
Igraszki losU 
Tl'Jled wieczór w teatrze 

'W)'pelniony dziełem Calde
rona .,Zycie jest snem" Na 
acenie również bałfl. ale od
mienna od teJ & .,Sonaty.~" 
Baśń poety rozpamlętującegct 
los człowieka .wyłąonie w 
kategońach pr7:eznaczenla t · 
wolnej woJL Nastrój medy
t.ey jny, wciągający wtd 1.a 
ogrom pytań, wątpłfwołct, 
za(adek. Materiał literarki 
opracowany w sposóbśwlad
ezący o słuchu teatralnym. 
Epizody o zmiennych ryt
mach, punktowane diwlęka
mi Instrumentów. 

Krystyna Sku~zanka nłe 
pierwszy raz wystawia .. ZY
cie jest snem". Ale rawPł 
długie doświadc7.enia nie do
prowadziły dfl formuły bti!'l
kiej ideału. Czę~ pierwsza 
pneckta,. lenia rJII''\e się 
komekwentnie l l~icznie. 
Dwukrotnie odwróriła 11ię 
sytuacja ~lsmunlła. T os 
~rał sohl~ z bohaterem ł 
po:wortawił go w niepewnoś
ef. Jest to ~odllf' z idfalł 
~.. :r @J)Oką. która wy
dah• anttlra f utwór. Widz 
~ całkowicle oczarowany 
zagadką istnienia. 

f na· plef'Wftlej C7Jilśel mot
na by sk-nńczy~. Lee2 Cal
derort chce wymkn~t~ · si1 
enoce. Próbuje zapr7li"CZy
lObie, tytułowi sztuki, ca• 

łemu lwla~owl. z kt6-
rego WYszedł Segismundo 
jencze raz wyrywa się r.e 
snu, aby czynem za4wiad 
ezy~. te Jest inaczej. Druc10 
C7.ęłt nie udała się ani au
torowi, ani teatroWi. Kon 
strukrła obrazu i filozofo
wania zamienia si41 w ko
mentowanie Jeszcze raz ot> 
jlł~la zdarzenie Błazen. 
jeszcze raz zwraca się ' ko· 
mentlinem do widowni 
główny bohater W realiza
cji klarowność p\erwo;zej 
~l m11cl natrętny tłydak
tyzm drugiej PO!dac'le '!two
rzone przez aktorów tet u
kA7.Ują tnnq twarz. Przytom· 
nrejq. reatnle)!ł... Chyba, te 
o to chodziło? 

Pnedstawłenie Krystyny 
Sku11zanki zreałlzowane si
łami młodych arty~6w. 'U'
branp z różnycl-I <~tron Poi
ski, mimo zastrzeżeń jest o
gromnie urokliwe l Jakleś 

łwlełe. Parę osób D!lłucuJe 
na sttze~ólną uw\u~ę. Prze.. 
de wszystkim Józef Skwark 
jakn stary, niesamowity, a 
~ocześnie "''>te!kowy 
Król, pomagaJący losowi. 
Na!<łl:pnie Toma!lz Budyta w 
roll Segismwida, c:lrup ln
te~utąca kreacja młodego 
aktora. A takte role Kry-

stYJiy Kr()lr\wnv (R mmM) 

Stefana Kn'lthe (r.l -•hlc:lol 
P .. wła Galii (Ciarlnł .• 

JeszcZP. o sprawka polskleJ 
Egzotyka n~eych cit.lejów 
połotenie kraJu. · na~,_,. ~ 
bowości, emocjon:tluy -tusu· 
nek do historii sprllwiały 

że wielu ;tutorów Pr,lo;ke ". 
bierało !lohie }>lk•• h•ren ><k· 
cji powieśctowej , ..:t.y 1r·a· 
maturg.icznei. ł'ol sl!." <rtaw:tla 
sfę kon\loeu\- ill liter:t,.ką fyl· 
ko tyle Wnraw..t ,,,. ··za,;••m 
z konwencji teJ' robi <~it: 
wędkę du łowienia widz/nĄ, 

szuka 'lię na lrilę aktualno4<·i . 
ale nic 1 legn nie wynika 

Napl'wno rtle wynika w 
przyoadku utworu ~Zycre 

tc~l sńem". O eoś wfęce ! w 
nim rhodzi. O pr'lbę tł •tar
cia do paru przyrujmraie) 
przeszkód i harrouków ja
kie utr"dnial>! ctJ••wtek,...,l 
znalellenie sedna egt~.,;ten

cji. 

e urrnrgrm 5 
" 


