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TEATFI

banałcm lzrbularnym. typowością kont.liktórv' modclową
konstrukcją bohatera, ale w (ym przypadku spotvkamy się
chyha z natlm icmym uproszcz-enicrn.

Musica| to nic tylko librc(to, lecz organicz,nit całość clbej.
mująca muzykę, śpicrv' txnicc' Jcżcli te elemcnty, d7-ięki
rlobrcj kompozycji, chorcotralii i sprawncmu wykona-
wstwu, składajl1się na atrakcljnc rvi<lolvisko, to nawct miał.
ka intryga nic przcszkadza powstaniu udanego spektaklu.

W tubelskicj insccnizacji strona mu7.yc7-no-wokrlna nie
wypada imponująco. Mclodic . wbrcw z:rpewnicniom ich
komg)zy(ora - niestety nic naleź.ą<1o..łatlvo wpadających w
ucho". Awykonanic pioscnck jcsl zaleihvic poprawnc. Jezeli
się jcdnak zlvii'y, iż. zadania tcgo podcjmujr1 się aktorzy
t|nttnatyczni nic porvintlo ttl brzmieć jak I)zyganir. Najlcpicj
chyba brzmi zcspołorvy śpicw bczrobotnyclt, kttirzy rvytlo-
bywają z sicbic gromki głos jakby zdclerminowani swą sy.
tuacją' ZaśNarnttor(Parvel Sanakicrvicz-), który w tym dziele
spcłnia t.unkcję chóru z grcckicj tragcrlii, usi|ujo swym gto.
scm rvnicść atmosrcrę tnvogi wobec wyroków przez^acze-
nia, co czyni w manicrze Wysockicgo. I to jedync rv srvuim
rodzaju brznricnic trderwanc od osoby słynnego Rosjllnina
razi swą wtt,lmością.

A rv ogó|e konstrukcja spcktaklu opańa na sccnicznej
wsJx>łobocności narnttorn, mającogo wnosić do dramatu ży.
wioł liryczny i moralistykę rv1'daje się trcchę naiwna' szczc.
gólnie gcly jego kwestic mają - tak jak tu - niewvszukitny
ksztatt literacki. Strvarzają rvórvcz-as wrazcnic patosu
przcmieszanego ze zvykła a|cktacją.

Nie lcpicj wYPada occnii ruch sccnicz-ny. Jak na tę tllrmę
wvpowiedzi tcatralncj rvypacla on blado. Wprawdzic aktorzy

końcu marca w Teatz-c iln. J. Ostcrwv rvystitwiontl
polską prirprcmicrę musicalu Willy Russcla Bracia

Y f krwi. Russcl icst autorcm libretta. muzvki itckstrirv
p itlsc nck (przc klad Kla ucly na Rozlri n). S pok uril lvyrcż-ysc-
rorvirł ,.\n<lrzcj RozhiIl, tĘdący tcż twrircą insccnizitcji i sce.
nogra fi i.

Aby najkróccj scharaktcryzować akcję Braci krw,i, l,iy.
stllrczy porvied'zieć' ż.e opicra się ona na - tak chętnic ckspo.
nowanym w tclerviz-,ljnc1 Dytustii - motywie utraconcgo
dziccka. Losy dwu kobict - biedaczki obarczoncj licznyrn
p()()ms[wcm i bogatcj alc bezrjzicrncj damy, która bcz rvic.
dz,y mę,),'lt otlkupujc jcclncgrl z bliźniakórv . splat:rją się zc
stlbl1 rv c<lnrz to bardziej irracjonalnv spostib, Ich bczradność
wobcc tatunl rvydajc sic wprost nicrviarygorlna. bardzicj
rvicc irytujr: ai,, lv,lrusl,tl' Losy bohatcnilv zarvęźlają się
sz.tucznic, jakby sprcpirrowanc dln potrzcb sccny. Nicz-wvkle
z,bicgi okolicz.ności komp|ikują ich życiorysy lub z,nicniirją
jc pz.ytywnic' czyniąc sztukę chwilanri nicprzyzrvoicir': scn-
tymcntalĘ. Bowicm to, co w iyciu prau'dziwc' w tex|il,e r.Vi
nic natura l nością.

Kictly się to tlglątla, nic sposób uwierzyć entuzjfustycznym
rccenzjom Anglikó'uv cytowanym v Programie, Źe mamy tu

do czynicnia z potywtljąco oryginulnym i wużtrym ul*,orem,
w którym ma miejscc lliezvykłepołączelie anry,czncj moral-
lttlści i folklot.u. Rzccz j:sna musical częsttl posługujc sig

gimnastykują się kilkirkrtltnic, ttlc ptlzitlnl ich sprarvntlŚci
Iizy cznej nic plzckracz.a nr oŻliwości up rllviaj ipych itcrtlb i c
d la cclów re krcircvj nyclr.

Potnijając umicjętrlości rvokalno-tlrnccz'nc, uktorzv spisu.
ją się clłkicm c|obrzc. W nicłatrvych rolach chłopców P7c-
konujitcy jcst Jacek Cicrczak (Mickey) i l{obcrt Łtlchnillk
(EtJdic)' A tiIigĘLnt)rva Joallna 

.Iorn:sik (Łillrlrl) tv,ozy rvzru-
szaj:1cą postać z.akochancj t|zicrvczyny i kochająccj kobicty.
Prlza njmi prawic rvsz,,vscy tlorośli udatnic rvciclają się w
dz,iccięcc postaci, dzięki czcmu sccny zbiororvc mlrją wiole
ilutcntyzmu.

S umu j ąc : omltrvilt nc p rz,ccls taw ie n,ic gv'cs7'y nij il krlśc i 11,

bo jak na nlu-sicll jcst z-:r mirlo wictorviskow,s, a jak na dramut
ma z-bvt porvicrzch<;wnic zarysowany konllikt i psychotogię
postaci. Nic grvarllntujc więc ani sirmcj roz-ryrvki, lni głębszcj
rc[lcksji' nic nltirviąc juŻ cl możlirvości po-tączcnia ob)'dwu
wi)loK)rv.
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