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Teatr polityczny? Publicystyka 
w teatrze? Sztuki pisane pod wpły
wem bieżących wydarzeń? W po
wszechnym przekonaniu oznacza to 
niższy, często jednorazowy rodzaj 
twórczości scenicznej. Tymczasem 
z tego, co dziś nazywamy polityką 
i publicystyką zrodziły się teksty, 
które stanowią kanon polskiej lite
ratury i kultury. Zatem poniżej kil-

Jan Kochanowski, Odprawa posłd 
greckich (1578) - aktualne probl 
my ówczesnej szlacheckiej Rzec1 
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DAMA MŁODA 
(do Literata) 
Czemu to o tym pisać nie chcecie 
Panowie? 

HRABIA 
Niech to stary Niemcewicz w pa
miętniki wsadzi; 
On tam, słyszałem, różne szpargały 
gromadzi. 

' LITERAT I 

Takich dziejów słuchają, lecz kto je 
przeczyta? 
I proszę, jak opiewać spółczesne 
wypad~i; 

Zamiast mitologiji są naoczne 
świadki. 

Potem, jest to wyraźny, święty 

przepis sztuki, 
że należy poetom czekać - aż - aż -

JEDEN Z MŁODZIEŻY 

Póki? -
Wieleż lat czekać trzeba, nim się 
przedmiot świeży 
Jak figa ucukruje, jak tytuń 
uleży? 

Tysiąc, parę tysięcy -

LITERAT IV 
A mnie by się zdało, 
Że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy; 
Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy. 
Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi, 
Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi; 
Śpiewać, na przykład, wiejskich chłopców zalecanki, 
Trzody, cienie - Sławianie, my lubim sielanki. 

ADAM MICKIEWICZ, Dziady. Cz. Ili, 
scena Solon warszawski (1832) 
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Ruch artystycz y i lite---„ 
z tatra komunikują nam: Z powodu dwu bene
•, Wuel~ _Wyapiańekiego mogłoby być grane 

piero za tyd1ne6, ale pooiewat utwór ten obudził 
·1Jkie uiotereso~aoie,. przeto granym b~dzie po 

cs•artr. w dz1eil • mespektaklowy, t. j. w oad
odqcy ~1,tek, dma. 22 b. m. Wczoraj autor 
l prsedanotem owacy1 publiczności - ofiaro 

u wieilce i kwiaty. ~--
ezaoplama rosyjskie 
ow. Wr. . 

ały krok~- ~,;~ -~i~r~; l;~d' p-~;,ci~;ki:!--r, 
krnini; pii;lma i 'woł>od) ! 

Stanii;law Wyspiaflsl<i. 

„WESELE~' 
e zna genialnego tego utworu, jeśli r 
ru, to z CZ} tania? Kto nie był na owy. 
ubnych poety krakowskiego z JziC\\ ucl 
które w oczach naszych przemieniaj•! 1 

m symbol, w gody duszy, duszy pe 
ideą nieśmiertelną? Kto nie kąpał ! 

iłowym zdroju tej poezyi, z której w 
czyści, w nastroju podniosł)m, ze st 

)olski na sercu? 
1 Wyspiańskiego jest bez w<1tpicnia m 
em, jakie literatura polska 1901 rol 
•ozostawia. Imię autora, które już wprzóc 
1a naszym widnokręgu literackim, jal 
pierwszorzędna, z niem urosło w jeJr 
1aszcj poezyi narodowej w jedno z tp 
Sre nieraz palą, jak ogicn, ale zaws 
1tło, ciepło i życic. A jest ono czer 
ż literaturą, czemś wyższem, niż teatrcr 
valszcm, niż książką. •Pacierz, co płac 

co błyska• -- to określenie, które 1 

a nic przypadało żadncmn nowemu tw 
h•t naszego, ono jedynie tłómaczy zn 
ł.'csela« i stanowi o pomnikowej jc1 

k będzie w niem miał nicwyczerpm 



Pierwsze lubelskie Wesele po li woj
nie przez lata stanowiło mit założy
cielski Teatru im. Juliusza Osterwy. 
Wyreżyserował je Jacek Woszczero
wicz - wybitny aktor, reżyser i pe
dagog, który w pierwszych latach 
wojny pod sowiecką okupacją grał w 

prowadzonym przez Aleksandra Wę
gierkę Państwowym Teatrze Polskim 
Białoruskiej Socjalistycznej Republi
ki Radzieckiej w Grodnie, a po 1941 
roku ukrywał się w jednej z podsie
dleckich wsi; na wieść o organizowa
niu w Lublinie w sierpniu 1944 roku 



Teatru Wojska Polskiego piechotą 
przybył do tymczasowej stolicy lu
dowej Polski i przystąpił do pracy 
nad tekstem Wyspiańskiego. 

Pomimo oczywistego propagan
dowego uwikłania całego przed
sięwzięcia Woszczerowicz starał 

się zachować pewną artystyczną 

autonomię. Jako były członek gru
py Węgierki mógł czuć się w miarę 
bezpiecznie, na tyle, że nie zasto
sował się do wskazówek Adama 
Ważyka (pełniącego wówczas rolę 
politruka), który wyciął znaczne 
fragmenty tekstu (m. in. rolę Księ
dza). Woszczerowicz przywrócił je 
w takim stopniu, że Ważyk nie do 
końca był zadowolony z ostatecz
nego efektu, co podsumował póź
niej na łamach "Odrodzenia", pi
sząc, że „reżyser wahał się między 

tradycjami teatralnych interpreta
cji Wesela a świeżym spojrzeniem 
na tę powikłaną sztukę z perspek
tywy dni dzisiejszych i doświad
czeń natury ideologicznej". 

W ramach planowanej propa
gandowej wymowy spektaklu miał 
być on świadectwem budzenia się 
świadomości klasowej chłopów 

skontrastowanych z pogrążonymi 
w marazmie inteligentami. Z dzi
siejszej perspektywy najbardziej 
wyrazistym znakiem propagando
wej ingerencji twórców spektaklu 
w zamysł Wyspiańskiego jest wple
cenie w finałową melodię Miałeś 
chamie złoty róg sygnału pobudki 
wojskowej granej na trąbce i smu
ga światła rozświetlająca scenę. 
Ale o tym wydawałoby się bardzo 

ważnym fakcie nie wspominają re
cenzenci - jedynie w „Głosie Ludu" 
(organie PPR) pojawia się nastę

pująca wzmianka w odniesieniu do 
sytuacji chłopów w ogóle, a nie we 
fragmencie opisującym spektakl: 
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Co ciekawe nie 
słychać tej pobudki 

we fragmencie filmu 
Teatr mój widzę ogrom

ny z 1946 poświęconemu 
Teatrowi Wojska Polskiego, 

w którym zarejestrowano fi
nał łódzkiej wersji Wesela. Trud-

no też w nim dostrzec ową smugę 
światła zalewającą scenę. Takiego 
zakończenia nie pamiętał również 

Andrzej Łapicki, który oglądał spek
takl Woszczerowicza w Krakowie, 
a później wszedł do zespołu Teatru 
Wojska Polskiego i grał w Łodzi w 
tym Weselu Staszka. Potwierdzeniem 
jednak faktyczności tych pomysłów 
na finał całkowicie sprzeczny z du
chem tekstu jest egzemplarz inspi
cjenta zawierający uwagi dotyczące 
muzyki, którą Aleksander Barchacz 
skomponował do spektaklu. Tak oto 
zawodna Ludzka pamięć i spostrze
gawczość recenzentów zderza się 

z twardym materialnym świadec

twem. 
Jak zatem było naprawdę? Od

powiedzi na to pytanie chyba nie da 
się już dziś uzyskać. Niemniej jednak 
można spróbować w oparciu o inne 
znane fakty sformułować mniej Lub 
bardziej prawdopodobne przypusz
czenia. Z całą pewnością ów kształt 
zakończenia zawarty w egzemplarzu 

inspicjenta znakomicie odpowiada 
potrzebom ówczesnej propagandy, 
więc być może to ślad po jednym z 
pomysłów Ważyka, z których Wosz
czerowicz chyłkiem się wycofywał, 

być może twórcy tuż przed premierą 
(lub nawet po niej) odrzucili ten po
mysł jako zbyt z gruba ciosaną inge
rencję w tekst Wyspiańskiego. 

I choć nie do końca udało się wy
korzystać Wesele Woszczerowicza 
jako symbol nowej szczęśliwej ery 
przyniesionej na bagnetach bratniej 
armii, to udało się temu spektaklo
wi zyskać rangę pierwszego ważne
go wydarzenia teatralnego nowej 
Polski - tu w zasadzie wszyscy byli 
zgodni. Jadwiga Korzeniowska pisa
ła z emfazą: 

I kto wie, czy ten efekt nie był waż
niejszy niż postulaty kapitana Waży
ka wpisania w tekst Wyspiańskiego 
krytyki „sanacyjnych pogrobowców 
szlachetczyzny". Wydźwięk propa
gandowy tego przedstawienia mógł 
być bowiem zupełnie inny, znacznie 
bardziej subtelny. Przede wszyst
kim, jak zaznacza sam Woszczero
wicz, wybrano Wesele również dla
tego, że jak wiadomo wystawienie 
tego dramatu jest miarą osiągnięć 
teatru. Spektakl ten pokazywał za, 
tern, że oto nowa władza ma już 
własny teatr i w tym nowym teatrze 
Polacy mogą celebrować wspólno
tę. Według Joanny Krakowskiej: „Lu
belskie Wesele ustanowiło pewien 
porządek obowiązujący na polskich 
scenach przez następne pięćdzie
siąt Lat: autonomię widowni, która 
nauczyła się w teatrze aktualizować 
polskość, waloryzować klęski, aspi
rować do wolności". 
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NoU10 lmctnliacja "Wt1clct", dokonana 

pr:ti Teatr Wojaka Po/1Jclcgo, 11111wolala „ 
tywionq d111ku1}f, 1ulłanc1a "' lco/nch inlo

d11ch literol61D. W11rnum no111t110 1pojrunia 
na d:l.:lo Wy1pl111l1klcgn 1q lak~e m11U1 au-
tora ponlintgo art11L·ulu. · 

Nowe rieczywi1lojć społeczna pozwala odm 
doslruc wyratnieJ te elementy, które w trełcl 
„Wesela" araj!ł DllC~ln4 rolę, chocid dolych· 
cui z rótnych względów nie po&lad11ly n11lety. 
tej o.troki. ' 

Chochoł J lila 
•11- J. M. •-r 

Mam na myjll 1prawę chłopa, która przec1u 
jest 01i4 i podwalln4 tej a:r:tulti. 

„Wesele" ńa 1cenle ozl4d11tem Jak.o dzle11.
cloletni chłopak, czytałem aztui.'I Wy1plai\»ld• 
10 ltl!ka razy, lecz dopiero wtor)towa pr1mler• 
nuciła ml nowe •wiatlo na pewne °"'c1 utwo-
ru. A co za tym Idzie, aa calojć. 

Nie obcl4tenl 11czo1óleml ane1dotycznej 1tro
ny dramatu, innymi ńit poprzednie pokolenta o
czami bel'ld•ć motemy tę 11rawddwie „pol•k.4 
szopę". Poprzez róiowa okulary poezji rywuj4 
1111 nam wyrai1ic1cJ kształty po1tac1,, klóre wre
ncle doczekały łię roll bohaterów nlulcl. 

(Znajomość „Wesela" w jaltlejkolwlek ror
mle, 1cenlczoaj czy 1tsl11tkowej, jest cliyba o
tiowll1wj4ca. Niewtajemniczonych nie ma. E!pr6-
bujmy więc· u'zeresiować fl111ry tej ,,azopi.I" we-
dłua pewnej !tonce"~ "'· · 

CZEPIBC UOSOBIENIEM SWIADOMOSCI 
CHŁOPSKIEJ 

Jut na pocz4tltu plerwsz110 iktu, w rozino
wie z Dziennikarzem, ujmuje Czepiec cał4 akcję 
w ręce. Póżnie jcy, znany nam blei wyped\~w. 
wykaże jak bardzo odbije OD od U1 bladych 

a nie 
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REMIGIUSZ Reżyserskiej "Interpreta
cje" w 2001 roku. Później 
reżyserował m. in. w Na
rodowym Starym Teatrze 
im. Heleny Modrzejew
skiej w Krakowie (Wiśniowy 
sad Antoniego Czechowa 
w 2001 roku, Car Mikołaj 

Reżyser teatralny, absolwent Wy
działu Lalkarskiego Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu (1995) i Wydziału Re
żyserii Dramatu Państwowej Wyż
szej Szkoły Teatralnej w Krakowie 
(1998), gdzie studiował na roku 
prowadzonym przez Krystiana 
Lupę. W 1996 roku asystował Lu
pie przy inscenizacji Rodzeństwa 
Thomasa Bernharda (Stary Te
atr w Krakowie). Zadebiutował w 
1998 roku przedstawieniem Foma 
według Fiodora Dostojewskiego 
w Teatrze im. Stefana Jaracza w 
Łodzi, na tej samej scenie zreali
zował także w 2000 roku spektakl 
Czarownice z Salem Arthura Millera 
(2000), za który został nagrodzony 
m.in. Laurem Konrada oraz Na
grodą Publiczności na katowickim 
IV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 

Tadeusza Słobodzianka w 
2002 roku), w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu (m.in. Juliusz Cezar Wil
liama Szekspira w 2007 roku i Be
rek Joselewicz Tomasza Śpiewaka 
w 2010), Teatrze Nowym w Łodzi 
(Kadisz Grigorija Gorina w 2001 
roku i Brygada szlifierza Karhana 
Vaska Kani w 2008 roku). Ostatnio 
zrealizował w Teatrze Polskim w 
Bydgoszczy spektakl Joanna d'Arc. 
Proces w Rouen (2010), Wodzireja 
wg Feliksa Falka w warszawskim 
Teatrze IMKA (2011) oraz Korzeńca 
według powieści Zbigniewa Biała
sa w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. 
Za ten ostatni spektakl otrzymał 
główną nagrodę na Xll Festiwalu 
Dramaturgii Współczesnej "Rzeczy
wistość Przedstawiona" w Zabrzu 
(2012) oraz został nominowany do 
nagrody TVP Kultura "Gwarancje 
Kultury". 

IGA SZYMON 
SŁUPSKA SZEWCZYK 
Studentka malarstwa na Aka
demii Sztuk Pięknych w Kato
wicach w pracowni prof. An
drzeja Tobisa oraz scenografii 
w pracowni Katarzyny Sobań
skiej i Marcela Sławińskiego, 

stażystka w pracowni fotografii 
dr. Piotra Muschalika. Zajmu
je się malarstwem, fotografią i 
scenografią. Jest współautorką 
scenografii do spektaklu Zbun
towany autobus, czyli jazda bez 
trzymanki w Śląskim Teatrze 
Lalki i Aktora "Ateneum" w Ka
towicach, projektowała również 
kostiumy i współpracowała przy 
tworzeniu scenografii do przed
stawienia Korzeniec na podsta
wie powieści Zbigniewa Białasa 
w reżyserii Remigiusza Brzyka 
w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. 

Student malarstwa na Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach w 
pracowni prof. Andrzeja Tobisa 
oraz scenografii w pracowni Ka
tarzyny Sobańskiej i Marcela Sła
wińskiego. Tworzy obrazy i obiekty 
w różnych technikach, często wy
korzystując pospolite materiały, 

nadaje im nowe znaczenia. Szcze
gólnie interesuje go funkcjono
wanie, przepływ i zniekształce

nia informacji we współczesnym 

świecie. Ostatnio (grudzień 2012) 
przygotował wspólnie z Adaljlem 
Laską wystawę Optymizm w Ron
dzie Sztuki w Katowicach. Zajmuje 
się również projektowaniem. Jest 
współautorem scenografii do spek
taklu Zbuntowany autobus, czyli 
jazda bez trzymanki w Śląskim Te
atrze Lalki i Aktora "Ateneum" w 
Katowicach, projektował również 

kostiumy i współpracował przy 
tworzeniu scenografii do przedsta
wienia Korzeniec na podstawie po
wieści Zbigniewa Białasa w reży

serii Remigiusza Brzyka w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu. Finalista 
Konkursu Artystyczna Podróż He
stii 2012. 



JACEK 
GRUDZIEN 
Kompozytor, absolwent warszaw
skiej Akademii Muzycznej im. Fry
deryka Chopina. Zadebiutował 

na Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Współczesnej „Warszaw
ska Jesień" w 1983 roku, laureat 
Konkursu Młodych Kompozytorów 
Polskich w 1988 roku i Ogólno
polskiego Konkursu Kompozy
torskiego na gitarę klasyczną w 
1995 roku. Jego utwór Ad Naan 
otrzymał rekomendację na Try
bunie Kompozytorów UNESCO w 
Wiedniu w 2003 roku. Od kilku lat 
komponuje głównie muzykę te
atralną - m. in. do spektakli Zbi
gniewa Brzozy, Remigiusza Brzy
ka, Grzegorza Jarzyny, a także 
Artura Tyszkiewicza (Sprzedawcy 
gumek Hanocha Levina w Teatrze 
IMKA w Warszawie, Sen nocy let
niej Williama Szekspira i Pakujemy 
manatki Levina w Teatrze im. J. 
Osterwy w Lublinie). Jest również 
autorem muzyki do dwu filmów 
Grega Zglińskiego. 

PAWEł 
DEMIRSKI 
Dramatopisarz i dramaturg, ab
solwent dziennikarstwa, w latach 
2003-2006 kierownik literac
ki Teatru Wybrzeże w Gdańsku, 

gdzie był pomysłodawcą i reali
zatorem projektu artystyczno
-społecznego Szybki Teatr Miejski 
- cyklu przedstawień dokumen-
talnych realizowanych często w 
pozateatralnych przestrzeniach. 
Od 2007 roku tworzy z Moniką 
Strzępką jeden z najważniejszych 
duetów współczesnego polskiego 

teatru. We współpracy z nią przy
gotowywał spektakle m.in. w Te
atrze im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, Teatrze Polskim we 
Wrocławiu, Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie. W swoich tekstach 
nie ucieka od tego, co aktualne, 
ostro i bezkompromisowo opisuje 
polską rzeczywistość, nie stroniąc 
jednak od poszukiwania przyczyn 
obecnego stanu rzeczy w naszej 
bliższej i dalszej przeszłości. Jest 
autorem m. in. takich sztuk jak 
Kiedy przyjdą podpalić dom, to się 
nie zdziw, From Poland with Love, 
Padnij, Wałęsa. Historia wesoła, a 
ogromnie przez to smutna, Niech 
żyje wojna!!!, Tęczowa Trybuna 
2012, W imię Jakuba s. Członek 

zespołu „Krytyki Politycznej", lau
reat Paszportu „Polityki". 



DYREKTOR łlACZElłlY 
KRZYSZTOFTORO~CZYK 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY 
ARTUR TYSZKIEWICZ 

ZAST~PCA DYREKTORA 
RYSZARD FIJAlKOWSKI 

SEZON TEITRllNY 
2012/2013 
TEATR 
IM. JULIUSZA OSTERWY 
20- 004 Lublin, ut. Narutowicza 17 

tel. 81 532 42 44, fax 81 463 86 50 

e-mail: info@teatrosterwy.pl 

BIURO 
ORllłllZICJI I REKLAMY 

llEROWłllK · 
EWA SZELOCH 
tel. 81 532 44 36, fax 81 463 86 50 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00 

e-mail: biuro@teatrosterwy.pl 

llSI BllETOWI 
POlllEIZllłEI - SOBOTA 
12.00-19.00 

NIEDZIELA 
li.OO - 19.00 

tel. 81 532 42 46 

repertuar teatru w Internecie 
www.teatrosterwy.pl 





14.06.2013 
GERALD SIBLEYRAS ===== Przekład: Barbara Grzegorzewska ===== 

rozstrzelajcie mnie tylko dlatego 
cie humoru a w sexshopie kupo
ne majtki z napisem I Love you -
jestem gotowy zginąć za poczu
tóre iest darem Bożvm - bedzie 

TEATR 
IM. JULIUSZA 
OSTERWY 
W LUBLINIE 

Licencja na 
wystawienie 
utworu została 
wydana przez 
Stowarzyszenie 
Autorów ZAIKS 

vvęg1erKę t'ans1wowym 1 eairze 
Polskim Białoruskiej Socjali
stycznej Republiki Radzieckiej 
w Grodnie, a po 1941 roku 
ukrywał się w jednej z podsie
dleckich wsi; na wieść o orga
nizowaniu w Lublinie w sierp
niu 1944 roku Teatru Wojska 


