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kapitan oraz syn kapitana. 
1 mimo sugestywno~ci masek 

1 tmdno dać wiarę ·artyście, iż 

I jest on rozhisteryzowaną ak
. tareczką czy oficerem z zasa-
1 clami, gdyż za każdym razem 

jest wciąż taki sam. Dlatego 
- niech mi będzie darowane 
- zamiast baczni e śledzić 
myśli poety o relatywizmie 
i współczesnej degradacji Pra
wdy, czekałem na dr u.gą od
słonę. · 

Poemat kończy gżę . Stary a
ktor ot u;iera szerok o drzwi, 
jakby chciał wpu ścić na salę 
trochę świeżego, 0::11 u;czego 

I 
· 1 W ka w iarni Te- powietr::a. Zapra szu wirl zów 

· atru Groteska do foyer, grl::ie tru:a ;u: dru
można nie tylko ga część wieczorn. Trojka 

- --·--- - wypić coca-colę z młodych ai\toró w (l{C1r ,.Jlia 
- ··--· -- puszki., ale na- Łysiak, Dorota Owsik i Krzy-

u;et... obejrzeć s::tof Suszka) śpiewa na scho 
przedstawienie i to bynai- dach wiersze Brodskiego do 
mniej nie dla milusińskich. dość monotonnej, acz melo
Na ten pomysł wpadli auto- dyjnej muzyki Andrzeja Zary
r::y wido w iska zatytułowane- ckiego. '.l'ą c::ęść wyreżysero
go „Brorlski - Dedyl;owane wal Włodzimierz Jasiński, 
Jakie". który postanowi! poclać zna-

Spektak.I porl::ie!ouy jest na komite wiersze poety w for
dwie części. Pierw.~zq wypel- mie prostej i przyjemnej. Tym 
nia prapremiera poematu. razem ciekaw sza jest aranża
,.Dcdykawane Jałcie" w prze- cja plastyczna. Jana Polewki, 
kładzie Katar::yny K rzyżew- il ust rująco przede wszyst kim 
skiej i w reżyserii Zofii Jare- finalową piosen kę pt. „ Pom
mowej. Jest to monodram z nik", choć nie łagorl::i ona 
maskami. No rozstawionej braku jakiejkolwiek int erpre
między · ko u; iarnianymi filara- tacji utworów. Snujqcy się 
mi scence, rodem : . _ . 
przeproszeniem - ·socrealisty
cznych wieczorów poezji za
angażowanej (choć czerwień 
zastqpila tu czeni), Tadeusz 
Walczak wciela s;i: . skrywa
jąc twarz za kolejnymi mas
kami w bohaterów poematu. 
Są to oskarżeni o morder
stwo: przyjaciel rlenata, ko
chanka denata. jej kochanek 

po „odeskich schodach" al' 
torzy, nie starali się pokazać 
choćby iskierki 1tcz uć , jakie 
w nich wywol1ijq te teksty . 
Wszak reżyser TadzH: „Nie 
utożsamiajcie się z poetą 
jesteście zbyt mlo<lz i - śpie
wajcie o Jego doświadcze
niach, o Jego myślach, uczu
ciach i przeczuciach - jednak 
mówiąc o N i m, mówici e także 
o sob ie, o nas wykonawcach 
i mo:':e o nas w id::ach". 

Przedstawieni e ma jednak 
pewną głębszą wymou:ę. Oto 
w Teatr::e „Groteska" dokonu
je się wymiana pokoleń, co wy
rażone jest nie tyl k o wiekiem 
wykonawców, ale także róz
norodnościq formu ek spresji. 
1 . chociażby . z tego powodu 
zachęcam wszystkich, którzy 
dobrze życzą „Grotesce";· ·do 
obejrzenia spektaklu i pod· 
glqdnięcia teatralne} młodzie
ży. Tym bardziej ,że ,ies::cze bez 
masek... I q q.:.:2;;.:r~q-...__..~ 
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cie' Reżyseria: Z. . arcmO\ a 
(część I) i W. Jasiński {część II), 
Scenografia: K. Mikulski (część 
I) i J. Polewka (część · II). Pre
miera: Teatr Lalki i Maski Gro- · 
ieska, Scena Kameralna, Kra
ków, 29 listopada 1992. 


