
Ą~i :No: ekranie[wJ :uWesele~'; czyli -_historia . p0nura 
Lidia Zamkow, reallzuJąc w kow. Ale cóż w takim raziie z 

poniedziałko,wym Teatrze 'i'V końcową sceną, Jak Ja, · po,tr,ak
kolejną wersję „Wesela", . do- t~wać, jak ją ·uzasadn.ić? Zbio-
starczyła , nam jednocześnle rową halucynacją? · 
świetnego · pre tekstu do dysku- . Rozs~ałó się to „Wesele", 

_ lub · gorze.J, w zależności od te
go, czy umieli znaleźć kompro:'j 
mis między propozycjami Ll 
Zamkow, a wizją WyspiańskieJ 
go. Wymienię plusy: Gospodar:i 
=-Marius r Dnmcłmwski-;"" Pann·a 
Młoda - Anna Dziadyk, Dzien
nikarz - Arkadiusz Ba,zak, Cze
piec :::... Józef - Nowak. Więce 
plusów nie pamiętam. 

J, KATARASINSK 

c.Sji= nau-Cmlą trrsc1TI1iz1i.tora o.dzlef'"'-:St-raciło-~1nrt!fycl(t---w-ator~ '-nie 
klasycznych. Nie · jęstem ani . zyskało w zamian nic. „Jaka" 
prugramowym przeciwnikiem historia ~- wesoła, a ogromnlP 
reżyserskich pomysłów, ani„ też przez to smutna", stała się w 
Ich .progra_mowym zwolenni- • tej inscenizacji his~<>ri i ponurą. 
kiem. Wszystko, moim zdaniem Akto.rzy radzili r so e lepiej 

zależy .od tego, co z pomysłówr __ ..::========;~:;::;;:::;;;;;•----------------"~wyni-ka - czy wzbo,gacają one,J 
Obra.z · Zlli)roponowaóy przez 
autora, czy zmiany polegąją na 
dos tosowaniu sposobów realiza-
cji do . zmieniającej się wrażli-
wości' percepcyjnej, czy teł 
powstają tylk-0 dlatego, że r~-
żyser „chce fnaczej". Is tnieje 
przy tym wiele innych kwestii, 
ale na tych, mówiąc o ,,Wesr.·-
lu", poprzestańmy. I 

Lidia Zamkow nie uwierzyła 
Wyspfańskiemu, że w teatrze, 
w XX wieku, mogą się poja
wl~ć duchy. z tej niewiary zro
dziła się jej idea inscenizacyj
na. Nie ,ma więc w tym ·„wesP
lu" żadnych widm - weselni 
guście popili sobie i w plłanym 
wic;Izi~ to bajdurzą, 10 sami .,. 
sobą prowądzą nocne Pola'ków ! 
rozm0<wy~ to znów wywlekają 
na wie·rżch · swoje kompleksy. 
Gdyby więc na- krakowskich 
wes~lach ·nie podaw.ano okowitv, 
dramat Wyspiańskiego nie 
m~głby powstać.'' Dość to try
wia.I·ne. · Isia mówi kwestie Cho
choła, Dzien-ni,k·arz Jest iednf\
cześnie Stańczykiem, . Dziad -
Szelą itd., itp. 

Co , z tego wynika? Niewiele. 
albo i __ nic. PsychologizowanlP. 
rodem z. dramatu mieszczańskiP
go, miast , nośnej, poetyckie.i pa
raboli. ·Czy takie urealnienie, 
wręcz „uziemienie" dra.matu 
wnosi ja ,kieś istotne treści? 
Móim zdaniem nie. Spłyca ist.
niejąęe, a po.za tym powo'duj<> 

· nieporozumienia. Można sobie 
· ot11· biedy wytłumaczyć w · tej 

i;svcho--naturalistvcznef konwen
c.i i pi_i:ine gadlłnie D7iennikarza. 
Góspodarza., Iep~j luh gnrzej 
uzasadnione prze~ Lidię . zam-


