
~~ 2S-l&t€"~t Inne ,,Wesete·· 
W Teatrze Bacatela w Kratowie prezentowana seat a&~nowaa 

łnscenłaacJa ,.Weaela" w reły&erU AD117 Polo117 l ADdneJa 
Mrowca. Ten osłałDJ jeszeze oledawno b71 alttorem scen war
aawaldeb. O Ue o ,.Wesela" WaJdy w ,.Starym" mówi slę. ie 
dłurte l nudne, to o ,.Weselu" Polony l lirowca mołna powie
dzleć Jedno - nie nudzi. 

Przede wszystkim zaskakuje skrócona, zdynamizowana insceni
zacja dramatu autorstwa Anny Polony. Reżyserzy co prawda za
strzegają się, że oparli swe sceniczne dokonania na podstawie 
,.Wesela" - przedstawlenie nosi oficjalnie tytuł ,.Co się komu 
W cluszy CH" - ale jednocześnie dodaJ4 (W programie), że 
,.biada tym, którzy potraktuJ4 to ,.Wesele" jako wygodny, szkol
ny. bryk-". 

Kto wie r:zy właśnie przez te zabiegi inscenizatorskie, takie a 
nie lDDe podejście do tekatu poety, sztuka nie stała się bardziej 
czytelna. pozbawłona balastu pięknego pustosłowia, dynamicz
na w swym scenicznym wyrazie. Bo ClQIIlłe małe obecDie u
altOCQ6 W71Pla6altl l Jego ,.Wesele"T Ano mote ch~by tym, te 
dramat ten, podobnie jak w 1901 roku '(poCZątek wieku?) dalej 
jest S)'nlbolem narodowej rzeczTWlstoścl, narodoWym misterium 
zaklętym w Język poezji. 

A Jaka Jeał ta neeąwłstoH w reł71erU Polo117 l lllrowcaf 
Mniej w olej chyba strachów Szeli l Hetmana. więceJ narodo
wego poałanla, proroctwa, bllżazego Wernyhorze l Chochołowi. 
Takie odczytanie dramatu b~e jest naszej rzeczywtatoścl, 
nierealnemu pobrzękiwaniu szabelką przez domorosłych polity
ków lub wręcz uclei:ZQ w nierzer:zywiatość przed twardymi rea- ~ 
llaml. w wołll7m kraju, na .,drodze do Europy ••. " Są tei w Dlej 
element)- zamierzonego komłamu (acena z CZepcem, Z)'dem l 
Księdzem), ale czy to akurat - gdyby li' zastanowić - Jest 
śmieszne? Może jest groble? . 
Mijałbym się z prawdą gdybym stwierdził, te cały zespół 

sprostał zadaniu. Wyrótnić motna jedynie Piołn Róia61ki~ 
- Golpodarza, Lukasza turka - CZepca l może Darfana U
pała - Księdza. CZęść ról l to wdnych jest przez odtwórców 
chybiona. Lecs warto pójść na łakieco W71Pła6lkieco do ,,Ba
pteU". To "Wesele" Jest Inne. To wcale ole rodpiewana pol
aka chata. Z teJ rzeea7Wfsto§ci J~ widzimy na scenie bardzo 
aęato wleJe ~- MAJUAN TOPOREK 

,.CO SUS KOMU W DUSZY GRA-"- na podstawie ,.Wesela" 
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