
Mordeicy-na wczas.ach 
hdrzej Wydrsymkl: „Uezta mord~re6w' '. Tragedia buf· 

fo z trucizn~ w kawie. Re!y1erla: Wanda Laskowska, 
scenografia: Zofia Pletrm1lńska. opracowanie muzyczne: 

·Janusz Jędrzejczak. Prapremiera w Teatrze Dramatycz
nym. 

Wydrzy6skt jest znanym Utera• 
tcm, autorem sztuk teatralnych 1 
działaczem kulturalnym na ~U~•· 
ku_ To p isarz młody1 21le trudno 
byłoby- nazw:ić go rue.do!wtadcro· 
nym. Parę jegu ntuk 7.apiaalo się 
doś(- korzy1tnie w kronikach tea· 
tr<Jlnycb, Wyd~l -również dwie In· 
te1esujące książki: „Włelkit ba· 
talia" (o upowszechnianiu kultu
ry na Sląsku) i „Pamięć teatru" 
(dzieje 'l:eatrn im. WY!!plaliskJego 
w Katowicach). Był czas, gdy \Vy-
dnyńskl ogłosił 1ztukę „Słońce 
krąży wokół ziemi", po którą 
1kwapliwle · sięgnęło parę teatrów 
zagranicznych. Taki autor nie pro
si więc o W>:ględy, o jakie cza· 
sent upominają się teatry, w~·1ta
wiaJące , sztuki młodych p(H1ą1cn 
autorów. I · h:rłoby niewłaściwe 
prz.yznawać mu ulgi, jakie czaaem 
stosujemy wobec autorów począt· 
kujących, wątłych jak osika, tklt· 
"-')'Ch jak mimo>:a. Dlatego poroz· 
mawiam z Wyduyńskim ·Jako z 
au torem dramatyc:mymt ód ktOre· 
go , mą.my prawo spoaziewać 11ę 

produ.ktu . pełnowartościowego, i 
który może teatrowi polskiemu, 
je!>tem tego P•fwien, dać sztuki · o 
trwałej wartości. Takie, k tóre Jak 
wejdą na scenę, to i pozostaną 
~ niej. , 

„Uczta morderców" nie nale
b do nich, niestety. To utwór 
niedopracowany; puszczony, 
_zrobiony na odtrąbiono, prży
kład zmarnowania niemałych 
możliwości. Dobrze, iż go wy
stawił Teatr Dramatyczny, że 
mu dał sprawną reżyseri~, d~
crą oośadę aktorską. Wydrzyń
~ki - którego naprawdę cenię 
i do którego, - mimo rozczaro
wań, ·nadal żywię zaufanie -
.powinien był zobaczyć i powi-

n1en zastan~włć się. Widowis
ko jest pouczające - i dla 
niego, i dla tych co przyszli, 
p.i;zyjd ą ..... po.ruitrzeć, posłuchać 
(dekoracja pomysłowa i do
strojona, dykcja po części roz
strojona). 

Do „Uczty morderców" za
siadło co najmniej paru au
torów, na jednego z nich go
spodarz sam wskazuje palcem: 
na Shawa z jego „Pigmalio
nem". Od Shawa do Gombro
wicza. ·Ale - za wysokie pro
gi. Mówiąc bez ogródek: Wy
drzyński zac z<1 ł od komedii o
byczajowej , powtórzył sytuację 
z „Pigmaliona", dając jej świe
że, współcze:me zabarwienie, 
zabawił się w igraszki języko
we a . la Wiech (publiczność 
śmieje się i bije braw o) , po
kazał satyrycznie inteligencką 
rodzinE: (k:lka trafnych spo
strzeżeń i zabawnych sytuacy
jek), ale ch'i\-ilami schodzi to 
wszystko na poziom nie tyle 
Zapolskiej co rodziny Maty
siaków. Przebóg; czyżby autor 
nie tylko nas ale i siebie 
chciał upupić! Nawiązać i za
wiązać można, ale skoro się 
nie wie jak rozwiązać istnieje 
jeszcze jeden wypróbowany 
sposób: wylepić wszystko i 
wszystkich, niby że się jN:t tak 
wysoko ponad, bez ładu i skła
du igrać z realistycznym sa
sem i surrealistycznym lasem, 

koniec , 1 bąba, a ,kto słę _ dał 
nabrać, ten trąba. Może kto 
się i daje nnbrać, choć to już 
zabieg wyt'.łrty od użycia. I 
niech Wydr:r.yilski pozwoli so
bie powiedzieć, · bez obrazy -
że to chwyt infantylny. Paro
diuje się innych, dmie się w 
swą rzekomą , wyższość, a wpa
da się samemu w pierwszy · z 
brzegu, z dołków wykopanych 
pod bliźnimi. Kpiny ze wszyst
kiego są kpinami z; niczego. 

A Wydrzyńskiego stać na 
dobrą, pogłębioną myślowo i 
do końca wytrzymaną sztukę. 

Aktorzy, 1pożywający tę nlestra· 
wną „Ucztę" mają 1tru1ie t:oląd
ki i byle zatruta kawa nóg im 
nie podetnie. Porullzają się też 
na scenie swobodnie, z dobrą nu
ną, grają z tzw. śmiertelną po
wagą , hud7.ąc śmiech tzw. grom
ki. WANDA LUCZYCKA i CZt;
SŁA W KALINOWSKI w pierwszej 
parze, dyskretni, s d y 5tansen1, 
zgorszeni dopiaro w finale. BAlł
- · . .-A hKAFFTOWNA naJbl1zsza 
chyba llty lu bufonady W ydrzyi1-
skiego , nieruchawa a :tywlołowo 
śmieszna. JERZY MAGORSKI -
p<!prawnie banaln y amant·dziennt
k :uz. Para młod ych - sentencje o 
młodym pokoleniu - dziewczyna 
ja!' z ulicy (honny soit qui mal 
y pen se: chcę tylko powiedzieć , 
że nieraz takie mijamy , Jdąc Uli· 
cą , i oglądamy się za nimi), aż 
narlto prawdziwa 1 serio jak na 
ll C7tę z trucizną w kawie ; chło
pak - takiego lepiej nie spotkał 
w pustej ulicy wieczorową porą. 
Coraz więcej ut;tlentowanej mło
d zieży aktonkiej widzimy na sce
nach naszych współczesnych te
at rów: ELZBlETA CZYZEWSKA I 
WOJClECJł POKORA na pewno 
do ich grona należą. 

WANDA LASKOWSKA - pom Y
sl owa i dowc1pnlł. Ale... chciał
b~·m Ją zobaczyć - czy tylko przez 
przekorę? - reżyserującą tragedię 
n ic buffo 1 beot trucizny w ka
wie • 

JASZCZ 


