
:o:abawa na bardzo wysokim poziomie in
telektualny m, ani na ,c:1wilę nie nuży, 
chyba przede wszystkim dlatego, że 
Witkiewicz nikogo nie poucza, nie u
stawia, że świadomym czy podświado
mym jego celem jest skłonienie widza 
do samodzielnego myslenia. Teatr Na
rodowy dał „Kurce" oprawę przepysz
ną. Barwna. pomysłowa, zaskakująca w 
poszczególn ych fragmentach scenografia 
Zofii Pi.etrusińskiej harmonizuje ideal
nie z kosti.umami, bez których trudno 

.~-,~~\?~_raz.ić_ i;>os~czegól n e postaci 
scemczne. wykon"ID1te wr~c'Z~ koncertowe, 
rola tra fni e obsadzona, wszyscy na sce
nie interesują, bawią i zachwycają, nie 
wyłączając świeżo upieczonei;o absol
wenta szkoły teatraln ej Damiana Da
mięckiego, który wytrzymał konfronta
cje z takimi gwiazdami jak Halina Mi
kołajska, B arbara Krafftówna, Andrzej 

Dwa koncerty gry 

T 
RUDN O pojąć, dlaczego w obli
czu posuchy repei:tuarowęj na 
odeinku p 0 lskich utworów współ
czesnych teatry nasze nie sięgaj ą 

szerzej po bogaty dorobek Stanisława 
Ignacego Witkiewicza (Witkacego). ' W 
latach ostatnich mieliśmy okazję zoba
czenia na scenie zaledwie killrn utwo-' 
rów ·witkiewicza. Teat r Dramatyczny w 
Warszawie ~iągnął \>.;lelki t riumf jego 
sztu1{arni ,:w· maiym dwork11" oraz ,;wa_ 
riatem i zakonnicą". w Kral>:owie . po
ważny sul{ces osiagnęła jego „Matl\:a", 
obecnie Teatr Na.rodowy wystąpił z 
„Kurką wodną" . 

o cóż w tej „Kurce" chodzi? Przed e 
wszystkim· o groteskowe, paradoksalne 
zdemaskowanie kabotyństwa ludzi, pre
tendujących do wielkości, w istocie zaś 
rzeczy będących ba 'rdzo przyziemnymi. 
Obok • tej rozprawy z kabotyństwem au
tor w sposób ostry, jadowity, gorzko 
ironiczny oświetla scenę racami para
doksu, stwarza raz po raz sytuacje gro
teskowe o głębszym znaczeni u. Cala ta . 

Szczepkowski, .Wieńc7.yslaw Gliński, l~or 
Smia.łowski, Jan Kobtls7:ewski, Jan Cie
cierski, Barbara Fijewska. Reżyser Wan-

. da 'Laskowska może być dumna ze swe
go osiągnięcia. 

* . „Najzwyklejszy cud" Eugeniusza 
Szwarca, ukazany na scenie Teatru I~a
rneralnego kryje pod płaszczem roman
tyczn e j przygody dwoji:!a młodycl1 alu
zje do spraw, które kilka dziesiątków 
lat temu stanowiły przedmiot głębokiej 
troski ludzi radzieck ich. Szwarc jest 
przede w szystkim pcetą i dlatego irrv
ząca jego satyra. choc chwilami bezlitos
na, nie ma w sobie jadu i żółci. 

Teatr uczynił wszystko, aby urocza 
bajka dla dorosłych . zai;rała wszystkimi 
barwami. I tutaj. jak w Narodowym. na 
c'zoło wy!Jijaja s ie sceno.i:!rafia i lrnstiu
my (Domysłu Teresy Targo11skiej). I tu
taj liczni wykonawcy prowadzeni przez 
H•?.:vsera Ol~ę Koszutską dają prawdziwy 
koncert gry. · 

.J;iCEK FRUHLING 


