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widsjw wywołały wanzawskie zespoły. Pierwuy -·ebo~y dopiero w aktorakle iyeie, pnedsławiaj~ nrój lipek&
dyplomowy
,.złe aaehowanie" wapólczeaae roupiewane widowisko s&anewtą
ee oclhicde myjli. cl~ń i prapie• młoclqo pokoleDia, clraci zai
maoy l 1UD&IIY. kon&yuua.Mey ehlabq łradyek naszeco &eałru.

prae3łacji pierwaego miDdO roku. Tym też tekstelV poałuż:yła
ł1lodDf. Teatr Narodowy się Kr)'llł:yDa SkUIIZ&Dlul wysławia; .
oclądaliśmy przed kilkoma jąc po raz pier1NaY, przed 18 Ja~ycle jest snem". ,..Jest to tłu
dniami.
Nie zaWIIZe l nie wszystkim ł6dz maczenie Dieco zawłłe powie- zachował główne kontur:y fabuły,
kim mił.....bJikom teatru udaje sic działa - dziWDe, pławdziwie ba- akcję, konflikty l postacie. Uwyobejrzeć
ciekawe
warszawskie rokowe. Zobowlllzało mnie ono do -puklił jednak motywy kierujące
przed8t&wteuie. bardzo rzadko zaś okreiloueco stylu. do stworzenia ta- działaniami i przem1anami bobamogą
u~czyć w
pierwszym kiego a nie innego maku st:ylist:y- terów, W:ysunął na plan pierwszy
spektaklu. Tym razem jednak war- c:znego".
podteksty filozoficzne próbując: odTym razem K. Skuszanka posłu- czytać je przez współczesne systeqawska premiera odbyła liię w
żyła
11i4t
nie
tłum~~~:Zeniem,
lecz
my
filozoficzne a także prze2: naŁodzi.
kilkunastu . laty szą wiedzę o człowieku i jego naGrałka dla łódzkich teatromanów dokODIUUI · przed.
ocromna l satysfakcja naprawdę przez .Jarasława llarka Bymkiewi- turze, narosłą od czasów Calderoduża. Umniejszała ją jednak iwla- cza - imitacMna.
domość, że zawdzięczamy to tra,.Nte przekładałem. nie próbowaCzy w w:yniku tych działań sieciememu wypadkowi, który na łem nawet przeUumaczyć La vida demnutowieczny dramat został zniedłuższy czas pozbawił Teatr Na- es sueno pisze jej autor - bo kształcony? Oglądając łódzko-war
rodowy swej własnej aiedzib:y. Być Calderon nie jest dla mnie pisa- szawskie przedstawienie trzeba pomoże jednak, o czym byla mowa rzem wieku aledemnastęgo. Obo- wiedzieć, że nie. Jest ono jasne,
na konferencji pruowej poprze- wiąz:ywał:y go oczywiśele, paragra- ·klarowne, mądre l zmu.szające do
dzającej gokinne występy, nawią fy umow:y. którą teD wiek spisY- refieksji.
zana w t:ych niewesołych okolicz- wał ze swoimi autorami. Używał
~stynie Skuszance udało się
noEiacb wsp6łpraca zaowocuje w aymbolild l form wersyfikacyjnych zachować niezbędną dla tego utprzyszłości częstsz:yml, wzajemny- tego wieku. Ale nie był więźniem woru linię przebiegającą na grami odwiE'dzinaml, Łódzcy widzo- wieku. Obecny dla nas tu l teraz, nicy ulerzeczywlstości, baśni mu.
wie z pewnokią by- na t:ym sko- mówi nam bowiem Jłie o tym. co Postaclą, której w głól!.'llej mierze
rzyNU._
rozegrało się gdzieś l kiedyś. ale zawdzięczamy ten na poły realTeatr Narodowy zaprezentował w o t:ym. co rozgrywa się łu i te- ny, na poły baśniowy klimat -jest
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t.odzi dwa przedstawienia. Premierowym było ..Zyele jesł snem• Pełro CaleJerona de b. Barki w reiyserii Krystyny Skuszanki. Ten
szcz:ytowy utwór ~ańskiego dramaturga :znany jest w Polsce w
; dwóch tłumaczeniach. Pierwszego z
l Dich dokonał Eclward Boye w 1936

t:r.

raz - zawsze tu l teraz - bo na
ter:ytoriach naszej pamięci kultut"Owej. ( ...) Imitacja moja jest próbą odtworzenia oryginału La vida
es sueno w Innym języku. Odtwonenia a nie powtarzania".
Rozwińmy tę myłl do końca. Imitując dramat 1. 1\f. Rymkiewicz

wający,
DjlCOchowany dutym la•
dunkiem dramatyzmu potrafił przekazać wszystkie roT.terki l prUJ-

myślenia

młodego

k11ęcia.

"':clące

w sumie przemyśleoiami, wątpliwo
ściami l
pytaniami współczesnego człowieka.
·
Na równ:ym. aczkolwiek jak mi
się wydaje, nieco jut niŻRym poziomie zagrali pozomili wykonawcy. Jed:yne zastrzeżenia miałbym
tylko do Pawła Gallł. ;Jego Clari~
ni to sługa ni bł~ a w IJ'UD'"
cie rzeczy drugie •. ja.. Seglsmunda był zbył mało widjX-"ZZlY, nie
dość cbarakterystyczn:y, a przez to
w mniejszym stopni~ kontrutuj~t
cy z księciem.
Uwaga ta ule zmJenla jednak
faktu, że obejrzeliśmy naprawdę
Interesujące, clekawie pomyślane l
Interesująco zrealizowane przedstawienie. Na uwagę zasługuje, zaskakująca w pierwszym momt-ncie,
ale jak się okazało, wcale nie uBasilio, król Polski, kreowany pr7ez dziwniona. lecz utrz:ymana w kliJózefa Skwarka, mająeego w &o- macie scenografia Katarzyny Kę
bie więcej z c:.:arnoksiężnika niż pińskiej
z władcy.
Wypada tylko sobie życzyć wię
Interesującą, bar«W> ekspresyjną cej takich przedstawień w Teatrze
kreaqję stworzył także Tomasz Bu- Nowym. Także prawdziwie łodz
dy&a,l odtwarzający rolę księcia kich.
Segismundo. W sposób przekony.JULIUSZ C'J'PERLING

