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IECZĘSTO bywałem 
w teatrze zielonogór-
skim w ostatnich la

tach. Po Marku Okopińskim, 
którego dyrekcja tak twórczo 
zaznaczyła się w dziejach 
sceny lubuskiej, pokusy od
wiedzin malały, sam zaś te
atr stopniowo tracił wypraco
waną pozycję. 

Zmieniła to nastawienie za
powiedź „Maskarady" Jaro
sława Iwaszkiewicza, prz.yl(o
towanej reżysersko przez Ma
rię Straszewsk~. a jedno
c:reśnie inaugurującej nową 
dyrekcję Mirosława Wawrzy
niaka. 

Zielona Góra - to zapewne 
jedno z najczystszych dziś, 
najbardziej iadbanych miast 
w Polsce. Po długo trwają
cym remoncie również ~mach 
Teatru Ziemi Lu1Juskłej, a 
przede wszystkim jego wnę
trze, prezentuje się niespo
dziewanie znakomicie pod 
względem estetykrl, akustyki i 
widzialności. Nieoo zbyt wy
soka jedynie jest scena: nie
dopatrzenie budowlanych 
sprawia, że widzowie z pier
wszych rzędów widzą akto
rów w tzw planie ameryk::iń
skim. od pasa w górę. Za
pewniono mnie. że blad ten 
rychło zostaniie naprawiony. 

Druga niespodzianka - to 
praca zespołu aktorów zielo
nog-órskich. Wciąż jeszcze 
trwa przedziwna dyskusja o 
upadku t;ego rzemiosła arty
stycznego i poszczególnych je-

go sprawności - np. dykcji. 
Oi1:azuje się jednak w prak
tyce, jak wzgędne są konsta
tacje tak:ch rozpraw: gdy 
chce się pracować, gdy reży
ser przywiązuje wagę do sło
wa i jefo podania, wyniki 
przechodzą oczekiwanie. W 
każdym razie dawno nie sły
szałem ze sceny tak czysto, 
tak przy tym starannie wy
powiadanego słowa, jak właś
nie w Zielonej Górze, przy o
kazji ,.Maskarady" A nie jest 
to wcale wpół ~·••ły, 
wsparty gwiazdami il mistrza'
mi: przeciwnie, skromny 
lecz zdolny do· rzetelnej pra
cy. 

TEATC_j 
-----
Wyróżniam w nim specjal

nie Hilarego Kurpanika, któ
ry w roli Aleksandra Puszki
na potrafił wyraziście, a prze
cież dyskretnie zara:rem poka
zać nie jedną, ale może dwie, 
nawet trzy maski postaci, 
skrywające człowieka, męż
czyznę, męża, dworaka i 
zhuntowanęgo weredyka. Nie 
sili slę przy tym aktor grać 
poetę .j jego wielkość, bo te
l;{o nie oczekuje od niego 
Iwa<>ikiewicz, nie jest to też 
możliwe do „pokazania": 
Puszkin w dramacie jest czło
wiekiem, poetą zaś bywa · się 
czasem, na kartce papieru ... 
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Martwi mnie natomiast po
trzeba, jaką odczuwają reży
serzy, by dopisywać niekiedy 
poecie z sztuki Iwaszkiewicza 
wiersze, napisane pr:rez h:sto
rycznego Puszkina (w Zielo
nej Górze poeta cedzi w twarz: 
cesarzow1i sławną parafrazę 
„Exegi monumentum" ... ), a 
innym postaciom - innych 
tekstów (w scenie maskarady 
są wersy ~ „Zenobii Palmu
ry"). 

Jest to właściwie jedyny 
zarzut, jaki kieruję do Marii 
Straszewskiej, która - wraz 
z: scenografj{ą l\fałgorzatą 
Treutler i autorem układu 
ruchu w scenie balu, Lesz
kiem Cza.rnotą - stworzyła 
spektakl czysty, piękny pla
stycznie, z ładnie wyprowa
dzonym wątkiem cierpień 1 
daremnych zrywów bohatera. 
W zespole wyróżniają się 
ponadto Marta Woźniak w ro.. 
li Aleksandrine i Krystyna 
Horodyńska - Idalia, Zdzi
sław Grudzień (w roli cesa
rza ma udane sceny), Jan 
Karow (Łanskoj) i Roman 
Talarczyk. Sporo pracy czeka 
jeszcze Danutę Mreła, która 
- przy dobrych warunkach 
- nie pot„afiła jednak zniu-
ansować zachowań I intonacji 
pięknej NataHe. 

ze premiera 
J. Iwaszkie l

:zaJ!""'-'°rą zapowiedz· 
prologiem lepszej pas 
niegdyś ambitnej s 7. 


