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nie, ze akt pierwszy przemie• się 
,w godzinę fizycznej, zbióroweJ 
cy. . l autorowi, i reżysero Vi 
najwyraźn,iej o to, aby w ie 
tylko przyjrzał- się pracy, ale 
doznał jej skutków. l .to s i ę , 
teatrowi: odczuwamy nii'.Hn~l ·! 
ne zmęczenie, ginie zu,'pełnie 

ci.e teatr. alne. j sztu.cznosci. J. eslf' tylko kitka momentów, i to r kr ikich, 
kiedy czynności aktórów . sq ' chao
tyczne, już nie modyfikow ' e, d. 
jeszcze . bez -rytm.u. Te chw( e za
miast · wciągać widza i rfęczyć, 
zacz_ynają nużyć. Być m o1-f ów 
finalny kołowrotek, owo „iiupanie ·Q BEJRZY JCIE .~Kuchnię". Mi- temp .. a", o którym wspomin4 a··. u_tor! 

mo że nie' jest to ani wybitny na le. ~ało . wyprob. o~a~ w?ze s~z. e3, ! 
tekst, a fragmenty 'ma nawet to me raz. ·'Schodzi z~sp~ł aetorski 

wręcz ułomne; ani w całości oszala- na. przerw~ z ,brawam;i przy i )war,-
miająco ·,wyreżyserowany,,; ani kon- t_~J · kurtynie. , , , , . · 

'·c~rt'bibą f! ~~e·z cci
1
ly ·(praw1~e . 30 <ik-to- '' ·1 ,,.~k. t ! 4rugi; j'ist1

, .. ·'·."!'ia-stiłit1J'"t.~"i ' . . ·· .. · ·· tek. ~ 
row) zespoł ·zagrany; gdyz przerasta tc,z.e, z w rrealzzac3i gorszy; .'\ „nowi 
to możliwości teatru; · pewnego rodzaju·· komentarz c 1

•· aktu 
Obejrzyjcie przynajmniej a·kt pi~r'wszego.· Trwa ·· p?;zerwa WI 1)irqcy. 

pierwszy „Kuchni" ze względu ·na Oczyszcza. się tło z nadmia .u. ·po-
jego' teatralną specyfikę; Kuchnia staci .. Po;iostają ' ci, których sylwetl\,i 
na scetiie jest . naturali.<;tycznie wyraziściej zarysowały się - 11 1~przedj 
prawdziwa i monstrualnie wielka. · nio w · działaniu. Rozmawia~q.; oa-
Reżyser, Wanda Laskowska, od~la- rywają się myślami od ~uchni, 
niajqc ją przed rozpoczęciem przed- marzą. Panie.waż rytm tej czę~ci jest 
stawienia. liczyła . .. na .: zy.sk;• ale. nie 'bp,rdzi.ej r,o~lewn·y , i dz.ieje ~s.ię ' na 
przewidzfoiła straty .,...,.; .. pr-~eawcz.es„ seente -mriie9 eieke._wi,e, możrJ,a,; wtedly 
nego rozładowania ' .. -riapięcia µ;izual- zacząć myśleć o czym innym. Choć-
nego . pomiędzy sceną a widzem by o tym, że już w akcie pierwszym, 
przyc'J:i,odzącym ze swe.go M -3. A tak przecież .zespołowym, zari;·sowaly 
przydałoby się ono dla , wsparcia się . . wyraźniej od iT_l.nych . ni_ektóre 
przydługiego rozruchu kuchni: Kiedy propozycje aktorskie. 1 1ŻG, \' li~r:;:-t[ry-
scena ukazuje się w pełni , świateł, d.t'ewicz„ jako Peter, ,r · J. Peszek, 
oddziałuje już nię ' jej ogrom, lecz i .(lko, -,1('.'eyin; cpozostaną w . 1> amięci. 
zawieszona nad bielą sprzętów .. czerń Ale ~pftcz-y się przerwa, 'vraca .1ą 
kopciu (sugestywny pomysł scęno- inni. W~ród nich B. Abart (·?harak-
graficzny Z 'Pietrµsińskiej). · , terystyc~na sylwetka rzeźnika-psy-

Caly akt pierwszy ·to rozruch. i chofoga). S Wiśniewska Hr11i'rz11nka 
praca kuchni. Wprawdzie nią kroi Berta), ' E~ ~!!mas (Moniką, pysznie 
się żywegb mięsa i nie bucha z, „no~zóna" sylwetka) Zafz1~na się 
kotłów para, ale sprzęty, n:aczyriia prac.a. identyczna jak' w ak,'ci€~ pierw-
i. urzq.dzenia ~ą aute"!'tyc4ne, tłuką s~ym. 

1 
prze.tukan~ rodzajo?v11,riii ,

1
e?i.,, 

się gęsto naJpr,awdziwsze tale:r.:ze zpdarr/,1., wysysa·3ąca ludzkie . · siły. 
(paniom na widowni aż żal tej · za- Mo*J\a by sil: spodzi'ewać, że ,ludżie 
·stawy). Kelnerki są w ciągłum~· .Ód ~ęcytowani , marzeniami ;! zaczną 
ru.chu, kucharze wykonują panto s_i:.:f Pfzeciws'tawiać; bu1,itow.·rć . Ale 
mimiczne czynności tak sugestyw- · śl, !.?e przecież oni tak coc ziennie 

I , • ,_, ' 1, 

w czasie przerw marzą i narzekają, 
a potem robią, co trzeba, 1-p końca 
dnia, ta myśl uspokaja. Zanosi się 
na to, ie finał przedstawienia bę
dzie podobny do finału aktu pierw
szego. Tylko ta czerń kopciu· nad 
ludźmi nie pozwr;i.la . o sobie zą.pom
nieć. 

N IEKTORZY krytycy pisali o 
teatralności tekstu We~kera, 
nie wyjaś·niając o co chodti. 
A mnie się wydaje, że jest to 

tekst zupełnie nietedtralny; że zo
stał on napisany jak by przeciw 
teatrowi literackiemu. Nie. ma w 

,nżm · ani ostrzej zarysowanego kon-
fliktu dramatycznego, ani wyraźnej 
akcji, a_ni wyodrębionych z tlumu 
(może poza Peterem) postaci. · . Z 
punktu widzenia konstrukcji dra
maturgicznej jest to teatralna mag
ma;. kt(Jra dopiero na oczach widzów 
staje - się teatrerr't; tf.udnym tech• 
nicznie, symultanicznym, oszalarni~
jąeym, wci.ągającym widza . w śro
dek dziania się (nie gry!). „Kuchnia" 
w czyta ni-u . nie jest · literaturą„ l.ecz 
scenariuszem mogącym skusić tylko 
reżusera. Jest to zatem teatr, który 
zdołał się oderwać od literatury, 
,zączql żyć samoistnie. 

Obejrzyjcie „Kuchnię~' ze względu 
na j~j -„ treść. Je~,t to bowiem nie 
tylko · sztuka Q pracy, lecz teatr 
będący pracą, pracą fizyczn"ą. Pracy 
nie " czyni ... się tutaj jed.ynie , tłem, 
a W ·· uniformy . pracownikó'l.Ó fizycz
nych nie ubiera filo,zofów ani lite
ratów. ·Wesker chyba nie jest inte
lektu.alistą ,- a tam. gdz?:e chwi.lami 
usiłuje . nim być w akcie drugim, 
przegrywa; · jest sobą tam, gdzie 
daje powocJ,y do myślenia, a nie 
wvręcza w myśleniu. 

W myśleniu o czym? Najpierw 
staje pod znakiem zapytania _for
mula mówiąca, ze praca uszlachet
nia . Praca fizyczna w ' „Kuchni" 
tłamsi . człowieka Narkotyzuje mu 
umysł i ciało. pochlania. wysysa siły. 
l przyzwucza.ia - tak, że nawęt 
trudno potem ,spo.irzeć na siebie , z 
ubocza. „Nie wytr?ymałb,yś zmiany" 

powiada jeden z boh terów Tępiejq 
w pracy marzenia, ro zq się napięcia 
nerwowe; ludzie eh, ytają się odr 
czasu do czasu za ł 1 y Co oddzia-
łuje nawet w pewny1 . sensie pozy-
tywnie, bo rozłado ujf! napięcia, 
daje chwile wytchn{ enfo, wytrąca 
z obłędnego rytmu g ożącego zupeł
nym zrrech.anizoi13an em człowieka. 
Rodzi nawet bunty . ~ Peter chwyta 
pr~ecież w końc'I!- z~ siekierę. Na 
szczęście nie przeciw~\ kapitaliśc,ie -
wyzyskiwaczowi. ln ·ynkt artysty 
ustrzegł autora i ·r '. żysera przed 
takim spłaszczeniem ' prawy. Tekst 
wskazuje na ' to, . że l·wlafoie Pefer 
jest dla właściciela n&jbardziej wy
rozumiałym pracown1~1 kierh kuchni, 
a Hrydzewicz gra ni bun·townika 
- rewolucjonistę,' lec~1.odrobinę stu
kniętego, niezrównowa~onego franta, 
postać raczej barhmą\· n# _,my.ślącą. 
Spowodowanie awant'l!Lry nie spra
wia· mu -ti'ud?:iości, dotpieró ' w'bzór aj 
podbil. koledze oko. A siekiery, i-in.al 
się nie tyle przeciw klapitaliśe,ie, co 
z powodu koleżanki, , 1-0 tóra nazwała 
go „szkopem" (scys.je na tle naro
dowościowym · były w kuchni na 
porządku dziennym) .. 17.raca pozosta
je pracą w ka_żdym· ust roju. 

Można by sobie ;w~obrazić bunt 
Petera o wie.l? teatral:nie ef.ektow
niej, np. że wvsadza '; on kuchnię 
w powietrze Ale byloC,y to rozwią
zanie efekciarskie, my:Howo fałszy
we. Nie poszedł też. reżyser w za
kończeniu śladerl'.) auto ra, nie przy
wrócił ńatural'neg.o to l;e u pracy w 
kuchni. W bezpośrednim starciu „ z 
'właścieielem Peter„~ kapi·t uluj~. a nad 
dalszym ciqgiem dzie

1
jów k'!J,chni 

zawieszony zostaje zna~ zaputania. 
Koszmarna czerń kop; ·iu ani' nie 
opada na kuchnię , an'·I nie ' 'jest z 
niej zdjęta Nie . wiad9r:i''.1:0, .czy ,. l;mnt· 
przeciw pracy byłby. b .ntem. zupel
·nie jałowym. czy jest • się na nią 
.nieodwołalnie , skazanyp ? A jeśli 
tak, to czy warto sobf. e uświada
rn. iać niedole butu i dźwigać swój 
lós z g0d riością heroicz~n.ego- huma-
isty; _fiy może lepiej rilie uświada-

miac sobie wszystkiego, . robi6, co 
trzeba, i żyć w .. błogim spa,koju 
ducha? · .Albo p

1

róbować pokocha.ć 
tęn mus pracy? „A ja ·to uwielbiam" 
':- powiada przecież jeden z 'boha
terów A może całkiem po prostu 
trzeba pracować, - żeby . zarobić : na 
wypoczynek; eksploa'tować się, ,żeby . 
potPm mieć przyjemność . z · re'g·ęne
rowania sil? 

Niedawno dyrektor Wawrzynek 
prowadził swo ich ak.torów do fab·T,Y
ki, na stano w iska pracy · rdbotn~~41P· 
Ideą życia Weskera był teatr ró;bpt
niczy, słynny „Centre 42~' . . Dopeł
niałoby się marzenie ,autora, gdy.by 
robotnicy przyszli do Teatru Pol
skiego : Jest tak~e we Wrocławiu 
jedyny iv naszym kraju, kultufo• 
znawczy kierunek studiów. O kul.,. 
turze teatralnej środowis~a .'r6b0t
~icz~go na .1 'cłobrci" sprawę nikt% nic 
nie wie. Niech.„ Qbe-jrzą „Kuch,p;ię'.' 
robotnicy, a przede . wszyst)firrt .per
sonel kuchni hotelowych, restaurr.i
cyjnych, stolówkówych; . niech p'o
wiedzą, c.o myślą o ·takim teatrze~ 
Czy oczekują teatru o sobie, poma
gajqcego im spojrzeć 'na swoje spra.; 
wy z boku; czy mają dosyć siqofoh 
.problemów w pracy i nie chcą 
uświadamiać sobie całej ich zlożor 
no·ści • .. a wie·czorem wolą pójśt a·(„ 
operetki? Czego oczekują od teJLtr'!,L.? 
Co mbgq odpowiedzieć ·ną , pytą.nie 
posta winne · przez właściciela kuchni: 
płacę wam przyzwoicie, jedzenie 
macie d~bre . · Czego je~żcze chc~ciie'? 

Dyrektor Wawrzynek . . j.e$t t,vy
tra wn11m menaże-rem. niechby "· zor
ganizował widownię, a kult'urqz~aw- · 
cy niechby ją spróbowali ' opisać. 
Z dużyfn. nakładem sil i środków 
wysta:t.viona sŻtuka m.oglaby ' prŻy-
nieść zysk dodatkowy. ; 
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