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Stary Teatr w Krakowiei Teo• 
ruJr DostOjeWSkl: 1 ,,SEN~!.f Adap· 
tacja sceniczna, -przekład i re
żyseria: Lidia Zamkow-Słom
czyńska. Scenografia: Urszula 
Gogulska, Muzyka: I.ucjan M. 
Kaszycki. 

N 
IEWIELE osób wie, że 
autor „Zbrodni i ka
ry", malarz „dna du
szy Ludzkiej", bul 
świetnym humorystą t 
kpiarzem. Pare mie

sięcy temu nie bez zaskoczeni·a 
oglądatiśmy na ekran.ie telęwt
zyjnym inscenizację jednej z je-

Sen~ lsięcia 
autom·atyc~neeo 

go zjadliwych humoresek obu- • . . 
czajowych obecnie ~spotykmnu Pawiowi, jedyneJ postaci. nłepo- h~ndluJąca urod!\ córki, była 

. ' , godzonej . z tym kołtuńskim ba- memal Symboliczną syntezą 
się z .owyrr': nurtem twor~~ości gienkiem'l Gdy w końcowej sce· wszelkich cech strasznom lesz· 
D_osto1~w_skiego w '!dapt<!-C)t sce n!e Zina pląsa w objęc~ch wspa· czański.ego kołtu .ristwa. Zlnę, 
nicz!'-eJ 1ego opowiadania „Sen małego guberpatora,. wiemy jut, przedmiot połądań męskich I 
wujaszka". -Humor tego utworu że dobroć i szlachetność nie matczynych transakc.li, jedyJlą 
operuje środkami nieco surrą_alł tti.mnfują w bajce Dostojew- .. postać ~V' toni~ serio, s~grał~ 
stycinymi, 'pógłętn~ym.i~ Ifeszcn :~sk1e.go~ ~ , .. - •· · , . .,, o •• · ,, -~~·"~bardzo. mteresui,-ą~o EW.t\. „ ~A~,.. 
·i>-rZ"~~~on.e-ąpeffP'~s2..._~sk~--=..=.. =----""'"-"': .. :-·>- = .. _...._;.,..:.·~ SEli-.;,~_glaQ.J!!'a. rzec_~ś.c~u1. 
· f' · Ak ·, · , · · .- ·.„ 11· ·• ZADKO t· ,„;,v •fo JaK ZJaw1sko. „.,~ut_op-p~t).:'C,zny 
s~enogra. iczn~: . C?<f rvzg1 Ył.f(J , . " .·, • . •. . . . •. ~PP,. Y,IS!Y' . " „ . ksiątę, daleki przodęk dftrren· 
się w klimacie ba} ki; będąc row spelctakle, w których 1 'mattowski1'j groźnej · Klaty Za• 
nocześnie najbardzi.ej realis tuci tak niezawodnie wspól. chanassian z wizyty ,;sta rszej 
nym studium obyczajowym, z grają wszystkie ele- p_an.~", był w kapitalnej interpr e -
niespodziewan:ą, a nawet okrut- menty . składające sic tacJ1 ANT<?N.IEGO P SZONIAKA 
nq. W SWym cynizmie pointą.- na jego ef ek~ ,.:.. praca :~~Ją marc:Śs~rleSZn1\ l łałoSn1\ W 

reźysera, scenografia i gra ak- Y g e. 
Dostojewski, """kreską ostrą__ j ak 

brzytwa, wydobywa z tła mafe,; 
go, prowincjon·a1nego miasta pa
nopticum swoich bohat~rów. Oto 
dom zasobny i elegancki pierw
szej damy w mieście · powiato
wym. Oto ona· sama~ stara ele· 
gantka, z prawdziwej swej natu 
ry rajfurka handlująca własn~ 
córką. Oto córka - · piękna, na· 
dąsana i dumńa, Uwaga, . to tylko 
pozory! Ojczulek rodziny - wiej
ski kretyn. Zielona z zawiści 
uboga krewna, chór prowincjo• 
nalnych dam - plotkarek. I 
wreszcie postać przedziwna I 
niesamowita w swym dowcipie 
- książę ~ '-obiekt westchnień i 
małżeńskich przetargów. Nie ma 
w nim nic ,z blasku amanta 1: 
pensjonarskich marzeń. Ksiątę 
jest cały nieprawdziwy. Mil 
sztuczne oko, sztuczną szczękę, 
sztuczną nogę, jest cały na sprę· 
żynach. Kukła, a moie „niebo· 
szczyk, którego zapomnieli po
chować ••• " Tak mówi o nim mło
dy krewniak Paweł · zakochany 
do wariactwa · w pięknej Zinie. 

Mama - ~ rajfurka płonie :& łą· 
dzy drogiego sprzedania córki 
księciu na sprężynach. Córka . 
choć z obrzydzeniem, ale hero
icznie gotowa jest · ponieść tę 
ofiarę. Czekamy na okruch Iudz· 
kich uczuć . bohaterki, gdy szt u 
czny ksiątę.trozlatuje się j ak po· 
psuta stara zab;iwka. Czy Zina 
odda swą rękę zakochanemu 

torów - jak to miało miejsce ui Wielkie brawa · zebrała MA-
„ Snie"· · prze.ds_tawionym przez RIA BEDNARSKA za świetn~ 
Teatr Stary z Kiiikowa:.,..SGe-na-4.wa~e.piZo.d.y~.w- mti Bullwwrii
graf - Urszula Goguls~a" zapre· kowej . .WOJCIECH ·z1ĘT ARSKI 
zentowala owa bajkowo - sat11- - mloazieńczy amant, bl1(snąl 
ryczne Scherzo w tonacji. Qlt:. bo- zwłaszcza w scenie furii i zlti
kiego błękitu i starego złota: na drości. ZOFIA WIĘCl..AWOW
tym tle zagrały wysmakowaną N A wygrała dobitnie swój kom-

. kolorystyką malownicze stro j e pleks kobi ety zawiedzionej. JAN 
bohaterów sztuki. Chapeau b.as ADAMSKI przekazal po1taci me 
przed sztuką adaptacyjną i re- ża pierwszej damy .zabawne c•
żyserską Lidii Zamkow - Słom- chy wiejskiego kretyna. Zna
czy1iskiej ! Utwór Dostojewskie- mienity chór dam plotkarek ł 
go w jej ujęciu jest rzeczywiś- innych akompaniujących po1ta
cie sennym zwidem, w któr11m ci świadczy, ile efektu może 
na plan pierwszy wydobywa się prz11dać dobre aktorstwo nawef 
nuta kpiarska i pełna okrutne1 epizodom. Melodyjny motuw 
ironii. Każdą z postaci obdarza smutnego walca LUCJANA M. 
reżyserka właściwym Jej ge- KASZYCKIEGO stwarzał odpo
stem, intonacją- głosu, jakby wiedni nastrój przedstawienia; 
sygnalem ~ wywoławczym, bawi · 
się nimi ·jak kukiełkami na dz te Cł włdzowłe - a były takłe 
-cięcej scenie. Nie daje widzowi ·glosy - którzy chcieliby widzie~ 
odpocząć, oszałamia tempem, w , Sn.ie" Dostojewakteao dra

. ry~miką i muzyka~nością scen mat' z . wyższych sfer, oczywUci• 
zbiorowych. To świet!"e sce'?-11, wyszli :z przedstawienia zawie
gdy w otwartych drzwiach. niby 
w ramie obrazu, ukazuje się roz dzeni. Ale znaczy to chyba, te 
gadana piramida dam plotka- nte odczytalt przekor nych inten
rek. a także scena przyjecia. cji dzieła j ednego z najwięk- . 

Gra · aktorów konsekwentni• ·szych ironistów literatur11 'wta
podkreśla groteskową stylizacJ• towej 
i karykaturalność postaci, CELI• · 
NA NIEDŹWIECKA, Jako matka MARIA PODOLSKA 
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