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\Viele nadziei i zrozumiałego zaint.eresowania obudziła zapowi edź p r asowa
telewizyjnej , emisji spektaklu ,,Wesela"

.Stanisłąwa Wyspiańskiego .

Poprzedzające spektakl słowo wstępne
docenta Treugutta obudziło jednak pe Wie·n niepokój. Nawiązanie do zw rotu
„świętości nie szargać" wydało się w yólbrzymieniem uprzedzającym ewentualny · sprzeciw. Chy·b a nie jesteśmy jeszcze
na . tyle sk0 stniali intelektualnie i stać
nas na . p rzyjęcie współczesn ej wersji,
potrafimy chyba odebrać koncepcję pani
Zamko w · z należytym zrozumieniem?
Czyżbyśmy „zwapnieli"· doszczęt ni e, my,
ludzie z- prowincji, stykają cy si ę na ·co
dzień ze sztuką jedynie dzięki telewizji?
Pani Zamk,ow uzmysłowiła nam jedną.k, że do dnia 3.I.1972 roku nie potrafiliśmy , znaleźć wspólnego języka z rzeczywistością . . Nadeszła pora., by odrzuci ć sentymęnty, ·ideały, ballady o pol.
skości, cały ten' narodowy balast'. żyje- .
my w epoce rewolucji technicznej i tylko dzisiejsza rzeczowa „Isia", przedstawicielka " współczesnego p okolenia mlo.
d y ch, swoim zdrowym sąd em, twórcz y m
_..;_~~ent_~~~~iL~cLWC~-;..

oceny zjawisk potrafi wyp_r-owaazic- bf y
dzących w omamach n.a właściwe drogi.
Bo nad czym właściwie roztkliwialiśmy
alę wszyscy i wzruszali przez lat siedemdziesiąt?
Snuliśmy
miraże
w0kóL
gr9mady spitych . „ul il;1ny ch" do cna
weselników w Bronowicach. Niektórzy
snuli je do poniedziałku a zacofani chyba ' w rozwojti współcześni .. twórcy wpro' wa1zal1 do swych · dzieł elementy cho:
chpłów t. zjaw.
Precz ·z chochołami, w tadnym ~·y
l)adkil tadnych zjaw, ma słuszność pani .,,-Zamkow, toż to relikty cie:nnoty 1
zacofania!
Jesteśmy

społeczeństwem

postępowym

1 czas

najwyższy dowieść o -tym calem u
•wiatu, a c przede wszystkim sobie.

· Stanisław \Vyspiański' przedstawił nam
w swym· dziele ·bandę zap itej inteligencji, · tonącą w nieudolności, rozpłakaną
nad własną niemocą i bezsensem życia.
Ich poetyczny„ bełkot to l~d ynie samo.
oszustwo hasłami o równości 1 zdrowej
sile natUry, tkwiącej w polskim ludzie.
Zaś ' lud ten, tJpojony . j etizc;ze niedawno
przelaną braterską kr.vią, · toż to gromada skorych do bitki chł o pów, ..tym
sko rszych , im viięcej. wleją . w gardło.„
Bić się· lUbią 1 chcą, byle pó p i janemu,
chwytają za kosy porwani ·byle mamidł.em. Potem oddają je pokornie, bo 1
tak przecież wiedzą, że do niczego bez
mfldrej ~ady współczes:ąej młodzieży są
niezdolni . . Najlepszy dowód: .Jasiek zgubił zloty róg, bo ważniejsza była · kolo.
rowa od piór czapka. Czy zgubił?
Wszakże nf gdy go nie ótrzymal, w szystko óyło · złudą 1 omamem gorzałki.
NarP,szcie, _dzięki · genJuszowi pani Zamkow można · zrozumieć' właściwie „Wesele''. .Jest to utwór Jegenerata, zaco .
, fańca, pijaczyny „ , któremu coś się tam
widziało, który s·am nie wiedział, o co
rńu chodzi. Odrzućmy więc raz na zawsze. mri,QńkL. o naszej minionej wiel-.
kości, liche . uczucia . patriotyczne, a w
ogóle ;- precz z poezją! Chyba zresztą
1 ·sam Wyspiański przeczuł ni egdyś spektakl pani Zarńkow, boć zawołał w proroczej wizji,'' wierszami „Wyzwolenia":
;,Poezjo precz. . jesteś tyranem I"
Cżasy ty.ranów skończyły · się przeciet
w Polsce na zawsze! N i ech żyje mło
dzież lat siedemdziesiątych dwudzieste- .
go wieku, niećh żyje światła „Isia" z
poniedziałkowego spektaklu. S zkoda tylkó naprawdę , ·że scenarzysta czy reży.
ser przeoczył jeden szczeg ół. Gdyby tak
„łsia" wy s tąpiła .w modnych, krótki ch
sz_ortachJ Gdyby zamiast patyczka otrzym ·a la do_ ręki elektryczną gitarę! Wted
wszystko byłoby zapięte na ostatni
zik 1 „b key" I

