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NA KOSZALlt:łSKIEJ SCENIE

Komedia
z wdziękiem

I

'

trudne do za.grania. Na dwojgu
To prrzedstaiwienie ma wdzięk,
wykonawcach
spoczywa
cały
który - sądzę - czytelny jest
czas u,waga widzów i trzeba udla generacji rni.eco
starszej.
mieć ją podtrzymać. Oboje wyWdzięk 7.apomnianej już elegan
konawcy komedii Cwojdzińskie
cj:i. związanej z epoką, która migo z. tego zadania wywłązali się
nę.ła wrM: z drugą wojną świato
z.nakomicit>.
wą. Jest w tym "jakaś nutka staPrzede .vszystkim przykrócili
r-OŚwieccz.yiZiny,
nie natrętna, a
znacz.nie tekst komedid, 1' słusznie,
jednak dająca o sobie znać i ' bu
przeds.taw'ienie bowiem tylko nC:t
dząca w widzach sentyment. A
zatem to prrz.edstawienie ma o- ' tym zyskuje. Jest czyteLne mimo
kreślony styl.
skrótów, wat'tkie, zabawne. Ale
jego czytelność to także zasługa
Co więcej, podczas przedstawienia bawimy się prawd~iwie,
aktorów, któr.zy bardzo stM"ann~e
i uważnie potraktowali pierwszy
chociaż „Freuda teoria snów" nie
jest komedią, podczas której sy
akt, stano.wtiący wprQiWadzenie do
tuacyjne gagi wyJWołu1ją raz po raz sz.t.ulti. A że publiczność szczerze ,
sail.wy śmiechu. Jest to ·z.alba.iwa
się bawi, świadczy ohociażby fakt,
jednak illltelektualna, zabawa we
że śmiech budzi nawet czyitanie,,freudy~". którą Antoni Cwoj
fragmen16~v kodeksu honorowego
dzińskJ. tak mistrzowsko poprop.rzez bohaJtera sztuki, który widzi, że zaplątał się tak dalece, iż
wadiził.
nie minie go pojedynek, Jest to
Koszalińscy teatromani poznali
zresztą zabawny pomysł z tym
już przed laty jego komedię opar
kodeksem, wprowadzony poza
tą na tak modnej swego cza'3u na
ZachodZie psychbanalizie.
Ale tekstem komediL
„Hipnoza", była komedią już lat
Ponadto oboje wykonawcy po
sześćdrziesiątych i mają w
niej
siadają jakże trudną umiejętność
odbicie powojenne realia. Natoprowadzenia dialogu, a w tego
miast „Freuda teoria snów" napi
ródrzadru k1Jmedii jest to umiejęt
sana została w 1937 roku, '(kiedy ność niez.będna. Drzięki temu tekst
Ain.tpni Cwoddrziński, reżyser i ak
sztuki staje się ich własnym tek
tor, był już głośnym
autorem
stem, a n&m _pozootaje zylko za„Teorii Eeinstelna" i laureatem
bawa. We.źne to na tyle, że bez
Teresa Czarnecka-Kostecka (ONA) i WoJclecti Kostecki (ON)
nagrdy Reynela). Do jego ko- tej umiejętności spekt~l roz.pły
w komedii Antoniego Cwojdzińskiego.
medii nauk!owych, które bawiąc nąłby się nam w nudrzie. To prze
Fot. Roman Lis
uczyły, należą także „Temperacież komedia oparta na tekście,
menty" (teor'La Kretschmera), po
na sło.w.ie, sytuacjii typoiwo koto pierwsza premiera tego sezo
pularna „Epoka
tempa" czy
mediowych brak
swoją bo.ha~erkę Antt>ni Cwojdiziń
„GzłowJek za burtą".
nu tea.tralnego w
koszalińskim
Teresa Czarnecka-KQstecka ma
ski.
teaµze, a już przecież styczeń ...
Podczas koszalińskiego pneówdzięk, urodę i temperament, Ja
Woj~iech Kostecki z.dobywa z
st.aJWlienia „Freuda teorii snów"
kie poitr.zebne są jej bohaterce. miejsc;! sy~aitię widrzów. To on
Jadwiga ślipińska
zaskakuje fakt, że tekst komedii,
Ale w trzectim akcie
powinna
nadaje komedM odrobinę
oiwej
liczący sobie bez mała lat pięć
być bardziej świadoma i włas
elegancji, która potrąca o minie,.
Bałtycki Teatr Dramatyczny w
nych uc.z.uć ~ uczuć
par:tne;ra.
ną epokę. Jest pełen wdzięku i
dziesiąt, 'wcale się nie z.esbrzał.
Ale że interes.uje i bawi ·- to
dp
jaik:!by dystansu, nie.co ro~bawio Koszalinie. Antoni Cwojdziński:
T.rzecd akt należy do niej,
- „Freuda teoria snów"', kometakie zasługa wykonawców.
świadomej
sytuacji kobiety. I _ny tą zabawą, którą sam narzu
dia w trzech aktach. Reżyseria
Kosmlińscy aktorzy Teresa
tak właśnie powinna wyrat.llliej
ca.
Czarnecka-Kostecka i Wojciech prowadzić w końcówce komedii
Sp~kl zatem
sympatyczny, - Halina Dzieduszycka, scenogra.
Kostecki - nie mieli łatwego 7.11 swoją rolę. Tak przynajmniej podczas którego wszyscy prawdzi fia - Michał Jędrzejewski i Jadania. S~ukd. dwuosobowe
są
wie się odprężą. Forza bajką, jest cek Kos. Scena Mała.
w moim odcz..uciu - poit.raktował

