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LATO .i sez on (nygusowo-roz
ryYfkowy) w absol·ut~ej pełni. 
z. nieQa " leje się · .żar. · A zboża 

i trawy żólkinq i po,pieleją. W· So
. po1cie na depta1k·u Mo1nt.e Ca·ssino 
· tlo,zno. W okna.eh wys.taw'owych 

sl<lepów, 'na ws.zyst·kich słu~a·ch i 
płota·cn ulicznych plakaty i afisze 
zachwalające imprezy. Przy takim 

.. , natręctwie . reklanioy.iy)n nawet naj
b'a1rdziej obo.jętny i;dzie „ro·zerwać 
się" . Ja z bogatego wachlana zci· 
baw, ' nie zawsze przyjemnych i po
żytecznych, wyb 'rołe-m MAZOWSZE 
i '' KUCHNIĘ ,, Arhold 'a Weskera.' No " 
DZIEJE GRZECHU w reżyserii Olgi 
Koszuckiej do Teatru , letniego . nie 
pósZ'edłem. · I nie dlatego, iż bym 
się bał grzechu z Olgą. Wystraszy 
łem s.ię konfro~tacji vczonego 
g'upstwa z q:eczywist·ością. Nasi 
kryty.cy zaws.ze wiedzą lepiej (o ·d~ 
·nosi s.ię to oczywiście, do „Dziejów 
grzechu"), lepiej od a.utorów j re· 
ż~serów. Aż 'dziw bierze, że sami 
nie. pi.szą stt1.;1k i nas,tępnie ich n.ie 
reżys·erują . Byłoby czego po1słuchać 
i ·na ·co po1pa1t-rzeć . Wręs,zcie sł .~1w:o 
stało:by się dałem. 

Na MAZOWSZE patrzyłem z za
chwyfem. w tej ma·terii I wo1kalno .
- ta'necznej żaden krytyk nie jest · 
mocny i dlatego rnchwy·t mój był 
czy.sty czyli d.ziew:iczy. · Z.e,s.pół ten 
przeszedł daleką drogę. Od kukają
cej „Kuikułecz1ki 11 w wyró.wnany1ch 
czterech szeregadi i na cztery gło-

s:y . do widowiska w pęd 1 .~ i galo-
pie. Przedtem była stat 

1 
z·na pio.: 

senka w kolorowym kos.1) umie. po 
nie) · w ta·kimz kostium ie i"f, tańczony 
kawoiek i znowu piose~fa' Teraz 
piosen1k~ wypływa z yędl. i galop.u/ 
a pęd 1 galop z · p1o se n,~·1. Co i.ak 
co, ale tym zespołem (td~oż i śLĄ
SKIEM, który · jeszcze ba l1dziej minie 
zachwyca) rnoiemy c(;walić 1 s.ię 
wszędzie. Oto · przykład l{:fnajłepszy) 
na co nos stać w ro·bo,t:le rozryw
kowej, czyli w tak zwan Y,m umilaniu 
ludziom . życia. Ale trz~b9 · praico

" wać, · prócować -i 'iesz·czł ' r.az pra
·cować, proszę artystów! 

Dla Shaikes.pei:lre'a ca ly · świat był 
sceną, dla mnie jes.t oh ku~hnią _ -
rzekł w 1957 roku zag.~iewany na 
zło tego świa ·ta auitor„ .· A , gniew, 
vvziąf się stąd, iż sam był . chłopcem 
kuchennym. O~óż w KUCHNI, z , któ
rą przyjechał do nas na letnie 
występy Teatr Pols1ki z Wrocławia 
Arnold Wesker chce .nas przekom1ć, 
że życie mo.że toczyć się między 
ron·dlami, pątelniami 1 stołem rzeż„ 
nika i świ eżo u.pieczo nymi cia.stka
mi. , Nawet w kuchni wi eł·kiej restau
racji jest cws i miejsce na kłót·nie 

' i miłość. Na marzenia i· nd to, aby 
koled·ze dać w mordę. Na sz.czypa· 
nie kelnerek . draki z szefem, który 
dobrze pia za s.mażeni·e sz,nydi ; 
ła s.tug . Z am jeszcze ty·siąc miejsc, 

któryc m•ożnq to wszystit<:o ·, ro·bić 
1ać . Zgoda 1 • iż nie wszystkie 

są równie ciaSine i niewygodne ia,k 
kuchnia .. Znam1 ale nie powiem, ie 
dla mnie cały świat jest1 'dajmy na 
to1 poleni biwakowym' pod Chału
pami. Byłem tam przed lnem« 
dniami i widziałem, ie ludzie ro
bią tam mniej więcej to samo, co . 
bohaterowie KUCHNI .Wes·kera. Tyle 
że na wtas.ny roch~1in~k i bez sile- , 
nia się na uo,gólnienia filozoficzno 
- moralne. 

Podejr.zewam1 że szanowny autor 
pisał · swoją KUCHNIĘ w' upal1ny 
dzie1i i · w san1o p.oł·udnie. Upały 
jak wiadomo demoibilizują przede 
wszystkim zmysł kr~·ty.cyzmu. O czym ,· 
przekonałem się oso·biście kupują·c . 
tomik LISTÓW MIŁOSNYCH KAZI 
MIERZA ' JUNOSZY-STĘPOWSKIE
GO. To nie jest lektura na upały. 
Chyba, że po.miniemy wstęp i pny
pisy Henryko Szletyńskiego, lepie.j 
jednak czy.toć ten ślicznie wy1dany 
przez PIW tomik w o·kresie dojrze
waniq śliw i 9ruszek1 to Jes.t w ' Sier
pniu. Je.st chłodn iej, a przeto i kry
tycyzm więks~y,. Psia gwia.zda, c,zyli 
konikułct niech nos prowadzi\, o.d 
Opery Le~nej przez KUCHNIĘ do 
CUDZOtó'STWA (UKARANE.GO). • 
A Oiga (Kos,zucka} - je~li ma o ~ 
cho.tę - niech z tego robi 
DZIEłE GRZECHU. 
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