
Rzeczywistość snu 
C zy teatr refleksji filozoficz

nej przeżywa się w świecie 
z.ady:szan"łłi widu. i aktora 

wilklanego coraz bardzieJ w 
spr.zecmośd .swoje,:o awodu. 
Rwany zylm współczemo.ioi t jej 
pozaartystyczne proble!Jl7 ~
ni.alyby do .takiej Jwn~tiq1. • 
:przecież teatr myśli, niepokojów 
egystencjaln}"Ch wciąż drąży na
szą świadomość l przyciąga widza 
N ie clzjwmy się więc, że Teatr 
Narodowy w Warszawie•) sięgająe 
do sztuk wielkiej klasyki europej
skiej ukazuje je tak, by nie zatra
eając związku ze swoim c:za.sem, 
Wyr-ażały równłet niepokoje 
współoczesności. 

,.Zyele Jesł nem'" Calclelwa, 
jalć to wielOikrofllie atwienbono, 
idąc za !"ozterkami bohatera, mó
w.i o tr.zec:h zasadniczych spra
wach. Los człowieka wplsany w 
zdarzenia, które go asaczaJił jest 
snem, złudzeniem, ez.ymj nie do 
przewidzenia, a więc l nierealn,m. 
Rea-lne jest to_..eo stanowi istotnil 
wartość, a więc etyka t świaOOma 
pos-tawa wobee swoldl uwarun
kowań, prowadząca do wotnokl. 
Te uwanmkowania określajlł ato-o 
8Ullek 'WIOlnej woli do przeznacze
nia. Pr2eznaczeniu zapballemu w 
gwlazcładl zaufał laól Basllio, po
dejnrqjąc decyzję o uwięziełliu 
syna, w wydlowan1u go w izoia
cjł, na odl')ldzłu. Miało to ocranl
~ skU'tkl działań wynikających 
z slr.aMnej wali, dzteclra, z wy
naturzeń, o ~ch m6włly 
gwiazdy. Don IraSi.Uo jakby po
stawił się ponad Bogiem, który 
wolmł wolę ustanowił naJWatalej. 
szym atrybutem człowieczeństwa. 
I wreszcie tnec1 wątek myślowy 
w teJ sztuce ebponowany :w Tea
trze Narodowym. to efekty dla 
ofiary, Jak i w tym wy:padm dla 
króia, ograDlczenfa wollnośei po 
to, by :zapobiec urojonym zagroże
niom. To nie tyolko kompromit'llje, 
ale może f ośmieszyć. Dlatego 36-
Rf Skwarłl: ~wla- króla ja
lko złośliwego, skrzynlącego •faru
cha, który cierpi. leez nawet w 
tym cier.pieniu staJe się łmle&?J11Y 
.f .slwm.promitowany. Reżyser jak
by pragnąc osłabić ten daleko 1,-, 
dący efekt chwi1aml wyprowadza 
aktora z je!JO roll. każąc mu sta
wać 4ię komerrtatorem f o'bserwa
:t.orem akcji. 

W S71bukach Calderona ~et
nie i konsekwentnie kon
struOwanych, osią aklcji 

jest los bohatera. Reżyser ~
na Skusza.nka najtrafniej obsa
dziła role ks.ięcia ~ndo. 
Tomasz Budyła - aktor o ogrom
nej skali tzw. środków wyr~zu. 
lącz:y w tej postaci rozpaa i im
pulsywność, e nawet egresywoość 
2e zdolnością do refleksji i opano
wania swoich reakcji. Zagoniony, 
udręc:zxmy królewicz przykuty 
łańcuchem do swojej k:latkl, po o
gromnym wstrząsającym odkry
ciu .swojego pochodzenia, poddany 
okrutnej w6bie. zdobywa się na 
refleksję :&oralną. Ujawonia się, 
łakże i dzięki aktorowi, jako (18()

bowość nieprzeciętna, wra:tllwa. 
Wyraża~ istotne wartośd postaci, 
odkryć nowe podkłady jej psyoehi
ki przy ogromnej s_uges~~ci 
i ekspresj.l - to C!ee~A 

T~ Budyty. Przedatawiecie 
dramat.u Calderon.a, obok &lówne-
10 Wlłtku aztuki, u:~WaJ,.ednia je~ 
oiZCJo8 i.ntrygi poboczne, ele istot
ne: miłoane, polityczne, historycz
ne. Mimo ułomności realiów moż
na odnaleźć tu interesujące SP<>b.' 
~;Zenie XVU-wiecznej Hiszpanlf 
na spraWY odleilej Poł.Jki. Oczy
wiście realia historyczne są tylko 
pretekstem. Zaznacrono w przed
M.Irwieniu, nie wybijając jej jed
nak zbytnio na pierwszy plan, in
trygę miłoo.mą między konwencjo
nalnie pokazanym przez Andrzeja 
Malca kafęcłem moskiewskim A
.tolfem, • jefgającą go, porzoooną 
ukoehM!ą Rosaurą. Wiodąell rolę 
przejęła energiczna, IJUidr~ 1 zde
cydowana Rosaura w realizacji 
~ ~aly. Nie oClądałem 
w tej roll ~ Kr616wnJ', 
która na pewno zary80Wała swoją 
bohaterkę i.naczej. Przedstawienie 
ożywiał niefortunny Clotaldo, 
ltt6rego zaJI'8ł Słefaa KDOłhe. 

Scmograf opmiczył mlejace 
alreji do r.n wieidalej ldalid, w 
któreJ uwięzili lllę bohaterowie 
drematu łącznie z królem Basilio. 
Datka nie jat zamknięta, ale ae
mo Olnllliczenłe ataje aię coraz 
realnieJsze. Nie potrzeba lańeu
cbów, kraty naszy'dl włamydl u
TOjel\, pr~. lęków, pydly ł 
atracbu przed innymi są wystar
czająco mocne, o czym wiedział 
jl&i Calderon de Ja Bllrca, łw~c 
w złotym dla literatury i teatru 
wieku opadającej Hiszpanii. 
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