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PRZECZYTAŁEM kiedyś W 
„Trybunie Ludu" takie uwa-
gi Romana Szydłowskiego o 
teatrze w Gorzowie: Rozhi-

nowi udało się przenieść i zacho-
ruac entuz)izm studenckiego teatru. 
Zespól, którym obecnie kieruje, ma 
wszelkie znamiona sceny walczące 
a jego uczestnikom chodzi na pew-
no nie tylko o to, aby mieć etat• 
Świeżość młodego teatru uderza 
więc przede wszystkim w jego 
przedstawieniach. Można by zgłosić 
do poszczególnych przedstawień ta-
kie czy inne zastrzezenia.~ Ale zaw-
sze wyczuwa się żarliwość, która 
jest cenną wartością w pracy każ-
dego teatru, pragnącego nawiązać 
rozmowę ze swymi widzami. 

Ponieważ w ostatnich kilkunastu 
miesiącach znalazłem kilka zbliżo-
nych opinii, postanowiłem zobaczyć 
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Rozhin 
w 
Gorzowie 
Andrzeja Rozhin a w roi! dyrektora 
teatru dramatycznego w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Długo będę wspominał pierwszy 
kontakt z Gorzowem. Oto pani z in-
formacji dworcowej nie dość, że na-
rysowała mi trasę prowadzącą do te-
atru, to jeszcze pozwoliła na skorzy-
stanie ze s ł u ż b o w e g o telefonu. 
Polubiłem egzotykę tego miasta. 

Po wyjściu z dworca rzuciłem o-
kiem na schematyczny plan Gorzowa, 
wymalowany na sporej i lekko ku 
ziemi pochylonej planszy, lecz nie 
zdało to się na nic, bo jakieś nerwo-
we dłonie powyrywały z planu dre-
wienka symbolizujące różne ważne 
obiekty i instytucje. Przykra spra-
wa, bo miasto 'liczy prawie 90 ty-
sięcy mieszkańców, a nie każdy 
przybysz posiada złote guziki na 
granatowym płaszczu, zyskujące sym-
patię pań z informacji dworcowych. 

Pierwszym sygnałem bliskości te-
atru okazała się wielka plansza przy-
bita do ślepej ściany piętrowego bo-
da j budynku. Przedstawiała ona spo-
ry cycuszek — przepraszam, ale jest 
to najlepsze określenie owej formy 
— który erotycznie uciskał „okoję-
zykfaceta", czyli przedziwną kombi-
nację różnych biologicznych detali. 
Stosowne napisy wyjaśniły sprawę: 
była to reklama przedstawienia 
„Aktu przerywanego" Różewicza, 
wykoncypowana przez Andrzeja 
Krauzego, jednego z s i l n y c h ry-
sowników stajni ..Szpilki". Obok tej 
sugestywnej zachęty do odwiedzin 
teatru widniała inna plansza, przed-
stawiająca repertuar sceny Rozhina. 
Oto tytuły, które zanotowałem: 

„Łaźnia" Majakowskiego, „Karabi-
ny" Grochowiaka, „Dewajtis" Ro-
dziewiczówny, „Przebudzenie się 

wiosny" Wedekinda, „Igraszki z diab-
łem" Dry, „Wesele drobnomieszcza-
nina" Brechta, „Rozstanie w czerw-
cu" Wampiłowa... No, no, to się roz-
huśtali — pomyślałem z pewną za-
zdrością. 

Jak się za chwilę okazało. Pań-
stwowy Teatr im. J. Osterwy mieś-
cił się przy ulicy Teatralnej, ale tyl-
ko częściowo, niby-doryckim porty-
kiem z pustym tympanonem przy-
pominał wzorcowy obiekt do odgry-
wania sztuk scenicznych. Przy od-
robinie wyobraźni i dobrej woli 
można uznać go za jednopiętrowy, 
ale dużo życzliwości trzeba, aby sie-
dziby Melpomeny dopatrzyć się w 
czymś, co wygląda jak harcówka czy 
świetlica w średnio zamożnym za-
kładzie przemysłowym. To wrażenie 
potęgowały girlandy różnokoloro-
wych żarówek, zwisające nad wejś-
ciem — Btfg raczy wiedzieć, co za ge-
niusz od form przestrzennych wy-
myślił taką dekorację. Wszedłem. 

I od razu, na schodach, zobaczy-
łem fotografię jakiegoś znajomego 
faceta, który okiem skupionym lu-
strował przechodzących. No tak. to 
było zdłęcie Sylwestra Woronieckie-
go, który nieźle sobie poczynał na 
lubelskiej scenie, kreował rolę Kon-
rada w inscenizacji III części „Dzia-
dów", zbierając pochwały widowni 
oraz reżysera tego przedstawienia, 
Adama Hanuszkiewicza. A potem 
przybył do Gorzowa wraz z Rozhi-
nem. 

Liczne zdjęcia wypełniał? foyer 
balkonu, na pierwszym piętrzę bu-
dynku. gdzie dotarłem nie nagabywa-
ny pytaniami: ,.A do kogo idzie, a 
czego szuka", które miałem okazję 
usłyszeć w bardziej znajomych mi 
teatrach. To zresztą nie były zdję-
cia dekoracyjno-reklamowe, lecz 
zwarta wystawa przedstawiająca 
dziele 1 dorobek sceny gorzowskiej, 
założonej już w 1045 roku 1 ochrzczo-
nej wówczas imieniem Józefa Ko-
rzeni owskieco. Równocześnie otwar-
to w mieście muzeum; znajduje się 
ono — sprawdziłem później — w 
sympatycznym pałacyku secesyjnym, 
otoczonym ogrodem botanicznym i 
sąsiadującym z nowym kinem „Ko-
P^nlk" . podobnym do lubelskiego 
„Kosmosu". 

Wspomnianą ekspozycję otwierała 
fotokopia pisma gratulacyjnego, Ja-

kie przed laty skierował do Teatru 
Miejskiego prezydent Bierut. Nie 
częsty to przypadek, aby głowa pań-
stwa osobiście słała życzenia pro-
wincjonalnej, było nie było, scenie, 
przytoczmy zatem treść pisma: Z 
okazji otwarcia pierwszego polskiego 
teatru na Odzyskanej Ziemi Lubu-
skiej przesyłam Zespołowi Teatru 
tyczenia pomyślnej pracy nad umac-
nianiem Sztuki l Kultury polskiej 
wir ód ludności Ziem Odzyskanych 
dla tym silniejszeoo powiązania ich 
z Macierzą. Zwróćmy też uwagę, że 
słowa „Sztuka" czy „Kultura" pisało 
się wówczas z dużej litery. Oh, nie-
gdysiejsze śniegi... 

„Boguś nie śpij!", nagle dotarł do 
mnie głos tyle znajomy, co katego-
ryczny w tonie, głos, przed którym 
lekko drżeli aktywiści lubelskiego 
„Gongu-2". Wszedłem na balkon: 
tak. w pierwszym rzędzie parteru 
siedział Andrzej Rozhin, przyodzia-
ny w kurteczkę koloru bodaj khaki, 
szamerowana licznymi guzikami z 
Jasnego metalu. 

„Niewyspany Jestem", tłumaczył 
się wysoki i barczysty aktor, podno-
sząc głowę ze stołu nakrytego zie-
lonym suknem, przy którym sado-
wiło się właśnie kilkoro innych ak-
torów. Była to próba „Przebudzenia 
się wiosny", rzadko grywanej sztuki 
Franka Wedekinda z 1891 roku, dra-
maturga niemieckiego, który, jak na 
swoje czasy, dość ostro eksponował 
tematyką erotyczną, obrażając zac-
nych ludzi ze sfer mieszczańskich. 
W ogóle Wedekind był człowiekiem 
rzutkim, komponował piosenki 1 sam 
Je wykonywał w kabaretach, które 
były Jego drugim domem. 

Aktorzy dialogują, monolog pły-
nie ze sceny i wszystko Jest normal-
nie, teatralnie. Aż coś się dzieje no-
wego na tych deskach w dole, Jakiś 
żywszy rytm się odzywa: to do akcji 
wchodzi Jan Wojciech Krzyszczak. 
Mój Boże, nie potrzeba znać się na 
teatrze, na sztuce aktorskiej, aby 
rozpoznać w tej postaci osobowość 
twórczą wielkiego formatu. Krzysz-
czak wstaje gwałtownie, zrzuca tecz-
kę z Jakimiś papierami I Jak kot 
sprężysty przechodzi przez scenę — 
nic nie mówi, ale Inicjuje akcję 
tak wymowną i sugestywną, że Już 
jesteśmy w środku sprawy, Jut w 
niej uczestniczymy. 

„Po co te naturalistyczne efekty 
akustyczne?!", pyta z niesmakiem 
jakaś młoda kobieta, siedząca nieda-

leko i chyba zajmująca się dźwię-
kiem. Rabach! — ktoś przewróci! 
się, nie ulega kwestii, w kabinie 
projekcyjnej, która za moimi pleca-
mi. 

Widownia liczy około 400 miejsc 
pluszowych, wygodnych. W ogóle 
wnętrze tego teatru, gdzie przed 
wojną produkował się podobno ja-
kiś kabaret, jest bardzo kameralne, 
przytulne, jak buduar może. Trochę 
secesji, trochę eklektycznych ozdó-
bek, a wokół centralnego żyrandola 
— plafon wielki i okrągły przedsta-
wia muzy i inne damy artystyczne 
w trakcie różnych zajęć szlachet-
nych, j ak : pląsanie, malowanie obra-
zów, muzykowanie na lirze etc. Ale 
co to?! Tak, w tej kilkadziesiąt lat 
liczącej polichromii znajduję projek-
cyjny aparat filmowy, przypominają-
cy sprzęt używany w kinematografii 
pierwszych dziesięcioleci naszego stu-
lecia. X muza na suficie gorzowskie-
go teatru wcale nieźle wygląda w 
towarzystwie klasycznym, ale w Ja-
kich okolicznościach została tam 
wprowadzona ? 

Sekretariat dyrekcji: przy maszy-
nie do pisania pani Romana Ko-
bus — znamy się z rozmów telefo-
nicznych — urzędująca tu ta j od 
196fl roku, a za zasłoną na sznurku, 
oddzielającą kawałek teeo małego 
pomieszczenia, jeszcze Jedna pani, 
która okazuje się być konsultantem 
literackim teatru. Jadwiga Wilanow-
ska wcześniej pracowała w Szczeci-
nie i Kaliszu, w Gorzowie przebywa 
od Jesieni minionego roku oddalać 
się lekturze tekstów dramaturgicz-
nych w celach profesjonalnych. 

Przechodzimy do gabinetu dyrek-
tora Rozhina. który nadal na pró-
bie: ściany pokoiku obito tkanina w 
delikatny wzorek, na nich zawleczo-
no kilka plakatów ora? fotograficz-
ny portret Konrada Swlnnrskl^co w 
bosato profilowanej ramie. Wielki 
człowiek polskiego teatru soocla^a 
w kierunku biurka szefa gorzow-
skiej sceny... 

„Co słychać w Lublinie?", pyta na 
wsteole Andrzej Rozhin. mocno ści-
skninr dłoń rodaka. „Rótnle". odno-
wiadam zgodnie z prawdą. Po pięt-
nastu minutach reżyser wraca na 
widownię, kontynuując próbę, która 
trwa Już sześć godzin I zgodnie z 
zasadą wprowadzona przez Rozhina 
otwarta jest dla publiczności. Uma-
wiamy się na wieczór. ..Pani Jadwi-
go, proszę podialogować z gościem". 
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Pismo Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. 
Założyciele: Kazimierz Andrzej Jaworski i Zenon Waśniewski. 
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