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Geni usz poezji porwał go za włosy ... 

Wesele jest utworem wy1ątkowym , nie tylko w dziejach literatury 
polskią Nie często zdarza si ę, by w dniu prapremiery zasiedli na 
widow ni, wszyscy bohaterow ie dramatu . 

Juz w czas ie trwania prób przeni kały z teatru plotki, jak to pan 
Wyspiańsk i odma lował Kr-aków . W obawie przed skandalem, 
autorow i, który osobi śc ie czuwał nad wszystkimi szczegółami 

przedstawienia, z trudem zdołano wypersfadować , aby „w tekście 

pr-zeznaczonym na afisz", nie um ieszczał osób z imienia 

i nazwiska, ty lko zastąp ił ie ogólnikam i, zamiast „pani Domańska", 
Radczyn i itd„ 

16 marca 1901 r., ku rtyna poszła w górę, a kiedy opadła „. Jedni 
byli oburzen i, inni rozczarow an i, bo nic z tego nie rozumieli. Luqan 

Rydel (Pan Miody) odgrażał się, że „Stasinkowi pyski zb ije" za 
„despekt, jaki Pannie Młodej uczyn ił". Włodzim i erz Tetmajer 

(Gospodarz). zerwał na pewien czas stosunki towarzyskie z autorem. 
Henryk Sienkiewicz, wyc hodząc z teatru stwierdził: „No, albo ja 
jestem grafoman, albo to jest grafoman„." Hrabia Tarnowski 
(ozeniony z Branicką) „dotkn i ęty od zywego" postac ią Braneckrego, 
„po scen ie z Hetmanem wyszedł ostentacyjnie z lozy; później napisał 

i wydał śc i śl e anonimow o parodię Wesela pt. Czyściec Słowackiego ". 

N a życ i u każdej z pr-zedstaw ionych w dramacie postaci, sztuka ta 
odc isn ęła sw oje piętno. N ajbardziej chyba na losach Pepy Singer, 
córki bronow ickiego karczmarza która uwie rzyła, że 1est „poetyczną 

Rache lą " . 

Dzi siaj personalne od nośn ik i maJą tylko znaczenie histo 
ryczno- literackiej plotki. Dla współczesnego w idza twier-dzenie, że 
Dzienn ikar-z to Rudolf Starzew ski, redaktor Czasu - nie mów i nic, 
albo bardzo niewiele. Ale to on jeden, spośród dramatis personae . 
zrozum iał sens owej szczególnej premiery, pisząc: „Niezwykłe to 
gody, któr-e za i zbę mają całą Po l skę . Trwa to Wesele przeszło wiek: 
od Konstytucji Trzeciego Maja popr-zez racławi ckie kosy i krwawe 

noże rezunów, poprzez pańszczyznę 1 złotą h ramotę , poprzez w iece 
i waśnie wyborcze. sąs i edz ki e miedze pól, poprzez nie ufność 

i obojętność , poświęcen i e bez gran ic, bezpłodne porywy ... ". 
Tak to, z banalnego na pozór wydar-zenia towarzysko- · 

matrymon ialnego, zrodzi ło s i ę arcydzie ło, które „wstrząs ało 

sumien iem narodu". 
„Wyspiańsk i b i orąc pióro do r-ę k i - pisał T Boy-Ze l eńs ki w Plotce 

o „ Weselu"- zam i e rzał napisać złośliwy pamfiecik na sw oich 

znaJOmych: w trakcie pisania geniusz poezji porwał go za włosy 
1 ściany branow1ckiego dw or-ku rozszerzyły s i ę - niby nowe 
Soplicowo - w symbol współczesnej Po Is kr". 
Jaka to Polska? - „W tej chacie , w zaklętym dw orze - Piekło gorze. ·· 

Wielka zawartość znaczeniow a, dająca możl iwość w ielu 

interpretaq1 spowodowała , że Weselu poświęcono setki naukow ych 
rozpraw, w których spierano s i ę w nieskończoność o funkqę Zj aw 

w d1-amac1e, znaczenie złotego rogu, chochoła, dyskutowano 
o obrazie przedstawionej rzeczywistośc i i sądzie Wyspiańsk iego nad 
społeczeństwem. 

A Jak „ poczynał sobie z Wyspiańskim " teati-7 

Teatr krakowski, aż do roku 1927 grał Wesele, według w zorca 
prapremiery , z pewnymi oczywiście modyfikacjami. To wytworzyło 
tzw. „galicyjską tradycję", firmowaną nazw1sk1em autora: „on tak 
chciałl" - Tak rodziła się legenda. 

Każda następna inscenizacja, była nie tylko chęcią spróbow an ia 
„swoich s ił na wie lkim tekście " . lecz także próbą zmierzen ia s i ę 

z Wyspiańskim - geniuszem, w ieszczem, twórcą W ielkiej Refor-my 

Teat ralnej w Polsce. 
W 19 15 r. ,.nietradycyjna" 1 „uwspółcześn r ona" rea lizacja Juliusza 

Oste rwy w Teatrze Roz maitości, zrodz i ła tzw. „wzorzec 
w arszawski", który w teatrach m iędzywojennych kon kurował 

z tradycyjnym krakowskim. 
Praw dziwy „w ybuch" rezyserskich eksperymentów „formal

no--ideologicznych", nastąpił dopiero po li w ojnie światowej . 

Poczynając od naszego lubelskiego Wesela , rozwi nął s i ę szczególnie 
w latach sześćdziesiątych, nazwanych w teatrze „epoką rezyserów ". 



Wtedy to powstało słynne pow iedzenie : „nie mogę gr·ać Wesela Jak 

leci, bo by mnie krytycy zjedli" . Wynikało ono nie tylko z r·eżysers ki ch 

tendenq i, ale ta kże z przeświad cze ni a o wy1ątkowośc 1 tego dramatu. 
Obok „szlachetnych prób", mzmowy o Polsce j ęzykiem 

w spókzesnego teatru , odej śc ia od „Cepel11", zdarzały się też 

r·eal izacje uwspółcześn i ani a „dr·amatu na s ilę ". 

Do historii polskiego teatw, przeszly głośn e 1·eal1zacje Adama 
Hanuszkiew icza „z obmtówką w krakow skiej szopie", Li d11 Z amkow 

i Józefa Grudy, w któ1-ych ,.dokonano odejścia od Matejkow skiego 
rodow od u symboli" i te późn i ej sze Stani sława Hebanow sk1ego czy 

Jerzego Grzegorzewskiego. Ale były też Wesela z Chochołem 

u pijaj ącym s ię piw em i wyrastającą w 1ego m iejsce plastikową rózą, 

z Mazur·k1em Dąbmwsk1ego i marszem bohatei-ów w r·adosną 

przyszłość itp .. 
Jak słuszn i e zauwazył jeden z krytyków : „(„.) kr·ęcą się od lat 

pospołu rezyserzy, profesomw ie i krytycy w jednym zaczamw anym 
k r·ęgu Wesela, a z boku stoi imniczn ie uśmiechnięty, smutny autor 

i pr·zeg1-ywa im do tańca 1ak Chochor . 
N a tym polega właśn ie wie l kość arcydziel, że w każdej epoce 

mienią się inną barwą, wydają s i ę jakby dla niej tylko stworzone 

i wywołują złudzen ie , że tei-az właśnie zyskują tę speqalną aktualność. 

Wyspiańsk i wytknął Polakom narodowe w ady, surowo osądz ił 

sobie współczesnych . A my nadal zakładamy ochoczo czapki z pawich 
piór, gubimy złoty róg i tańczymy chochol i taniec. 

Czas zmienia rekw izyty, Wesele trwa. 
Przesłan i em , które zaw sze tkwić powinno u podstaw teat1·u, 

a w odniesieniu do lesela, w inno być niemal obowiązujące, są 

słowa samego Wysp iańskiego . Teatr· ma 

Sl użyć 

N iejako za Zwi erciadło N aturze 

Pokazywać 

Cnocie W lasne JeJ Rysy 
Zlośc i Żywy jej Obraz 

A Światu i D uchowi W ieku 
Postać Ich i P iętno . 
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I my mamy swego Szekspira ... 

29 listopada . Tego dnia , przez całe minione półwiecze, premierą 
Wesela Stanisława Wyspiańskiego obchodzono Jubileusze Państwowego 
li atru 1m. J. O sterwy w Lublinie. Wszystkie kole1ne „-lecia" tej sceny 
'więtowano w roczn icę Wesela z 1944 r. w rez . Jacka Woszczerowicza, 
wystawionego przez Teat1-Wojska Polskiego. 

Tę datę przyjęto za dzień narodzin teatru w wyzwolonej Polsce. 
Zapominając o tym, ze już 12 sierpnia . spędza1ący w ublin1e okupację 
aktorzy. sta ih na lubelskieJ scenie Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej 
w reż . Ireny Ladosiówny. Grupa aktorów, przygotowująca to historyczne 
przedstawienie . przyjęła nazwę Teatru Z rzeszenia Aktorskiego, na cze le, 
którego stanął Józef Klejer. Do chwi li wcielenia go . do zespołu Teatru Wojska 
Polskiego . Z rzeszenie Aktor·skie wystawiło pięć premier. ostatnią Uciekła m1 
przepióreczko S. Zeromskiego -27 października 1944 r. 

Zrozumiale Jest. ze ze względów propagandowych Moralność pani 
Dulskiej i Zrzeszenie Aktorskie przegrywało wówczas z Weselem i Teatrem 
Wojska Polskiego. 

Koleina nieścisłość to fakt, że teatr lubelski, ostał upaństwo viony 
dopiero I 8 sierpni I 949 r., Jako ostatni w kraiu Wówczas to przyjął imię 
Juliusza O sterwy. którego na swojego patrona wybrali sami aktorzy Władze 
zaakceptowały ten wybór. 

Przez cały ten czas, pomijano także milczeniem. całą I 20 l etn i ą historię 

teatru przy ul . N arutowicza . który dz i ała ł nieprzerwanie od 1886 1-. 
To na tej scenie w 1906 r., wystawiono p o r a z p 1 e r w s z y 

w Królestwie Polskim . esele Stanisła a Wyspiańskiego . 

W tym roku minęło I OO lat od chwili tej realizacji . Premie a Wesela 
w 1·ez . Krzysztofa Babickiego. kończy. rozpoczęty premierą Sędziów Rok 
Jubileuszowy I 20-lecia teatru w gmachu, który wznieś l i „ Lublinianie sobie". 

O tym. żeby wystawić w Lublinie, „sensacy1ną no o' ć Wyspiańskiego" . 

zaraz po jeJ krakowsk iej prapremierze, nie było w ogóle mowy. Cenzura 
ca1-ska, nie zezwa l ała na granie dramatu w Królestwie . Dopiero rewolucja 
I 905 r. 1 częściowe zniesienie cenzury p1-ewencyjne1. sprawiły, ze na 
scenach zaboru mogły pojawiać się , dotychczas zakazane „sztuki 
patriotyczne" . 



W czwartek 22 lu t ego 1906 r., na benefis Eugen11 Bogusińsk 1ej. 

zespół dramatyczny Czesława Wiśniewskiego (Ładosia), „wystawił głośną 

sztukę Wyspiańskiego Wesele . Sztuka ta me grana dotychczas w Królestwie. 
niewątpliwie wyp łni salę teatr po brzegi" - anonsowa/a Z iemia Lubelsko 
/nr 25/ Jed nakże cenzura, tak bar·dzo okroiła tekst , że n scenie ujrzano 
tylko fragmenty dramatu. nie pozwalające „na zrozumienie p1-zewodrne1 idei 
utworu". 

Już w marcu Wiśniewski, sięgnął po kolejny d amat Wyspiańskiego, 

Bolesławo Śm10/ego. Tym razem wystawiony niemal w całości utwór. wywarł 
na widzach piorunujące wrażenie . W antrakcie, „wśród porażonej silą 

dramatu pu blicznośc i , dało się słyszeć opinię : - I my mamy swojego 
Szekspira." 

Czesław Wiśniewski . był pierwszym, który wprowadził Wyspiańskiego 
na sceny Królestwa. Warsza a ujrzała „okaleczone p1·zez cenzurę, bez aktu 
111 Wesele", rez. j. Kotarbińskie o, dopiero 12 maja 1906 r. 

Przed rozpoczęciem tego znamiennego dla naszej sceny sezonu, 
w czasie którego, światła ramp ujrzało , wiele sztuk dotych zas zakazanych 
przyszła na świat córka dyrektora i aktorki Jadwigi iśniewskiej: Irena 
Ładosiówna. Po latach „wskrzesicielka teatru w Lublinie", reżyserka 

i aktorka , któ ra stworzyła na tej scenie wiele niezapomnianych kreaqi. 

W półtora roku późni ej , 19 grudnia 1907 r„ po ten „modny 
w teati-ze" 1 „napisany oryginalnie przez Stanisława Wysp1ań kiego utwór". 
s ięgnął Julian Myszkow ski - czym zaskoczył nawet swych najbardziej 
zagorzałych przeciwników. Był to bowiem „wytrawny operetkow 1cz", który 
na literaturę modernistyczną p trzył 1ak na klas czny obiaw schizofrenii, ale 
jak mawiał - teatr to placąca publiczność. więc skoro ..frekwenqa" hce 
oglądaćte „bzdury" trzeba jej je dać . 

To, ze porwał się na Wesele , s i łami operetkowymi , nie miało dla niego 
na1mrnejszego znaczenia, w myś l zasady - chcecie to macie. A dla 
„ wzmocnienia efektu", spektakl pop1-zedz ił jeszcze ustępem 111 cz. Dziadów. 

\Ve:;e le" \VyspiansJ..:iego w tak iem u!o
te niu" i s k róceniu, w jakiem grane j est na 
scenach w Króle st w ie· nie 111oże d ać pojęcia 
nik omu, o isto tnej war tosci tego w paniale· 
g_o życiowego dramatu, w którym UJ~,wnia 
si c: wszystko to co, „ komu w se rcu gra . 

I mimo, że te ulamki twórc zosc· .wielki e
g o poety czyn ią na widzach potężne wra że· 
nie nie wa balbym s ię powied zi eć , że ź l e czy· 
nią' ci, co prz ez przykra iwani e „ W esela " do 

warunków · naszy ch, kr z ywdzą zm arłe· 
.go poetę i w umysłach wi dzów pcizó3tawiają 
. wrażenie czegoś nie pelnego-zagmatwanego. 

P. Mvszkowski przeskakuje od operetki 
do poważńego dra matu, i w tern właśnie le
ży klucz niepowodz ej scenic_znych . . Akt?rzy, 
któr1y zżyli sic: z operetką, nieraz bu~rą rn:tar 
ponad siły, chc ąc sprostać włożonemu na nich 
zadaniu. I dla teg o t o owe straszne braki 1 

.dysonanse, które raziły w „ Lilli W ene<lzil'. ., 1 
.Weselu'". 

\V „ \ \.- e ·etu" na \1·1-ró.i:n i1• ni t: z:i ~t:i r:1n 
n;i grc: z a slu żyl i p. ~ z r rit-; : 1kn g osp ud , rz , 
Mill t> r- p:1ri mlrid1-, Crzrnnl:1 - ks i;idz, T1·zy 
wda1·- dz ienni karz i p:111i Leśniowska -.1 n k o 
Ra r hela. 

,,Zasłynął " także . swoim występem 1 sam dyrekt.or. N a kilka godzin 
przed spektaklem za horował aktor graiący Wernyhorę, Myszkow ski 
postanowił go zastąpić. Zamknął się w garderobie, „po kreślał ile się dało 
i kuł, nic oczywiście me rozumieiąc , wszystko za bzdur przyjmu1ąc". 

W ierzyl w suflera i „ s iłę charakte1yzaqi ", której był mistrzem. Pełen 

królewskiego maiestatuwkroczył na scenę i ... tym. co wydarzyło s ię potem , 
przeszedł w anegdocie do histori i polskiego teatru . „Biała plama" - sufler 
podaje tekst. Myszkowski nic nie słyszy- p1·óbu1e „impro izow ć" , ale nic 
z tego nie wychodzi. Wreszcie machną/wszy ręką, zdjął z szyi złoty róg 
i „swoją prozą" pow1edz1ał : „Masz tu złoty róg , panie Włodzimierzu , psie 
podły, zatrąb w niego , zwołai naród 1 rób, co chcesz" - szerokim 
staropolskim gestem pozegnał oniemiałego Go podarza i godnie zszedł ze 
sceny. „Tak się z rolą trzeba załatwiać w nagłych zastępstwach''. pouczył 

zebrany za ku lisami, osłupiały zespół aktorski . 
N a jednym spektaklu się nie skończyło . Publiczność nadal chciała „to" 

ogi dać. 5 stycznia J 908r. w niedzielę po połudn iu , poemat dramatyczny 
Wyspiańskiego zakończyły „dla ub rw1enia" P1osen Tyrolskie, czy/1 skarb za 
kominem , ope1·etka w I akcie , z życia tyrolskiego muzyka Koschata !) 

„W zasadzie pełny" dramat Wysp1ańsk1ego , z niewielkimi tylko skrótami 
obejrzała lubelska publi czność 4 maja 1908 r., za sprawą teatru 
amatorskiego stowarzyszenia „Światło" . który wystawił Wesele na scenie 
Teatru Zimowego. Ten szeroko reklamowany 1 poprzedzony fachowymi 
komentarzami w prasie spektakl. zrob i ł prawdz iwą furorę. N a ogólne 
żądanie publ iczności powtórzono go jeszcze dwa razy. 



roku 1908 Lublinian ie byli dobrze przygotowani .,do odbioru 
Wyspiańskiego" , Daniel Ś liwick i na łamach Ziemi Lubelskiej , publikował od 
stycznia . kil kudzi es1ęc10-odc1nko y cykl, pt Tl órczość /1terocka St. 
Wyspiańskiego analizując szczególowo wszystkie utwory poety 
i przytaczając obszerne fragmenty wybranych dramatów Cykl ten , 
nakładem Ziemi Lubelskie] u kazał się potem w formie ks1ązkowej. „Kazdy 
inteligent w SWOJeJ biblioteczce winien ją posiadać" -glosiły reklamy. 

Po raz czwarty, a jed nocześnie po raz pierw szy w takim kształcie 1 takim 
wykonaniu, pokazał Wesele Teatr Aleksandra Zelwerowicza z Lodzi, 
podczas oościn nych występów w Lublinie 3-6 czerwca 1 909 r. 
„Powinszanować można p. Zelwero 1czo 1 takiego dobru artystów. 
Zaimponowała nam swą kreaqą przecudowną p Stai-ska, jako Rachela. 
Ta rola stała poza konkursem , po za 1akakolw1ek bądź krytyką. Idealniejszej 
Rachel i sam autor wymarzyć by sobie nie mógł" - pisał zachwycony Amator 
Krytyk Ziemi Lubelskiej . 

W Lublinie - jak stwie rdzała prasa - „ rozwinął się kult Wyspiańskiego 

w daleko większym stopn iu, niż w którymkolwiek innym mieście naszego 
kraju . Wszak to u nas doczekało się Wesele pierwszego przedstawienia 
w K1-ólestw1e , u nas wystawiano Bo/es/owo Śmiałego . lqtwę i fragmenty 
z Wyzwolenia ". 

N ie dziwi, zate fakt, że a Maskaradzie w Harmon11 ( 17.0 I . 191 O) , 
która zgromadziła okola 400 osób „kwiatu Lublina". szczególną uwagę 

zwrócił na siebie kostium „Chochoł (z Wesela), cały w słomę ubrany.( „ .) 
Około 2 godz w nocy sąd , wybrany pośród niezamaskowanej publicznośc i 

(„ .) przyznał nagrody za najładniejszy kostium, mianow icie :„ Makówce 
ponsow j" (złotą broszkę) i „ Chochołowi " (srebrny kubek z napisem 
pamiątkowym)". 

Bez rozgłosu „naleznego takiemu dziełu " Towarzyszyło Udziałowe 

Artystów D ramatycznych , dzie rżawiące teatr w sez . 19 I li 12 , 
2 1 paź dz iernika 1 911 r. „od egrało Wesele w arunkach 
umożliwiających uczestnictwo w prawdz1we1 artystycznej uczcie bardzo 
szerokim sferom publicznośc i i młodzieży, mianowicie na popularnym 
przedstawieniu po cenach znizonych". „Doskonale odegrane i bardzo 
dobrze wystawione Wesele" grano przez trzy dni z rzędu, przy wypełnionej 

sali. 
,,Nie w iem czy rezysena obecnego teatru - donos i ł Kuner nr 244 - przy 

wyborze Wesela na przedstawienie popularnie, nie kierowała się zupełnie 
słuszną złośliwością tj. czy nre chciała z zupełną ś 1adomośc ią zaznaczyć, 

że Wesele 1est odpowiedniejszą strawą duchową dla szerokich mas, niż dla 
tzw „intel igencji ', ta bowiem z całym pietyzmem 1 poś 1ęcen1ern się 

uprawia kult muzy podkasanej i sztuki dramatycznej w rodzaiu Papy i Bęben 
(, .. )W dziedzinie nieziszczalnych marzeń pozostaje obecność „1ntel1genta" 
na sztuce powaznej albowiem nre masz takiej mocy, która by wyrwać 
zdołała „inteligenta " z obj ę ć zielonego stolika 1 rozkoszy domowego 
zacisza''. j eśl i chodzi o wykonawców, ,. na pie1w szy plan bezwarunkowo 
wybil i s ię ,. panna Nynkowska (Panna Młoda) , p. Dąbrowski (Czepiec) 

i p Wagner- (Dziennikarz) . Za to Stańczyk . „ postać tak azna dramacie 
wypadła bardzo źle . P Proszowski , a11ysta o dużych zdolnościach , 

stanow czo nre powinien nigdy brać ro li tragicznej, jego organ głosu na to 
stanow czo nie pozwala .(. .. ). 

W oągu calego sezonu, spektakl powtórzono jeszcze kilkakrotnie i przy 
kazdym Jego wznow1enru pras wyrażała .. słowa prawdziwej wdz ięczności 

dla reżyserii " Henryka Halickiego . 

Po raz p1eiwszy „w pelnym tekście , bez określe' cenzury" wystawiono 

Wesele dopiero na inauguraqę sezonu zimow ego 19 15/1 6. Był to czas 
szczególny, trwala I WOJna, więc o pracach „ nad tym wymownym dziełem " 

info rmow ano publiczność na b1eząco . 

Do prób przystąpiono w połowie września . „próby idą zwawo -

donoszono 28 września- pod kierunkiem dyrektora Halickiego . Dyrektor 
nie szczędzi kosztów anr pracy 1 przygotowuje nową dekorację 1 wyst wę". 

W reszcie w sobotę 2 października 1915 r. na benefis Heleny 
Święock i e j . z udziałem calego towarzystwa odegrano „przewspaniale 

Wesele , natchnionego poety dramaturga (. .. ) utwór iskrzący s ię 

praw dziwym talentem , głęboki w treści , pyszny w stylu . świetny 

w inscenizaqi 1 kolorycie , silny we wrazeniu jakie wywiera na słuchaczach " . 

Sala wypełn iona była po brzegi. gdyż .,pokup na bilety szedł niezwykle 
raźno 

Nowz:i dekoreicja 
izby włościańskiej z pulapem, melo
w11n11 przez p. Waligórskiego, obrazy 
przybieraj!lte _jej ściz:iny, skrzynia ma
low11n11 we wrzorzyste desenie, c1Jle 
umeblowanie I rekwizyty zostaly za
stosowane możliwie dokładnie do 
wskezówek genj11lnego 11utor11, o ile 
to dz:ilo sli: osiągnąć w ntJszych Wll· 

runktJch, I stworzyły tło pełne n11-
stroju. 

Reźyserj11, któr~ prow 11<blt p. 
Halicki według scenarj usza wz:irsuw· 
sklego , okazale sli: bardzo stararnQ. 
Zmieny o sób na scenie p rzechodziły 
jedna 111 drug11 bez pa.uz, muxyk1 
za sen~, odgłosy tupotania nóg ta
neczników i gwaru izby tanecznej 
wywier•ly wreżenie , że tam za 
drzwiami nepr11wd~ ro zochocone pa
ry wywijaj~ raz po raz .do okola " . 



Role byty dobrze umia ne, co jest j uż 
z11slug11 samych artystów, którzy w 
te rn iposób wy kaza li swój pietyz m 
dl.a przeplc:knego i podniosłego u -
tworu. 

Gr•no • Wesele" , n11 ogól bior11c, 
dobrze, sce ny przesuw11ly sic: przed 
ocze rni widzów gladko I w miar~ roz
woju dramatu potc:gow11ly nastrój. 

P Św i i:clck11, beneflumtk11, owe · 
cyjn ie zarzucom1 kwlat1mi w drugim 

11kcie, wyst~pił11 jako subtelna R11· 
cheł11 , tr11 ktu jqc te: role: z dużym 
podkle-dem liryzmu./ . . . / 

Wystawie nie • Wesela" n a leży 
pcl i czy ć' dyrektorowi Ha li cki em u za 
zas ł u gc:. gdyi sztuk11 ta d11je na praw· 
dę podn ic.s ł.: wra żenie i pobudza do 
wni knii:ci a w sie bie, do zut11 nowie · 
nl11 sic: , że . panow ie dużoby ju z mo· 
gli 1Dle ć, ino oni nie chcom eh ciec• . . 

19 lutego 191 8 r. zespół dramatyczny pod kie1·unk1em Edmunda 
Rygiera „wystawił po raz pierwszy w sezonie , nieśmiertelny poemat 
dramatyczny Wyspiańskiego" . W roh Poety wystąpił goś in nie artysta sceny 
lwowskiej, syn dyrektora, Jerzy Rygier. „Wspaniały dramat Wysp1ańsk1ego , 

który zapełnił teatr wytworną publicznością" - odegrano ,.po raz wtóry" dnia 
następnego i powtórzono go kilkakrotnie w marcu. bowiem „stale zapełnia 

teatr widzami, łaknącym i pod n rosłych wrażeń ". 
14 grudnia 1919 r. Z . Artystó Scen Polskich, ogłos ił „Dniem aktora 

dla żołnierza " „W całym kraju we wszystkich teatrach, kinematografach, 
cukierniach 1 restauraqach wykonywane będą produkqe artystyczne . 1ako 
ofiara artystów, którzy ten sposób pragną zebrać. mozliwre 1ak na1w1ększą 

sumę gros rwa na ten piękny cel ( ... ) 1akim jest osłodzenie zołn ierski eJ doli ". 
Lubelscy artyści nie szczędzili starań 1 zachodów. aby KrakovvskJe Wesele 
i Lata1qcy Kabaret zachwyciły publiczność. „ Krako1NSkim Weselu , któ r·e 
przejezdżać będzie przez ulice miasta w d .;óch przybranych wstążkami 
i kwieciem w oz eh, pr ew1ną się wszystk ie postacie z Wesela 
Wyspiańskiego w barwnych kostiumach" . „Weselne postaci" odwiedzały 
cukiernie 1 restauracje, .. obdzielając zgromadzonych dowopnem1 słowy. 

Rej wodziła c1ętomowa p. Zielińska , śpiewając m. 1n: 

Przed laty śpiewał mu Wyspiański 
ze ostał mu 1eno sznur 
Wybuch/a wojna. przyszedł pasek 
I chłop ma znowu „złota wói ". 

To me ten dawny biedny lud 
To dzisiaj sqjuz „pony" 
Co za sprzedane drogo zboze 
KupujQ ,,fortyp1any". ąd ... itp . 

„ Dzięki Wyspiańskiemu" lubelscy artyśo zebrali 15 984 Koron, 694 MK. 
ł 18 rubli 1 75 fen. Pieniądze. które napłynęły z całe] Polski, złożone zostały 
przez centralę ZASP „osobiście na ręce Naczelnika Państwa do 1ego 
dyspozyqi" . 

TR M5EJS I. TEATR IEJSKl. j 
OTWARCIE SE Z O N U 1922 / 23 r. 

w Sobotę, dD. 16 wrzełnia 41~5 

t w 3 aktach WESELE" St. Wyspiańskiego . " , otwarta od god1. 10 rano do 2 popołudniu i od godz. 4 do 8 wieczor. 

Wesele , stało 1ę „dobrym dramatem. na 1nauguraqę teatralnych 
sezonów" . 16 wrześn ia 1922 r„ dyrektor Grodnicki rozpocząl nim. 
kolejny sezon swei dyrekcj i „jeneralna próba(. .. ) wypadła wprost świetnie, 
tak pod wzgędem gry artystó , jak cha1·akterystyk1. kost1umó 1 dekoraq i" . 
Spektakl w reżyserii Władysława Lenczewskiego , z deko ·aq ami 
W Makojnika i M. Kostenki, wypad! „nader pomyśln ie ( ... )w inscenizacji 
w iernie za tradyqą awe lską podążał " . Chw !ono W Lenczewskiego, który 
„oprócz trudów reżyserii da1 doskonałą postać Dziennikarza . (. .. ) 
Krokow ski, zaś w rol i Stańczyka wniósł ze sobą duzo kultury 1 dobrą, 

niezawodną dykqę Chwilami widziało się Rolanda i Rozmaitości" . „Rachel 
i Gospodyni, stały na poziomie". W umie spektakl był „ dużym sukcesem 
reżyserii ". ,.Premiera sprawiła ucztę duchową, w1dow1sko m bilo wrażenie 

zgoła nie prowincjonalnego". 
D udziestolecie śmierc i Wyspia 'skiego, uczcił lubelski Teatr Miejski 

I 3 stycznia I 928 r. Wieczorem u czci ... w czasie którego Njstawiono 
Sędziów 1 fragmenty dramatów m.in. Wesela. Całość 1·eżysernwai 

S. Dąbrowsk i . 

,,Z es la o d egrać mian o dia log pomiędzy Stań czy kiem 

i D ziennikarzem; całość dla siebie samej logicznie wystarczaj cą . 

Tymczasem niezgrabna ręka r zysera, doczepiła jakby powrozem spotkanie 
s i ę Widma z Marys i ą . Po co? pytamy( ... ) Obie postacie zupełn ie 

nieprzygotowane , nie wiedziały nawet, jak s ię poruszać na scenie 
1 w ostatnim momencie, dla uniknięci katastrofy w sposób drastyczny 
kierowane były rozkazami budki suflerskiej. ( ... ) Scenę Stańczyka 

z Dziennikarzem, zupełnie zepsuł p. Zborowski, graiąc bez wyrazu , bez 
myśli . bez dykqi a podjął się tej rol i chyba tylko dlatego. że był do niej p1·zed 
25-ciu laty „przygotowany". Ta zamieszczona w Glosie Lub nr 15, recenz1a , 
była najostrze1szą krytyką, wszystkich lubelskich Wes I. 

I 6 lipca I 928 r., obszerne fragmenty z , esela pokazano n uroczystym 
„Obchodzie ku uczczeniu przywrócenia G . Sląska ziemiom Polski ". 



11 wrz eś nia 1 931 r. Weselem w 1·ez . Henryka Barwińskiego 
1 dekoracjach Z. Balk1 - zainaugurował sezon sw ojej dyrekcji Leonia 
Barwińska. „Wesele zostało wystawione bardzo starannie i z wielkim 
nakładem jak najlepszych chęci w e ekto nej i barwnej szacie dekoracyjnej. 
Bardzo dobrze wypadło w akcie li „zjawienie się osób dramatu . Wszyscy 
grający stanę li na wysokośc i zadania, stwarzając całość naprawdę godną 

w idzenia . Na pierwszy plan wysunęli się p. j . Zagrobska (Rachel), 
p. Wac!awsk1 (Gospodarz) i p. K. Przybysz (Poeta)" . 

29 listopada 1944 r. - to dzień p1·emiery „naJslynniejszego" 
lubelskiego eselo Początkowa obsada ulegała w trakcie prób ciągłym 

zmianom, do teatru zgłaszal i się stale now i aktorzy 1 tak np. obsadzony we 
wrześniu w roli Dziennikarza, adepl Zygmunt Kałużyński, przekazał rolę 

Józefow i Maliszewskiemu. 3 1 paźdz1ern1ka ., przyjechała do Lublina 
mlodz1ezJan Świde rski , CzesławWoH jko , Hal ina Kossobudzka". 

Wreszcie o godz . 1430, z uwagi na godzinę policyjną , kurtyna poszla 
w gór·ę. „( ... )Akto1·zy nie mogli grać. Płaka l i . I na widowni słychać było płacz . 

Cała idownia stała długo nie klaszcząc. Dla wielu obec ych było to 
pierwsze przedstawienie teatralne po wojnie." 

Zygmunt Kaluzyńsk1, który od początku ś ledził próby, pi sał w owej 
Epoc nr I /1 945 że t rudno jest oce nić „w paru słowach wysiłek aktor·ów 
(. .. ) Postaci ujęte są wieloznacznie, obfitują w odcienie trudne do objęcia 

w paru zdaniach ( „ .) Sceny Poety z Rachelą i Maryną należały do 
najp i ękniejszych fragmentów przedst ienia (. .. ) Pan Malis ewski n dal 
Dziennikarzowi si lny wyraz w scen ie ze Stańczykiem - odmiennie niż robiło 
s i ę to tr dycyjnie („. ) Stańczyk Woszczemw1cza , nie miał nrc z gory czy 
błazna ( ... ); monumentaln zamknięty w sobie, wyrzucał straszliwie 
oskarżenia ze wzrastającą siłą eksplozji , aż do chrapl iwego, po ardliwego 
krzyku ." 

Krytyczn ie oce nrł spektakl A Pulianowsl i w Rzeczypospolite; (nr I I 8). 
Br·akowało mu „specyficznego podniecenia, I p1darnieJ mówiąc alkohol ". 
Raziły go „niekonsekw encje w postępOI." aniu" Gospodarza, nie podoba! 
mu s ię Pan Młody „Główny trud Woszczerow icza jako kierującego 

spektaklem, polegał zdaje srę na wyciąganiu ról młodzieży i tu tkwi jego 
glówny sukces . To co wydobyto z Panny Młodej . J aś ka . Racheli , Kaspra. 
Czepca -- mówi Jak naj lepiej 1 o mistrzu i o materiale ". Z ś Woszczerowicz 
w roli Stańczyka „trzymał się hnii górującej w przedstawieniu : zamknął 

postać w zmonumentalizowanym geście, był raczej budZc1elem sumień niż 
błaznem szyde rcą " . 
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Rezysers szkic sytuacy1ny jacka Woszczerow,cza do Wesct z 1944 r. 
Władysław Krasnowieck1 (Gospodarz) ' Jacek o;;zoerowicz (Stańczy ) 

w rysun uch Jana Marcina Szancera 

Projekt scenografii Jerzego Torończyka do \!\.~seta z 1964 r 
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Istotnym novum tego spektaklu, było rozwiązanie przestrzenne 
autorstwa St Te1ssey1-e. odbiegające od dotychczasowych scenografii . 
DekoraCJa była bardzo uproszczona. scena pr-awie pusta. „bez stolu 
ustawionego centralnie", bez MateJOWSkich litogr-afii na ścianach - „l i czył s ię 

autor i problem ". 

Ale na1w1ększą innowacją tego spektaklu była muzyka Aleksandra 
Barchacza . W końcową melodię „M ia łeś chamie .„. w komponow al on 
dźwięki zołniersk iej pobudki. „G.os trąbki sugerowal przezwycięzenie 

marazmu narado ego, w prow adza! akcent nadziei . (. „). N a w arstwie 
ideowej spektaklu „na1bardz1e1 zawazyło światło w finale . j as ności , które 
ob l ały scenę . wspomagały bow iem dźw1ę k 1 żołniers k i ej pobudki" . 

ostatnich dniach czerwca 1946 r.. odbył się Popis uczniów 
Lubelskiego Studia D ramatycznego , pod kierownictwem Karo la 
Borowskiego. Wś1·ód szeregu wybranych scen z różnych dramatów. 
znalazła s i ę także scena Marysia - W idmo z Wesela w reż . Gustawy 
Błońskiej. Wystąpili w nieJ Z ofia Stefańska i Wiesław Michnikowski. 

XX lecie Państwowego Teatru 1m . J. O sterwy w Lublinie, obchodzono 
uroczystą premierą Wesela , 28 listopada 1964 r. w rezyseru Z ofii 

Modo:e skiej i dekoracjach JerL:ego Torończyka (asystenta S. Teisseyre 
w 1944 1·. ). „Reżysena poszła w kierunku pisała W Korneluk na lamach 
Sztandaru Ludu - maksymalnej prostoty 1 czytelnośc i utworu z myślą 

udostępnian ia go w idzowi nawet mało zaaw ansowanemu w literackim 
abecadle. Biorąc to pod uwagę . s ł uszne wydają s ię s kreśle nia niektóry ch 
bardzo charakte1y stycznych scen aktu li z udziałem Hetmana i Upiora , gdyż 
w tradycyjnej konwencj i (obranej tu świadom i e) obie w spomniane O soby 
D ramatu byłyby trudne do p rzyjęc ia . (.. ) W przedstawieniu ( .. ) tempo jest 
bar·dzo dobre . wydaje s i ę nawet, ze dbałość o wartki tok akqi zac i ązyła na 
sposobie prowadzenia dialogów. Za mało tu miejsca na delektowanie się 
grą słów i półsłówek (. „) Aktorzy wypowiadaj ą svvoje kw estie jakby 
w pośpiechu , nie troszcząc s i ę częstokroć o melodykę wiersza , 
wypauzowan ie i odpowiednie spo1ntowan1e sceny". OceniaJac spektakl od 
strony aktorskiej recenzentka stwie rdz iła, że „n ie ma tu \N1e lk1ch kreacji" ale 
jest „kil ka udanych , t rafn ie nak r-eślonych postaci" jak Żyd Uer·zy Fit io), 
Radczyni (Eleonora O ssow ska), Maryna (Z ofia Stefańska) , Rachel (Maria 
Szczechów na) , Jasiek (Kaz1 m1erz Siedlecki) 1 Czepiec (Wł. W iszniewski) . 

Za Kulisami Wesele 64 , znane jest i pamiętane prL:ede w szystkim, dzię k i 

„anegdocie" , która przeszła do historn naszej sceny. Na jednym ze spekt akli 



w scenie , w któr·ej Zyd, zachwala zalety swojej córki mówiąc: 
- Mo10 córko. to kobito 
o 1est panno modern, całkiem. 
jakie tylkoksiqżk1 sq to czyta . 
o 1 o as to gmeoe walkiem. 

Pan Miody i zdumieni widzowie usłysze l i „nowy" tekst Wysp iańsk iego : 
-Mo10 córka .. ciołkiem , walkiem 
oo/klem walkiem. wa '1em ciałkiem 

Tak „cialkuiac i wałkując" J. Fit10 nie miał zamiaru zejść ze sceny, pe łen wiary, 
ze w pewnym momencie „otwm-zy mu się klapka" 1 poleci dalej 
Wysp iańs kim . Sytuację u ratowała . wys u ni ęta zza kulis czarna rę ka Ks iędza, 
który wciągn ął Żyda za kulisy 

jednym z punktów, umczystych obchodów czterdziestoleoa teatru -
obok sesji naukowej, odsłon ięc ia tablicy pamiątkowej A Zelwerowicza na 
domu w któ1ym s i ę urodz i ł , spektaklu Zemsty z udziałem Jana Świders kiego 
- była oczywiście premiera I esela. 

29 listopada 1984 r. o godz . 14.JO , tak jak przed czterdziestu laty, 
mzpoczęto spektakl. który zaszczyc i ły swoją obecnością panie Leokadia 
Wysp iańska . synowa poety i wnuczka Dorota Wyspiańska - Zapędowska 
a także wykonawcy pierw szego powownnego Wesela . Po r-az pierwszy po 
czterdziestu latach spotkali si ę wówczas w Lublinie: Sabina Chromińs ka 
(lsia) , Halina Kossobudzka (Rachel), Maria Chodecka (Marysia), Irena 
Krasnowiecka (Haneczka) i Jul iusz Przybylski (Czarny Ryce!'z). 

Spektakl w rezyserii Ignacego Gogolewskiego ze scenog r·afi ą Jerzego 
Gorazdowskiego i muzyką Waldemara Kazaneckiego , napewno jeszcze 
wielu z Państwa pamięta. Rozgrywa/ się on na p1·aw1e pustej scenie. 
wypełnionej tylko ci ężarem belek stropowych. wystaj ących poza przestrzeń 
sceny, z napisem ,AD. I 900". 

Na scenę schodkami z w idowni wchodz ił Dziennikarz , zam ślał się 

p1·zez eh il ę . po cz m otwiera! drzwi do tanecznej izby s kąd buchała 

muzyka, gwar i św iatło a on stał zapatrzony, zamyślony, zasłu c hany, po czym 
siada/w fotelu ,,I wiadomo już. ze cała ta gromada to wese le, które za chwi lę 

zacznie s i ę prze lewać do przytaneczneJ izby, będzie wido iskiem 
zbudowanym na jego spostr·zegawczośc1 i obserwacjach, albo może tylko 
będz ie wytworem i ego wyobraźni i marzeń " - Kameno nr 2/85. 

Wielu aktorów, których zobaczycie dz i ś Państwo na scenie grało w tym 
spektaklu jer·zy Rogalski wówczas (Pan Miody), Hanna Pater· (Panna M!oda), 
Joanna Mor·awska (Marysia) , Henryk Sob1echart (Poeta), Piotr Wysocki 
(Dziennikarz, Nos). Barbar·a W m now ska (Maryna) , Włodz1m1e rz 

Wiszniewski (Czepiec), Jadwiga J arm uł (Klim1na), Wo1c1ech Dobmw olsk1 
(Staszek), Grażyna Jakubecka (Haneczka) , N ina Skoluba (Rachel). 

a.n 

Wykonawcy Wesela z 1944 r„ w otoczeniu zespołu Teatru 1m J. Osterwy 
29. ll 1984r 



Joanna Laskowska (Rachel), Roman Kruczkowski (Zyd) 

Barbara Kałużna (Maryna), Grazyna Jakubecka (Radczyni) 

Wojciech Dobrowolski (Wojtek), Teresa Filarska (Marysia). 
HenryK Sobiechart (Gospodarz) 

Tomasz Kobiela (Chochoł) 

Jolanta Rychlowska (Gospodyni) . 
Jacek Tomasik . autor chon~~ografii 1 ruchu scenicznego do spektaklu 



Osoby Ksiądz Andrzej Redosz 

Zosia Karina Grabowska 

Gospodarz Henryk Sobiechart 
Haneczka Anna Brulińska 

Pan Miody Szymon Sędrowski 
Czepcow a Anna Torończyk 

Marysia Teresa Filarska 
Kasia Anna Zawiślak 

Ojciec Jan Wojciech Krzyszczak 
Rachel Joanna Laskowska 

jasiek Aleksander Fiałek 
lsia xxx 

Poeta Krzysztof Olchawa 

N os Andrzej Golejewski 

Maryna 
Monika Babicka Osoby dramatu 

Barbara Kałużna 

Radczyni Grażyna Jakubecka 
Chochoł , \M dmo, Upiór Tomasz Kobiela 

Czepiec Jerzy Rogalski Stańczyk Witold Kopeć 

Kl imina Jadwiga Jarmuł Rycerz Czarny Jerzy Kurczuk 

Kasper I Staszek Bartosz Mazur Hetman Tomasz Bielawiec 

Zyd Roman Kruczkowski Orszak Hetmana Jolanta Deszcz-Pudzianowska, 

Kuba I Muzykant Artur Kocięcki (chór) Joanna Morawska 

Gospodyn i Jolanta Rychłowska Anna Nowak 

Panna Młoda Magdalena Sztejman -Lipowska Hanna Pater 

Wojtek Wojciech Dobrowolski 
Nina Skołuba-Uryga 

Dziad Piotr Wysocki 
Barbara Wronowska 

Dziennikarz Jacek Król Wernyhora Włodzimierz Wiszniewski 



W programie wykorzystano materiały pochodzące z Archiwum 

Teatru 1m. Juliusza Osterwy w Lublinie . 

Zdięc1a z prób - I ona Burdzanowska 

Redakqa programu: Anna Nowak ZE ZBJ @Rib ultidruk SA. 

Instytutu re ..... ralneg-.1 

Teatr 1m. Juliusza Osterwy 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza I 

tel. O 81 532 42 44, fax O 81 532 07 27 
e-mail : 1nfo@teatrosterwy.pl 

Biuro Organizacji i Reklamy 

kierown ik - Ewa Szeloch 
tel. 081 532 44 36 
fax O 81 4 63 86 50 

poni edziałek- piątek w godz. 8.00-16.00 

e-mai l: bi uro@teatrosterwy.pl 

kasa biletowa 
czynna od pon i edz iałku do soboty w godz. 12.00-19 .00 

w ni edzi el ę w godz. 16.00-19.00 
tel. o 81 532 42 44 w . 354 

repertuar teatru w Internecie 
http://www.teatrosterwy.pl 

sprzedaż biletów w Internecie 
www.eBilet. pl 

kierownik techniczny 
brygadziśo pracowni : 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 

stolarskiej 
plastycznej 

elektrycznej 
akustycznej 
fryzjerskiej 

brygadzista garderobianych 
perukarnia 

pracownia ślusarska 
rekwizytorzy 

brygadier sceny 
światło 

dźwięk 

Kazimierz Stępniewski 

Elzb1eta Parado ska 
Maria Paczkowska 
Manusz Orpik 
Dominik Tkaczyk 
Edward C1echońsk1 
Krzysztof Duński 

Bożena Myszak 
Adelajda Baranowska 
Jadwiga Pietrzak 
Eligiusz Skrzypek 
Tomasz Bujak 
Rafał Stępn iewski 

Andrzej Gawrońsk i 

Andrzej Bili ński 

Edward Ciechańs ki 

Leszek Krzyżanowski 
Jan Witkowski 
Janusz Cieś li k 

Krzysztof Duński 



Naj b liższa premiera 

Ódón von Horvath 

Opowieści Lasku Wiedeńskiego 

luty 2007 

W przygotowa niu 

Mi chał Bałucki 

N iewolnice z Pipidówki 

marzec 2007 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania . filmowania 
i nagrywania dźwięku 

W idzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposazony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących . · 

Cena 7 zł 


