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I Meller przytomniak 

P
oatawlłem kiedył pytanie kra· 
kowakim teatrom dlaczei;o da· 
ły 1ię ubiec kierownictwu Tea· 

tru Dramatycznego w \'Varszawie, 
\ftorrmu przypadł n szczyt wpro· 
wałlae'lfra-nr&nfft ~ir..i.Heł
ka. Zadaję dziś podobne retorycz· 
ne pytanie Katowicom w zwJ~:aka 
'I praprcmierJl „Uc;i;ty morderców" -
nowej i.tuki rutynowanego Już łl'l· 
sldeco p isarla aceniczncgo Andrzeja 
WydNyńsJdego - w tymże Teatrze 
Drama tycznym. I choć kierownictwo 
trgo teatru stanowi piątk.& tęgich 
autorytetów (Kosiński, l\leller, Re
ne, Swidenki l Puzyna), nie po· 
gniewają się chyba, że w tytule u
miełciłem o.obę, którą najbardziej 
podejrzewam o przytomniact,,..o. Mi· 
mo bowiem wiązanki krytycznych 
uwar, Jaką już złotyll autorowi 
niektórzy z moich kolegów recen· 
r.entów - ośmielę się po"ft'le1ueć, 
te i tak jest to bardzo ch\•alebn• 
posunięcie repertuarowe. 

Tym razem s chęci' praywdzlal• 
bym togę advocatus dlaltoll. Od na· 
nych autor6w . dramatycznycb wy• 
mara się Bór wie cze10. „ zytam na pnyklad a lasscu, '--' te Wydrzyfl1ki daleki JHt w 

tej sztuce od swoich możll· 
wogcl, a takte poprzednich csiąg• 
nlęt. Poswolę sobie sapytać J•ldch1 
Wratenie zalety od tła. Gdy Wy
driyński wchodził na areuę tea· 
traJn- rozlewała się widnie powódź 
miernoty wywołanej z nieby tu 
pnn 1mutnej pamięci hst1wal 
polskich ntuk współczesnych. Kon
frontacja srała na Jego korzyś~·. 
Dzii mamy za sob" ptrę tezon6w 
rranla stosunkowo ciekawszych 
sttuk urówno polikich jak obcych, 
a takż& retrospekcJL teatralnych 
awanrard od. Witkaee10 do Gom
browicza i od Majakow1kle10 do 
Ionesco. Suia Jot gra Inaczej. 

Pron-; to wzh1e pod uwagę l nie I 
przypisywać autorowi obniżenia Jo· I 
tu. To kryteria nasze 1ię :iunieniły. I 

Jarecki w „Sztandarze Młodych ' ', i 
Beylin w „Expresie Wiec:rornym" 
wskuuJ11 mem~~k .au.t.OJ: 
nie daje sobie rady • problt1mami 
moralno-społecznymi 1 obycujowo· 
wychowawczymi. Ale pokażcit. ml 
dramaturra, kt6ry tak bez llpy, 
wszystko wie, rozumie l prawidło· 
wo ustawi? Gdy osia,icnie tę wiedzę 
- na pewno przestanie pbać dra· 
maty l tragedie, nawet buffo ••• 

Zgadzam się • Karcuwską, te 
btnieJe Jakd zasadnicza pomyłka, 
gdy 11ię chce usprawiedliwić wystę
pek złym przykładem lub nlf.udol
noicią wychowawczą. Ani Cham 
nie . m6głby sl.ę wybronić widokiem _ 
Noego po Jego zapoznaniu się z• 
produktem winorośli, ani Kain tłu
maczyć swej zbrodni grzesauoicłą 
rodziców. Trudny dylemat poko
leń stawia sobie Karpowlci. w 
„Studniach", drwi zeń przekornie 
Gałczyński w „Babel i wnuczku". 
Wydrzyński 1ta'ra się drwić Jak 

Gałczyński, pozostawia Jednak miej
sce na sprawę serio Jak Karpowicz. 
To Jest widnie to coś, co od 
siebie dodaje. Nie po wszv1tkłch 
Jego bohaterach przewiny spływa
ją Jak woda po pile. Ktoł za nie 
z:ipłaci. Rzeczywiste samobó,trtwo 
popełni młoda dziewczyna Alicja, 
grana ze zrozumieniem przu Elłble-
tę Czyżew5kJl. , 

Nie Jest to Istota bynaJmnleJ nie- I 
winna. Na złołć rzekomemu oJcu : 
Horacemu, granemu zabawnie przez : 
Cze11ława Kallnow11kiego, zachodzi : 
w clążi: l to dwukrotnie, przy czym : 
raz pozbywa się płodu , dT•J~l ra:z : 
wzdraga się przed spędzeni r::m ro, : 
po to ch y ba teby dwa grzyby w : 
barszczu nie były c•llclem tden- : 
tyczne, bo nie skn•1uły moralne• 
kierują czynami dziewczyny. Zga- I 
dzam 1lę, te Wydrzyński prnu- : 
dził, za du żo „nawrzucał" do swej I 

' „ tragedii buffo". W lłodaU01 obie: 
ciąże są od tego samei;o dzle .młkll- : 
rza Lucjana, kt6ry dla kontruht- : 
za pierwnym razem bolejfl nad :1 
spędzeniem płodu, za drugim ra· : 
iem, gdy dowiedział się, te jest: 
rzeczywistym ojcem takie Alicji, I 
przy jmuje raczeJ • ulgą Je.I samo- •' 
bójstwo, m imo że jednocześnie zgi
nie zawiązek. zupełnie niewinnego 
tycia. .Jest więc raczej eu,::eni1tą 
niż moralistą, co • umiarem pod· 
kre!la grający tę rolę Magórskl. 

Widzi to wszystko żona Hora ce
g o - Kornelia, która dla wygody 
I spokoju godzi się na ~ku'; 

: choć chętnie takie b y ko1oł etru
, la. Gra Ją wanda Luczycka, na· 
: prawdę doskonale. ~ dyskrecją ze-l wnętrzną pokazuje otchłań w1pół- • 
• czesnej dulszczyzny, która pleuł ste ! l bardziej powszechnie nit się aądzl j 
•i przy której ohyda drobr.omlesz- : ! czańska z czasów Zapol1kleJ jest 
: dziecinna nie tylko, nie tytko na 
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seenatih... Sfużąca Hanka nosi na· 
wet to samo imię en bohaterka 
Zapolsk iej, Jest jeJ doskonałym ne· 
g atywem, choć trochę papi erowym 
w n:czegółach, w ógólneJ za!lladzle 
tufnym. . To ona teraz je:1t de· 
spotką.. „Pań!two" i;ą pc.słu s :i:ni 
wszy!:tktm kaprysom kuchty, kt6· 
ra góruje nad piml siłą wita lną 
i .pewn o„cią l'gzystencJi. Ta postać 
absolutn~ e kon'ledioW'"a jeNt naJ· 
szczęśliWieJ obudzona pucz m i. 
strz;ynlę transformacji n.Hbarę 
Krafftównę, która zbiera naj więcej 
braw. 

Zabawnie anegdotyczną postach' 
Jest Robert (grany na zmianę p r zez 
Golasa i Pokorę) clłnli!(an, nlepra· 
w y sy n Hor::.cego, który po toku 
edukacj i w rodzinie ustatkow anej 
przejmuje jej polor, lecz nawzajem 
zaraża otoczenie swoim argu\. 

& utor „ Uczty morderców" 1po· 
3 ro poupatrzył, więcej rrnpię· 

trzył , b o takie bywają prawa 
sceny i trudno mieć do niego pre· 
tensję, że uie wie kogo oskarżyć, 
kogo Uiprawiedliwić, względniP się 
m y li. Przeciez nie jest ndaniem 
sztuki nieomylnoi c, byłob)' te u· 
zurpow:anie aobie prnz sztukę sa· 
dań megalomailskich. Do tri.gedil, 
nawet bu f1o, autor na pewno si„ 
nie dogrzebał . Bo na tragedię trze· 
ba jeszcze Jednej rzeczy -- żeby 
było ofiary żal. Trudno zał zdo· 
być slę na żal po · Alicji, która, Jak. 
mówi przysłowie, „ pn:eziebia się 
na złość cioci", a iciśleJ na złość 
(rzekomym zresztą) rodzicom, dośt 
na s iłę (w taksówc~ i w ci~gu 
d?iesięc i u minut ) zachodzi w Ci:\Żt: 
z byl e k a bot ynem. Buffonad„ ace· 
ntc :i:na j ednak wypaliła i było ałę 
z czego n a sztuce pośmiać, zwłasz· 
cza, ż e tea t r - jak to czasem pisze· 
my, „zrobił wszystko có mó&ł". 

P ozwolą jednak państwo, że na 
chwi lę zatrzym a m się uad t y m 

fr az!'llem . Cóż m1a.1owicie 
tea t r „,:1.ógl" , łącznie z reżyserką 
W. La:-.h: o h ską i scenogra fką z. Pie· 
tru~111 :; .;. 4 ·! P okutuj e przekoaanie, 
Jaitoby„m y mieli niezwykle spraw. 
u y a}!an:t t eatralny wykonawczy i 
z:awoaną dumaturgię. Po wyk~.J a· 
n iu „ Wielkiego 8obby'ego" ~ Ka· 
t.owica c h i te r az „Uczty morderców" 
w w .a1·::.zawie cora z bardsieJ skła· 
n iam :. i ę k u pog lądowi, że htnieje 
kongtmialno~ć , a w każdym razie 
wspótzalc:iuo .ś ć tych zjawisk . Choc
b y dl a przykładu - Wydnyńskic· 
m u można z łatwością zarzucić 
ni ej edną zbrodnię , 2le na jego 
„Uczc1e" zjawił się jeszcze jedeń 
morae rca , raczej morderczyni. Jak 
j ą nazwać? Już wiem: „zasada 
dykc ji nonszalanckiej" . To n iepra· 
wda, ' t e nasi aktorzy n ie umieją 
wymawiać wyraźnie. Oni się lu· 
b u j'.l, ćwiczą w zjadaniu spólgło· 
sek, zniekształcani u 1amogłc&Ek, 
u n icest wi a ni u znaków pne:stanko· 
w ych . T y m razem t ylko Kra~Ttów· 
na i Łuczycka mówiły tak, ż e był& 
s ły chać kaźde słowo. A szkoa:i, 
bo Jednym z walorów sztuki były 
właśni e dowc ip y słowne, powstałe 
z zest awienia mowy intelii:cnekiej 
l gwary chuligańskiej. Deb1 uta utka 
Etżbl eta C zyżewska ule dała glę 
niest et y zdystansować star6żym w 
produkcj i klusek w gębie. 

JERZY ZAGORSKI 
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