Teatr Narodowy

Premiera Calderona w todzi
W a:a:zecólaej atmosferze odb,.wała aię ła premiera na ICeaie Teatru Noweco.
Nie
chyba jeaseze wypadkil by ałołeezny teatr crał premierowe przetlaławienie w ia·
• D1m mirieie s pow•du tak tłramat,.ezDeco jak ąłolli..,ie włunoco teałralae~ro cm•·
cha. lam fakt, te nie aruycnewano 1 pracy, ie ntuka aw,.cięiyła przeciwnoiei życia
jeał przeclei bardzo krzepł11cy i spt~łecznie wainy. To przeciei nasze wspólne pOt!zucie
odpowiedaialności za wariMci d~~eowe ~młlloUsa,jo
ta
)lremlora bezdomne~ro teatru
...111ceco imię ,.Narodowy•. Jest te:i nakazem
dla
całeco polskieco ~pełecuńshva:
muimy co . .bDdować jak najssybciej, kaidy rok powodowae będzie cora1 boleiaieJ~
1111 wyrw• w aa.Hj kulłune.
łll1ło

Tu lllł uotyło, że ,.Narodowy" D'Uał w chwili pożaru w
próbach -.tulf.ę Pedro Calderona de la Barca ,.Zycie jest
IDem",
utwór
wielozaacmy,
językiem
uajczylt.zej poezji
podejmujący problem egzysteneJi ludzkiej, egzystencji, w której indywidualny los c:W!wieą.y IPlała się z prawami ludz·
kiej
8POłeezaaici.
Jrinostka,
społeczeóstwo ząrc!Uli~Jłii.De w
.,_ństwo, władza, wolność na·
bieraj11 u Calderona
wartMci
uogólnionych,
uniwersalnych
maezeń, przenfkaj4
jednoczei..
nie do psychiki, litanowill jakby jedność emoe]l i Intelektualnej refiefts]l. Więce' tu pytań
niż odpowiedzi.
Pytań, które
dzisiaj może ezełcie3 • atawiane niż dawnie]. ·
.Jak wiadomo, miejscem akejl
uczynił Calderon Polskę,
kraj

dla piaqceco

odlecł7

i tantuna
krańcach
pewien abstrakt, który
potrzebny by) ~o •nueia opowie6ci o kli~hl Seci.mundo,
aastępc:y
troJtu
tq;)'Dla:Qym
pruz ojca od dziecka w odlecł7Dl miejKu w więzieniu, przy. kVt)'Dl łańeucłlem.
potem na
ty~;y.
świata,

próbę

ldzieś

UWIIłniOilym,

rządZiłCYM

przez pewielł ~• krajem, nut.s»nie mów uwięzionym i w
końcu dro&ll buntu przejmu;.-

e:rm OJtatecznie władzę. . Krylł
łJ11a ISkuszanka pokazuje nam
rwecz calą włainie jako JPecYfiemy ablłrakt, jako poetycką
parabole. myśl uocólnioq l tę
myśl właśnie
Wylł\łwailłc Jaa
plan pierwuy.
Ten abstrakt
:my widzowie,
jeśli zechcemy,
mołemy wpiływać w konteksty
konkretaych
l r:vezywistych
zjawiak w~PilłezemŃci.
Waylłko mę dzieje w wielklej jakby klatce, we· -....tnu
.talowej koutrukc:ji.
W
jej
środku, w cntralnym miejRu
zaajduje ••
mnłejaa klatka
- miejKe bytowaDia uwilłZio
neco Seci•munda.
Pbraz Keniczlly twon;ony 3e1t w ciamej
przestrzeni, ten świat poetyeklej metafory jest zamkniety l
de ocarnięeia jedDYIJl ~jrze
niem. Ale tam
w środku jest
jeszeJe o10bne teco iwiata uję
cie. Jest OD. teatrem. · erą, zawiNUnitm między
ułudą
a
l"'awd•· Niezmiernie delikatnie
tli ~robione, owo przypatrywalde 114 ldarzenlom a zewaątn,

f"7

pemoą

keawaeJ

-.w-.

w teatrze
tworz,. ironicuy
dyatau oo teco
co Juyi4 w
10bie PYkrrla Callleroaa,
Nośnikiem
tej
ironii jest
król Basilio Jenfa Skwarka
(świetna technicznie rola,
pokaz trałUformacji
postaci na
OC2'ach widza) - to zgryźliwy
starzec, to m•drzec, to zdziecinDiał1 satra~ ,to chytł'_y polityk. Aftfor· }f"a ~- ńilę na
g{~c;r

,b~nio:ll(Mi

Czasem

może

poetyck~

czy

,~rotef!R:

narusza

aurę

stylistykę

przedstawienia, ale jej nie bUrzy.
Piękn~t l !'M.Wijajlłea
.tę w
trakcie spektaklu rolę Segil-

munda tworzy Temaa Ruclyła,
świe~
aktm-akie!lo wyruu,
nrostota i "czYsto&ć" użytych
środków przynosZ~t
znakomity
P.fekt. Aktor pokazuje. · że odkrywanie
praw
rządzacych
światem to proces dojrzewania

człowieka,
pruchodzenia od
"aiewillJlo1" młodości do niepokojów wieku m,akie&o, od •ntoeji do ocarnięcia wqyatldeIO myśłll powoduj\C\ działa
niem, czynem. Kied;y Selfemundo
przekracza
,rallieę
świata zamklliętece konlltrukejll
dekoracji i podchodzi do ramPJ', aby powiedziK aam, widzom, kilka Iłów ważaycb dla
naszeco ctziś, jnt pełnym paaji młodym ezłowieldem, tyj'cym nie w baśniowej P'ebee
Calderona, _-te tej r~wi
stej, teraźniejszej. I teraz wiem;r na peWllo, ie nie o baśń
chodzi. nie o filozoficzne n~z
ważania nad illtotll ludzk' w
ocóle, ale o eeś zupełnie lnneco ...
Piszę ~Wrze) o tych dwóch
wiodllcych ro~ch, na k t6rych
ltało przedltawiellie,
bowiem
pOCI wtcl4dem poziomu cry aktorskiej nie byłe ono harmonijne. Podobał mi lllę lłefall
Kllołhe jako Cl.otaldo, ale pozo.tałe role
m'lliej. Może tG
skutek takie l pewnej zdawkewośel w potraktowaniu przez
pani• reżyaer polłaci druroplanowyeh, ch~ można Z&l)OWne, na przykład, błazna Clarina (Paweł Galia) tnktowu jakG poata~ illtot114 dla poetyki
sztuki, jak wam• dla dramatycznej jej
litfuktury
jeJił
Alltolfo, klll'if: Moskwy, JllefQttUJlnie JraBy prze z, Je~•
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Inna, Maruna TI'J'bała.
clnej IIIaleo t iMi.

Aa-

Miłośnikom teatru goclli lit
przypomnieć, że na tej samej
scenie Teatru Noweeo oglądali
,.Zycie jest snem" w 1969 roku z Andrzejem Mayem w roli Segismunda. Kto pamięta ciekawe może mieć tu porównania i refiftsje ... •n • ... "~;

Teatr Narodowy w Warnawie na scenie Teatru N'oweco
w łAdzi, Calderon de la Barea
,.Zyeie jest snem", imiłaeja: Jarosław Marek Rymkiewiea. układ tekstu i reżyseria Kryna Skussanka, seeno.:rafia Katarzyna Kępiń~ka, muzyka
t\dam Walac'ń~ki . Premiera
!S kwietnia 1985 r.

