
proo.esle wyobraźni. ,.Slub« sta- dzfiWOJennego 20-lecia: Gombt'onowi próbę odpowiedzi na drę- wicza, Schulza ł Witkacego.

formv - to

czące zawsze twórców pytanie:
gdzie przebieraJą granice &wórczoścl. W ...Slubł~ granicę łę
wyznacza śmle1'ć.

Sprawdzian Gombrowicza to
próba ukazania te; konfliktowej
sytuae;i, której poddana Jest
egzystencja każdego człowieka.
Głównym problemem Gombrowłcza jest człowiek stwarzający

slę. Pierwsze pytanie: w . Jakim
stopnłu człowiek stwarza sam
siebie. I pytanie DJ~słępne: w Jakim stopniu to, co stworzył w

procesie autokreacjl, determinuJe
z kolei jego następne poczynania?

/

także

Język

,.Siubu« to przede wszysprawa rytmu. Poszczególne sceny przepoił Gombrowicz
bardzo wyrazistą rytmiką. Zeby
rytm wewnętrzny tego tekstu ostateesnle sprawdzić, w pewnym
etapie prób pomoCf\e nam słały
się
przyniesłone
przez aktorów według łeb własnego W7czucia różne dziwne łnstru
menty. To nie były łnstrumen
ty muzyczne, ale różne przedstkłm

młoty

wydające

dźwięki.

Dzlę

ki nim aktorzy sobie leplej zdaU '
sprawę z nastroJu, w Jakim rozegrać stę mfaly niektóre sceny.

VJawnił

się- muzyczny
walor lenie, że z~alazłam aktora, który
wszelkiego typu powtórzeń, które .zadaniu podoła.
uduJą
dramaturrlę
emocJI.
ekst »Slubu« jest Jakby JednoMlodośc! to jedna z podstawo(,lześnle scen:arluszem muzycznym.
w vch cech zfJ4ngażowanego w
z tego faktu aktorzy muszą so- spektaklu ansAmblu.
bie zd!M'i sprawę. UhAadomlony
ytm zaczyna pracować ńa Ich
Dzieje się tak z dwóch powoorzylić. A więc znów forma daje
dów. Pierwszy przedstawiłam
szansę lepszego wyczuwania pulwcześnieJ:
szukałam
aktorów
acJi problemu.
obdarzonych poczuciem formy.
Drugi wynika z faktu, że zarówTaka metoda analiztl eufo-niez- no Rodzice, Jak l Grupa PlJaków
łlej tkanki utworu dramatvczneto wyobrażenia Henryka z
Qo i wvdobt/wania znamiennvch ezasów młodości. Zainspirowana
lila dziania scenicznego rytmów książką Tadeusza Kępińsklego
nie jest obca Pani praktvce. Mvilę o Pani pracy z zespołem nad
Atarohinduską

Wprawdzie ta ,.polskość" płynie
w ..Sluble« nurtem ukrytym, ale
jej konkretność dochodząca do
głosu
w rytmach, nastroJach,
skoJarzeniach i nawiązaniach do
tradycJI stanowi eoś, co można
określić jako .,sumę polskości".
Ciekaw v pod tvm względem i
instruktywnv jest autokomentarz
»Slubu<f, zamieszczonv w »Dziennikach«.

Nie znając Jeszcze teJ odwutorsklej wykładni, przeczuwałam
wiele IntencJI &ero typu. Gom-

,.W asantasenq« ...

..J nad Calderonem czy

»Grą

•nów«. w ,.Sluble« rytmy te w
'Jasadzle przeJąć ma taśma z goową muzyką, której charakter
Jest wynikiem prób robionych na
)'WO.

łt tvch skomplikowanvch dzia.lanłach scenicznvch i ko-niecznol ei apBtlcholo{lłcznej kreacjt posz-

ezególnvch postaci
Pani na aktorach...

oparła

się

, ."obdarzonych moim zdaniem - szczególnym wyczuciem
formy. Wiedzą oul, że forma Jest
tułaJ nie ozdobnikiem, ale samą
sprawą. Musi być świadoma l
wyrazista.

pomlędzy auten~yczną młodością

a świadomością sztuczności 1 dojrzewanla poprzez formę. Jeżell
• w teatrze zabrakłoby teJ młodo-

Istnieje odpowiedzialność? odpo-·'

wiedzlalność w wymiarach naJ·
większych: społecznych, nar odowych, ludzkich. .Jest to przecież

takie pytanie naszych wieszczów,
pytanie heroiczne.
Hen111k kreow anv na wzór i
bohatera Krasiń
skiego st anowi jego zaprzeczenie,
pow oduje kompromitację zarówno własne; postaci, j ak i środo
wiska, z którego się 1VtiWOdzi.

podobieństwo

»Siub« Gombrowicza w T. łm. Slowacielego w Krakotołe. l. N a pierwszym
planie Stefan Mtenlckl, Krzysztof Jędryaek, Pawel GaUa, Wojelech K rupt?l.skl.
z. Pawel Gaiła, HaUna Wyrodek, Wojelech Płsarek, Mikolaj G r abowski,
Krzysztof

Jędf'Jis•1c.

w

glębł

Anna Lutostawska (fot.

próbuJę spoJrzeć na .świat otaczaJący Henryka przez śwla~
młodości Śj&lllego Gombro.wlcza,
przez świat nieco podobny do
świata ,.Ferdydurke«. Jest to

. ścł, lnlłeft~ego
ed,Bhvlad-c..łi Jeszcze Jedno bardzo Istotne odCleDla 1 liwleiośCI, to zabrakłoby nłeslettłe-dła 11rzeblegu &darzeń
Gombrowiczowskiego problemu. w ..siuble«.
· ' Podobnle Romea l Julię grać muszą naprawdę młodzi Indzie. Ale
ROZMOWA Dl: TRADYCJA
•· podczas gdy w dramacle Szekspirowskim mogą podołać zadaniu
Zapomina się często w rozwa. po pros& u utalentowani młodzi,
to rola Henryka w ..siuble« wy- żaniach nad t w órczoiciq Gombromaga czegoś więcej nli tylko ta- wicza o tradvcji romantvcznej ,
lentu:
wymaga
niekłamanej
która jest dla m nie nie tvlko ochłonności IntelektualneJ. l dużej
czvwf.sta, ale - moim zdaniem
świadomości środków aktorskich
- stanowi jeden z glównvch moJest to rola rozpięta na takleJ torów napędoWtlch dramaturgii
amplitudzie psychologiczneJ, na autora »Slubu ....
takich nieprawdopodobnych przeskokach emocjonalnych l myślo
Mam do ..Slubu.. bardzo osowych, ie chwilami wydaJe się bisty stosunek. Po pierwsze dlanie do udźwignięcia. Zdecydowa- tego, · li Jest bliski moim dołam się na reallzację »Slubu"' w
świadczeniom
teatralnym. Po
momencie, kiedy odniosłam wra- drugie, że Jest bardzo polski.

-

do tego inteligent ...

sprawdzić
wyd;olność
własnego
umysłu l wyobraźni l odpowiedzleć na pytanie: istnieJe czy nie

dości

Powinien być to człowiek mło
dy l to młody autentycznie. Musi bowiem doJść do głosu walka

do bohaterów romantycznych.
Henryk, poeta z ,.Nie-BoskieJ komedii« Henryk, który sobie dramat układa. Tak mi się wydaje.
~eoryk
jest poetą. Momenty
•utoblocraficzne tego bohatera
łą nie bez znaczenia. Henryk
musi .,wyczerpać się do dna",
doJść do granicy własnej śwla
CiomeJ decyzJI, sprawdzić granice
twojej wyobraźni. Jaklego rodza- ·
u J.~ . to w obrainla? To wybraznia poe y, twórcy. Benryk
ie Jest zwykłym chłopakiem,
iołnierzem na froncie, który od·'e zuwa potrzebę wspomnień. Henryk jes$ bohaterem, którego cehą
wyróżniającą
jest to, że
'PracuJe własną wyobraźnią. Jest '
)łoetą, artystą... W naszym tyciu
narodowym bohater-poeta, artysta odrrrywał zawsze dużą rolę••.

posłannictwo. Henryk ze ..Siubu«
wszystko co robi, robi po to, aby

Mt~śli Pani zapewne o przenikającej ten okres t wórczoici kategorłł ,.ntedojrzaZości".

Podstawowa zatem dla re:l:t~se
ra musi stac! rię sprawa obsad11
glów nej r oli .

przeć się wrażeniu świadomego
llawiązan,la przez Gombrowicza

•.•a co więoeJ: człowiek, który
dźwiga clężar odpowledżlaln,oścl,
człowiek, który ma pnczucle, :ie
jest kimś społecznie l naroaowo
bardzo ważnym, że niesie jakieś

,.$lub« .Jes~ dla mnie podsumowaniem pierwszego okresu twór~
czoicl Gombrowicza, to znaczy
okresu, który kończy II woJna
światowa. Jakkolwiek utwór Jest
dziełem powojennym, .Jawi się
Jako suma doświadczeń młodeco
Gombrowicza.

Gombrowicz powraQ& do mło
Jako tego okresu życia
ludzkiego, który uważa za naJciekawszy, naJbardzleJ dynamiczny, w którym człowiek sam siebie stwarza. Dla Gombrowicza
wamy .Jest człowiek w rozwoJu,
w nieustannym procesie autokreacJI. Człowiek niedojrzały,
który musi dojrzewać - to właśnie Henryk.

A sprawa bohatera?

Mimo że konstrukcJa postaci
Henryka jest bardzo oryglolna ·
l niepowtarzalna, trudno nie o-

...a

ROZMOWA D: MLODOSC

·

ki czy malarstwa. A co więcej
- polskiero krajobrazu. Bez takleJ polsklej aury, która - moim
lidaulem - przenika cały ,.Siub«,
nie umiem wyobrazić sobie scel)lcznego życia tero utworu.

w.

Ptewt1\slcl)

końcówce l
słyszy, że .,marsz

browlcz np. w

aktu
Jest
polonezem", że towarzystwo Idzie
do stołu biesiadnego w rytmie
poloneza. Wyczytałam to z tekstu, a komentarz p~nałam ' '
nieJ. Ta surestl&, podobnie Jak l
Inne archetyplcz~ ulemai ślady
polskości, są ściśle wpisane w
tekst dramatu.
wyrażnie

Gombrowicz
jest
szydercą:
swego .,romantycznego" bohatera
oskaria i osądza. Henryka doprowadza do łych granic, gdziejesteśmy Już na gruncie szaleń
stwa hitlerowskiego. W ,.Rozmowach« z Dominiklem de Roux
Gombrowicz mówi: .,..Boskość-c
Henryka dokoliuJe się ISoprzez
opanowanie Innych ludzi, Jak
boskość Hitlera". Podoboie po
Gombrowiczu zobaczył problem
Camus.

Gombrowicz

pokazał

grozę

świadomości

Mótoi

o

tvm

instr umentac;a

głoskowa...
.~eśU nawet ule w pełni zgodna z rytmem poloneza, to zgodna np. z frazą o.Pana Tadeusza«,
Jego rytmiką l nastroJem. l to
na zasadzie: .,Ostatni, co tak poloneza wodzi".

.,dziecka woJny".
Cały ,.Siub"' to strumień świado
mości jednego bohatera. W ,.Shable« ule dzieje się nic, co wykracza poza akty twórcze Henryka. Po poddaniu siebie naJokrutniejszemu
sprawdzianowi
nasz bohater romantyczny-nleromantyczn.J sam się na końcu
osądza, całkowicle l ostatecznie
siebie potępiaJąc.

Takich momentów-Ctlt at ów ;est
bardzo w iele.

Cytatów l rytmicznych, l obrazowych, zaczer"ulętych z tradycJI polskleJ literatury, muzy•

Rozmawiał

KRZYSZTOF
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