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11~"Geniusz - ~~erocy" i "Życie jest snem" 
Hi9toryczny dramat Marli 

DąbrowSkiej J. dziejów pano
wania Wł&dysława IV - .,Ge
niusz 3lerocy" jest w adapta- , 
<:li l reży~erll Jerzego Krasow
Ikiego dz.iełem na wskroś 
współc'.r..esnym Krasowski bo
wiem - llachowując cały h~
storyczny &2'Jtafa.t dlrai!Tlaltu Dą
browskiej, na który akładają 
się : historyczny wątek, ukaz•l
jącv ostatnie. burzliwe lata 
(1646-4!1) rządów Władysława 
IV, piękny , stylLwwany na sta
ropol3zczyznę język utworu, a 
przede wszyst·k lm barV~-11a ga
l~:a postaci naszych przod
ków - wydobył ze slJtuki to. 
co najwa7Jnde}s.ze - jej naa"odo
wo - społeczne przesłanie . któ
re wysnutP. z rlziejów ma być 
przeSitragą dla współczesnych 
l potomnych. Przedstawlen 'e 
rozgrywa się w interesującej 
pl::1s tvcU'! it i funkcjonalnej 
scenograf! · mprojektowanej 
przez Jerzego Michalaka. W 
.,Go:miuszu sierocym" w głów
nej roli króla Władysława IV 
w~tępuje Krzys.lJtof Chamiec, 
któremu partnerują m. in : 
Ha! ilna Kos.o;obudzka. Bogusz 
Blle'Wski, Lech Komarnlckt, 
Gurlaw Kron Stanlsław Mi· 
kul ski, Józef Nalberczak. W: · 
t old Pyrkosz l Kazlmien W\
ch oiar:t.. 

S 7Jtulka Pedira Caldei'OIIl& de 

la Barca ,.Zycie )est .snem" 
jest arcydziełem barokowej 
literatury hi.Upań.lldej i uz.na. 
na r.oJtała za uceytowe o.sląg 
nięcie św!atow.ej dramaturgii 
Fascynowała ludzi wielu epo}( 
l rótnie była Interpretowana 
bo cu• t m!ej~ee przydawały 
jej i przydają nadal nowych 
znaczeń. Tragizm miena 1ię tu 
:1 koml.mnem l ironią, rrotes· 
koWT h\lmOir :a ałęboką fllor.o· 

!ie1.ną zadumą . Na poetyckiej 
kanwie tycia rozpiętego mię
dz,v jawą a a.nem i na temacit> 
walki człowieka z. pr.zemacze 
niem osnuty jest dramat Cai· 
derona dotykający najwięks.ze1 
tajemnicy ludzkiego ieotnieni .. 
granicy poznania, granlc:~
wolnośc.i i woln ej woH cr.łiJ 
wieka. Pob.kiej pubJICllllo-ści 
daje autor dodatkową atrn'k· 
eję : roz.,rrywa 1ensacyjn' al<-

cję w ,,polskim tmperiwm". 
gd7JI.e poddany rostaje kolej
nym próbom kr ólewski syn -
Seg!.smundo. 

W opracowaniu dramaturg~
cznym 1 reżyserii Krystyn:; 
Skuszanki sztuka Calderon3 
staje Slię fascY'llJUjącą , jakże 
współcześnie brzmiącą baśnią 
sceniczną . Walor wapólczesno
§ci wydobywa takte oryginal · 
ny przekład - imitacja, doko-

nany prun makornitego poet, 
Jarosława- Marka Rymkiewi
cza. Baśniowy kUmSit w«iowis
ka współtworzy scenografia 
zaprojektowana przez Kata
rzynę Kępiń.ską , l muzyka, któ
rej autorem jest Adam Wala
ciński. Grający w prz.ed.sta
wienliu główną rolę Se~rlsmW'I
da młody aktor Tomasz Budy
ta rostał wyoó:tmlony za tę 
kreację nagrodą aktorliką na 
ostatnich Kal!gklch Spot
kan iach Tea tralnych. Warto 
nadmienić !.t jest on również 
laureatem Nagrody lan. staru
sława WyspiańSkiego , przy-
7lnawaone j młodym twÓI'CO!Tl. 
W przedstawleniu Teatru Na
rodowego udział biorą: Rena
ta Berger. Krystyna IU'ólów
na. Marzena Trybała . Jeru 
Fornal, Paweł Galla, Zbigniew 
Kasprzyk. Stefllal Knothe. Je
ny Lustyk, An.d.nej Malet', 
Piotr Pręgowski, Józef Skwark 
i J IYrZY Stępkowakl 

Spektakle .,Genluau llero
cego" grane będą 21 l 22 mar
ca 198tl r ., o godz. 19.00 w Tea
trze Ludowym w NoweJ Hu
cle, natomiast pnedatawienll 
"Zycie Je•ł mem" rrane b 11o 

19 l 20 marca 1988 r. o odz. 
19.00 łA.kie w Teatr Ludo
W)'m w NoweJ H 


