
„P~sa" 

W AKACJE W PEŁNI. Zasłużone 
go odpoczynku za.żywają również 
aktorzy naszych obu lubuskich te
atrów, Sezon w. zasadzie można u
znać za zamknięty i dokonać ja
kiegoś repertuarowego resimć. Tę 
przyjemność teatralnego podsumo
wania zostawiam sobie jednak do 
następnego numeru, tym bardziej, 
że dżisiaj winien jestem moim czy 
telnikom omó'wienie ostatniej pre
miiery Państwowego Teatru Ziemi 
Lubuskiej. Reprezentowanie jej w 
aż Wi numerze sierpniowym ,,Nadod 
rza" usprawiedliwiam tym, że po 
kłlku przedstawieniach granych w 
okresie przedwakacyjnym, teatr ma 
zamiar „eksploia.tować" tę sztukę 
dopiero teraz, 
Pozycją kończącą sezon zielono

górskiego PTZL-u była pra.premie
ra komedii Jana Pawła Gawlika 
„Pokusa". Autora, młodego krakow 
skiego dramaturga zna już nasza pu 
,bliczmść zielonogórska z bardzo 
i.Interesującego debiutu jaki miał 

przed rokiem na deskach naszej 
~reny. 7.aprezentowany wówczas 
.,Portret" wzbudził zainteresowanie 

nie tylko ciekawą koncepcją dra
maturgiczną ale i pełną inwencji 
robotą reżyserską Jerzego Hofmana, 
jak również dobrym wykonaniem 
aktorskim. Ta suma pozytywów zna 
lazła zresztą pokrycie na ubiegło
rocznym Festiwalu Wrocławskim, 
na którym PTZL za całość przed
stawionych sztuk otrzymał zaszczy 
tną nagrodę Ministra Kultury I 
Sztuki, l'liszę o tym na ma.rginesie 
nowej pra.premlery 1tego samego 
autora m. in. 

0

dlatego, aby podkre
ślić, że zielonogórski Teatr ma na 
ogół „cfobrą rękę" przy wyborze 
flebintów. Pokazana nam ostatnio 
„Pokusa" jest tylko tego kolejnym 
dowodem. 

Fa.kt wysta.wienia dwóch sztuk 
tego samego a.utora i to w niezbyt 
odledym czasie, aż urowokuje do 
przeprowadzenia jaJkłchś porównań 
na temat linii rozwojowej młodego 
autora. Skorzystanie z tej okazji 
byłoby jednak zbyt nielojalne wp
bec dramatu•ga, który w między
czasie napisał jeszcze jedną sztukę 
,,Tor", ale do tej pory nie wysta
wioną. Biorąc pod uwagę jednak do 
tvchczaSO'-""' dorobek sądzę, że mo
żemy z dużym zainteresowaniem 
czekać na dalsze pozycje, tym bar
dziej, że jak widać z dotychczaso
wych tematem właściwym Gawli
kowi jest próba pokazywania sta
rych konfliktów w now:ym ~pół

czesnym oświetleniu. W wielowąt
llmwym „Portrecie" teim·atem był 
człowiek ukazany na tle swego ży
ciorysu warunkowanego konkretną 
rzeczyw,lstośclą, w „Pokusie" autor 
skupia swą uwagę na rodzinie, cho
ciaż typowej i zwycza.jne.i, to jed
nak pokazanej Inaczej, niejako we 
wnętrzu Intymniejszym od tei;o, ja 
kie stwarzają cztery ściany. 

Fabula „Pokusy" jest prowokują
co prosta., graniczy nawet z bana
łem. Tradycyjny i o~rany już w: te
atrze trójkąt zna.lazł tu jeszcze je
dno sceniczne wcielenie, Jest mąż, 
starzejąca się żona oraz młoda, 
bez przesądów sekreta.rka. Czy 
można wymyśleć ,coś prostszego. 
Byłoby jednak błędem patrzeć 
na tę sztukę tylko od tej 
strony, Pod pozorem sytW1-Cji pra
wie, że typowych, kryją się zamie
rzenia o wiele ambitnie ze, Ta ko 
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media z psychologicznym morałem 
ujmuje w scenicznym skróeie wiele 
spraw współczesnego życia, formu
łuje wiele drażliwych nawet pytań 
i chociaż sama nie daje jednozna
cznej odpowiedzi, prowokuje do 
\\nioskowania opartego na samo
dzielnym już wnioskowaniu każde
go widza. Zagadnienie „samotno
ści we dwoje" przyczyna wielu mó 
wiąc delikatnie nieporozumień mal 
żeńskich, znajduje w tej sztuce pró 
bę ukazania źródeł na przykładach 
wziętych z życia, podsłuchanych 
niejako przez ścianę, Sztukę w bu
dowie sytuacji, konstrukcji dialo
gów cechuje duży autentyzm, je
dnak jej metodą dotarcia do widza 
nie jest „szarpanie sumień", takiej 
lub innej wartości, psychologizm, 
lecz raczej to czym w pełni dyspo
nuje każda. komedia. ,,Pokusa" jest 
sztuką na pewno interesującą, cho
ciaż jej racje należą do dyskusy1-
nych, jaka zresztą sztuka obycza
jowa, jeśli jest również odważna, 
nie jest dyskusyjna. Wielka jednak 
szkoda, że w zielonogórskiej inter
pretacji dyskusyjnym wydaje mi 
się rónnież kształt nadany tej po
zycji przez reżysera. Moim zdaniem 
odczytlnie utworu poszło w. zupeł
nie innym kierunku niż chciał sam 
autor, wyra.żnie nazywający swój 
utwór komedią. 

„Pokusa" w reżyserii Marii Stra
szewskiej to sztulka stojąca na po
graniczu dramatu psychologiczne
go, z całym jego wręcz Ibsenow
skim klimatem. Potraktowana na 
poważnie ujun1ia, co tu dużo mó
w1c, szere braków natury drama
turgicznej, chowanych zręcznie za 
t. zw. skrót i filmowe traktowanie 
scen I scenek. Rozumiem, że za ta
kim wyborem koncepcji przema
wiał temat, za komedią na.tomiast 
jedynie sytuacje. Cóż jednak robić, 
jeśli całość dramatem nie jest, roz
ciąganie czegoś na siłę grozi zerwa 
niem kręgosłupa. Sądzę, że całość 
nic by nie straciła na swoich am-

bicjach społecznych, gdyby bardziej 
zaw,ierz<>no metodzie ośmieszania a 
nfo „budzenia sumień", :Każda sztu 

. ika ma swój charakter tak jak czło
wiek, trzeba tylko wiedzieć, jak z 
nią postępować. W przeciwnym wy
padku jeśli jest dobrą sztuką bez 
względu na szminki zawsze pokaże 
swoje prawdziwe oblicze. W "-'Y· 
padku „Pokusy" funkcje takiej wła 
~nie szminki spełniała narzucona 
jej przez reżysera śmiertelna powa
g·a. .Jak już wspomniałem, sztukę 
tE: można I tak interpretować, ale 
b-:dzie to zawsze sprzeczne z jej 
J1rzyrodzonym nurtem podskórnym, 
zaznaczającym właściwy charakter 
chociażby w dialogach. 

Autorem scenografii był dobrze 
już znany na zielonogórsklm grun
cie Kazimierz Wiśniak . Surowe i 
syntetyczne w swoim kształcie de
koracje w sposób funkcjonalny or
g·anizowały scenę, dobrze ilustrując 
dominujący w sztuce autorski skrót. 
Scenografia należy do dobrych 

stron zielonogórskiej prapremiery. 
Autorsko sztukę przygotowano w 

dwu obsadach. W przedsta.wienlu 
premierowym występowali: Halina 
Win!arska, Barbara Zgorzalewlcz i 
Józef Fryźlewicz. ,,Trójkąt" ten do
brany był pod każdym względem 
natomiast szczególnie podobać się' 
mogła sekretarka, bardzo ciekawie 
opr~cowana przez Barbarę Zgorza
lew1cz. Ta wersja „Pokusy" zagra
ła sztukę ,ipsychologicznie" stąd 
może niektóre sytuacje wypadły 

zbyt s.ztywno. J. Fryźlewicz dobry 
w obu swych wcieleniach, domo
wym i biurowym, chociaż chwila
mi nadużywający zbyt wielkiego 
koturnu. Halina Winiarska jak 
zwykle zaciekawiająca, stanowczo 
jednak lepsza w czasie swej sce
nicznej młodości. Drugą obsa
dę stanowili: Anna Wróblów
na, Irena. Grzonka 1 Zdzisław 
Grudzień. I w tym wypadku na 
pierwszym miejscu wymieniłbym 
Sekretarkę, grała ją z lekką mgieł
ką liryzmu Irena Grzonka. A . Wró
blówna jako Ona opanowana i sku
piona, !konsekwentna w budowaniu 
postaci, szczególnie interesująca w 
dialogu ze swą „konkurentką" w 
drugiej części sztuki. Z. Grudzień 
przedstawił jak gdyby inną pro· 
pozycję potraktoWania bohatera 
sztuki, polegającą na unikaniu 
psychologizmów. Z tego też wzglę 
o wiele lepszy był w scenach biu
rowych, n. b. najlepszych w sa
mej sztuce pod względem drama
turgicznym. 

Jak już wspomniałem „Pokusą" 
Gawlika PTZL kończy swój praco
wity sezon. 12 premier w ciągu 
jednego roku, w tym 6 prapremier 
polskich i obcych potwierdza zasa
dę, że nasz teatr i w tym sezonie 
nie zrezygnował ze swych długolet
nich ambicji artystycznych. „Po
kusa" jako nowa polska prapremie
ra zasadę tę tylko p0twierdza. 

(ami) 


