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JAN PAWEŁ GAWLIK 

P o wie oletnich sporach o Wesele p zeważać za zęło 
wyobrażenie o amf ecie. Pod skoczną, korne iową 

bez mała melodią wiersza, pod katarynkowa-często

chowską wersyfikacj ą i frazą - rysować zaczęło się 

szyderstwo~ Małomówny obserwator i uczest · bro
nowickiej nocy, przyjaciel i powiernik pana mło

dego, zaufany pana domu, am nieobcy idei podob
nego ożenku , potwierdzonej przecież dokonanym 
mariażem, pokusił się o relacj ę a tyle wierną na 
ile okrutną . P oetycki reportaż, operujący w pie -
wotnej wersji oryginalnymi imiÓnami uczestniczek 
y lowych zaślubin okazał się niebyl jaką syntezą 

wiedzy o współczesności. Od prze ikliwej drwiny 
z narodowej tromtad acji, d wyszy zenia frazesów 
i mitów nie tylko jednego pokoleni emanować za
częła świadomość przerastaj ąca zadania zwykłego 

ut oru. W esele stawać się zaczęło syntezą. Sumą 
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wiedzy o przywarach i wadach naszego społeczeń
stwa. Rachunkiem złudzeń i win groźnych dla naro
dowego bytu, bo usypiających świadomość pokoleń. 
Poszły po nim dymy po literaturze. Rosły i rosną 
kolejne interpretacje. Rozwija się bujnie wiedza 
o przedmiocie. Chocholi taniec chwytający za gardło 
przy większości kolejnych realizacji dramatu jako 
najbardziej niezwykłe, najbardziej przejmu)ące za
kończenie narodowej szopki, przestał być pojęciem 
czysto literackim. Zszedł ze sceny. Zaczął towarzy
szyć naszym dzisiejszym pojęciom i polemikom. Nie 
tylko jako symbol. Również jako ostrzeżenie. Dziś 
o Weselu wiemy już wszystko - a może dokładniej: 
prawie wszystko. Nie wiemy tylko jak je grać. Co 
w nim eksponować? Jak je grać, aby nie było tylko 
wyrazem kolejnej przemiany, w korowodzie teatral
nych mód i konwencji? Jeszcze jedną wersją brono
wickiej chały? Jeszcze jedną drwiną z narodowej 
przebieranki i z pobożnych złudzeń krakowskiej bo
hemy? Co uczynić by pokazać czym jest dla nas na
prawdę: gorzkim wyznaniem człowieka, który uro
dził się i przeszedł przez nasze miasto nie tylko nie 
zauważony, ile na pewno nie doceniony, by dopiero 
po latach, w świadomości następnych pokoleń, 

w perspektywie nowych doświadczeń, uróść do roli 
jednego z największych pisarzy naszej literatury? 
Jak stroić je dzisiaj po doświadczeniach Wajdy, Ha
nuszkiewicza, Rotbauma, Zamkow czy nawet samego 
Grzegorzewskiego, by pokazać trwałą i przenikli
wą - także i dla nas - prawdę wielkiego anacho
rety, który widział więcej i głębiej niż wiedzieli 
i widzieli jego współcześni, a który bawiąc się melo
dią i brzmieniem wiersza, niewinną parodią stylu 
i nawyków swoich przyjaciół, powiedział nam mimo
chodem parę dziwnych i strasznych prawd, które nie 
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straciły swojej aktualności i które, Bogiem a prawdą, 
gdzieś jeszcze powinny spędzać nam sen z powiek. 
Komedia pozorów, wizja złudzeń i nieautentyczność 
życia zanużonego w różnych przebierankach i mitach 
nie ograniczyła się do jednej epoki. Nie zatrzymała 
się na jednym pokoleniu. Przejęliśmy ją niebacznie 
i próbujemy realizować w chocholim wyścigu za 
oryginalnością interpretacji i świeżością formy -
jakby forma i jakby interpretacja były najważniej
szymi , ważniejszymi od treści, zadaniami teatru . 
Obejrzawszy szereg spektakli Wesela, zachwyciw
szy się efektowną zabawą na karuzeli, czekam z na
pięciem na Wesele w cyrku, co niekoniecznie jest 
ironią, jeśli przypomnieć prawdziwie cyrkową, cu
dovmą feerię Petera Brooka zaprezentowaną w jego 
Snie nocy letniej. 

Wolni - jak dotąd - od aż tak radykalnych ambi
cji chcemy pokazać nasze Wesele na miarę świado
mości lat siedemdziesiątych. W czasach gdy pełna, 
lojalna wobec autora wersja Wesela staje się pr zez 
to samo wydarzeniem teatralnym, w sytuacji gdy 
bez \V_asnej wizji czy in terpretacji - koniecznie in
nej, koniecznie oryg~nalnej - do Wesela ani przy
stąp to, co chcemy pokazać w wizji Jerzego G1·zego
rzewskiego - ·est niewątpliwie aktem odwagi. Od
wagi zarówno w obec tradycji jak i obowiązującej 

mody w tym zakresie. Nie będzie to bowiem naśLl 
downictwo żadnego z dotąd realizowanych wzorów. 
Ani też z tego co ośmieszonej nieco modzie na n o
wości przeciwstawiłoby zgrzebną prostotę czy godny 
szacunku powrót do źródeł. Będzie to natomiast pró
ba pokazania naszych wyobrażeń o Weselu nie tylko 
jako o tekście literackim, ale także - może przede 
wszystkim - jako o ważkiej i żywej tradycji tea
tralnej. Chcemy wspaniałe frazy przedstawić i poka-
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zać w łączności z mieJscem, jakie Wesele z jęło 
w naszej t radycji i kulturze narodowej. Przedsta
wić je nie tylko jako uznany fakt literacki, ale rów
nież jako uznaną wartość kulturową, obrosłą zarów
no w interpretacje i t radycje literackie, jak i -
przede wszystkim - w tradycje teatralne. Chcemy 
dać jakby reminiscencję tego \vielkiego wysiłku 

zmierzającego do jak najpełniejszego pokazania We
sela na polskich scenach. Przypomnieć ciągnące się 

o d premiery poszukiwania najwłaściwszej for my 
i najbardziej odpowiedniego tonu przydat nego do 
wyrażenia szyderstwa i goryczy pierwowzoru. I ie 
wystawiamy bowiem Wesela w odosobnieniu. Składa 
się dziś na nie - tak jak i obecnie jest ono w świa
domości i pamięci teatru - dziesiątki prób i inter
pretacji obrosłych niekiedy w legendę, będących rze
czywistym wyznaniem iary twórców, a nawet i.:;o
koleń. Nie chcemy ich dezawuować. Nie udajemy 
i nie chcemy udawać, że wiemy więcej, albo, że 

wiemy lepiej. Chcemy natomiast dać wyraz ciągłości 
jaka istnieje w kulturze. Chcemy tę ciągłość i tę t ra
dycj ę pokazać właśnie na przykładzie Wesela. Zwró
cić uwagę na okoliczność, że tworzy się i myśli 

w naszym teatrze nie w opozycji do tego, co już zo
stało pokazane i wymyślone już w tym zakresie, ale 
w łączności z całym tym dorobkiem i z nadzieją 
jego kontynuacji. Nie obiecujemy zatem żadnych no
wości. Chcemy jedynie pokazać Wesele według tego, 
co się o nim wie. Tak jak się je pamięta. To Wesele, 
które stało się szansą i ambicją każdej sceny. To, 
które Stanisław Wyspiański napisał i przyniósł do 
krakowskiego teatru w odległym już lecz płodnym 
początku wieku. W pewien lutowy dzień tamtego, 
1901 roku . 

WESELE 

SZTUKA 
czvn 

snE IDZEftlE 
ANIELA ŁEMPICKA 

Publlczność -scena -autor 
Swój dramat współczesny, Wesele, pisał Wyspiań
ski nie dla anonimowej publiczności wielkich miast 
i anonimowych teatrów poszukujących nowej pozy
cji do repertuaru. Współczesność Wesela toczy się 
wśród znajomych, którzy przyjdą do ich teatru 
na sztukę Stas~a czy też na sztukę tego „pisującego 
malarza", Wyspiańskiego. Tak toczyło się życie Kra
kowa Il przełomu wieków. Wydarzenie przedstawione 
w utworze znało· również całe miasto, plotkowało 
o nim przez miesiące. Wyspiański umieszczając nie
dawną sensację miasta w swojej sztuce przygotowuje 
miastu nowe wydarzenie - odpowiedź na tamto. Sce
nariusz Wesela obliczony też jest na trzy aktywne 
strony: publiczność, scenę i autora. Rzecz będzie 
się toczyła między sceną, n a której aktorzy ode
grają mir,iioną sensację, publicznością interesującą 
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się nią nadal i autorem, który przygotował ów tea
tralny wieczór, ponieważ ma miastu coś do powie
dzenia - w swojej sztuce - na interesujący je te
mat. Te odniesienia scenariusza Wesela są ważne, za
decydowały o materii budowie dramatu i działają 
w nim nadal. Jakie to bowiem wydarzenie ukartował 
dla publiczności Wyspiański ściągając ją do teatru. 
Najpi r / j e .ak wypada przypomnieć realia dra
matu. P rzed 77 laty (w listopadzie upłynie dokładna 
r ocznica) młody krakowski poeta z dobrej profesor
skiej r odziny żenił się z córką chłopa z Bronowic. 
Wtedy była to sensacja - jakże zestarzały się realia 
W esela. Narzeczona była siostrą żony popularnego 
ma arza, szlachcica, który swoim małżeństwem po
dobnej sensacji dostarczył miastu wcześniej. W jego 
wiejskim dworku w Bronowicach odbywało się nowe 
wesele inteligenta żeniącego się z chłopką. W zaba
wie wzięli udział goście wiejscy i miejscy, wśród 
nich oscby o znanych nazwiskach w literaturze 
i szt uce. Był również Wyspiański, serdeczny przy
jaciel pana młodego. W niecałe cztery miesiące póź
niej br no riccy goście szli do teatru oglądać jak tę 
zabawę i ich samych przedstawił w swojej sztuce 
Wyspiański. Szło także „całe miasto". 

Zob czyli najpierw na scenie tę samą izbę dworku 
Tetmajera, te same osoby, grane przez aktorów lecz 
ła t ·o rozpoznawalne w postaciach sztuki. Pierwsze 
sceny Wesela dostarczają widowni atestu tożsamości: 
na sce ie jesteście wy, uczestnicy zabawy; lub -
wasi przyjaciele i znajomi, wasze towarzystwo i zna
n wam z p lotek impreza, w które j z j akichś wzglę
dów osobiście nie wzięliście udziału. 

Sceniczny eportaż (filmowego nie było) układa się 
w widowisko ruchu i barw, w wodewil z muzyką 
i tańcami, w komedię błyszczącą humorem, wzru-
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:szającą liryzmem, w towarzyską kabaretową szopkę, 
w kabaret polityczny - coraz bardziej szydliwy, 
tragiczny. 
W przebiegu przedstawienia widzowie patrząc na tę 
samą znaną im izbę Tetmajera i na siebie samych 
lub znajomych wcielonych w sceniczne posta ie 
obserwowali jak zmienia się tonacja, jak rozszerza 
się i wznosi skala sprawy, która się dzieje na scenie. 
Stawali się coraz bardziej świadomi, że uczestniczą 
istotnie w wydarzeniu, że oglądają i przeżywają wiel
ki dramat narodu - i swój dramat osobisty. Nie 
wszystko zrozumieli, ale wiedzieli, że zapytano ich 
·o odpowiedzialność i pokazano wyrok. 
Dramat wstrząsnął publicznością Krakowa, Galicji, 
Polski, wdarł się na trwałe w świadomość wykształ
conych Polaków i - z „siłą fatalną", o jakiej ma
rzył Słowacki - przeobraził ich wyobraźnię tym , 
co wniosło do niej jasnowidzenie sztuki. 

Doellodzenle 
Dziś Wesele j uż nie dostarczy widowni atestu jej 
tożsamości z postaciami i akcj ą sztuki. Szkoda -
yrządza ją czas dramatom ongiś współczesnym -

na którą nie ma rady. Urn iejszyć j ą mogą przy ro
dzone talenty widza: łatwego wejścia w odmienny 
-czas i środowisko dramatu „retro'', jakim stało się 

W esele, przybliża ego identyfikowania się z post -
ciami u tworu, oraz talent metafor yzacji - przerzutu 
istotnych w sztuce treści z sytuacji minionych w sy
tuacje przeżywane dzisiaj . Uruchamiając te ta len ty 
dzisiejsi widzowie będą mogli uczestniczyć w szcze
g ólnym procesie badania, dochodzenia, poznania, ja
kiemu poddaje Wyspiański towarzystwo weselne na 
scenie, a wraz z nim publiczność, miasto, współ

czesność. 
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Budowa dramatu poznania przypomina o tym, że 

Wyspiański terminował u Greków i pozostawał pod 
silnym wrażeniem Edypa Króla Sofoklesa. W tragedii 
antycznej i w Weselu rzecz toczy się wśród ludzkiej 
grupy, podmiotem dramatu jest „miasto", które przed 
klęską - karą - żyło własnym spokojnym życiem, 
z dala od bogów, którym składało przepisowe ofia
ry - nieświadome tego, że wyzywa los, nie dostrze
gaj ąc znaków zbliżającego się nieszczęścia. Dopiero 
w dochodzeniu wydarzenia błahe ujawniają swoją 

doniosłość, skojarzone ze sobą znaki rozszerzają ho
ryzonty poznania, sprawa otrzymuje wymiar coraz 
większy aż „prywatni" ludzie żyjący w zacisznym 
mieś ie ujrzą siebie w obszarze działania potęg naj
wyższych, w koniecznym z nimi partnerstwie. Wtedy 
rozpoznają swoją hybris - „zbrodnię", wyzwanie 
losu i nieuchronność ściągniętej na siebie klątwy. 

W W eselu główną „zbrodnią" weselnego towarzy
stwa jest ettforyczna mistyfikacja rzeczywistości, 

blaga , ucieczka w patr iotyczny frazes od trudnej 
prawdy, z którą zmierzyć się nie ma ono odwagi. Ale 
prawda przezier a przez małe wydarzenia zabawy 
zaaranżowanej w pry\vatne święto pojednania -
nar dowej zgody. Prawda kwi także we wnętrzach 
samych weselników i scenariusz W esela raz po raz 
j ą z nich wydobywa . 

Mego dziadka piłą rżnęli ... 
mego ojca gdzieś zadźgali... 
myśmy wszystko zapomnieli 

odsłania Gospodarz mękę wstydu i lęku szlachcica, 
który pojednał się z potomkami Szeli. 

Zdobędę se pański dwór 
wywleke se złoty wór 

zdradza Jasiek drapieżne marzenia arywisty. 
Przed trudem poznania chroni uczestników zabawy 
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mały wymiar. Jest to wymiar zaciszny, bezpieczny: 
dworek Gospodarza, ciepła intymność ludzi, którzy 
żyją na własną miarę, a o historii rozprawiają, lecz 
jej nie tworzą. Scenariusz Wesela uchyla szczelność 
tej ochrony, dworek dostaje się w przeciąg dziejów: 

Domek mały, chata skąpa 
Polska, swoi, własne łzy 
własne trwogi, zbrodnie, sny 
własne brudy, podłość, kłam -

To Stańczyk. Przed historią trzeba zdać rachunek 
z współczesności. Weselnicy przeżywają mękę kon-· 
frontacji: 

l\tiożeby Nieszczęście nareszcie 
dobyło nam z piersi krzyku, 
krzyku, co by był nasz, 
z tego pokolenia. -

bluźnierczo woła Dziennikarz. 
Nie mają zaciekłości Edypa w dochodzeniu do praw
dy. Ujrzawszy ją w rozbłysku jasnowidzenia ucie
kają od męki w literaturę, poezję, zabawę weselną. 

Zaciekłość Edypa ma za nich autor. Zsyła na nich 
koszmary historii, wywleka z nich ich dusze, poddaje 
próbie fantastycznej akcji powstańczej. To, na co 
bronowiccy goście pozostaną ślepi ulegając obu cza
rom finału, każe im autor poznać i przeżyć na wi
downi teatru razem z miastem. Bo to publiczność 
towarzysząc autorowi w dochoJzeniu, w poznaniu 
coraz bardziej przenikliwym i rozległym, wstępuje 
wraz z weselnikami na scenie - w przeciwieństwie 
do nich świadoma grozy losu - w szydercze piekło 
ostatecznie rozpoznanej rzeczywistości. 

Edypem jest SZTUKA 
Wśród gości, k tórzy zjechali do Bronowic na wesele, 
Edypem okazał się Wyspiański. Sam siebie nie 

13 SZTUKA CZYLI J AS NE WIDZENIE 



umieścił on jednak na scenie Wesela. W dramacie 
Edypem jest SZTUKA. Wyspiański używał dla nie.i 
także miana ARTYZM. Oczywiście nie mamy n a 
myśli Edypa który nieświadomie pcpełnił zbrodnię 

i kazirodztwo lecz Edypa, który nieubłaganie docho
dzi do prawdy. 
SZTUKA - to wielki temat dojrzałej twórczości 

Wyspiańskiego. Jest również wielkim tematem epok i. 
Czym jest sztuka? Przede wszystkim czym nie ·e::;t. 
Jak wiemy z W yzwolenia t r zeba odróżnić ją od jej 
falsyfikatu - zmyślenia, pół-prawdy, kłamstwa, 

któr e tak zrosło się z mianem poezj i, że Wyspiański 

najczęściej rezygnuje z t ego poj ęcia, gdy mówi 
o sztuce prawdziw ej. Sztuka - swoimi środkami 

i sposoba. i - kreuje prawdę, dociera do sedna 
r zeczy. Artysta nie ma nad sztuką władzy i często 
z męką szuka z nią kontak tu, jest tylko medium, 
sztuka nawiedza go jasnowidzen·em prawdy. Arty
stami mogą być zresztą w szyscy - głosi Wyspiański. 

Dlatego n ie jest ważna obecność autora Wesela na 
scenie wśród ronowickich gosci. Ważna tam jest 
natomiast obecność sztuki i jej demistyfikacyjne 
i demaskatorskie działania . 

Sztuka objawia rzeczywistość. Czasem - bardzo su
gestywnie - czyni ją Wyspiański z rzeczywistością 
tożsamą. Ujawniając to, co jest, co istnie je naprawdę, 

docierając do sedna :i.'zeczy ukrytego w zdarzeniach 
przypadkowych, zaaranżowanych, pozornych, kłam

liwych (którym dostępny jest tylko jakiś efemery
czny, wątpliwy .r odzaj bytu) sztuka ~reuje rzeczywis 
tość . Ale i sama sztuk a objawia się w kr eacji, jest 
więc rzeczywistością i sztuką zarazem. 

Jest t o oczywiście gra pojęć. Para doksy fascynujące 
epokę. Ale nie lekceważmy para doksów - '11.ie łatwo 

je rozvnązać . A za grą poj ęć toczy się gra rzeczy. 
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Toczy się t a gra w samym Weselu. Dlatego tak waż
ny dla dramatu jest jego prapoczątek - wesele bro
nowickie. To zaświadczone w swej - rzeczywistości 
zdarzenie, powtórzone na scenie, pozwala widzieć 

sztukę w jej działaniu. Sztuka sama tkwi w r zeczy
wistości, w powtórzeniu zdarzenia ujawnia zarazem 
siebie - artyzm - i nie efemeryczną, lecz najbar
dziej rzeczywistą rzeczywistość zdarze ia. Szt uka 
jest widzialna jak rzeczywistość, działa przecież 

„kunsztem", artyzm zawsze jest jawny. Słynne afo
ryzmy W esela są w istocie wypowiedziami osób 
au tentycznych - sztuka nadała im postać i w ten 
sposób powołała do życia, stworzyła. Nadając posta · 
bladze niańczonej przez weselne towarzystwo sztuka 
uczyniła j ą widzialną, a więc zdemistyfikowaną. P o
dobnie z r ozmów i zwierzeń w eselników wydobyła 
prawdę spychaną przez nich na dn o świ domości. 

Na scenie działa również konkurentka sztuki - po
ezja uczestn ików bronowickiej zab wy. I w niej jest 
prawda. Lecz jest t o prawda znieprawiona, pozostaje 
bowiem w służbie zmyśleni . Sami poeci i ich towa
rzyst wo na scenie pojmują p oezj jako sztukę rnisty-
fikac ji, tworzenia złudy z półprawd-półzmyśleń . 

Upraw i j ąc tę poezję pod zas zabawy samo grono 
weselne zastawiło na siebie pułapkę. Aby podnieść 

skalę fety skomponowano baś · we elnej n ocy zapra
szają<: na gody dziwy , d uchy i chochoła . Oczywiście 

dla zabaw y - n ik t z nich nie aktuj e poezji serio. 
Ale teraz sztuk ujawn ia swoją moc kreacyjną. 

Za jej „stań się" wkracza n a scenę Chochoł, a za nim 
duchy i dziwy. Znowu nie zmyśla - m aterializuje, 
n adaje postać poezji weselników. A ponieważ przy 
\ olanie Chochoła było aktem czystej poezji (in ne zja
w y przychc<lzą z historii) w postaci Chochoła ujaw
nia swoją obecność na scenie - właśnie sztuka . 

SZTUK CZYLI J ASNE WIDZENIE 



Nie baśń się jednak materializuje, lecz artyzm 
z jego artystycznymi środkami działania. Sztuka 
obejmuje władzę nad towarzystwem weselnym 
i organizuje dalszy przebieg wydarzeń. Operuje 
nadal tym, co tkwi w osobach bronowickich 
gości, uruchamia kreacyjną mocą ich możliwości 

realne, dokonuje operacji logicznych. Podnosi 
skalę dramatu, unosi kurtyny prywatności zacisznego 
dworku, odsłania horyzonty Polski, historii, współ
czesności, przeprowadza demistyfikatorskie konfron
tacje, poddaje weselników, a w ich osobach współ
czesną Polskę próbie fantastycznej akcji powstań

czej, aż doprowadza nas w finale dramatu do rozpo
znania czym jest rzeczywistość. Władzę nad sceną 

sprawuje Chochoł - :::::tuka i rzeczywistość zarazem. 
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W TEATRZE STARYM 
\Vesele jest vveseletn 

Pełny tekst; scenografia ma
ksymalnie sugerująca ak tual
ność plastyczną wska.zówe 
Wyspiańskiego; wykonanie 
aktorskie zapewniające od
biór sztuki - oto zasadnicze 
walory spektaklu w Teatrze 
Starym. Co najmniej cztery 
role znakomite wśród wielu 
interesujących. Andrzej Waj
da ukazał Wyspiańskiego po
za i ponad dylematami a ktu
alnych nowinkarzy, wieczór 
okazał się pasjonującym wie
czorem teatralnym. Wniosek 
stąd prosty: zanim zaczniemy 
poprawiać Wyspiańskiego na
uczmy się grać Wyspiańskie
go! ( ... ) W Teatrze Starym 
wesele jest weselem, ludzie 
ludźmi, duchy duchami; i oka
zuje się, że inwencja włożo
na w modernizację zjaw, jak 
to miało miejsce w .Warsza
wie, jest najmmeJ celowym 
zabiegiem ( ... ) 

Leszek Heruegen, P oeta, był 
r zeczywistym bohaterem „We
s la", je o komentatorem 
i pierwszą spośród osób dzia
łających. 

Znalazł środki najzupełniej 
współczesnego aktors·twa, aby 
przekazać treść roli, aby 
z modernistycznego kabo
tyna wydobyć całą r esz
tę, to wnętrze, które nie ,za
mknęło się bynajmniej z chwi
lą odejścia w przeszłość ów
czesnej m oderny. W sposób 
wzorowy zinterpretował tekst, 
odkurzył poezję, nadał jej -
w zgodzie z naszymi gusta
mi - ostrość, rezerwę, dwu
znaczny chłód . W scenach ro
mansowych z Rachel i Ma
ryną był p trosze mistyfika
torem nastroju, po trosze ar
tystą, po trosze graczem. I co 
istotne, nie popadł w tę nie
smaczną i dosłowną rolę „po
drywacza", jaką tej postaci 
narzuciła nasza ep o a . Rach el, 
Jolanta Hanisz i Barbara Bo
sak, ~ aryna stworzyły posta
cie pełne sugestii i rzeczywi
stego znaczenia. Mieszkać w 
Krakowie i móc chotlzić je 
słuchać! Rachel, lotna, pełna 
poezji, jakby sama z tej po
ezji wyszła; swoje kwestie 
mówiła z jakimś gwałtow
nym zasprnwem galicyjskie
go żargonu, pełnym przyde
chów i pauz, ani razu nic po
padła w karykaturę, cały wy
siłek skupiając na wewnętrz
nym wrzeniu tej postaci, na 
tym aby wyrzut i gorycz 
kwestii obwieść konturem nie
dbałej senności i dyskrecji. 
Maryna, Barbara Bosak, w 
scenach z Poetą umiała stwo
rzyć nastrój i styl konkiety, 
coś niezupełnie dzisiejszego i 
zarazem trwałego w swej na
turze; czysta w środkach, osz
czędna w geście, skupiona i 
chłodna, ześrodkowana na 
tekście w którym ostatecznie 
tkwi cała siła roli, dała od
czuć smak dobrego aktorstwa. 
I wreszcie T adeusz Wesołow
ski, Nos, czwarta spośród wie
lu interesujących postaci 
spektaklu, stworzył epizod 
wys:z;ukanej gry, gdzie rodza
jowość szła w parze z natu
ralno' cią sytuacji i charakte
rem typu. ( ... ) 

Ta lekcja tekstu „Wesela", 
r.ie powinna iść w zapomnie
nie, a w tej chwili nie wi zę 
nic innego, co można by po-

lecić komuś, kto gromadzi ar
gumenty za - Wyspiańskim. 
Bo przedstawienie w Teatrze 
Powszechnym takich argu
mentów nie dostarczyło w 
najmniejszym nawet stopniu. 
Ciągle, ciągle trzeba bronić 
tych paru truizmów teatral
nych: pietyzm dla tekstu, nie 
dla własnego programu, traf
nej obsady, nie trafnego kon
ceptu, interpretacji dramatu, 
nie - ciągłej uwagi skupio
nej na rewelacyjnych pomy
słach, które szybko przemi
jają ... 

B . WOJDOWSKI 
W SPOŁCZESNOSC 1963, nr 24 

Tradycja i innowacje 

Izba bronowicka w ogólnym 
zarysi~ przedstawiona według 
wskazowek didaskaliów· z 
okienkiem, dwojgiem d;zwi, 
z charakterystycznymi realia
mi: skrzynia krakowska z bo
ku, na ścianie - skrzyżowa
ne szable i Mat "ko (tyle tyJ
k o że „Wernyhora" zastąpio
ny „Stańczykiem"). Nie ma 
wprawdzie obrazów świętych, 
ale za to są inne detale, pod
kreślające ów konkret histo
ryczny i środowiskowy, z któ
rego zrodziło się „Wesele": 
rekwizyty malarskie, umiesz
czone w kącie izby przypomi
nają o artystycznej profesji 
autentycznego Gospodarza -
Włodzimierza Tetmajera. Ko
stiumy pozbawione wszelkiej 
stylizacji: chłopi w autenty
cznych strojach weselnych 
wsi krakowskiej; damy „mia
stowe" z rezygnacją prezen
tują toalety ściśle wzorowa
ne na tak groteskowej dla 
dzisiejszego odczucia modzie 
nn de siecle'u. Pod tym 
względem więc wszystko 
zgodne z tradycją - i to 
tradycją wczesnych przcdsta
wiei1 Wyspiańskiego, dziś już 
raczej nie obserwowaną. 

Ale zaraz na wstępie akcji 
pojawiają się symptomy in
nowacji, dotyczącej nie tylko 
już stereotypu teatralnego, 
ale wkraczającej w sam styl 
autorski. W imię dosłownoś
ci, „prawdy życia" zostaje 
przełamana tak charaktery
styczna dla „Wesela" kon
wencja s z o p ki - zwłasz
cza jeśli idzie o akt I. Wbrew 
tekstowi, Wajda. nieustannie 
wpuszcza na scenę tańczą
cych, parami i w całych ko
rowotlach większość dwuoso
bowych dialogów zazębia się 
o obecność innych gości, nie
kiedy nawet przebiega w ca
łości przy świadkach. ( ... ) po
przez samą sytuację sceniczną 
reżyser daje satyryczny ko
mentarz do owej złudnej i po
wierzchownej maskarady: pa
ny - chłopy, chłopi - pa
ny ... Uwidocznia się to rów
nież w interpretacji aktor
skiej: Poeta odnosi się z jaw
nym lekceważeniem i gorz
kim sarkazmem do Czepca, 
Ojca, nawet do Racheli; ze 
swej strony Czepiec jest dużo 
bardziej agresywny - chwi
lami nawet z akcentami zde
cydowanej wrogości - w sto
sunku c!o wszystkich repre
zentantów „inteligencji", ani
żeli prezentuje się to zwycza
jowo w przedstawieniach 
„Wesela". 

Tak więc wszystkie elemen
ty inscenizacji służą tu do 
zo.llra~o.wania pewnej rzeczy
w1stosc1 społecznej i history
cznej. 

L. JABLO N K Ó WNA , 
FILM 1963, n r 52 

Gorzki rachunek 

Wajda wyprow adza swoje 
„Wesele" na proscenium, nie
omal na głowy widowni. 
l'łytka izba z tradycyjną ma
lowaną skrzynią, Matką Bos
ką i szablicami, a także por
tretem Stańczyka, oddzielona 
drzwiami od izby drugiej. 
Kłębią się weselni goście, bi
ją chłopi, gra muzyka. Nie
co z boku, z prawej, jest 
drugie wyjście na pole. 
Z pozoru - tradycyjna izba. 
Ale z lewej wisi ogromny ob 
raz przesłonięty brudna wą 
draperią, na ziemi pędzle i pa
lety. Po prawej wala się pod 
ścianą kilka obciągniętych 
płótnem ram. Nieco w. głębi, 
za fotelem - żelazny pancerz, 
widomy rekwizyt malarskiej 
pracowni. I takie jest całe 
wajdowskie „Wesele". Niby 
zachowawcze, ale niech nie 
zwodzi was muzealny krój 
kostiumów czy barwy malo
wanki. Jest to „Wesele" dra
pieżne i bardzo współczesne, 
brutalne w widzeniu rzeczy
wistości, bardziej niż ostre w 
konfliktach. ( ... ) To „Wesele" 
przesycone jest świadomością 
historycznych konfliktów i 
gorzkim rachunkiem. ( ... ) Waj
da tak konsekwentnie popro
wadziwszy główny wątek 
swego „Wesela", wątek kon
fl i tu wsi i miasta, chłopst
wa i inteligencji, poniósł jed
nak porażkę w pozostałych 
partiach dramatu. Popełnił 
jeden z najgrożnie js.iych grze 
chów - grzech jednostro -
ności. ( ... ) Nasycił konflikty 
wódką i pokazał jedną z ją
trzących ran narodu, wpro
wadzając w finale pijanego 
Jaśka z pustą butelką w dło
ni - ale nie usłyszał muzy
ki, ja.ka g ra w słowach Ra
cheli i w wielu innych par
tiach sztuki. Dał interpretację 
odważną i na swój sposób 
wielką, ale też zgrzeszył cięż
ko, zgrzeszył pr<:eciw prawu 
i tradycji teatru - myślą, 
intencją, uczynkiem. Mimo te
go wierzę, wiem bez mała, że 
on właśnie, bardziej niż jaki
kolwiek inny, interpretator 
czy prestidigitator sceny, 
przebywszy swoją drogę czy
śćcową w opinii konserwaty
wnego krakowskiego środo
wiska -.przejdzie do historii 
scenicznej „Wesela" jako je 
den z jego najbardziej rady
kalnych, najgorętszych egze
getów. 

,J. P . GAWLIK 
ŻYCIE LITER A C KI E 1963, nr 51-52 

O drugim akcie źle ... 

( ... ) nurt („Wesela") narzuca 
więc, aby zjawy traktować 
jako pełnoprawne „osoby 
dramatu". Jeśli natomiast u
waża się je tylko za poetyc
kie symbole czy chimery, i le
gitymuje ich niezwykłość ma
jakiem sennym, halucynacją 
czy głosem wewnętrznym -

wówcza tracą swą nośność 
ctra a.tyczną. 

T aki też jest akt 11-gi w 
realizacji Wajdy, wykazujący 
nadto niekonsekwencję w ob
ranym usprawiedliwieniu o
becności tych dziwnych gości 
weselnych. Bo każdy z nich 
zjawia się innym trybem 
jakby był z innej parafii, ~ 
nic z tej samej. Isia śni tyl
ko o Chochole, jakkolwiek 
przybysz ten stanie się nie
bawem protagonistą i reżyse
rem fatalnego zakończenia. 
Również Marysi śni się Wid
mo, z którym rozmawia przez 
sen. Ale Stańczyka ukazano 
jako żywy i gadający obraz 
poza p1ecami mówiącego uo 
siebie Dziennikarza, podobnie 
Rycerza Czarnego (tym razem 
kukłę) za plecami Poety. Sze
la wkracza znów do izby jak 
autentyczny gość weselny i 
wiedzie dramatyczny dialo" 
z Dziadem. Tak samo Het: 
man z Panem Młodym i o
czywiście Wernyhora z Go
spodarzem. Najmniej przeko
nywujący stał się Chochoł 
pomniejszony do wiechetk~ 
słomy, pozbawiony posępnej 
gr?zy, pozbawiony też głosu, 
ktory przeniesiono na głośnik. 

T. KUDLIŃSKI 
D Z IENN IK POLSKI 1963, n r 267 

i o drugim alicie 
dobrze 

Lecz największym sukcesem 
Wajdy jest moim zdaniem akt 
11-gi. Nie próbował on bo
wiem szukać żadnych kon
c~p~ji '. lecz zawierzył 'wys
p1ansk1emu i starał się tylko 
bard~o wnikliwie odczytać je
go wskazówki i zamierzenia. 
Widma i zjawy pojawiają się 
więc rzeczywiście na scenie 

rozmawiają z bohaterami 
sztuki. Wajda nie lęka się tej 
konwencji, gdyż wie iż tłu

maczy się ona bardzo dobrze 
sama. Tylko światła, względ

nie wyolbrzymione kształty 

niektórych zjaw podkre <ta · ą, 
że po ejmują one dialog· z 
:i:ywymi z innego wymiaru, z 
innej płaszczyzny. Najlep
s·zym pcmysłem inscenizacyj
nym Wajdy jest zakończenie 

II aktu. W rogu izby Gospo
darza stoi na sztalugach za
słonięty płótnem wielki ob
raz. Wypowiadając finalny mo
nolog II aktu, zdziera Go
spodarz płótno z obrazu. P o
jawiają się k osynierzy pędzą

cy do ataku. Jest to świetna 
ilustracja clo jego pamiętnych 
słów: „malowany fałsz, obraz
ki." ( .. . ) 
Intelektualna koncepcja spek
taklu jest bardzo czytelna. 
Niestety jego realizacja ku
leje w trzecim akcie. Nic ma 
on ani tej ostrości , aol kla
rowności jaką ma akt I i 11-gi. 
( ... ) Tu spektakl warszawski 
jest znacznie lepszy. W Kra
kowie przedstawienie nie o
derwało się w zakończeniu od 
ziemi, jest zbyt płaskie, uto
nęło w szczegółach. 

R . SZYDŁOWSI I 
TRYBU NA LUDU 1963, m 355 
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