EATR .Narodo-v" spłonął. B)'~
to dziwny pożar. Prz.yctyn dotychczas me wyjaśniono. Po
pożar~ ~zyła fala ludzkiej
"solidam • t woli szybkiego
odb_udowani teatru. Posypały
się prywatne datki- i dochody z imprez.
A teraz mów! jeden z jego czołowycli aktorów Krzysztof Chamiec: "Słomiany za-
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(W KLATCE)
Drozdowski

pał,

zrod:.:ił się bezpośredlJ io po niejakie__ nas dotknęło, "llłygasł już.
Od czerwca- ni~ robi się dokładnie nic
Jeżeli kierownik naszego resortu dopu~ci
do tego, że zespół się rozpadnie. na stałe
zapisze się w . kronice polskiego teatru".
Kierownilt resortu był na premierte .;Zycie jest snem", w bardzo dobrym nastro• ju. Zafundował zespołowi kosz kwia~ów.
Zespół gorał na scenie Teatru Dramatycznego. Dni1natyczna sytuacja.
DVI(a zespoły dzielące tę samą scenę te/
zaczyn \t9nfiiktów nieunilmionycb_ i zasadniczych. Oba sobie odbierają apana7.e
i publiczność. Ale oba muszą istnieć . Nowym dyrektorem Dramaty~nego >:l).l'tał
Marek Okopi'ński. Pkopiótkł od lat nalezy do grona przyjaciół "i W'sj)6fpracowni,..
ków · pańs~wa Krasowskich. Na styku tych
przyjaźni lt'onfiikt winien
wygasać, ale
kierowniatwa to jedno, a intere,sy ~:!po
łów to dr\lłPe. Zyczyć obu trzeba spokoju
i zro~{lia wyją~owei sytuacji. Zastoju w wypalonych llluą.cfl Narodowego zrozumieć nie sposó'b. tni®o sobie \vyobTazić
wielki teatr w roli ~drownel f,rupy. l-au- dzie tego nie wytuy~ą. -l-udzie m~z:ą
pracować, zara'biać. W samym teatrze zarabia się mało . Trzeba łapać role '" filąrie,
\! . tęl.e.wi,zjl•. pawę~ ~ha)tuzy. Tfzeba Qli~

który

szczęściu,

Y:ll:c'

~aM oparcie~ w

śt~ym

teatrze. N,_-

rpdowy tatde~. 9_p;1r~ia - ~e da~ Dlatego
śtowa R'"fiys ófa Ch<tirie._i brmuą jfR' ··~
farm. ~żeli
mo wszystko. co .się stĄło
stale: 'reatr Narodowy daje nowe·.· plj:lpierj- .~ ... ~ , to V(YJ\ik ;~vi_rJki.t;,o.. .)),~t:tu
cłQdla jego.· kino~-ti1c:tWą- i woli ~S'jSolu,
by Zyt i maayć.
-

!

~-Jak- ~aeżyi w takim rozbiciu? Srod&wisko aktonkie jest nadal ro%bite. CI, którzy zapalczywie wymachiwali kwiatami
przed trybuną, na której ~ala ekipa Gierka/ z Lukaszewiezem. włącznie. dziś zapomnieli ów styl rządzenia. kiedy za· jedno ·
słowo protestu wypadało się z listy obecnychJ nawet mająC! pozycję Kotarbińskie
r:o! Jakkolwiek jest - jest faktem. :te czołówka aktorstwa polskiego, wielka grupa
stałych
bywalców rządowjch
rautów
sprzed .roku 1981 - stoi w op()zycji do
Ja{UzelskiełO, a więc i Teatru Narodowego, który ma aktorów dobrych, może mieć
' lepszych, ale tylk~ wtedy, kiedy ich sobie sam .wychowa, jak się• już dochow:>ł
Tomasza Budyty. Zanim wszakże Bud:,-ta
stanie się równy . Holoubkowi, Lapickiemu, Lomnlckiemu, Zapasiewiczowi ...- czas
musi minąć. A teatr musi żyć tu i teraz.
Skuszanka po. raz wtóry wzięła. na wars$t "Zycie jest snem" Calderim~. Ona ·
lubi · powtarzać premiery, lubi . wracać do
sztuk już raz, dwa, nawet trzy razy P.rzez
się wystawianych. "Zycie snem" (tak pierwotnie brzmiał polski tytuł . poprzedniego
przekładu, pióra Edwarda Boy_
e) wysta~ała w Teatrze Polskim we Wrocławiu,
w roku 1968 Nie widziałem tamtego P~:zed
stawienia, Dlatego to, co oglądam tl~ 'scenie l'eatru Dramatycmego, jest dla mnie
nowe. ~owy jest tałtie tekst. To nie pr-ekład, to ,.imitacja" pióra Jarosława Marka
Rymkiewicza. W żadnej notce .o ~ektak;u_
w TP ani w radiu nikt się nie zająknął
na ten temat, jakby grano czystego Calderona, a nie jego polską t.rawe~tację.
Teltst J . M. Rymkiewicza nie· jest przekładem. Różni sit bardzo od or,yginału.
Brzmi czysto, zwięile, nowocześnie, nie
jest przegadany.
Scenę zajmuje wielka stalowa klatli:a.
' Wszystko dzieje się w tej klatce. Czasem
przesuwają_ ją ku nmpie, potem odsuwaJ<ł. ale nie wychodzą poza kl-atkę, wyjąwszy aktora, któey zapowiada kolejn~
..dal"" 'akCji; cały zespół wychodzi z klatkt
dopiero po to, ieby się ukłonić widowni
i kierownDanrt teSOrtu oraz odtańczyć laka biszpaóald taniec. . Tanlec hiszpański
rur. cześć zapewne Celderona, bo nie. w
~ązku z trejefą utuki, która si,ę ~eje
w Polsce. Na tron~ J)Olskim zas~da Basilio, kr61 fJ6zef Skwark), a o schedę po
nim ubleca· się książę Moskwy - Astolfo,
choć tyje, trzymany w wiei)', syn Basilia
- 5egismundo...
.
Secismundo to zwierz, dlatego siedzi w klatce w klatce, bo w wielkłej klatce, w
której scenograf (Katarzyna Kęplńska) umieścił króla i resztę, mieści
się mała
klatka. i ta jest więzieniem Segismunda ...
Klatka w klatce, c~zka w czaszce, puszka Pandory_ Segismundo siedzi w klatce
dlatego, że ma zły charakter, ale Basilio
robi z nim próbę charakteru: wypuszcza
go, odziewa jak księcia l każe dworo\vi
oddawać -mu hołdy jak księciu, a że
z
ksiecia od razu wylali IJlOrch:rca - 11.'1'aca
do klatki w klatce, l wtedy t(), co przeżył,
wydaje mu się snem, 1\0 chwili, · kiedy
zdrajcy króla przychodzą · go uwolnić, po-

nieważ uznali w nfrrl mniej. ~•. .niż
gdyby tr~ objął ksU.żę MoskU ~olfo ...
Segismundo, po ra;,; w.tó:cy uczyniony kiię
ciem. sadza do ciupy dowódcę'straży, który go uwolnił, ku radości Basilia: ten w~
dzi w synu nagle obudzorua roztropność...
Fabułka tej starej baśni jęst k~żdemu
znana. Dopatrują się w niej wielkich dę
bi, przedziwnych filozofii, ale tam nie ma
ani wiełkich głębi, aJli ~bokich filożofii.
Jest gra z losem wedle wskazań Machiavęllego,. są przestrzegane reguły gry z losem. Jak u Szekspira, tylko nie aż tak
glęQoko. U Szekspira R
charaktery. są
1wtclltie starcia wstaw. U Calderona-Rymkiewicza są starcia trików i słów. Nie ma
charaJdłrów, nie ma wielkich postaci'. Astolfo fest plakietką z tezą, ~ilio iest
Pl.akietłSą, Estrella ie&t ~ietiql, Clotafdo
:jest PN}tietką.
.
N~pełnie płaską Pllkiet~ą jest Segisniundo .(Tomasz Budyta~. i · Clarin Wawel Galia)~ Budyta ma co mów~ć i co g,ać
(chwi~mi) i wywiązuje się z roli, jak
zawsze zresztą, fachowo, choć w roli Segismunda nie ma zbyt wiele okazji do
pokazania swego tąlent\ł._ Zamknięty w
dwu klatkach naraz iest wepowarty. Ciawiasem inówiąc, kiedy si,ę ąlec;łzi ~ boku
- widzi się szerokie płaty konstt~'cji
klatki większej umiast twafzy aktor.,w,
bywały takie chwile, kiedy ;IX\i ~ trgj'e
naraz ustawiało za'kratąrp.i ą~er.ok.Qści dlani, poniewai grali pod ·..~rodek,; . Wido.wni.
i tylko śro<Jek mógł ich pewno wid%ieć
ca~ cza11.l
'·
"Paweł Galia ma rolf: w<hięc,z;rią;; r.9ię
błaina, któQ' pozwala sobte ;na • ,Wdą
Qt'awde, Wiedzae. że nic mu ~za łl,l ~zy
ł>regp ~ć nie' fnoże. Niepotrzi.bnle 'lfięc
spada z Ttlatki l ginię, kielfy w !l~ U.tce zbliża się ba'ppy end: Astolto ~!uoia
urę, choć ~~wało wi słę, U1 miał
ch na Estretlę, ale w hapłly' ,endacli Die
znaczenia, kto po$Jubia ko'~ Renata
Berger (!:strella> jest iadna. l świetnie nosi krynQlint:. ęle nie ma nic do r'bbo~y.
Wię~ef do$tala KrrstJna Królówna ~o
saura), która jest równie pOnętna j~o
chłopiec, zanim wróci do post,acl fl~ewcżY
ny. Królówna f.n.tiJ}a sJę pysznłt;. odnośzę
Wr-atenie, U> czas · słę dla nie) specjalpie
cofa. Je~ corat ła~lel~ i coraz lepJej
gra. W tej ramo~~. j\lttb się rzt!kło, ńie
wiele jest dO' grcrhta, ale te swojej ;Rosaur:y wydobyła więcej iTiż. ldt!(ły~ z Desdemony. Zapewne 'wi.~lta w tY.m ~shtga
Skuszanki, która pro~ić .a&rów po-

~

trafi.

Z_a stanawia mnię · tylkó łatwąś~: z iąką
ta .wytrawna rei~l"ka ' poddaje slę sUCesliot:n scenografów. Scęno~a da tej
sztuki nie jest n1Czirą ~ym. jak trlko
dość nathałną ilustracją tezy, że tycie ~est
nie .t yle ~m. co wtęzfeniem. ,.Dania ~st
więzienfemh, mawiał Hamlet~ Jl

$kusuln-

ki Calderono'wsko-Rymkiewł'c:tdws\a Polska jest więzieniem, albo ];!Otmskieih, a}bo
~Iatką, w której_ ~est ' mie,tscę tyllto •na
~'1iejS%e. potciaski i klatki. 'Ta' stalóy;a
klatka. pt'zypominajątą ame~ wię
zienie w Alcatrctz, oarzuca sztuće w~t
.ko. a~ saś edbi~~ ~ ~6w.
Wszystko .dzieje · sfę w ~latce.' lti~,.1 :więc
~aś.;'~l$l~ ir~ ...tna' 'il.ic· do TQbOif;"'fó l!'
Skustahka odwraca płecaPlf do wtdo~I,
pakuje w kąt kJatki i kate czeka~ na swoJą .kolej. Wszyscy są w klatce dl!Y czas,
nie rozumtern przeto roli inspicienta w
tym przed~eniu, jest nim Anna Siciepańska:

~~A~ :P~~ecież to jest. teatr. 'l'o jest .t-l~;t~a

'którego zadanfe polega na pneniesi.e niu na widowni~ ~ pr~ctP!o- ·
stycb, owiniętych
f~bilłltę: bo na stttilie
co~ się dzia~ rpusi:
Wspaniałe jest zawsze- lo, co_o l?!aJ?.}.th
sztuczka'(1ł'.tnają do PQwiedzenia ue!eńf~w
piśmie. Stefan Tręugu't'\, cytuj:tc monolog
Segismunda:. "powiedz mi niebo dlaczego
mnie Wfęzjsz, jakie przestępsiwo popełni
łem pr-zeCiw tobie, milczysz, rozumiem clę,
niebo, , mas,r- ywoje powody, pope}.nilem
przestę pstwo rodząc sJę, a przecież każdy
rodzf się, a więc każdy jest przestępcą..."
itd., stawia podstawowe pytanie G'.,wsPóin:y .ludzion\ trągi'Zrn pr.zypadkowo~ci, kruchości naszego życia, cierpień f ~mlerci",
domyśl a się grzechu p ierworodnego ,.drapieżnego zwierzęcia w sk6rze człowfe~a;
któ_ry ' jest , po_myłką filozo!ó~ lub pomyłką
Ełoga", - słoWem, przywołuje cały egzystencjalizm, gd! do~ę Segismund)l- przesądzna
zła, wróżba (motyw antyczny), przepowiadająca, że w ksi~ciu drzemie zwie~ rzeczywiste l ra-ć~j trzeba go trzymać w
wieży (paetłumac:oonej na klatkę) niż . dać
mu władzę. Wróżba się spełnia, ksiąf;lf u- ·
jawnia w sobie zwietżl:, przet(T jego lament nad 11fłasną dolą ł wyrmy st~Wfane
niebu muszą trafiać w próżnię.
Zwylłliłmy współczuć lamentom tylko
ludzi poczciwych. Segisrnund<>'>Pootc~eje
.d opiNO w chwili, kiedy wtrąca • ~ -.rię
zienia włallnego zbawcą; patriotę, łtł6\"y
wołał ąa tronit- własnej nacji zw~rzę niż
obeej .l;.. człeka normalnego." Prze:
Rymkiewicza - Calderona jest ~tn
inne. Domyślam się tu satyry n~ tydl, ~
to źdźbło widUl w oku bliłnieco, we wła
snym belki nie wi~c...
Ale z uczonymi mę'baml polemłli!Ował n1e
wypadayn~e ';~chodzi, zwłanaa kkldy tei
-jakby 'ODI'UeJU.
Tak ezy 0\\'ak ,,tycie jest snem" zaptllać
·.tneba, w -dauych warunkach, ńa dobro
TeatrU Narodowego. t ży~ mu hartu -w
• dalszej wędrówce, zwłaszcza "-że. czeka co
wędrówka rzeczywista, nie
W\ teatr,

w

sen._ \

Teatr NarodOWy w WaCS'Zawle.,

występy goś

cinne na !ICenle Teatru Drainatyc'l!nego ,.2yeie
jest anem•• Calderona. tmltlleja •· M . RJ'Jnkiewicu. ' układ tekatu l reżyllelia Krystyny
Skuszankl rnuzyka Adama Walaclńsldeg,o, sceno~rafla Katal"'!yny Kt:plńsldej, uk ład -tafit!bw
1 pojl'"dynku Rycarda Olesińsklego. Premiera
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Od autora: Moje "Didaskalia" piszę od
kll kilk~Jll841u. Najpierw przez lat parę na
lamach ,.Tp.tru", potem przez lat plll"ę na
łamach ,.Stolicy",, teraz przenoszę je !Ja
łamy ,.Spraw i Ludzi". W tzw: między
czasie- słowem r "Didaskalia" począł opatrywać swoje felietony Marian Gneścalk
·na ·łamach ,.,Tygodnika Kulturalnego"·i
tern ktoś tnie pamiętam nazwiska) ~ ·- · ~ch wrocławskiej "Od'ry". Propanu~
dublować prostych nadtytułów.
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