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,,Zycie jest snem'' 
i ,,Sonatę Belzebuba'' 

W ezasie swojej kolejnej wl
._ny w Olsztynie Teatr Rzeezy
.,spolitej zaprezentuje p~ 
wienia Teatru Narodowego w 
Waraewie .,tycie jest anem l 
.,SOnata BelzebubaM. 

Sceniczne zwycięstwo Witka
-co jest łakterń. Niemal zu
pełnie niedocenlony za t;cia. 
uznawany jest obecnie za Jed
liegO z na}oryginałniejszycb pi
any w dziejach ~ litera
tury. 

Mordowar a st6p góry Czl
Jrla - miejsce ..o osobliwym na
•roJu". Tutaj rozgrywa się sen• 
MCy;jna akeja ,.SOnaty Belze
buba"' l dramat artysty tcompoo 
zytora - lstvana Szentmicha
Jyi. kt6remu marzy się stwo
rzenie dziPła doskonałego. W 
miele doskonałym (w CzysteJ 
l"ormie) widzi bowiem Witb
ł!'/ ostatnią szansę jednoakt 
pragnącej ocalić swoją lodywl· 
dualn~. Czy jednak llńuka 
doskonała jest możliwa? 

Takle pytanie stawiają woble 
łwórf!'! najnowszej premiery 
.tuki Witklt!wicza "Sonaty Bel
zebuba'" zrealizowanej w Tea
tne Narodowym w reżyserii 
.Jerzego KrasowskiP.go ze sce
nografią Krzysztofa Pankiewi• 
cza l muzyką Adama WalaC"łft
skiego. W przedstawieniu zoba
czymy ~usza BiłewskiPgo w 
roll Belzebuba l Tomasza 'Btt· 
dytę jako kompozytora Istva
nll oraz Krystynę Mikołajewskll, 
Halinę Koswobudzką. Ewę Kra• 
snodębską, Jadwigę Polanow11ką, 
Ewę Serwę, Aleksandrę Zawłe

ruszankę, Lecha Komarnlckie
go, Józefa Nalberczaka, Marka 
Wysockiego. 

Sztuka Pedra Calderona de la 
Barca .,tyele Jest snem", jest 
arcydziełem barokowej litera
tury blszpaflsl{ie) l uznana zo
stała za czczytowe osiągnięcie 

światowe) dramaturcll 
Tł'11<izm mlecza się tu z ko

mizmem l Ironią, groteskowy 
Ilumor z głęboką filozoficzną 
zadumą. Na poetyckiej kanwie 

tycia rozpiętego między ja Włl 
a snem l na temacie walki 
człowieka z pnezoaczenlem o
lltluty jest dramat Calderona, 
dotykający największej tajem
nicy ludzkiego Istnienia: grani
cy poznania, granicy wolności 
j -wolnej woli' człowieka. Pol
s'dej pubłfąnośo:i daje autor do
datkow~ atralłc:Ję: rozgrywa sen· 
sacyjną akcję w "polskim im
perium" gdzie poddany zostaje 
kolejn'm j;1i'6bom królewski syn, 
Segjsmundo.. 

W opt<lco~niu dramaturgi- . 
cznym. l reż}'serll Krystyny 
Slruszanki ~ka Calderona sta
je się fascyt\ująeą jakże wapół
eseśnle brz~~ baśnią sceni
czną. Walor wsp6łczesnf1Śei wy
dobywli takle oryginalny prze
kład~imltacja dokonany przez 
znakomitego poetę Jarosława 
Marka Rymkiewicza. l"aśniowy 
klimat widówiska WJP6!tworzy 
scenografia zaprojektowana 
przez Katarzynę Kęplńską l 
muzyka, której autorem jest 
Adam Walaciimkl. Grający w 
przedstaw~iu gł6w114 rolę Se
gismunda młody aktor Tomasz 
Budyta zomał wyrótnlony za 
tę kreację nagrodą aktorską na 
tegoroe!znycb Kallskleb Spotka· 
niacb Teatralnych. Warto nad
mieni~. iż jest on r6wniri lau
reatem nagrody lm. !Hanisławs 
Wyspiańskięgo przyznawanej 
młodym twórcom.· W przedsta
w leniu Teatru Narodowego u
dzlał biorą:. Renata Berger, 
Krystyna Kr616wna, Marzena 
Trybała, Jerry Fornal. Paweł 
Galia. Zbigniew Kasprzyk, Ste
fan Knotbe, Jerzy Lustyk. An
drzej Malec:, Piotr Pręgowskl. 
Józef Skwark l Jerzy Stępkow
akt 

PrzedstawieDla .,2yele Jt!lt 
snem" będą prezentowane 6 l ł 
lutego 1986 r . o godz. 19 w Tea
trze tm. Stefana Jaracza. a 
prtf'dstawienla ,.SOnaty Relze. 
bube" 'ł i 5 lutego o codz. Ił, 
rówalei w Teatrze Stefana J• · 
rac:za. 


