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„Wesele" 
W pO'nłe.chiołko~ym progrom {e " Q.cl1oń.sk no _~p.iędoM1n ki' ' - już 

p i ątym od wrześ·n· io br. - JeHy Pnrtyiko · przedstawił nom 
człowieka Odważnego: ~BIGNIEWA CHWEDCZUKA, u·cz.nio 

WodicZlf«i i Bi_erd io1jewa, wielo-letn·ieg·o kierowin i·ko i dyąge:nto do
$konałej fliihqir-mon.i; PomO'r.sk1i:ej, od , kiilku d,n,j 7-0·Ś dyirekto ra i kie
rownliiko ortysłycmego Opery i Fi'lh<H'me>nd1i Bałiyok~ ej. Powiodorn. 
że je.st to człowi eic .odwafoy: zdecydował s·i ę p:rzyjqć pifa;eóvtkę 
trudną i j_edyinq w swoim rod:roju; wnosząc do ni-ej s-wq zooikomi 
tq Qp1n1ię ortysfycznq i . wolę p.mq: Kombirt<Jt oper-OMtO-mhaiflmo
nicmy z Wrzesz.czo •n1ie posio:dia. cdpowi-edni·ków w kirotl u i jest 
„.iez.Wykle oporny wobec zim1iq.n : i tym w.iększq symipotią _i iyaJi
wośdq winniśmy śledzić poc·zyncmi~ Chwedczuka., a· w rriiq1rę m.oż
ności to;kże je wsp i erać. Dotyczy to , niie tyl:ko"'publkystów i k·ryty-

~ÓW,:_ aLe !~'ież wi<!t2' J s~sf~J:-; _ ·ar~!a.„ ~~~-"'tP?~""~e }·~O ~_ 
zum1en·1ie r społeczn~ popa;rc 1e, mo~0eYp"Ol<onac -trucJ.noso1 zdawo-
_łoby się niepokonywoil·oe. Bornne chon ce, dyrek torze . 

Na ma·rgineS1ie - ki'l·ka słów o tej cy.klicz,nej audycji JERZEGO 
PARTYKI. „Gdańsik no p ręcio·finii" !eS.t - , moim zda1niem - W'LO· 

rowym programem typu magazynowego. Mówi ~· i ę w n1im o niu-
-zyce (Hen.ryk Czyżewski) , o żyoi u muzyczn-yirn (Włodzimierz Na-
wol\kQ}, o młodych 01rtysfoch (Krystyn9 --Rej•nowkz), to wszystko fa
chowo, lecz bez n-ud'Z!ia.rstwa., z carłkowitym obecnie p0tmiiinięoiem 
pos•taci n i eśm i ertelnego konferainsjera. Poszczególne elementy pro
gro1mu łq·czq si ę w sposób naturarlny, przy c~ym jest w .n irm rów
nież _m-iej_sce n a samą muzykę: w O·st,aitn1im programie trudną eti u 
dę · h-moU Cho-pi·rio g rał b-a1rdz·o dobtze Jerzy Male1k, młody dy
plomornt gqański ej PWSM. 

Wydairzeniern teotraJ·nym telewizyjnego tygodnia było, oczywi- „ 
śoief, „Wesele" WySJp ioński ego w reżyseri1 i LIDi i ZAMKOW, ze 
scerfog·raf~ q Lidi1i i Jerzego S.ko rżyńS1k ich - z miesz<i nq , kr.o:kows-ko
wo1rszawskq obsa·ći-ą arkto rów. Ąle nie po·pada,jmy w prz·esadę: in 
scen iwcjo Zomkow stolo s· i ę świ ętem teo.tru TV, -01le- z i•nnyc h zgo 
ła powoóów, niż sądzi RTV„ Po prostu „Wesele" z-nalazło 'się nia 
reszoie w repertuo-rze. zostało zrobio.ne dla TV, ole czy istot n•ie 
okpzofo się „Weselem" Wysp iońskleg.o """. to już -kwes·ha_ do dy 
-skus-j i. Jo tom sądzę , że „Wesela" n1ie m-o bez wesela"' bez tej 
poez.j'i, be.z muzy-cznośd i bez kolo ru, bez tych_ złudz_eń po·lski·ch. 
które żyją przecież somois:tn ie, jak -w dramode l<rókowskrego ma
larz<i żyją jego ·•!'s-oiby". Zo1mkow cierpko po~ro•kto\lllOło w równo 
pąezję, ja·k ·i _specyficz.nq muzycz.ność sztuki, o do wizj i Wyspiań
skiego przyłożyło rnia;rę racjonaHsty· dogmat)lka, który nawet w 
.na·Jptochl iwszej chwH1 słabośd nie przyz·no poezji sHy społecz,nej . 
Co d~ rninie, widzkr4-em w teatrach naszych „Wesela" i:- publk y
sfyczne, i polemicZ!ne, i f-0il< nojbaird~iej ak:tp-olrzowane (o to po
ąyn<J·jąc od „Wesele'' Byrskidi i Potwor()'iNskiego, poprz-ez spe.k
tokle Rotbauma. Wojdy, Grudy, Hanusz.kiewicza„ .), które n l·e o'p ie 
r-ąły swego nowo<torstwo no . ef i rn iinQ~ji . te90, co w Wyspiańsk i m 
na,jbordzle) wyspiońsk ie i teo~ra,lne za·rozem. 

Założywszy jednork no chwilę, ż.e ooniedzłołkowe „Wesele" było 
01.,1torstwo Lid ii Zomkow („no ko1nwie z Wyspiońskieg-o"), przyzna · 
my mu chętn1ie lictne wofory. A nawet - rain.gę wydorrzen·i<J. I t o 
jeszcze p0w1emy, że było sporo dobrych ról (Czerp i-ec, Gospodairz, 
Poet<J„.) i że było świetna muzyiko Jerzego Rodw<Jino . 
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