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Teatr i wokół teatru 
Teat i . Pina Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

rozpoc i\> y sezon wys ta wi~iem „Ogro 111 a z Tu-
luzy" eo a aisera. A cóż to takiego jest? Ano 
właśnie... edna z naprawde mniei znanych szluk 
orLedstawic1c!a niemieckice;o ekspresjonizmu Na pol
skie sceny trafiła dopiero w tym roku poprzez Teatr
Ziemi Łódzkiej. Cz:vżbv nie było iuż co e;rać? 
Wypoczęty absolutnie po letnich m i esiącach, kiedy 

to wlaściwie ża'dna z in;lytucji kulturalnych te~'> 

PRZECIĘTNIE 
miasta nie usilowala zmącić me-::o życia impul:em do 
myślenia, ciu teatru na p;·em1e1 ę uda.em ~1~ pclen do
brej woli. W i;:otowośc:1 do przyiec1a Lcatralnei propo
zycji. l orzyrnam bel <Jg1 ódek mato mnie to 
w<z.vstko obeslło, a to z wielu istotnych powodów ... 

Przede wszystkim .,011;rod111k z TuluLY'" iuż w swej 
war5tw1t:.' łiterackiei nie ndkrvwa żC1drn·ch nieznanych 
prawd o ctłow1eku czv też o mec:łian11mach między
ludLkich rclac11 Nie •zokuie też fabula choć nihv ele
menty do bulwersowania <a Je5t 01{1 odnik Francois, 
którv deklaruje swa o~romna m1lośĆ' do roslin. Owo 
uczucie jest dla nieen miernikiem czlowieczet'tstwa. Z 
miłości do roslin - iak qm to oodkreśla - wynika 
ie!!o kanon oostęoowania Je<t jeizo żon<> .T:1nlne, któ
ra ok;nu ie sie bvla prost vtutka. co to zerwała ze 
;;woim dotvchcza•owvm żvciem. bo mial:i w sobie na 
to dość sił Przvimuia opce u boizatei wdowv, która 
okazu ie ~ie bvła pracodawczvnia ,Ja;iine. Pani Tco
Phot okazuie sic kobiet.a be7\VZ!!ledna. us1lujr zdobyć 
Franco1sa. co ~ie iei nawet czekio,wn udaje. jednako
woż !!inie z jee-o reki Mordf'rca ndchnd1,i do swoich 
kwiatów. oskarżaiac o zbrodnie .Tanme Proszq" mi 
w.vbaczvć taki sposób relacionowani;i tre.śc1 sztuki. Ale 
inaczej nie potrafię Bo fabula i<ikbv z powieści w 
•. Ekspresiaku" Z tvm. że w takich- powieściach zda
rza się, iż ood oretek<tem pervoetii oań i panów, raz 
mniej, raz bardziei udolnie. pokazuif' <ie splot niesa
mowitych nam1elno~ci T'u ich nie ma' Są. ale.„ nie ma. 
Troche to karkołomne? Ano tak. bo od cza<u. kiedy 
Kaiser żył i tworzvł, · do literatury. także dramatycz-

. ncj dotarło wiele rzeczvwiście nowv<'h rzeny o czło
wieku. Sam nie izdzie indzie.i. tylko właśnie w teatrze 
nie jeden ra7. przecierałem oczv lub też szczerze pro
testowałem. Bo mnie to obchodzilo, o czym chcieli roz
mawiać ze mna twórcv. 

Maria Straszewska. która w Zielonej Gór7.e tę sztu
kę reżyserowała, usiłowala nadać je i jakieś bardziej 
uniwersalne znaczenie. Stad owo budowante postac: 
Francois jakby z narastania w nim namiętności, stąd 
jego wybuchv gniewu, jakby zwiastujące, 1ż w stanie 
silnej emocji stać 11;0 na kroki ostateczne St:id umiej
scowienie akcii w oranżerii pełnej ciepłego koloru 
(ładna scenografi::i Małgorzaty Treutler) Stad też chy
ba postać pani Teophot jest bardziei agresywna niż 
by to wynikało z tekstu. Ale nie wnosi to nic nowe
go do portretu .nas - zjadaczy chleba. Bo wnieść nie 
może, gdyż co by się nie powiedziało. to jednak teatr 
nieba11:atelnie uzależniom- jest od literatury. Ta zaś 
okazała się mocno zwietrzała. 

SzRoda, że żnów przeciętnie. A czas ucie}\:a. 

JAN J. DĘBEK 
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