
Gościnne występy Teatru Narodowego w Zabnzu 

Gdt sen życiu kłami~ 
~ ~ MARIA PODOLSKA .. 

NIESZCZĘSLIWE okoliczn<*l 
sprawiłY. że oolska scena naro
dllnra o 'IJrze.ladJa sfe na wóz 
Tl!IIPiA Zanim betdomni D020o 

-ne:lcY' · odzyska~ twoJa ·r.pre-,. 
zentacyjn.. siedziile w Waraza
wie.. m~ k~tać z 20Śein:V 
łatrów w-ianych miastacb ł 
eh:vba na brak u.~ t u.
iDteresowaoia tymi niecod:ńe.n
nymi wizytami nie ~~ narze
kać. Ostatnie gościły ich Zaboo 
rze i Dąbre.wa Górnicza. Ini
cjałGrami bSlprezy były Miej.. 
ski Wydzlał Kulturv l Sztuki 
onz ~ w Zabrzu. 

Teatr Narodo-wy przywiózł 
tym razem s:z;tuke Calderona 
de la Barki .,%ycle jest mem" 
w przekładZłe - imitacJi Saro
sława Macka Rymkiewicza 
przylt()towana już w naJtrud
nieisz:vch warunkaeh - mołDa 
rzec chałuPDicZYDl apgso
bem. Nie ucierPiał iednak na 
tych nie~ach kształt ar
tystyczny spektaklu w któt'ym 
precyzyjna reżyseria l układ 
tekstu Krystyny Skuszanki. 
seenoerafia Katarzyny K•ift.. 

, skiei. su«e.tywna muzyka Ada
' ma Walacińskie«o oraz oełna 
: ekspresji «ra aktorów tworza 

l

' spoistą. harmonijną struktun:. 
Calderon (11110--81) \edna z naj. 
bardziej malowniczych oostaci 

' .. złote.ro wieku" hiszpańskieJ 
literatury był żołnierzem. ucze-
stnikiem wielu wvpraw zbroj
nych i.- uiędzem. Animató
rem scenv dworskiej Fili"Pa IV. 
kanelanem królewskim i autJc)... 
rem kilkuset utworów o cha
rakterze filoroficznvm ob:vcza
lowym. historvcm:vm· a także 
twórcą swawolnych komedii. 

SWOJłł tożsamOŚć W ~qioo,1. 
wiek innym kra~ · • · 

W warnawski~· 1)l"Zedstawie
_nh,l J~~ti'r.ymy ną Udreki•ł; mo
ralny triumf krtllewicza ·-ł)rzez 
Itraty metaloweJ ru~mel 
konatrukdi or-.Jzującej .:lJrze
.strzeń sceny. malowanej ttJlien
nym nlrtatłem. wewnatl'% któ
rej widnieje drpu klatlta -
wiezienie. KrystYna Sku.SZa!lka 
w swojej inscenizacji ukazuje 
wielkość Calderona. visara ka
tolickieJo, który wyprzedza 
swoi• epoke poddająca sie fa
tallzm6wl przeznaczenia · i : wv
rokom -dych ,wiu4. Pareeiw
stawia Wyraziście tej f1lo:10fii 
autorskie credo m6wia~. że 
tylko wolna 'W'Oła człowieka 
kształtuje Jeto los i je«o czło
wiecza «odno~. Kostium bar..
kowT nie przesłania uniwel"Bal
nych prawd. które nie etraci
łY swoiero znaczet~ia . 

Truclruł role królewi~. Se
ICi.siDO'Ilda tak2» Jlodobne«o w 
wielu rysach do , Szt!kspJrow
skiero Hamleta S!ra w~iwie, 
z młodzieńcza żarliwością- To
masz Budyta. szeze«ólnie ·prze
konywający w· zttinteWanel 
a'PQS'trofle ·do mllczacei!O nieba 
w żywiołowych · dlalorach z 
PiekD4 Rosaura - K$t:vna 
Kr616wna (którłł pamiętamy ze 
8Ceny bielskiej) l utarczkach 
słownych z dworakiem Clotal
dem - Stefanem Knothe.: Król 
Folski Basilio - Józef Skwark 
S!roteskowy. odarty z wszela
kiero mooarsze«o maJestatu. 
iest J)C)Stacia jakby z Inne! 
sztuki wllQSZłłCą humor l au
toironiczne akcenty rozłado
wuJłłee dramatyczne na'Piecia . 



Najwieksz4 aławe \rwająełl do Dopiero w finale dowiemv sie 
cl.ziś pnyniCJSły mu dramaty ie naszymi wzruszeniami stero
..Ksf4żę niezłomny" JrYW&ny u wali aktorzy dworskiej sce-nv 
nas w poetyckiej transkrvJJCii być może nawet z wedrownei 
.l nitusza Słowackie-l(() 1 "2vcie trupy komediantów. którzv 
ieet anem". Warto przyporo- .• udawali" tych którvmi nie ill 
nieć, ie prred kilku laty wv- czYli bohaterów sztuki 
atawił komedię Calderona "Nie- Dłul(O nie milkły brawa na 
widzialna kochanka" Teatr N~ widowni Teatru Nowel(o w 
wy w Zabrzu. zaś Teatr Za1łe- Zabrzu IdY doskonąle z1ranv 
bia w Somoweu pokazał a trak- zeiiPÓł aktorów Teatru Narod~ 
eyi.nie ~Ksieżniczke na OPak we1o opuścił klatke o(ldzielaia
wywrócona". Obie w imitacji ca symbolicznie obszarv senne
l M. Rymkiewicza. lo marzenia od rzeczywistości 

Przedziwu, baśniow, przypo- i przekazał koJ\cowe przesłanie 
wieść ,,2ycie> 1est snem" umie- autora adresowane do Połaków. 
kił C.lderon w nie mniej osob- Oczywiście nie tylko do nich. 
liwej Polsce leżltcej gdzieś wśród Calderon żeJOlljac sie orosi 
łllllfórków nad ... Morzem śród- widzów. aby wvbaczvli błedv 
ziemnym. co nie ma zreszta sztuki wiedząc że . .sercom szla. 
aajmnie)lzel(O znaczenia dla chetnym przY&toi to wvbacze
WYDlOwY ~j filozofiemej IZtu- nie". 
ki zananei po raz oierwszv w -----
1635 roku w Madrycie. Młody Teatr Narodowy w Warszawie .. 
bohater dramatu · k.lląte Se1ia- Calderom de la Barca: .,Zycie Jut 
moncło zakuty jak zwietze w snem". Układ tekstu l rety•eria: 

.... h · · Kry1tyua Słluaznka. Mul\•ka: łaucuc Y. UWie%101l'Y przez za- Adam Walacińskl. Układ tai1ców: 
zdrosnego o władze ojca - kró- Barbara FIJewska Werner wróbel· 
la Polski Basilia. mó(łbv aie Plastyka ruchu: lly1zard Oles nskl: 
miota~ miedzy jawa a anem i · Gołeinne wyate'Pv ·aa 1eenle 
~ z nieczułym niebem o atru Nower;o w Zabrzu. 
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