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Teatru Dfamo.tyczne-go odb:ił.a się długo oTeatru • arodower~o t
exile dzieŁa Ca!deroa, w rezyserit K ry styny Skusza •t p , .,uYCIE JEST S. E . " .
Fozawarszawskt
p emterowy spe kta ! parę tygodn temu. przyg~rnę~a
Łodz Jako, ze poprzedm władca ceny w Fatacu Ku.t ury n ·e kwaptł
;.ę z uzyczemem J'i!J desek kolegam ze EpaLonego gmachu. Proby Calde eszta w ch wtlt katastrofy na pl ao ows ·tego dramatu odbywały stę
C:L Teatrai ym , . w ktlka dn• po głoaner premter-ze .,Ge • za Sterocego ·. ~ ·znowteme tego wtdowtska obe rzy n•eba.tL e M pubLteznosć war~
szau:ske2 także na sc ente Teatru Drama.tycznego doptero teraz t będzie
-r·1la •z
ę ·ontrantac;t lite tulko su: ych u;y obrazen o kro!u \Vł.ady sb 
ttte LV z U:tz q 1artt Dqb-rowskteJ. ale do za'tanow e ta stę nad p ble '7UI!1'1.t rac}t wtększasct t myslenta o panstwte P Ealam u.z po p emierze,
z.e to ba.rd_o wazn.a szuka dl
wspołczesnych Fo la ·ow, bo przed· awiaqca ·o fLt ·t rac] t sta u t tntereso
kla ·ou.:yc.h. .
pe wne rysy owej szlac eckteJ demokrac;i brzmlały dztwn e ws poŁcze.·n e ...
·owa premtera w Narodowym pozorme tak_e u: tqze stę z naszym
a ·em. poniewaz· akcta nieco basmowe3
ftLozoftcZ.n€3 ztu.ki Calderona
toczy się u:... Polsce, co prawda ntereaLnej, a przez to ma)qCeJ cer.hy
u twersalnego, ta]emntczego meco państwa. rzq.dzo ego przez władcę,
któ y równoczesme jest zo:nułowan:um astrologtelń, szuka]qcym wciqż w
gwiazdach prawdy o przyszłych Losach swego
kr Lestwa. To
wł.aśnte
odczytane pr zez mego w gwt azdach pr oroctwa kazq mu. dla w ększej
pewnosc za m '<n qć swego syno Jedynaka w
osobl ·wym
więzteniu.
Zresztą. cały swwt }esL Jednq. wie!kq klatkq i wtęzteniem, o czym sta ~a stę !ta s p-rzekonać s ce "łograf . Klatka, w które} przebywa nteszczęs y
kstq.z ę , n i e zna]qcy prawdy swego wysoktego urodzenia , ]e-st obudowana
zel aznymt prętami większej. Na tym tle rozgr y wa}q stę rozwazan i a Ca l derona o wolnej woli t przeznaczemu człowteka.
B "ed y w ęzreń marnuJe p1-f!rwszq okaz ę ob ęcia tronu,
aką
podsuwa mu ze ty!e los, tl e własny oszołomiony astrolog i q OJCtec: o~azu)e
stę zbyt ok rutny t chctwy wszelktch r ozkoszy
wwta . ktorego nte zna.ł.
Król o}C ter: . ma w ęc w pogotowiu na"tępneao na s tępcę
obcego
kstęda, sp okrewnwnego z dynastta. W wyroki gw tazd
te zają stę ·edak ludzte: drugieJ okazji nasz więzteń me za przepaśct . krótka chwtla
dZ!e>'Zenta władzy z powrót na więzienny barłó:;~, ·nauczą go nte tyLe d b oct, tle obłudy . Ponadto perftdii, Jako ze ten. któr y dopomógł ks " ęciu w
zerwamu łańcuchów - sam zostam e w me zakuty .. fóglby boWtęm raz
Jeszcze pomy śl eć o buncie p"Tzectwko kolejnemu swemu władcy.
, .Autor aztukz , , prezę.ntowanej • ne.sz.ej publiczności n' e ]es t obcy naszej
tTadyC]l teatralnej. Grywano jednak głównie mne dra1uaty
Calderan.a:
., Kstęc · a
iezwmnf!'gO" .i nALkarla
'Żcilamet". · P{erwsŻy z nich, arfapawany przez samego Jul:ius.w: . Siowackiego stal "i·ę wa ·nym elemen;tem
radyc}i romantyczne}
naSZ1Jm teatrze. X -u.: eczrty ksiqżę Fernand wal czący z
fauram · o Ceutę i Tartger
stę symbolem polskich męcze tkow narodowych, a sukces y . }ak te w te · rolt odnosilt nasi w ielcy
aktorzy w teJ rolt przeszł!l do legendy "tea ru. polskiego. Jul usza 0 ste~wę nazywano nawet .,k ięctem n · ezłamny7"!. naszego teatru". Dra at
te
wys awtał takze Jerzy Grotow ki, a ;eao eksperyment zyskał sobie
w 'wt eete ogromny rozgłos, ch oć jak to zwykle bywa z eksperyme~
ta>n.i - takze oburzenie wś"Tód t-radycjonalistów.
Sam Pedro Calderon da la B arca. żyjący pr ez I lat siedemnasteg o
wteku za ługiwałby na dramat o .swym ż yciu. Awanturnik dworski, mt~trz
~ p zygod!! mtłosne] . dz elny rycerz rozl "cznych wypraw i po ·edynków w
wteku dojrzałym. bo ma]qc lat 51 raptem przy mu]e śwtęcenta kapłań 
skie. WycofuJe st ę z czynnego ż yc ia i przebywa w cie iu katedry w Tol edo.
·e oznacza to jednak W17-rzeczenia stę pracy twórczej, }ako że swq
os a tq komedtę napisał na rok 'P'T ed gonem, c yli w 1680 r. Jego śm~.erć
ju roku. następnego okryła żaŁobą c tą His pan · ę.
Dramat ,.Zycte jest snem" jest wciaż przedmto em dociekań znawdów
zycw CaLderona . Z całą pewnością chciat Calderon pokazać swój sto ·unęk. do ówczesnych zażartych debat teologicznych. dotyczqcych wolnej
u:oh. która pomaga.
clłowiekewt
kzerować
włrzsnym
losem i prze ctw ta w ta stę 'V ten sposób przezna c emu. wyr · anemu w tym przypadku pTzez u:vrokt gwiazd . Zapewne znal poeta ea lza historyczne , dotycza.cl!
lo ów królewsktch synów oraz t nych pretende ów do tronu., nie tylko
r ymanych w u:ięzieniach, lecz takz'! umierajq,CJJCh w celach w tajemn czych okolicznośc ach. Legendy o losie Don Carlosa . c y sy n.u Iwana
G~ożn ego . kursow ly po całej óu:czesnej Europie, nie. "ednokrotnte zre-sztq
dodaja.c blasku bajeczne11o nzeriekawvm postaciom.
Fascynac]e teol ogią , u:vrosłq na gruncie kontrrefor17W.CJ!, sta !y się dta
Calderona punktem WyJścia do własnej reflek ]i nad p-rau:dztwy nt t war ośetami ludzktego ·ycw. pr emiJa.iacego szvbko. ak sen . ~ludzen.te
po ę 
gt. mocy, czy tL't elkośct. l\' raca l takze 7"!.otvw ..koła ludzl<iego las 'l.' . (
prog-ramie .symboltzujq te koła zawtlości horo·kopou.:e glóu:nych boh.aterów
dramatu., a teologttzne ro.zu:azanta róu:noważą astrologtczne sy mbo!e, za teszczone obftcie w tymże w ydawnictwte ).
To bardzo p t ękne u:tdou.:t ko. ut-rzumane w rytmie dworsl:iego ta?1..ca,
w którym p rawdz•u:e tnumfy odnoszą KR.YS TY
KROLOW. A w rclt Rosaury oraz TOMASZ B U DYTA u· roli me s częs'lego ks ie-:ia Segismunclo. potrzqsa}qcego la!icucharn.f . JOZEF SKW ARK sprau·n.te prze dzte-r gtwal srę ze starca w pełnq osobitwego u:duęku posta ć lq.cz'ltka Cza..s!L.
Lu.dz te lu btq baśnre. a czy dojda do. ntch ftlozoftc zne pod tel..:s ty dz!e~a
C lderona w ,.tmtt aqt'' JAROSŁAWA MARKA RYM KIEWICZA~ Dopie ro c za· pokaze , czy ta propozycja os ta me si ę rów11 i e dl,lgo w naszej teatralnej tradycJi , co tmttac]a , dokonana przez Jultusza Slo•.cacktega. Ryt>tktewicz mtaŁ w s u:ym duet e godnych poprzedntków, bo w r ~!L U~ 2
og~ostł
ragment tlumaczenta I aktu dzieła Calderona Edward Dembo:.v ski. Czyżby pa sj onował go racjonalizm hiszpań skte :Jo g ra nda? A. tak!e
wŁaśnie elementy w dzieŁach Calder ona, odna "du q znawcy jego twórczoś A go.;ci. nej scente
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C!,
porównu ac
}ego
my.lli
z
rac1ami
frlntazgne 'a,
zwtaza.ymi z rozważamamt o prawd..."twej w lnośei cztou·ieka . Czy zamierzona u 1'!.own.o.:ć du:orskte) ba;4'i w z myś!e tworczy • Kryst'Jn~J S!,:u szankt n!e
ulo:ryła tych w.aśme rac ! zbyt głęboko? t jtLŻ muuq ocenić widzowie

spektaklu.

B02E A KRZY'\VOBLOCK.o\ /

