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ARNOLD WESKER 

KUCHNIA 

MIEJSCE AKCJI: 

Rzecz dzieje się w kuchni restauracji „Tivoli". 

Prapremiera sztuki odbyła się w The Royal 
Theatre w Londynie 13 września 1959 roku. Reży 
se rował John Dexter, w tej samej reżyserii The 
Royal Court Theatre wznowił „Kuchnię" w po
prawionej erzez autora i ostatecznej wersji 27 
czerwca 1961 r. 
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ARNOLD WESKER 
Wesker to sympatyczny, szczupły, czarnowłosy 

mężczyzna, uważnie słuchający tego, co się do 
niego mówi, uprzejmy i opanowany. Tylko od cza
su do czasu wybucha z niego niespożyta energia 
- kiedy bębni nerwowo palcami po stole, albo 
gwiżdże na palcach, żeby przywołać kogoś z są
~ iedniego pokoju. Jest wtedy autentycznym Wes
kerem, tym, który jest duszą Centre 42. 

Oboje rodzice Weskera byli emigrantami ży
dowskimi z Europy Wschodniej. Poznali się i po
brali w Anglii. 

W roku 1932, gdy urodził się Arnold, mieszkali 
w East Endzie, proletariackiej dzielnicy Londynu. 

Ojciec, pomocnik krawiecki, zaangażowany 
w !>prawy polityczne żył problemami dzielnicy, 
mimo to pozostał w swoich zwyczajach i trybie ży
cia nieco na uboczu, pe!na asymilacja w nowym 
środowisku wymagała odejścia od żydostwa. 
Wesker wychował się więc na pograniczu dwóch 
kultur, dwóch światów. 
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Pisał niedobre wiersze, uważał się za komunistę, 
był zafascynowany naiwnym socjalizmem swojej 
siostry Delli i jej męża, chciał zostać aktorem. 

Nie przyjęto go jednak do Królewskiej Akade
mii Sztuki Dramatycznej. Zaczął pracować u sto
larza, później zaczepił się w jednej z księgaró 
przy Fleet Street, w końcu został powołany do 
RAF-u, gdzie pracował w administracji. 
Po zwolnieniu ze służby wojskowej pracował jako 
pomocnik ślusarski, sprzedawca w księgarni, 
drwal i parobek, chłopiec kuchenny. Zbierał do
świadczenia do zawodu pisarza o którym zawsze 
marzył. 

Zakochał się, przestc:ił myśleć o pisarstwie i sce
nie, przyjął pracę pomocnika kuchar1.0 w Bell 
Hotel w Norwich. Poprzestał na razie na karierze 
kuchcmkiej. Wraz z żoną - kelnerką przeniósł się 
do Londynu, gdzie został cukiernikiem, potem clo 
Paryża. 

Za zaoszczędzone tam pieniądze uko11czył Lon
dyńską Szkołę Techniki Filmowej. 

Z tych czasów datuje się czynne zainteresowa
nie się Weskera filmem i ruchem filmowym Free 
Cinema. 
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&ot ft IM 

Pisać zaczął wcześnie, jeszcze kiedy pracował 
iako robotnik. Później poświęcił się ~.ałkowicie 
organizacji ruchu kulturalnego w Angl11. W roku 
196Q wyglosil prelekcję, w której naszkicował 
plc1n wielkiej akcji kulturalnej znanej diiś pod 
nazwą Centre 42. Działalność Centre 42 była po
przed1ona sukcesami festiwali kultura.lnych orga· 
nizow.Jnych przez Weskera w Wellmgborough. 
W maju 1975 Wesker u~ońc~ył 43 lota. Od je~o 
debiutu na scenach ang1elsk1ch przede wszystkim 
w prowincjonalnym teatrze Belgrade Theatre 
w Cowentry, minęło lat 17. 

Wes~er napisał w tym czasie dziesiątki sztuk, 
które no stnle utrwa l iły jego po:tycję w dramatur
gii światowej. 

Spośród wszystkiego, co stwor.:yl Wesker, „Kuch~ 
nia" - p ierwsz7 młod iie11czy dra mat i ostatni 
„Dziennikone", stanowią kompozycje najbardz i~j 
harmonijne. Co więcej, „Dziennikarze" powracają 
do tematyki i sty!u „Kuchni" , po to, aby je rozwi
nąć i znaleźć dla nich jeszcze doskonalszą formą. 
„Kuchnio" powstała zanim Wesker sformułował 
swój program działania: - „Pragnę nauczać". 
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Chciał mówić przede wszystkim do tych, którzy 
mieli stać się widownią jego teatru, a d la których 
„forma ekspresji" nic nie znaczy. 
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POCZĄTKI DROGI TWÓRCZEJ WESKERA 

W niespełna rok po premierze „Rosołu z pęca
kiem" Belgrode Theotre wystąpił z premierą (25 
maja 1959) nowej sztuki Weskera pt. „Korzenie", 
stanowiącej drugą część zamierzonej przez niego 
t;y!ogii teatralnej. Jest to niewątpliwie najmoc
n iejsze ogniwo tej tryl ogii. Wyreiyserował sztukę 
niezawodny i oddany autorowi John Dexter. Do 
sukcesu tej sztuki wielce przyczyniła się znakomi
ta kreacja Joan Plow1 ight w głównej roli. 

„ Korzen ie" zwróciły uwagę krytyki na m!ocego 
autora. 

Wesker otrzymał rn tę sztukę nagrodę pisma 
„ E ·~ening Standard", p 1 z y:mawaną co roi<u naj 
bardziej obiecującemu r.1łodemu dramaturgowi. 

„Korzenie" utorowały drngę „Kuchni" na lon
dyń ską scenę. Wystaw ił ją w tym samym roku Ro
yal Court Thcatre. 

Na wiosnę następnego roku ukazała się n{I 
scenie Belgrode The~tre osta tnia część trylogii --
11Mówię o Jeruzalem", w lecie zaś londyński Royal 
Court Theatre wystawił całq trylog ię Wcskeru. 
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Była to rzecz bez precedensu w historii londyń
skiego teatru. W ciągu 6 tygodni na jednej scenie 
grono po kolei trzy sztuki młodego współczesn eg o 
autora. 

Tematem trylogii są stosunki międzyl udzk i e. 
Trylogia pr:.:edstawia dzieje ludzi ożywionych ide
ami politycznymi w pewnym społecznym czas ie. 
Dramaty, składające się na trylogię, traktują 
o różnych teoriach socjalizmu. Tematem „ Roso lu 
z pęcakiem" jest komunizm. „Korzenie" u kazują 
ludzkie aspekty problemu. A „Mówię o Jen.!la· 
Iem" - to studium utopijnego socja lizmu W:llia· 
ma Morrisa. 

Trylogia wysunęła Weskera na czoło arigie l· 
skich dramaturgów. 

I 

ARNOLD WESKER 
O SWOJEJ SZTUCE 

Czy „Kuchnia" była, jak stwierdzono r:io premierLe 
w Royal Court Th<:>alre, pana pierwszą szt•Jkq? 

Pierv11szq sztukę napisalem jako czternastoletni 
c h łopak dio omoto1sk;eg::i zespołu (s a m należa
łem do ni eg o) w Toy ·1bee -Holl w East End. Sztuko 
mó .v il c o d w óch staiych pannach i nigdy nie zo
slo l c.: wy st aNiona, pon ieważ kierow11 ic zka zespol,J 
by!c1 t-e.n iJ przeciwna. Pierwszą mOJQ wystowionq 
~ i l:.J l ( q bylo „Chicken Soup with Bo n eyd". 

W „Kuch :1i " wykorzystał pon zap ev:ne własne 
przeżycia jako kuchurzo w reslau:oc jcch różn ych 
miost2 

Byl.:.: m kuchcikiem w Nor 1Nich, prok tyk a nlem w r .~
stou1acji londyńskiej, następnie jako w ykwalifiko
wany kucharz i cukiernik pracowałem w Paryżu 
w w ie lkiej restaurac j i, która istnieje d o clziś, ale 
ju ż. tyl ko j a ko samoob słu g owa, 
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We w5lępie d o „Kuchni" powiedziul pan, że dla 
Shakespeare 'a świat był sceną, o!e dla pana 
świat iest - kuchnią. Czy podziela pon zdanie 
Ke11 neth a Tvn ana, który pisał \ł./ Observer! "•~ 
ucia lo się panu to, czego próbow ali zaled w ie 
niel iczn i autorzy: dramatyzacjo procy, codzienne
go ścierania się człowieka z gospodarczą lo
niecznością, jednostajnej udręki, pożerającej ow(] 
wielką część ludzkiego życia, która nie jest p 1-

święcona życiu prawdziwemu? 

Dopiero po wystawieniu „Kuchni" uświ adomilem 
sobie, że została w niej udrami;ityzowana - pra:::a 
W czasie pisania nie zdawolem sobie z t e~1 0 
sprawy, Moja sztuka mówi o stosunkach pom i·~ 
dzy ludźmi. Navve t gdyby kuchnia czy fabryk"J 
stały się bardziej ludzkie, gdyby zwolniono tempo 
i skrócono czas Pracy, zawsze jeszcze pozostanie 
pyta nie, które stawia no ko11iec vvl a śc ic ie! rest a 
uracji· Płacę wam przyzwoicie, jedzenie moci e 
rlobre. Czego jeszcze chcecie? 



Jedną z najbardz iej przejmujących scen „Kuchni" 
jest dla mnie opowiadan ie Paula, który brał 
udział w demonstracji pokojowej. Jego sąsiad, 
kierowca ac1tobuscvvy, któremu Paul pomó;I 
w ciężkich czasach, pyta go nawj utrz, czy i o i 

tokże masz2rovvol w pochod1ie. Kiedy Paul daje 
odpowiedź twierdzqq, oświadcza mu, że byic'.Jv 
najsłuszniej, gdyby rzucono bomby na demon
strantów. A dlaczego? Ponieważ ich marsz za
trzyma! komunikację uliczną! Paul jest przerażo
ny, że czlowiek ten 11i e zastana wi a się ani przez 
chwilę, czy może i de•nonstranci ma ją jakieś swo
je racje. Oni sam i brali udzial w marszach poko
JU, siedzieli nmvet z lego powod u przez pewie:i 
czas w więzieniu. Czy histmia z kierowcą auto
busów zdarzylo się noprmvdę? 
W okresie, gdy piscde1r. „Kuchnię" , w Londynie, 
matka moja opowia::lalc mi tę historię Włączyłem 
ją wi ~: do „Kuchni". - Nie, moje postacie nie są 
karyka turan1i. 'vV zamie5zczonych w wydaniu książ
kowym wskazówkach clio aktorów ostrzegłem ich 
przed robieniem z tych ludzi karyka tur. 
W Kuchni mtody Niemiec mówi do irlandzkiego 
kucharza : Czemu wstydzisz się marzyć? A w pana 
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sztuce „Chicken Soup wi th Barnley'' mow1 s i ę no 
końcu: J eżeli stani esz ~ i ę obojętn y, umrzesz. 

Oba te zdania wynikają z pewnego rodzaj we 
wnęt rzn e]o napięcia. Uważam, że cor az t ruc.Jn i2j 
przedstawić je tak, oby z ni ch wykrze sać i 3 krę. 

Czy chc ia lby pan coś przekazać pu b liczn o ści nu 
temat „Kuchni"? 

Niech pan spróbuje poważn i e wsłuchać s i ę w mo
ją sz tukę, a nie w s1tukę, którą chc i a ł by pa '1 
ustyszeć! 

Z rozm owy z W ilhelmem V iolq 
Londyn, luty 196). 
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ARNOLD WESKER MAGI 
KUCHNIA MAX 

(TH E KITCHEN) 

pr ze kłocł : Kn zim ie rz Pio łr o w:; ki BERTA 

IV\OLLY 
WINNIE 
PAUL 
RAYMOND 
HE TTIE 

L 

X X X 

WŁADYSŁAW MADEJ 
, 

DIANA ŁOZINSKA 

X X X 

ZOFJA GRABSKA 

TADEUSZ BARTKO IAK 

JÓZEF SAJDAK 

- ANNA CHIT o I „ 



VIOLETTA - URSZULA JURSA HANS - MAREK RAJSKI 

ANNA - STEFANIA MASSALSKA MONIKA - MAŁGORZATA SZUDARSKA 

GWEN - JADWIGA BOGUSZ MICl1AEL - ANDRZEJ OKSZA 

DAFNE - HELENA TULISZEWSK .GASTON , 
- FELIKS WOZ IK 

CYNTIA - JANINA WOJTCZAK KEVIN - HENRYK TOIACZYK 

DIM/TRI - STANISŁAW KĘDZIA NICł-JOLAS ..... ANDRZEJ KRUK 

BETTY - MARIA DŁUŻE V'/SKA PETER - JERZY JANECZEK 

I 
JACKJE - ANIELA ŁAMTIUGINA I l FRANK ··- MIECZYSŁAW BŁOCHO\łViAK 

=-• *!Wł i z w 
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ARNOLD WESKER 

KUCHNIA 
(THE KITCHEN) 

przekład: Kai.imierz Piotrowski 

SZEF - MARIAN SZCZERSKI 

KIEROWNIK 
SALI TADEUSZ MROCZEK 

MARANGO STEFAN BUCZF.K 
; 

WŁOCZĘGA ANTONI POLARCZYK 
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„Miałem trudności z wytłumaczeniem sobie sa
memu, że pisanie sztuk jest pracą . Podobny błąd 
popełnia większość ludzi, z tego wynika ich sto
sw1 elc J o sztuki. Wiem to po sobie. Poprzez Cen
!1 e 42 staram się dotrzeć do ludzi mojego po 
kroju." 

X X X 

„ Frao :•ę pisać o ldziach w taki sposób, żeby 
uzyskcii przez to wgląd w jakieś a;;pekty życia, 
k ~ :;rych przedtem nie widzie li, co więcej, pragnę 
przelać w nich coś z mojego en tu:zjazm:.i dla teg,J 
życia. Pragnę uczyć. Pragnę pisać 5woje sztuki 
nie cylko dla tej klasy ludzi, która uznaje drama
turg i ę za uprawnioną formę ekspresji, ale dla 
tyc h, dla których określen ie „forma ekspresji'' 
rnoż:e w ogóle nic nie znaczyć. Chcę się zwracać 
do kierowcy autobusu, do przeciętnej pani dornu, 
do górnika." 

ARNOLD WESKER 
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X X X 

„Ncm:ędzie" - to było by może wiasc1we słowo . 
Wydaje mi si ą, ie tak w i d zę w ogó!~ sztukę: jako 
narzęd z ie, jako ekwipunek u :atw i a ją cy korzy sta 
nie z i ycia, jego !epsze zrozu mien ie. I ta defin icjo 
stanowi punkt wyjści owy mojego pisarstwa„. 

Jednakowoż to jedno prrynajmniej powinno b y ć 
jasne: nie wystarcza po pre stu coś ;1iecoś pi sa i:, 
w śiepym zadufa;1iu, że to, co nap i saliśmy, gdzi?~ 
do kogoś dotrze. Musimy wziąć nasze wiersze, 
nosze sztuki i filmy, wsadzić je pod pachę, wyj~,: 
·· nimi do publiczności i bić się z nią." 

ARNOLD WES:<Er:! 



ANGIELSCY „GNIEWNI", 

CZYLI PRZYGODA Z FILMEM 
Utwory dramatopisarzy Shelagh Delaney i Arn o l 
da Weskera oraz pcwieś;:iopisarzy Alana Sillitoe 
i Dawida Storeya noszą cechy pozwalające 11 :'.'1 

ujęcie ich w odrębną grupę, tym bardziej, że 
z nich wiośnie powstały najwybitniejsze filmy „an · 
gielskiej nO ·Nej fali". 

Ich tv1Órcy, pisarze o proletariacki m niekiedy ro
dowodzie, posiadaja $Zerszą, klasową perspekty
wę, utwory ich są dość wiernym odbiciem Świado 
mości brytyjskiego robotnika. 
Powieść Alana Sillitoe oraz nak ręcony wg ni'!j 
przez Kareio Reiszo filin „z soboty no niedzielę" 
opov1iada o wydarzeniach zwycza j nych i powszed
nich. 

Powieść ani film nie ogranicza się jednak d o 
przekazania obrazu życia bohatera, ale stara s i ę 
dociec, jakimi treściami psychicznymi jest ono 
wypełnione, jakie pociąga za sobą postawy. 

Utwory więc mają amb i cję całośc i owego uchwy
cenia stylu życia, stylu kultury angielskiego spo
łeczeństwa. 

Dwoma biegunami życia bohatera fi lmu i pow ieści 
sq praca i wolny czas. Jego stosunek d o pra
cy nacechowany jest samorepresjq : pracuj'!, gdyż 
musi , pracuje tylko po to, by co tydzień dostać 
swoje czternaście funtów. Obce mu jest to , co ro
bi, obce są wytwory jego pracy, cała fabryka. 
Przekracza na maszynie swoją normę, by dostać 
premię, jednakże nigdy o tyle, by podnies io no mu 
samą normę. Podział życi a na pracę i wol ny czas 
tkwi u podstaw jego świa domości -- godz i."' Y p ra
cy są dla niego wyrwane z życia, w tym czasie 
zamienia się w auton,at . by dopiero po wyj sc iu 
z fa bryki zacząć w pełr 1 i żyć. 

Jak wygląda to, co w jego mnier.'lo n iu jes t pełniq 
życia? „ Wszystka, czego cli ce, to ko i zys toć z ży
cia - mówi. - Reszta 1o propagrn 1da ''. Tej p 1zy
jem n ości ma mu dos to1 czyć każda wolna chw ila, 
a zwlaszcza owa noc „ z soboty na niedz i e lę''. 

Boha ter stara się w i ęc wydobyć maks imu m przy
jemności z czego tylko s i ę da. Ta prz'/jem ność, to 
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u p ic ie s ; ę do niep rzytom n ości, wywołu j ące na je90 
two ;zy b logi u ś mi ech , to lowien ie ryb w ka na l2, te> 
wypra ny z tr'esc i uczuc iowych roma ns, p ic ie p i·Na 
w lJcllach. L ezmyś l n e za bm vy w weso;ym miasteu 
lw oraz kawaty rob io ne sa_ sia dom . 

f-'e tni a życ i~i . do któ rej dąży boha t 1, staj e s i ę 
ś l e pą pogo n ią za d o raź11ym i p rzyj emnośc i a m i, 
konsumpc;jnym na staw ieni em wobec życ i a. Co 
g o r ~za . j edy ;1 y dost ępny mu sposób rea li zowa nia 
j " j za myka s i ę w ;omach owych j a ł owych pod 
każdym względem rozrywek, dosta rczo nych p ;-ze,: 
środk i ku l tury masowej . 

Tak i mod e l pogo.i i za p rr,1 jemnościq wyklucza ni ,~ 
tylko obcowa nie z kultu rq wyż s zego rzędu ale ja · 
kieko lwiek formy sa mod oskona lenia . Za miast ro z
w ijać osobowosć l ud z ką , ów styl życ i a , styl kt1l tu:y 
doprowad za do d eg radacj i c z. l owi ko . 



PE1'ER: 

l{EVIN: 

PETER: 

I 
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Ten mówi, że to zabowe1, a tamten, że to marze
nia. Tobie się zdaje, że to strata czasu? A co to 
jest zabawa? Co to jest marzenie? fo chwi!a, kie
dy zapominasz czym jesteś i robisz to, co by ś 
mógł robić w życiu. IC edy marzymy, rośn i emy, 
stajemy się więksi i lep ~ i. Uwa żasz, że te głupie? 

Spać. Chcę się wyspać. Ludzie przeważnie marzą 
we śnie. A ja marzę, br się porządnie wyspać . 

Co się z wami diieje?! H:rns - może ty nareszcie 
powiesz, jakie są twoje marzenia. 
Pieniądze! Geld, Peter, Geld ! Jc:k mam fors ·~. to 
jestem porządny gość! Szlachetny! I kocham cały 
świat! Pieniądze, Peter, pieniądze! Forso, forsa! 

PErfEll: 
HANS: 
PErfER: 
RA YMOI\fDO: 
PETER: 

Jak ty możesz śpiewać i mówić o forsie? 

Marzę o tym, mein Lieber, marzę o pieniądzach. 

A ty, Raymondo? 

fo? Kobiety! 

Ale jakie? Duże, czy małe? Wesołe czy smutne? 
Czarne? Żółte? Jakiego ro~baju kobiety? 

„ --*tti lle!I 



Kierownik techniczny 

Główny elektryk 
Elektroakustyk 
Brygadier sceny 

Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarskiej 

Modelator 
Tapicer 
Farbiarka 

Józef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 
Jan Marciniak 

Jan Swiderski 
Franciszek Piątek 

Tadeusz Gościniak 
Władysław T eadorowicz 

Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI GRANIA 

Koszalin: 

czwartek, piątek - godz. 18.00 
sobota - godz. 19.00, niedziela - godz. 18.00 

Słupsk: 

piątek, sobota - godz. 19.00, niedziela - godz. 18.00 

PRZEDSPRZEDAŻ 
Koszalin: 

Biuro Obsługi Widzów: codziennie w godz. 13.00-14.00 

Kasa Teatru w dniach przedstawień na godzin~ przed 

spektaklem oraz Kasy „Orbisu", Kiosk „KAJA" przed 

Pocztą Główną. 

Słupsk: 

Kasa Teatru codziennie z wyjątkiem· poniedzlałkó·.v 

i •""iedziel oraz w dniach przedstawień na godzinę 

przed spektaklem. 

ZAMÓWIENI/;. NA BILETY 
BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 

Koszalin, ul. P. Findera 12 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 220-58 
Kierownik działu - Ditto Łokuciewska 

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 

Siupsk, ul. Wałowa 1 

Kasa Teatru - tel. 52--83 

Kierownik sceny i organizator widowni - Jadwiga 
Subocz. I 

I 



BłEŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 

Gabriela Zapolska 
ICH CZWORO 

Ireneusz Kocyłak 
KOMEDIA RODZINNA 

Murray Sc;hisgal 
SIĘ KOCHAMY 

Osvald Zahradnik 
SOLO NA ZEGAR Z KURANTEM 

Gabriela Zapolska 
MORALNOSć PANI DULSKIEJ 

W PRZYGOTOWANIU: 

Sławomir Mrożek 
EMIGRANCI 

Aleksander Kopkow 
St O~ 
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