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l..----------------------1111ości i gęstej mgły 
kapitulowałem jak 
problem postawiony 
:vlichała Misiornego. 

- zre
w yżei 
przez „S·pisek Miityldy" 

Kazimierza Barnasia 
w Teatrze Z emi Gdańsk e; 

Michal Misiorn11 twier-

1 

dzi w „Literach", ie 
Teatr Ziemi Gdańskiej 
należ11 zamknąć, yd11ż pu 
ziom art11st11czny tego 
teatru. - jego zdaniem 
- jest żenu.jąc11. D11rek
tor Walerian Lachnitt w 
odpowiedzi oglasza w vro 
gramie przedstawienia 
„Spisek Mat11ldy" kilka
naście entu.zjast11czn11ch 
wypowiedzi widzów, któ
rzy nadeslali je na tea
:raln11 plebisc11t, maiącJJ 
ocenić i w11brać najlep
sze przedstawienia dwó.:h 
ostatnich sezonów. A 
prawda chyba leży po 
środku. Warunki, w ja
kich pmcu.ie Teatr Zie
mi Gdańskiej są trudne 
i nieporównywalne wpraw 
dzie z warunkami pracu 
choćby Teatru „W11brze
że, ale entuzjazmtJwać się 
osiągnięciami artust11cz
n11mi tego · pierwszego, 
to w11raźne nieporozu
mienie. · Tym niemniei 
rola kulturalna, jakq 
spelnia na gclnir,•'.·1pj pro 
wincji, jest wcale nie
mała, a poważne potrak
towanie wniosku, w11su
niętego w „Literac1i", 
PTZJJniosloby nievoweto-

waną szkodę ku.Lturze mu 
lych miast, miasteczek, 
osad i wsi Kaszub, Kocie 
wia, Powiśla i Zuiaw, do 
których docierają - nie
raz w wielkim trudzie -
aktorz11 i personel tech
niczny Teatru Ziemi 
Gdańskiej, wyłącznie gra 
jącego - jak to się mó
wi - w objnzdach. 

Z ~ mogłoby byl' lepiej 
i z tym poziomem ar

tystycznym? Zapew"le Błę
C!Y repertuarowe, nie naj
właściwsze zestawiE"nia ze
społu aktorskiego, a"lgażo
wanie nie zawsze reżyse
rów wysokiej klasy - ileż 
to razy i pn:y iluż olrn
zjach wytykaliśmy kierow
nictwu. Lecz także wielo
krotnie podziwialiśmy war
tość zupełnie przyzwoitych 
przedstawień I odważne się
ganie do najcelniejszych 
dzieł naszeJ i obcej dra
maturgii. 

Zajmijmy się jednak 
ostatnim przedstawieniem 
Teatru Ziemi GdaMkiej -
,;Spiskiem Matvldy" Kazi· 
mlerza Barnasia. 
Oglądałem spektakl w 

Kartuzach I właśnie wra
cając pó:!:nym wieczorem do 
trójmiasta - wśród ciem-

Fot. T. Link 

Barnaś - choć nic jes1 
bez zasług dla spraw arty
Śtycznych tró.imi„sta gdz!e 
zaraz po wojnie org:mi1.ow3J 
i.ycie kulturalne, a następ· 
nie \npółpracował z Iwo 
GallPm w Teatrze , Wvbrze. 
że" jako kiercwnik literac
ki (wystawił tu te~ pr1-
•Jrcmierę S\vej sztuki z ży 
cin lotników polskirh w 
Anglii „Trasa") - ~a pew
no nie jest Molierem 

„Spisek Matyldy" to far 
s::i, która chwilami ma pre· 
tensje do knmediowrgr· roz· 
w ażania jakicM pnw„iniei· 
szych zagatinień. ZP.:'ldnoM 
'!loszonych teorii z r.rakty 
ką żyria n~ co dzień. Dzien · 
n;karz głoszący w swycl
artykulfłrh i felietn:iach ró'i 
ne bndujące prawdy. ban· 
krnt11 ie, gdy sta.iP mu na 
drorl"l'.P P'~kna kobi~ta? Ni
bv takie jest założenie, ale 
W"\lka słów z czynami. czy 
te7 zasad mor„lnvch z ich 
rea!i:tacją jakoś rozlatuje siP 
w farsowych sytuacjach. 
które pod zn:iklem zapyta
nia stawiają cały sens za
mierzeń autora. 

• 
Ale przedstawienie ratuje 

wdzięk I uroda Matyldy (Hele
na Sztark-Wi11ło), syrnp~tvcm~ 
<yJ'wntlca redaktora W!toMo 
((Zbit~niew Gawroński) I żywio
łowość Rufina (Ireneusz Kara· 
mon), z l<tóryml współgrają 1 

dutą dozą or7ekonanla w to . 
co mówią: aktnrka Lena (Marfo 
Gerhard), ptekna pani Jadzia 
(Teresa Lepkowska) I aż naz
byt niesforny Jędrek (Zygmu'11 
Tadeusiak) 

Reżyser „Spisku Matyldy" 
Janłna Ors~a-Łukasicwicz na
dała przedstnwlenlu dość wart
kie t-"''pn. które, niestety, nic 
potrafiło zlikwlrlować 2<l-m!nu
:owe.io op6folenia, SP'>WOdowa-

1 

·tego.„ s!owP.m wstępnym o 
bihp. Poucrnjący skądin:i<' 

wykład, zaprawdę nie nadawa! 
się jako prolog do farsy, 

Scenografię kolorowi\ \ pod . 
kreślaJąca knstlumaml zgrabne 
figury ;iktorek przygotow'1la 
Danuta Pogorzelska. 

Jaka więc reasumpcja? Tę 
pqzycję w repertuarze moż
na sohie było podarować. 
Robota , aktorska natomiast 
'.asłlą-;ujc na skromną po
·b \'::t l e; . 

. Mare~_.J>,ULĘBĄ i 


