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. 11·, .. · ... a"· ·m· ·ow: \,Wes~1~" ~pbtyka ' się. ,każdy nie- sz~wjes.tmody:f1ika~jasy?-1bolu, 

~~ 
'· . ' J~ " 1· '· ·· ' ' ' · · mal rezy~er... , ktory s~tmbolem pozostaJe na-

, ·; i • · • Przedstawienie Lidii Zamkow. dal; Złoty Róg, „podę.wany" z 

.. 
I · . 1 

1 przy oka~ji którego deklaruje rąk do rąk, choć nie istnieją.cy 
· . I . · .1 ;„ .. ' ona, iż l nie należy „We- w sensie materialnym, pełni na-

' ~ . , • .1. • • sela" „wyjmować z epoki, dal funkcję wyznaczoną mu 
Złośliw.io ~"~iadali ·w kulua- dania jednej 2! .n.aJdowc1pnie1- nawet ~ sensie kostiU. mo- przez poetę w ramach poetyki 

P. 1sz~ w.· t-ytule: „»Wesele« Li
dii Zamkow", bo dla każd ,e

, gf) widza uroczystej premre
ry sztuki Wyspiańskiego, z oka
zjl. · 75-lecia . Tl:? a tru im. J. Sło
wackieg9, '1 j~t rzeczą o,czywistą, 
iż . ·mamy ··do czynienia z dość 
&lek<> i :dą'Cł\ 't>robą reinterpreta
cji?. Nie ukrywa tego sam reży'
ser; w programie mamy moż
ność ptzee+ytać dywagacje Lidii 
Zainkow pt. „Dookoła 'Wesela", 
drulfowane wcz~śniej , w „Życiu 
J;..it~l"aÓkbnrr w ·których abtych.:. 
czaspwe sposoby rozumienia i 
inse~nizacji arcydramatu Wy-
p?anskiego zostały zaatakowa

ne z :.1· werwą i zas'adniczo. Wy
z~ć rnuszę, że nie, wszystko jest 
dla mnie w owych rozważan!ach 
j~sne, i -. że przyznając autorce 
szkicu rację w wielu sprawach 
szczegółowych odnos~ę wrażenie, 
że odkrywa _ona i ,,przekłada „z 
~'lskiego na swoje" prawdy dość 
oczywiste, bodaj już przez sa
megó Wys.piańskieg() sformuło
wane (jeśli nie wprost, to po
J?l'Zę<z praktykę : ~Mgrafa i in
seeni2'atora).' , Mniejs2a o to - i 
Di~ spierajmy Się,_ jak dawnej 
prowen.i_encji · są choćby taki'€ 
„dr<>gowskazy", cytowane przez 
Zan:ików: „l'fie tylko konstruk
cja, lecz i problematyka »We
sela« tkwi w jędności ludzi i 
zjaw" (Anięla Łempicka). Waż

ne jest to, cri> ·zobaczyliśmy ·na 
&IC!enie, 

rach Teatru tn. Słowackiego, w szyc~ szt.uk polsk,1ch) .- "': Prze- wym" a ~akuje .jedną z pod- symbolizmu, itd. 
przerwach m ,ędzy ba.rdzo długi- rwac~ między sc.e,riami, ktor.e za- staw teatru Wyspiańsldego ..,... Zamkow próbuje „zracjonali
mi ,aktami, · ~ reżyser „napisała sł!'1g~Ją Jl.a brawf). ~~~ zacieka- jego symJ)Qlizm, co rzutuje n8: wwać" sztukę Wyspiańskiego. 
na nowo." :tukę ir;wyspiańskie- Włe1;11e, ~ rz~ywiscie wnoszą , całość inshnizacji. Trzeba przy- ' Tropi sprzeczno'ści w tekście, 
~u. Gdyby tlqyła cała prawida, .nowe 1'spoJrZel,'.lJ.e. . Czy za:wsz: znać, . że ivielu y posta<:io~ .i lj!C~- poJ tyckie nieścrsłośd ~ ,i . pro
był.aby praw ą fiiider smutną, bo . słusz':e --:. rzecz ~ · mn.a, a_lę ~. nom przytlało 'to krw1stosc1„ . • ze st uje je r.óżnymi sposobami, m. 

Wyspiańśki . . . .mi.mo 'WS:Z.y·s· tko z.ost~~e fa. k, tern, ~e ~ na)m~ie. J np. obraz1.k.·i . weselno-bak. cp1cz.ne in. przestaw. iając k .. o. lejność tekdobry dram' t4rg! Tak jedna~ z , k1lk~ma . ~.m:ysłi;im1 • Z~~kow wyraźnie 1%yskują. Uczestnicy są stów. Wy.znam szczerze, że je-
nie jesti z łtow po~tanowiła będą się musieli. ll~zyc JeJ 1_1a- pijani-, jal~ , ~bremu polskiemu stem przeciw „prostowaniu" pi
po prostu zr formowac poetykę stępcy: B.ardzo. mi 51ę spodobało weselu pxtzystoi, oo aktorzy z sarzy i ich pomyłek, bo wtedy 
„Wesela" ·- i,/'dmow9cześnić ją 

1 
ustaw1em.e roh i::a~a Młod~go w re:guły ut~zymują w granicach. trzeba by przeredagowa~ wiele 

w ' ten s~ób' . Nie zam:?etzatn - w~konan~.u Wo3ciecha .ziętar- poza którymi jest . już t:y:lko na- 1 wypitnych ~1 dzieł ""' literackich, 
jakern pc>iori'~a' - rzu<::ać ! g,r;:o- s~ieg9. P1e:wowzorell\ teJ pos~a"'. tu r,alistycz~!1 ., d?słowność. Pro-' gdzie np .. aut?r myli slę. co do 
n:iów na SD:IYX ~. Pomysł, i chyba c1 był, LUCJan Ry?el, .poeta. n!~ blem" zacz ;y~a , &łę pr~y scenach; cen, obowiązu~ących w .op1sy:wa
mepob:·zebme~rezyser ohwaro~u~ słuszme do. te~o stopni~ obsmia vv l,ttórychl wystę~uJą postaci nym przez niego czasie. Niech 
je .w

1 
vrogr.ał' i.e swoje przedsta- ny: I>X::?iez. Boy~ zwł~szc.za. \~~- symbol,iczl\6-fant.as.tyczne. Zam:- siobie ten Wyspiański pozostanie 

wienię aż ·ta." ą.: ilością . zl:ośliwo- ·:JaJe si~, ze .. acz. ~olwi, ek u. tr,~c·h- , ' kow rozpr ;a,wia się z nimi ' dość poetycko. . . nieko. µs,ekwentny, 
śc·i pod adr em , ;niermgarnlę- smy prz·ez"to kilka sytua~J 1 ko- . bezpardon+,vo, walcząc chyba niech jego myśli ' nie do, końca 
tych", : go~9wych t. rz.asnąć ,medi~wycl,1 (z ro?zaj~t;n humoru 'nie tylko~ .z.· i.nterpretatorami będ.ą jasne; ·1 w szak nie tylko o 
drzwi.ami loż~ :pą widok jej po- ra~eJ t.amego), ~o Wiele scen, w ' Wyspiańsk 1iego, ale i z n.lm sa- poetykę tu rdzie, ale i o w,yra
tnysłów - eo „J na prem~erze których uczest:mczy Pan Mło.dy ; mym. Mni#. osołl>iście owe home- Z.enie bez,radności, szamotania 
»Wesela« ( ... )~ się- zdarzyło". Hm, zyskało pogłęb10ny sens. Cz.yh ~ ryckie boj~ . pasjonowały, zwła- się„. 
na premierz'1j „Wesela" trzasnął zysk czysty, traktuj~c sprawę szcza kied y z reguły górą był I sprawa ostatnia: .problem in
drzwiarhi ni·~· byle kto, bo hra- po kupie<:ku. . . . W:vspiańskF O cóż idzie? O to, telig~ncji w „Weselu". przymi e
bia prof.es.or ·. arnowski, który .. -. I .. nt·e· .resu;iąco . P? .. st~:wiony .J .. ~s~ <:ZY; przyzna ć 3jaV:'om p~łny ma- rzony do współczesności. Zam
aczkolwiek Jt nsetwatyzta - na sy~bol chochola l .rozy, .choc1az terialny kształt, ~zy tez potrąk- kow słusznie postawiła problem ; 
literatur~ i · at.rze się znał, ide- trzeba by się pospierać, czy rze- tować ich głosy i imaginacyjną jęst w dla ''mnie najbardzi e.i 
dlógię . miał 1~ tyle ókreśloną, czywiśde należa~o .zredukować . pb.ecność jako elEl,ment monologu · ważki element przedstawienfa. 
że t.rżieąii m ili przy~ać do tego owo „chochole" zn:a~enie, tirady- , w~wnętrzn~gó, 1 rq.zmowy z sa- .Stosunek ińtefo~enc.ii " do cąłości 
subieiktywn·e ~ prawo. 'A ,cóż my cyjnie, przyporządkowywane r6- my~ so~~f'., ,postaci „realnycq" narodu - i odwrotnie. sprawa 
dzi'ś - szarai;:i'? Dzis do dobre~o wnje~ „sprawie .i:arod~wej'.'.• w_y- (czyli - ZY?JYC~); I. tu od r::i-zu jej miejsca w społeczeństwie jest 
tonu należy ł „gorąco oklaski- łącznie do poezJl. My~l~, ze. nie: trzeba. pow1e.dz1ec, ze - :01mo tylko pozornie a rchąiczna. Rok 
wać", ~ w c,hwilach nud~. doJ- i że .kł,óci. się to z mti:ncJam1 ~szelk.~e wrsiłki .__ ~anon ms~e- ubiegły z całą ja skr ~wości ą u k a-
mująceJ po prostu nudzie so.ę Wyspiansk1eg<>. Wchodzimy tu nizacyJny ! „Wesela . na ktory ł . . t t bl 1 t, w milczeniq.1.. zresztą (rejestrację wszystkich zrol?Ha .zamię.eh Zamkow, w naj- za • _ze Je~ . 0 P.ro em , r:s{ oreg? 
Nudziłem sri ę chwilami w mil- większych 'i mniejszych innowa- bardziej ~1;sadniczych zrębach s.kwitow~c si~ rue .~a ,slo ~ anam:; 

czeniu· (a i p~bliczność chyba też cji Zamkow ·pozostawiam om6- pozostał n if,fnaruszony. W~rny- ~ramat mte'. ,1genc.ii z „Wesel<: 
- to aż zaP.pwiające, że tak wieniom Qlbszernj,ejszym) na te- hor::a )ako Pfiłubicz.na. postac, od- i. atak na mą ~arazem, !"adaJe 
Jllalo, -było. śm.iech.u podczas ogUr. ren· sporu bardziej ogólnego. Z w~ tylem do widza, to tyl-. s1ę do roztr ząsan na now0 
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Dla \ recenzenta . najgorsze są 
"~,~~t ~ało~iowe". a1,;' cqż , ~o
bie. n .S~ dzę, zę . ..,,Wesele w rezy-
~eri~r, It- idii ' Zamkow miino wszy
stko n,ie ' wstrząsnęło nas.zym 1 do
tychczasowym rozumien·iem tej ) 
sztukd aezko.lwiek rzuciło swro 
nowego Światła. Ogromna więk
sźośc i scen może być odczuta 
przez dzisiejszego widza jako 
bliska i aktualna - co jest suk
cesem. Bywają dłużyzny, n.ie
mało 11hiekons'ekwepcji (zwłasz
cza ak~ II - pomieszanie roż
nych, fyon węncji) -r· ale i wiele 
~ce,h b~rdzo , iPomysłow ych, świe
zych '~ l~ sugestywnych. . Troch~ 
brak w1yraŹhej . idei przewodniej 
w ksztliłcie interpretacyjnym, 
antysyr,bbolizm rwie chwilalmi 
nastrojt' wość - za to nie „ma 
„fozma1 anej" liryczności. Tem-
po nie : wsze dobre. Szczególnie 
gorące ' ')brawa dla: Kaz?mierza 
WitkieW;icza - Gospodarz, Lesz
ka Herdegena . - P<>et.a .. Heleny 
C::hanieckiej -- Klimina, Teresy 
Budzisz.:f<rzyżanowsk'iej - Ra
chel, W,~jciecha Ziętarskiego -
Pan Mł<l(dy. „,Ciepłe słowa" dla: 
KatarzyF).y Meyer - Gospodyni, 
Andrzeja{ Mrowca - Jasiek, An
drzeja Szajewskiego - Kasper, 
M a rrana Cebulskie~o - Ksiądz. 
Ro mana ' Stankiewicza: - Żyd. 
Kostiumy ładne, scenografia -
ńie budzi ze wszystkim zachwy
tu ''(ta „abstrakcj onistyczna" po
wała!). C::ałość na pewno niet:u-
zinkowa. · 

Stanisław Wyspiański: Wesrle. 
Reż.: Lid ia Zamkow. Scen.: Li
dia Minticz, Jerzy Skarźy11ski, 
Muz.: Stanisław Radwan . Chor,: 
Zofia Więbławówna. A,'!iyst . reż.: 
Jerzy Woźniak. Wojciech Ziętar

<.: lt i. Teatr im. J. Słowackiego. 


