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UDANA PREMIERA A SCENlE KAMERALNEJ 

·· SEN' · ~, 
11 · . ' . SIĘGIA-' 

Ta. lnsc.enlzacj~ ~o. ,iapewnlonł _powodz~nł•• a 
tym samym Sceno Kame\alna T.tatru $lg· 
~ 1rekwencję. Mowfl 

o .najnowszej realizacji scenieznej utworu, który rue fi
guruje w rejestrze klosycz. · nych szt~~ teatralnych, lecz 

_został zaadaptowany na scenę. Jest nim opowiadanie 
·Fiodora Dostojewskiego 8~· w ekładzie I adap
tacji lldU Zamkow. W Katowicach · . reżyserował go z 
ujmującą lekkością, będącą wyraze , nieskrywane) te
la~nej dy~cypUny gry aktorskiej - Józef Czerneck~ 

l'enże „dyrygent•• spe
ktaklu majac do" dyspo
zycji niewielką prze
strzeń sceniczną zaanga
tował do przedstawienia 

. tylko 11 aktorów, acz 
ilość wykonawców · jest 
tu dowolna i . nie n.aj„ 
istotniejsza. Ważne, żeby 
stworzyć teatr, ów·· po
wiew iluzji, oddać istotę 
1 treść opowiadania o 
prawie baśniowej fabule, 
ważne, aby wywołać kli· 
mat, . jaki en1anuje s 
utworu - słowem: wy
w<>lać pożada.ą.y · · efekt. 

· Reżyser wydobył ze 
„Snu" . ową . rosyjskoś~ 
(acb te i·osy jskie · roman- · 

• se), jak .':; -µiepow.ta:rZ3fną 
· atmosfc1' trag1k<>m1cz
ności niałoniiasteczko
wego ś , iata. Ale nie o 
karykat ralne Ukazanie 
obrazkó z prowincji 
wszak chodzi, lecz o 
sztuczn ć zachował\ 
ludzi towarzystwa 
przybi ;ijących dla ma
terialny h zysków różne 
maski.~Ten stary jak 
świat mechanizm psy· 
cholog .ny działa ł fun• 
kcjonuj bez zastrzeżeń. ..... 
BC> bołl.aterowie „snu11 

żyją w ·przestrzeni swych · 
wielkich pragnień i ubo-
1ich m<iżliwości. 
Tę nijaką · :szarą "' egzy„ 

stencję · chca . zmienić~ · ale 
'jak? roto .)w domu Ma
tii Moskalewy, „pierw-

;.S'Lej damy" w Mordaso
wie~ zjawia się nieocze
kiwany gość - bogaty 
Ksiażę. Szacowna dama 
podejmuje próbę . ożenie.• 
nia starego i zdziwacz·a
łego · arystokraty z jej 
córka - uroczą Zina. 
',J'kana jest misterna in
tryg a, która sprowadza 
matrymonialne ' zabiegi 
przebiegłej Moskalewy 
do nieoczekiwanego fi
nału. A więc jak w baj
ce. Końca fabuły jednak 
Die zdradzam, tym sa
mym intrygując , Czytel
nika i zachęcając go do 
obejrzenia tego jędrnego, 
dobrego przedstawienia. 
Jest w tym spektaklu 
kilka ~ysłów insceni
zatorsk1ch na nieco wię
kszą scenę i kilka świet
nych · rozwiązań drama-. 
turgicznych. 

Lecz widowiskow~~ 
ł zabawność leży tu 
gł6wp.ie w skondensowa
niu scen, " sprowadzając 

każde ujęcie, jakbyśmy 
powie ieli językiem fil
mo - d<> wymiaru 
syntez · tiu konkretnie 
ludzkie: natury. Podkre
ślić na ży doskonała grę 
całego espołu aktorskie
go. Ponad innych wybi
jała sił jednakże krea
cja at· zarda Zaorskiego 
(zasług w · tym również 
ćharak . ·yzatorki), któ
ry z p wnćl karykatural
ną ma~·er)•cznościa wcie
lił się iw zdziwaczałego 
Księcia .. Samo jego wyl
śćie ju wywołuje salwy 

śmiechu. I tę rolę aktor 
ten może . zallciyć do 
swych scenicznych sukce
sów. 'Jego godną - partner
ką stała się Stanisława 
ł..opuszańska, a raczej 

_odtwarzana przez nią 
energiczna, wyrachowa„ 

'na "ińtrygan,tlą. pl<?tltar
ka .:... Maria Moskale-Wa, 
chciwa, · prźebiegła 'jak 
jej przyjaciółki. Pani 

. Stanisława zagrała wręcz 
brawurowo. .. potw:ter4za

. jąc raz jeszcze swój ak-
torski . talent. · 
· · Mbska:lewa w 'jej · in-

F~aqment spektaklu: oto pojawia się on __: ''!''1'11 
i .t:dziw~czał11 Ksiq~ę. ·Fąto: S~etan P. K11z1el 

terpme acji i pozostałe 
„dam z towarzystwa" 
- kownikowa . (Kry-
styna \ . Moll), Natalia 
(Anna I Gołębiowska) I 
Prokutatorowa (Maria 
Stoko\V,ska - Misiu.rkie- , 
wicz) ;-- to nikczemnice. · 
zdolne zniszczyć każdą 
wartoś~ .. t' na . tym tle, a 
raczej r wśród ' nich, ona · 
- Z~ · (Maria Meyer) 
na poły liryczna, roman-

t·y . .czn. ~~_., k~óra jed .. n. ~kże . pod. , res]ą środO'-';ISka · 
wyzby a Się młodzień-

.. czy eh 11deałów. „ Ciekawą 
f>ostać łPawła, ponoszące
go w rezultacie przemy- ". 

. . -ślnych ;tPOczynań fia~o -
wymodelował . Jacenty 
lędrusik. . 
· Twórbzyrtia scenogra-

fii. bar~zo oszczędnej (bo 
dekoraE· e są tu nie naj
ważnie, e) zaprojekto
wała nna Franta. W 
gronie f'ea1iz'ator6w znaj
dują s14f jeszcze Halina 
Kalino\t.ska. (ópracowa
nie wQkalne) i Henryk 
Konwi~ki (układ tań
ców). 1 

Doda4 jednak trzeba, 
że teatralne walory za
wdzię~ „Sen" głównie 
adaptae~i Lidii . Zamkow 
oraz I konsekwentnej 
konwencji reżyserskiej 
.Józefa Cserneekie~e. 
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