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Lidia · Zamkow raz 
drugi sięgnęła po „s wu
jaszka" , Dostojew kiego. 
Przed laty jej kra wska 
inscenizacja wzbudzi du
że zainteresowanie I a i 
obecny spektakl w s ołecz
nym Teatrze Studio wart 
jest uwagi. 

Zamkow, autorka nie 
tylko adaptacji i in ,ceni
i;acji lecz również pr .ekła

du, nazwała swoje rzed
stawienie po prostu 
usuwając z tytułu w 
ka; jej „Sen" bowie 
snem zbiorowym, jeś 

możn~ ppwiedzieć. 

dzieje się w głowie ·~ jed
nego stetryczałego ks ~cia
wujaszka lecz biorą 
udział, śnią z nim r zem 
wszyscy protagoniści. I Po
ciąga to za 1sobą d .leka 
idące konsekwencje. l 
Przedsta~ienie Za · 

1
kow 

ma gęstość snu i jeg za
tarte kontury. Dzieje 

1 
się 

tyle w ,sferze wizu nej, 
co w sferze <;iźwię ów. 
Rozpoczyna je scena lot
karskiego jazgotu po ąt

kowo raczej słyszalna niż 

Widzialna. Po chwili ce
na się rozjaśnia i ~~ste ,my 
w salonie Marii /Mos le.:. 

.ia-

z · jej własnych \Przedsta
wień). Mimo to 

1 
spektakl 

robi wrażenie. Jest bogaty 
wewnętrznie. Jeśli się po 
wyjściu z adaptadji Dosto
jewskiego może c1ś podob- · 
nego stwierdzić, jt st to dla 
reży.sera najwyż~y kom-

. plement. Zwykle bowiem 
zestawienie spe taklu z 
gęstością materii myślowej 
u Dostojewskiego . pozosta
wia w widzu uc Ucie po
tężnego niedosytu. W przy
padku „Snu" Za kaw to 
wewnętrzne skłęb eriie jest 
może nie dosłow 

stojewskiego, nie 
nak przyciąga 

zmusza _do reflek "i. 
Aktorów pop owadziła 

Zamkow · rozważ ą ręką, 

wydobywając_ z n'ch to, co 

w całości zbudowane na dać mogli. Bardz pięknie 
nieartykułowanych szme- wypadł MARIAN OP ANIA 
rach, na ciągłej obsesyjnej grający Pawła. scylując 
gada'ninie, z której od cza- na gr;rnicy grote ki i to
su do czasu przebijałyby nu serio Opani rysuje 
się kwestie możliwe do wyraziście postać słabego, 

. · tak zwanego p rządnego 

nie, ostro gestykulując, za
jęci są, każde z osobna, 
tylko sobą, własnymi na
dziejami i ambicjami. Kie
dy głos jednego z nich do
chodzi do uszu widza, dru
gie nie przestaje mówić, 

tyle tylko, że dźwięki sta
ją się · n~eartykułowanym 
szelestem. Syczy, ćwierko

cze -i gdacze chór dam 
miasta Mordasowa, kolo
rowy jak stado papug. Ten 
dźwię~owy komponent 
przedstawienia jest rzeczy
w1sc1e znakomity, choć 

wydaje się, że Zamkow nie 
w pełni go sama docenia
ła rezygnując welekroć z 
jego zastosowania, choć lo
gika spektaklu tego wy
magała. Można by „ sobie 
wyobrazić przedstawienie 

zrozumienia. Byłaby to : cie-
człowieka wciągn ętego w 

kawa ilustra·cja potoku rozgrywkę z łudź · 
głupstw, skłębionej fali by- czych duszach. 
lejakości przelewającej . się przeciętny i zbyt łaby,,że
przez głowy ludzkie. by mieć w t j walce 

W sferze obrazu nie jest jakieś szanse. pania z 
już Zamkow tak odkryw- wrażliwością ·i ku turą po
cza. Bardzo dobre pomysły kazuje jak pod iaską u
sąsiadują z takimi, które służności i pokory, do jakiej 
jakby się już gdzieś wi- zmusza go życio-

._ ____ ...., _________ a_zi_a_ło_(_n_i_ek-tó_r_e_p_a_m_i_· ę_t_a_m_y __ w_a tli się po~zu jie spra-

wiedliwości, potrzeba wia
ry w wartość człowieka. 

Jeśt to dojrzałe aktorstwo. 
Marię Moskalewą gra 

OLGA BIELSKA - i zno--
. wu: same pochwały. Może 
trochę zbyt mało jest · w 
niej przerysowania, ostre
go · oznaczenia konturów, 
zbliżenia do granic gro
teski, widocznego w aktor
stwie głównych protagoni
stów - Opani i Pszonia
ka - niemniej jest to bar
dzo dobrze zagrana rola. 
Maria Moskale:wa · Bielskiej 
jest bezwzględna, pozba
wiona skrupułów, twarda 
i nieludzka mimo pozorów, 
jakie stwarza towarzyskie 
obycie i . m~niery wielkiej 
damy. W roli Księcia oglą
damy ANTONIEGO PSZO
NIAKA, który stworzył 

całkowicie odrealnioną po
stać z groteskowego snu. 
Wydaje mi się, że posunął 

· się pół kroku za daleko, 
ale nięzależnie od tego 
wrażenia trzeba przyznać, 

że przyjętą koncepcję po-· 
staci przeprowadził z ta
lentem i rzadką konsek
wencją. W epizodycznej ror 
li Pułkownikowej błysnę7 

ła KRYSTYNA KOŁO

DZIEJCZYK, Zinę, 

Marii Moskalewej . gr . 
WIESŁAW A , NIEMYSK ; 
Nastazję EWA 
ZLOWSKA. (EL. 


