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Zrobiono . rzecz po zbawioną
znaczenia,. Nie był to
narodowy lecz zwykła

właściwego

dramat

komeąyjka.
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partii tekstu sprawiły „' że,\al<torzy ,
batfii.P. r\-; ~fo„ ~ ~§;"!!Hi; ' ;-I ~i,~rs_zem. • 1,

~; W~sze-ic"

zrezy gno)!ame:;..:z:. p os ta- - -,
' ci-symboli; ' a.:" ,~asti\pf~we.-'foh wy-' h~:,
tworami~ . nie·najsprawnlej. ftmkcjo- .
nującej \\'.YObraźni lub marzeniami z pogranicza świadomoś c i było
chyba nieporozumieniem. W efekcie otrzymaliśmy spektakl, gdzie
ludzie różnego pochodzenia s połecznego, wieku i poziomu intelekt ualnego bawią sie, _ popijają i
kłócą.
Była to premiera raczej
nieudana.
LESZEK 'MAJCHROWSIU
Wrocław

Lidia Zamkow zrezygnowała z tradycyjnego
prezentowania
tego
powszechnie wystawianego -dramatu. Aby ożywić akcję, dfalogl
przeplatano tańcaJDli weselników.
Muzyka jakby przY'POminała, że
te często ponure sceny rozgrywają . się podczas hucznego "' weseia, ,
ł. że jest tak wesoło aż smutno,

docent Treugutt. W

~ weselny.eh

można
było
ró ż.ni.cę w za.-

chowaniu - się chłopów i / · Inteligencji. Bardziej 'żywy niż '"' d.r a•
macie okazał się Czepiec. W świetne-j kreac ji Józefa Nów a ka~ b y! t o
oehłop_p- -cJ:oj ~łY~ polityezn.ie, pełen
wigoru;'i•wą-cy się do wałki. Choć
· przedstawienie trwało wyjątkowo ~
diug~ St\dzimy j ednak, ż,e warto
rt;J k raioać '.;inne audyeje na korzyść
teatru. ŁUi_fASZ CZESLAW
-Kl\IITTV w Janowie Lubelskim

o kilku Interpretacjach „Wesela' '· W. fatach szkol; nych ,(przed - wojną)
odebrane
młodzieńczo, ukjerunk_
o wane przez
polonistę, z zachowanie_i.µ.. gorące-:.. 
go uwielbienia dla „i;:yw6W.., pa„
-trioty<;znych", koiiientaw ania przepo,vłP.dni 0 ·wernybory, ~ piękna ... piosenka o „pawich piórach'', wielki
sentyment dla Wyspiańskiego i
„chochoły",
które dfa nas mło
dyc}J były uosobieniem polslrnścl
pieczołowicie
przechowywanej .,,
przez wieki, maskowanej aż rozkwitła różami wolności. Po wojnie jako polonistka, sama przeka~ywałam ~ zawai:te - w .dramacie
problemy - młodym pokoleniom.
PrzeżY.cia_
wojenne
pozostawiły
jednak ślady, pojawiło się realne
spojrzenie na fakty,
dojrzalsza
ocena literatury. Szperając w treściach „Wesela" doznawałam olś
nienia, iż znane dótychczas teksty
wyrażają całkiem inne prawdy.
Dzisiejszy widz ukształtowany
kursami, prelekcjami,„ spotkaniami, literaturą i wachlarzem widowi_s k teatru telewizji rozsm"akowal
się w sztuce scenicznej, ale za- ostrzył
mu się wzrok, - słuch l
smak . .Oglądając „Wesele" w reWysp1allsK1ego (bo tak o lcresnifffii'
- to przedstawienie) kierowały mn-ą
dwa sprzeczne uczucia. Spontaniczne pragnienie obrony naruszonej struktury scenicznej dzieła l
je_go ·wyraźu oraz podziw dla - reżysera
za koncepcję - i _ odwagę.
Przeważyło uczucie drugie. Obnażenie tyłµ -ludzkich vostaw: pozory, „śnienie bezczynu" i wy. goda - jakże to dziś aktualne.
· Każdemu z nas „coś - się -w duszy
. gra", ale jak. mało realnego czy/ nu, jak niewiele konlcretnej de•
cyzji. Kwestia ta wyłoniia się ~
czasie dyskusji po spektaklu.
_przedstawienie w koncepcji Zamkow podkreśla jakby ciężar d zisiejszych czasów, jakim jest ogólne
w y godnictwo, bo więlcszość „ nie
chce chcieć". Je śli więc spojrzymy na _spektakl w takim odczuciu, wówczas zrezygnowanie z zachowania symboliki jest słuszne.
Widowisko w calości było jakby wyciszone, zwolnione, ,brak
było kontrast u atmosferY. wesela
na wsi i rozpraw - z -wyobraże
nia'm i.
Pragnę poruszyć jeszcze jet'lną
sprawę. Ponieważ od lat pracuję
w ruchu artystycznym i.m.am stały kontakt z młodzieża, chci<:labym uczulić organiŹatorów '!pektakli na niezmiernie ważny aspekt. Młodzież, opracowując w
szkole literaturę ukierunkowana
jest tradycjonalnie i oglądając
współcześnie
wystawiane sztuki
częst9 popada w rozterki co
jest wlaściwie „Weselem" lub
„Wyzwoleniem" - czy_ książka z
uwagami polonisty, cŹy spektakl
teatralny. Dlatego nieodzowne są
każaorazowe
prelekcje _wprowadzające przed spektaklem.
IRENA MOSCIBRODZKA
Opiekun KMTTV
przy PDK w Kwidzyniu
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