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tras~ch, zawiłościach nad mlll'- _ dobnej klatce. tylko małej, wię.zio· 
re . 1 f1l<>rofowan1u na temat ny jest principe. 

natury ludzltleJ. Tylko wówczas p d .... · · · · t 1 j 
hiszpański poeta c lei d la rze s ... w1eme, m1mo s y owe , 
Barca . . a eron .e momentami nawet skocznej muzy· 

. mogł napisać tuk .P?&matwa- ki i tanców. C?;ęstych .zmian akCji 
ny 1 pełen dwuznacznoset dramat b" · · ,... · · ' 
jak ,Zycie jest snem" D t' ' ro 1 . wraze~e .· s~t;rcznego. o ra.tu]e 
k · h . . . ·. _rama 0 w mm drap1eznosc1. Efektowny po-

r:u'= oscl. n_aszego lstmema,_ prze· jedynek Sigismunda z księciem 
rruennoścy eterpień i szczęśc1a. M kwy · · · · 
Choć pytania 0 niedocieczony sen'! os przedłuza s1e nad nuare; 

%łych i dobrych przypadków 0 Czy ~ym~lild: S!~~ musza zaznac~c 
względną wartośe naszycb .,.,,.~bra- skoki _Jcróla Bas1ho., po klatce 1 bta· 
ień o sobie samych nie byly tyl- ly stroj Jego sy'na. 
ko w~nością twór~ów . -z tamtej 
epoki, oni pytają · o to ·najgłośniej. 
Język i myśli bohaterów Caldero
na różnią się bardzo od naszycb. 
Ale bawiąc się.-dziś tą · bliską baś
ni poezją, nie można nie dostrze:: 
uniwersalnego jej przesłania. · , 

.,2yde je.st snem" wystawił Teatr 
Narodowy mimo trudności, z ja. 
kimi ta scena boryka się od czasu . 
pożaru. Spektakl prezentowany jest 
w Teatrze Dramatycznym. Jest to 
jednocześnie druga realizacja tego 
ckamatu Krystyny Skusnnkl. · Mo-· 
że dlate~o widowisko wydaje się 
błyszczeć odbit}·m światłem. m imo 
że Skuszanka wylrorzystaia ·ty·m 
razem świetn~ .,imitację~ Jarosła
'A'a Marka Rymkiewicza. Od POja
wienia s:ę tego przekładu cześciel 
gtywa sie utwór Calderońa w ool· 
skim teatrze. Ale obecna premie
ra nie- daje nełnej satysfakcji -z róż. 
nych względów. -

Przede wszystkim z ooowieści o 
wiezionym niczym zwierze na łań· 
cuchu królewiczu. najoiP.rw oszu
kanym. a potem rzeczywiście prze
mienionym we władcę · jakiejś Po
lonii (rzecz dzieje s il: bowiem. jak 
w Jarry'ego .. Ubu królu". ..w · Pr<~l
sce czyli nigdzie'~). wyparovvała ca
ła aura niezwykłości i zabawy. Nie 
ocalaja jęj ani pomysł grania te
atru w teatrze. ani umowna · sce
~afia. Ta sprowadza się do pro· 
stej klatki z c-zarnych orętów stp· 
jacej na pustej, oodświetlanej jedy
nie kolorowym światłem. .s;::enie. 
Wvznacza ona miejsce akcji ocze-

AktorZ:YJ ~ją ~erio trosz~c się 
tylko o wyrazisfo~ć ·samej ·recyta
cji i filozoficznego • przesłania tej 
poe>tji. Zbyt jednoznacznie określa
ją swych bohaterów. RozdzielaJą 
jawę od snu. A przecież wszystko 
POWinno .tu być pod znakiem zaPY· 
tania. Udawanie tak samo winno 
tchnąć prawdą jak !ałszem. Basilio, 
król PolSki, grany przez Józefa 
Skwarka, to tylko zdziecinnlaly sta
rzec, troehę mOte· groteskowy. Ząd
ny władV Astołfo Andrzeja Malca 
jest barązo powierzchowny. In· 
fantki (Renata Berpr) właściwie się 
nie zauwata. Rosaura (Manena 'l'ry
bała), zarówno · w męskim przebra
niu, jak w sukniach. na dworze 
krÓla, nie intryguje swą tajemni
cą, Ciotaido Słelanl. Knothe jest 
jak cień. Jedynie Tomasz Budyta ja·. 
ko princ.ipe Sl.gismundo zarysował 
pełniej ewolucję ksi<cia, · któremu 
udalo się osiągnąć· zwycięstwo nad 
samym sobą, gdy zrozumiał, te- ży
cie wcale· snem nie jest. 

Wróciliśmy ·zatem do barokow.ego 
kon~ptu . . W· tym wyp8dku poetyc
kie Il)edytacje Calderona · i ,,imita-, 
cja" Rymkiewicza bronią . &ię same. 
Ale to tak, jakby złotą rybkę wrzu
cić do brudńej -dż.isiai Wisly. 
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