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Teatr Lalki i Maski „Groteska" w Krakowie: HAZARD

?Jbrodnią. Spojrzenie sil~
glosy. Jak sytuację okreś
nego odksztalca jak spojla panujący mrok;
rzenie Gorgony. Dlatego
Hazard to sztuka słaba,
Jurek-pies, jak go autor
autorski . zamiar· przegrał
Zofia .Jaremowa, scenografia:
określa, ze strachu odda
w niej z silami. Ale jest
Kazimierz Mikulski, muzyka:
Cyranowi wszystko, co ma
w niej in nuce idea, która
_Zygmunt Konieczny. Premiera w maju 1972 r . · (fot . .Jacek · najdroższego: obrączkę po
zabłysnęła pełną
doskoSzmuc)
·
nieży,jącej matce i własną
nałością
artystyczną
w
godność. Będzie mu poZwierzętach hrabiego CaNa
dużych
scenach kornie czyścił buty i
glio,.stro. Tytułowy hrabia
Krakowa. eklektyzm, przy- płaszcz, gdy tamten, za- .dla . celów eksperymentalpadkowy repertuar. Tym brawszy ostatnie rezerwy
nych hoduje w maleńkiej
przyjemniej
odnotować
i nie czekając powrotu · piwnkzce dwa stworyna malej scence „Grotes- Adama, ulotni się z me-dziwa,
„zwierzęta-nie- .
ki" premierę, która rozja- liny.
·
zwierzęta":
Bartlomieja,
śnia nieco horyzont. W
nadnaturalnego wzrostu,
Hazard rozgrywa się w
hallu Groteski" - kameralnie:' intymnie dla wi- „Grotesce" w mroku, z
„Hazard«
którego :refle~or wydobydzów-przyjaciół domu wystawia Zofia Jaremowa wa tylko ręce i sylwetki
dwie sztuki przedwcześnie aktorów. Najpierw w zu- .
zmarłego
krakowskiego pełnej cierr'ui.qści słychać
poety, Andrzeja Bursy: odgłosy bójki, upadek · ja- ·
kiegoś ciala, ucieczkę. Do
Hazard i Zwierzęta hraciemnej sali . wraca Adam ·
biego Cagliostro.
•(Stanisław: Rychlicki). JeHazard rozgrywa się w
go dwaj towarzysze: Cynieco hlaskoidalnej, chuli- rano (StaniBław Urbaniak)
gańskiej
melinie. Szajce i Jurek (Władysław Sitgrozi wsypa. Aby jej uni- ko) grają tymczasem w
knąć trzeba sprzątnąć karty: reflektor łowi szyb:- ·
faceta, który zagarnął ca- kie, nerwowe ruchy ich
łą zdobyc~ą „flotę" i morąk. Poterp powtórne wyże zadenuncjować .
Szef prawienie Adama. SkaCyrano wysyła na tę „ro- mlące zwierzenia . Jurka.
botę" osiłka, Adama. Ale
Błysk
zlotego
krążka
nie to morderstwo, które przekazywanego ·z ręki do
się stanie, jest sprawą w
ręki.
Nalewanie wódki.
sstuce najważniejszą. Jest Technika filmowych. zbliw niej zaledwie naszkicożeń, . os~ria mowa rewany (Hazardu Bursa nie kwizytu - pozwalają reukończył), z trudem przeżyserce eliminować naj-.
bijający się przez rodzasłabszą w ·· utworze warstjowość obrazka „z życia'.'
Ałbandyna, który zamotyw konhmkturalnego wę faibulanną. Ludzkie inkorkowany 'w butelce .tencje
prawdziwe
·i
pełne,
konfo.rmizmu, który zmieliczy nie więcej niż 90 cm.
nia ludzką twarz - naj- ludzkie twarze - są nicTowarzyszy im Katarzy-.
pierw grymasem uśmie - widoczne, są anonimowe,
na, medium i kochanka
M-abiego, „pr06ta dziewuchu, potem Wliżoności, jedne z . wielu. Ludzi ocha", którą Cagliostro na
kreślają tylko gesty. I odwreszcie piętnuje
ją
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publicznych pokazach boleśnie kluje w nieprzewidziane treningiem miejsca i prasuje żelazkiem.
Bar.tlomiej
obserwuje
przez piwniczne okienko
ulicę. Widać stąd tylko
- podniszczone
trzewiki,
be-zgłowy tłum niemal
jak na ob.razie Andrzeja
Wróblewskiego W kolejce. Tych trżewików wciąż
więcej. Słychać nadciąga
jącą . t"ewolucję, ·
ulica

wZJD.osi okrzyki: egalite,
fratemite, liberte. To czeladnicy - w sposób wido~
my spokrewnieni z szewcami Witkacego. Piwniczne stwory · poprzysięgają .

nazwisko Caiiliostra. Wybrano go do Konwentu.
Potencjalni mśdciele, gło
szący świt epoki „odwiecznych praw rozumu'', za=czynają przemyśliwać jak
uczcić powrót " wy;brańca
ludu. Tylko Katarzyna
obstaje przy swoim: hrabia dostanie od niej to, co
mu się należy. Wtedy w imię sprawiedliwości
dziejowej, w imię postę
pu i „odwieczny.e h praw
rozumu" _Bartłomiej. i - AI~
_bandyh mordują Katarzy„
nę fallusem lqóla Nipuanów, najcenniejszym . okazem z kole{{cji Cagliostra.

_w tym ki'.lkunastostro·nicowym dramacie 25-letn'iego twórcy znlljQ.ujemy,
cizięK:i · lapi.darnei · formie,
niez~y~ej celności metafory teatralnej -i plastycznej,' ten·: sam µi.eprŻejed
nariy· moralizm co w ·opo ~
wiaaaniac-h Ta.óeusza ·~o
rawskiego. ·Butelkowego
cziowteczka Albandyria i
· dąleko .wid.~c~~Q~ .Ba~o
.. miej a . mógłby , namalować
. Andrzej Wróblewski. · I
oni przecież - jak Ukrzeslowione - · · byłi znakami
sytuacji · społecw~j · ludz:.
. kiej jednostki.; f w Alba:p:..
dynie, ~- r w Bartlómiefu
cŻlowiek

stracił

św.oją

ludzką . postać · i .ksz~alt :~

swojemu panu śffiierć w
najokrutniejszych · męczar
niach. Katarzyna ·nie pragnię jego· śmierci; co najwyżej spierze go po pysku.. Ale co · to? .UUczny
tłum. zaczyna skandować

zmalał od lęJt!iiwegó wpa·trywania się w siebie,
„zakorkował się" . w ·sobie,
· lub . wyciągnął się na
podpatrywacza
zdarzeń,
„voyeura",
tego, ·który
„węszy pismo n~em"._

Przedstawienie ·w „Grotesce" wspólne dzieło

...

t
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Zofii Jaremowej, scenografa Kazimierza Mikulskiego i kompozytora Zygmunta Koniecznego atakuje widza
nadrealną metaforą plastyczną. Zaciera się w niej
trochę
okrutny dramatyzm• minionych zdarzeń.
Albandyn (Barbara Kober)
to istotnie stwór butelkowy, w baI'Wach zgniłozie 
lonej i szarej - barwach
pleśni i paijęczyny. Bartlomiej (Stanisław Rychlicreżyserki
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hrabiego Cagliostro«

ki) porusza się po klatce
mikroscenki na ukrytych
pod kostiumem szczudlach. Jego maska i niebiesko-cza1rny żakiet odsłaniający nagie ręce oprawcy stylizowane są na
Ro'bespierre'a. Tylko Katarzynie (Elżbieta Barań
ska) - jedynemu czlowiekowi
wśród
ludzkich
zwierząt niepotrzebnie
chyba nalożyl scenograf
maskę paryskiej dziewki.
ELŻBIETA

MORAWIEC

