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ZBIGNIEWA BOGDAŃSKI EGO 

PYTANIE: Przygoto,wując spektakl „Wesela" ob
ciążony Pan był zapewne ogromnym bagażem inter
pretacji, które dotychczas kształtowały nasze widze
nie na sam utwór Wyspiańskiego jak i jego sceniczne 
wcielenia. Czy owa wielość interpretacji stanowiła 
jakąś przeszkodę w Pańskiej pracy nad „Weselem"? 

ODPOWIEDŹ: Kaidy reżyser, który pracuje dla 
teatru (a także chyba i dla filmu) nad utworem, ma
jącym odpowiednią p<Y.tycję zarówno w historii lite
ratury jak i wyobraźni narodowej i społecznej, musi 
się przedrzeć przez ów narastający dziesiątkami lat 
ogrom komentarzy. Starając się mimo to ustanowić 
i pogłębić a także przyoblec w kształt sceniczny wła
sne widzenie, nigdy nie jest się oczywiście pewnym, 
czy podświadomie coś z tamtych komentarzy do nie
go nie przeniknęło. Nie jestem oczywiście przeciwko 
przejmowaniu tych interpretacji, które były ro
;::umne, zgodne z ogólnym odczuciem poważnej kry
tyki, chcąc je jednak wzbogacić o własną refleksję, 
należy się także z nimi spierać, trzeba im się niejed
nokrotnie przeciwstawiać. 

PYTANIE: Nazwijmy to na przykrad dialogiem 
wewnętrznym reżysera, który przystępuje do pierw
szych prób. Czy jednak w wypadku „Wesela" nie 
zostały już dostatecznie wyraźnie utorowane pewne 
ścieżki, żeby ów clialog pozbawić elementów pole
micznych? 

ODPOWIEDŹ: I tak i nie. Ostatnie zwłaszcza sce
niczne i·ealizacje „ Wesela" na nowo ożywiły spory 
o znaczenie tego utworu dla naszego pokolenia, po
mijając już szczegóły inscenizacyjne, które w każdej 
epoce były i miały prawo być odmienne. Takie kla
syczne dzieła jak „Wesele" nigdy nie pozwalają na 
spokojne złożenie ich w sanktuarium pamiątek naro
dowych, na dostojeństwo muzealnego żywota. Decy
duje o tym ich żywotność, aktualność pytań, zadawa
nych przez nie każdemu Polakowi, konieczność 
udzielania na nie wciąż nowych odpowiedzi, aby 
zgodne były nie tylko z odczuciem tamtej epoki, 
w której utwór taki powstał, ale i - co wydaje mi 
się ważniejsze - z odczuciem epoki aktualnej, z od
czuciem współczesnego Polaka. Rzecz bowiem, która 
dzieje się w bronowickiej chacie, ma także pewne -
nie waham się tego stwierdzić - cechy uniwersalne. 



ZBIGNIEW BOGDAŃSK I - - reżyser 

PYTANIE: Czyżby w znaczeniu ogólnolud zkim? 

ODPOWIEDŹ: Być może,że i w takim sensie. Ale 
polskiego reżysera naszych czasów takie znaczenie 
konfl ik tów i dramatów w wypadku utworu arcypoł
skiego interesuje w mniejszym stopniu, zresztą Wy
spiański stwarza tego rodzaju sposobność przy reali
zac ji jego utworów o wątkach antycznych czy też 
t akich jak „Sędziowie". Uniwersalizm „ W es el a" ro
zumiem jako zespół refleksji i podniet, jakie utwór 
ten wywołuje, adresując je do naszej polskiej świa
domości historycznej, do naszych dawnych i aktu.al
nych doświadczeń narodowych i społecznych. Rezy
sera polskiego zatem interesuje w „W eselu" przede 
wszystkim jego po 1 s k ość, która przenika zarów
no jego warstwę historyczną jak i jego sfery etyczne. 

PYTANIE: Jak pan to przełożył na język konkret
nego spektaklu? 
ODPOWIEDŹ: Powinna sobie na to odpowiedzieć 

zarówno krytyka jak i publiczność. Reżyser prz~d
~tawia na scenie wyniki swych rozmyślań, poddaJąC 
je pod osąd ogółu, nie powinien w.łas11;ej, p~acy ko
mentować. Jedno tylko mogę pow1edz1et: mtereso
wał mnie w „Weselu" problem, który już przez t~k 
wytrawnych znawców przedmiotu, jak prof. Stefania 
Skwarczyńska, określony został jako problem cho-

cholizmu. Abstrahując bowiem od „Wesela" mieliśmy 
ostatnio wiele przykładów na to, że problem ten 
w szerszym społecznym znaczeniu istnieje n adal, że 
przyjął on już różne kostiumy, czego dowodem ;vła 
m. in. wywołana przez wybitnego publicystę, w ·e
sława Górnickiego, dyskusja na łamach „Z,ycia War
szawy". I na to właśnie pragnąłbym zwrócić uwagę 
szanownej publiczności. 
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WOJCIECH NATANSON 

. 
O AKTUALNOSCI 

" 
WESELA" 

złowiek cywilizacji pierwotnej, zaskoczony ta
jemniczością przyrody, olśniony nią, ale i prze
rażony, dokonywał zabiegów, które określamy 

terminem „magii". Czym jest magia? Zwraca ona 
coraz większą uwagę badaczy. Z magią pierwotną 
wiążą niektórzy z nich genezę teatru. Najogólniej 
mówiąc, p0lega ona na przekonaniu, że przy pomocy 
pewnych czynności symbolicznych można zmienić 
tok zjawisk, od nas niezależnych. Na przykład -
przez dotykanie pewnych przedmiotów, zwanych fe
tyszami, uleczyć choroby. Lub - przyspieszyć na
dejście wiosny. Czy zapobiec trzęs iuniom ziemi. 
Wyspiański był nie tylko wielkim poetą i genial

nym artystą. Coraz jaśniej sobie uświadamiamy, że 
twórca „Wesela" to również przenikliwy i chłonny 
obserwator. Naturalnie, trudno szukać w jego sztu
kach czy dziełach plastycznych konkretnych progra
mów. Gdy się je jednak uważnie przenika, natrafia 
się na doniosłe nauki; stanowią one pożywny pokarm 
coraz nowych poko l eń. Dotyczy to szczególnie arcy
dzieł: „Vvesel a", „Wyzwolenia", „Warszawianki", 
„Legionu". 

Historycy literatury i krytycy analizują „W esele" 
jako dramat magiczny. Czynił to na przykład Stani
sław Zabierowski w studium „Prolegomena do 
«Wesela»". Zwracał na to uwagę również prof. Ka
zimierz Wyka . .Ja pisałem o wątkach magicznych 
w „Meleagrze", „Protesilasie Laodamii" oraz 
w „Klątwie". 

Co do „Wesela", pomysł kilku weselnych gosc1, 
w zakończeniu pierwszego aktu, żartem zapraszają
cych Chochoła, daje nieoczekiwane rezultaty. Cho
choł istotnie się zjawia, pociągając niejako za sobą 
szereg innych „osób dramatu", czyli tworów wyo
braźni, rozpłomienionej aż do granic halucynacji. 
Zaczyna się więc „teatr w teatrze", pochód zjaw, 
jak w II części „Dziadów", które to dzieło Wyspiań
ski pierwszy w całości inscenizował. 

ów korowód z drugiego aktu utworu pociąga Z'.l 

sobą dalsze, nieoczekiwane skutki. Oto w akcie ostat
nim magiczny dramat wywołuje złudzenie zbioro
wego działania. Zgromadzonym gosc10m wesel
nym - inteligentom i chłopom, wydaje się, że mają 
wziąć udział w powstaniu, które przyniesie narodowe 
wyzwolenie. Wyspiański był całą duszą po stronie 
niepodległościowych dążeń. Zabory i niewolę trakto
wał jak osobisty cks . .Jednakże owe „fata morgana", 
które widzą przed sobą goście zebrani w dworku 
bronowickim, sprowadza do ułudy, do snu, zakończo
nego bezwolnym tańcem, pozbawionych rzeczywistej 
woli, ludzkich „automatów". Prof. Kazimierz Wyka 
pisał słusznie, że „ Wesele" to walka ze światem po
zorów. 
Więc nie tylko ze względu na swą urzekającą for

mę, pełną wibrujących obrazów i metafor, jest „We
sele" dramatem magicznym. Także i z punktu widze
nia swe.i filozoficznej, myślowej treści. Człowiek 
współczesny, choć w magię na ogół nie wierzy, tkwi 
w niej jednak czasem - atawistycznie i bezwiednie. 
Rzecz znamienna, że część inteligentów, występują
cych w „Weselu", daje się uwieść złudom magii rów
nie mocno (czy jeszcze silniej), jak chłopi. Inna znów 
grupa inteligentów, s•zczególnie Dziennikarz i jego 
karyka·tura Nos (a początkowo i poeta) reprezentują 
starnowisko absolutnej niewiary, nihilistycznego 
sceptycyzmu. W gruncie rzeczy są oni równie dalecy 
nowoczesnemu myśleniu jak tamci entuzjaści, którzy 
swe marzenia biorą za rzeczywistość. 

„Wesele" zostało przenikliwie i szybko docenione 
zarówno przez najlepszą część ówczesnej kryty:ki 
krakowskiej, jak ;i wię'kszość widzów. Ale część z nich 
dostrz.egła tu - ku zdziwieniu samego twórcy -
jedynie tęsknotę za czynem; nie doceniła przestróg 

ALI BUNSCH-scenograf 
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przed działaniem niedojrzałym. Niektórzy recenzenci 
starszego pokolenia, z grona warszawskich pozyty
wistów, oddając hołd talentowi twórcy „Wesela" , 
niepokoili się rzekomą beznadziejnością arcydzieła, 
niewiarą w społeczeństwo (ciekawe te opinie przy
pomniała prof. Kulczycka-Saloni). Wyspiański odpCJ
wiedział wszystkim - nastepnymi utworami, szcze
gólnie „ Wyzwoleniem", gdzie ukazywał realną 
możliwość działania, na przykładzie procesu tworze
nia dzieła sz tuki i analogii, w ten sposób się otwiera
jących, dla czynu praktycznego. 

Dzi ś - po 70 z górą latach, które minęły od pra
premiary „Wesela" - traktujemy je jak dzieło ni e
mal współczes ne, głęboko nas poruszające, nie zasty
głe w „klasycznym" czy , ,pomnikowym" kształcie, 
wywołujące spory niewygasłe. Myślę, że aktualność 
ta polega zarówno na krytyce nihilizmu czy rozdar
tego głębokimi niepokojami sceptycyzmu, jak i dzia
łania złudnego, niewspartego myśleniem przenikli
wym, dojrzałym, krytycznym. 
Owo podwójne ostrze arcydzieła ma znaczenie ogól
noludzkie. Nie bez powodu znajdowaliśmy analogie 
między ostatnim aktem „W vsela" a „Cze'kając na 
Godota" S. Becketta. Nie bez powodu francuscy rea
lizatorzy eksperymentalnej inscenizacji „Wesela" 
(z roku 1923) w teatrzyku „Art et Action" dzielili 
po.stacie na trzy grupy: Zjaw, Ludzi żywych i Ku
kieł, przy czym Ludzie Żywi pod koniec spektaklu 
przeobrażali się właśnie - w mario·nety. O przed
stawieniu tym rychło w Paryżu zapomniano; może 
bez głębszego śladu minęły też dwukrotne (przed 
i po wojnie realizowane) inscenizacje naszego arcy
dzie ła w amerykańskim tea trze uniwersyteckim. 
13oy napisał, że Wy:;piań ski to jedno z największych 
zjawisk współczesnego teatru, o którym, rzecz za
dziwiająca, świat njc nie wie. 

Sądzę, mimo wszystko, że owe niesprawiedliw·ości 
czy przeoczenia zos l a ną wyrównane. Wyspiański, 
a szczególnie „Wesele" , żyje w każdym niemal zja
wisku pol skiego tea tru naszych dni. Myślę, że żyć 
będzie także w świadomości przyszłych pokoleń, w 
XXI stuleciu, szybko się j uż zbliżającym. Forma 
dram a tu wyda je się blisk a te· t ro wi przyszło· ci. J ego 
treść zapewne p r zekracza granice czysto artystycz
nych o ·L zinływań. Gdy mamy wykonać praktyc zn e 
prace, które stawia nam rzeczywistość w tylu dzi e 
dzinach, „Wesele" staje się s ojuszn ikiem: uczy nas 
zarówno wiary w możliwość działania, jak i w ko
nieczność dojrzałego jego przemyślenia. Ten prit· -
dziwny utwór, łączący komediowość z tragizmem, 
sprawy najpoważniejsze i „póL zepty miłości" , fl irty 
i zmagania myślowe, ironię i liryzm, plastyczne 
obrazy i s uges tie muzycz ne - jest także pożywnym 
źródłem rozmyśl ań cl la współczesnego P olaka, dla 
każdego n owoczesnego człowieka. Oto, jak sądzę , 
główne źródło niewyczerpalnej i stale żywe j aktua]„ 
ności „ Wesela" . 

WOJCIECH NATANSON 

STEFANIA SKWARCZYŃSKA 

CHOCHOLI 
TANIEC 

„Jeden jes t wymiar - pośród wi ciu innych -
wielkości Wyspiański go, który słabo d )ląd pobudzil 
zainteresowania nauki, być może dlc:i tcoo, że jes t on 
w odczuciu powszechnym zupełnie oczywisty . To 
stopień, w jakim Wy<;piań s ki obrazami-symbolrimi 
w swo ich obrachunkach z polską rzeczywistośc i ą zn
władnął naszą wyobra żnią nara Iową, wprowadz<1 ją c 
te obrazy-symbole w zasób znakóvv języka naszej 
sztuki ... 

Obraz-symbol «chocholego tańca » to znak w j r; -· 
zyku sztuki szczególnie często a k tywizo wany pr zez 
podniosły a zarazem ironiczny styl utworów stano
wiących obrachunek z współczesną rwczywistości<i 
społeczną i narodową, obrachunek z teraźniejszością 
w trosce o przyszłość na rod u " . 

„Pesymistyczny bilans obrachunku Wyspiańskiego 
ze współczesnością sp::Jłeczną„. harmonizuje z pesy 
mistyczną wymową obrazu-symbolu « błędnego koła» 

na płótnach .Tacka Malczewskiego. Ale obraz-symbol 
Wyspiańskiego jest„. równi eż„. bezpośrednim , a gorz
kim i ironicznym responsem na Mickiewiczowską 
wizję narodu„.W ramach dyskusji z Mickiewiczem„. 
został on wprost wycelowany w pokrewny sobie tre
ścią i funkcją kompozycyjną obraz-symbol «Wesel
nego poloneza » w finale «Pan a T adeusza» „. Mick ie
wiczowskiej rados·nej wizji przy z łości narodu, z wa
runkiem jedynym wypl'łnienia uchwał trzeciomajo
wych - gorzko zaprzecza Wyspiański u prog u 
XX wieku„. 
Odtąd w utworach «Obrachunkowych» przywołu

jących «chocholi taniec » Wyspiańskiego pojawiać się 
będzie w ślad za nim, mniej lub ba rdziej wyraźni < '. 
zarys mickiewiczowskiego polonem" „. 

* 

„Utwmem z dwudziestolec ia międzywoj ennego , 
przy którym.„ pragniemy zatrzymać się chwilę„. jes t 
poemat Brunona .Jasieńskiego «Słowo o .Jakubie 
Szeli »„. . 

Utwór Jasieńskiego prezentuje nam dwa ohrazy 
tańców. Jeden to chłopski taniec na weselu samego 



Szeli, drugi to wystylizowana na karnawałowy taniec 
chłopsko-pański rzeź galicyjska ro'ku 1846 ... Pierw
szy ... służy do «wstrzelenia się» niejako w jądro dra
matu Wyspiańskiego... Drugi przedstawia, jak w 
"Weselu» chłopska-pański taniec, ale nie pozornej 
idylli, lecz rzezi, śmierci. To wbrew «chocholemu 
tańcowi» nie taniec uśpienia, lecz żywotnej chłop
skiej pasji, mszczącej krzywdy i załatwiającej pora
chunki klasowe" ... 

„Obrachunkiem z głuchotą sfer rządzących w «Pol
sce pomajowej» jest powstały tuż po tej klęsce 
(ukończony do wiosny 1940) dramat Emila Zegadło-

. wicza o symbolicznym tytule «Domek z kart».„ Sko
jarzony ze średniowiecznym jeszcze obrazem-symbo
lem «tańca śmierci» obraz-symbol «chocholego tań
ca» stał się w tym utworze podstawowym wykładni
kiem osądu przeszłości ... 

Akt II «Domku z kart» (w dwóch odsłonach) roz
grY'va się 31 sierpnia i w nocy z 31 sierpnia na 
1 września 1939 roku w pensjonacie o symbolicznej 
nazwie «Polo·nia».„ Z \Villi wypada korowód tańczą
cych lambeth-walka ... Coś ze zgody i radości Mickie
wiczowskiego pofoneza. Ale: «W tejże chwili słychać 
silny, lecz jeszcze bardzo daleki, głuchy huk"··· Na
lot„. «Muzyka milknie; gasną wszystkie światła; 

wszyscy zamierają w bezruchu»" ... 
„Porachunek swój z polską społecznością sanacyj

ną, niezdolną nawet zro,zumieć wymogów, jakie sta
wia niepodległość i status państwa, bilansuje (rów
nież) Gombrowicz w obrazie-symbolu «chocholego 
tańca-kuligu», który kompozycyjnie stanowi finał 
«Trans-Atlantyku» „. 

I tutaj towarzystwo jest jeśli nie chłopsko-pańs'kie. 
to pochodzeniem społecznym «mieszane»„. obok gru
bych rvb - rozliczne płotki; pokolen:e starsze i mło
dzież. Z ironią wobec mickiewiczowskiego obrazu
-symbolu ukazu.ie Gombrowicz zarówno zgodę tej 
mieszaniny, jak i niezgodę, w postaci «wybitki». 
Wszystko w obrębie jednego kuligu-tańca.; Z prze
korą wobec obrazu-symbolu Wyspiańskiego powta
rza ideowy sens jego «chocholego tańca», odrzucając 
z niego pozorne uśpienie, zaklęcie. Bo nic chyba nie 
wyda.ie sie dalsze od zbiorowego snu, iak ukazana 
tutai wrzawa, bi·tka. nijacki śmiech. A iedna'k społe
C7eństwo to iest wyobcowane z żvcia, iak z żvcia wv
obcowu ie człowieka sen; i est owładnięte w bezsensie 
swych zachowań i ch~iałań - tańczy przecież «na oi
czvzny !2"robie» - iakimś Pf7emożnvm nikleciem"„. 

Z kole·i „w «Zielu na kraterze» Melchiora W8ńko
wicza znairluiemv wstrząsający ohraz mazura 
w osiem młorlzi11tkich nar. ostatniego mazura przerl 
nowshniem i bohaterską w nim śmiercią całej S7es
nastki". „ 

.Obr;:1rh1mki 7 nolskim snołP.czeństwem. iako b11-
clulcem i h1Jrlownir7vm nrzvs7łości Polski w iei no
wvm kc:7t;:il-cie 11dr0inwvm. ieo::t nowieś<" Jerzego An
clneiewskieP-n «Po'liół i cli::imenb> ... Pełne nieDnk:oi11 
stucliurn wc:nókzec;-r eP-o snołeczeństwa osial2"a szczvt 
s\vei irleowpi wvmo\vv w P-orzko-ironic7mrm obrazie
-svm holu no1one78 11 ~witu nowei Polski„ 

ów «pierWS"Z)' polonez» jest pModią "ostatniego 
poloneza» w «Panu Tadeuszu» - i ironiczną dysku
sją z jego ,wizją narodowej jedności i zgody. Prze
wodnikie.m w tej dyskusji był Andrzejewskiemu -
Wyspiański. Chochoł przeszłości narzuca temu polo
nezowi pozornej jedności i zgody podobnie upiorny 

charak:ter, jak w «Weselu» scenie «chocholego 
tańca»" ... 

„Cała właściwie twórczość Sławomira Mrożka jest 
satyryczno-groteskowym obrachunkiem z rzeczywi
stością społeczną ... Ograniczymy się jednak tutaj do 
sprawy odniesień Mrożka do «Wesela» Wyspiańskie
go ... 

«Zabawa» w swej całości «mieści się» niejako w 
«Weselu». W grę tu wchodzi równocześnie dys:kusjci 
z nim i jego swoista kontynuacja ... Dialogowi z Wys
pieńskim służy w «Zabawie» przekorna stylizacja 
jego form językowych i weryfikacji, a przede wszyst
kim jego sytuacji fabularnych, i to tak dalece, ż e 
«Zabawa» wydaje się w swej całości parodystycz
nym odwróceniem «Wesela». Odwróceniem tak że 
i 1w tym względzie, że finałowy u Wyspiańskiego 
«chocholi taniec» pojawia się u Mrożka od początku 
utworu i trwa aż do samego jego końca„. 

«Chocholi taniec» w tej «Wsi spokojnej, wsi weso
łej» zaczyna się wraz z podejmowanymi z nudów 
próbami zainscenizowania zabawy - wesela ... Ta 
niec - którego nie ma, muzyka - której nie m H, 
iście chochola sytuacja ... A że znudziła się chłopcikom 
ta ćwierćrealizacja tańca i muzyki - przechodzą clo 
zabawy w śmierć, pogrzeb; zabawa zagraża tym, ż1• 
skończy się prawdziwą śmiercią i pogrzebem. Wó w -
cza.s scenę przerywa odzywająca się z da leka prnw
dziwa muzyka, muzyka do prawdziwej zabawy. lVTr o
żek stylizuje ją na muzykę złotego rogu, której -
nie ma ... 

Wyspiańskiego obraz-symbol «chocholego tm1 cR " 
został tu wyeksploatowany ostatecznie; forma znc1lrn 
posłużyła do rozbudowy fabuły całego utworu, j e~(o 
znaczenie odegrało podstawową rol P w obrachunku 
Mrożka z młodą społecznością wiej ską. 

Również obrachunku z częścią tylko społecz eń 
stwa, acz inną niż w «Zabawie'>, bo z inteligenr ia . 
dokanuje Mrożek w «Tangu»„. Do zupełne.i deae111-
racji doprowadziła inteligencję kultura mieszcz:. ii
slka - filozofia, sztuka, ideał konsumpcyjny. A kto 
by, mając do dyspozysji taką inteligencję, porwał s · f; 

do jakiejś regeneracji narodu - i to w imię starych , 
w braku nowych, ideałów - to jego władzy zagroz i 
wyhodowany w cieniu tejże inteligencji ,c:;an gc;t<..• r. 
sprytny rzezimieszek, brutal.„ 

vV «Tangu» chochołem ubezwładniającym świat 
jest współczesna inteligencja, na którą składają się 
przynajmniej dwa pokolenia schyłkowej kultury k a 
pitalistycznej. Zwycięską siłę - poprzez hezw h1.d -
tego chochoła ukazuie Mrożek przez orlni es ien ie fci-
buły «Tanga» do «Wesela» Wyspiańskiego i ooorzn 
zamkniecie swego obrachunku z tym choch ołem od
powiednikiem obrazu-symbolu «chocholego tańcR '>. 
A mianowicie finałowym obrazem-symbolem taneci 
w jedną pare, Edka z wujem Eugeniuszem. Ncid tru
pem Artura"„. 

„Tytuł zamieszczonei w 1964 roku w «Dialogu,, 
komedii filmowej Tadeusza Konwickiego «Salto,, 
sprawdza się w ramach jej fabuły. Jest to nazwR do
tąd «nieznanego tańca», narzuconego ucze5tn ikom 
weselnego nie-wesela przez bohatera utworu: K n
walskiego--Malimiwskiego... Chochołem są sk u t:ki 
a może dalsze ciągi, minionej wojny, obciąża j ą ce 
zwłaszcza zakamarki dalekiej prowinc,ji, gdzie k o·1--



spirują się jeszcze ruiny i zgliszcza. Znajdują w nich 
schron niedobitki pokolenia zmarnowanego przez 
wojnę . Są to istne ludzkie wraki wyrzucone na 
brzeg przez morze, które się cofnęło" ... 

„Swoistym pastiszem i trCl!w estacją «Wesela» Wy
spiań skiego zda je s ię być komedia współczesna Je
rzego Broszkiewicza «Wesele na osiedlu», której ak
cja toczy się « wiosną 1965» ... Konsekwentny parale
lizm, podobień stwo , a zarazem kontrast pomiędzy 
fabułą , sytuacjami, postaciami, stosunkami między
ludzkimi i problemami w «Weselu» i w «Weselu na 
osiedlu » potrzebne są tutaj dla uwydatnienia plonu 
obserwacji rzeczywistości współczesnej. Idz.ie popro
stu o stwierdzenje, że teraz u nas - inaczej, że to, 
co ukaza ł Wyspiański to czysty anachronizm .. . 

W utworze Broszkiewicza odbywa się wesele, po
dobnie jak u Wyspiańskiego, koło Krakowa, acz nie 
we wsi bronowickiej, lecz w nowohuckim wieżowcu ... 
Odbywa się wesele Młodych , z których każde jest, 
jak u Wyspiańskiego, innego pochodzenia społecz
nego, czego jednak - wbrew .Wyspiańskiemu - obo
je, zrównani wykształceniem i zawodem, już nie od
czuwają .. . 

Akt II «Wesela na osiedlu », paralelny do aktu II 
«Wesela >>, jest przeglądem tego, co komu «W duszy 
gra »; odbędzie się ten przegląd w ramach «przygoto
wanej przez Aktora hecy»: zabawy w «Wesele» Wy
spiańskiego ... Gdy « wywoływanie duchów » zagrozi 
«trzaśnięciem» zgody narodowej w starszym pokole
niu, a rozespaniem się młodego pokolenia, Gospodarz 
zażąda otrzeźwienia - « białego oberka». To progra
mowo anty-«chocholi taniec» ... 

Autor «Wesela na osiedlu» dobitnie domaga się, by 
teatr uwydatnił charakter «an ty» jego «chocholego 
tańca ». Tańca «chocholego » przez paralelizm z «We
selem», a le de facto «nie-chocholego », bo prawdziwy 
Chochoł: przeszłość i jej majaki - przegnany został 
przez młodą, trzeźwą teraźniejszość" ... 

„Patetycznym obrachunkiem z naszą współczesną 
rzeczywistością w imię wielkości, tragizmu i swoisto
ści naszej historii, zwłaszcza niedawnej, jest dokona
ny z pozycji ideowo historycznych roku 1967 obra
chunek Ernesta Brylla w «Rzeczy listopadowej» .. 
Bilans rozrachuniku Brylla z współczesnym społe
czeństwem wypadł ujemnie. Ale nie rozpaczliwie ... 

Forma drama tyczna utworów Wyspiańskiego -
w tym i «Wesela » - określona zostaje rodzajowo 
jako «dramat miejsca»; tę skrystali'zowaną przez 
Wyspiańskiego formę powtórzy «Rzecz listopadowa». 
Miejsce, konkretne miejsce, staje się tutaj współbo
haterem, szczególnie aktu II. To mieS'zkanie w wie
żowcu przy Placu Teatralnym, z perspektywą na 
pomnik Nike i na kolumnadę Teatru Wielkiego, 
«pod tym samym dachem, gdzie rozstrzelano tylu» ... 
Po chocholim tańcu w mieszkaniu z widokiem na 
Nike weselni goście wychodzą na blady poranek, 
w zwykłą codzienność ... 

Purpurn.wy pożar nieba z zakończenia «Wesela » po
jawił się jednak i w «Reczy listopadowej» ... Ale pod
czas gdy ku płonącemu niebu weselni goście u Wy
spiań skiego przyna jmniej pragnęli się wyrw3ć, acz 
zaklęci stali w miejscu , to weselni goście u Brylla 
radziby pożar ugasić ... 

Rzeczywistość współczesna przybiera kształt 
przedstawienia operowego. Śpiewanie - taniec. Ta
niec chocholi, polegający na dreptaniu w miejscu. 
Oto nowa wersja symbolicznego znaku «chocholego 
tańca » " ... 

* * 

„Powiedział No-rwid ·w ... „Za kulisami-Tyrteusz" ... 
głosem Chóru prawego: 

„W człowieka życiu są chwile próżne, chwile 
czcze. Ale w żywocie prawdy chwil takowych 
nie ma, jedno jest ciąg. Dlatego chór ateński 
wciąż się wiedzie, jako nieustannie czujny aero-· 
pag. Kto nie rozmawiał z nim? Kto z nim nie 
rozmawiał?» 

WALDEMAR KAZANECKI 



ZESPÓŁ „WESELA" 

Siedzą od lewej : E. Szyksznia (dyrektor Teabru), D. Morawska, S. Chro
anir'lska, B. Mierzejewski, L. Czarska, Z. Truszkowska, E. Markowska, 
M. Sto1kowS1ka, B . Mu·rzyńs1ka , E. Bajon, B. Kob.orzyńska, M. Krawczyk 
(suflerka), E. Decówna, A. Bunsch (scenograf). 
Stoją od le.wej.: W. Górniak , W . SzymańS'ki, Z. SieralkowS'ki, B. Wawros 
(inspicj.ent), M. Skort.JiPa, T. Szanieck i, W. Kozłowski, R. Zaorski, W. Gra
bek, M. Jasiecki, S. Piotrowski, W. Kornak , Z. Bogdański , (reżyser), 
J. Korcz, I. Gogolewski (kierowni1!· artystyczny Teatru), B. P otocki, 
E. Szatkowski, Z. Jankowia1k , K. Woź;k, T. Sobolewicz, A. Kwiatkowski, 
J. Bógdoł, B . Ziel·iński, J._ Je~uzel , E. c_zacki, E._No•wako•wski, K. Misiur-

k1ew1cz, A. K m szewski. 



A gdy zechcemy konkretnymi naz,wiskami wypeł
nić odpowiedź na retoryczne pytanie Nor:wida: «Kto 
nie rozmawiał z nim? Kto z nim nie rozmaiWiał? » -
na poczesnym miej:ocu wśród nich znajdzie się nazwi
sko Wyspiańskiego. Bo cała jego ilwórnzość... jest 
trwórczośdą obrachunkową, wadzącą s<ię 'W imię naro
dowej przyszłości z teraźniejszością i z przeszłością 
ciążącą na teraźniejszvści. Niemałą tejże twórczości 
jest zasługą - zasługą wobec przyszłej ~ztuki i "kul
tury - to, że wyt1Worzyfa ona, przetworzyła i usta
biliZO!Wała swoimi obrazami-symbolami trwałe maki 
w języku szt1uki. Wśród licznych tych obrazów-sym
boli wydatne miejsce zajmuje obraz-symbol «cho
choiego tańca »" . 

Fragmenty ze szkicu „«Chocholi taniec>1 
jako obraz-symbol w literaturze ostat
niego trzydziestolecia", "Dialog" nr 8, 
1969. 

T. S. ELIOT 

Wydrążeni ludzie 

My, wydrążeni ludzie 

My, chochołowi ludzie 

Razem się kol yszemy 

Głowy napełnia nam sloma 

Nie znaczy nic nasza mowa 

Kiedy do siebie szepcemy ... 

Ksztalty bez formy, cienie bez barwy, 

Sila odjęta, gesty bez ruchu, 

A którzy przekroczyli tamten próg 

I oczy mając weszli w inne Królestwo śmierci 

Nie wspomną naszych biednych 

I gwałtownych dusz. 

Wspomną, jeżeli wspomną, 

Wydrążonych ludzi 

Chochołowych ludzi. 

GŁOSY 

O INSCENIZACJI 
WESELA" 

" 

Żaden chyba polski dramat nie wywoływał tylu dyskusji i nie wyzwa
lał tyle twórczej inicjatywy reżyserów, co „Wesele". Doczekało się ono 
prawie 130 inscenizacji t~atralnych (nie licząc inscenizacji amatorskich), 
ki '. ku racliow:;ch a raz wersji te lewizyjnej i filmowej . „Wesele" insceni
zowane było równ!eż czterokrotnie na scenach zagranicznych (raz w Pa
ryżu, trzy razy w USA). Prawie każda wnosiła coś nowego, możliwość 
spo,irzenia na dramat z „jeszcze innej" strony. Oprócz indywidualnych 
koncepcji reżysersk ich - mówi się nawet o stylach wystawiania 
„\Vesela". 

A oto r,arść uwag o licznych scenicznych „Weselach". 

INSCENIZACJA PIERWSZA 

przedstawiona 16.11.1901 r. na scenie Teatru Miejskiego w Krakowie, 
zrealizowana przez A. Walewskiego (z udziałem autora). 

„„.ani Wyspiański nie wtrącał się do reżyserii, ani Walewski zbytnio 
si~ nie wysilał - sztuka reżyserowała się sama. Reżyserował ją wysoki 
artyzm autora poprzez tekst, zresztą przez nikogo nie objaśniony i pra
wie przez większość aktorów, nie wyłączając reżysera, nie zrozumiany". 

Władysław Ryszkowski: „Pamiętniki". 

L. SOLSIUEGO 

Teatr Miejski we Lwowie, 1901. 

„„.był to ciężki orzech do zgryzienia i powinszować należy panu Sol
skiemu, który sam całą sztukę przygotował i odpowiedni jej nastrój 
nadał. Ostatn ·a scena miała wielką grozę - oświetlenie było szczęśliwie 
dobrane - artyści rohili wrażenie tańczących trupów. 

Gabriela Zapolska, „Słowo Polskie" 
nr 244, 1901 

Do roku 1922 wystawiono 47 inscenizacji „Wesela". Odnotować warto 
zwłaszcza inscenizację J. Osterwy w warszawskim Teatrze Rozmaitości 
w 191 5 r. Pierwsze „Wesele" w niepodległej Polsce wystawił w 1918 r. 
Teatr P o. ski w Poznaniu - w reżyserii B. Szczurkiewicza. 

A. ZELWEROWICZA 

Teatr Polski w Warszawie, 1922. 

„Była tam krasa chłopska, były portrety historyczne o przedziwnym 
wyrazie, ale reżyseria położyła tak silny akcent na anegdocie sztuki, 
na groteskowości niektórych typów z kroniki sensacji krakowskich, że 
sama sobie utrudniła problemat zbudowania pomostu między realizmem 
a wizjonerstwem «Wesela n". 

PRZEDSTAWIENIE PARYSKIE 

Władysław Rabski, „Kurier Warszawski" 
nr 338, 1922 

zrea lizowane - według inscenizacji Marie-Antoinette Ałlćvy-Viala 
przez L. Larę w laboratorium teatru „Art et Action" w 1923. 

„W pierwszym akcie występowali aktorzy ubrani w kostiumy papie
rowe, w częściach następnych bardzo dziwaczne i «impresyjnen mario
nety w naturalnej wielkości człowieka. W ten sposób postaci, które 



oglądaliśmy na scenie, odpowiadały mnleJ więcej zamierzeniom autora, 
pragnącego przedstawić je jako rodzące się Kuki.V, jako Ludzi Żywych, 
którzy «nie chcą chcieć» i których życ:e jest półsnem, półjawą" ... 

„ L'lntransigeant" z 11.Xl. 1923 

ZESPOŁU „REDUTA" 

- .nscmizacja !. Gaiła i J. Osterwy, Teatr Polski w Wilnie, 1926. 

„Reduta słusznie zerwała z tendencją wielu dotychczasowych insceni
zacji... Redutowy Pan Młody nie był Rydlem. Gospodarz i Poeta nie 
mieli nic wspólnego z Tetmajerem. Ale widowisko wil~ńskie poszło jesz
cze dalej: w kostiumach l w ogóle w całym wyglądzie zewnętrznym d:ilo 
ludzi z roku 1926. I z tym po~· odzić się trudno. Maryna w krótk;ej sukni, 
ze strzyżonymi włosami, tworzyła dziwny jakiś kontrast ze stylem tego, 
co mówiła ... Wdarci e się do chaty bronow:ckiej ludzi z roku 1926 b yło 
niczym nie usprawiedliwione". 

Stefa n Srebrn y , „ D ialog" nr 8, 19(0 

J. SZYNDLERA 

Teatr Miejski w Lodzi, 1932 . 

. ,Zjawy w Il akcie zostały potraktowan e jako zmate rializowane 
myśli osób , z którymi się spotykają .. . Na.ibardz!ej zmaterializowaną 
« myślą» jest Wernyhora - nie budzi do czynu, raczej szydzi niemiłos ' cr
nie z niezdolnych do czynu ludzi. Rozkazy jego nie mogą przynieść wy
zwolenia, przecież każe «W miejscu stać - czekać » .. . Rodzi się w pijane.i 
głowie Gospodarza, wznieca słomiany ogień . Stąd połączenie Chochoła 
i Wernyhory w jedną postać" . 

Z wypo,viedzi J. Szyndlera , „Kurier 
Poranny" nr 346 , 1932 

INSCENIZACJA „JUnILEUSZOWA" 

zrealizowana w 1932 - w 25-leci2 śmierci autora .,Wesela" - przrz 
Ludw:ka Solskiego w Teatrz~ Narodowym w \\1a rszawie. 

„ ... reżyseria Solskiego, związana z tradycjami krakowskie.i i lwowskie.i 
premiery - znakomita. Ton wytrzymany od pierwszej do ostatnie.i sc ~ nv, 
cały misterny kontrapunkt utworu wydobyty prze.irz:vście, finał zaś spra
wia 9r7P.jmującc wrażenie". 

Tade u sz Boy ·Żelerlski , 
„ lKC " nr 3'0, 1932 

W latach 1923-1945 zreaPzowano na scenach polskich 30 ;nscenizac.ii 
.,Wesela" (w tym jedną w krakowskim Teatrze Podziemnym w 1941) 
rraz 2 inscenizacje za l!ranicą,: 1. w laboratorium tc'łtru „ Art et Action". 
2. inscenizac.ię Fredericka Burlcie:ha na sceni(' teatru akademickie1;n 
Yale University w New Haven w USA (1933). 

W tvm czasie - luty 1924 rok•] - „Wesele" wystawił 
również t01.tr katowicki, w reżyserii W. Nowakowskiego. 

Po rn dru~·i .. Wese]e" w TeatrzP SJ~skim wvstawione 
1ost~ło J 9JJI.1~36 roku, w reżvserii W. Siemaszkowej -
~ktorki, kt6ra w prapremierowei inscenizac~1 krakow
skie~o .,Wesela" grała Pannę Młodą. 

Pi<> rwsz-e „WPsele" w Polsce Ludow„.i wvstawil 29 .Xl.1944 w Lublinit> 
Teatr Wo.iska Polskiee:o - w reżyserii .J. Wnszcz -:- rowicza. Snektakl ten 
o~lad:iła równ'e" puhliczność Teatru Ślaskie-;,-o - w lutym 1!'>45 (było to 
pi „ rw~ze urzedstawi<"r>ie w wvzwolonvch J{<1towicach). 

W Jabwh 194fl-l'l56 „W!'sele" miało w kra;u !l irscpnizac.ii. Ponadto 
2 in~cen·:wcje za e:ranicą,: .il'dna - polsk a. - T . Pohóo--Kielanowskiefl'~ , 
zre~lizowana n~. sccn'e Teatru Dramatvczn<'zn 2 Koronsu w T,nndvniP 
11948\. dr•1<ra - Fr:>d .,, ricka Burleie:h.:t l:rna.nee-o z urz 0 dwo.i<> nnei ipscpn'
?~„;; vv New Haven) na scenie The Pfa,yh~u~e w P'ttsburr-hu w USA 
IHlfil\. 

\'V tvrn czasie .ied:vnie ;nscenizac.i" M . BroniPwsk;e .i i .T. ~w·der•kiezo 
na scenic Teatru Dramatycznel!'O w Warszawie (l<l!)5\ W7.bt1dzih wieks"" 
zainter!'sowanip krvtvki t 0 (1tralne.i (zreszta - nie ze wz <rledów t"w 
warsztatowvch). Inscenizacje godne uwagi zaproponował na"!"! teatr do
piero w następnych latach. 

1. ROTBAUMA 

Teatr Polski we Wrocławiu, 1956 

„Wysniański widział swoje «Wesele " zamknięte w ciasnocie wiejskiej 
izby - Rotbaum rozszerzył przestrzeń działania na otoczenie bronow:c-

WILHELM SZEWCZYK 

kie.i chaty, wyprowadzając postacie na ganeczek, podwórze, do sadu, 
a nawet na odblegającą od chaty dróżkę" .. 

T. BYRSKIEGO 

Teatr Polski w Poznaniu, 1959. 

Wojciech Dziecłusz yc ld, „Słowo Polskie" 
nr 123 , 1956 

„W swym tradycjonalizmie posunięte dużo dalej niż wszystkie dotych
czasowe... Insc ?nizacyjna aktualizacja, wzbogacenia malarskie o do
świadczenia naszych czasów, całkowite oderwanie «\'Vesela»od atmosfery 
bronowickiego wesela - wszystko to sprawiło, że tekst zabrzmiał wielo
znacznie, że jego związki z problematyką ogólnonarodową ... nagle stały 
sii: dzis iejsze. · 

... Panny z miasta niczym nie różniły się strojem od współczesnych 
panien ... Stańczyk zaprezentował się jako pan w czerwonym tużurku, 
niczym nie przypominający swego Matejkowskiego pierwowzoru. 

W swej interpretacji drugiego aktu ... Byrski... osoby dramatu potrak
tował jako odbicia, nie mające bytu samllis tne go, powiązane ściśle z po
staciami rzeczyw'stymi'". 

J. GOLIŃSKIEGO 

Teatr „Wybrzeże" w Gda11sku, 1960 

Włodzimierz Odojewski, „Tea tr" nr 8, 
1959 

„Inscenizacja Golińskiego wykorzystuje konwencję szopkową ... Wiele 
elementów autentycznej szopki w ynika ze współpracy Ali Bunscha. Są 
to albo przeniesione żywcem ze świata szopki kukły diabłów, czy Cho-



choi na sznurku - zwykiy spłacheć słomy. Albo są to elementy dostyli-
1.owanc, naw_ązując~ do szopkowej naiwności. Na ramie estradki sz?p
kowej umieszczono np. napis: «rzecz dzieje się w roku 1900», ktory 
w scenie z Szelą prześwietlony zostaje innym: «a działo się to w zapusty n . 

Kiedy mówi się o tym, że chata jest rozkochana w polskości, opuszcza 
s_ę nad n ą olbrzymi sztandar czerwony z białym orłem. Najpoważniej
sze z t.) eh wszystkich dosłowności było przeprowadzenie Rycerza Czar
nego na żywym koniu przez plan zmarłych". 

Celestyn Skołuda, „Teatr" nf 9, 1961 

Interesująca inscenizacja „Wesela" zrealizowana została w 1962 r. 
również przez Erw.na Axera na scenie Institute for Advenced Studies 
in the Theatre Arts (IASTA) w Nowym Jorku. „Wesele" nad Hudsonem 
(do którego kostiumy projektował Ali Bunsch z Teatru „Wybrzeże") 
spotkało się z dobrym przyjęciem krytyki amerykańskiej. Pozytywny 
oddźwięk wywołało również w prasie polskiej. Na.jciekawsze „Wesela" 
powstawały jednak w kraju ... 

J. GRUDY 

Teatr Współczesny w Szczecinie, 1963. 

„Projektor i megafony załatwiają w:ele spraw naraz. Monstrualn~ 
zbliżenie Matejkowskich obrazów... nabierają niekiedy wstrząsająceJ 
wymowy. Dial<>g bohaterów «Wesela» z obrazami Matejki, albo raczej 
z wyświetlanymi na ekranie wla.snymi urazami i kompleksami, spraw
dza się na scenie i na widowni. Chochoł... z racji swego wzrostu był 
wyższy nad wszystko. Sta.ł ogromny, smukły ... przerastający ściany bro
nowickiej chaty". 

Celestyn Skołuda, „Teatr" nr 10, 1963 

W 1964 roku J. Gruda reżyserował „Wesele" również 
w Katowicach. Ciekawym novum było wprowadzenie na 
scenę Chochoła-kobiety. Było to - w dziejach Teatru 
Sląskiego - czwarte „Wesele" Wyspiańskiego. 

J. Gruda reżyserował również „Wesele" - w 1965 r. - w Teatrze 
;m. St. Żeromskiego w Kielcach. Akt II przynosi zjawy wywiedzione 
przez Grudę prosto z mog;ły. Sczerniałe twarze, zasuszone maski. .. 
„Użycie w scenie zasluchanla dyskretnego, ultrafioletowego światła, 

znakomicie przyczynia się do pogłębienia nastroju widmowości i nie
zwykłości. Giną ograniczenia bronowickiej izby, światła wydobywają 
przestrzeń i dal... jak gdyby symbol i przestroga «Wesela" wydobyły się 
nagle z ciasnego kokonu: rozprzestrzeniły w wielkie przejmujące uogól
nienie" ... 

Jan Pa weł G aw lik , „ Kultura '' nr 1, 1966 

A. WAJDY 

Teatr Stary w Krakowie, 1963. 

„Wajda wybiera autentyzm, ścisłość realiów historycznych i środowi
skowych, realizm psycholog;czny i społeczny. Kostiumy jak najbardziej 
autentyczne ... Element «szopki» odrzucony całkowicie; cały pierwszy akt 
rozgrywa się «jak w życiu » . Wajda wybiera jeden motyw, który ekspo
nuje niejako na pierwszym planie: sprawę rozdzielenia i wzajemnej izo
lacji warstw społecznych ... pod cieniuteńką politurką malowniczej prze
bieranki. 
Chochoł właściwie nikogo nie sprowadza. Jego rola uległa tu zdecy

dGwancj degradacji. To tylko miniaturowa kukiełka słomiana, która zwi
duje się śpiącej Is~ ... Nie odczuwa się jego związku z resztą osobliwych 
gości... Oczywiście, intruzi ci personifikują subiektywne przywidzenia 
poszczególnych bohaterów. Zrodzone nie tyle z «tęsknoty wyobraźni » , 
ale z alkoholowego zamroczenia" ... 

Leonia Jabłonkówna, „Teatr" nr 24, 1963 

A. HANUSZKIEWICZA 

Teatr Powszechny w Warszawle, 1963, 

„ ... z wieżyczkami i kopułką pośrodku, szopka krakowska, ale zarazem 
przez swą typowość ogólnokrajowa i ponadczasowa, stoi na pustej prz~
strzeni jako jedyny akcent scenografii. 

... Owa szopkowość ... rozciąga się na ruch sceniczny, organ:zuj:: i scala 
rytm kolejnych epizodów. Z utworów w kolorowym mansjon'c wyła-· 
niają się i dosłownie «wjeżdżają"na obracającym się krążku sc2nicznym 
goście weselni... 

Ostentacyjne zerwanie z iluzjonizmem, z riaśladownictwem «prawdy 
życia". «Wesele» jako oderwany od konkretu h :storycznego, od realiów 
środowiskowych monumentalny kabaret, parodystyczny teatr cudowności. 

Chochoł... rozrósł się w olbrzyma, wypełnia scenę, zastępuje wszystkie 
zjawy. Siemion, postaciujący jakąś bliżej nie sprecyzowaną złą S łę ... 
napastuje poszczególnych ludzi, ataku.ie ich gniewnym S'lyderstwem, 
wyśmiewa ich i postponuje". 

Leonia Jablonkówna, ,,Teatr" nr 24 „ 1963 

J. GRZEGORZEWSKIEGO 

Teatr im. S .. Jaracza w ł,odzi, 1969. 

„«Wesele» - to beznadziejne m:sterium ... ściany chaty bronowickiej 
jak klatki, naokoło których krążą postacie, zawsze zmuszone powracać 
na to samo miejsce" ... 

L. SERAFINOWICZ 

z programu IX Kaliskich Spotkań 
Teatralnych, 1969 

Teatr Lalki i Aktora „Marcinek" w Poznaniu, 1969. 

„ ... widowisko grane przez kukiełki... okazało się arcyudanym połącze
niem melodii i drwiny utworu ze współczesną, zaskakującą bogactwem 
rozwiązań i rzetelnością humoru, sceną lalkową wysokiej rangi'' ... 

„Zycie Literackie" nr 21, 1969 

L. ZAMKOW 

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, 1969. 

„ ... nie chodziło o wyprostowywanie rzekomych zagadek i rebusów 
w «\\'cselu», ale o niechęć Lidii Zamkow do tego typu efektów i kostiu
mów z Matejki, do znaków, które utraciły swą nośność historyczną 
i wypadły z obiegu świadomości zbiorowej. Marysia, Pan miody, Dziad 
i Gospodarz śnią swoje sceny, natomiast Isia, Dziennikarz -i Poeta swoje 
sceny inscenizują. 

Dziennikarz czyni rachunki sumienia: wkłada sobie na głowę pieróg 
z gazety jak czapkę blazeńską ... otacza.ią go identyczne postac;e w gaze
towych pierogach... Diennikarz peroruje na glosy tekstem własnym 
i Stańczyka. Poeta ... zaczyna pisać przy stole ... sceltę dramatu ... i dalej 
na żywo inscenizuje rozmowę z Rycerzem Czarnym. 

... brak Chochola: to straszydło z dziedziny bajki wymyśliła Isia. Więc 
sama Isia ... włazi na skrzynię i odczynia magiczne zaklęcia. I to ma 
znaczyć: dziecko ogłasza, że król jest nagi„. Taka deziluzja cudu". 

„Rezygnuje Zamkow z szopki i taśmy migawek na rzecz rozbudowa
nych scen obyczajowych w wyostrzonym układzie znaczeń". 

Józef Kelera, „Odra" nr 6, 1969 

P. PARADOWSKIEGO 

czyli... „Tak jak było w teatrze krakowskim w roku 1901", Teatr im. 
Słowackiego w Krakowie, 1973. 

„«\Vesele » ... doczekało się tak wielu ... interpretacji, rozgrzało tak wielu 
polemistów, obrosło w literaturę na swój temat ... że jego czysty obraz 
ulega coraz większemu zaciemnieniu ... Stalo się jednym z tych dramatów, 
za pośrednictwem których każde pokolenie mogło się wypowiedzieć 
o sobie i swojej epoce ... 

Te niewątpliwie pozytywy nie powinny jednak przysłaniać faktu, że 
coraz bardziej odbiegamy od «Wesela" w stanie czystym. Refelksja ta ... 
skłania do myśli o «powrocie do źródeł»". 

• 

Z wypowiedzi reżysera, 
„Teatr" nr 11 1973 

• • 
Było także „Wesele" telewizyjne Adama Hanuszkiewicza (1963) i „We

sele" filmowe Andrzeja Wajdy (1973) - bardzo ciekawe próby przenie
sienia dramatu \\'yspiańskiego na ekran. Telewizyjna adaptacja Hanusz
kiewicza spotkała się na ogół z pozytywnym przyjęciem krytyki. Film 
Wajdy natomiast zestal niemal jednomyślnie uznany za dzieło wybitne. 
Zresztą - nie tylko w kraju. Krytycy angielscy zaliczyli „Wesele" Wajdy 
do dziesieciu najlepszych filmów roku 1973. 

R. Z. 
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PIERWSZE 
PO WOJNIE 

N a marginesie os tatnio prezentowanego na scenie 
Teatru Śląskiego „Wesela" Stanisława Wyspiańskie
go warto przypomnieć jedno z najciekawszych, a mo
że i jedno z n::tjbardziej znaczących opracowań sce
nicznych tego dramatu \V historii powojennego te
atru na naszym terenie. Mam na myśli „Wesele" 
w reżyseri1i Bronisłaiwa Dąbrowskiego, którego pre
miera miała miejsce 6.X.1945 r. 

Na początku wrześn ia 1945 r. niemal cały zespół -
tak artystyczny, jak i techniczny - Państwowe
go Pols:kieg0 Teatru Dramatycznego ze Lwowa został 
repatriowany na Śląsk. Kierownik artystyczny ze
społu, Brnnisław Dąbrowski, post·anowił od razu 
wstępnyrr bojem zdobyć sobie publiczność śląską 
i ukazać jej najwyibitniejsze osiągnięcia artystyczne 
zespołu z ubiegłego, .iedynego zresztą, powojennego 
sezonu lwo1wskiego. W)"bór padł na „Wesele" Wys
piańskiego. 

Pracę nad „Weselem" Bronisłaiw Dąbro1wski ro?po
czął już w styczniu 1945 ·r., a jeśh dolic7'.yć do tego 
okres przygofowa.wczy, to zrozumiały będzie fakt. że 
koszmar niemieckiej okupacji i hitlerowskiego okru
cieństwa zaciążył na wizji inscenizacyjnej dramatu 
w sposób decydujący. Z drugiej strony - zrujnowa
ny i zniszczony okupacją kraj 1wymagał pe łnej mo
bilizacji wszystkich sił twórczych narodu w dziele 
jego odbudowy. W inscenizacji zagadnienie roli 
dwóch warstw społecz,nych - chłopstwa i inteligen
cji, ich współcześnie nowych uwarunlmwań politycz
nvch i ich roli w walce o nową rzeczywistość spo
łecz,no-polityczną kraju - było drug·irn zasadniczym 
nurtem ideowym, po linii którego poszła praca Broni
srawa Dąbrowskiego. 

Za pomocą jakich środków te dwie sprawy - walki 
z hitlerowskim okupantem oraz konieczności wspól
nego frontu całego narodu w dziele budowy nowe.i 
Polski - reżyser zdołał na kanwie „Wesela" osią
gnąć? Otóż, poza samym przedstawieniem. służyły 
temu w pierwszej kolejności okolicznościowe ko
mentarze twórcy spektaklu . I tak - dla przykładu -
warto zacytować fragment artylkulu, zamieszczonego 
na łamach „Czerwonego Sztandaru" (przedrukowa
nego następnie w programie do katowickiego „We
sela"), w którym m. in. czytamy: 

„ Zawisza Czarny, rycerz spod Grunwald'u 
jest uosobieniem mocy plemienia Słowian, które 
skruszyło potęgę i pychę krzyżacką". 

Natomiast ukraiński lirnik - Wernyhora - mi<ił 
w spektaklu, zdaniem inscenizatora, być uosobieniem 
legendarnego wyobraziciela ide·i zmartwychwstania 
Polski przez lud, tej idei, którą w historii reprezen
tował Kościuszko. Wernyhora, dając w ręce gospo
darzowi złoty róg i rozkaz powstania, pozostaje ju ż 
do końca sztu!ki jako idea przymierza narodów sło
wiańskich zasadniczym motywem dalszej akcji dra
ma.tu." 

„Antyniemieckie" odczytanie „Wesela" w okresie 
ostatnich miesięcy wojny należy z punktu widzenia 
historyka teatru zaliczyć do ciekawszych osiągnięć 
inscenizacyjnych w dziejach tego dramatu. Problem 
„antyniemieckości" „Wesela" nie był jednak zasad
niczym głównym mo.tywem tej inscenizacji. W cyto
wanym wyżej artykule Dąbrowskiego czytamy: 
„Stoją przed nami zburzone miasta i spalonP wsie. 
Chłop polski nie stroi S'ię już w kolorowe wstęgi . Ale 
to nic. Ręce sięgają po młoty i pługi. Będziemy budo
wać na nowo. Ziemia czeka na siew. Inteligent, chłop 
i robotnik już się rozumieją i wiedzą, co mają robić". 
Reżyserowi nie chodziło już o ukazanie historycz

nych racji polskiego chłopa i wydobycie klasowych 
odrębności, jak np. uczynił to jeszcze Jacek Woszcze
rowicz w opracowaniu lubelskim, z zespołem Teatru 
Wojska Polskiego w 1944 r. (reprezentowanym zre
sztą na scenie Teatru Śląskiego 24 i 25 lutego 1945 r.), 
lecz o zespolenie narodowe inteligenta, chłopa i ro
botnika we wspólnym dziele odbudowy kraju. W tym 
wypadku nie chodziło więc o wypunktowanie prze
ciwstawnych sił społecznych, lecz o pobudzenie do 
wspólnego czynu i zbiorowej ofiary. 

W sumie „Wesele" - d-zięki tym zabiegom insce
nizacyjnym - było najciekawszym osi~gnięciem. ar
tystycznym PPTD we Lwowie w tym Jedynym JPg1 J 
pcwojennym sezonie. W pełni realizację tę doceni1a 
oficjalna krytyka radziecka, w wyniku czego teatr 
zaproszony został na gościnne występy do lVIoskwy 
oraz Kijowa. Postępujące jednak prace, związane 
z organizacją wyjazdu teatru do Polski, nie pozwoliły 
artystom na opuszczenie Lwowa i .zespół t~go za.
szczytnego \vyróżnienia nie zdołał JUZ zrealizowac. 
Rząd USRR - przyznał jego dyrektorow1, a zara 
zem kierownikowi artys-tycznemu, jako jednemu 
z pierwszych Polaków, tytuł Zasłużonego Artysty 
USRR. 

Dla naszych jednak rozważań szczególnie istotnym 
jest fakt, jak te podstawowe problemy inscenizaryj
ne, zawarte w lwowskiej inscenizacji „We ·ela", zo
s tały w nowych warunkach społeczno-ekonomicz
nych, wśród odmiennych układów kulturalnych po
wojennego Śląska odczytane i, w związku z tym, 
jakie tr ści opracowanego na .r~runcie lwow kim 
~,Wesela " sprawdziły się w Katowicach powtórnie, 
a !które uległy zdezaktualizowaniu. 

Ogólny ton wypowiedzi prasowych był, poza nie:, 
licznymi znakami zapytani a, przych ylny. „Wesele 
ukazało s ię w dobrej dla teatru atmosferze wyczeki
wa nia i życzliwości, a pokładane w zespole nadzieje , 
jak się później okazało w relacjach popremierowych 
w katowickiej prasie, nie zawiodły. Wydaj e s ię jed
nak, że fakt zwycięstwa nad hitleryzmem spowodo
wał to, że „Wesele" w swe j „antyniemieckiej" wy
mowie na Śląsku już zdeza ktualizowało się. Niedawny 
koszmar okupacji ustąpił, a sprawą palącą pozostał 
problem odbudowy kraju . W związku z tym, sprawa 
zespolenia narodowego intebgenta, chłopa i robot
nika we rwspólnym dziele odbudowy kraju była na 
śląsku szczególnie aktualna. Złoty róg, który 
w ostatniej scenie przedstawienia , wbrew założeniom 
dramatycznym utworu, jeden z bohaterów trzymał 
w rękach, był szczególnie wymownym symbolem 
propagowanych przez reżysera - inscenizatora tre
ści. Optymistyczny vvydźwięk całego przedstawienia, 
w świetle następujących przemian spoleczno-drnno-

• 
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micznych w kraju, zaliczał się do pierwszych nie
śmiałych prób ukazania na scenie spraw, o które 
w latach późniejszych z taką pasją walczył niemal 
cały teatr polski. 

Krytyka śląska przyklasnęła inscenizacji Bronisła
wa Dąbrowskiego a zespół aktorski zys:kał sobie sym
patię i uznanie recenzentów. Chwalono Irenę Toma
szewską - Rachel za jej inteligentną interpretację 

postaci. Podkreślano żywość i plastykę postaci: Pan
ny Młodej - Teresy Sucheckiej, i Pana Młodego -
Tadeusza Surowy. Pełną siły wyrazu była po "5l a 1~ 
Nosa - Tadeusza Kondrata, Na tomiast Jas·iek Bro
nisława Dąbrowskiego był tragiczny , a z kolei Sta ń
czyk w późniejszym jef$o wykonaniu, ucharakteryzo
wany według wizji Matejkowskiej, miał 'W sobie rów
nocześnie coś z surowego sędz i ego i mędrca. 

Ponadto wymieniano - jako bardzo ciekawe reali
zacje - postaci: Widma - Aleksandra Bardinie~; o, 
Wernyhory - Mariana Bieleck iego, Hetmana - R o 
mualda Bojanovvs'kiego, Chochoła - Zbisława Pelca, 
Gospodarza - Alfreda Szymań sk ie go, Kliminy -
Zofii Wier ze jskie j, Dziada - Mariana Lecha, Dzien
nikarza --- R c:mana Hi0rnw <;kiego, Czcipca -- vVła dv

sława Brochwicza oraz Gosponyni - Stefanii Mich
nowskiej. 

Na tle całokształtu budzącego się życia teatralnego 
w Pol sce ,.W esele" Dąbrowskie.go było jednym z cie
kawszych zjawisk artystycznych, a i dzisiaj jeszcze 
czas nie zdołał zetrzeć wszystkich jego kolorów. 

ANDRZEJ LINERT 

IRENA SŁAWIŃSKA 

TRZECI 
SEZON 

Kiedy Ignacy Gogolewski obejmował dyrekcję, 
a potem kierownictwo artystyczne Teatru im. St. 
Wyspiańskiego, stał się od razu najpopularniejszą 

p ostacią całego katowickiego środowiska teatrulnego. 
Fopularność tę warunkowało, rzecz jasna, jego zna
komi·te aktorstwo, mające ugruntowaną pozycję w 
teatrze pvlskim, filmie i TV. Choć więc wchodził do 
naszego środowiska w pot rójnej roli: przede wszyst
kim jako dyrektor uraz jako reżyser i aktor, dla pu
bliczności oczywiście nadal pozostała najważniejsza 
ta trzecia .funkcja. Świadczą o tym po dziś dzień 
oblegane spektakle, w których Gogolewski gra, oraz 
wyraźna dezaprobata, gdy się z zapvwiedzianej sztu
ki wycofuje. 

Z bogatego dorobku ról, jalk ie w swoj e j 20-le tniej 
karierze scenicznej zrealizował Ignacy Gogolewski -· 
wymieńmy choćby sławną rolę Gustawa-Konrada w 
pierwszych powojennych „Dziadach" oraz „Kordia
na" i „Mazepę" Słowackiego, za które to m. in. dwie 
ostatnie role otrzymał nagrodę państwową - wy
wnioskmvać nietrudno, że aktor ten jest zwolen
nikiem teatru emocjonalnego, teatru wzruszenia, że 
żywiołem jego jest literatura romantyczna. Przy
jąwszy kierownictwo Teatru Śląskiego miał Gogo
lewski okazję gruntowniej sprecyzować swój pro
gram artys1tyczny. 

- „Nie odżegnując się od eksperymentów, któ
rych adres jednak winien być ściśle sprecyz:owa
ny" - stwierdził on - „proponuję teatr prosty i zro
zumiały, teatr widza i aktora. Taki teatr, który sta
nie się doSitępny dla wszystkich, nie tylko dla pew · 
nych środowisk, który będzie rzeczywiście teatr~m 
robotniczym. Nie interesuje mnie tea~r. teoret~zuJą
cy, bazujący j ednynie na tzw. oszałamiaJących i:isce
nizacjach, które role aktora i autora ogramczaJą do 
zera. Dlatego m. in. tak wielką rolę wyznaczam akto
rowi - to on powinien być najważniejszym pofred
nikiem między sceną a widownią. r1l ar zeniem m'.'l im 
byłaby pełna widownia, planen: mak~im~m to, aby 
przynajmniej raz w miesiący widz WOJewodztwa od
wiedził jedną z tutejszych scen" 
Duża scena Katowic wyznaczona zo sto.ła do rep re

zentowania klasyki światowej i narodow ej,_ :reatr 
Rozmaitości skoncentrować się miał na polskreJ kla
syce kameralnej. N aj większe zmian:[ przew~dzian: 
były na Małej Scenie, której przywrocony miał byc 
charakter eksperymentalny. 



Oto trzeci sezon pod kierownictwem artystycznym 
Ignacego Gogolewskiego miną~ półmetek. Na il~ rze
czywistość odpowiedziała pierwotnym z·am1erze
. niom? 

Rocznie teatr ka tow icki realizował w ostatnich 
dwóch sezonach po 10. premier; od pierwszej sztu
ki - od „Panny Julii" Strindberga, wystawionej porl 
nową dyrekcją, po dzisiejsze „Wesele" Wyspiań
skiego - wystawiono ogółem 25 nowych przedsta
wień. 

Repertuar trójscenicznego Teatru im. St. Wyspiań
skiego był kiedyś obszerniejszy, obejmował 17 p~e
mier rocznie; z końcem jednak 1971 r. Katowice 
utraciły Teatr Rozmaitości i praktycznie plan wi
downi realizowała tylko Duża Scena, jak wiadomo 
bowiem Mała Scena liczy zaledwie kilkadziesiąt 
miejsc. 

NA DUŻEJ SCENIE 

Pierwszym wizytowym przedstawieniem na Dużej 
Scenie stala się romantyczna, kostiumowa i bogato 
wystawiona sztu!ka Wiktora Hugo pt. „Ruy Blas" 
w reż. I. Gogolewskiego. Wkrótce zjednał sobie po
wszechną aprobatę dowcipny, ipogodny i elegancki 
Klub kawalerów" w reżyserii J. Sbtwińskiego 

~ gościnnie występującą Barbarą Horawianką. Mie
liśmy jeszcze „ Wieczór Trzech Króli" Szekspira 
w reż. W. Skarucha, „Lekkomyślną siostrę" Perzyń
skiego Wilki w nocy" R1~ttnera z udziałem Mariu
sza D~~chowskiego i piękną rolą B. Murzyńskiej, 
„Pana J1owialskiego" Fredry, w którym tytułową 
rolę zagrał przemiły, jubileuszowy Bolesław Mierze
jewski; sezon za!kończył się publicystyczną sztuką 
znanego amerykańskiego felietonisty Buchwalda 
pt Barany na stMc:ie" 1W reż. I. Gogoleiwskiego. 
N~ czoło tego pierws~ego sezonu wysunęły się dwa 

przedstawienia: „Klub kawalerów" Bałuckiego 

i „Ruy Blas" Hugo. . 
Na:.srtępny, jubileuszowy sezon - teatr obchodzał 

właśnie swoje 50-lecie - teatr katowicki zainaugu
rował „Kronikami królewskimi" Wyspiańskiego, 

wielkim cLramatem o losach narodu polskiego. War
szaJwską inscenizację Ludwika Rene przeniósł do 
Katowic I. Gogolewski. Powodzenie tej sztuki prze
szło wszelikie oczekiwania, takiej popularności nie 
zdobył dotąd w Katowicach żaden spektakl. Wi?z?
wie stwierdzali: „Kroniki" zachwycaJą polskoscią, 
tęsknimy za takim teatrem". Młodzież oświadczała 
„Gdyby w ten sposób uczono historii, inaczej by się 
ją pamiętało". A recenzentka Teatru, porównując ka
towickie przedstawienie z warszawskim pierwowzo~ 
rem, pisała otwarcie: „W odróżnieniu od stołeczne] 
premiery, widowisko katowickie jest spekt~lem 
zdecydowanie aktoirskim, przy czym Ewa Decowna 
i Ignacy Gogolewski stworzyli sylwetki nie do za-
pomnienia". . 

W organizacji widowni teatru czekało na r ealiza-
cję 5 tys. zamówień na bilety. . 
Przyszły wkrótce kolejne, imponujące pozycJe se

zonu: „Przygody dobrego wojaka Szwejka" Haszka 
w reżyserii Lecha Wojciechowskiego, z doskonałym 
Kazimierzem Brusikiewiczem w roli ludo·wego filo
zofa w mundurze oraz pokazany na koniec sezonu 
„Świętoszek" Moliera z Ignacym Gogolewsk~m, który 
tytułowego boha·tera potraktował pole~iczm~ w sto
sunku do dotychczasowych konwenCJi scemcznych. 

W trakcie sezonu pokazano nadto widowisko poświę
cone Rewulucji Październikowej „Do wszystkich" 
oraz bajkę dla dzieci pióra Lengrenówny pt. „Kiedy 
króla Ból a boli ząb" . 

Obecny sezon zaczął się od „Czarownic z Salem" 
w reżyserii Lecha Wojciechowskiego. a. tępnie 
przyszła sztuka radziecka pt. „Sytuacja" Rozowa 
w reżys rii I. Gogolewskiego, z którą t atr wystąpił 
na Festiwalu Dramaturgii Radzieckiej . W listopadzie 
ukazał się m alown iczy i poetycki „Smok" Szwarca 
w inscenizacji Zb. Bogdańskiego, którego jako reży
sera teatr pozyskał sobie na stałe. 

N A MAŁEJ SCENIE 

Funkcję teatru eksperymentalnego przejęła Mała 
Scena i to bez długich wstępów i pr ób pr zygotowaw
czych wobec widza. Jako p ierwsza p o jawiła się tu aż 
kotłująca od namiętności i krwawa „Panna .Julia" 
Strindberga w śmiałej reżyserii Piotra Paradowskie
go, polem spokojniej sze w tonie, choć agresywniej
sze w treści „Pokojówki" Geneta, na zakończenie 
sezonu zaś nos talgiczne „Dawne cu sy" Pin t ra. 

Po tym interesującym sezonie na t ,pny t ym bar
dziej okazał się wart uwagi. Dyr. Gogolewski wpro
wadził na Małę Scenę z pełnymi h onorami grupę 
zdolnych absolwen tów uczelni warszawskie j, k tóra 
zaprezentowała się brawurowo w młodzieżowej sztu
ce „Hyde Park" r ównie młodego autora A. K r cz
mara. Przedstawienie reżyserował Zb. Bogdań ki. 
Przed tym jednnk pojawiła się in tere ująco w ysta
wiona przez P. Paradowskiego szt uka Witkacego 
„Waria t i zakonnica". 
Przyszły następnie dwie znakomitości: wstrząsa

jąca, filo zoficzna „Czarna magia", oparta na głośnej 
pawi ści Bułhakowa „Mistrz i M łgorzat '' w reży
serii tegoż samego Paradowskiego oraz kapitalna 
„P ocz:wórka" Mrożka , w r ż~ seri i Zbigniewa Bo <1dań
skierro . 

Wszys tk i bez wyj ątku przedsta ~ienia byly na do
skonałym poziomie, Mała Sce na odzyskała widownię . 

Z tą widownią zaczęły się d ziać naprawdę r zeczy 
niezwykłe . S tała się pełna . Nie na wszystk ich oczy
wiści przedstaw ieniach al e na najlepszych - za
wsze. Wid z śląski wrócił do swoje o tea tru, zaczął się 
nim naprawdę interesować, z uwagą ś l d zić jego za
miary , oceniać sukcesy. I w tym tkwi walne zvvyc ię 
stwo dyr. Gogolewskiego, uznani dla jego p r cy 
organizacyjn j, dla r eprezentowanej p rzez niego 
sztuki . 

ie jest tylko sprawa jego osobis tej popu l arności , 
choć b zsprzeczni ma ona ogromny wpływ na od zy
skanie widown i. Podniósł się poziom ak torski przed
s tawień , el m nt współzawodnictwa i n owa poli tyka 
kadrowa w tea trze otworzyły no we szanse przed wie
loma aktor· mi , k tórzy p zostawali dotąd w cieniu. 

D r ektor Gogolewsk i pod jął praktykowaną w za 
mierzchłej pr z szłości tradycję gościnnych występów 
akt r kich . Zaprosił C i esielską , Hor a iankę, Brusi
kiewicza, Dmochowskiego· - publiczność zaczęła 
prz chodzić na ak tor ów, k lór eh poznała przez T V. 
Były to w. zystko ba rdzo udan e występy. 

Teatr zaczął wyj eżdżać. I ajpierw odnowił swój 
k ontakt z najważniejszym dla polskie j drama
turgii - festŁwa1cm ·wTocławskim , wyj żdżał rów
nież do Warsz wy - na powszednie pokazówki 
oraz na odświę ne Warszawskie Spotkani Teatralne. 

J 



Te wy jazdy rozszerzyły się z kolei na zagranicę. Ze
spół odbył w czerwcu dłuższe tournee po Czechosło
w acj i, pr zen tując się w Bratysławie, Brnie i Pradze. 
Wyja zd okaza ł si(; ze ·wszech m iar pożyteczny zarów
no dla zespołu jak i ze względu na propagandę na
szych r egionalnych możliwości ar tystycznych za g ra
nicą. Najbliższa planowana wizyta dotyczy ZSRR. 

Odzyskawszy w idownię teat r u progu tegorocznego 
sez.onu odniósł j szcze j ed no zwycięstwo : zyska ł 
t rz cią scenę . Dzię l i przychylności Hu ty „Baildon" 
p rzekazany został Teatrowi im . S t. Wyspiańsk iego 
Dom kul t ury w h utnicze j dziel nicy Katowice-Załęże. 
Zdobyc ie tej sceny ma dwo jakie znaczenie: teatr bę
d zie mógł rozszerzyć swój program działalności, bar
dzi j zró żn icować repertuar, ogr aniczony znacznie 
p u tracie „Rozmaitości ", a przede wszystkim - i to 
jest jeszcze ważniej szy arg ume nt - będzie mógł 

wejść ze swoj ą sztu ką w środowisko na którym mu 
na jbard zie j zależy - w środowisko robotnicze, w nim 
na s t a łe ugruntować· svvoją filię i odmienić życie kul
turalne te j dzieln icy K atowic . 

Tr zeci sezon dopiero w p olo1wie. Po „Weselu" Wy
sp ia ńskic.>go zobaczymy na scenic ka towickiej „Achil
lesa i pann y" Swinarskiego oraz „Pierwszy dzień 
wolnośc i" Kru zkows'kiego. 

IRENA T. SŁAWIŃSKA 

W PRZYGOTOWANIU : 

DUŻA SCENA 

LEON KRUCZKOWSKI 

PIERWSZY 
I 

DZIEN WOLNOSCI 

REDAKCJA PROGRAMU 

WILHELM SZEWCZYK 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

ZENON MOSKWA 

I] 

Inspicjent BOLESŁAW W A WiROS, Kont.rola 
tekstu MIROSŁAW A KRAWCZYK, Kierownik 
technic:any BOGDAN CHOMIAK, Kierownik sce
ny ERYK JANECKI, Kierownik oświetlenia 

.JERZY HOŁÓWKA, Główny elektryk JAN 
KRĘŻEL, Kcierowruicy pracowni teatralnych: 
krnwieckiej mę~iej ALOJZY BLUKACZ, kra
wieokiej damsikiiej HELENA THIENEL, peru
karakiej ZOFIA JANKOWSKA, stola,rskiej RO
MAN SZCZE1PAN, malarskiej i modelarskiej 
KONRAD CUDOK, rta.picerskiej JERZY RAJW A, 
szewskiej STANISŁAW LOZIŃSZEK. 
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STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

WESELE 

W 50 ROCZNICĘ 

PIERWSZEGO „WESELA" 
NA SCENIE KATOWICKIEJ 



Gospodarz 
Pan Młody 
Marysia 
Ojciec 
Jasiek 
Poeta 

Nos 
Maryna 
Radczyni 
Cze.piec 
Klim ina 
Staszek 
Żyd 
Muzykant 
Gospodyni 
Panna Młoda 
Wojtek 
Dziad 
Kasper 
D2lien111ikarz 
Ksiądz 
Zosia 
Haneczka 
Czepem-va 
Kasia 
Kuba 
Rachel 
Isia 

Chochoł 

Widmo 
Stańczyk 
Hetman 
Rycerz Czarny 
Upiór 
Wernyhora 

Scenografia 
ALI BUNSCH 

OSOBY: 

-- TADEUSZ SZANIECKI 
- BOGDAN ZIELIŃSKI 
- ELŻBIET A BAJON 
- EUGENIUSZ SZATKOWSKI 
- TADEUSZ MADEJA 
- EMIR BUCZACKI 
- IGNACY GOGOLEWSKI 
- ADAM KWIATKOWSKI 
- EWA DECÓWNA 
- DANUTA MORA WSKA 
- JERZY KORCZ 
- ZOFIA TRUSZKOWSKA 
- JAN JERUZAL 
- JAN BÓGDOŁ 
- WŁADYSŁAW ~jm KOZŁOWSKI 
- LILIANA CZARSKA 
- BOGUMIŁA MURZYŃSKA 
- ZBYSŁAW .JANKOWIAK 
- MIECZYSŁAW .JASIECKI 
- WOJCIECH GÓRNIAK 
- BOGDAN POTOCKI 
-WŁADYSŁAW KORNAK 
- EW A MARKOWSKA 
- MARIA STOKOWSKA 
- SABINA CHROMIŃSKA 
- ELŻBIET A GORZYCKA 
- ADAM KOPCIUSZEWSKI 
- BARBARA KOBRZYŃSKA - EWA DAŁKOWSKA 

X X X 

Panowie 
I WIESŁAW GRABEK 

II WŁADYSŁAW KOZŁOWSKI 
III TADEUSZ SOBOLEWICZ 

OSOBY DRAMATU: 

- ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 
- EUGENIUSZ NOWAKOWSKI 
- KRZYSZTOF MISIURKIEWICZ 
- RYSZARD ZAORSKI 
- STANISŁAW PIOTROWSKI 
- KAZIMIERZ WOŹNIAK 
- HENRYK TARCZYKOWSKI 
-- BOLESŁAW MIERZEJEWSKI 
- MARIAN SKORUPA 

Diabły 

I TADEUSZ SOBOLEWICZ 
II ZYGMUNT SIERAKOWSKI 

III WOJCIECH SZYMAŃSKI 

Inscenizacja i reżyseria 
lBIGNIEW BOGDAŃSKI 

Muzyka 
WALDEMAR KAZANECKI 

Układ ta·neczny 
HENRYK KONWIŃSKI 

Asystent reżysera 

BOGDAN POTOCKI 

Praca nad słowem 
IGNACY GOGOLEWSKI 




