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[) SCEN IZ TORA 
Dc;i:::·rruw<ly, trudno na!rz.ekać na br:aik Ute ra:tury na 

~ema·t Wesela,. Ale rfovn.l tru d .o k orz st ć z niej, kie
dy się myśli lronikretniie k-z cie cen :.cmym dla tego 
utworu. Rozumow:an:o na og ' ł t.aik: ks.ztałt scern!czny 
Wesela jesit d::.ny, narzuc ny przez. autora, o który~ 
~rawdzie w o1no mówić r ozmakie, jako o poecie cz. • 
ideologu, ~ e k~órego ranga jako człowieka t e tru []ie 
może być kwestionowana. Skoro on s.am przyłoży 
ręki do prapremiery, no to oczy' . ' cie ... itd. Tot ż za. j
mowano się a.cz j w y j 'nian«em teg , co utw01·~e 
było niejas e, „usta · ino go na tle" , a ostatinio os.k.ar
żaino ? „pozy je'·, z k!.órych był p · sany, o „nieuwzglę
dn .eme", o „wypacze.nje obrazu " itp„ lub przeciVv 'e 
wybrainillano przy pomccy bardz'O kunsztownych kon
Eitrllikcji apolog tycznych. D1a insc izatora w ru sek 
z tego wszy&t.ld go prosty: jet to prawa, do któ 1 
nie należy się mieszać - nie h se potańcujom inn i. 
Na nieszczęście d•.J odm 'ennych n ·osków dochodzi s ię 
~rzy cz~rani~ ~ego ~esela: utw r je ·t po prostu 
ii:ite:esuJący i m1·ałoby się ochotę robić go - zwyczai-
rue · .po proEMl, tak j 1 • ę robi każdą ciek~iwą i trud-
ną sztukę. Chciało y się na wła. ną odpowiedziaJność 
i w~le ~ajle~szej woli przekazać go d zisiej szej 
publicz.nośc1, dziś d ępnymi nam środkami. Kiedyś 
prU!d zaśnięc.em marzyłem oobie, co by to było, gay
by w swoim czas.i dyr. K tarbińsiki przer iżon.y pe -
spektywą skandalu tcwaa.·zy kiego, zrezygnował z wv-
sta1wienia Wesela. Obrażony aut.or schowałby je do 
SZ'Uflady, sipadkol:liel'1Cy ukryliby kłopotliwy utwór, 
który odnalaizlJby s1ię dopiero ter.aiz. Na porządrl€ wy
darue krytyoz.ne nde można by się oczyw:ście docze
kać, więc na r.aiZie ogłosiłoby się goły tekst w Dialogu. 

·jako .pasjonują.ce znal zi~o. Kti() z ludzi teatru z 1in.-
teresowałby się ·tą nowahką? Nie b 21wmy ę w zgar 
dywairuie nailW>sik, ale n pewno ktoś z młodych. Dla
czego? Dlatego po pr _t u, że .pod wa1rstwą hisl'.oryc:zmą 

i anegdotyczną, na kltórą młod ze p okolenie jest słabo 
uczulone, dopaitrzyliby sdę oni wspaniha łego m:o. :terhłu 
dla współczesnego naszego teatru, a niechby i tea
trzyku studenck!ego. Z.am&ast zai9tainawi.ać się drobia
zgowo, 1co to za saitym, co 11() z;a pamflet, z j aki.oh po
zycji i 1praeoiiw k!Qrnu, wywąchaliby od r aru, katzen
jammer Polaka, który p :&ze bo sm utny i. sam pełen 
winy i nie tylko W:111y, al d rwi"iny. Zrymowaliby 
z Ko lczykami I"'oLdy, z 'l' ransat Lantykiem, z własnym~ 
płoodami kab.wretowymi ··zelkich Koni, STS-ów 
i Bim-bomów. 0 zez dzilliby sob~e zmartwień na te
rna1t, czy ti:ziw. oooby dramatu są duchami, crzy zwidize-
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CHOCHOŁ. R"t'CERZ CZARNY 

niami ejdetyczmymi, o na , w no v:padliby na pomysł, 
że na weselu Rydla w bronowickiej chacie były one 
w ogóle nieobecne, a na scenie z łaski autora, są rów
nie realne jak Ariel czy Kaliban, a na pewno realniej
sze od bohaterów pon·ekt ' r)"ch sztuk realistycznych. 
Na.zwaliby to z~pewne surrealizmem, n.ie troszcząc się 
nawet o to, żeby dowieść, że istotnie 2.lall"ówino typ 
wyobraźni Wyspiań skieg• , jak i zamiar a r.itystyczny, 
żeby cznić to co się kom u w du : y gra., żeby upo-
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s.taciować aur~ umysłów - te zbitki obiegowych wyo
brażeń i symboli, beł~otu niewcielonych prdbo-.airty
styo~nych skojarzeń i patriotycznych zakompleks•ień 
ma1ją wiele wspólnego z pó:hrui:ejsza praktvka surrea-
lis;tów. · • · 

Ale cóż, •należało przywotać ię do rzeczywistości. 
Nie jest s : ę już młodym, trz.eba wystaiwić Wesele nie 
dlatego, że miałoby się na to ochcltę, ale dlatego, że 
N.airód obchodzi pięćdziesięciolecie śmierci, kropnej 
śmierci tego polskiego Adriana Leverkuhnia, zaprzeda
nego oczywiśc · e nie niemieckiemu diabłu, ale polsk:im, 
smutnym aniołom. Trzeba wystawić utwór, który \V 

czasach niewoli zrobił karierę wie!kiej opery narodo
wej, na którą ku pokrzepieniu serc, ściągaJy do c. k. 
Krakowa pi1elgrzy'mki z -całej Kongresówki. Do~ trzega 
ao w nim gorycz, ale upajano się św:ętoś iami emble
matyki narodowej, które trza, żeby święte były . W tea-

UPI OR STANCZYK 

aze Weseie ob1 :osło tiz,w . „tradyoją11 : w1adomo, jak ma 
być gra!Ile, jakie mają być kostiumy i dekoracje. Czy 
można i czy wacr-:io odci!Iliać się od tej tradycji? Oso
biście l1lie mam tego zamiaru. Pragnąłbym ją tylko 
w m arę możności weryfikować. Co do dekoracji po
stanowiłem być wierny tradycji niiebieEkiego pudła, 
w j.akim sztuka ta z.aizwyczaj bywała gr2!Ila, a że po
minąłem jego bliżs,zy adres, jako Tetmaijerówki w Bro
nowicach, to n:e bez sugeE•tii ze strony samego autora .• 
który miał się k edyś wyraizić, że osoby pójdą w nie·
pamięć, a WeseLe będzie grane jeszcze za trzydzieści 
lat. Zwr.aicam uiwagę że m ija już pięćdziesiąt siedem, 
więc czas może i~totn:e przeshć się kurczowo trzy-

WERNYH OR A 
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mać a!Il!egdoty - niech zostalI'll'le z niej tyle, ile jest 
w aktorskiej tradycji, to . wys:taT:czy - zrzrutujmy całą 
sipnaiwę na tło neutT1a11ne. 
Pragnąłbym s:ę jes:zcze wyitłuma1czyć z ipotirak'towa

ni.a Chochoła. Jakże t>G jes,t z tym Chochołem? Kiedyś 
tak o tym pi1s1ałem: „Pod sam koniec pierwszego aktu 
PooJa. z Rachelą sipositrzegają za oknem krzdk róży 
człelwks21tałtnie owlndęty w słomę (przypomniimv ~o
bie znany p31stel Wyspiańskiego Chocholy na Plantach). 
Na zasad~e poetyckiego żartu postanawiają zaprosić 
tę „osobę" na wesele. Zapros,zenie zos t.aje uroczy~de 
pow Jórrone przez Państwa M~odych. Okaruje się, że 
jest to niebacz:nfo wymówione zaklęcie i że Chochoł 
pojawi się istat.nie na weselu, jak posąg Komandora 
i ipociągnie z.:a. sobą całą galerię dalszych zj,:?IW. Chyba 
ten literacki rodowód Cho.choła-Komarndora wdążył 
nad wyobraźntą samego WyEip'iańskiego, Eikoro w tra
dycjd inscenizacyjnej od praipreimiery począwszy po
jawi,a się na początku drugiego a.iktu ołbrzym,i, przera
żający golem; mówiący trumiennym basem, dobywa
jącym się niby z trumny św. Stanisława. W !dz nie jest 
w stian'e skoj,2,rzyć go z krzakiem róży, opowiedzia
nym w aikcie poprzedn~m. a1ni nie może się ngdziwić, 
że dziecko będąc€ jedynym świadkiem po1ja wienia się 
teg') Fr.,,111kensteina, zamiaist zmykać z wrzac:,kJiem gdz 'e 
pieprz rośnie, og.ainia siię tylklo miotłą 1 m~ttnroce 
huź ha na pole, śmieciu jakiś chochole ... Skoro śmieć 
t>G chyba n;e taki monumentalny, skoro krzak r6ży, to 
dlaczego róża mów'. basem? N o i stało się, że wyo
b:riaiz.iłem sobie Chochoła takiego, j1:?ikiego chci.ałbym 
na scenie z.obaczyć, j1akiegobym z.robił, gdybym kiedy
kolwiek ruszał Wesele - wiotl..lt:a, smuJda dziewCIZylila, 
o ruchach hinduskiej ta:ncerk!i, w cwrnym trykoc'e, 
palce poprzedłużaine w suche gałązki, wsizysit\lro ra?Zem 
owinięte w słomę, a w praktyce raczej w raflię, żeby 
nie było s7.!tywne. Niechby to bylio w formie trodhę 
secesyjne, triochę surrealiistyczne. Jeżeli Chochoł za
c:mie przemawiać szklanym, m onoknnym głosiik'lem 
uśpionego krzaku róży (a na to, że senny krnak róży 
ta:kim właiśn~e, a nie i1nnym gl1ooem s,ię odzywa. mogę 
dać oo na.jmniej słowo honoru), czas sceny finalnej 
nis.bierze zupełnie n-01Wego i n:a mój gust na pewno 
bardzfoj prizekonywającego wyrazu". P'lsałem to parę 
lait temu, dziś nde po?:•oSita,je mi nile in:nego, jak spra1W
dzić. co z tego wyniknie . 

. ,zj,arwy" pragnąłem potr,8k1ować zgodrue z termino
logią aUitora, jako „osoby dram'.łltu". Ich nadrealność 
wydaje mi się istotn:,ejsza od kh nierealności'. 

J.4N KOSIŃSKI 

~) 

A NISLAW W Y SPIANSKI „CHOCHOLY NA PLANTACH" 

CHOCHOŁ czy RÓŻA~ 

POETA 

Ze świętymi pani prz_est.aje ; 
Za pain brat z róż:omi w ogrodzie ; 
za pan brat z obłokatrni, 
a ku swojej wygiOOz 'ie 
chce pani zia pan brart z poetami. 

Akt I, se. 36, POETA-RACHEL 

POETA 

A włócz się, poezjo, włócz, 
od komory, do komory, 
od rogrcdu róż 
do sadu tych śpiących drzew: 
widać je tu z okienka; 
więc , jatk pójdziie p::inienka, 
-a muśni e jej sza,l który krzew, 
to jej tęskno~ia i żal 
udzieli się przyciętej sł1omie, 
a z krzatka smutek i cień 
udzlieli się nieświadom.ie pa1nience„. 

Akt I , se. 36, POETA- R A CHEL 
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RACHEL 

No, nie trza siię o mnie bać; 
inie przeziębi najgorszy mróz, 
jeśli kto ma za.pach róż;; 
owiną go w słomę zbóż, 
a na wio·snę gn odwiążą 
i sam odkwirtruie. 

POETA 

To szczytnie; 
ach, pand się trochę dąsa? 

RACHEL 

Pa1trn pan. róże nia ogrodzie 
f')Wiltą w chochoł ze słomy; 

Aki I, se. 36, POE'l'A- RACHEL 

CHOCHOŁ 

Ubrialem sje. w com t1a miAł. 
E=·am twói t.a 1t.uś na mnie wdrz.:i1::1:ł. 
bo s·ę bał. bo sie ba.ł, 
jak ie~>iernny w icher d::ił, 
z.aś bvm zwiądł różv krizak, 
:a tAk. taik . . a tak tak, 

·skądżebym ja sam to wziął... 

Akt II, se. 3, CHOCHOŁ 

POETA 

z~tr7a~ł c.-zvh„rni - patrz Pa!Tli. 
czego ruie dostrzegam w ogrodzie ... 

RACHEL 

Tak bairdzo ciemno.„ 

POETA 

K'tJoś wyrwał krzak różany. 

RACHEL 

Czy ten, co był w słomę odizia!Ily? 

Akt n, se. 21, POETA- RACii"EL 

POLSKA, SWOI, WŁAS~E ŁZY. 

WŁASNE THWOGI~ ZBRODME SNY, 
WŁASNE BRUDY, PODŁOŚĆ, KŁAM. 
Zl\AM, ZAJ\ADTO DOBRZE ZNAM. 

Tenże dziś błq.,d, i ł onl, 
Każdy na swe sk zydło goni, 

A prz.e nasz własny pożytek 
Ginie pospóLn·y uży tek. 

Mikoła · Rej ; ,Krótka rozprawa między pa
nen1, wój t em i p leb n em". 

Rzeczpospolitą nago ·na w ozie ma lują, 
Ano ją ro:n i lud zie r ozUczn·e S"a-cują: 

Jedni ciągną na Lew o, a na pra.wo d rud zy. 
Bo n ie"'godni ta m a wżdy u te j pa.niej slud '-Y· 

I[. ola.1 R ej : „Rzecz pospolita''. 

Dalekoście się od swych przodków odstr-e1ili, 
A pra,wieście na nice Potskę w ywró ci- i .„ 

Skowaliście ojcow skie granaty na. plugi. 
A z drugiego już da w no w kuchni rożen długi; 

W przylbicach kwocz.ki si edią, albo owies mie rzą, 
Ki.edy obrok w o"'nice na noc k on iom bie r q. („.) 

Toć owoc was z-ych bogactw i toście wygrnl ', 
żeście pr"'y pługu rac ze· , n iż szabii .zosta.Li . 

.Jan Kochanowski: „Satyr". 



O nierządne króLe two i zgini enia bi.i s.kie. 
Gdz.ie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość 
Ma miejsca. Ale wszystko zlotem kupić trzeba . 
Nie rozumieją lud z;i.e, amii się w tem czują, 
Jaki to wrzód szkodiżwy w Rzec:zypospolitej 
Mlódź wszeteczna: 

.Jan Kochanow k i: „Odprawa posłów g rec
kich", Ulisses . 

Wszystkich chwalim, iż dob rzy, i 'wieccy, i księża, 
Jednak giniem bez skarbu, rzq.du i oręża. 

Adam N arusze\li,:icz: „ Pochlebs twa ··. 

Zygmuncie! Przy twoim grobie, 
Gdy nam już w:at r n i e powieje, 
Skladam niezdatną w t ej dobi.e 
Szablę, wesołość, nadzieję.„ 

Tymoteusz Karpiński: „żale Sarmaty". 

I 
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Dźwignąłby się o swej sHe, 
Bo z letargu kraj się bud.zi, 
Gdyby tyLko dziś nie tyle 
Bylo u nas wielkich ludzi. 

Aleksander hr. I<'redro: „Nasz kra j". 

· Ol' Pols·ko! póki ty du ę a.n ie tskq 
- Będziesz · więziia w c„zerrepie r ubasz .y m; 
Póty kat będzie rąbał twoje cielsko, 

Póty nie będzie twój miecz zemsty straszny m, 
Póty mieć będeiesz hyjenę na sobie, 
I grób - i oczy otw orzone w groM e. 

Pobsko! lecz ciebie błyskotkami ludzą; 
Pawiem narodów bytaś i papugą; 

A tera.z jesteś stuzebnicq cud.zq. 
Choć w,em że słowa te nie zadrżą długo 

w sercu - gdzie nie t r w a. m ysL nawet god 7 iny : 
Mówię _. bom smumy - i sam pełen winy. 

.Juliusz. Slow cki: „Grób Ag;amemnona · 

żyd.e - c y zgon·u chwi!kq, 
Młodość - czy dniem. siwizny? ... 
A ojczyzna - czy tylko 
jest t r a g e d~ i. ą - o j c: z Y z n !J ?„. 

Cyp rian Norwid: _ Tylncz sem ". 

Szli krzycząc: „Pol.ska, PolSika" - Wtem jednego razu, 
Chcac krzyczeć, zapomnieli na u stach wyrazu; 
Pew n.i jedna.k, że Pa.n Bóg do synów się .przym~· 
Szli dalej, krzycząc: „Boże, Ojczyzn~, O;ozyma . 
Wte·m Bóg z Mojżeszowego .pokazał szę krzaka, 
Spojrzu1 na te krzyczące i zapy.tal: „J aka?' 

.Juliusz Słowacki: * • * 
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STANISŁAW WYSPIA~SKI 

Dramat \ 

GOSPODA HZ 
GOSPODYNI 
PAN MŁODY 
PANNA MŁODA 
MARYSIA 
WOJTEK 
OJCIEC 
DZIAD . 
.JASIEK . 
KASPER 
POETA . 
DZIENN IRARZ 
NOS . 
KSIĄDZ 
MARYN 
ZOSIA 
RADCZYNI 

HANECZK A 
CZEPIE 
CZEPCOWA 
KLIMINA 
KASIA . 
STASZEK 
KUBA 
ŻYD 

RACHEL 

MUZYKANT 
ISIA 

o s o b y 
CHOCHOŁ . 
WIDMO . 

ST.ANCZYK 

RYCERZ CZARNY 
UPIÓR . 
WERNYHORA . 

zech aktach 

by: 

EMIL KAREWICZ 
LENA WILCZYŃSKA 
ZBIGNIEW NiE\.VCZAS 
URSZULA MODRZYŃSKA 
KRYSTYNA ŁAPIŃSKA 
REMIGIUSZ ROGACKI 
.TóZEF TERYKS 
HENRYK MODRZEWSKI 
ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ 
WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS 
RYSZARD BACCIARELLI 
K ONR1-1D ŁASZEWSKI 
JERZY ĆWIKLI'f..1SKI 
.1óZEF CHROBAK 
.TANIN A RZ ASA 
ALINA JURKOWSKA 
H ANNA MAŁKOWSKA 
JA DWI GA SIENNICKA 
STANISŁAW ŁAPIŃSKI 
L EOKADIA PILARSKA 
A NTONIN A BARCZEWSKA 
A LICJA ZOMERóWNA 
ZDZISŁAW SZYMBORSKI 
.TÓZEF ŁODYŃSKI 
?,YGMUNT NOWICKI 

j ERESA MARECKA 
l OFIA PETRI 

• UGENIUSZ RAWSKI 
LICJA KRAWCZYKÓWNA (PWST) 

ci ramatu: 
BOŻENA DARŁAKÓWNA 
IRENEUSZ KANICKI 

{ CZESŁAW PRZYBYŁA JERZY WALCZAK 
MAREK SOBCZYK 
L EONARD ANDRZEJEWSKI 
J_,UDWlK BENOIT 

Rze('z dzieje się w roku 1900. 

In sce.nJzacja: JAN KOSIŃSKI- Reżyseria: STEFANIA DOMAŃSKA 
Dekorncje: JAN KOSIŃSKI Muzyka: TADEUSZ BAIRD 
Kostloumy: HANNA PFEFF ER Kier. literackie: IRENA BOŁTUC-STASZEWSKA 

Muzyka w wykonaniu zespołu kameralnego Filharm n.ii Narodowej 
pod. dyrekcj~ EDWARDA WEJMANA 



Asyst. reż . : ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ 

Inspicj ent: WŁODZIMIERZ PIETRZAK 

Premiera dnia 12 kwietnia 1958 loku 

w Państwowym Teat rz im. Stefan a Jaracza w f_jodzi 

DEKORACJ "' I KO._TIUl\tlY WYKONANO 

W CENTRALNYCH W RSZTATA CH TEATRÓW 

ŁÓDZKICH 

Kierownik pracowni : 

stolarskiej - ALEK SANDER KROWIRANDA 

malarskiej - STEF AN POLANOWSKI 

modelatrnrsk.iej - EDWARD WAWRZYNIAK 

tapicerskie j - HENRYK LEŚNIAK 

krawieckiej męskiej -·- ZYGMUNT CIESIELSKI 

krawieckiej damskiej - LEOKADIA STYCZYŃSKA 

perukarni męskiej - EUGENIUSZ KARDINI 

perukarni damsk>iej - HELENA PODGÓRSKA 

szewskiej - JÓZEF WRÓŻYŃSKI 

Brygadier sceny - ZYGMUNT ZDZIECHOWSKI 

Główny oś,wietleniowiec - HENRYK GŁOWACKI 

KieroWil1 ik techniczny - MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI 

Male tu znajdę dLa. pieśni pokuty , 
MHość jq kraju i rozpacz uprzędły. 

Tu zżółkłe twa.~ze - może serca zwiędły? 
Miałem t'U zna.Leźć ludzi - widzę trupy. 

Niezdolni życia wybić się skonaniem 
Wyśde odwa,żni - lecz na pól otrucici , 
Wyście przywykli zabijać pól c.:ucia, 
I zmartwychwstawać, lecz póLma.rtwychwstaniem, 
Wiecznie okuci w żelazne ogniwa. 
Pieśń często z kajdan iskry wydob ywa; 
W·ięc będę śp:ewa l i dążyl do k resu; 
Ożywię ogień, jeśU j est w i k ierce, 
Tak Egipcjanin w Liś cie aloesu 
Obwija zwiędle uniartego serce; 
Na liściu pisze zrnart·wychwst ania słowa; 
Chociaż w tym liś ci ll serce nie ożyje, 
Lecz od zepsucia w ieczn i e się zachowa 
W proch się roz ypie.„ Godiina wyb i je, 
Kiedy. my:H słowa tajemną odgadnie, 
Wtencza.s odpowiedź będzie w ercu - na dnie. 

J u liusz S io racki: .,Lambro". Pieś li. l 



To wLe-Llvie dni. Na .z wykły bruk 
Mi.sterium zeszlo - mas.zeruje -
l ka.żdy łyk dmi.e w „zioty róg". 
Cudowne dni. To słowu „Bóg" 
Za słowo „wol·ność", lud dz.ięku .:e. 
J modli się o słowo „moc" 
I w obieg rusza zgłoska pusta , 
Otwierająca puste O, 
Jak głupi tenor głupie usta. 
Za nią „potęga" pędzi w ślad 
i „miecz", i „rubież" i do czynu.", 
I sfo upojnych synonimów„. 
. „On jeden niilczy: symbol, znak, 
Totem Sarmatów, Bialy Pt a.k, 
Dumny, samotny - i bez ·rymu . 
Już się. krzykliwi i zuchwali, 
Do Jego śnieżnych p iór dorwali. 
„Dziejowej misji" misjonarze, 
Kpy, szarlatani rozchełstani. , 
Wróżbici, nekrofile, beksy; 
Już je nurzali w kalama-nze 
I tęczowymi inkaustami 
Pluskali w przyszłość dzikie kleksy. 
Już wyciągali ze słowników 
Kleiste ta.śmy przymiotników 
I szły gromadnie na te-n lep 
Cmy „wi-ei~kich id·ef' z mgly wysnutych„. 
A lud - ja.k lud, ma Łeb wkuty 
I woli ów zakuty łeb 
Cza·sowni k „jeść", r.ze·cwwnik ,chleb", 
Czasowni1k „mieć", rzec-.cownik „buty". 
z gapiami, ·z muzyką wojskową 
I .z epitetów gminem czczym 
Przez miasto kroczy w ·yra·z „C: yn", 
Co dotąd byl wyrazem „Słowo", 
Wspaniale dni. Wczorajszy mrok 
W zorzę przezlaca się jutr z ej.<;-zą: 
Ta pospoiita ci-emna rzecz 
Zmieni.a się nam przez „czyn" i „m:ecz" 
W Rzeczypospoiitą Najjaśniejszą. 
Rodzi się trudne, biedne państwo„. 

Julian Tuwim: „Kwiaty polskie". Rozdział II. 
Cz. 2. 

.,WESELE" 
WE \VSPOMNIENIACH 

r --
w dzień 29 listopada 1900 r. przed kościołem Ma

riackim około godziny 12 w południe stał Sta isła1w 
Wys.pański z przyjacielem s.woim, Adamem Chmie
lem. Cz.ekali na kraikowslcie ustrojone wesele Rydla, 
które rychło zajechać ma przed kośo'ół. · 

- Pain jedzie do Bronowic? - pyta Chmjęl. 
A Wyspiański: 
- Jedziemy oboj e z żona . 
ChmieJ na to: 
- I nie włoż~ł p aiil fraka ? 
Wyspiańsk: rozpi.ął pa11to. ukazał cuu 1 y tużurek -

tak z.wany wówczas „anglez" - swój codzienny ubiór 
- i odpowiedziia ł słowami., które w d ramacie wypow ie 
Chochoł: Ubrałem się, w com ta · ł. 

Jadąc dorożką do Bronow·ie przypomilnal]: żoni e: 
- Patrz i uważaj na w zy tka, co ię <iz"eje w iz

bach ii na dworze - potem będziemy .s bie opowiadać. 

Po premierze Wesela święty gni ew Lucjana . Rydla 
wybuchnał w sfowach pełnych goirycrzy i żalu do Wy
sp 'iańsikiiego: 

- Życzę ci, żebyś doczeka1ł lawy Mick 'ewim.a, że
by ci Zygmunt dzwonił na pog1rz.ebie , ale w ara wy
śmiewać moją żonę i moją si ostrę! 

A wśród znajomych rozpo · dał: 
- Jia temu Wysip!.ańsk'emu pyski zb'ję! 
Zerwa1li nie tylko przyjażń , aile · ~nadomość. M ówio

no nawet o pojedyniku. 
Wyisipiafa:ki w kilka tygodnii późndej w gron 'e przy

godnych osób w domu ciotk' Star.;.ktiewiczowej k iedy 
ktoś porusrzył te ' pretelllSje obrażonego Rydla - od
mekł z humorem: 

- No, .teraz chyba już nikt me zaipros1i mnde na 
wesele. 

A kiedy Siema·slZikowa - P a!l1JI'lia Młoda w Weselu 
i Młynarka w Zaczar owan·ym kole Rydla - chci.aiła 
pogodzić poetów ·i na1egafa, aby s ' pojednali, kiedy 
wypominała ich tyloletnią przyjaźń i całonocne nieraz 
dyskusje, Wyspiański żachnął się: 

- Jakie tam dyslmsje? To on t rlko g al„. ja słu
chałem„„ 

A jednak pojed1naU się: Rydel był p 'erwszym, który 
w roku 1905 walczył o dyrekcję teaitru krakowskiego 
po Kotairibińskim dla Wys:pi3.ńskiego. 

Antoni Waśkowski : „Znajomi z tamtych cza
sów ". Kraków 1956._ 



Legion d Wesele pilSla1ł Wysipi,ańs:ki praw :1e r ównocze
śnie 0899- 1901) w pracowni przy pl. Mariackim 9 
~ przy ul. Krowodevsikiej. Zamaczam, że Wesele w 
pierwortnej koncepcj : mi·ało być dramatem w jednym 
,akcie. Mówił o tym kolega Wyspiańsk.1ego, poeta Ka
zimierz Le,w.aindowsiki i aktor Dorowl.Siki. W czasie pi
sa1n1·1a rozirosło się do trzech akt6w. Krąg najbFższych 
znajomych Wyspiiańsikiego miał sposobność zapoz:na
\Thia s•ię z tymi dwonta dramatami jes:zcze w rękopisie. 
Wys:piafhs.k: ba•rdzo chętnie czytywał wtedy :1eh wyjąt
ki StanisławoW!i :i Tadeuszowi Es1tr eii1cherom, Adamowi 
Chmi·elowi, JuJ ·ianowi Now.aikowi, aktorowi Leonowi 
Stępowskiemu, którego późn :ej wprowadził do Wyz
wolenia jako Sba1:-ego Aktor.a. Wsz.y~cy w przewidywa
ni1ach siwoi 1ch widz eli w Legionie rewelację dram :itu 
polskiego, wydairzenie epokowe - a Wesele traktowali 
jako azarującą sensację tow.a.rzyską , fee~1ię poetycz;ią , 
.zwłas1zcza. że sam Wyspiański żru·tob1liwie nazywał j e 
- „hecą". 

Ciotka Stamik'lerWiczo,wa opov/iadała, że Wy.spiański 
pewnego zdmowego wieczoru us.adow ·11 ją przy piecu 
,i podarw:aił jej ćwialf'tę za ćwiarrtką pierv.ns1Zego ręko
pisu Wesela, poleooijąc wrZiUcać je w og(eń. Ciotce ~da
-lo s "<ę jednak niepostrzeżenie ukryć z.a gorsetem kilka 
ćwi.artek. Tak dochowała się .na przyikład s.cena Dz.ien
r.ii1ka'I"Zia ize S't.a:ńczykiem. Obeonii•e zIDial!1y jest tylk.:> 
egzempla,rz teatr,a1ny Wesela przep~sa1r1y 1ręką Wys
p 'raris:kieg:o z tego właśniie pierw&zego spalonego ręko-
1pisu. 

Antoni Waśkowski: „Znajomi z tamtych cza
sów". Kraków 1956. 

• 

Od alk:tora żąda Wysp'anski bard.z'<> wiele, :zawód 
jego uważa za posłannictwo: ,ak.tor jest artystą, n ikt 
nie może ruairzucać mu sposobu gry aini stylu gry, któ-
1ra posiada tylko o tyle wartość, o ile jest dZJiełem 
sztuki. Aktor sugeruje widownię własną formą wypo
wiedzi. I teraz tłumaczą się słowa do aktora, który 
prosił go o wE1ka:zówki w cz.i:i.,~ie próby Wesefo: 

- A to ja wł:aśn::1e jestem ciekawy, jak pan mi to 
pokaże ... 
żąda Wf~ęc, aiby aiktor był odb '1ciem, airtymycznym 

spraiwdzdiainem pra.wdy człowi.eka, sensu dim.matu, ży
wą. treścią a1r1tystycz.iną. Wyspi.ańsiki był o jedno bo -
giał~szy o\d Miok,iewńlcZ:al, Słowaiok:iego li Nor·wida -
m::ia1ł do dyspozy1cj1i1 scenę 'i: ak tora. 

Antoni Waśkowski: „Kraków w twórczości 
Wyspiańskiego". Kraków 1957. 

Odniiiosłem wówcZias · wrażenie, że chodzilio głóVlllie 
o scen.a['iusz reżyserskii Wesela., takiego - jaik było 
grane w Kr:a1kowie w 1901 r. ( ... ) Przyłożywszy do pra
cy przy,gotowa;wczej ciZ1isiejs1zą miiairę wysillłków reży
sensk:ia11 nabiera s ,ię przekonania, że s.pekta!kl - jako 
itakii - zrobił si:-ę .s~m; · Ogólne sytua1~je, ruchy i po:>:y 
figur, i.ich wygląd · s~1wety poddawaił Wyspi afo:1ki. 
Stały reżyser teatru kra1l~owsikiego Adolf Wa1lews.ki 
Cfuw.aił nad ich wykon.an· em. Utkwiły mi w pamięci 
dwa szczegóły: na któ!'ejś próbie Walewski chodz:;:ł 
w kółko drobnym krociz,k:iem zia Wyspi,ańs!kim i dom'ł
gał dę czerwonej blendy w ówazes111ym ubog'!Ill re
flektoil"ze ustawionym po pramej srnr:on·e sceny, za 
głównymi drziwiami. Zmiękczając z lekka swoim zwy
czajem zębowe spółgłoski. prosił rnieśmd:ało ale dosyć 
;niat.arczyw:e i tytułując Wysp:iańskiego n ie;lciedy „mi
strz€m": 

- Choć trośke czerwone go ~~ia.Ua dla \Viększego 
efektu. 

Znudzony Wyspiański, który „bengailskiego" - jak 
ma.w.ia1ł - świ.aitła rnie lubił, bą1rnął dość cierpko: 

- To jest i tak dość ef e!ktowne. 
To zdanie wt' no być ryte w marmurze; nie! 

w sercu każdego reżysera, a zwłaszcza scenografa 
Wesela, i to majuskułami, by r:aitować dzieło od do
dat.kowych etfektów świetlnych. plastycznych, muzycz
nych . cho:.-eogi!'aficznych, które odciągają uwagę o<l 
tekstu ,j gry, a masakrują ogólny na1Strój s.ztukL 

Drugim momentem, jaki m '. utkwił w pamięci bł! 
:tainiec Widma z Marys1ią w akcie drugim. Aktor gro
jący Widmo próbował p:-zy siłiowach raz dokoła objąć 
Taimien1em kiib · ć partnerki, tak jak to się robi np. w 
wail.cu. Ge~ wypadł śmies.zn:ie i nieZJręcznie. Ani Wi
dmo (F. Sa1rnOWl3lki), an: Leta Walewska grająca Ma
rysię, nie mogli znalcić właściwego pas. Wyspiański 
iWidzac ich n iepewne i. :n·ezdarne ruchy szybko pod
sze<l( rozlączył ich i po kolei maJI"kował najp:erw Wi
dmo - stadąc n~1przea:w Walewskiej, a potem Ma,ryeię 
- stając na,przec·w W idma; :zJręc.znde i w o~a m~n1e
!IliIIU naprowadził ich oboje na wł.aściwą sytuację ta-
1neczną. w·dmo wyaią.g.afo - wedle jego wskazówek -
siztywruiie ręce i dotykalło z lekka w pasie Marysię, a 
ona rówrui.eż leoiruchnym i~uchem. końcami palców do-
1tyikała jeg;o mmiQil. Dwa czy trzy obroty ZJrobione by
ły tak, jak np. w walcu na dwa pas, prawie na cho
dząco, po czym Ma1rysia wysuv.na.la się nagle z ramion 
Widma. 

Najzabawn.iejEtZe ws.pomnienia poro:-"fawil mi dy
rektor Kotarbiński, popula1m'e za kulisiami „Józefk"iem" 
zwany. Pomijając jego słynne przejęzyczenia , począw
szy od pierwszej próby robił ·wrażenie, że jest barrd.ziej 
n :;eprzytomny, niż na próbach z iillilych sztuk, jak gdy-



by go przedlwcześni'.ie - już w pierwszym akcie - opa
nował nasitrój: w izbach swąd, a we lbie dym. Zapy

. rtałem go w czasie ciZiwa1rtkowej próby (premiera mia
ła się odbyć w sobotę), jakie w.róży powodzenie 
sztuce. · 

- Nie moma przewid.iJ°eć - odpowiiedzdiał - Taka 
sobie siituika kostiumowo-ludówa, przyjęcie coś-tego z 
wódką, sa.mow.air .... Może pójść parę razy ... 
Skąd przypląta;ł mu się siamowair do głowy, n:e mam 

pojęcia bo go nJi1gdy na stole 1niie było. 
Zaipam:ętałem także ten szczegół, że Wyspiański 

sam pok31zyw:~l Isi (B. Jan'.1kowsk ej) jak ma skręc<t6 
płomyk naif'towej lampki: jakby bawiąc s ·ę nim od nie
chcenii1a, żeby s:ię wytworzył na scenie pół.mrok, w 
tk!tórym izama1joaczy Chochoł. 

N':e'lmiernde stairain111ie usadzał też Wys.pi.ańsrki Ka
mińskiego - Stańczyka w starym fotelu, dbając o na1-
1drobn.iejszy szczegół pozy i t....!dadu rąk, wiernrle na
śladując słynny obraz Matejki. 
_(Następca Kamińskiego w Krakowie - Przybyło

w11cz, dobry aiktor, o szczerym, o epłym tonie, już choć
by z powodu budowy cała - ·.elka głowa, wydatny 
b:-zuch i cienkie nogi - był na antypodach tej roli). 
Było dla mnle jedlną z za1gadek aktorskiego kunsz

tu i aktorskiej '.ntuicji, j.aik m sposobem aktor raczej 
oschły, n.aijdalszy od wszelkiego paitosu i polotu wiel
kiej poezji, analityk roz.luhowany w drobiazgowo pod
patrzonych szczegółach reaJ.tStycznych, potrafił mimo 
~kromnych zasobów głosowych-zdobyć się na akcenty 
~e !ilko z.jadl1iwej, aJe i bolesnej, samopiętnującej 
l•rot~il. a w mcmende tej owbl1iwej . kir·óleW\Slkiej L 'ed 
von der Glocke, na wzruszająco piękny ton ballado
wy. 
Sobiesław - grający Gos.pod.airza. - Sitale powtarzał 

na próba1ch (j.aik później po premierze prof. Stainisła w 
Tairinowsik') - „ndic n.ie rozumiean", a w ~a1rderobie 
mruczał S!WOim emfatycznym głosem: 

- św!IIli·a w ga1mku, panie koohainlm; klituś-bajduś, 
gadam jak Piekars1ki na męka,ch ... 

Nazia1jutrz po Weselu spotkałem Wyspiańskiego u 
Panii Pa1reń!"ikiej. S edzieJi§my przy sobie. Czu'ern dlia 
Wysp'iańsikiego wielki, głęboki respekt; nie wiedzia
łem od czego zacząć iro.zrnowę. Zaryzykowałem do-§ć 
banalne pytanie: 

- Kto był wczoraij najlepszy z aktorów w Wec:elu? 
Wysp ański zmarszczył z namysłem brwd., podkręcił 

wąsa i odpowiedział z prmkonainiem: 
- Chyba Sobiesław. 
Sob:esław mów ł wiersz śliczm1ie, a do prototypu rofil, 

Włodz mierza Tetmajera - zbliżał.a go urocza niefra
sobliwość, jaką 1rolę przepełniał po brz.egii„ no i' z jaką 
ją traktował, a przez to uprawdopodobnił. 

Boy podkreś1il w ladlnym p owiedzeniu, jak lekkimi 
dotknięci1am~ WyJ::ipiiiański ze zwykłych liudzi tw~raył 
iig!Ury poetycz1ne. Zdaje mi s1 '. ę, że n!iie ·zwir:ócono dO!tąd 
uwagi, że im h s.irdziej zżyte z Wys.p~.aińskl'.m by1y z żv
ci:a wz· 1ęte prototypy, 1tym żywsze, ·tym pełniej.s.z.e i 
tym bairdz:l·ej charakterySitycZiile ;roa~:iły się z nich fi
gury scen!c: ne. 

Rydel - kolega z Ia,t szkolnych i studiów uniwer
syteckich, adresat :ezliczonych listów - jest w sa
mym rytmie wiersza żywą, n:eomal ciiielesną pairafra
zą orygi,nafo. 

Jakikolwi k młody akto · gra Paina Młodego - byle 
r.ie miał wyb itnej u 1xxiy Jerzego Leszczyó.sk1ego i na.r
cyzowatego wd:&ęku 0.::1terwy, bo te sta,ją w poprzek 
satyrycznego sp ojrzen autora - jeżeli recytuje rolę 
w n-a;leżytym tempie, już daje wskrze~onego . Rydla, 
choć o tym dz iJ: ":ejszy aktor ani dzisiejsza publ:tczność 
mcgą n:-c nie wiedzieć i wiedzieć nie potrzebują. 

Gdyby s· edemnastowiecznego szlachcica - tak1i'€g 
.• do bU:ki i do wyp.~Lki" - opromi· ·enić złotym sercem , 
dać mu dystynkcję fo.rm towa1rzyskich w najlepszym 
guśoi·e, humor niepośledni, dar naśladowniczy o ma
lan.-:ildm podkładzie. wdziięk podh"jający w;szystk"e ser
ca dookolne, do .tego dużą dobroć i szlachetność wro
dzoną, a jesizcze rasową głowę i _postać, to byłby 
Włiodzim : ierz Tetmaj 'I", którego z Wysp!ańsk~m łączył 
wspólny, głęboki, nieomal m:!stycZiny ku1t Matejroi. Do
dać ti:izeba niieodzoWJnie, że był on wyikwLntnym Uu
maczem ód Horacego. 

Trzy z wymienlionych cech miał So.biesłarw: pos
taiwę, dys·tyrnkoję i tę bc,!ką 1nief.raoobliiwość. One za
stępowały ires .zitę. 

Zasfaina1wrlano siię niejednokrotnie (Sinko, Grz.y
mała-Si:edleck: i inni) ekąd w tym iPOgodnym, ·wyro
zumi,aJłym, debrze wychowanym i taktownym „Gos
pod~11izu" ów niesp"C>dziew:allly wybuch gniewu i unie
Si'.enia pod koni11ec drugiego aktu, z tylekroć komen
towainym splunięa;em i pełnym poga1rdy okrzyklem: 
w pyskj wam mówię Litość moję. Wydarw.ało mi się 
słuszne twierdzenie A. Grz,ymaty-Siedleckiego, że w 
wielu ,zwr-o~ach w różinych rolach w We·selu, są wyra
żone wp:r.ost uczucia czy przekion:mia autora. Podkre
ślenie ich innośc : od n01rmalnego tekstu roli, byłoby 
wręcz niepokom.Iną trudnością dla aktora, choć ich 
wyłowienie mogłoby pa;sjoniciwać reżysera. Nieprn.1wdo
podobieńs.two tego nagłego oburzeni·a GOis-podarza n.a 
mies.zczuchów wywodzi s1i ę W[)I\>st z protot~u. Ten 
uroczy ozł•owiek i płom «enny patriota, był w impulsach 
porywczy, krewki i zmieruny, jak żywe srebro. 

Karol Frycz: „Noty", „Wyspiański i teatr''. 
Kraków 1957. 



Był WCZleslllY II"arnek rnaircowy Tdku 1901. Siemasz
kowa jeszcz,e w łózku. Dzwonek do jej mieszkania. Do 
sypialni wbiega rSiłużąca: 

- Prosizę pani ... jakiś pan ohce koniecznie z .painLą 
mówić 

- Przecież jeszcze leżę. 
- Mówiłam. Uparł s 1ę i powiada, że tl11l!e odejdzie. 

bo sprawa ba1rdzo p :Lnia. 
- Broś go do drugiego pokoju. 
Po chwii1li Siemaszkowa rozespana, w narzuconym 

naprędce szfa:firoku - weszła do pokoju. 
Ten gość to Stan' ław Wyspiański. 
Cóż to? - pyta Siemaszikowa - tak wcześnie? 

- Niech pan: ratuje moją s.z;tuikę. Odesłano dio dy
rekcji rolę Painny Młodej w Weselu. ~eśl' pani jej nie 
przyjmie, sztuka nie pójdzie. Premiera jutro. 

- Czemu pain od początku :I111:e postarał się, .aby 
mnie pow erzono tę Tolę. 

- Nie miałem wpływu. Ba1rdw proszę pmyjąć t 
.rolę. 

Siemaszkowa przyjęła zeszyt, podała !t-ękę .na. po
żeg,nain1 .e: 

- Muszęo przeczytać. Niech pan przyjdzie do teatru 
o godzi.nie dziesiątej. 
Wy~p1ańsk: oczywiście przy zedł. Siemaszkowa je.sit 

rozentuz.jazmow81Il.a, .z;apalona do •rolli. Choo:iaż na tej 
próbie j1eszcze ją czyta„ ale ina dr1ugi \\-i007.Ór - na 
premierze - ez:airu.de widownię oudow1ną grą. A po 
trizec:im akcie za:staje w garderobie kosz., jaik'i' 1nosz.ą 
w1iej<siki:-e kumoszikJi - peiein ziemniaków marcepaino
wy;ch - i bilet: 

„Mojej uroczej Pannie Młodej - Stanisław Wys
p.1ańciki" 

Próby Wesela odbywały się pod znakiem w.pytania: 
skandal - .czy sukces?, 

W czasie premiery Wyspiański za kulisami był Jakby 
w gorącz:ce - uwijał silę wśród aiktorów. poprawiał 
kost"tUmy, popr.arwi.ał ucze5a1nie i koronę Panny Młodej , 
uzupełniał chairakteryzację widm - na wtidOW!nll ?llie 
pokaiz.a1ł się. 

Po I akoi1e kliJika osbb wysziio z te.aitru, po II -
k onsternac}a, a po III akcie, gdy zaipadła kurtyna za
legło na widown~ głębokie m :1lczeillie. P·o dłiu.g:.ej, b.air- . 
dzo długiej chwil osłup:en!a - burza okla. MJW pu
bliczność była pod urokiem niezwykłego widowiska. 

Została mi :na zaiwsze w oczach postać Wyspiań
skiego w tym momencie: ukarz.al się przed rampą -
slkłonH się - aile ty1ko 'w stronę loży, w. k.itórej ~ 
dz:iala jego żo.oo. 

Antoni Waśkowski: „Znajomi z tamtych cza
sów" . Kraków 1956. 

w·sPOMNIENIA CZEPCA 

Czepiec jeszcze 'kilkamłśctle liait IPO śmierci Wysjpilań
skiego wspominał go serdec:zn:ie: Weselilsko Ludków, 
bo tak nazywal!iśmy młodych, trwało tmy dni i odlby
wało sdę w domu pana Tetmajera i w sąsiedniej kaTcz
mie Smgera.. W kilka lat .potem Si:nger um~irł, kaif'cz
mę rozebrano, a Pepika (Rachela z Wesela) wychrzciła 
się i wm',eszkała w Kra1kowie. Zebrało sdcę moc na
rodu i wsiowych, i przyjaciół pana Rydla. Był też i pan 
Wyspiański. Zatańczył krilka raizy, poromlawfał z ~ym 
i z owym, ruic niie .p:a. S1:la1ł na uboczu, słuchał grani a 
i zapisywał w notes.ie, co ludZi!e gada.ją. 

Potem to byłem zły ,m niego. Jak poszedłem do 
mdasita., to ludzie pokazywali mnie d. mówili: idzie 
Ozepiec z Wesela. 

Ale jak się izmarł:o biedaczynJie, tom zapłakał szcze
rze i modlił s· : :ę, aby go w niebi'e spotkała nagv d a 
za krótkie i ciężklie życie. Bo i żona do niego nie 
pasowała, a stf:ras.z.na choroba mbrała go tak mlodo. 
A jaki miał pogrzeb, takiego nie miia.ł naiwet Mioke
Wlic.z Oa.ły Kraków go żałował. 

KONKURY RYDLA 
Rydel starając się o Jadwigę Mikołajcz.ykównę po

stanowił zniżyć się do :poziomu chłopów. Przychodził 
do uk:0cha111ej boso, bez mairynairki i z podlwirui.ętymi 
nogiawkami spodmii. W kraciastej chustce iprzyruosdł sło
dycze i owoce. 

Lud polski ma duże pocz.iucle humoru, toteż wkrótce 
śpiewano w Bronowicach: 

Boćkiem Jadwiś, boćkiem, 
Mas pierścianek z ockiem, 
Przyniósł ci go Rydel, 
Co chodził z tiomockiem. 



ANEGDOTY O WESEL 
W kiilka· dni po pre mierze W s l-0 s.p a ty4lrn ię n~ 

p1ail1ltach d:wóch emerytów: 
- Był pan radca na weselu Wyspiańskiego? 
- Ożenil 1się? A .z kim? 

Gdy orsz.aik weselny wysiadł z worz.ów przed kościo-
łem, jakaś painiusja zarpy~:ała Kl minę: 

- Moja gos~rlu, a ma ona coś? 
Klim~na rz. miejiSca odpaliła: 
- Biedna mysz, a ma tysz. 

* • 
Jedną z najpocieszniejs.z.ych figur krakowskich był 

Władysiław Prokesch, redakt10r Nowej Reformy, or
ganu endeajd1

• 

Od raina do pófoej nocy :z:abiegail1y., zaha!r'01Wail1y 
(co jed:nak nie .przes!Zkadzaiło mu m>eć ośmioro dziiooi), 
pisał o wszystkim. 0 malarsrtwie, higienie, muzyce, 
a·rch~tekturze, bezpieczeństwie pratey w kopalnil;ach 
węgla. 

Nazajutrz IPO premienze Wesela uk~łZ.ała s~ę w N owe j 
Rerormie jego recenzja, w której Prokes.ch wykładał 
myśl au1~ora jatko zachętę dl:a Jn:teligenoj1i, aby .zbli
ża.la się ck> ludu. I zakończył: „choć JlJi·e braik małych 
dyssonainsów ·Całość kończy się wesołym oba-ktem". 

B airdzo .popularnym oryg:i•na·łem był w prz.ediwodern
nej Warszawie Franciszek Fisizer, entuz.j,aista Wyspiań
skiego. 

Gdy w Teatrze Polskim wystaiwiotm} Wesele, musiał 
być codziennie przyna,jmniej na jednym aikc::e. Pew
nego wieczoru miał fotel obok z:na.jomego, a ponie
waż był urod zicmym gawędziarzem, !'1ozpoczął rozmowę. 
Si1ed ząca za rn:m p 11ni tpoprosiła, aby nie p1·ze2,z.kiadzał 

jej ~ uchać. 
F i::zer cdwrócił się, s,poj:rizał z pogai-dą i huknął na 

całą salę: 
- Wese la s '. ę nie słucha; Wesele umie s•i ę na pa

m: (~ć! 

* * 
Na d a lata przed pierwszą wojną światową dy

rektl~1: Te~1tiru Łódzkiego M s lisze ~ki p osta'Illowil \vy
st.a\ ic Wies el.e. W z.e~p.)le jego znajdował się Emil 
Chaber~ · i, początkujący a k!' r, a c·statnio były dyrek
tor T ea i im. Jaracza w Łodz.i. 

N a kilka dn ~ .przed premierą, jak to było w ówczas 
w Z\ ycza ju, :rnp r zono cen0ori:i. ma śniadanie, p któ
r ym l ekko chwiejący ię dygni tarz. powied z.fal do Ma
Hszewsiktl e~ : 

-- . Ja p an a b ard l.io sz.c_,n uję, pa i1e dyrełk·borize, a le 
trzeciego aktu W esela gr ć n 'e pozwolę. Chł> Di n.a 
sice :e z ko~ ami ·fo:i ,ż t o b un t ! 
Na1stąp iła k an tennaicj ~ . C:i ;rO'b:ć? Sztu k a przygoiOOwa
na. K oSi Lumy ,i d eikoracij g 0iiow e ... 

. Jedin aikże M a•li z._w, ki ziI11a -1z ł \ yjśc:·e. 

Post!anowim 10 zagrać 1.::lrugi i t Zie o.i alkrt bez op·us1z
czami1a tk:urtyny j aik o j den. 

Po pr 21ed t aiwienLu .cenz.01r wpadł wś·o:.ekły z.a kulisy. 
- T o wy ze mn;i'e diuraika z.robiJi! Ja juitmo pi.seę 

1r cip.01flt dlo gu bern1a tcu·a. 
Jednakże po !kobcyjce, kt 6ra przieic i ąg;nęła s i ę do 

rania dygniita·rz z.apomnfa1ł o raporci e. 

Zebrał Jan Wroc zyński 



Projekty kostiumów w 1prograrnie Hanny Pfeffer 
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