
Teatr Dra.matyczny w ~ełni la. 
ta odważnie wyat4pił a nową pre. 
micrą: była to nowa aatuka An· 
drzeja WydrzyAskiego „Uczta 
morńerców"l z podtytułem „tra· 
gedia buf.fo z truciz~ w kawie". 
Ktoś, 11.fo tak tytułuje SWÓJ U
twór, z m.ie~sca nax;a7.a się na ty. 
SJąc zlośUwycn dowcipów, ~ któ. 
r ych jeden wybrałem na nagłó
wek mojej recenzji. Zresztą, nic 
Ja twieJszego jak złośliwości i dow
cipy, jeżeli do tytułu sztuki Wy. 
drzy(111kl.ego dodał Jej tieść, pelną 
fatalnych pomyłek i nieprawd, 
niesmacznych pomysłów i żenują. 
cych 7.artów. Trucicielskie wady 
sztuki Wydrzyńskiego skłaniają 
jednak również do kilku uwag 11e-1 
r~ o, i temu chciałbym się poswię
c1ć. 

Te uwagi do tyczą problemu i 
'wspótc;zesnego dramatu obyczaJo
\'l'ego. Swego czasu kilku zna.nych 
krytyków podjęło obron ę tego ga. 

Andrzej Jarecki 
"' „ 

Ram-; Robert jest t~kże Jeco 1y.., ne, ~zie trzeba było nieco Ironu 
nem; ten. nie W'i&dz~ o ,tym ko· i dystamu - tam znalazly się od. 
cha dę we własnej sio1ttze rzeź- powiednie środki. Podobnie ' akto. 
biarce ; ta natomiut uchodzi w rzy: Wanda Łuczycka, Czesław 
cii4żę :r; ' Lucjanem, kt<)ry w dodat- Kalinowski, Wojciech Pokora J 
ku jest Jej prawdziwym ojcem. Jerzy Magórskj - delikatnie pró
Do momentu odkrycia tego ka,zi - bowali przekazać to, co dawalo 
.rodztwa prawie wszystk9 dzieje 1 •ię ocalić . Najwdzięczniejsz~ rolę 
się naprawdę. Pada~ą bardzo po· miała Barbara Kraf!tówna (Ha1t
waine stormułow~nia, boha.teTowie ka) i zagrała znakomicie, z wiel. 

tunku naklania,ląc dramaturgow , 
eto pi~ania sztuk obyczajowych. j· dlopiaan:e, rezygnując Jednak 1: ~ utl\'Or. u powatnie rozwikłują życio· i kim wdziękiem i dowcipem. NaJ. 
Re~ult~ty s~ Jak dotychczas na "Wyzszyc~ lotów. j w~ komplikacje odkrywając nam bardziej zai 11iewdzięczn~ - 'ro. 
ogol kiepskie. Faktem jes~, że o. 1 Co w tej sytuacji robi Wydrzyt1- :

1 
&woje 1komplikowane charaktery. lę AlicJi, młodej n.eibiarki - de

gromna problematy'k!' zmian ~-- I ski? ?li aj gorsze; rrtie ~a dramat o- ' r doprawdy szkoda, że autor nie bJUtantka na deskach Tea,tru Dra
nłych w ob yc zaju i moratnosc1 1 byczajowy serio ~ kiepską fars~, ' { dotrwal :r. podniesionym czolem matycznego, tegoroczna ab~olwent. 
spoleczrlej leży odłogiem . . Wnys- co si .ę zwykłym try~. em rzeczy 

1 

do końca w tym tonie. Otrzyma- / ka i.zkoły teatralnej, Elżbieta . Czy. 
cy wiedzą o co chodzi , publicy - wywxaca, Jedno o drugie. Jakby • liby~my historię wprawdzie pła- żewska. Ta rola jest tak banalna, 
!ltyka wałkuj_e te_ sp!a.wy na la. ktoś ~am pods~awi_ł so.bie nogę . . ~' ską, nudną i nl~,i>rawdziwą, ale 1 że ani ~gryźć . O~a jedn_a nie mo. 
mach wszelk1ch istn1e3ących ga. erekc1e okazuJe się, ze przyszhs- 1 przynajmniej za1111ar byłby ucze- gła sobie pozwolić na zarty, ona 
zet - a teatr milczy. Cóż robi ć my do teatru po to, by zaobser. I ry. A tu !llagle ciężar tej rzekomo J Jedna musiała być prawdz.iwa od 
- zmienil y się nie tylko obycza. I wowac.' , jak z nas robią tak zwa. współcze'snej obycza ,i owośoi okazał początku do konca - prawdziwi' 
Je, ale także cz~y i gust y, a 1 ,nego ,,balonal'. „Po co b:rto to ·. $ię widać zby t dużv, bo wła śnie w nieprawdziwej sytuacji! - bo 
wśrćd niell i literatura. Ukształ- wszystko?" - pada p ytanie w1 od tej chwili sztuka w dobry m ' w przeciwnym w ypadku wszystko 
towane i znane konwenc3e drama- I końcu sztuki. ł'll o właśnie? ,,Tyl. ' tempie i zupelnie innym, farso. ! padało beznadziejnie. Przeci eż do
tu obyczajowego, powstałe w zam. ko kawa była prawdzhva'' - po- I wy m tonie ro ;i;p ~da się w drz.., zgi póki szfoka byla tragedi~, była 
kniętej dawno epoce, jakoś do wiadają aktorzy, trzymając w rę· ' aż do zupełnego końca. Końcr,y I Jej trageuią, a kiedy przesta ła nią 
nas nie pasują. Dramaturgia broni 

1 
kach Jlliżanki 11apełnio.ne wonną! !tię bez wniosku. A b yło „serio" . r być - to n ie dla niej: ona leżała 

s ię przed traktowaniem na serio mokką. '.ro nu nie saty5hkcjo.1.I Wi t: c po co to w szys'<ko'? I otruta na deskach sceny, z dziec
tak zwnnych ,,życiowych.'' historii, nu je , myśmy tej kaw y ·nie p 1li,:1 Oczywiście rów.nie dobrze mogła I kiem własne,o ojca w żywocie. 
b~wiem C7.Uje ich fał~zywość, ich / chyba że k~oś sobie kupił na do-~1. ,to by ć !arsa oc'l ' początku. Ale I C~yżewska zniosia teu dopus~ z 
rliezdolnośt pn.ekazan1a prawd o. 1 le w bufec~e. 11· ci«;CY~J~ powinien podjać autor od- wielkim talentem, Jej deb.1,utanc
gólnych. do których tęsk.ni teat;. Hi~toria Jt:st nuti;pu,j ąc,a: je~ t powiednio wcześniej. : Teatr, a ! kie szczęic~e, 7.e w _tax . dob rym 
Avfangardowy Jonesco zapraw1a I rodzma , złozona z ~ OJ Ca, ~atkt ,,11 zwł as7.~za. reiyser Wanda 1 L~- , towarzystwie aktorskim l w tak 
swoje s.ztuki obyczajowe ironią i 1 córki (znudzo~a. mloda :z~zbiar„t1 skowska i aktorzy.· - rob. ili co I dobrym - zwykle - teatrze. 
oadreahzmem. U nas celował w 1 ka, ,,prz.edstaw1c1elka wspołc11esp.ej1 j mogli, s wielkim na,kladem 
tym Witki1.cy, prudwojenny dra- ! młodzieży") . Opró cz nich Hani a/ : swoicli r zeozywi$cie doskonałych I 
m:tturg, filozof i dziwak. Tymo- ~ pomoc domowa orair. redaktor J,ui 1I umie j ętności. Więcej i lepiej ,nie Teatr Dramatyczny w Wanza-
teusz Karpowicz, autor granej I cjan stara1lący się o córkę i cłluli-~l mo'°li. wie ,.- Andriej Wydrzyński: „Ucz_ 
niedawno 1u~tulfi „studnle", broni gan Robert, który zjawia·' s ię ści ,\ Reżyseria byh. ogromnie sub- ' ta morderców''. Re~yseria: Wanda 
się mieszając „ samo tycie" z poe- 1 gany pnez milicję. w rez\!lta. ei~ .· telna i kulturalna . Gdzie trzeba j Lukowskll. Scenografia: Zotia 
z.I~. Poza t ym obronną ' ręką wy. I przeróżnych perypetii okazuje si~t' było wy ciszyć nazbyt natrętny Pietrusińska . 
chodza, cz,asem z i mpasu kome- że: głowa rodziny ma dziecko r. dowcip tekstu, tam bYJo wyciszo. 


