
Z teatru Krystyna Guce•••••cz W ramy &ipnłyemf!JO newaauu·•-- 1 
1nf Id, tt6ra pelnł rolę aktywneJ c1et&-

ra.eJł, pozwalaJ-e aa dowolne tm&ł- : 
iowante pnesh~al, Jdll tylko wy

• rzebu zen1e ze snu 
słarezy nam wyobt'atal. Z eal~ et re- l 
bl~-'el' pllDuJe Skun•rlta pl~- l 
n6w l sytQ~.eJI - ob~dtk łeatra1~ 1 
jesł eelebrowaay a wdll(ękłem l to- 1 
medlowym zaelęelem: Protorus cmiaJ· 1 
0\la ezęśel, łlln1 uderzeliJem bleny ~ 
podkrefla waa"ę dOpiero eo wypowie- 1 dzianeJ kwestii. f 

Calderon de la 8uea - :tyele jeSt snem, lmlłaeja Jarosław Marek 
RtmkJewł~ uktalr-t~mu ł retyseria Kry1tyna Skuszanka, seenogtafla 
Katarzyna Jtępld&'ka, muzyka Adam Walacińskl. Teatr Narodowy - pre-
miera na 1oenle Teatru Nowero w Lodzi. . Rysunek trupy teatralnej wyborny. ~ 

TA premiera narodz.lła się w nle· 
codziennych warunkach: spalo
ny teatr. próby pod gOłym nle-

bem, w foyer, jedyn~ wej§cie na 
scenę p()dCZ3's jedynej generalnej , 
już w Lodz.l. No l sukces. Sukces, na 
jaki Narodowa Scena czekała od lcll· 
ku jut sezonów, niekłllmany, nagra
dzający autorkę twórczej Insceniza
cji l aktorów, którzy myśl retysers· 
ką z p()wodzenlem unieśli. 
Areychieło Calderootta, Hiszpana., 

który swemu włalłey nucił dó stóp 
blisko 300 utworów soenłeznyeh, już 
raz było przedmłotem łwóreze1o za
lnt.eresowa.nla Krystyny Skaszankl. 
W 1968 roku dawała premierę WJ'(I

eławską, uznan- zgodnie za najpeł
nieJsze wyznanie artystyczne Insce
nizatorki, "śclgaJąeęJ &bsolut teatral
ności". 

Tera1. Siruszanka wraca do Calde
rona. W nowej lnseęnlzacjl, z no
wym przekladem 1nnym zest)<lłem . 
Ale z ta samą fl}ęboką ideą estetycz
ną totalnego teatraHzow.aniA' rzeczy
wis ' ości (uwagę tę poczyn ił pierw
szy Zblgni i!W Osl ńsk!) . 

A więe mam:r teatr w teatrze. Wę
drowna truna. będzie graó dziwną hl· 
storię polskiego księcia, uwięzione· 
10 on.ez "·łMDego ojca, aby się nie 
sp<:'Jnila zła przepcwledłlia. Losem 
jego władać · bę:Ją ludzie, znowu &Ta
jąey Jak w teatrze.- :r.dawa.6 się bę
dzie młodemu. te to sen, eboć był 

A r()!e, które ()na ma do spełn.lenia? ~ 
jaw-. Zl1lyślenle (.prawda bł~ta~ się Niemal bez wyjątku zagrane znako-j 
będą wśród ludzi, demonstrowane miele. Najpierw Segismundo; ksłą· 
przez aktorów w podr6ły. Gdyby Żf: uwięz.lony, k()Iejna duta rola To. 
rozdzielłe te piętra teałralłzac.Jł by- muza Budyły pod klerunkiem Slru· 
loby łeb klika - raz te Narodow,. w szank1, pietWSza rola wybitna. Ml()• 
tym pn:edsławlenla rzeczywlłele ba- dy, utalentowany aktor buduje P<l- 4 
dzi się ze mu de rzeezy JOc!n:rei v- sta~ z okruchów siły ł nalwn~cl, f 
łystyeznle, dwa, te aktorowfe łraJ~ umiejętnie oddając charakter ks!ę• 1 akłor6w, JT&Jąeyeh swoje role- cła pcdszyte,o 4zieddem. To dute 

1 Nie bawmy !tę w rozrupływanle osł~gnl~le. 
nitek, one wszystkie u Slruszanki są Dalej 1bef 81twwk powtaru)~ttf ~ 
!pleoi~ne w klarownie czystą ma,e- tl<l nlemał dwuchi es tu latach ról~~ 
rię spektaklu. I motna w nim prJe- Bastli a, króla Polsld. W katdym ge•· ~ 
czyta~ tę gęstwinę znaczeń i sym· cle, w melodii wyt)<lwiadanego sto- • 
boli, wpisanych chytrze w historię wa, w grymasie uwierzytelnia wdz.le
kslęcla, którego sen-jawa nauczyły czn~ koncepcję tej roli, w której 
rozwagi l były pr6b14 tycia l władzy . przelamują się komizm ł tragizm. 
Bo pn:.ecież nie jest to zwykła dwor· Krystyna Kr616wna, atrakcyjna Ro
ska drama, l nie ważne, te d-zieje 111; sllltn'a, wdz!ewająea męski ubiór, by 
w Polsce, egzotycznym dla Hlazpa- gonić ttkocbanego (w tej toli na 
na, skłamanym kraju. Misternie z.bu- zmianę M~ńa 'llt'Yb&łaJ, Estrella 
dowany dramat wkompon6wuje tę - Infantka w baro:to wdzl~oznym 
sensacyjną Intrygę w wiele gl~buych . rySUntku Renaty Bercer, Clotatc!o -
znaczeń. Przecie~ wpisany jeat tu l wierny dworak w interpretacji ste
symbol buntu c~lowieka przeciwko f&na Knołbe. Oni tworz" kUmat, na
wlunemu losoWl, l wadzenie 1Ję- z dają ton aktorsklej gtze, wiodą ptYm 
cbrześcljańsklm rozumleniem ~ze· w tej kuple, która zjawia się, aby 
znaczenia (Calderon był weso11tlem zagrać tragikomedię. 
Filipa IV, ale był też księdzem), 1a 
odwieczne marzenia 0 dotarciu do T~ałrowł Narodowenta aateq słę 
iednej absolutnej prawdy, chęć po- po 1tokroe JTałulaeJe. Wypada teraz i 
mania samego siebie. . ezekK - oby nledlai'O - aby łe~o 

Forma prz~sta.włenla Jest nłez""!· Calderona upr05fta warszawa. 
kle atrakeyjna. Rzecz rozłfYWa 11ę 
w seenleznym kosmosie, młltnow*o Nleellie l my HbaeQ111y, ~lik W1• 
malowall3'm •włałłamt, nmklllęłym ~ada przebudzenie • na. i 

' 


