
Streszczenie pracy doktorskiej mgr Magdaleny Czarneckiej Wyspiański na deskach

Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie za dyrekcji Krzysztofa Babickiego napisanej pod

kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Kaczmarka

W dziejach każdego narodu są sylwetki wyjątkowe, które na stałe wpisały się w jego

historię czy też kulturę. Niewątpliwie taką postacią jest Stanisław Wyspiański (1869 – 1907).

Jego  spuścizna  ciągle  stanowi  wyzwanie  nie  tylko  dla  indywidualnych  odbiorców  czy

badaczy literatury. Zmagają się z nią przede wszystkim ludzie teatru w myśl założenia, że

sztuki  młodopolskiego twórcy są  swoistym sprawdzianem dla  reżysera,  ale  także  zespołu

aktorskiego.

Dramaty  Stanisława  Wyspiańskiego  pełnią  wyjątkową  rolę  w  dziejach  lubelskiego

ośrodka teatralnego. Jak powszechnie wiadomo, to od inscenizacji „Wesela” zaczynają się

powojenne losy tej placówki. Po utwór ten sięgano jeszcze trzykrotnie, przy okazji obchodów

rocznicowych. Z tego powodu dramat inspirowany autentycznym wydarzeniem towarzyskim

nabrał  szczególnego  znaczenia  dla  lubelskiego  środowiska  artystycznego.  Stanowi  wręcz

swojego rodzaju kamień węgielny, na którym budowany jest repertuar Teatru im. J. Osterwy.

Warto  jednocześnie  pamiętać,  że  oprócz  wspomnianego  dzieła,  powstałego  na  kanwie

bronowickich wydarzeń, zespół aktorów z Lublina wystawił jeszcze „Sędziów”. To właśnie

ten  utwór,  a  także  „Wesele”  wyreżyserowane  przez  Krzysztofa  Babickiego,  stanowią

przedmiot rozprawy doktorskiej. 

Inscenizacje tych dwóch wspomnianych sztuk Wyspiańskiego zostały przygotowane

niemal w tym samym okresie,  ponieważ premierę  „Sędziów” (2005) od „Wesela”  (2006)

oddziela  roczny odstęp  czasu.  Decyzję  o  wystawieniu  obu  sztuk  podjęła  ta  sama  osoba,

ówczesny dyrektor placówki, Krzysztof Babicki. Zostały one jednak wyreżyserowane przez

innych  artystów-miłośników  twórczości  młodopolskiego  mistrza.  Spektakl  z  2005  roku

przygotowała Anna Augustynowicz, która zmagała się z dziełami Wyspiańskiego kilkakrotnie

w  trakcie  swojej  pracy  artystycznej.  „Wesele”  wziął  natomiast  na  warsztat  wspomniany

Krzysztof  Babicki,  otwarcie  przyznający  się  do  zainteresowania  dramatem już  w  trakcie

studiów. Autorka  pracy doktorskiej  postanowiła  dokonać analizy inscenizacji  „Sędziów” i

„Wesela”,  a  następnie  ich  porównania,  mając  nadzieję,  że  owo  zestawienie  pozwoli  na

odkrycie  pewnych  tendencji,  jakie  pojawiają  się  współcześnie  w  teatrze  lubelskim,

zmagającym się z osadzoną w konkretnych realiach twórczością Wyspiańskiego.



Rozprawa składa się z trzech zasadniczych części podzielonych na mniejsze rozdziały.

W pierwszej  z  nich  przestawiono historię  lubelskiego ośrodka teatralnego,  poczynając  od

pierwszych przejawów życia  artystycznego w Lublinie,  przez  formowanie  się  zawodowej

sceny aż  po wiek XX. Autorka opisuje  kolejne dyrekcje,  kończąc ich charakterystykę  na

ukazaniu  wieloletniej  działalności  Krzysztofa  Babickiego  (2000  –  2011).  Część  druga

rozprawy poświecona jest inscenizacji „Sędziów” przygotowanej przez Annę Augustynowicz.

Trzecia  traktuje  o  „Weselu”,  które  wyreżyserował  Krzysztof  Babicki,  ówczesny dyrektor

Teatru im. J. Osterwy. Wspomniane spektakle zostały opisane według ustalonego porządku.

Punktem wyjścia  do  rozważań stała  się  dokładna  analiza  egzemplarzy reżyserskich  sztuk

udostępnionych autorce pracy dzięki uprzejmości dyrektora artystycznego lubelskiego teatru.

To właśnie skrupulatna refleksja na temat zmian wprowadzonych przez reżyserów, a także

skonfrontowanie ich z oryginalnymi wersjami dramatów Wyspiańskiego stały się podstawą do

dalszych rozważań.  Opisowi poddano także kreacje  aktorskie  w zestawieniu z  postaciami

stworzonymi przez młodopolskiego artystę na kartach jego dramatów, a następnie przestrzeń

sceniczną,  kostium,  muzykę  i  oświetlenie.  Analizując  te  poszczególne  warstwy

przedstawienia, autorka rozprawy odwoływała się do sztuk Wyspiańskiego, by tym sposobem

sformułować wnioski  dotyczące lubelskich inscenizacji  i  widocznych w nich tendencji,  w

jakich zmierza teatr XX i XXI wieku sięgający po twórczość młodopolskiego mistrza. 

Ze względu na fakt, że „Wesele” i „Sędziowie” zostały wyreżyserowane przez dwóch

różnych  artystów  w  niewielkim  odstępie  czasowym,  miedzy  ich  inscenizacjami  można

zauważyć wyraźne podobieństwa. Warunkuje je także dyrekcja Krzysztofa Babickiego, który

kierując  się  własnymi  preferencjami  artystycznymi,  zaprosił  do  współpracy  Annę

Augustynowicz. Przygotowane przez nich spektakle cechują się przede wszystkim dążeniem

do  uniwersalizmu.  „Wesele”  z  2006  roku,  jak  i  wcześniejsi  o  rok  „Sędziowie”  ukazują

ponadczasowe zagadnienia. Trudno stwierdzić na ile celowo, ale obie inscenizacje bazują na

problematyce emocjonalnej poruszanej przez młodopolskiego artystę. Zarówno Babicki, jak i

Anna  Augustynowicz  ukazuje  skomplikowane  uczucia  bohaterów i  trudne relacje  miedzy

nimi.  Właśnie  to  zagadnienie,  które  stało  się  myślą  przewodnią  lubelskich  spektakli,

ukształtowało w istotny sposób grę występujących w nich aktorów, wpłynęło na kształt ich

oprawy plastycznej i muzycznej, a także uwarunkowało wprowadzane zmiany w stosunku do

pierwowzoru. 


