
Po pre1nierze vv BAGATELI .. . 

... Co się komu w duszy gra .. . 
O~tatHia pen ~ ralr.a próba była 1Vielk(! ner

wóu:kq i dla aktorriu· grających w nou,ej 
insccni.:o.cji .. WcsC?!a'· .:atyt!Lłowanej .,Co s i,:: 
komu u• dus~y gra ... " i dla rc.:yscra Anay 
Polony, która .w.ępól.nle z Andr.:ejem Mrow
ce,,~ ~tu.:orzyla bardziej czytei11q i o u:icle 
krótsza inscenizację. Sądzę. ie i sam wie!ki 
\V yspia1iski przewracał sic w grobie, gdy 
.. :;.n ... ;, \V~r.~y:: c:"";J ~pud! = fotc~Cł jikajo_c dO 
tyb1 nogami. Tak było jeszcze w c.:v:a-tck. 
Tremę potęoowab obecność dru~Jiego .. We
sela" u• rei11serii Wajóy, grane~& tui cbok 
11a c1eskach. Swre(;o Tratn: .. 

Piątl:owe pr.-mierou·e pr:ed::tawi~llit' ll.do
u;odnilo jed!iOk, że ;:e starej ogLaclanej :u
le ra.:y s::ttld, 'IJ.·ystawumcj przynajmniej 
kill;a:'l.aście ra::u w różnych insccni:rocjach. 
mo::na zrobić je!.<zcze co.ś innego. A.nna Polo
nv JlTZ!/;JOtCIL'!Jtl.'C.b pierwo:n~ pieru:szy ai.:t 
,.Vv'eseic•" :e swoimi uczniami n<t trzecim ro
ka stt:diów teatralnych. Na dyplom sami 
ju:! młodzi adcoci teatn• .:aproponou:c:li, by 
wy.<rawić .. Wesck'' w całości. I tak się stało 
w rol: l! ubicu!ym. Po l:oniecznych s.krótach. 
trur.:ul'eniu uns!oci druooplanowvch. powsta-. 
lo to coś - co tak bardzo podobało się piqt-

, ko1rc ) u·idotl'hi. Oczywiście .-\nna Polony 
musiała or: 710tm pracować = młodymi akto

i ram<. Zr? starej obsady zostały tylko cztery 
! osoby. S.:~;:.kę przygotowano to dwa miesiące. 

l; ,.Wese~e·• IJeli~e tyciu (tt:szJI.ęt~.;o cl=icic sie nu 
scenie na oc.:ach u:id.:a i na yanC?czku wy-

l srajacym w 1ciaownie = IL'rót suroko otu·ar
tej s:opl!). temperamentu. ni.f! nużqce o dajq-

l 
CP. _jr(_inr:!( cbr~': Tt':rad-;,:rej t-ruaerlii. :: peu·
nośc:a .icst ht·ietną ko!ejna przekładkq dzie-
ła. W vspiai!skiepo na j<;~yk. bardziej zro.:u-

rrmHil cl!a widou:ni, która z ,.We ·:clcm" sra
tyk~ się po ra:: piertcSZJ/. 

W kt:.luarach, ju.t: ~o wid kim fili.O.Ie, on 'il
cvjn;Jch oklcsk ach i l:ns::ach J;wio:.óu· 1;~ ·i
więe?j mówiono o roli :ooety, którą · z~rrC.t 
Krzp!::tof J. Wcjciecllows!;;i bc.rd.:o po;;rr:.IL'
nie oraz o roli Racheli. Była to na_;ml':'clsza 
ob:;a!la tej postaci od czasr)w same./? mistrza 
5ta;; :·sia.wa. ·J\1algor;;:atc Krzysica tak d:Jjrza
ln d:.chowo. z uroczq twarzuc::ka ;;ro.:ni:> •:::
stola~ki wykreou:ai.a inną mlodq ::yd?w~!~ą 
dzieu.'CZJ11!~. 1\' ro!i Gospodarza j<':ien ;:c. 
,,starszych" w tym towur:y~tt'./ie c:ktoróu; -
P:o!r Ró:t(llisk'. i<l-k by ~ boku pr:yq!wlr; j oc 
sie ;:oc-:ct.tkou~ej a kc H pi~ n;: s: 2go nz..;.:u .. t~a jr. 
~ic piÓIL'IlC! postacią w o3tatnim, flUY to z po
lccel'ia \'.'ernyhor11 · ma prowadzić rodoków 
na :l!oskala. Jak zo:wszC? urocza Pan7la Mło
da -- Dorota Korbac::-Bocilenek, t~oszeczb; 
-c;y::sza od swojC?go ~cenicznego męza - Je
rz::po Damskiego. Na uznanie ::aslvrn•je rt;v;
r.ie:! gra JaśJUJ (Maciej SlotaJ i Ka <pra 
(Kr::'J.>Ztof BochC!nek). Tak::e Ksia_d:: War i;w: 
Lip1Lt) przypadł do gt:st 1: krakowsk iej p a
b1ic.;:noi;ci przypominając ja!;o ::ywo kar?•kc,: 
rury z t:rbanowepo .. NIC.". 1\((jcron \Vo'
uieu,ic.:. n re iacu Chcd:o!a o re:.: . u::;: ~· stJ: ;? 
Osoby Dramatu, bardzo sprytnie w::i< !GI sic; 
tL' nocne widziadla. Na premir?rze w cadk i ni? 
było i I~a.itek mocno ~iccl::ia l w jote1u wu
plas::ajc,c wiet::cze słowa \\'cnwirory. 

Przedstawienie !Ldane i je::eli miabb?'m 
u·ybierać mięclzy in .~cC?ni::acją \\'ojdu a rq, 
wybralchym sk~óco11e ,.V:esel~" .4n n y :':Jl:J
ny. Idźcie i sami osąc!::cic: ... 
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