
Orszak Witkacego 
1:e:i:tr Na~odo.wy · _po ' szczęśliwym o klimacie, \V jakim były pisane 

dosw1a~czen1u z . „K_ur.~ą wodną" te sztuki w roku · 1922 i pr·zeciągnę-
wysta"."'1a.· znowu -Stam~ława Ignace- ła przęsło ku naszej plastycznej 
go :W1tk.1ewicza na · wielkiej scenie. wyobraźni, ·a le w oparciu _ także o 
Pomewaz ·.tym "razem· jest to skła- zasady sprzed pół \Vieku, jako 
danka az dwu sztuk, z których o motyw· wyjściowy. Posąg Alice 
„Mątwa, czyli hyrkaniczny świato- d'Or w pięknie stylizowanym w y -
pogląd" jest w · jednym akcie, a konaniu Marii Wachowiak, oraz 
„Jan Maciej Karol Wścieklica" Ella w efekto-wnej interpretacji Ali-
wprawdzie w trzech, ale na tyle cji . Bobrowskiej, uzasadniają ta·kże 
krótkich, że nie wystarczają dla aktorsko ów · pomost mód i stylów 
zapełnienia standardowego wieczoru · od 1922 do 1966 r. 
teatralnego - krok jest tym śmie!- Aktorzy (w szyscy!) igrają, zda-
szy. Wiadomo, że spektakle składa- n iem Witkacego, z wielką s.vobodą, 
ne mają mniejszą szansę- powodze- która daje · lIP-_ warunki do rozwi-
nia. Jeżeli więc ten zestaw wytrzy- nięcia finezyjnej gry. Przy t ,ej oka-
ma próbę frekwencji, będzie to zji - l)ie do_ść ..... jest pochwalić kulty-
..uioUmf-~ym-~SZ-'Ofttg-~e-- ~d'Waną~~°'$Dejmlta ·-za sad.ę.-..s_tał ych 
dzenia daje zaś .dobór utworów oraz korepetycji w zakre sie w ypowiada-
ich trafna realizacja. · nia tekstu. Dzięki t emu Teat r Na-

Sztuki Witkacego są tak bardzo rodm.'.'ły może szczycić się wzorową 
dialektyczne, że słowo musi w nich · ct:ykcJą sweg? z~społu, co ze szcze-
odgrywać rolę kapitalną. Nadmiar ~o~ną wyraz1stosc1ą występLqe wła-
inscenizacyjnej pomysłowości oraz sme w sztukach tego rocza_Ju. Ten 
formizm posunięty do martwoty u_kłon ~od adrese:n ws~ystk1ch wy-
jest dla nich równie niebezpieczny kC?nay;cow zwa.lma ~me od oma-
jak naturalistyczny szmalec. I jed- w1ama gr.Y ~azdego 1 pozwala na 
nego i drugiego ustrzegła 'się w swo- zatrzymanie ,się t~lko na? tym ra-
jej- reżyserii Wanda Laskowska, zem =1.ajef~~~owm.e j szymi. . . 
prowadząc rzecz tak, by dialog wy- "! „~ątw1e , . pr_ocz wyll?-~e~10nych 
stąpił najplastyczniej. w scenografii juz pan, szc~eg<;>lme _v1yraz1sc1,_ a za-
Zofia Pietrusińska nie ' zapomniała raze!? dowcrpm byli AndrzeJ żar-

. neck1, j'ako Hyrkan IV, oraz Ma„ 
nuela Kiernikówna w · roli matrony 
eks-kurtyzany, co nie umniejsza za
sług innvch, ale obsadzonych w 
rolach bądź bard ziej schematycz
n.Ych, bądź kuszących do przesad
nej ekspresj i jak np. po<;tać Pawła 
Bezdeki w wykonaniu Józefa Łoty
sza. 

Jednak bohaterem aktorskim ca
łego wieczoru st.sł się Jan - Kobu
szewski w roli Wścieklicy, w · dru
giej z pokazanych sztuk, która w 
dodatku · miała u publiczności pre
mierowej odzew jeszcze le);)s'_zy niż 
„Mąt\ova". · 

A miał do towar7ystwa dosko
nałych partne<I'ów, którzy w niczym 
nie zawiedli ~ widzów. Wanda Łuczyc
ka postać macierzyńsl{ iej żony · za
grała po mistrzowsku. Barbara 
K.rafftówna w roli wiejsk iej nauczy 
cielki, stręczonej i . nastręczającej 
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się osobie · robiącej karierę . była 
porywająco komiczna. Jrena Kra-

! snowiecka j'ako osoba, która z ożdo
by zabaw stołecznych zes1tła . na ku
charkę prowincjonalnego , hycla, a 
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miga ' jej szansa powrotu na arenę 
zabaw wielkoświatowych, wydaje się 
niezastąpiona. Wieńczysław Gliński 
i Mieczysław Voit jako mężowie 
stanu są świetną parą, a godną 
ich taką drugą są Aleksander 
Dzwonkowski i Jan Ciecierski jako 
wiejski lichwiarz ·i jego sługf! . .. _. 

I qni, i ci, o których wzmianki 
już tutaj nie zmieszczę, stanowią 
piękny orszak, oby zapoczątkowane
go przez Teatr Narodowy triumfal
nego dziś nochod':l Witkace.~o przez 
nasze wielkie sceny, a nie tylko 
przez owe ambitne awangardowe 
i kameralne, jak to było do n ie
dawna, a i za życia autora. Prze
cież ze wszystkich je~o dramatów 
tylko „Wścieklica" mi ał- wtedy su k 
ces o zasięgu społeczni e szerszym, 
ale i to spprady cz.ny w roku l!l2:'i. 

Dodam jeszcze, że program zre
dagowany ·przez ·Hal ine Zakr:>:ew;;ką 
ma, jak zawsze, wartość rzetell'ln ; 
zaś piękną in uowacj a staly się w 
nim barwne reprodukcje. 
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