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Dokładnie dziesięł lat temu na Ft:>stiwalu Dramaturgii Rosyjskiej i Ra dzieckiej oglądaliśmy 1,5en", widowisko przygotowane (tłumaczenie;
adaptclcja i reżyseria) według opowiadania Dostojewskiego przez Li dię Zamkow w krakowskim Teatrze
I Starym. Pod koniec października br.
\ ponownie ujrzeliśmy je na scenie.
Tym razem warsz_~wskiej , w Teatrze
Studio w Pałacu Kult ury i Nauki. Nowa inscenizacja nie jest po\.vtórzeniem sprzed dziesięciu lat, choć Zamkow zaprosiła do . współ
pracy _swoich znajomych z przedstawienfa kr~owskiego: sceno- grafa - Urszulę Gogulską-Seger, kompozytora ; Lucjana M. Kaszyckiego i, podobnie jak dziesięć - lat temu. główną rolę .powierzyła· raz jeszcze Antoniemu Pszoniakowi.
~
Pamiętam dość dob1·ze tamto przedstawienie. ąyło jasn·e , klarow ne w swej groteskowej poetyce, bardzo ludzkie i jednocześnie
ukrtrtne:-W- s;ilonj_e małom iasteczkowej damy - ;~arii Moskalowej.
- odsłaniały się 1udzkie s łabości, ---p-octłość--r--;:~,@f=uk-My~!.y: ~~··----~ ~
prawdziwe oblicza. Wszystko to działo się w ,}VYmiarze · snu lub
wielu snów rojonych 'przez cały ten · światek Mordasowskiej socjety.
Probierźem postaw, testem niezawodnym okazafo się przybycie do
miasteczka zramolałego księcia, marionetki skofl.Sti:uowanej z drutów , sprężyn, korka , L wszelakich protez. T9 ,,p Ólkompozycja,. a nie
człowiek", powie o nim jeden z bohaterów przedstawieńia. Ale
książę jest bogaty i przynosi ze sobą , jak Gogolowski Chlestakow Rewizor .wizję świata , którego tu,' w Mordasowie, jest i·eprezentan tem i symbolem. Dlatego też Moskalowa zdecyduje się stręczyć
- _ zidiociałemu księciu własną córkę i dlatego w realizacji tych planów będzie miała przeciwko sobie całe miasteczko, wszystkie damy Mordasowa.
~
Przedstawienie •warszawskie błyszczy i kokietuje co najmniej
kilkoma znakomity mi pomysłami reżyserskimj. , Zaliczyć do nich
trzeba pokazanie chóru dam miasta Mordasowa w papuziej klat- ce, czy u.Jęcie sceny perswazji w formę cyrkowej tr"esury. Podobnych pomysłów w spektaklu jest dużo. _
Odrębne miejsce i uwaga należą się Antoniemu Pszoniakowi.
Jego Książę to postać bardzo sugestywna, aktorsko w ystudiowana
w każdym najmniejszym ruchu i geście. Ten manekin, zbudowany
z protez, opięty gorsetem skry wającym stare i zacinające się już mechanizmy, jest postacią z sennego przywidzenfa.
Niestety, pomysły inscenizacyjne warszawskiego przedstawięnia
są chciałoby się powiedzieć niezborne. Są świetne, ale pochod7..ą z różnych rekwizytorni. Zamroczona alkoholem pułkowni
kowa. choć zagrana przez Krystynę Kołodziejczyk z niewątpliwym
tempetameniem i werwą, razi ,tu farsową jednoznacznością, a po-·
stacie Ziny Moskalowej '(Wiesława Niemyska) i Na'stazji (Ewa Kozłows4a) zbyt jawnie wywoozą swój rodowóq z naturalisty cznego
dramatu obyczajowego. puże ;frudności w u trzymaniu się w groteskowej konwencji miała Olga Bielska jako Maria Moskalowa
i Marian Opania w roli Pawla, toteż obok trafnych rozwiązań aktor- skich często obserwowaliśmy tu decyzje chybJone i przerysowania_
Przedstawienie utkane jest z różnych nici. ·J est barwne reżyset·
sko, ale jednocześnie niej~nolite. 6,ozłamuje się ono na drnbne
epizody. zaskakujące ciekawymi pomysłami reżyserskimi i aktor skimi, ale doprawdy często trudno ustąlić czen:m one służą. Jest
to, być może, wynikiem owej poetyki snu, ~ którym obraz nigdy
nie jest jednolity, lecz właśnie -przełamuje się „na owe epizody, komponuje się z urywkowych widziadeł istnieje:fc ych obok siebie, to
znowu wzajemnie się nakładających . Nieśtety, w scenicznym
kształcie sprawy te nie tłumaczą się, Afe zostały bdwiem podporząd kowane rygorom jednolitej konwencji artystycznej . Toteż i koncepcja tego przedstawienia jest mało czytelna, a ono samo zbyt
często, mi mo wielu. świetnych epizodów i · z.hakomiiej roli An to- '
niego Pszoniaka, razi farsowymi uproszczeniami. Spektakl warszawski przypomina sznur kolorowych i częst9 pięknych paciorków. Jest to niestety sznur raz po raz pękający.
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MARIUSZ ZINOWIEC
Teatr Studio w Warszawie. Fiodoa· Dos~ojewski ~n· •. Przekład, adapt.a cja
i reżyseri~ Lidia ' zamkow. Scenografia:·. Urszula ~gulska-Seger. Muzyka:
Lucjan M. Kaszycki. Premiera: październik 1913.

