
'fo 
.juz druga za lllolL.i recenzenckicl lktr u nosci

BalIudl.tttt r,r Teatrze in.' .[uliusz-a C)stę-rr,l r Dzisic.1:zir
inscenizac' je. u lezr serii Bo-cdana Citrska i ze sce no-
grafią Andrzeja \\;itkorr skiego. od tcj z J99.i r91ig.
którą przl goto\\ ał Parr eł Łr'suk a oprJ\\ ila pJastr cz-
nie Aleksandra Senlenotr icz. ri'ie]e rózni Laczr -jc
jeonak zaLr1.anie do silr obrazu. którego istotnr m e]e-
nientern \ obld\\u realizaciach jest ntotr\\ pLlrpuro-
u'ej tkaninl'. co zape\\ne daje pou,inosactu'o z uie-
loma ulstariieniami leco dziela.

Zamvsl inscenizal jnr Bo-cdana Cioska jesr w idocz-
n} od pielu'Szej chrr'ili spektaklu. któr'i się ZaCł\na
Epilogienl. u'ięc od początku u,ienr-i. ze port'inniśm.r
się zdobl'ć na d-\,slans rrobec oslądanej historii. jako
do rzeczl, calkow icie spreparon anej u, teatraln,_r,m t},glu,

PUBL]CZNoŚC
Cz1,sze jesteś stronnik?

WAWEL

Jesteni sędzia bezstronnY i naoczn1, śrt'iac]ek.
PUBLICZNoŚC

Jakżeś t;' piorunorł,1' opisał przr,padek?
Powiedz! myśmy widzieli rzecz cał4 do końca

WAV/EL
Z ziunka piasku dójść mozna do obrotu słońca.
Zaciekając się w rzeczy 'ń'ydarzonej jqdrze'
Kró]owa jak Salolnon panowała mądrze,
Więc musiała być mqdrą, przy mądrości cnota.

PUBLICZNoŚC
Panie Wawel, za prędka tych sądów szczodrota'
Było za kulisami stać od pierwszej sceny.

WAWEL
Komponowalem wtenczas nad popielem treny.

23O I(RESY

Ladv Kirkor

\\r orr qinrrle dzir:.jopi..t:.t t_\ n_ |,1p zl,nrr i.rr lristir-
rię ri. ptluczr.ląc1'ch rc'iestrlrc.jach zdarzl.ti. rr 

-r 
kpilr a-

n\m przeZ Siorr.ackiego. który jako tutirci. repre-
Zento\\ ał zqt,la odnlienllil p()sta\Ą'e . Kronikarz' hisrorii
1est skrępoit arl1 faktanli. podczas gd,r poetl czu.je się
rt'oIn-i' cld oboir iązku dochort ania in lr ierności. nla.1ac

nlozli\\ ość Llruchanriania li r obraźni. kttirl- j ri \ t\\ or'\

znakonlicje slr:żq ukazr rr u:liu mora]nego chltrakteru
róŹnr,ch sl tuac.ji i zachort ań' \\' przedstau'jcniu Cio.
ska Wa.'t'el nla prz\'gotorrać odbiclrcórr clo Llaczne.j

obserrt'acji konstruo'ui'anl,ch scen. bl, skłonic. nas do
trudu rt'nioskorr'ania. Zda.je się mÓrt'ić: bąciźcie czu.j-
ni. bo będziecie nlusie1i sanli osqdzić. a sprart'r, będi1

u'am przedstarviane teatralny'mi sposolrami. ale tak
jzk u,żr,ciu - na rvie]e rnan'riqcvch rr'asze ztnr'sly i ro-
zum sposobóu'. I spróbujcie odpor,t'iedzieć. jak ten

śrł,iat jest urządzony. jakie rządzq nim mechanizm,r,.
Gdzie - rt'edług kazdego Z u'as - zna.jdqe się złota
korona Lechitów? I kto zrzuca ten piorunl'

owo strr'arzanie sceniczn,r,ch et.ektórt' jest tu ulie-
lokrotnie eksponowane. Co należy podkreślić, zabieg
polega na ujan,nieniu ..teatralnej kuchni". a nie sa-
mego finalnego produktu. Za czasow Słou,ackiego
ambicją teatnr, szczegó]nie bu]warou/ego. a ten cieszył
się największ4 populamości4. było eksponort'anie wido-
wiskowych elernentów z wykorzystaniem najnowszych
technik teatralnych, sceniczn e-qo mal arstwa i o śrł, i et l en i a

oraz wprowadzeniem ruchu do dekoracji. R/szystko to
miało wiernie naśladować zjawiska natura]ne. Zaska.
kiwać mistrzostwem teatrainego oszustwa' Tynczasem
rezyser lubelskiej inscenizacji obrał zgoła odmienny

- choć wciąż pozostający w korespondencji z myślą
Słowackiego - cel: podkreś|ać' ze Wszvstko nra cha-
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rakter teatralnej kreacji i podlega charakterystycznemu

dla tej sztuki modelunkor,vi. Et-ektowne imitacje zostały
obnażone do etaptr ich preparowania. CeIorvo zosta-
jemy odarci ze złudzen. Wiarr słyszymy dzięki ,.ma-

szynie do wiatru'.. z którą aktor pojawia się na sce-

nie i zajmqe się jej obsłLrgą. Podobnie widzimy. że

tętent końskich kopyt je5t ostentacyjnie ujawnionym
przez jedną z postaci efektem stukania palcami rv bę-

benek. Cala mimetyczna ambicja teatru Została usu-

nięta. I rr, tej sytuacji nie rriemy. co tu jest sceniczną

prawdą. Nie lnozetny uchrvycić -vranic między tym. co
jest ślviatem przedstarvitlnv!TI. a co warsztatem słuza-

cym do jego rr,1''kreorv'trniu. Granice się zacierają. My
pozostajemr, bezradni - zri'odzeni tńkiem. któn'. mlmo

ze tak jaw'nv. nie traci llrocv s\\'ego oddziatlwania.
Natomiast u/ tym zastoso\r'enym dyskretnie rozpo-
znajenry już tl,lko pelvien ltdanv chw'rr \\.rmr.ka się
nasze.j percepc.;i coś. co rnleliśnr,v ujneć z całą.iasnością.

W tej koncepc1i Ballatlvttr. rozrvi4zania estet\,cZ-

ne stajq sie źrtjdlenl sti'ttusu onto]o.giczne!o prezen-

towanej rzeczl rr istości. orvanizacja przesirzcni. ruchu

sceniczne_grr i rvtnrn poszczer:rilnvch scen rriznicu.le

tutltj d*'a ślviut1,' - rcllistr czn-r'. chtlc jŃ nlelrtr uzmr.-

slarriane.3u'st t1lko teatrullla kreac.;q. a]e tak rzecz\'-
lr ista. ze az rr r tJl jc nunl sic- przecietn'' i prrsp6lilv'

Bohateror" ie tvch \ce11 1\ lko nieznacznie rrkcenrujri

Ze\\ |tętrZ11c znal-tritlnlt srr tl.jej pozl c1i. trZr rr dzlett ll.

.jąc kostiunlr. ktrjrl'm bI.ak str listr'cznc'.j konsekrrencji

Gnlin nosi się z bazarorrlt cleuanc'ją. Kirkor i Fln Ko-
Str\'n \\' str lLr rri}odzieŻtltvr nt. Ballad1 nl. kic jr ry lktl
przesta.jc |r ć rr icjska .lzicri ką. pokaztr!e .iĆ '.r iAt\'ntl-

ti r nl szlairoczkLr. jakie Llziś rlosz-it pirnie z |ri't'tr.nsją dLl

lul.srrsLl S,:':n' rr chlcie i nrr zunku lr-.cz:r .1.' ", lieznl-
cznlc t\ l|'o rlltltlellt;ltc\ lll pl7cstŹell śrr rct]c Ro''r niez 

-gra
l-lol-tltterórr 1ęq1l planlt tt r tllr ka :iię sccniczil.' j ;cJnorotl-
nośe i. nie .]ltilte rr' zatlti;.it't zll'le zltec-j illL:.' 'r i.iL..liizrc'ji

\\ si:r stko iir ic-'t uśretillirlllu. 1l1';gL.j311le i'-..ti..'i lie
\..trtlililL't ś\! iilt\ l(1/iLli,:ll..ki.'. \l \ l.J',. . f I.(l\\ lln.

ir lcz *.-url,. 'ie poct), co ',r lLri-..'lskirl pi.r:.lsi.',.r zrecrLr

iJanlczn\ il. r..;zckllrt ii:i.i', kr, r..iiritlL! );:--',-, .-tltliilt-

irtrL (Jopl;ui' :>.ieriii r i-,ir,'clriikli nllt ch',.,,.,11t ':iellrLi

'Llftr'lfliri,.,-'.tilr lil.;ltltii , ,1-ll'.1',ril J)1\:lr'-..t " 'Ull!.it
i sirbtclno:cl:l konrpo':'.-ll. hie dr nilrl.: ,i r;:ri iKa-
l.tl]inu Stc1.lrri:Llt ) rv.;łlLliill't\: .izicki li 1.';.';111itl.'i lt'

n': j pracl' ,r.rirrtcilri z rrLchiitni rr (rci ;c-.lLrrl. i-.r Do

chrr ili znri* rr nich /i.rt(rnilc. i przc_llniiri r1s' r,1 11fjj

]Llstra zlrtiie sztlnegtl ttkośllie nad sccnlt.le\i - jJk n|l

tLLsalkę prz'l''stltltl - ur()c/-ll. \\'ldtllrvta z- tnrclkLt ślr iutłcnl
nllt tcz szcz'cgiilną ..r,vvritzlstośc1 istnieniil.. Skilnstru-
or'n una teatralrlvmi eiektanli st.1e się ptlrr ahllr lll onla-
trrenl. Z}udzcrl ictrl, na prlr,v |órzenic kttjreg.' l1lilIl']\ teraz

ochotę czcklre . btlrvietn przvktrło nilsze okrl i nirszą

nlvśl i drllrllttlr się dulszcgtl roz.poznlnilt.

obecność fi.sLrr tan tastycznyc h, wvkreowany''ch bar-
dziej niezwykłymi niż ''v pozostałych scenach środ-
kami teatralnymi staje się clla nas nader intry.gLljąca.

Część te.qo et'ektu to zasługa obsady'aktorskiej. która
pozwoliła wyeksponov.ać szcze-gólne warunki wyko-
nawców' ChochIik (Tomasz Bielawiec) .,używa.' swo-

.;ego ciała na najdziwniejsze sposoby' eksponując jego
niezwykłą giętkość i plastvczność. co przy niewielkim
wzroście aktora daje zaskakujące et.ekty. Rzeczywi-
ście staje się nieziemskim z.jawiskiem wolnym od praw
Iiziiki. W jego ruchach jest wyraz stużalczości wo-
bec tych. którym 1lodlegii. a]e czasem też i rvładzy
nad tymi, kogo srvoją posta\\'ą zwodzi i lrrvodzi. To
postać barwna i złożona' śrl iadoma srvvclr możIiu,ości
rr. fałszowaniLl srvej roli. Skierka (Jerzv Rogalski) wy-
korz,vstuje srvoją charakteryst\'czn4 trzjonomię. łączącą
dziecięco zdziwione oCZy z ponad rviek postarzalynli
rr'sami. Szpetna poczciri'ość wvrazu t\!,arz}' i charakte-
rystvcznie niepervny chód d.1ą je.eo bolraterowi siłę
\\ \'razu. nie podd.rjącą sie natr,chmiasto\\.ei interpreta-
cji. jednak zapadającą na dlLr.so ',l' piimięć'

Zadziw'iljącv uk}ad znakórv teatraln\'ch _ rvzię-
trch z draInatu. aIe i nawiązuji1cr'ch do jego sły'nnych
it'r'starvień (rowert' B\'1X jako zabarvna replika hond
u Adanrii Hanuszkier,,'icza) omz, odlerlejsze aluzJe dra-

rnrturqiezne tChochlik nl rimbinie niczr nt bohater
r()mant\,czn\' rre rrznioslrnl nrtlnologu) nloze brć źród.
ie.m prz1'jenlntlści. a]e tez daje asun,]pt do ret-leksji

ni]tLrr\. filozoficznej _ rozri liżllń o nilsZ\.|)l lo\trzega-
niu rzecz.r r'"istosci. Krr-je sie zir nirl s\ \tent kornLlni-

ko*'ania z rr'itizeln U Citlska klrle.jdoskop niespójn1,ch

str Iistl'cznie scen - prz-r poirlni-jrn,r: riYkorz_r'st\'walt,\'

f rzcT- ronttut\ l,:r-i',', _jtl.o zS()rln', z Juchc;:.1 cpl,-l.l a tu

L-.uditu arlr llJ ilit5./,\ ch r)ctilch z, elentcnLri\V zgroma-

.izorvch vn Leatntlnc.j reku izr,tLrnri srrrje sic rr ir'Jka nte-

l.Ll(it.r nJ\Zr'1,','rilriIl1l srtllrt:i i 11\,/n(),/n,l\\ilnllt rr.l:rlrrrCi

\\ rrrzunlieniu tc/_\ scrur te iti!' !ioskonlle oitrlzu.ie nie-

ici.inoz-nliczntlsć i\ sl\ :Ik je :i l Rcilltr,ri ntl(c1 rti;lll., clr rzt:-

i.,r. I siłe iIuz;i 1i' pzee ic:- ''](i nro\\ utjzenill \.\ ii1tlir Ztl-

l,..1.,. cz-r \\ nrl\;',J .,,.r itldrtlt lLt:il :-a(),,\ \[lt]1iL' 'r, 0l.i'lzellic
..' li.-s;itcgtl skrlrl l'.t l-]flcst] 7Jlll "'':'. rozIe.giu.i niilS1-JŻ\ ln'\

Si.cktitkl i'irLi-lii.,ir.)\\'iliirr')l illi..l rr-rlrVi'rlllrliL',r itLrlz-

.l.. j dlt.htlrr t.śl j. ''r kt'li.ei i' '. ;il iltictltIlic,:c. Ilicprzc-
r;ll:riiolte Jtltlłlrgli sie isillicni:r. choebr b-r ło po strl-
l"i-i:r:,Jctnistviiiiou ltnc BtiI !tttlt nLt Ciosl'iL LLrtaoezniI

nlrrrl z-ar,r'iltlść sil rr' }lrdlLiltcr ch llitszr nli czvtratni. ktćlt.e

stll.ją slę lv sttntir' ..silą fataInit.. i nienlożno(t. Ltch'"v1'-

ccnia prawd,"- o rrr)t_v*'ach dzilrllLnia, kiedv zvje m_v nit

srr kLr sprzecz.nvch nornr. Tcn spektakl pokazLrjc e iern-

nl.l Stronę naILlr\ lUdZkiej. ktrire jednakze _ nie.jako

dlli przecirvrr'l.ri - tęskni do źrtidła jasn<lści. Jednak
llie rvie. skącl ono bi.je. Poszukrrjąc go. czlrlrviek chwy-
tl się zludzeri. nlgIistych prz'ecztlć, mitórv. l nawet te
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małe punkty odnir.'sienia stanou'ią ocalającą dobro sank-

cję. l\4oz,cmi' jc brltc< zu ttstanort'it)llą l1ornlę cl\'cZllą.

.jak bierz-crny spictrzone na scenie krzesla z-a sporr"itv

nrslami nadtopllriski Jrs.

Nies1ctr'. lrl.Z) t.i Ć5tct\ e Zl]c.i rr.r'kłltdlli pr.ze 1llrJa
sZ-il|lsil I]Źl dostrzi'zcnie kreec.ii HlLllki BruIiliskie.i rr roJi

B al l lclvnr'. Pr'u nr' il'rrgnlent_\, tL'so prz,edstau ieni l. kie-

di juz \Ą/ielOli].(rtllit. spllrnliln się krrr iq srr'oich llIi-
llllcil. z,asłir.uLt.ill llll lllilntl s1utliulrl człtllr.ieka r'', lllll'.lli
sri'oiclr z-[rroc]nie zr lh .:rr nrlrr. z jltLill'ch kazdr pLrpizcrlni

\,, \ nrusriL Icn nilsiJ:]i:. Pol,iLzLijc ill"l clcrrldLrjiic\ ut \\ -'-

i. ;r':il-zll i c dosr', i l:-r;.'.r:r ir- rTr siiii a, r.' zltspcrkoilr i : i.,'-
itr:ticit zlitlz. ir.i.:.:jr ..! r()\ir)J./!'rilrrni ((r..ll,ti:ii ;''::r'-

ma''r iajztcr.nli do clzisiejszcj lt'idort'ni. którlr .jert
ocZ\' tilllżl u 1-ls;'chol rl li i stan t,lw c nl clc-.j onit I n 1'c h. Pcld-

kreślalrl to dla oddirnia sprai,viecllirvości. ale i l' pwt_

śrt'iadczcllielll. Ze tc scen\'|lie są tlLk eałkicll] Z dUcha

teco przedstailienia.

ilf a gdale nu J a ttk o v,s krt

Teati. irll .| ulrsza osl cr.ręv rt Lr-rbIirlie. .I tri iusz' Sltlrr lck i.

Btl l i ttt!.lllrl.. t cżl'st.'l.ilr: I.ioSdln Ciilsck. sceIltlgl.lLl.ilt.

An.il'zcl \\-iikorr ski. ko:tiLlltr: BarbiLitL \\irlrrsiLrk. rnu,'r -

l-lLt Plrr', c'i \'loszunll,lri:Li. rLr':lr sicniilrlr : !)r/clnr:l.ri.
S]rr',:,- il-;.:r!(rl()\',iilti \\(ri(riin-. L:'-;rLiil l)iis: lrr':-nr r-

iii r'r;-ń:ei '(Ji)S


