
ZaboWa w morały 
P OM.iMO pozorów nowoczesności 

„Uczta morderców"•) jest dzie
siątą wo!!ą-. po k!sielu starych . fars 
bulwarowych; obracających slę w 
kr~gu a ! kowi~ne,j pilianterii. Dzi~c
ko nieślubne, czyli - Jak to się DW
wi w statystykac,h_ - pozama.ł i.eńsl)e 
jest głównym ·mt)tywem konstruk-

• c.vJnym· „tragedli~buffo" Wydrzyń- · 
skiego. Wydaje się, że ta zawiera
jąca ritemało dowcipów · słownych 
sztlłka ma pretens ~e do ..poruszania 
w lekkiej formte poważnej sprawy 
konfliktu polrnleł'I i wychowania 
ttUdnej młodzidy dzislejs. ej. Ale w 
pogoni za' prawdą . bela · współcze
sn~go . 'l:ap1łttaf się autor w natura
listyczne ma!ou.1dln ·obyczajowP., 
~łlłHl~~-jed~J- szt~r.ł~(!"-l 

n y m środl)wsk •J muź ~ więcej bru
dów ni ·~ Zap"!ska we - wsr:y11tklch 
swyclt komedlit ch.. . ~um;ewaJ•ce, 
:f:P. wlakiie tamta epntu;: p.r:typnmlna 
atmo~feu •. Uczty m„rO~rców"~ en 
zt•esztą mo:h1a powiedz\e~ tMtte o 

niektórych współczesnych sztukach. 
amerykań_skich, przenoszących na 
1cenę. „~awalek tycia". Wydrzyński 
stara sił: farsńwymł r.uwytami zaz
naczyć Ironiczny dystans do pr.zed
; tawianych zdarzeł1; akcentuje to 
pr;~ede ·· wszystk im pomysłowa reży
~e.ria . wandy Lasl!.owskie'J I sceno
grafia Zofii · Pletruslńskte.J. 
06hater\t.ą sztuki jest dziewczyna, 
lµóra . ~wµkro.tnle swój .,błogosła
wiony" stan zawdzięcza - jale się 
okaz'uje - własnemu ojcu. A głowa 
rodziny Horacy, zaplątany w ro-

. mans z .,pomocą domową" odkr.ywa 
w chullganłe ·swego syna, owoc 
grzech ~• . młod·o!~ Byłam niedawno 
świadkiem . prz_tKrej sceny. Do ro-
~~~~tnatolet"*'oł· · JE · 
kl Polltechnikl dotarła włdule w 
mo,teJ obeen'o~cł · wieść. te ich có
rec7.lta :,nlewładomo Jat.lm sposo
bem" znalazła słę w cl:.-:t.y. Matka 

· nie · wyrzekła słowa, ty tko skuliła 
· się bot·eśnle w fotelu. Za chwilę le-
karz pogotowi'\ ratował z3str.zykiem 
Jej serce. C\ ?r.UP.c ?:>rc.>agowllł . . no 
męsku", czyli (wybaczcie, pan-0wie) 
bardziej btster :v -: zn ;e. Biegał, wy
krzy~lw~ł, wy;rażał córce, a także 
nł~zn;\nemu sprawcy hańby. Wszy-

. st!co t'l nie bylo bynajmniej buffo, 
lecz naprawdt: smutne. Jestem pew
na, że bardzo d71$ liczne . warianty 
tej SC9!DY mają zdecydowanie tra
giczną tonację. Wydrzyński próbuje 
ws.-.akże Wl<·kazać, że wszystkiemu 
li?.· winni f.'.Od"lice, którzy nie dają 
dzłe~io"' dobrego Jlrz:v\C_l!.,dJJ._ł nie 
Ull"ieją ich zrozumieć. 1 M?odzł bo
haterowie sztuki nHzekają: „Chcę 
żyć, al.- nie włęm J1tk. to się robi"
jakby kiedykolwiek I gdztekolwtek 
ktoś się rodził z tą · wiedzą.; I skar
żą. ' się e gzystencjalistycznie: „Jest 
tylko _płeklo niepewności - na śwle-

. cie" . . Tego rodza.ju „złote m.vśli" nie 

. !iwiadczą o fascynu.1ącej pracy „su
ra.u" . antora. mówiąc żargon.em 
dzisiejszej młodzlPżY. ktńry jest naj
P.aba'Vnlej<Jzym elel'nente1n sztuki 
Wydrzyń.skieg~) 

Przyswoił go sobie świetnie WOJ
CIECH POKORA w roli chuligana 

· pr·lemieQłonego później w pozytyw· 
nt'!go bohatera. Debiutują.ca na sce
nif! ' zawodowe.I EI .ŻB~ETA CZY· 
ZEWSKA gra Alicję z du:ł.ą prostot~ 
ł betpośred,niośeią, stwarzając: suge
stywną, przykuwającą postać. No· 
wą próbką szerokiej skali talentu 
B~RBARY KRAFFT0W1'"Y Jest rola 

11sportretowanej znakomicie służącej 

I 
Hań.kl. WANDA LUCZYCKA (Kor
nelia) wyróż,nta .się doskonalą dyk
cją w zesta"7ienłu z innymi alttora

_'·mł, których na ogół trudno zrozu
mieć na wet w "pierwszych rzędach 
P•rteru. l:ZESl.A W KALINOWSKI 
(Horacy) wyru.Istą mimiką dopełnia 
chai:akter.ystykf pechowego amanta 
l ,;m,is tyeznego" ·amatora , totolotka. 
Dzie~nikarzem Lucjanem · Jest JE
RZY MAGORSKI. 

ZOFIA 
· . KARCZEWSKA-1\łARKIEWICZ 

•) An.drzeJ Wydrzyilskl „Uczta 
·mordereó'\\'", tragedia buffo .z tru
clznĄ w kawie ,reżyseria: Wanda 
Laskow@ka, scenografia: · Znfla Płe
truslftska, opracowanie 01uz~•czne: 
.Janu~z JędrzeJęzak. Teatr Drama-
tyczny m, ~L ~ar1Zawy. / ' 


