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Tego wszystkiego
uczy się,
trzymany na łańcuchu, wo~y l
mów do niego przykuty, książę
Siegismundo w dramacie Calde·
rona "Z"cie jest snem", wyreż:y•
erowanym przez Krystynę Sku•
szankę ~ .ze$polem aktorów T ..
atru Narodowego.
Przestrzeń, na której rozgrywa się ten spektakl - wielka
metafora - wyznacza metalowa
klatka - symbol. Lu~e żyją u·
więzieni we wszechświecie zdaje się mówić · inscenizatorka.

Są więźniami plan~! są . ~
więźniami samych s1eb1e, Wlęz•
niami swoich pragnień, marzeń.
dążeń, są wreszcie wię:!niami in·
nych ludzi - ich wyobrażeń o
nich. Są zarazem aktorami od·
grywającymi swój dramat · na

przemJja scenie tycia-&lu.
Je&1c sen
""
Dlatego postaci dramatu, wraz
i kriczv sił ~lć aea'" mówi z głównym bohaterem - Sie~s
królewłcz Sieg15mundo z drama- mundo reż:yserka traktuje Jak
tu Calderona "Zycte jest snem". znak~myśli.
Nie chodzi o
prawdę psyĆhologiczną przedstaCzym jest życie,
czym jest wionych osób, ani o prawdopoedowiek? T~ pytania od wie- dobieństwo historyczne (rzecz
ków zadają sobie nie tylko wiel- ·dzieje się w królestwie Polcy filozofowie, i poeei.
Więc
ski). Chodzi przede wszystkim
czym jest tycie? Snem tylko, złu o- myśl, o dyskurs filozoficzny,
dzeniem, nic nie znaczącą opo- o przesłanie dramatu:
wieścią, pozbaWioną sensu chwilą? Snem, w którym śnimy sa,,(...} może to był sen
mych siebie l wszystko co przyale 1DJI!tarczJ1 prześnić
śntm:y
ludzkie
marzetCIIci sen
nia, pmgnienia, chęci - jest
b11 zrozumieć że wszt~stko
możliwe do zrealizowania. W typrzemijiJ
cłu-śnie
budujemy z naszych
jczllc sen
pragnie!\ szklane domy t latamy
i kończv się ;ak sen".
na Księżyc. Są to rzeczy wielkie
l wspaniałe, lecz jakże kruche
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zarazem, bo tycie jest snem, złu
dą. marą. I . o tym musi pamię
ta~
człowiek.
Musi pamiętać Teatr NarodowY. Calderou de la Buo
tet,· te śniąc swój sen l śniąc c:a - ~de ,Jst fllem". lmłtaeJa L
siebie w nim, staje przed dru- M. Rymldewtcz, &'d. IL l!lkllnanka.
gim człowiekiem, w którego o- Gra,J11: T. Bulł:rta, J. Skwarlr, IL Kr6czach l duszy koryguje własne 16wua. L Berccr, A. Malee, P. Ga•
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