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We.scle wysLztwionc w lubclskillr'l'catrzc illt Ju]iusza Ostcrwy dll uczcze-
nia sctrlcj rocznicy śtnicrci ;.locty i l2()-|ccia istllicllia tc.j seclly rlraz'rlrtprz,c,J,-
pl.ożtl Iloku StallisIawa Wyspiariskicgo' kttirylll 2()()7 z.clstaI ogloszon1,..jcst
inlcresuji1cylu przec|sięwzięcicIll. Rczyser widorviska Kr.z;'.71n1. Babicki
wnikIiwic oc|czyt;tI tckst i uczyIliI wielc. all1,ślll1i tltogli rr, llillr ot|naIcŹć
swojc wlasnc problcnly. Zlubil to jcdllak bcz powicl-zchowncgo aktuaJizo
wania. Nie nla tu Lelc|on(lw ktllltćlrkowych. teczck. dzins<jw czy Iaptopćlrt'
Subte Illość zastos<lwanyclt śrot|ktiw wyritztt sprltwiIa. zc 1lrl prcltlicrze rlt|c-
zwIrly się gIosy. jakllby btilkltl tlttl 1ltltllyslu tlrt tlt|czytatlic dl-itlllattl z tlzi-
sic.jszcj 1lcrs;lckty..lvy.'l.ylllczasoltl tv zalllyś|e illscctlizacyjllyIn widać tro-
skę o llawiązanic |:orespolldelrc ji zc wspólczesnynl odbiol.cą.

Punktcrn wyjścilr Lcj konccpc.ji .jcst niurrysl nad rcccpcją Wesela w l.óżnych
okrcsach historycznych. Wszak illllc trcści ekscyklwaly tLlz po ptilprellrie-
l.zc, kicdy plotkanki charaklct dzieła nlógl statltlr,r,ić o jego sensacyjności'
poclczas gdy dz-isirrj aspckt ttlwarzyski sprclu'aclz,a się raczcj do powtó|ki Z (c-
lnlllu,,() gcnczic tl[!V()|.|.l''' A przctle wszystkiln zlllicttia się clltrlc'jir. z.jaką
odczyttrjcllly trcśe i nitrtldowc. Kiedy tracillry llicpoclIcgly b1't aIbo.jcgo ist-
nienie .jcst zagroź-onc' wycz-uIcnie na .,s])ra\Ą.ę'' wpisirui1 r;r' llzc.iela rośnic.
Millo iż dziclo tna wy|Iowę oskarżycielskr1 prlcl adrcscnl róŻrlych grt|lr, to
.jednak eksponuje się w nint potrzcbę tlswoborlzcttia o'icz'yz,l'ly. Jtlż sitllr wy-
raz tęskIl()ty za wtlIlrościi1 stirjc się l.tlc|za.jcltI patliotycztlcgtl a;lcItl. Z lliego
zttś wyp|ywlr ic|ca ;lrlroztlluicrlia się 1ltlllird 1lodziaIallli i z.iedlltlczclria wysil-
ków' Kicdy Wyspialiski oc|daI tla scellą srvtljc c|zicło' kt<ircgtr akcię r,l,yraŹnie
datowa|: ,,rzeczt|zie.jcsię w |()kt| tysiąc dZicwięćsctllylll'', tlicwoIir 1lrlgl-ążala
l'olaków w bóIu. Wszystko. c<l się wii1zało z nlyśIą lric;ltld|c.qlrlścitlwą z<|a-
wa|o się istotne o.jczyzlla b;'Iir wielkirll i świętyln obowiązkielrr. Tylllczir-
senl jesteśmy w picrwszej dckadzic XXl wieku, żyjcIny w rvo|llyllr. c|elllo-
kratycznynl kraju, przed nanli zupelrrie iunc wyzwaltia.

Sk<lr<l tak r-t,icle treści dritltlatu stl-ltciItl t||a lllls ztlitczctlic cllltlcjtlllltIllc'
ltttlztla by za1lytać. z.jakich;lcltvtlcltirv witrto icszczc po rric'qo sięgirć c||a
jego |brnltrlllc.j trrclc|y, dIa histcrrycz'nego aspcktu.l Illsccllizittor ztla|azI illną
odpowicdŹ, któr-ej nic trdzielil naln wprost, a jcdynie na;lrowadzit na jcj
trop kilkoma decyz.janli artystycznylni, którc daly |la|ll szanSę przelnyśle-
nia wlasnych doświadczeń spoIeczno.politycznych. Niewola naroclorva nlir
tu slatus okoIicznos.ci sklalliirjące j do konsoIiclac.ji spclIcczncj i zt-ywLt przc.
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ciw zastarlc.j sytuacji. Dzięki telrltr oLrzylna|iśrlly llloŻli''vość przcślctlz-crtia
trrechallizlllów życia spoIecznego. Wsz,ak lnarrry za sobą szko|ę ctlllt[ll.orvi'
cza i Mrozka' słuchanly.|ynlochowicza, ktćtry pokaz-tlje. żc z każdcgtl lnclże
zrobić polilyka. Dzisierj przywó<.lcy nic wydrr.ją nanl się.juz tyIko ltlttchlrit>
nyrrri ideowcalrii, a|e często produktallli socjotcchniki l nie lllrlzcrlry .iuz
uniknąć Irakładania te.i optyki lltr podręcznikową wicc|zę o bohatcracll.

Tę linię interprctacyjną wsparła decyzja nżrtury es(ctyczlrcj _ r.r.zygnacja
z eksponowanizr ludowości, której zwyk|iśrTy się tu s;lodz-iew:rć. |>rzcciei
Wesele |o ,,rozedtgany obraz tltkany ze światIa i bar.w'' _jak lla1risiut<l w pcw.
nej recenzji z fillnu Wajdy (to sfbrrrlulowanie spopr.llaryzowalo się potcrrl
jako tenlat lekcji). Zatcm takie wyobr.ażellie .jcgo ksz.talttr sta|o się llicI-tlaI

powszechne. Tyrnczasont na lubclskicj sccnic nic ltta szalcristwit koloru
i nruzyki ,'na po|ską ntrtę'.. Babicki okie|zlta| lb|klor, zrlstawiirjąc z,ir|edrvic

cytaty w sferze wizualnej i akustyczlrej. Male e|etncnty |trdowości w ko.
stiumach, niczym irJentylikatory pozwalają już na piel.wszy rzutu tlka zi-
dentyfikować postać.

Scena tonie w pó|nroku. Wnętrze ,,świet|icy'' nienlal puste. Ccntralnyln
sprzętem jest empirowy stolik. Przy niIn siadają pary rozmówców i nie-
spiesznie konwersują. Tylko od czasu do czasu zza kulis z gwaltowną clyna-
lniką wytacza się weselny tlulrr. Ciclnlrc sylwetki nlpiertrją ku środkowi
sceny, zakłócając porządek spotkania pojedynczych osób, aby po chwili
równie nagle się wycofać. lch ruchy są przesadzone, odrealnione, zapanlię.
ta|e. Kiedy znikają, pozostaje świadonrość poszerzotrcj przestrzclri, gdzie
szaleje nie wiadorro do czego zdolny tlurn.

1b rozwiązrilr ie takźe korcspolld uj c z, ltaszylll i przyz,wycza.jc lr i lt l ll i w s pr''
sobie odbier.arlia rzeczywistości: skupia [lwagę lla 

',grrtlających 
gIowac|l'..

Ci, którzy clrcą nas porwać do wspólnej sprawy _ c7-y to w zakl.esic r.ozwią-
z-ań spolecznych' po|itycznych czy tcż posunięć bardzic.j osobistych. to przc-
ciezlrvJz'ie występujący do katrrer' Dyskus.ja o przyszlości kraju kojarzy się
ze stucliem telewizyjnyrrl. Przerztlcalrry kanały, a na każdynl debata. Tak
więc przywykliślny do rzeczywistości zapośredniczoncj przez ekrany teIe-

wizorów. Do tlczestrrictwŹr pozornego, bowiem bierrrio patrzynry i s|ucha-
nry. co myślą i mówią inni'

Zatem akt pierwszy - spoleczno.obyczajowy _ pokazuje nanl .,w co grają
ludzie?'', by t:iyć sfonnułowania Erica Beme,a' speciaIisty od psychologii
stosullków nriędzyludzkich. l przygląda.jąc się kolcjnyrlr strategiollr bcz trtl.
du rozpoztrajellry odwicczny arsenał gier we wzajetrtlryclr reIacjach. W t1,ch

Iudzie nie zlnieniają się tak bardzo.
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Alc.iLlz ak|- c|tLlgi lltll hilsIo wywtlIltwcz-c: ,'jak Ltl się rclbi?., zclry się.r:nąć
po gIośtly ostatjlio l.i]lll Mar.ceIir l-t,lziliskiego. Wyspiar1ski dokonal roz-ra-
clrunku z llli[aItri koliclr XIX rv. Pokazal ich z|tldrlośe< i nlatą llroc sp]ilwczą
Pv'y.irza| się lut|zitllll. kt(irZ)/ |llicIi wzniecać z'r1,ił, ktl rr'oItltlści, wyIicz1,I
sIabości rc|l|cZcIttaIlt(iw ;l<lszczcgti|lt5,ch olltlztiw i warstw s1lrllcczllych:
pryw.tta, konjicrlvżlty7,|1], rricdojrzal<lść polityczlrir. ltLrolja woli .. My dzisirrj
jednak przykladanly bardziej plag|)llt|yozllc lniary, pytlrjąc o st|.ategif' przy-
g|ądljąc się kollkretn;'llt ptlsulrięcioln w zabicgirch o .'r.zącl c|Lrsz.' dzisillj
nitzywiuly popar-cicllt Iu[) clck(ot irtcnl.

Wizyjrltlść scen sytllbtlIiczrl1,ch jest ttltirj bal-dzo ;ltlrvściąglirva'.jakby be z
nalcżytegtl rozlnitcltu pIitst1'cznc.tro. PttszczcgóIllr: wiz-cl-Lrnki spl-au,iają wra-
żcllie 1lrowizorycz'nic sk|cc<lllych zr: starycll wyobrlrŹcll i aktua|llych llawi11-
ztlli. A|c to cclowy zrrbicg . Dzięki Itilll tlświadarrtiirrlly sobie (lw 1lr.occs pl-zy-
ob]ckaIlia barw idcowych, kl.ctlwarlia się. ujawniunia swej natury ptld różnynli
postacialni. Rozwiąz-allicllt scetliczltyltl, które lna til p<ldkreślić..jcst polnysl,
by Chochola, Widlno i Upiola gral tcn satn aktor (-lirnasz Kobicllr) i to bcz
tttsztlwttllia tcgo Ilrkltl 1ltzct| rt'itIzcltt' Wlęcz 1lrzccir'vllic. w kilztIr: zc slvycIt
poz;rziclrrskiclt n'ciclcri pon'oli wchorlzi na nirsz,ycll oczucll. Po jurvil sig iako
lttęzczyztla lv cicltlltylll u,izyttlrt'yltl garttitul-zc' Ntr j1licrrł.zc skrzylli z izrbłka-
lni wybicl.a 1>arę s|tllllck i kiIka Źr|Źbc| 7-at)lkn s1lb.g,,v lrulonielcc' b1,w tc.j

;lostaci tlklzilć się Isi. KiIka sccrr ptiŹllic.j stllic się.|akr||)clll SzoI11. sięgiliąc prl
chIrlpski1 stlktllltllęzuatt|clo|liitllcgtlwicszltka Wy|-licrlrrtlt|zlrj wcicIcnia'jak-
by salll c|ccydorr,'tr|. killl będzic. Wc rt,szystkich slvvch rt'cie]etliacIl ligtlra tiL

ltllt w sobic ctlś dclllotlicz'ltego..iakąś ciclllrlą silę. Wot|zi skllllką.jak battrti1.
Wstęptr jc w rolę, a|c jaktlś;loIort,iczllic' cit1gle gcltowy się przcdziczgrląć albtl
wyprz'eć się popl.zct|llic' j krcac. ji. Jcst w llicj dwuzllacz-lta doraŹlltlść.

Pocloblric styIistyka chclchcllegtl (itlicit w l.inaIe ztlslaIa bardzo Llws;ló|cze-
śniolla. Zcsp<,ll nie tworz-y kol-clwocltl, a|c wszyscy stlrją lliczyllr wl.yoi w zie-
lnię i zirtaczitji1 ciaIclll kręgi wtlkti| 1ltlrlktu cięz-k<lści' lt rLlch kltŻcIcgtl z tlstlll
tla ukIltt|a się lta ksz-tirlt wil-tt rvtldllcttl ltlb trąby porvictrz'nc-j. Wsz;'scy
poc||cgają tct)1tt sitlllc|'l.l[| rytnl<llvi. aIc llikI z llikirrl się nic li1cz1' Przcrażirją
swoją bcz,wo|ą i Ll.|eg|ością wobcc ltictozpoz]]a|lci siIy stcl.Lljąccj lucchir-
nicznytlr ruchelll. Zycic l'tll.l.licnia się w pclzór zycia.

oglądrtjąc ten spektitkl tllożellly się zlts[alrowić. co dzisia.j _ kicdy się
llrórvi o ktllicu historii _ clr3aniztl jc ptlrvszechlle u,zorce r,t,artości i postaw.
Ccl z tradyeji się w niej zachtlrvalo? I Iaka jcst trwaIość l-tlasorł1'ch',vyobra-
Żcń.! Cz'y 1lrzckaz 1lIyllący l, ylrzesz,|<lści llloże jcsz,cz-c tlrLlcharltiilt1 glęllszc
rcłkc.jc. Cz'y jti' żyjcllly w świccic szybktl dczakttra|izLljących się niusów
i kreowanych z dlria llit t|z'icli tl.endów kLtIttrry konstllllpcyjlrej?

T:rk .iak Staliczyk. Zawisza Czarny, Szcla, Wernyhora byli syllrbolanti
tkwiącyrni w świadotllości bohatel.(lw wykrcowanych przez Wyspialiskie'
go' tIz,isirrj ctykictallri wytIittzcli są c||lt tllts sylrlbtlIiczllo 1-ltlięcia tl1risitllc skrti-
tarrri ''okri;gly sló|'',,.gl tl|la krcsklt'''.'al.cra tcczktlwlr.'. W nlicjsco wizyj
llych scotl Wys1liltIiskicgo lllallty krlllkttltt jącc z-c soIlą obraz),: ptlkolclric JP
lI rozświcIlli-jącc lttias(a 1lItltllykallti śrvicc i J;lrllli1cy ztlilk swast5,ki przy
kttiryIrl się bawi Mlot|zicź, Wszcclt1ltlIska. ZaIclą ()tllawilttlcgo przcdstawie-
rlia jcst urvzględniellie tych różnic wyllikłych z histor1,czncgtl kontckstu
i wpisirllic w spe<takI Pytltti o |laszą lvcwnęuZllą kollc|ycję. oci nic.j |lowiellr
za|eż'y, czy rł' razie pcltrzcby potrafinry bicrny Llt1ziit| w żr'ciu lritrcldtt zanlie-
rrić w pc|nc pośv.rięccllia czylly.

W diagnozowaniu spl.itrvy znalniellnylll postrnięcienl stała się decyzja sce-
nogt.aliczna, żeby wizerullki Matki Boskie.j _ ostrobl.alnskiej i CzęsLochow-
skie.j _ ulnicścić nad scetlą ntr t|e ktrltylly. a nic, jak tcl za]ecaI Wyspial,iski
w tl;lisic clckoracii _ wc w|)ętl.Zu izby. Dzięki tcItttl KrtiItlrva |)tlIski.jawi się
jako dornirlu.jący odnoślrik pclwszcchnc.j świilc|clrrlości. lrlnc elerllcnty wyIi.
czotlc w didaskaIiach są |ll()c|lo zretJukclwallc' przyllirjllrrliej dla ocz,u widza
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_ Owe szxb|e, 11inty' pasy podróżnc. Olrc zostaly 1lotl.akttlwallc jitk<l 1lrz-ctl-
tnioty o clrarak|.erze cstetycz|lytt-t odcrwanynl od 1lierwotlrcj tr-cści, a więc
pozbawiottyl tt lcilll.a| |lego ztlliczcttił'

Tak więc Iubelska ilrsccltizacja Wes'eIa z 2006 roktl' roku jtrbilcuszu .I.c-

attu osterwy, chce być foz|llową o kondycji duchowej l]alod[t, Z ztc|towa-
nielrl świadolności, że dziś' kiedy wolny rynek z-e swoinri ,'świętościanli'' _
podażą ipopyte|n - stal się gl(lwnynl obszttt.elll spolecznych zlllagarl' ;lytać
o inrponderabiliajcst ztracznie trudnicj niż w clrwilach zagrożenia państwo-
wości. I ostrzeżeniem, ze przy braku okoliczności sprawdzających wagę
naszych deklaracji łatwiej ulec pokusie fałszywie podpowiadanych fornruł
lub sarnozakłalnaniu.

Być lnoże grzeszę nzrdinterpretacją reżyserskich koncepcji' a|c lllalll lla
korzyśó tego pr.zedst:rwienia illnc argultletrty. I)ozwaIa olto 1losltlcItać lcksttt
. tych aLcydzie|llie zbudowanych kwestii, którc tu nie gin4 w l.crwol-z,c zda-
r.Ze|i. wyciągać ,'smaczki'', kt<ire ulatują przy szkolnyln odbiorzc. Oc|kry-
wać sztukę llowy.

Ponadto udana obsada _ nie lna w niej większych po|ny|ek. Wiac|onlo: do
We'selrt tealr angażuje cały zespó| i chwała lnu, .jcśli wyslal.cza tlkto|ów.
Przede wszystkim dobrze prezentu.ie się para nowożeńców. l)alllra MIoda
(Teresa Lipowska-Łysiak).jcsl po chłopsku kr.zcpka. Jcj btrjlla tlro<Ju, itlącir
w parze Z wewnęftzną radością i pewnością siebie, jaką miewa wybranka
serca, daje wdzięczną jakość. Pan Młody (Szyruon Sędrowski) 'nęzczy-
zna o inteligenckim rysie, przepelniony rrliłosnyrn ożywienieln. sprawia wra-
żenie czlowicka autentycztric szczęśliwego. Natotrriast trochę tr-uclno z.aak-
ceptować ,,ustawienie'' Racheli (Joanna Laskowska). Jcj dziwność
i wyobcowanie z otacza.jącego świata oraz jej tlretal.iZyc7-ne t|p()jcnie tllia|()
zostać wydobytc poprzcz tliettatttra|nc l.uclry warg (k((ll.e uklatla lla ksz'ta|t
rarlrki) i wy|'rzeszczirtlie oozu. w krcacji tcj razi sztucztrtlść, która w nzrj.

llrlriejszym stopniu nie przydajc postaci poetyckości.
Kolejny raz,jakaś historia wesola' a ogrolnnie przez'to smul|la'' przybra.

ła sceniczny kształt. czy dobrze nas portretuje z róż'ttyttti lękallli i nadzieja-
nri ijak da|eko sięga w g[ąb naszegojestestwa, indywidLlalncgo i zbiorowe.
go? Każdy |noże dać inną odpowie<JŹ.
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