
Sniimv 
w t~ klatce 

l ceno((rafia jeat anty
rl!a"listyc.zna. Zapo· 
wiada ·spektakl, któ
ry fabułą posłuty się 
dla zbudowania po

nad nią uogólniającej rzecJ; metafo
ry. Charakterystyczne to dla teatru 
Kry~tyny Skuszanki, właściwe jej, od 
trzydziestu jut lat pomnatanym 
Szekspirom, Słowackim, także C&l· 
deronom - którego "Zycie leat 
snem" wystawiła po raz pierwszy we 
Wrocławiu w roku 1968 i teraz wra-. 
ca do tego arcy~ramatu hlszp·ańsk!e
go baroku w Teatrze Narodowym. 
Rozmaite były w kolejnych okresach 
artystycznej biografii Skuszank! i 
kolejnych etapach polskiej rzeczywi
stości teatralnej rejony uogólnień 
i charakter metaforyzacji w wysta
wianych przez art:łstko: dramatach. 
Iskrzyły z tych spektakli diagnozy 
PQlltyczne, bywał , to teatr wysubli
mowanej egzystencji, s.cena pytań 

1 fconstatacji natury egr.ystencjalnej. 
Co dliś mieści się w klatce wtnie
Bi<Jnej na scenie Nar:>dowego dla 
calderonoW'Ikich bohater.~w? 

W dwóch klatkacn włde!w!e. 
Małą bowiem, w której szamocse -~ 

tO Kultara 

Sc~ismundo, otacza klatka d\l:ła, ai-, 
ą:1ująca więkaioś~ przestrzeni ace
·ni<'&neJ - w nieJ przetoczy at.: ta 
opowieść •. Rosaura ukazuje lię. na 
drabince klatki dhtej - zstępuje 
w baśniową krainę Pol8ki, w której 
rozegra a!ę ta filor.oficztla opowieść. 
Z tyłu poza klatką l po jej bokach 
aktorzy oczekują na swoje wyjścia, 
tu odpoczywają nięzym za kuliaami. 
Mamy więc teatr w teatrze- rzecz 
antyiluzjoniatycuue. grafUl pned na
mi. Król Baail!o dopełnia na nalz~·~i 
oczach kostiumu zanim zacznie 1 
starca o skrzekliwyJfi głosie; na 1- -
nie używa ii' gongu, . ~Ierzy, blachy 
- widzimy powstawanie efektów 
dtwiękowych. Astronomiczny przy
rz._d BasUla robi wrażenie zabawki. 
Bo to -.y.szystko teatr, w który~ opo
wiada slę baśń. Może to sam· Bailllo 
ją opowiada, on to bowiem bez pe
ruki i kol'«t7 staje przed klatk
i ogłasza kolejne akty opowieści. On 
to ,.chce znać zamiary nieba". Wraz 
z Calderonem z perypetii "2yc!a 
snem" pragnie wysupłać prąwdę: na 
ile istota ludzka jeat a priori zde .. 
terminowana, na ile zaś łalztałtuje 
swój los wlasn- w~-. Prtdłłtynacji 
Jutewy poddani. ''"-~IDłwi. 117 .. . 

10błe samym? Gdzie istota doli czło
Wietzet? 

Nie opowiadajmy tu sobie ues~ 
fabuły "2yc!a &nem", nie próbujmy 
wyliczyć rozmaite, motl!we kierunki 
!nter·pretacji · dramatu. Watne, co 
l!bce nim opowiedzieć S1wazan4la. 
Wiemy z tycia l wiemy z . ,.2ycia 
&nem", !t ">~"az Aię jut k&ięci!flt, raz 
tbtę.tłtitm na La !\cuchu". Tak bywa , 
we ś.n!e, ade tak jest ! w tyciu, 
a tyoie jest snem. W scenie spro
wadzenia. Segismunda na dwór kró
lewski l oddania mu na próbę wła
dzy, .Skwzanka buduje a\m~sfer' 
snu ·wła6nie. Scenicznymit umowny
rtrl, .skr9boWYmi znakami. Dominuje 
biel. Biel S'troju księcia, lb!ll dłulfej, 
~opływającej z :tf<)nu !płaełtty. ·W 
pued.n.ich piutycznie obruach 
~1Z6dy rozleje aię ta płachta biel~ 
po podłodze, fruwać potem będzie 
w ł'ękach Segisnrunda, CJarina, 21 .. 
nych. Biały baśniowy sen. 

Wszyst.ko Ilutaj jest lba~ą. Sc&~o 
nom Secwnunda na dW<>1'ze przy-
·llą<la .sit: król BasUio z wy.sokośc:l 
- siedzi w córze, u szczytu klatki. 
obserwuJe csyna. Wy.gląda niczym 
baśniowy · ptak - ~ziwna postać 
o skrze4diwym ;ptaslo-etarcZJiql gło-. 
ale, w złoteJ koronie, o nierealnie 
dł\ICI.ch siwych włosach, z berłem 
w dłoni f .spływającym w dół czar
nym. 1płastezu podbitym czerwdenl,, 
Sec,· baśń... • ~ 

... i pier•wsze istotnlejue aerlo: 
roz.mqwa króla z księciem, ojca z sy. 
nem, który tWi&'dzi, it "nie je&tem 
twoim. cUużnłkiem". Rozmowa o po· 
rz~u łwtata, jeo,o rytmie, o is•tQCie, 
o tym. ..ktrn J~tem, kim byłem", 
Sens baśni zaczyna .sl~t konkl'etyzu. 
wać. To 11cen!czna bałń f'lozoficz· 
na. · 
Część pl.erwazą !przedstawienia u

myka wteMd monolog Seglsmunda 
o tyeu-«Ue. W ga.snących·na białej' 
Qlwetce ir.IS.Ci& ~.J*.Cft ~ńeey 

si4 6~ monolog w -~l "imitacji" 
Jar<1sława Marka Rrmldewieza: 

"ł wstvs~icie na&te .mv 
1q &~tem" 

I jaDde .mi w tYm momencie tal 
_przekładu .,:Zyc.ta enem" rpióra Ed· 
warda Boy'e ~ w..paniałym :finałem 
teco monolocu: 

"ł nawd •nv tlflko aq lnem" 
Do dzU brzmi mi w uszach fraza 

GU.stawa Holoubka, kiedy przed laty 
ze sceny Teatru Dra.matyczpego tek
stem tym Wielki .Mag <ld~łaniał rtłb· 
ka . łle'zerataj,cych tajemnic eazy
lltthQił ... 

To miało u Holoubka wymlar 
konstatacji rudy·.mentar.nych. Takic~t 
które któt poza Cllderonem, Szek
apirem ... · Zdumlewajtłee, te obaj 
- a kaMy z ni<:h nieule:triie - kH
ka razy l'la rótne aposob.f napisali . 
to satno zdanie, tę samą prawdę. 
caader<ln: ,,Nawet lftJI. tvtko . S'ł 
llłtm"; Szelu;pir w ,.Burzy": .,Z tt1 
samej iestełrnv materii <'O afltl'' · ł 
w "Ma~becie": "2vcie jfłlt tvllco 
wędrującym cfetlłem"... Aha, no 
i jeszcze ComeJUe w "nuzH••. Zdu
miewające. I oczywiste zarazem. 
Oczywiste w zwikłan·ym śWiecie ba
rolru i w rejonach poetów genial
nych. 
Do~~ tłlę .scenlc.zna baśń Sku

a~ł. ,.Zvcia ;.rt króekie - pada 
tekst - a więc iniJmv". Ale nie jest 
to - m6\VJ Caldero.n - . sen bez· 
wolnyćh. W~atani Opatrznośet
sami mo!emy władać tym &nelll 

budować koleję na.uej doli. Do 
te1o zmierza opowieść: stylizowana 
do !końca przez Slkuszan.kę na baj.kę, 
w której finale bajkowe wojska 
walczą z 3obą dziecinnie bajkowo na 
scenie. I &tylizowana na teatr w te
'ałrze, w którym .po odearaniu p;rzed
stawienla trupa aktorów dziękuje 
wJdzom l jut jaJco aktorzy a nie bo· 
haterowie ~ańczy na .ipołt~nan!e. 

/ 



Przed chwU~ SegislllW'!do ~owie• 
dział widzom, jut. nie z wn~trza 
klatki - "l' ~·cenium: ,;Polacv, 
niech was c2e • nauczy ten lpek
takl". Ale móg y tak samo dobrze, 
lark ,.Polacy'1

, wiedz..ieć "Hiszpa• 
nie'.', albo ,;~·rowie". <;:zy - po 
p1101tu - ,,L\dile". Bowiem - cłloć 
mot..na tet inaozej, choć motna raz
maicie i mole to zawierać se!U, ra
cję, clętar 1&11\nkowy oraz mąd:t:e 
pr.zesłanie Folaltom (czego nie chce 
pojąć Jan Paweł Gawlijc zwalczający 
ostatnio . IM~e cję "życia snem"·. 
Jerzego Jar go) - .swyrn or:Zed· 
stawleniem S szanka po.lejmuje 
dy;!.)tur.s nie. 1)JtłaństwiP, .n;b o po
lityce, lecz o porządku lu:I~Jtieao iat~ 
n!enia. 

I nieistotne w tym przed.stR'\\-Ieniu, 
lit Basilio USW'lał syna, aby .,o!tczę· 
dzić tobie, PolłJco, rzqdów t jlrana". 

. Ani te Ro$aura ~o~oczy.nnjąc spek
takl wchodzi do Poiski-ldatkl. Ta 
Poa ka jest k.ralbą Per Procura. Jest 
poetyc.kim Kędyś. U Caldero·1a l 
u Slkuu ankl. A klatka je.st tu s.ym· 

balem n!e państwa czt pDlityJd 
- •)es t ·symbolem tycia. I ·<lWa 
m.ńie}na klatka w jej wn~tr~u. klat
'ka pętaj-ca Segismu.n<ła - to tet 
tyCie.. B<lwi~m wolność to tyLko 
inny, szerszy wymiar nlew<lli. 

P.S. TO co napisałem wytej. nie jest 
recenzj~. Jest tylko próbą interpretacyj
nP-go opisu dokonanej przu Krystynę 
Skuszanke scenicznej lnterpretaejl dra
matu Calderona. W recenzji natomiast 
mustliłbym odnieść tdę również do te
atralnej, zwłaszcza aktorsklej artykulacji 
przedsięwzięcia. A tu mi pióro usycha 
l r!!ce opadaj11. Aktorowle Sceny Naro
dowej! ... No, no - Onllś C'Od to znaczyło, 
do cze1oś obligowało. Snijmy, te je•zcze 
kiedyś tak będzie. Bo może dzisiejszy 
artystyczny stan ansarńblll Narodowej 
8c~ny to sen, koszmarny seft tylko ... 
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