


Dyrektor Naczelny 

Kazimien Bodzanowski 

Dyrektor Artystyczny 

Paweł Miśkiewicz 

• 

Stanisław Wyspiański 

WESELE 

Reżyseria 

MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Scenografia 

JACEK UKLEJA 

Kostiumy 

MARIA BALCEREK 

Muzyka 

JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ 

Premiera w Teatrze Polskim 27 marca 2002 



OSOBY OSOBY DRAMATU 

Gospodarz: Edwin PETRYKAT Chochoł Wojciech ZIEMIAŃSKI 
Gospodyni Teresa SAWICKA Widmo Michał CHOROSIŃSKI (gościnnie) 
Pan Młody Krzysztof ORACZ Stańczyk Jerzy SCHEJBAL 

Panna Młoda Agata SKOWROŃSKA Hetman Paweł OKOŃSKI 
Marysia Aldona STRUZIK Chór Diabłów Krzysztof DZIÓB, Robert KOSZUCKI 
Wojtek Marian CZERSKI Rycerz Czarny Igor KUJAWSKI 
Ojciec Ferdynand MATYSIK „, Upiór Tomasz LULEK 

Dziad Cezary KUSSYK Wernyhora Andrzej WILK 
Jasiek Marek RYTER 

Kasper Adam CYWKA 

Poeta Miłogost RECZEK 

Dziennikarz Ireneusz CZOP (gościnnie) 

Nos Mariusz KILJAN 

Ksiądz Henryk NIEBUDEK 

Maryna Monika BOLLY 

Zosia Katarzyna STRĄCZEK 

Radczyni Halina ŚMIELA-JACOBSON 

Haneczka Dominika FIGURSKA 

Czepiec Stanisław MELSKI konsultacja literacka Rafał WĘGRZVNIAK 

Czepcowa Grażyna KRU KÓWNA asystent reżysera Miłogost RECZEK 

Kii mina Danuta BALICKA zbroję wykonali Jacek FRYBES, Piotr CZECZOTKA 

Kasia Klaudia KĄCA (PWST) szermierka Marian GAŃCZA 

Staszek Krzysztof DZIÓB (gościnnie) organizacja nagrań muzyki Halina JARCZYK 

Kuba Robert KOSZUCKI (gościnnie) realizacja dźwięku Tomasz ZABORSKI 

Żyd Zygmunt BIELAWSKI realizacja światła Dariusz BARTOŁD, Jacek PURZYCKI 

Rachel Aleksandra POPŁAWSKA (gościnnie) sufler Magdalena KABATA 

lsia Magdalena BIEGAŃSKA (PWST) inspicjent Ewa WILK 

2 3 



4 

GOSPODARZ· 
pANMWDY. 
MA.RYSIA 
OJCIEC 
JASIEK · 
POETA 
NOS 
MARYNA 
RADCZYNI 
CZEPIEC 
KLIMINA 
STASZEK 
ZYD 
MUZYKANT 

esoBY: 

ARTUR Mt.ODNlCKl 
JERZY ADAMCZAK 
JADWIGA GIBCZYNSKA 

ANTONI ODROW~Kl 
TADEUSZ SKOR 
lGOR PRZEGRODZKl 
'i.BIGNIEW WOJCIK 
EWA szuMAi!SKA 
J . DWIGA, HA!°łSK.A 
~~~czyst.A w ŁOZA 
tftENA NET'fO 
1-(ł;NRYK RUNKO 
.!OZ.EF PIERACKI 
KA7..IMIERZ HERBA 

GOSPODYNI · 
PANNA MŁODA. 
woJTEK 
nz1AD 
KASPER 
DZIENNI.KARZ 

KS!Ąl?Z 
7.0SIA 
Hi\J."\:'"ECZKA 
czzpcoWA 
l<A5lA 
KUBA 
RACHEL 
!Sit\ 

·. 

OSOBY nRAMA'l'U: 

CHOCHOŁ 
WIDMO 
STANCZYK 
HETMAN 

RYCERZ CZARNY 

uPIOR 
WERNYHORA 

PIO'IR KUROWSKI 
BOGUSLA W DANIELEWSKI 
ANDRZEJ POLKOWSKI 
ZBIGNIEW NAWARA

NOWOSAD 
JAN szULC 
CYRYL PRZYBYL -
MARIAN BOGUSLAWSK1 

Bogusław 

Danielewski 
Widmo 

Maria 
Zbyszewska 
Marysia 

SłBINA W!SNIEWS!<A 
!~NINA ZAKRZEWS!<A 
. ADYSLAW DEWOYNO 
~ECZYSLAW NAWROCKI 
~ULIUSZ GRABOWSKI 
STANISLAW !GAR 

'"'"''""ER oLĘDZKI 
ALE"""'·- zyNSKA 

~~;,:t.:~ MLODNlCKA 
HALINA ROMANOWSKA 
DANUTA KORYCKA 
JERZY FORNAL 
HALINA DOBROWOl.SKA 
IRENA szYMKIEW!CZ 

In~ccni:z.acju. I reZyr;erla 
JAKUB ROTBAUM 

DER. JĘDRZEJEWSKI 
pckoracJc: AL_EK~~IGA pRZERADZKA 

KostlumY · J tak 
Sufler: Kaizimłerz Chotą 

„ 

RAFAŁ WĘGRZVNIAK 

Wesele powraca na afisz 

Dyrektor teatru krakowskiego w roku 1901 decydując się na wystawienie 

Wesela zakładał, iż jako odbicie lokalnego wydarzenia sprzed czterech mie

sięcy przyciągnie ono uwagę i zostanie zagrane kilka razy. Przymierzał się 

zresztą do zdjęcia sztuki Wyspiańskiego z afisza już po trzecim spektaklu, na 

którym widownia świeciła pustkami. Byłby to zapewne koniec kariery Wesela, 

gdyż dyrektor teatru lwowskiego nie planował jego realizacji, a z powodów 

cenzuralnych nie mogło się ono pojawić na scenach zaboru rosyjskiego 

i pruskiego. Narastające zainteresowanie publiczności sprawiło jednak, ie 

Wesele weszło na stałe do repertuaru teatru krakowskiego. Wkrótce też zo

stało wystawione we Lwowie na żądanie jego mieszkańców. Krytycy w za

leżności od orientacji politycznej sugerowali, ie utwór Wyspiańskiego jest 

wezwaniem do kolejnego powstania albo wręcz przeciwnie przestrzega 

przed nieuchronną porażką zbrojnego zrywu, stanowi pochwałę solidaryzmu, 

a więc współdziałania inteligencji i ludu lub zwraca uwagę na nieodpowie

dzialność chłopstwa. Dla widzów Wesele było jednak nade wszystko rozra

chunkiem z narodową przeszłością i przenikliwym obrazem współczesności. 

W 1906, po liberalizacji cenzury w Rosji, Wesele wkroczyło, z mniejszymi 

bądź większymi ingerencjami, na sceny Kongresówki i Ziem Zabranych. 

Choć zastanawiano się czy warto prezentować Polakom z zaboru rosyjskiego 

utwór osadzony w realiach galicyjskich. Zwłaszcza, ie zawarte w Weselu 

oskarżenie społeczeństwa polskiego o niezdolność do podjęcia walki o nie

podległość podważyła rewolucja z roku 1905. Wbrew opiniom sceptyków 

dramat nie szerzył defetyzmu, lecz przyczyniał się do formowania nowoczes

nej świadomości narodowej. 
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• Ks. JóZEP T!S HNER 

'Ilvorzywem Chochoła jest słoma - suchy badyl pozbawio

ny ziarna. Kształtem i ruchem przypomina człowieka. 

W dramacie Wyspiańskiego pojawia się jako znak i zapo

wiedź ogarniającej weselnych gości apatii. Jego ruchom 

towarzyszy tęskna i rzewna melodia i słowa: „miałeś 

chamie złoty r6g" . .. Przed tymi, którzy oczekiwali nadej

ścia Wernyhory, zamyka s ię wielka przyszłość . .. . Barwny 

korowód postaci wypełnia scenę, przez okno widać jakieś 

przestrzenie pól. Ale czas stanął i przestrzeń, zarówno ta 

w izbie, jak ta poza nią, nie jest niczym do pokonania 

i do kroczenia naprzód, lecz jest przestrzenią zamykającą, 

osaczająca człowieka ... Wszystkie wymienione akcesoria, 

a więc kukła ze słomy, przestrzeń osaczająca, czas zatrzy

many i w powietrzu wiszący smak żalu po zaprzepaszcze

niu Okazji - oto źródła, z których poeta wydobył swoisty, 

symbolizowany p rzez Chochoła Nastrój, któremu nada

jemy nazwę: sarmacka melancholia. 

• Chochoł sa1mackie1 mclc111 dwlii. w: wial lu.dzki«j lltldziei, Kraków 1975 

o Wielkiej Wojnie dostrzeżono w Weselu proroczą zapowiedź odzyskania 

niepodległości w 1918 roku. Dramat przypominać miał degenerujący wpływ 

życia w niewoli na polskie społeczeństwo i oczekiwanie na czyn. Wesele 

w krótkim czasie stało się świadectwem historycznym. Ale traktowane było 

też w dwudziestoleciu jako argument w sporach politycznych, Piłsudczycy 

interpretowali dramat Wyspiańskiego jako apologię walki o niepodległość, 

czyli Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej, a endecy wręcz przeciwnie 

jako napisaną z pozycji nacjonalistycznych satyrę na polityczny romantyzm. 

Pod koniec drugiej wojny, na przełomie 1944 i 1945, w Lublinie i Łodzi 
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oraz we Lwowie i Katowicach grano Wesele jako zwiastun wyzwolenia 

nadchodzącego ze Wschodu. Natomiast w Londynie, w roku 1948, po rozwią

zaniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dramat Wyspiańskiego objawił 

się jako parabola militarnego zwycięstwa zakończonego polityczną klęską. 

Dla większości widzów pozostało Wesele wyrazem woli przetrwania narodu 

i jego zdolności do odradzania się. W czasach stalinowskich dowodzono, ie 

dramat Wyspiańskiego błędnie interpretujący przejawy walki klasowej jest 

sprzeczny z marksizmem, a ukazanego w nim obcowania żywych z umarłymi 

nie sposób pogodzić z filozofią materialistyczną. Ponadto utrzymywano, iż 

przeprowadzona w Polsce rewolucja społeczna pozbawiła ideę Wesele jakiego

kolwiek znaczenia. Gdy w połowie lat pięćdziesiątych cofnięto zakaz grania 

Wesela, powstały inscenizacje w duchu politycznego rea lizmu rozprawiające 

się z romantyczną mitologią. Od końca lat 1ześćdziesiątych stopniowo za

częto sobie uświadamiać, ie naród zniewolony i pozbawiony suwerennego 

państwa jest w podobnym połoieniu jak weselnicy Wyspiańskiego. Po stłu

mionych protestach społecznych z 1968 i 1970 podkreślano w dramacie 

zwtaszcza konflikty między inte ligencją a ludem. W latach osiemdziesiątych 

Wesele grano zarówno jako pamflet na Sol idarność, a więc współdziałanie 

inteligencji i robotników, jak i odbicie apatii spowodowanej wprowadzeniem 

stanu wojennego i zdławieniem niepodległościowego ruchu. 

• G USTAW HEftLING-GRUDZIŃSKI 

Zasturu.t,wiam :się, co dzisiaj zufascynuje widzów drama

tu Wyspiańskiego. Podejrzewam, że złoty róg. N ie chcę, 

broń Boże, n aciągać siłą Wesela do naszej aktualności, 

wiem dobrze, że złoty róg Solidarności był na dalszą me

tę nie do utrzymania w takiej postaci, w jakiej był nam 

dany, mam jednak prawie pewność, że równie upiornie 

jak niegdyś brzmią słowa ,Jeno sznur". 

• ,.Teatr„ 1994 nr 7-8 
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o roku 1989 zaczęto dowodzić, ie w suwerennym i demokratycznym 

państwie aspirującym do zjednoczonej Europy sztukę Wyspiańskiego jako 

całkowicie przebrzmiałą należy odesłać do lamusa. Przekonywano, iż Wesele 

stało się anachroniczne, gdyż odzwierciedla rzeczywistość w rezultacie wie

lorakich przemian i modernizacji należącą już do przeszłości. Ponadto suge

rowano, ie język jakim przemawiają postaci z Wesela jest niezrozumiały 

podobnie jak pojawiające się w nim historyczne, literackie czy malarskie 

aluzje. W połowie lat dziewięćdziesiątych w jednym z teatrów warszawskich 

powstało nawet Wesele, w którego epilogu lsia jako przedstawicielka mło

dej i pragmatycznej generacji przeganiała ze sceny weselników i widma. 

W zamierzeniu twórców miała to być ostatnia realizacja tej sztuki. Sądzono 

bowiem, ie przypominanie dzieła Wyspiańskiego moie być groźne dla zbio

rowej świadomości. Zakładano więc, ie Wesele działa obezwładniająca jakby 

cała jego recepcja nie świadczyła o czymś przeciwnym, ie właśnie pozwala 

się uwolnić od kompleksów i urazów, swym tragicznym zakończeniem jest 

w stanie wywołać oczyszczenie. 

Teatry jednak nadal wystawiają Wesele, przy tym nie traktują je wyłącznie 

jako klasyczne dzieło polskiej dramaturgii, bo często przenoszą w dzisiejsze 

realia. Sztuka Wyspiańskiego przywoływana jest też nieustannie w publicz

nych debatach. Zwłaszcza utrata złotego rogu i chocholi taniec pozostają 

wymownymi metaforami poniesionych poraiek albo przestrogą przed za

przepaszczeniem szans. Choć bowiem od napisania dramatu minęło ponad 

sto lat nadal moiemy rozpoznawać się w bronowickich weselnikach i dostrze

gać podobieństwa między ich zachowaniami a naszą postawą. Przeżywamy 

przecież jako zbiorowość kryzys tożsamości, a nawet boimy się, iż ją zatraci

my w trakcie przeobraień cywilizacyjnych. W konfrontacji z nowoczesnością 

następuje erozja tradycji, więc odrzucamy ją całkowicie albo staramy się jej 

bronić. Zarazem odczuwamy bolesny rozdźwięk między zmitologizowanymi 

dziejami narodu a zgrzebną i brutalną współczesnością. Postrzegając siebie 
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w duchu mesjanizmu, w roli niewinnej ofiary, usiłujemy zapomnieć o współ

odpowiedzialności za klęski, przejawach zdrady i zbrodniach dokonanych 

przez rodaków. Świadomość społecznej niedojrzałości i przynależności do 

kultur peryferyjnych zmusza do rewizji romantycznych idei i wyobraień. 

• A DAM ZAGAJEWSKI 

Oto cena - niewiellw, prawdę mówiąc - jahą się płaci za 

odzyskanie wolno 'ci. Dawne, gniewne arcydzieła zaczyna 

niepostrzeżenie pokrywać kurz zwykłości. Ale publiczność 

chyba jeszcze tego nie zauważa. Dialogi z Wesela są tak 

dobrze znane, jeszcze ze szkoły, że widzowie uprzedzają 

aktorów i szeptem recytują zbliżające się kwestie. Ten 

szept jest jak zaklęcie.' abyśmy pośród tylu przemian nie 

stracili naszego jedynego bogactwa - tożsamości, pamięci, 

zdolności rozumienia wierszy napisanych przez dawnych 

poetów. 

• List:: Krakowa, .z~szyty Literuckie" Hl91 nr 36 

ie zmien ił się zbytnio układ sił społecznych. Inteligencja nadal sta

nowi znikomą mniejszość, ma poczucie bezsilności i demonstruje zagubienie. 

Traktuje protekcjonalnie czy wręcz pogardliwie potomków niegdysiejszego 

ludu a zarazem się ich lęka. Grupy społeczne o rodowodzie plebejskim go

towe są zdecydowanie bronić swych interesów pod wodzą demagogicznych 

i prymitywnych liderów, bo nie mają zaufania do inteligentów. Niepowodze

nia wspólnych przedsięwzięć rekompensowane są wiarą w cudowne rozwią

zania mające nadejść z zewnątrz. O bok radykalnych przemian doświadczamy 

gwałtownego rozpadu zasad i wartości, niemożności rozwiązania elementar

nych zagadnień i kręcenia się w koło. Zbiorowy triumf zmienia się niepo

strzeienie w katastrofę, a po krótkotrwałej euforii popadamy w rezygnację. 
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Nie trzeba więc wprowadzać do Wesela współczesnych motywów. Wy

starczy wsłuchać się uważnie w rozmowy i zwierzenia postaci, aby odnaleźć 

w nich dzisiejsze niepokoje i rozterki, nadzieje i obawy. 

• JAN PAWEł, Il 

Trzeba, abyśmy postawili sobie pytanie: co nasze poJwlenie 

zrobiło z tym wielkim dziedzictwem? ... Trzeba, abyśmy 

na te pytanie dali odpowiedź. Trzeba według niej układać 

przyszłość, aby się nie okazało, że skarb wiary, nadziei, 

i miłości, k tóry nasi ojcowie ustrzegli w zmaganiach 

i nam przekazali, to pokolenie zatraci uśpione, już nie 

jak w Weselu Wyspiańskiego, snem o wolności, lecz wol

nością samą. 

• Homilia odczytana podcza; tvlszy na Błoniach w Krakowie, I.li czerwca 1999 
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Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: 

DZIAŁ MARKETINGU I IMPRESARIATU 

Kierownik Agata Siwiak 

tel. (71) 316 07 78+79 w godzinach 9:00 - 16:00 

Kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 

11 :00-14:00 i 15:00-19:00. 

Kasa biletowa DUŻA SCENA 

ul. G. Zapolskiej 3, tel. (71) 316 07 80 

Kasa biletowa SCENA KAMERALNA 

ul. Świdnicka 28, tel. (71) 344 62 01 

e-mail: teatrpolski@an.pl 

aktualny repertuar informaqe o przedstawieniach · rezerwatja blletćw 

http://www.teatr.an.pl, teatrpolski@an.pl 

CAi.uu\ 
DoMIMIKAŃSKA 

Sponsorzy 

• 
ful 

WR OCŁ AW PKO BAJ'llK POLSKI 

~ ASCO Sp. z o.o. 
OCHRONA OSÓB I MIENIA 

DZIAŁ ZLECEN: tel. (0-71) 78 20 120 
50-048 Wrocław. ul. Marsz8łl<a J. Pffsudskiego13 

Patroni medialni 

SPÓŁKA AKCYJNA 


