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Cal rJ n ·na Narodowej Scenie 

Don Pedro Calderon de la 
Barca debiutował w cieniu 
Lope de Vegi, który łaskawie 
oc:eoiał pierwsze pr6b,' mło
dego literata Studiował teolo_ 
Pł. filozofię i prawo. Odby
wał podrOże. Błonił honoru 
~ l króla Filipa IV 
jako żołnierz. Lecz cały czas 
nie zapominał o literaturze, 
zwłaszcza teatralDej. Kiedy 
zaś zmarł twórca P10 OQrOdni
Jca (1135) właśnie CalclerOD 
został nadwornym dramatur
&iem. Odtltd na scenie plene
rowej w królewskim parku 
jego sztuki będą się pojawiać 
bardzo często, Statua PTome
teuza, Echo i Nan:rz, PK?PU
ra ~ÓŻI/. Jest sławny i po
dziwiany, ale- nies~liwy. 
Przeżywa śmierć ukochanej 
kobiety. W wojennych wypra
wach traci najbliżlzyeh. Sa
motny, rozgoryczony przyjmu
je łwięcenia kapłańskie. Nie 
chce i nie potrafi wyrzec się 
teatm. Kiedy jeden z dostoj
ników kościelnych wyrzuca mu 
jako duc:bownemu twórezołć 
komediową, ostro ripostUje: 
"Pisanie komedii jest rzeczą 
dobrą albo złą. Jeśli jest do
~ trzeba mnie pozostawić 
w spokoju, a jeśli ~ nie 
~ u mnie komedii zama
wiae'. 

Czy dano autorowi spok6j? 
Zdab)oł roqłae 1 ....... pelr 

-.p61cusn;rcb. ~ &o
dn~ kawalera Zakonu Ry
cerskieco łw. Jakuba. To fak
ty • .Jednak z upływem lat w 
tekatac:h, które proponował co
raz wif:cej znalazło się tonów 
~. Dominuje perspe
ktywa Unłerei. Czy oznacza 

--ona- akeepłalljf bieruego cze
kania? 

Calderon zmarł w 1681 ro
ku. Wielki renesans jego dra
maturgii przyni6sł romantyzg1. 
W;rsoko cenił ten teatr Goethe. 
Wraeał do calderonowllkieJ 
Qmboliki Sbelle;r. ,.Br;r~n· 
to-. l łwiętołci .pełn.t_ . iJDa.. 
liPaelłl" &enialnego Blszpa
ńa zacbw:rcał się Słowacki. 
ZreAtą od XIX w. nasze 
~erze :1 Calderonem nie 
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słabnie. O romllntyc:zD:Jc:b po
winowactwach pisał pi~e 
Juliusz Kleiner (m. ln. Sło
wacki, Mickiewicz, Nabielak, 
Baliński). Cb1ba najwięcrej 
dyskusji wzbudził Książę Nie
ztomnv. Ba, Uumaczył ten 
dramat sam Słowacki. Cieka
we byłob:J m.dać ctdeje na
szej teatraloej .Calcleronia
dy". Ważnym jej etapem jest 
Z11cie mem. 

Krystyna Skuazanka nale
ży już dawno do Jauu entu
zjastów Calderooa. W 1968 
roku na liCeOle wroc:lawskiej 
zrealizowała Cłośną insc:eniza
cję Zvcia nem. Wyrazem dłu
gotrwałej fascynacji jest i obe
cny spektakl Skuszanka nie 
ulękła sią ~kowej symbo
liki tekstu. Przedstawienie 
stanowi zapis poezji i irODiL 
Sc:eol: dzieli klatka - ruszto
wanie (acen. Katarzyna Kępiń
ska). Pod nim, a czasem na 
nim rozarywa się akcjL Te
atr w teatne" udawanie w u
dawaniu. I - co zawsze dla 
nas niecodzienne - polsld ko
lOr;JL T;Jle że z planu bUnt: 
straszliwe akaą, ciepłe mo
rze, kr61 - Polak w szatach 
astronoma. SkulzaDka z nad
&W:JCZ&jllą dbałoścU. o szcze
&61 wprowadza w tę teatralną 
maiZ)'Ilel"lę Iłowo (przekład 
- imitacja J. M. Rymkiewicz). 
Swiatło eksponuje gest l 
ruc:h. ~dam:J teatr ftllez)1-
D7 l wieloznaczny. Segismun• 
do, ks~ skazan:J przez los 
na do, ZWJCi4ia fatum prze
znaczenia Cą taka łwiado
ma wolność przyniesie mu 
rzec:ąwiste wyzwolenie? Cal
derOD napisał Zvcie mem w 
1635 r. Jeszcze nie doznał oso
bist)'ch- pol ... eiE~ ~ mate 
ostateczna zgoda, która blCZ:J 
zwaśnion;JCb. Skuszanka nie 
obciążyła zakończenia sztuki 
metafizylal- Ale tet wain:J dla 
sensu spektaklu ton ironii a
kcentuje d)'Slaln:Jwn:J cłulra
kter proponowanych obrazów. 
Tak właśnie na płaszczytnie 
za l przeciw buduje postać 
BasUla J6ze! Skwark. Jest l 
zabawn;r, i gorzki. Zostaje la6-
Jem bdlaicnrym, sce~ l 

demiurgiem r6wnoczełnie. 
Trudna i wama rola. s~ 
że osobne słowa nale:tą lic 
Tomaszowi Bud:Jeie. Ten mło
d;r aktor dowiódł nie po raz 
pierwszy skali talentu. Rolę, 
która nęci efektami, zagrał 
rozwamie. Czuje się tęsknotę 
Secismunda do IWObod7. Za
trzyman)" w pół zdania &est 
ollaie się ważkim sygoałem 
metamorfozy bohatera. Tet na 
granicy, ł:Jm razem lir:Jmlu l 
temperamentu, utrzymała nie
lałwal rolę Razaury, która 
potraf! kocha~ l nienawidzieć 
- Kr:Jst:Jna Kr616wna. ·Cieka
wie naluełlił wizerunek ZI114:
CZODeJO dworzanina, ktbr;r 
przetrawli niejeden absurd. 
żyJile 11 boku kapr:Jinej wła
dzy - Stefan KDOthe. Poata
cią osłrzepJłłc:ą nu przed la
twym dzieleniem spraw bia
łych i czam;rcb jest WJI'8zi
sty Clarin Pawła Galii. Na
leży powiedzieć, te l pożastall 
~torzy blcmł aktywn:J udział 
w calderonowskiej opowieści 
InteresuJłłco podda~ się zna
ezenlu słów l obrazów dtwię
ki muącme (Adam Walaciń
sld). 

Zap6l Narodowego dokonał 
pięknej sztuki współ.czesnego 
przekładu barokowej metafo
r;r. Premiera Ztldca mem od· 
b;rła się w Łodzt. I co dalej? 
ltied:J ł Idzie warszawska pu
bliczność będzie ogliiCfać Te
atr NarodOW:J? Bio~c pod u
wagę najrozmaitsze warianty 
rozwiązania całej sprawy, o
bawiam się jednego. Miano
wicie upł:Jwu czasu. N i e 
chciałabym powtarzać bana
l6w, te teatr bez seen;r więd
nie. Ale to prawda. LiUa We
uda, Geatpz deroev, Z11ct• 
IMm. ~ tylko przy 
trzech kolejn)ICia premierach. 
Wszystkie one potwierdziły 
w:rsoką rai1ft zespołu. I rze
c:ąwistość Jest taka, te dziś 
właśnie ł:Jc:h apektakll obel
rzeł w Waruawie nie aposób. 
Konto na rzecz odbudowy sce
D:J narodowej rośnie. Pracu· 
je komisja ekspertów. Likwi
dacja trat po poiarze jest 
kwestiAl co najmniej kilku se
zonów. NatomJast w sezonie 
obeen;Jm Naroc:IOW:J gra goś
cinnie poza stolłq. Ta dzia
łalność redutowa nie mate za
~pić funkc-jonowania co
dziennqo. Funkęjonowanie co
dzienne wymaga dutej sceny. 
Koło się zamyka. Najwyisza

1 pora, b7 je otworzyć. 
1 


