Teatr Narodowy
nad wat1o6claml elemen.
Dramat Calderona .~ myał
tarnymi, takimi jak prawda,
jut w trtu!. UJGW• dobro, piąkno, ale . potrafi być

~st lnł!!,ll"

llii" swojq barokowq dwuznacznojć.

Calderon brl dzieci.Oem IWJCh czasÓW, liCiególnie wrałliwJm na pJkania,
jaJde pi'IJniosla jego epoka.
ACHWIALA ld4 renesanIOWa harmonia, ułowiek
oałaazal
,.coaito,
ereo
sum", dostrzegajlic kruchość
Iwiata l kruchość aweao loau.
Siła poezji ll}rawiła, te pytaDia pottawione
przed niemal
trayatu p\~dzieli"ciu laty t.aehowaq aktualność. Odwaaa
m1lli również. Calderonowski
bohater
wyzywa przecie& na
pojedynek
wyroki milcZ!łceao
Nie~. wadzi alą z Ka.me»em,
podaje w w•tpllwoś4 obielowe prawdy, uuka aweao czło

Z

wlec:zeńltwa.

Bocaatwo myłlewe Calder.newaldej
bunl,
uka•uJiłC'eJ.
jak emylne mon być ludalde
poatępki. jr.ll
niepewna bywa
wiedza l
uosucla, fr.acynuje
nleamiennle wyobrałnią wielu
pokeleń. W Polace trwa to eo
najmniej od czulnr RomantY.zmu. choć plerwaó prezentacje aceniczne dramatów Calderona liuaJ• XVIII wleku.
Romantyiiill jednak
w ·pełni
oclltryje dla lieble Caldei.'On&.
czeao świadectwem
będzie
Uumaczenle .,x.ięcla nlezlomneao", dokonane przez Juliuna
Slowackieao. Wówczu równie:i:
Edward Dembowslti, wycr.ulony
na buntownicUl
myłl poety,
Uumacaył kilka aceu. dz:amatu
,.!ycle jut mam". Caldoroa w
awolm ~uamaeio
proponuje
bowt.l Die t;rlll:o powaay na-

zarazem

celnym

ironia~.

ob-

nażaj~&cym uyderltwa loau wobec
człowieka,
mechanizmy
władsy,
c~ną
przyltolowania

do otoczenia.
Swój przewrotny obraz lwiata,
nnurzoneeo w atmoaforze 11\u-jawy, łalod:d eo prawda driiillature w finale, IdY
okazuje lią. że łwiat, z którym
obcowaUłmy,
był
udaniem.
oto tru'pa dworakich aktorów
przedataWiła apektakl ku prr.eal rozrywce. I
trodae, aauce

kollicie
ror.mleszcr.on.o latdoroby aktorów, apoiObi,eych ~~~
do udziału w akcji acenlcznej.
W nowej iru;cenizacjl Szekapirowlka mylił, i:i: ,.tycio jest teatrem", zoatała
zaau.aerowana
znacznie au.btelniej, a zabpdowa aceniczna
wprowadziła
dodatkowy ,wailly
element:
teatru w teatrze. Byty aceniczna uleały wląc: pomnożeniu,
a
..Uda &rY
Ironiczne~
wamQCnieniu. Gardei.'Oby atal7
aię

&bądDe.

Scen' zajmuje
przeatroona
klatka, okr.-lająca plaqry. W
tej klatce - Iwieele
;iei~Cae
jedDa
klatka, mloJace odc.obnienia kaięcia. 'II'Wf~IODOIO a
wyroku awiud pl'lel ucaonec•
ojca i władcę. Ka~ jeet wi4C
więźniem
wi,tni6w macule
potę&nie;ia&e1o
władcy:
loolu.

Sen ·jawq
Tak al' wydaje zrazu. bowiem
Calderon, a interpntuJIIo jeeo
, dramat Kr,.tyna SkUlUDka podwata to przekonanie. Faium,
Niebo por.oatan' beTaina wobec
nołci
niiędzy
ace~ 1 wldowwolnej woli. IU1~ opulai nie
llill.
tylko wew~ klatką qoTą wt•leallaaan.ołe ery • loprze& ojca, ~e i klatką
aem. k*'r' łoclll ak&oray 1ra• towa'IUl
r.ewnątfZillł:
w6wezu aobaczy
J~&oy w dramaole Calclerana bot wiat )ako teatr. w któr;rm ~·
haterów, podejmuJ11cycb walwazyatkie role zoataly a IOI'Y
ką ae
twym pneanaeaeniem,
rozdane.
'Kryaiynfł
lluuaanb aeąnla.
apolwelll awoJeJ · iQICił!Dia!IOJi.
lluapiaJ~tB vwaaę wiba
na
To jut drugie jej spotkame z
prumlany wl•łala lo••
tym ' l!atem,
tym razom Jllaterll
w pf!łaeao obaw, ale Jednalr.
jednak
tekatern Imitacji-p~.,.
kreatora aweao tnia, Kr;ratyaa
kładu
alawa Marka Rymkiewicza. W plerwar.ej inace- lku11anka lll'OIYIMWala l 1'0bocan..O Wllłkll mił•aeJ inłrr
nir.aeji Sku.zankl we Wrocła
wiu te.Valao6ć . równi.. po- li - porypoUl Rouury, ~·~
traktowana zotrtała jako kluoa W:oJ aematt u awym aitwier.
~ &oeh&_lłllu. w,toat to aaJH..
lnterpnłJ,y)Dy, ale w apoeób
wie w widnt.Ilu UZDae-.yr
odmłenn:r. een~rum teeliY zajbea nkody jednak dla lł6WIIeJ
mowała
Wieża-klatka wi'zlen!Mi •
.aa ~woi~Gł ..... ~ ID,lliK. aia.6o,j
tym

r~em

jednak poeta pos-

łuży
lją ironi11:
odlłaniaj~&c
maską teatru, ujawniając fikcją dra~atu, ata wia ~ak rów-

••••Ind

Uamac!ie alanmiały aaty lnllil, a nawet Waaeaady.
Okazj' do leh zaakcontowania

były &eeny a udziałem tch6rzll-~o i przebiea'łeao lłuai, Clarina (Pa",_ł Galla), który zaodnle z rol'ł przyt:~illeml mu przez
dramaturla miał · się okar.ai- oflar,
wlamo1 zapobiłlliwo6ci
i tu~ auto:akich prz11tró1 o
niepewności loiu. Pr101troei te
wypowillda Jut l* amiorei jako
.,aadaj11ee awloki" w myil malra~rycz1J7eh
upodobań
ludr.i
baroku.
o.obllwy, ehoł niMamierzon,o
pnez autora. lauiDOI' Joro bdai
aeooicznoj, rodr.l lią przy apotlraniu z polllr.im wldam. Akcja dramatu toaa:y atą bowtom.
w Pollc:e. Nlo jolt to jednak
Polllta lailtwrczna. ale bajec:r

czyli
na: leiy nad Monom Sródr.i~
nym, 1tolicą otacaaJ~t .akały, a
władca
1tudiuje
utrooomlą.
Po!Ha była w* dla Calderona
1ynonipm pa6atwa OIJOtyezne10. DJtl tyle odlOil-.0. te dobrr.o
apeJDiaJ~teep rol, tła
wydaruń, clzieJ~t~:JCh lią ..waządzie
i nild&lo", Ten polaki pomysł
uwydatnia ait: w llc:znych apo•trlllfach, kierowaQcla do Pola..
ków (co umiejątnie W)'korzyatłl
ill aktorzy) i w flule, IdY widzowie stają •i• .,ulachotnymi
Polaltami" a nominacji autora.
W łódzkim Teatrze
Nowym,
który udr.lellł Scoolo Narodowej
aoliein:r na apektall:le premierowo, na wldowai ruer.ywiłclo
zuiedli Polacy. W odlolł•J
Hlazpanii jednak w!U.wie tak nominowani - wpadali w
potrualr. teatr11. naJ• • nlo.
eewkiwania beMtaramł

..

u-ama·

Innych ittnlenla. Budycle partJa~onty
humoryatycznoneruje cały zespól na czele z
lrotoakowe wnloała de przedataKryałyną Królówną, odwatn, l
wlenia poatać Baallla, króla Polwrażliwą Rosaurą, RenłJl Borakl. .Jóaef Sitwark nadał tej po•er,
powściągliwą księżniczki& l
staci dell'artowskl odcień, peł
Stefanem Knothe jako Idealniąc jednocześnie rolę antreprenym wasalem.
nera, wclelaj,celo aię w bohaRytm przed11tawienia oluełla
tera acenlcanych wydarzeń. Obfraza poetycka l myzika Adadarzając 17lwetkę króla atarc:zymi cechami praeceptora, umiema
Walaolńskleeo. efekty
brzmieniowo kołatek l . talerzy,
jętnie modulując 11oaem, atwoakcentujące
chwile otobllwe.
rzył Józef Skwarll: postać,~~
Zmleuo~ tempa, naałroJ6w, 117cą cechy drapieżne&o despoty l
jarmarc:zDe&o filozofa, znajdują &aacJi aprawia, te pował~ bar-cep nić poJ.'OZlllllienla a publi- monia mi. .a;r walorem wldewiakoW)'m
l
lnłelelr.iuaiiiJm
cznokł-. Kleq wznlale okrzyk
na eaUc! ~oilcl, zasłoni two- 1pelr.taklu. Roclll:l się dllięlr.J teje uata 10 adumloniem: aktOI' mu wazyałkiemu mapa łea&ru
kompanii J'Wpa IV Wio, ·te kró- ' 4wlała, lr.ł6ra Calderoaowakll
lom nlo przyatoJ• tule okrzyki. · baśń eaynl pnypowieHI' o lada9wtetnym pomysłem· kabareto- . kim loale, płynnych aranicech
tego, co realne t tego, co tylko
W'O-Il'OtetkoWJID jelt ukazanie
podziału władZY międcy

ltarym

pomyślane,

o · możliwościach w::r•

niepewność
królem l aynem. BaaUio wydob:rwa 1 nlłębień awol lr.brony
jej mniejuy duplikat l nakłada
na l}owę klięc:lu. Władza roamnat.a al' przez l)ller.kowanie.
Te humoryatycr.no akcenty,
nadaji\C
widowiaku lekk~ć l
wdzięk C w · czym niemała zaaługa atyllzowanycb kostiumów),
znajduj11 przeciwwalę w Interpretacji postacl księcia. 'l'omuz
Budyta, którego talent rozwija
11ię na Scenie Narodowej, potrafił

zbudować

postać

człowieka

zdeeradowaneeo w awym czło
wieczeństwie, ale namtętnie pouukuJ,celo wyjścia z pułapki
IOIU. Jo1o autorefleklyjne, 11l')'czne monoJoli oddaj, atan r.acublwa człowieka bu tożaamo
kt, który dar~nlo pouukuje
Ulod:r zo awym loaem, t'lltni za
nieznanil wolnokł,, aby lEdobyć
lię na odwatny krok poza lra-

a&oe ~.,. -

~-

boru mi~ pyeh~t· l
młłoścl~t i rttenawiMll-.

pokor-.

Młody k&lążę po bolemych do6wiadezenlach azybko ucz:r 111,
reguł rz•dZ!łCYcb nieznanym mu
światem. Calderon kończy awoją opowieść moralnie:
młody
książę okieł~l w aoble zwie.
rzę, nie IZuka aemaif na ojcu.
Czy jednak wiedta, J~ą zdobył o świecie ludtklm, nie jest
gorzka, akoz:o prJ.Y aprobacie otoczenia k•l!ltę · uwięził awych
niedawnycb' wyztvollt:lell, aby
nie nagradzać buntowników?
Czy wyzwalając .lię z pęt łai)cu
chów więziennych, książę · nie
nakłada na aitbie niewidocznych
wię:~:ów, ab1latnleć wśród h.adzl?
Dziwny morał. Mote jednak
nie tak dziwny jak się wydaje,
jeśli rrzypuśctc!. ie Calderon
odkry dla llieble prawdę o aranieach wolności. BuUio wuok
powie. ie ra~ ID& t,rłko -.co

11'• l 9171rL Co tedy z uczclwojct-., aprawiedllwośctą. hono-rem? "Wybaczcie błędy aktorom l autorowi" - powlada na
zakońcaente Calderon, uchylając
111ę od wystawlania
D.iezawooQ)'ch recept.

,,Zycllt jen mem" to oczywiata metafora omylności zmylłów l pmysłu: każdy na włuny
rachun~k musi ,,przemlć" życie,
atarając lię ominąć nlebezple·
czeństwo l pomylenia P.ozoru t
prawdy. M~ry l piękny apektald Teatna Narodowero mó•1
Wl.. • aprawacla w naJrlębiZym
MIO alowa uaaelllu wapólczeIIIJG-. Moie nawet bardzieJ
współ~nych, niż w
czasach
Calderona. Wielki poeta przeczuł, te człowieka nie
opuści
chęć dociekaola odpowiedzi na
pytatlie, CZ'I jest Igraszką -ezy
kreatorem awego losu, te łMłdzle
"'7l'Uał nieqodę na swą niedoskonałość,
szukał prawdy o
lwiecle t aoble samym, lękał alę
przemijania. Wiedział. również,'
że nansą dla człowieka może
być tylko druli człowiek.
REMIERA dramatu Cal·
derona jest więc czynem
tylet artystycznym, co Intelektualnym. Jeat również czynem moralnym. Zespól Teatru
Narodowego, choć miałby wszelkil prawo do przerwy w pracy
po nieszczęśliwym
pożarze w
je•o siedzibie, daje wartoleiowa
PNmlerę
mimo wYaoce nleagreyjających warunków dzlalanła. Potwlardza w ten sposób
IWOJI
żywotność l dojrzałość.
~lała to docenić łódzka publiczność, która przyjęła 'n remterowe tpektakle gorąca owacją.
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TOMASZ MILKÓWSKI
Calderon 11• la Barca, ,,%ycle
Jep •em", lmlłacja: Jarosław
Marek Rymkiewicz, układ tekatil l rei, - Ktyattna Skuszanka. teneff, - Katadyna Kęplń·
aka, Jlllł11ka - Adam Wałaclń·
lłd, Teatr Nllredowy, premiera
aa aeenle Teatru Nowf't:o w Le._ w ••• U tnviMal•

