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tacz ulicy (Kazimierz Rowiński). 

Q I L cy' n L t Sztuka zagrana była bar-u ll Y e g ll dzo nierówno. Kapitalną po-

w Teatrze Ziemi Gdańskiej 1 r~=Ci~~;~rF::;z~r~ 
„..., _____ , sentymentalną i szlachetną, 

acz trochę nie z tego świaN IKT nie jest prorokiemlskie dotąd 111ie zdobyło się ta była wyjątkowo tym ra-
we wlaS111ej ojczyźnie? na napisanie utworu, który zem dobra Anna Pasiutów

Lucyna Legut, po premierze byłby godny wystawienia na na. Przekonywającą sylwet
swej „bajki dla dzieci i do- jego scenach. Kto ma rację? kę artysty malarza namalo
roslych" - „Złodziej serc" Znów chciałoby się zacyto- wal - . żeby się wyrazić pla 

, w Teatrze „Wybrzeże" w wać przysłowne o proroku i s.tycznie - Zbigniew Gaw-
11960 r. 111ie zgodziła się z za ojczyźnie, ale nie wiemy roński. Reszta grających, al
l rzutami wybrzeżowych recen przecież, czy, kto i jakie wy- bo była przeciętnie popraw
i zentów (w tym i niżej podpi suwał propozycje kierowni- na. albo ... nieporozumieniem, 
i sianego) i - widać wierząc ctwu Teatru „Wybrzeże", a jak choćby żona zieleniarza, 
Iw przysłowie, które myśmy więc o racji tej lub drugiej która aparycją, kostiumem, 
I zaopatrzyli w znak zapyta- strony sądzić możemy tylko gestem i głos.em tworzyła po 
jnia - w rozmowie ze wspól po wartościach „Ziel~niarzy". stać pięknej damy, a nie to-
1pracow1Il'ikami warszawskiej U TWÓR na pewno ma warzyszki życia przekupnia. 
„Współczesności" użyła sło- wiele zalet. Aluzyjny, Ewa Nahllk namalowała 
wa dintojra. Publiczność u- metaforyczny nawet, walczy uroczy zakątek zabytkowego 
wierzyła jednak recenzen- z małostkowością ludzką, nie zaułka miejskiego. 
tom, bo na „Złodzieja serc" raz przeradzającą s.ię w pod Do reżysera (Marla Chode
nie chodziła i s7.ltuka zeszła łość, jest pełen liryzmu, a eka) mam pretensję właśnie 
z a,fisrza. siprawę godności ludzkiej, dą za ów nierówny poziom ak-

Ale to było dawno. Nową żenia do czegoś piękniejsze- torski, który - moim ~da
sztukę Luc)'lny Legut .,Ziele- go niż codzienność, lepszego niem - można było skorygo 
niarze - obywatele świata" niż powszednie życie stawia wać. 
zrealizował Te,atr Ziemi jako wartość zasadniczą. A LE tym omówiemem 
Gdańskiej i po raz pierwszy Pokazuje te sprawy na tle przedstawienia nie odpo 
Przed tygodniem zagrał w I niewielkiego zaułka w jakimś .ed . 1 .ed . 

, . . . mieście, gdzie zieleniarz (Ju- wi zia em J noz:iacz~1e n~ 
Kosc1erzyn1e. Tak więc to liusz Przybylski) sprzedaje pytanie, czy „Zieleniarzy 
powiatowe mia&to, zna!Ile ze przed swym domem warzywa, warto było wystawiać? Za
swego bardzo pozytywnego przeżywając równocześnie ple· pewne tworzywa tekstowego 

ku d _,_,_, klo domowych nieporozumień z . . 
stosun . do g ar""1'!1eg? zes- pogardzającą nim żoną (Tere· rue ma tu zbyt duzo, ale d.o
połu obJazdowego. mo:ze za- sa Lepkowska), rzefoik z na- syć, aby aktorzy o wybit
pisać do swych k.r<mik kul- przeciwka handluje swymi wy- niejszych talentach mogli 
turalnych iż na scenie w ko robaml, wodzony na pokuszenie wykreować ciekawe postacie 

. . ' przez sąsiadki (Ireneusz Kara- . 
Ścierskim Domu Kultury od mon), gdzie wścibskie babsko sceniczne, które w sumie 
byla się prapremiera poi- (Maria Gerhard) maltretuje nie- stworzyłyby interesujące 
sklej sztuki teatralnej. Bąd:! dorozwlniętą umysłow~>. ale o przeds.tawienie A więc war-

ź d · yt szlachetnym sercu Rózę (Anna · 
co b<;ld - ~zy zaszcz · Pasiutówna), a na tarasie ka- to byłoby zaryzykować. 

I Jeszcze Jeden aspekt. wlarnt króluje kelnerka (Hele- · 

'· ·Marek DULĘBA ·· Teatr Ziemi Gdańslciej, wy- na sztark-Wizlło) I zbierają się 
stawiając Zieleniarzy" Lu- artyści, a wśród plc!1 malarz 

L. t" d • ,_. · (Zbigniew Gawronsk1), który cyny egu . g ans.t\.ieJ prze-
cież literatkli (dodajmy na
wiasem nie tylko dramatopi
sarki, ale też autorkń utwo
rów prozatorskich. malarki i 
akltocki w jecł ej o bie)... 
podjął dyskusję z T atre~ 
.,Wybrzeże", kt y parci 
i od dawna twi rdzi (moi 
od porażiki .. Zlodz ei re"?) 
że nasze środowi pisar 


