
Gościnne występy Teatru Narodowego 
{q6f we Wrocławiu , 

Senne bywa iycie snem ... 
..Zwcie mem" albo jak chce au

t01' ostatniego tłumaczenia fi4ZJI· 
wanego imitacją, poeta Jarosław 
Marek Rumkiewicz - • .Zvcie jest 
snem" - naldlf do utw01'6to gTa
nvch niezbvt często na polakich 
~enach. Na;wvbitniejnq ifUCeni
zację dramatu Pedro Calderona d~ 
ta Barca nworzvla KRYSTYNA 
SKUSZANKA na scenie Teatru 
Polskiego we Wrocławiu (premiera 
- 3 stvcznia 1968), kt6Ta obok 
..lak wam się podoba" wvznaczala 
stvl. estetvkę acnz.iczną SKU
.SZANKJ tp_ jej . .!Zt9$12.'R o-. 
knsie. MieszG~ - sĄ>-· - 'wię~ 
lwiat z teatrem f teatr 
ze . lwiatem, granice znikały w 
odmętach pozMnalci i ceremo
nialnolei ruczvwiStolci, stawa• 
la się ona tli snem, tli jawq,. Pię
trzvłlf- się warstwv i zgubić tnf)ż
na b'Jiło nawet trop, w któr~ 
momencie aktorzy grają, a w któ-

11fm zachowują się pr1ftDCltnie 
czekając na swoje we;Jcie do ak· 
cji, WaTszawska inscenizac;a (pre· 
miera - kwieciri 1985) idzie lłi
bv tlń~nfe wrocławskim fiadem. 
Zaden z aktorów nie achodzi ze 
~~~. Widzimv więe jak siada 
W'Jichodząc poza teren f1T11. ktmv 
W'JIZ'Ilacza wielka, sze§cienna, me
talowa klatka, widzimv jak ocie
ra pot i przvgotowufe łżę do na
stępne; scenv. Zdarza nc. że a
ktorZ'JI obserwują grę kol.?gów 
wspinając się 1UJ półki umieszczo
ne w lrodku· klatki. SKUSZANKA 
podobnie jak w inscenizacji wro
cławskiej ułoź'Jiła tekst do wła
sne; tormv teatralneJ 1 'tak kroila. 
tak szvla, bvlmv gubili nę w tvm 
ktmv aktor uczestniczv w akc;t. a 
którfl nie. choć przecie! wszvscy 
są na &ee'Rie, więc czv można m.·)
wit! o całkowitej J7T11WCitnolei 111 
jakimi momencie •• 

Na tę poz01'nolć CIT1f f Pf'11Wat
uolci konstruu.;ącvch insceniz<Utię 
Skuszanki . nakłada się trdt tego 
barokowego dramatu. Bohater -
polski książę, bo rzecz rię cizie-

je w polskim imperium, nazna
czonv piętnem losu traci jakbv 
poczucie ruczvwistolci, nte! wie 
kt6Te z drczmatvcznt~ch, olcrutnvch 
f zaskaku;ącvch · W'Jidarzeń ata;ą 
,tę naprawdę, a które aq jed~nie 
snem. Przv tvm wszvnkim SKU
SZANKA operuje n"tOOCzemvm 
;ęzvkiem teatrdlnvm peh1vm mJI
IIotOtfch akrótów, obrazo1DJ1ch 
skojarzeń. umownolei zredukowa
ne; aż do znaku . 

Brokuje w tvm spektaklu jedna~ 
tskrv. ktÓTtl JlTZ,Ss}c~k!łi~ na w-. 
Gwni~ potiob.ła&}{ 14 ot)łU'em zda
rm. Wszvstko jen poprawne, pre
C1/Zt11nie t0vmt1Alone, wvspekulo
wane, tabula również trąca ;akbv 
alti%111nie nasze polskie dzu, ale 
spektakl wvdaje się, beznami~tnJI, 
momentam( sennv. Nie ma w tvm · 
spektaklu także ani jednej porv
W'ljącej roli. 

Bvć może odebrałem ten spe
ktakl ~bvt mocno przez tnit tam
tego tDTocławskiego przedstawieni.a, 
które było W1fdaTzensem teatTar
nvm. Mitv mają to do lłebie. że 
czasem lubią się zbvt mocno 
pompować, co nie zmienia postaci 
rzeczv. iż w11szedłem z budvnku 
przv ul. Zapolskiej z dużą dozą 
niedosvtu. albo może poszedłem z 
nadmiarem oczekiwań. 

Wrocławska publicznoić przv;
mowala przedstawienie bardzo 
serdecZ'Iti~ i kUTt1f114 wędrowała w 
górę kilka razv więcej niż mo
glóbv to wvnik~ z kurtuazji ·i 
aoieinnolci. 

KRZVSZTOF KUCHARSKI 

Teatr Narodowy z Warszawy (go. 
$clnne wystl:PY w Teatr:ze Polsklm we 
Wrocławiu) - Pedro Calderon de la 
Barca .. 2ycte je~ snem" w l.mltac;JI 
Jarosława lilatka .Rymkie-wicza. układ 
tekstu l retvserla .:. Krvstvna S'ku

.:enO.Crana - Katarn·na Kc
muzyka .- Adam Walaclń l. 
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