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Bal w Cafe Sax

Zapraszamy do Cafe Sax!

«..Nie daj nam Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości»

Kolejny ukłon... ale czyżby ostatni?

17 listopada Kaliningradzki Teatr Dramatyczny gościł aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Widzowie
na ponad dwie godziny zostali pogrążeni w świecie, który stworzyli dla nich: obsada aktorska (wymieniona niżej),
świetni muzycy Dariusz Łapkowski (pianino), Piotr Lewańczyk (kontrabas), Leszek Ligęza (perkusja) oraz specjaliści,
których imiona zazwyczaj pozostają w cieniu – Tatiana Kwiatkowska (scenografia, kostiumy) i Tomasz Tworkowski
(choreografia) - na czele z reżyserem Cezarym Domagałą, którego krótkie przemówienie (wygłoszone w bardzo
dobrym języku rosyjskim!) poprzedziło spektakl.

Tytuł sztuki – Cafe Sax -
nawiązuje do nazwy ulubio-
nej kawiarni Agnieszk i
Osieckiej (1936 – 1997 rr.),
znanej i lubianej w Polsce
wybitnej poetki, autorki teks-
tów piosenek, pisarki. W tej
kawiarni, dotychczas znaj-
dującej się na warszawskiej
Saskiej Kępie,  poetka podo-
bno napisała swoje najlep-
sze utwory. W wydaniu elblą-
skim Cafe Sax - to typowa
mała kawiarnia w stylu Re-
marque’a lub Hemingway’a,
położona z dala od hucznych
restauracji i młodzieżowych
dyskotek; miejsce, gdzie za-
glądają najczęściej ci sami
ludzie; gdzie jeszcze nalewa
się na kredyt, pije się zdro-
wie nieznanego przybysza, i
gdzie przychodzi się po to,
by znaleźć coś ponad towa-
rzystwo i kiel iszek dobrej
czystej. Kawiarnia, pogrążo-
na w półmrok, staje się pun-
ktem, w którym krzyżują się
drogi życiowe bohaterów. Są
to zwyczajne obrazy na-
szych czasów.  Barman w
średnim wieku (Marcin To-
masik) – pogodny i wyrozu-
miały, raczej dobry znajomy
i rozmówca, niż  obs ługa.
Czterdziestoletni Mężczyzna
Pan Czesio (Lesław Ostasz-
kiewicz ) – otyły, łysiejący,
rozczarowany i kłótliwy, zale-
wający swoje smutki alko-
holem i narzekający na ko-
biety. Kobieta Zawiedz iona
(Jolanta Tadla) – elegancka,
nieco epatująca swoim za-
chowaniem, z papierosem w
zadbanych palcach, bezli-
tośnie drwiąca i ostra, nieraz
oskarżycielska wobec męż-
czyzn. I – oczywiście – Poet-
ka (Beata Przewłocka), lek-
ka jak walczyk, na przemian
ironiczna i czu ła, kok iete-
ryjna i poważna. Obserwuje

zjawy i obrazy przesz łości
odwiedzające jej towarzyszy
z kawiarni, a jednocześnie
nie ograniczając się do tej
roli, sama bierze jak najbar-
dziej aktywny udział w defi-

ladzie historii życiowych, z
których zwierzają się sobie
bohaterowie.

Najlepsze piosenk i Ag-
nieszki Osieckiej („Wariatka
tańczy”, „Niech ży je bal!”,
„Wielka woda”, „Nasze os-
tatnie bolero” „I te de, i te pe”)
oryginalnie zaaranżowane
przez Pawła Steczka, są
podstawowym sposobem
komunikac ji bohaterów.
Skupiają również uwagę
widza na najważniejszych
kwestiach, zawartych w spe-
ktaklu. Jak znieść zdradę?
Czym jest samotność dla
człowieka? Jak nie dać wy-
blaknąć  uczuc iom? Jak
pozostać sobą, i co to jest –

być sobą? Czy łatwo jest ko-
chać? A czy  łatwo jest – żyć?

Po wspomnieniach o by-
łych rozczarowaniach, po
nagle odrodzonych nadzie-
jach bohaterowie jednoczą
się w wirze finałowej pio-
senk i „Wielka woda”. Ten
bal, którego niestety „nie gra-
ją na bis”, i który nazywa się
życiem, jest według bohate-
rów i według niewidocznej,
ale w każdej chwili obecnej
na scenie Agnieszki Osiec-
kiej, warty „zachodu”. Warty
„niepogody”, t rosk, rozcza-
rowań, prób, błędów, oby
ty lko dało s ię zachować

gorące serce, wrażliwość na
piękno i rozmaitość życia i
zdolność do miłości.

Świetna gra ak torska,
piosenki Agnieszki Osieckiej

w niezwykle ekspresy jnym
wykonaniu aktorów, nieraz
lepszym nawet od wykona-
nia zawodowych śpiewaków,
ciekawa reżyseria – to wszy-
stko sprawiło, że  publicz-
ność (której co najmniej po-
łowę stanowili członkowie
środowisk polonijnych na-
szego obwodu) była zachwy-
cona. Takiej reakcji nie spo-
dziewała się ani obsada, ani
sam pan reżyser C. Domo-
gała (według jego osobis-
tego wyznania). Dopiero
trzykrotny bis zaspokoił bu-
szujące emocje publiczności
i uc iszy ł burzę oklasków.
Niestety, jak wszystko, co
jest piękne, spektakl dobiegł
końca, wyprostowali s ię
aktorzy po ostatnim już ukło-
nie i opuścili scenę Kalinin-
gradzk iego Teatru Drama-
tycznego – miejmy nadzieję,
że nie na zawsze.

Przedstawiciele Polonii
Czerniachowska i Ozierska
pragną podz iękować pra-
cownikom Konsulatu Gene-
ralnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Kaliningradzie za
umożliwienie wyjazdu na tak
wspaniały spektakl, w tym za
udostępnienie autokaru do
przewozu widzów.
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