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WESELE - 1944 Teatr I Armii Wojska Polskiego 

przedstawienia w teatrach Lublina, Krnkowa, Katowic 
i Lodzi 

reżyseria - Jacek \\'oszczerowicz, scenografia - Stanislaw 
Teisseyre, muzyka - Aleksander Barchacz 

„Pracując z dość surowym materiałem i w niełatwych wa
runkach, zbudowano widowisko, do którego nareszcie od
nieść się można z pełną powagą. Główny trud Woszczero
wicza jako kierującego spektaklcm, polega! zdaje się na 
wyciąganiu ról młodzieży i tu tkwi jego główny sukces. 
To, co wydobyto z Panny Mlodej, Jaśka, Racheli, Kaspra, 
Czepca - mówi jak najlepiej i o mistrzu i o materiale. Sam 
reżyser grai Stańczyka. Trzymał się linii górującej w przed
stawieniu: zamknąć postać w monumentalizowanym geście, 
byl raczej budzicielem sumień, niż błaznem-szydercą." 

A. Puljanowski 
„WESELE" w Teat rze Wojska Polskiego" 

„Rzeczpospolita" 118/44 

„Doświadczeni aktorzy, którzy przez pięć lat okupacji nie 
przemawiali ze sceny, zeszli się tu z młodymi aktorami, 
którzy pierwsze kroki stawiali na glinianych klepiskach 
w wędrownym Teatrze Wojska. Pod kierunkiem Woszczc
rowicza w ciągu kilku tygodni wyrosło z tego pierwsze po
ważne wydarzenie w odnawiającym się życiu teatralnym. 
I to jest, zdaje się najważniejsze." 

Adam Ważyk 
„WESELE"' jako dokument społeczny" 

„Odrodzenie"' 10/ 12/45 

WESELE - 1945 Teatr Śląski w Katowicach 

reżyseria - Bronislaw Dąbrowski 

„Inscenizacja Br. Dąbrowskiego utrzymała charakter szopki, 
w tej formie ujmując konstrukcję sceniczną izby weselnej 
i przeważnie w „szopkowy" sposób traktując grę aktorów 
„nastawionych" w stronę widowni. Szopkę tę jednak in
scenizator umieścił na tle ogrodu i horyzontu, co w scenie 
świtu dało ładny efekt wzrokowy. Tylko, że w scenie koń
cowej widz mimo woli „natężał słuch" nic tylko na tętent 
nadjeżdżającego konia, ale i na gwar zebranych na podwó
rzu chłopów( ... ) Najsprawniej wypadł akt I w przewijaniu 
się gości weselnych w takt uporczywie brzmiącej z sąsied
nich izb melodii, milknącej jedynie w chwilach, które reżyser 
uznał za ideologicznie najważniejsze. W II akcie orkiestro
wy tusz, witający i żegnający zjawienie się poszczególnych 
widm, był zbytecznym balastem, kłócącym się z tamtą upor
czywą melodią( .. . )" 

August Grodzicki 
„WESELE w teatrze katowickim". 

„Dziennik Zachodni" 235/45 
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WESELE - 1959 Teatr Polski w Poznaniu 

inscenizacja i reżyseria - Tadeusz Byrski, scenografia 
Piotr Potworowski 

„Reżyserujący przedstawienie Byrski sprowadził w insce
nizacji do najniezbędniejszych jedynie akcesoriów wszelkie 
drobiazgi, szczegóły zewnętrzne: całą zawiłą aparaturę 
anegdotyczną WESELA, warstwę obyczajową i regionalną 
usunął w cień na rzecz spraw zasadniczych, jakimi były dla 
niego w tej sztuce Wyspiańskiego sprawy ideowo-społeczne. 
Właśnie o nie, jak należy przypuszczać, głównie mu chodzi
ło, i tu przeciwstawił się tradycji krakowskiej. Podobnie 
w budowie postaci scenicznych postarał się o usunięcie w cień 
i sprowadzenie do niezbędnych jedynie, zasadniczych rysów 
wszelkich drobiazgów zewnętrznych, za cenę głębszego wy
dobycia skłonności, uczuć elementarnych, a przez to naj
ogólniejszych, zasadniczych motywów działania i idei domi
nujących; w ten sposób między innymi odszedł od tradycji( ... ) 

Piotr Potworowski stworzył dekoracje przez kh świadome 
zniszczenie. To znaczy zniszczenie wszystkiego tego, co zwy
kliśmy nazywać dekoracją przy wystawianiu sztuk Wyspiań
skiego. WESELE rozgrywa się więc na olbrzymiej, pustej 
nieomal scenie. 

Byrski postawił na Wyspiańskiego sprzeciwiającego się, 
mówiącego n ie na niedojrzałość ideowo-polityczną ludu 
i nie na „narodowe bałamuctwo" panów, postawił na Wy
spiańskiego, który jest ostrym wyrzutem sumienia, który 
wypowiada wojnę kołowaciźnie pustej swojszczyzny, przekreś
la kult mogił, walczy z pozorem, maskan.i, z roztrwanianiem 
żywotnych sił narodu, z ideą narodu „gdzies, kędys, jakoś'', 
przez to jest najwyższy i najbardziej zrozumiały dzisiejszemu 
po~oleniu - na patriotę i nonkonformistę( ... ) 

Ze w tej slusznej koncepcji interpretacyjnej WESELE 
ukazało się nam najmniej z reaUzowanych ostatnimi laty 
monumentalne, wzniosłe - to już inna sprawa." 

Włodzimierz Odojewski 
„INO ONI NIE CHCOM CHCIEĆ" 

„Teatr" 8/59 

WESELE - 1963 Stary Teak w Krakowie 

inscenizacja, reżyserfa i scenografia - Andrzej Wajda 

„Wajda wybiera autentyzm, ścisłość realiów historycznych 
i środowiskowych, realizm psychologiczny i społeczny. Jego 
WESELE odbywa się w izbie, z fotograficzną niemal wier
nością odbijającej wnętrze Tetmajerowskiego dworku. Ko
stiumy jak najbardziej autentyczne dla chłopów folklor kra
kowski, pozbawiony wszelkiej stylizacji, dla dam miastowych -
seces)jne toalety: Element „szopki" odrzucony całkowicie( ... ) 
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.Jasne, że itcgo rodzaju ustawienie sytuacji staje się funkcją 
nie tylko obranej przez reżysera konwencji realistycznej, 
ale przede wszystkim służy określonej koncepcji treści( ... ) 
Wajda określa swoje stanowisko wobec utworu, wskazuje 
klucz według którego odczytał dramat. Jest to klucz socjo
logiczny. ( ... ) Nie można oczywiście powiedzieć, że ten su
rowy i raczej jednokierunkowy obraz stoi poza obrębem myśli 
i poetyki Wyspiańskiego: on się w niej mieści, ale odbija 
ją w zarysie mocno uproszczonym. Jesf to poezja maksymal
nie uziemiona i w swoisty sposób zracjonalizowana( ... ) zjawy 
reżyser stara się uprawdQpodobnić psychologicznie i uzasad
nić wizualnie, poprzez wiązanie ich z jakimś konkretem 
realnie istniejącym: Stańczyka z obrazem Matejkowskim, 
Rycerza Czarnego ze zbroją rycerską, znajdującą się przez 
cały czas w izbie (rekwizyt malarski Gospodarza). Nie do
tyczy to tylko Wernyhory ,który pojawia się żywy i obda
rzony pełną cielesnością, w tradyqjnym kostiumie.,, 

Leonia Jabłonkówna 
„Telo z tym WESELEM zachodu ... " 

„Teatr" 24/63 
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WESELE ::- 1963 Teatr Powszechny w Warszawie 

inscenizacja i reżyseria - Adam Hanuszkic:wicz 
scenografia - Adam Kilian 

„ Więc najpierw sama sceneria, sygnalizująca już na wstępie, 
zanim jeszcze rozbłysną reflektory (bo nie ma kurtyny, wybór 
miejsca, które zostanie tu przyznane WESELU. Miejsca 
pojętego nie tylko jako konkretny teren akcji, ale jako wy
miar filozoficzny. Jest to szopka( ... ) Bo owa "szopkowość" 
nie ogranicza się tylko do koncepcji dekoracyjnej - rozciąga 
się na ruch sceniczny, organizuje i scala rytm kolejnych 
epizodów( ... ) A więc szopka - szopka w sensie theatrum. 
Ostentacyjne zerwanie z iluzjonizmem, z naśladownictwem 
,,prawdy życia" . WESELE jako oderwan~' od konkretu 
historycznego, od realiów środowiskowych, monumentalny 
kabaret, parodystyczny teatr cudowności. Jednak niezupełnie. 
Gdyż jest jeszcze interpretacja aktorska. 
Postacie, które w tak szopkowej manierze pojawiają się na 
scenic, to jednak nic marionetki, to żywi ludzie(„.) akt I jest 
znakomity, pełen prawdziwej poetyckiej atmosfery, wyraziś
cie przekazujący nastrój ekscytacji, gorączki, oszołomienia 
,,fety weselnej", poprzez które przebijają już pierwsze 
dźwięki zwiastujące groźną tonację II aktu. 
Tak, tylko że„. nie ma Il aktu( ... ) Wchodzi Chochoł. Właści
wie nie Chochol, ale młody chłopek, opasany tylko powrósłem 
ze słomy. To zresztą nic nie przeszkadza - może być i taki 
Chochoł. Ale po chwili okazuje się, że to wcale nie Chochoł, 
lecz Siemion( ... ) Siemion miota się po scenie, wybiega za 
kulisy, wraca ostentacyjnie wlokąc rekwizyty, wdrapuje się 
na wieżyczki szopki, stamtąd wykrzykuje, to znów wypowiada 
świszczącym szeptem słowa każdej ze zjaw; słowa, które 
w tej osobliwej interpretacji tracą sens, stają się zupełnie 
niepojęte. 

To nie \Vidmo, zrodzone z tego, „co się w duszy komu gra", 
to raczej jakiś groteskowy Puk, przeniesiony ze snu nocy 
letniej w noc bronowicką. 
Naprawdę, mimo najlepszej woli, nie mogę zrozumieć, co ta
kie ujęcie ma wyrażać. 
Domyślam się, że chodzi tu zapewne o słynną koncepcję 
kompromitacji. 
Chochoł-Siemion drwi ze swoich ofiar - a więc tym samym je 
kompromituje. Jeżeli się nie mylę, takie w istocie było za
łożenie, to muszę stwierdzić, że jest ono z gruntu błędne. 
Nie szyderstwo z zewnątrz kompromituje, lecz postawa i za
chowanie się tych, których pragnie się skompromitować." 
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l.eonia Jabłonkówna 
„TELO Z TYM WESELEM ZACHODU .. -" 

„Teatr" 24/63 

WESELE - 1969 Teatr im. Słowackiego w Krakowie 

reżyseria - Lidia Zamkow, scenografia - Lidia Minticz 
i Jerzy Skarżyński, mnyzyka ;- Stanisław Radwan 

„I otóż Lidia Zamkow tę poetykę Wyspiańskiego zakwestio
nowała. Przeciwstawiła się jej łatwości, temu, co moglibyśmy 
nazwać katarynką, tej biegłości wiersza, która upaja już 
w samym procesie słuchania, zanim zaczniemy rozróżniać 

lub kojarz)'Ć sensy( ... ) Przeciwstawiła się \\' ięc tej afor)'
styczności „Cóz tam, panie, w polityce? Chińcyki...". Śmie
jemy się z dowcipu, wciąż aktualnego, nie szukając dla niego 
miejsca i znaczenia w strukturze utworu( ... ) 
W pierwszym akcie Zamków nieznacznie przegrupowuje sce
ny, łączy je problemowo. Weselnej siekance przypadkowych 
spotkań i rozstań próbuje nadać kształt i konsekwencję( ... ) 
Kapitalny jest moment, gdy przy stole, przy wódce, spotykają 
się chłopi i goście z miasta: dopiero wtedy pada owo „Cóz 
tam, panie, w polityce ... ", wtedy rozpala się nagle wspólna 
dyskusja o sprawach społecznych, o zgodności i niezgodności 
poglądów. o odmiennych przecież doświadczeniach i na
dziejach( ... ) 
Drugi akt „Wesela" staje się w realizacji scenicznej po tro
sze miejscem puscym. 
Więc Zamkow dobitnie, acz drastycznie przywraca ma jego 
ironię, jego sens, jego czytelność. A dzieje się to znowu 
poprzez zniszczenie tkanki artystycznej utworu, sprowa
dzenie pomysłu autora do źródła jego inspiracji, zredukowa
nie wszystkiego, co na owe czasy było nowatorską odwagą: 
myślę o materialnej realności scenicznej wizji. 
W stanie dalekiego zamroczenia alk'oholizmem można 
prowadzić najbardziej zaf\lłdnicze rozmowy z nie istniejąc~·m 
partnerem( ... ) 
Dziad wstaje z klęczek i potężnieje na scenie: mówi tekst 
Szeli, jest Szelą, to w nim, dziś polaman~·m i skurczonym, 
drzemią te krwawe, heroiczne wspomnienia. Poeta nad 
kartką papieru zadumał się: to on jest władny powołać do 
Ż)cia Czarnego Rycerza( ... ) 
Wielkość, .iak gdyby chciała za Wyspiańskim roówić reży
serka, pojawia się watil tylko w pijackim marzeniu. Ale 
przecież ona w was jest, nie w historii. To z was W)'dobywają 

się te marzenia, te wizje, ta siła, która była fundamentem 
Rzeczypospolitej. To wy, skłóceni między sobą, wzajemnie 
nie najlepsze sobie dający przykłady, chlopi i goście z miasta, 
jesteście wspólnym tańcem weselnym związani, j"dn~'Jfi po
lonezem, który do odtańczenia przypisała wam historia. 
Kto się będzie bił o Polskę - na ten temat mógł mieć wątpli
wości Wyspiański w roku 1900. Ale takie pytanie niewiele 
ma sensu dzisiaj, po dwóch wojnach, w któr)•ch bili się wszys
cy. Zamkow zrozumiała i wyreżyserowała „Wesele" jak 
sztukę współczesną". 

w: .. 

Zygmunt Gn:ń 
„Z perspektywy WESELA„ 

zwarta ściana", s. 1) 7, J38, 139 i 140 
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WESELE - 1970 T. Dramatyczny w Szczecinie 

reżyseria - Józef Gruda, scenografia - Jan Banucha, muzyka -
Władysław Pawłowski 

«Ale tytułem do chwały Józefa Grudy( ... ) jest przede wszyst
kim rozwiązanie aktu drugiego, najtrudniejszego, lecz za
razem kr)jącego naj,~·iększe możliwości interpretacyjne. 
Gruda otąierał drugi akt „WESELA" kluczem drugiego 
aktu „Wyzwolenia" i okazało się to niezwykle trafne. Ro
zmowy gości weselnych w domu Tetmajerów z Osobami 
dramatu, czyli widmami przypominają w tym ujęciu rozmowy 
Konrada z Maskami z drugiego aktu „Wyzwolenia". Są 
fascynujące i brzmią chwilami tak żywo i aktualnie, jakby 
Wyspiański kierował swe słowa wprost do nas( ... ). 
Bohalerem szczecińskiego przedstawienia „Wesela" staje się 
wbrew dotychczasowym tradycjom Dziennikarz( ... ) On nie
sie główny ciężar myśli Wyspiańskiego, to on staje się Kon
radem •tego „Wesela" .» 
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Ruman Szydlowski 
„Tryb UJ1a Ludu" 12 Xll 1970 

1 

„W ogóle całe prtedstawienie Gruda zdawał się ustawić tak, 
.iakby cala akcja podporządkowana była tylko jednemu ce
lowi: wydobyć znaczenie dramatu. Swój zamysł rozegrał 
oczywiście przede wszystkim w drugim alcie, rozwiązując 
go w sposób zaskakujący. Osoby drmaatu ukazywały się 
spoza pleców widzów, mówiły z widowni i jej bokiem pod
chodziły na scenę. I były ubrane całkiem współcześnie: 
w ciemne garnitury z białymi golfami. Dialogi z nimi w tym 
ustawieniu zabrzmiały niesłychanie mocno i nabrały nie
zwykłej aktualności." 

Zdzisław Sośnit:ki 
„Z SEZONU NA SEZON " , s. 163 i 164 

„Kiedy Dziennikarz (Wacław Ulewicz) z wysuniętego prosce
nium prowadził dialog ze Stańczykiem (Antoni Szubarczyk) 
zaczęłam wątpić czy naprawdę znam, czy czytałam, czy 
słyszałam już ze sceny ten dialog. Słowem - czy znam „We
sele". Słowa bohaterów brzmiały współcześnie, aktualnie, 
przejmująco. Były ostre i gorzkie, mądre i smutne, bardzo 
zaangażowane i bardzo bolesne. Z początku była to rozmowa, 
potem dyskusja, która stopniowo przechodziła w coraz 
gwałtowniejszy spór, we wzajemne przekrzykiwanie się, po
tem w bełkot nakładających się na siebie głosów; mówiących 
różne kwestie lub powtarzających jak echo kwestie poprzed
nika. Wrażenie było tak ogromne, że scena ta przerywana 
była kilkakrotnie oklaskami, nie milknącymi po jej zakoń
czeniu. Podobnie jak cały przebieg aktu Il, na ogół rzadko 
angażujący widownię inaczej niż intelektualnie - tu rozpala 
ją do białości. Świetne rozwiązanie, choć można by się do
szukać różnych antenatów, od' pomysłów samego Wyspiań
skiego, poprzez sposób ~ozegrania „Wyzwolenia" u Hanusz
kiewicza, do pomysłów teatralnej awangardy XX wieku." 

Bożena Frankowska 
„Teatr" 18(70 



WESELE 
OSOBY: 
GOSPODARZ 
GOSPODYNI 
PAN MŁODY 
PANNA MŁODA 
OJCIEC 
DZIAD 
JASIEK 
KASPER 
KUBA 
POETA 
DZIENNIKARZ 
NOS 

- HENRYK MARUSZCZYK 
- BARBARA POŁOMSKA 
- LUCJAN WIERNEK 
- JULI TT A SĘKIEWICZ 
- JERZY SZPUNAR 
- JANUSZ MAZANEK 
- J ~DRZEJ ŁĄG WA 

IVJCHAŁ KRET 
- A-.'DRZEJ FOGIE:L 
- ŁLKASZ PIJEWSKI 

JERZY KORSZTYN 
- BRONISŁAW WROCŁAWSKI 
- MICHAŁ SZEWCZYK 
- MAGDALENA CWEN 
- JADWIGA SIENNICKA 

WYSPIAŃSKI 

KSIĄDZ 

MARYNA 
RADCZYNI 
ZOSIA 
HANECZKA 
CZEPIEC 
CZEPCOWA 
KLIMINA 

- EWA WENCEL, BARBARA ROMANOWICZ 

KASIA 
ŻYD 
RACHEL 
MUZYKANT 

OSOBY DRAMATU: 
CHOCHOŁ 

WIDMO 
STAŃCZYK 
HETMAN 
RYCERZ CZARNY 
WERNYHORA 

- BARBARA SZCZEŚNIAK 
- l\!IIECZYSŁA W ANTONI GAJDA 
- ROMANA KAMIŃSKA 
- KRYSTYNA TWORKOWSKA 
- RENATA FRIEMAN-KRYŃSKA 
- TADEUSZ SABARA 
- MARIA WAWSZCZYK 
- MACIEJ KORWIN 

- LESZEK BENKE 
B~HDAN SOBIESIAK 
C . ESŁA W PRZYBYŁA 
Z ~GNIEW NIEWCZAS 
BJ UNON BUKOWSKI 

- JÓZEF ZBIRĆ)G 

reżyseria - lVIACIEJ ZENON BORDOWICZ scenografia - JERZY GORAZDOWSKI 

opracowanie muzyczne - BOGDAN PAWŁOWSKI 
układ tańca - KAZIMIERZ KNOLL 

asystent reżysera - JERZY KORSZTYN inspicjent - KRYSTYNA SABARA 
• choreografia - :MAGDALENA CWEN 

sufler - MARIA 'RĄBIŃSKA 

Czas trwania przedstawienia około 2 godz. 30 minut. Premiera na ~cenie Teatru Pows·lcchncgo w Łodzi, dnia 22 maja J982 r. 



WESELE - 1901-1973 Teatr im. Słowackiego 
w Krakowie 
reżyseria - Piotr Potworowski, scenografia - Barbara Stopka 

I 

„WESELE tak jak było grane w teatrze krakowskim w ro
ku 1901 w insc. S. Wyspiańskiego. Dokumentacja przedsta
wienia J. Got i z. Raszewski, reż. - P. Paradowski, scen. -
B. Stopka. Premiera t.VI.1973. 
„Sięgnięto do tekstu, muzyki, scenografii z roku 1901; 
i · aktorzy nie kopiując, co niemożliwe, ani parodiując - mu
sieli się po trosze dostosować do warunków scenicznych, do 
izby zamkniętej sufitem, do kostiumów. Było to przedstawienie 
na pewno niezbyt wierne prapremierowemu, takie raczej, 
jakie można bylo tu i ówdzie zobaczyć na scenach dziesięć, 
dwadzieścia , trzydzieści lat później. Dawało pewną obiegową, 
powtarzalną wersję sztuki, ograniczając to, co dziś bywa 
jedyną ambicją ludzzi teatru: inwencję własną. ·Skąd zatem 
ta wysoka ocena, którą staram się tu przeforsować?(.„) 
Gdzie indziej zapisałem już zastrzeżenia(„ .) A jednak czuł
bym się dziś uboższy, gdybym nie obejrzał tej próby „starego 
teatru" w Teatrze im. Słowackiego, która z dramatycznym 
naciskiem i duszną gęstością sytuacji scenicznych naocznie 
wykłada pewną wspólnotę - jeśli nie nazbyt ścisłą pomiędzy 
sceną 1901 a sceną 1973, to na pewno nie do przeoczenia 
pomiędzy publicznością 1901 a publicznością 1973. Po
między jednej i drugiej przeświadczeniami i we,mętrznym na
pięciem . Zasłuchanie, oczekiwanie, chocholi taniec - symbole, 
które - jak dowodziła kiedyś Stefania Skwarczyńska - stały 
się wspólną wartością tego-wiecznej literatury polskiej, tutaj 
przemówiły znowu z silą swą po trosze pierwotną, lecz przez 
to wcale nie mniejszą." 

Zygmunt Greń 
„w teatrze literackim" 

w : „Taki nam się snuje dramat", 
s. 45 i 46 

WESELE - 1974 Teatr Śląski w Katowicach 
inscenizacja i reżyseria - Zbigniew Bogdanski, scenografia -
Ali Bunsch, muzyka - Waldemar Kazanecki 

„Obecny inscenizator myślał tym mniej o przeciwstawianiu się, 
o walce z tradycją. Pokazał WESELE zgodne ze swoimi 
poglą~ami na teatr i na najświetniejszą, jak dotychczas, polską 
sztukę stulecia. 
Już początek wydaje się charakterystyczny. Scenograf Ali 
Bunsch zachował rozplanowanie przestrzeni zgodne z didas
kaliami. Na ścianach wiszą wizerunki Matki Boskiej, repro
dukcje Wernyhory i Stańctzyka. Meble i rekwizyy - na ogól 
wierne. Ale przez scenę już na wstępie przewija się taneczny 

• krąg, pełen upojenia. Taki początek spektaklu, i w takim 
otoczeniu, nadaje ton całości. Izba bronowicka przestaje 
być miejscem odpoczynku i refleksji, krótkich urywllnvch 
rozmów. 
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W przedstawieniu Bogdańskiego „tło" przestrzenno-muzycz
ne działa dalej. Ale już nie ma podziału między „pierwszym" 
a „drugim" planem: to co przypuszczalne i aluzyjne, staje 
się oczywiste . W każdej chwili możemy się spodziewać no
wego wtargnięcia rozbawionych taneczników i tanecznic. 
Dialogi są prowadzone w tempie szybkim, w tonie ostrym. 
Na ogół brak im liryzmu{.„) 
Każdą rozmowę z osobami dramatu poprzedza pojawienie się 
Chochoła. Chochoł w tym przedstawieniu wodzi rej, poprze
dza inne zjawy, wskazuje miejsca, czasem podaje pierwsze 
słowo. Wydaje się to o tyle słuszne, że istotnie zaproszenie 
Chochola powoduje najście innych „imaginacji" w tej ma
giczno-wyobrażeniowej części utworu. Co prawda magicz
ność nie została tu umotywowana sposobem ujęcia zaprosin 
z aktu pierwszego o czym już wspomniałem. Zjawy wydają 
się raczej postaciami z „dramatu cudowności"(„ .) 
Finał został częściowo przeobrażony. Po zwyczajowym mu
zycznym motywie, towarzyszącym „nowemu czarowi" i tań
cowi oczarowanych, g dy raz jeszcze zapiał kur, ściany chaty 
bronowickiej obsuwają się i słychać przez mgnienie ton 
Mazurka Dąbrowskiego. Nic jest to już finał beznadziejnie 
tragiczny. 
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Starałem się raczej opisywać spektakl niż go oceniać. Myślę, 
że w sumie jest to przedstawienie o pewnej artystycznej 
randze, dające aktorom możność wykazania swych talentów, 
pobudzające do dyskusji, zaprzątające uwagę. Widownia 
mocno się w nie angażuje emocjonalnie." 

Wojciech NATANSON 
„Pod wodzą Chochola" 

„TEATR" 11/74 

WESELE - 1977 Stary Teatr w Krakowie 
reżyseria i scenografia - Jerzy Grzegorzewski, muzyka -
Stanisław Radwan 

„Grzegorzewski odszedł daleko od „klasycznej" inscenizacji 
WESELA, odrzucił też wszelkie stylizacje na szopkę, jedno
cześnie, pomijając całą historyczną scenerię, poszedł w kie
runku ujednolicenia całości. Zmienną - realno-symboliczną 
kompozycję Wyspiańskiego zastąpił jednorodną konstrukcją, 
gdzie zjawy występują na takich samych prawach jak ludzie, 
a wszelkie spory o mistycyzm czy symbolizm stają się bez
przedmiotowe. Zyskał na tym, bo konsekwentnie przepro
wadził swoją tezę inscenizacyjną WESELA jako dramatu 
o niemożności, bezsile i zauroczeniu. Stracił, bo jego WESELE 
jest od początku do końca takie same, niezmienne, mono
tonne. 
Trudno jednak byłoby inaczej zrobić przedstawienie o lu
dziach, którzy „nie chcą chcieć", o bełkocącej po pijanemu 
gromadzie inteligentów i chłopów, która kręci się za zarob
kiem, a z okazji wesela przerabia się w narodowe stroje 
przytupywaniem zagłusza rodzący się w duszach niepokój( ... ) 
Grzegorzewski, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę zagrał 
WESELE wyłącznie jako tragedię niemożności i zleniwienia -
w sensie fizycznym i duchowym. 
Dlatego wszyscy 1i wszystko jest tam takie rozlazłe, nijakie 
i ~ezsilne. Dlatego utrzymane w zwolnionym rytmie przed
stawienie ciągnie się i nuży, dlatego tak sil( na nie zżyma( ... )" 

Jan Klosowicz 
.,MGLISTE SEZONY" 

s. 132. 135 

„Zasadniczą cechą spektaklu Grzegorzewskiego jest szcze
gólna odmienność w stosunku do tradycji inscenizacyjnych 
„WESELA"( ... ) To pierwsze przedstawienie, które pokazuje 
WESELE jako dramat przywołany dziś na scenę z przesz
łości. Jest to WESELE wspomniane, dzisiejsze przeżycie, 
dzisiejsza kontemplacja sławnego dramatu z długą przesz
łością. 
Poprzednie inscenizacje odnosiły się do WESELA tak, jakby 
był to wciąż jeszcze dramat współczesny. od którego dzielą 
nas wprawdzie dziesięciolecia, ale który wc1ąz Jeszcze za
chowuje swoją nośność współczesną( ... ) Po raz pierwszy 
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zobaczyliśmy tak ascetyczną inscenizację dramatu, którego 
barwność i widowiskowość zawsze teatr wygrywał. WESELE 
Grzegorzewskiego jest pozbawione tych wszystkich malowni
czości, w które Wyspiański swój dramat wyposażył( ... ) Widz 
musi zrozumieć i przyjąć tę poetykę, aby go przedstawienie 
Grzegorzewskiego poruszyło. Słyszało się wśród publiczności 
głosy, że to DZIADY nie WESELE. Istotnie jest w tym 
przedstawieniu nastrój zaduszny; ton żłobny, nie ma w nim 
ani wielkiej wesołości narodowej, ani małej wesołości we
sela w Bronowicach( ... ) Jest to jakby liryczne przeżycie 

WESELA, którym przecież już śiódmy dziesiątek lat żywi się 
5wiadomość Polska - świadomość Polaków wykształconych. 
Przekazujemy te treści z pokolenia na pokolenie, dziedzi
czymy je( ... ) Toteż Grzegorzewski nawiązuje w przedsta
wieniu dialog nie z WESELEM Wyspiańskiego - lecz z WE
SELEM naszej świadomości." 

Z rozmowy z Anielą Łempicką 
„Teatr" 24/77 

WESELE - 1979 Teatr Dramatyczny w Bialymstoku 

reżyseria - Jerzy Zegalski, scenografia - Andrzej Sadowski, 
muzyka - Jerzy Satanowski 

„Reżyser przedstawienia świadomie odrzucił wszelki nadmiar 
rodzajowości i kolorowości WESELA. Całą swoją uwagę 
skupił na dialogu, sytuacjach, postaciach i ich wzajemnych 
relacjach po to, by wydobyć sens scenicznego dyskursu, jego 
znaczenie myślowe i dzisiejsze brzmienie. Wyposażony przez 
plastykę, skromną i znaczącą symbolicznie, przesunął uwagę 
widza z zewnętrznego sztafażu wesela na sens scenicznego 
dyskursu, z pierwszego i trzeciego aktu (zawsze kolorowych 
i sprawiających wrażenie) na akt drugi, najtrudniejszy, ale 
też najbardziej dla wymowy dzieła zanczący, na pewno zaś 
znaczący w połączeniu z finałem w spsoób określony. 
Jerzy Zegalski rozbudował inscenizacyjnie scenę zaklinania 
(czyli wprowadzenia, przywoływania) chochoła właśnie w kie
runku pełnego rytuału czarodziejskiego. Chochoł nie tylko 
odpowiadał na wezwanie, ale - jak w magii bywa - przybył 

pośród ciemnośd, błyskania, wichrów i niesamowitych 
grzmień muzyki (dramatyczna o głuchych brzmieniach kom
pozycja Jerzego Satanowskiego) i jeszcze przyprowadził ze 
sobą, przetoczył w tanecznym kręgu i pozostawił na scenie 
tłum mar przeszłości, tłum tragicznych wyrzutów sumienia 
polskiego społeczeiistwa. Niewidoczne dla uczestników we
sela zasiadły w izbie przytanecznej wypełniając sobą do
słownie całą jej przestrzeń, jakby osaczały uczestników wese
la, jakby zastępowały im drogę na każdym kroku wspomnie
niem gorzkiej niewykorzystanej szansy, tragicznym fragmen
tem dziejów narodu spowodowanym przez tchórzostwo, głu
potę, lekkomyślność. Tak zagradza ludziom drogę nieczyste 
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sum1cme, a społcczcii.<>twu i narodowi tradycja, której sensu 
nie można obejść nie rozpoznawszy jej wprzódy, nie zrozu
miawszy i co za tym idzie - nie przezwyciężswszy. 
Ten zabieg miał bezpośredni wpływ na rzecz drugą - na wy
mowę całości inscenizacji i na finał, w którym w chocholim 
tańcu w rytm poloneza ruszyli żywi i martwi goście wesela. 
Przebieg drugiego aktu i finał unaoczniły, że oto błędy prze
szłości, niezrozumienie głosu najmędrszych w narodzie, za
wierzenie zdrajcom i wierzycielom, modom i pozorom za
miast waleczności, bezinteresowności i rozumowi kładą się 
na losy obywateli i dalsze dzieje narodu przytłaczającym 
brzmieniem. Myśli te wyprowadzono nie jak dotychczas 
z lektury całości dzieła i jego komentarzy, ale stopniowo 
z dialogu, rysuolm postaci i ich wzajemnych konfiguracji, 
słowem - z obrazu, zbudowanego ściśle według partytury 
Wyspiańskiego." 
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Bożena FRANKOWSKA 
„WESELE magiczne i tragiczne", 

„Teatr" 7/80 

WESELE - 1979 Teatr im. Solskiego w Tarnowie 

reżyseria - Józef Gruda, scenografia - Maria Adamska 

„Podstawowa linia napięcia dramatycznego jest odczytana 
z tekstu wprost. Natomiast Gruda poszedł w inną stronę( ... ) 
w uzasadnieniu obecności poszczególnych postaci na scenic. 
Tu Chochoł (Wawrzyniec Suszkiewicz) nie jest( ... ) magiczną 
zjawą, lecz wiejskim przygułpkiem, który kręci się między 
weselnikami, by w pewnej chwili przyjąć na się chocholą rolę. 
Takie „psychodramatyczne" nieco uzasadnienie obecności 

mają i inne Osoby Dramatu. To goście weselni stają się 
swymi własnymi głosami sumienia, biorą do rąk rekwizyty 
właściwe Osobom, przywdziewają ich stroje, by prowadzić 
z innymi jakby dalszy ciąg rozmów rozpoczętych tam, za 
sceną, w izbie tanecznej, oczywiście rozmów w innej aurze 
W podobny sposób Gruda rozwiązuje wszystkie sytuacje po
wstające między uczestnikami wesela pana, co „uczepił się 
chamskiej dziewki". Jest to teatr czerpiący z doświadczeń 
realizmu, wzbogacony jednak wyraźnie eksponowanym ele
.mentem pewnej maestrii erudycyjnej. Reżyser buduje na 

1 scenie misterną siatkę rozmaitych chwytów inscenizacyjnych, 
tropów literackich i plastycznych, przeplata ironię z trage
dią - a wszystko po to, by usidlić wyobraźnię widza i wcią
gnąć go w to pełne witalności przedstawienie( ... ) 
Natomiast bardzo dobrze grają przewijające się w rozwiąza
niach scenicznych motywy malarstwa Malczewskiego. Nie 
jest to zresztą pierwsze Wesele Józefa Grudy interpretowane 
znakami tego malarstwa. Wydają się one w przedstawieniu 
tarnowskim konsekwentne i logicznie wiodące do finału, 
w którym, jak w Błędnym kole, Chochoł z drabiny przypa· 
truje się wirującemu i ograniającemu całą sol'ę korowodowi 
zaczarowanych weselników." 

Krzysztof Sielicki 
„Pytania o „WESELE" 

„Scena" 6/80 
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BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź, ul. Obrońców Stalin
gradu 21, tel. 350-36 - przyjmuje zamówienia na bilety (na miesiąc 
wcześniej) codziennie od godz. 8,00 do 16,00. 

KASA TEATRU POWSZECHNEGO - Łódź, ul. Obrońców Stalin
gradu 21, tel. 350-36 czynna cały tydzień (z wyjątkiem poniedziałków) 
od godz. 11,30 do 19,15. We wtorki od 13,30 do 19,15. 
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