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o „Weselu" 
S_tanisława Wyspiańskiego 

Oczekiwały nań tysiące tych, 
którzy dramat Wyspiańsk1ego 
znali już przedtem z litera cl.:iej 
analizy w· szlwle lub oglądali w 
innym, nazwijmy go traoycyjnym, 
-zaaprobowanym , przez sani ego au
tora wystawieniu ..::.... ale prawdo_ 
podobnie jeszcze więcej miłośni
ków teatru TV, zarówno spośród 
dorosłych jak i mtodzieży, ~ ze
tknęło się z tym utworem po ·raz 
pierwszy. W ich poznaniu, pa
mięci, i odczuciu „\Vesele" nioże 
pozostać takim, jakim je przeka
zał poniedziall\-0wy teatr TV. 

To zaś, co widzieliśmy w tym 
-teatrze - powiedzmy to . szczerze ~ 
r otwarcie, ~ oddając należny hold 
grze aktorów - nie powinno być 
nazywane „Weselem" \Vyspiań- · 
skiego. Wolno :<w t.eżyserskiej in
terpretacji n:;lda wanego": przez TV 
scenicznego utworu . pewne ·mo
menty U\VYPUk.lać, inne przyciem. 
ni-ać. Nie wolno jednali: reżysero
wi samowolnie wluaczać w pra
wa autorskie i przeinaczać w ska_ 
zany przez· a'utora · sposób sceriicz_ 
nego · u~a-zanią ak,cji, problemu 
czy idei utworu. ( ... ) 
Wyłączność zaś uznanej wielk-o

ści „Wesela" Wysp~ańskiego. to 
nie tylko słowa włoz'one · przez 
poetę w wątek treściowy; Jest 
ona związana . ·ze śtworzopyn. 

- -F~~~~ra<tnię~ psli'·ta.. 
ciąmi, z formą insc_enizacyjrrą i 
kómpozycją, i wymową ideolo
giczną. Jednym z ważniejszych 
elementów tej ostatniej jes t opar_ 
cie akcji II aktu na grupie osób 
występujących w autorskim wy_ 
kazie jako „osoh,- dr :;i matu". To 
one właśnie, -w scenicznym uj0ę
ciu przez ~ Wyspiańskiego · „narodo
wego bałamucenia , się", . mają za 
zadanie ulcazanie od podszewki 
ówczesnej narodowej rzec'zywistó
ści, aby w akcie III " ujawnić 
przyczynę_ ,_, narodowej . niemocy. 

Wyrzucenie tych postaci · przez 
reżysera za burtę, Y"'ó-li .jego za
łożeniu urealnienia i- ąwspótcze_ 
śnienia utworu, pozbąwiło „we_ 
sele-" jego scenicz;nej, struktural
nej , i ideologicznej s.pecyfiki, j~go 
artystycznej wymo~y . . '( ... ) Jest 
zaś „Wesele" zbyt wyśoką- pozy_ 
cją -w naszej literaturze narodo ... 
wej, aby można było nad tą spra
wą przejść obojętnie. ·ukaza1rie -
przez teatr T\ dramat"u w 'reży
serskiej przeróbce p. Lidii Zam-

kow nie da się · usprawiedliwić 
jego ewentualną, w wersji autor
sl_{iej, -dalekością problemu w od
czuciu- . dzisiejszego odhiorcy. Na 
eksperyment zbliżania poprzez 
przerabianie :'. można przystać, .. gdy 
ma ono miejsce w ilościowo O
g r a1.1iczonym zespole, na przykład 
w teatrze, nie spełnjającym fuµk
cji upowszechniania w ty.in sto
pniu, co telewizja. Większość naj_ 
wybitniejszych dzieł polskiej lite
ratury naródowej z ol{resu nie;.: 
woli jest problematyką swą zwią
zana ze swoją współczesnością. 
Czy wolno jednak, , ze stratą dla 
ich wartości rzeczowej, historycz
nej i - nierozerwalnie z tym ·ze
spolonej -~ wartości· art-ystycznej, 
uwspółcze'śniać ~ je prżeróbka
mi? ( .•• ) · 

Mam przy . tym, w :-wypadku 
„Wese!a", wielkie -~ wątpliwości, 
czy reżyserska .przęróbka t.ego 
dramatu, odrzucająca fantastykę i 
wprowadzająca „obmacanki" i 
„popijochę", nadała (jak · to suge_ 
ruje B;B. w „Radio - i Telewizji'')
„matehalną realność-""_ wizji · 'WY
spiańskfego" i . uka_zała ,;'treści 
wciąż a_ktualne i waźkie społecz-

·nie"? ? ~ . 

J.est w dramatach Wyspiańskie
go to, co nazwałbym wizyjną lo
giką myślenia i interprei:acji zja_ 
wisk realnych. Jakiekolwfo.k: pró• 
by udoskonalenia tego rodzaju u
tworów dają skutki wprost prze
ciwne. I to . właśnie bardzo silnie 
MTy.St:ąpu~~ele'IVizy-ftłym---7,wee:: 
fu••. Przecie_ż ci ludzie, bredz-ący 
niby po pijanemu, mówiący do 
siebie samych i ~wiodący ze sobą 
dialogi, · są bardziej 'lll pijani idąc 
odpocząć, Iiiż byli przedtem, od
chodząc od stołu; Widocznie po_ 
tern po ;;kryjomu sobie „gulnęli". 

Nie znający „Wesela" w wersji 
oryginalnej widz nic jest zdo'lny 
uchwycić i 1pojąć -..., scen aktu n. 
p_i:zygotowanych przecież scenami 
aktu L Sceny, któr.e w oryginale 
przykuwały widza swą obrazowo
ścią, zmieniła reżyserska przerób
ka W nudne, ciążące monologi~O
wanie. Wywołanie Chochola· w 
takim ujęciu staję się -czymś nie_ 
,potrzebnym, ·bo- i -·15ez ' niego mo_ 
głyby być" te p'i,jane bredzenia, 
ząś "' akt , III ćałkiem zatracił kon-

. sekwentną i wstrząsającą wymo-
wę. : " . ' 

i jeszcze jed.no. Ukazana,; w te
le"7izji wersja · .• ~Wesela" wyrzą
dziła _prawie ·nieodwracalną szko
dę , mfodzież_y, oglądającej . Ją 
pra;wdopoqobnie masowo wobec 

" 

trwających ferii zimowych. Zwła
szcza uczniom szkół średnich', ( .. :)_ 

Mam nadzieję, że więcej - z 
racji TV - przyszłąść już nie za_ "• 
trwoży spoczywających na Skałce 
prochów Wyspiai!_skiego. 
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