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TA I. ' LAW WY. PJANSKI 

I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE 

I ciągle widzę ich twarze, 
ustawnie w oczy ich patrzę -
ich nie ma - myślę i marzę. 
widzę ich w duszy teatrze . 

Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny. 

Jak sztuka jest sztuką moją, 
melodię slyszę choralną, 
.Jak rosną w burzę nawalną, 
w gromy i wichry się zbroją . 

W gromach i wichrze szalP.ją 
i gasną w gromach i wichrze, 
w mroku_ mdlejące i cichsze, -
już ledwo, ledwo widnieją -
znów wstają - wracają ogromne 
olbrzymie, żyjące - przytomne. 

Graja tragedię mak duszy 
w traqicznym teatru skłonie. 
żar święty w tró.?nopach plonie, 
i flet zawodzi pastuszy . 

.Ja słucham. sh1charn i patrzę -
pozna?e - znane mi twarze , 
ich nie ma - n yśle i marzę, 
PidzP ich w duszy teatrze! 

Stanisla v Wv ::opi· ri k ~ 
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Bilet Wyspiański .go tło J, Kolarbi1iskicgo znpowindający „We cle" 

STANISŁAW WYSPIANSKI 
(Życie i twórczość) 

Urodził się w Krakowie 15 stycznia 1869 roku jako syn rzeź
biarza. W gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie zdradza 
zadziwiające zamiłowanie do rysunków i literatury, które roz
wija pod wpływem utalentowanych kolegów i przyjaciół: Jó
zefa Mehoffera (w przyszłości wybitnego malarza), Henryka 
Opieńskicgo (znakomitego z czasem muzyka) i Lucjana. Rydla 
(poety). Interesuje go także teatr: w roku 1886 pisze dramat, 
który jest inscenizacją obrazu Matejki „Batory pod Pskowem". 
Po maturze wstępuje do Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
Jest uczniem Matejki, który bierze go do pomocy przy pracach 
dekoracyjnych w Kościele Panny Marii w Krakowie. W roku 
1891 wyjeżdża do Paryża, gdzie wyzwala się spod wpływu 
mistrza, tu rozpoczyna działalność literacką. Pracując nad pro
jektem witrażu ,,śluby Ja n a Ka zim i er z a" dla ka
tedry lwowskiej, pisze scenę dramatyczną pt. „K r ó 1 o w a 
Po 1 ski ej Kor o ny"; libretto operowe „D a n ie I" i na 
motywach baśni krakowskich operę „W a n d ę" (póżniejsz:i 
. Legend a"). 

W roku 1894 Wyspiański wraca do kraju, gdzie w kościele 
Franciszkanów w Krakowie w latach 1897-1902 tworzy wspa
ruałe witraże, które zyskują mu powszechne uznanie. 

W cztery lata później (1898) Stanisław Przybyszewski ideowy 
pr-zywódca grupy literatów skupionych przy czasopiśmie „Z y
c ie" znanych pod nazwą Młodej Polski - powierza Wyspiań
"kiemu kierownictwo artystyczne pisma. Staje się to rewolucją 
w polskiej grafice: Wyspiański sam czuwa nad układem gra
ficznym stronic, zdobi pismo rysunkami; tu ogłasza także dwa 

.vojeutwory „Warszawiankę' i „Klątwę". Wro
ku 1898 ,W ars z a w i a n ka" zostaje wystawiona w Kra
kowie. Dramat „L e 1 ewe l", napisany w rok później nie ma 
powodzenia. Z okresu tego pochodzą także dwie tragedie „M e
l e ager' i „P rot e si 1 as i La od am i a". 

W roku 1900 Wyspiański opracował projekty trzech witraży 
.,Swiętego Stanisława", „Henryka Pobożne
"! o" i „K a z i m i e r z a W i e 1 k i ego" ofiąrując je Muzeum 
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Lucjan Rydel z ~oną 

~ ·arodowemu w Krakowie. Literackim odpowiednikiem tych 
prac są dwa rapsody „B o 1 e sł a w ś mi a ł y" i „K a z i
m ie r z Wie 1 ki". W roku 1900 pisze poemat dramatyczny 
o Mickiewiczu „L e g i o n"; z początkiem roku 1901 „W es e 1 e". 
które stawia go na czele młodej literatury. Inscenizacja „D z i a
d ów" Mickiewicza i nowy dramat polityczny „W y z w o 1 e
n ie" - wzmacniają jego pozycje w teatrze. W latach 1903-5 
powstają jeszcze „B o 1 es ław śmiały", „A chi 11 eis" . 
„A k r o p o 1 i s" i „N o c L i s t o p a d o w a" oraz szereg 
akwarel z Kopcem Kościuszki nie mówiąc o dekoracji Domu 
Lekarskiego w Krakowie i projektach przebu.dowy Wawelu 
(razem z architektem Ekielskim). W roku 1905 Wyspiański 
otrzymuje nagrodę malarską Akademii Umiejętności za pejza
że, i odznaczenie Towarzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej. Roz
poczyna starania o dyrekcję teatru krakowskiego, pisze studium 
o „H am lecie" i opracowuje „C da" Corneilla. 

W ostatnich latach życia, trawiony nieuleczalną chorobą, nie 
przerywa gorączkowej działalności artystycznej: wydaje dra
maty „S kał ka", „C yd". „P o wrót ody s a·', , Sędzi o
wie". 28 listopada 1907 roku umiera i zostaje pochowan: 
v Grobach Zasłużonych na Skałce. 

j .· g. 
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Aiis7. prapremiery „Wesela" (16 marca 1901) 

LEON SCHILLER O „WESELU" 

Legendę o wielkim dniu 16-ga marca 1901, dniu premiery 
_,We se 1 a", również trzeba poddać niejakiej rewizji . Kraków 
oszalał po tej premierze. Oczywiście nie tylko dlatego, że bawil 
go persyflaż dobrze mu znanych faktów i ludzi, ale przede 
wszystkim dlatego, że dramat w całej swej treści był aktualny, 
pełen inwektyw politycznych i socjalnych. Co zaś najbardziej 
było fascynującym, to absolutna nowość formy, ledwie widocz
ne upoetyzo\.vanie jak najsurowszego i najprozaiczniejszego 
w swej istocie r lizmu potocznego, zmieszanie go z fantastyką, 
pomimo pozorów mistyczności, tkwiąca głęboko w podłożu psy
chicznym figur dramatu i dającą się psychologicznie uzasadnić. 
Niebywale piękna, przedziwnie brzmiąca, a znów z codziennego 
tworzywa ukształtowana dykcja dramatu; bogactwo rytmiczne, 
przy monotonii o s t i n a t a piosenki Chochołowej będącej 
właściwie jedynym źródłem ·wszystkich rytmicznych i melo
dycznych odmian; niespotykana dotąd teatralność języka dra
matycznego, wobec którego bledną „polonezy słów" fredrow
skich i gasną słów kaskady Słowackiego, oszczędność słowa 
i jego bczwzg!Qdne przyleganie do akcji, do gustu i ruchu sytu
acyjnego; precyzyjne obliczenie wszystkich członków kompo
zycji, iżby z nich wybornie harmonijna powstała całość; nieu
stanne po scenę ostatnią, trzymanie widza w naprężeniu i oszo
łomieniu za pomocą najszerszej liryki, głębokiej satyry i nie
oczekiwanego patosu - wszystko to było nowe i wszystko ol
brzymie, choć z małych i dobrze znanych tematów poczęte. 
Nie. to już nie naśladowca Maeterlincka, czv Wagnera, to ktoś 
co stworzył dzieło jakiego w literatu.rze świata jeszcze nie 
było! Jak mimo wszelkie, drugorzędne 1-"pływy, iście stworzo
nymi zostały „D z i ad y", ,N ie bo s k a" i ,.Sam u e I 
Z bor owski". Zrozumiała to widownia. 

(Z artykułu „Teatr Ogromny". Scena Polska 1937 r .) 



JÓZEF GHUDA 

NA MARGINESIE 
WROCŁAWSKIEJ INSCENIZACJI „WESELA" 

Od 16 marca 1901 roku, to znaczy od krakowskiej prapre
miery, każda nowa inscenizacja „„Wesela" była sensacją i prze
zycicm w Polsct., nie tylko w środowisku literackim i aktor
skim - poruszała opinię - a tomy komentarzy i recenzji na 
temat „Wesela' urosły już chyba w najliczniejszą w Polsc•.! 
bibliotekę komentatorską. Cóż jest przyczyną tak wielkiej po
puh mości tego dzieła, które nie wiele ma odpowiedników w li
tera• urze polskieJ a nawet światowej? 

Jak wiemy, „Wesele" narodziło się na tle trosk narodowych 
W~·spiańskiego. Już w pierwszych swoich utworach dał poeta 
vyraz swoim zapatrywaniom na przyczyny słabości i niew~li 

kr;-ju. Atakował w „\Varszawiance' pozę romantyczną powstan
ców listopadowych i nadmierne ambicje przywódców; wskazy 
w:il na ,pełną trucizny czarę", jaką był jego zdaniem mesj:i
nizM romantyków w „Legionie"; na „weśnienie się' w prze
szłość, która paraliżuje realizm polityczny. w „Kazimi.crz•..J. 
Wielkim". Oczywiście aluzje do współczesności były zakamu
flowane i mało czytelne nawet dla współczesnych. Był to jed
nak krok niejako przygotowawczy do właściwego uderzenia 
w wady i błędy sp_Qłeczeństwa galicyj kiego. Wystarczyło tyl ·o 
ięgnąć po temat współczesny, aby aluzje często niejasne stały 

się atakiem wrc;cz, n do· ć mgliste i symboliczne metafory na
brały posmaku bezlitosnego szyderstwa. Talr też się stało w wy
padku , Wesela" a następnie „Wyzwolenia ' . · 
Bezpośrednią podnietą do napisania „Wesela' było wesele 

poety Lucjana Rydla, przyjaciela Wyspiańskiego, z córką go
„podarza z Bronowic Małych pod Krakowem, Jadwigą Miko
lajczykówną. Huczne wesele odbyło się w rodzinnym domu 
panny młod j, gdzie mieszkał malarz Włodzimierz Tetmajer, 
oż niony z jej starszą siostrą Anną. Na wesele Rydla, które 
sta o się sensacją Krakowa, przybyli „z miasta" krewni i przy
jaciele Rydla i Tetmajera między innymi: poeta Kazimierz 
Tetmajer (Poeta w „Weselu"), dziennikarz konserwatywne~o 
organ•. stańczyków .Czasu" - Rudolf Starzewski (dziennikarz), 
·io'>tra pana młodego Haneczka Rydlówna (Haneczka) wraz 



Akt T. Radczyni - Jadwiga Hańska, Klimina _ Irena Netto. 

z przyjaciółkami (Maryna i Zosia). Wyspiański, który był jed
nym z gości weselnych, wprowadził do dramatu zarówno przy
byszy z miasta jak i gości weselnych z Bronowic wraz z rodziną 
gospodarzy. (Oczywiście nie należy utożsamiać postaci wystę
pujących w „Weselu" z ich historycznymi niejako pierwowzo
rami. Wyspiański korzystał z pewnych cech i rysów postaci 
autentycznych tworząc postacie literackie według wszelkich 
zasad dobrego pisarstwa realistycznego. Jak słusznie zauwa
żył Boy, teatr także nie może wiernie kopiować postaci auten
tycznych występujących w „Weselu" chociaż chętnie korzysta 
z materiałów historycznych). 

Nie zapominajmy przy tym, że Wyspiański był przede wszyst
kim malarzem i to malarzem, który celował nie tylko w nastro
jowych pejzażach, czy w dramatycznych scenach wizyjnych 
swoich witraży; to także znakomity obserwator i portrecista. 
Przypomnijmy sobie tylko portret Rudolfa Starzewskiego, al!?o 
Lucjana Rydla. Ileż tam celności w uchwyceniu nie tylko 
zewnętrznych cech postaci, ale tego także co jest ich istotą. 
I wreszcie pamiętajmy, że Wyspiański to także świetny kary
katurzysta. Jego parodia matejkowskiej „Bitwy pod Grunwal
dem" i karykatury królów polskich to przecież majstersztyk 
ostrości i celności spojrzenia, parodii i dowcipu. Wszystkie te 
walory twórczości Wyspiańskiego - malarza odnajdziemy z łat
wością w „Weselu". 

Zabawny jest także fakt, że - jak wspomina przyjaciel poety 
Stanisław Estreicher - w pokoju, w którym tańczono w Bro
nowicach, Wyspiański widział na ścianie reprodukcję Matej
kowskiego Wernyhory. „I zadał sobie wtedy pytanie - wspo
mina Estreicher - co by to było, gdyby nagle z tej ściany zstą
pił Wernyhora przynosząc wieść, że wypełnia się jego proroc
two, że przyszedł czas wyzwolenia z niewoli? Jakie by to 
wrażenie wywarło na obecnych, jaki skutek wywołało to w ca
łym narodzie"? Jak wiemy pierwszą sceną, którą Wyspiański 
napisał, był.a właśnie rozmowa gospodarza z Wernyhorą, póź
niej dopiero powstały inne sceny, tak zwane wizyjne, reali
styczny pierwszy akt i bardzo interesujący pod względem kon
wencji artystycznej akt III. Tak narodził się pomysł wprowa
dzenia Wernyhory, Stańczyka, B1·anickiego i innych „osób dra
matu", demaskujących i kompromitujących postacie rzeczy
wiste w „Weselu.". 

Warto wspomnieć, że Wyspiański dawno już rozmyślał o ta
kiej formie dramatu. W czasie swego pobytu w Niemczech. 
gdzie poznał „Hanusię" Hauptmana, pisał w roku 1895 w liście 
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Akt TT. Chochoł - P:otr Kurow ·ki, Isin - Irena Szym
kiewicz. 

do Rydla: „ ... może sobie przypomnisz rozmowę naszą jedn,1 
z roku zeszłego, gdzie ci mówiłem, jaką byłoby rzeczą nową 
i niezmiennie pociągającą przedstawić ,imaginacje" osób wpro
wadzonych jako „główne figury" i wykazać stosunek tych ima
ginacji do rzeczywistości„. U nas.„ skłonności literackich ku 
temu dążących bardzo wiele ... Nigdy dosyć nie przestanę wy
mi niać zawsze mało i nigdy nie za wiele czytywanych i zro 
zu·nianycb ,Dziadów". 
Trochę więc szkoda, że nasi polemiści toczący obecnie bojt! 

o sprawą „skrzydła realistycznego" i „skrzydła symbolicznego" 
(według określenia Kazimierza Wyki) w „Weselu" i o wzajemny 
.:;tosunek tych „skrzydeł" do siebie - tak rzadko pamiętają 
o tradycjach naszego r mantyzmu, na które chyba dość wyraź
nie powołuje się sam Wyspiański wspominając ,Dziady". Ta 
zb1ezność „\Vesela" i arcydramatu Mickiewicza może być zasta
nawiająca. Także sprawa jedności treści i formy „Wesela", 
jednorodności konwencji jaką operuje poeta, jest tak bezsporn 
w „Weselu", że doprawdy nie warto o nią kruszyć kopii. Wie 
o lym każdy aktor i każdy reżyser i to jeszcze od czasów 
krakowskiej prapremiery. 

W ten sposób małe wesele podkrakowskie stało się wielką 
rozprawą poety ze współczesnością. Cóż w niej bardziej podzi
·=-1iać? Czy przenikliwe zdemaskowanie szlacheckiej de\ •izy 
.,Z szlachtą polską polski lud' , czy atak na mitomanię i fety
szyzm narodowy, czy krytyczną ocenę administrowania przez 
chłopomanów chłopów, czy skompromitowanie rozpoetyzowa
nia i frazeologii inteligencji niezdolnej do czynu, czy wreszcie 
atak Wyspiańskiego na młodopolskie hasło .. sztuka dla sztuki". 
Nowoczesne, przenikliwe i celne spojrzenie poety bezbłędnie 
oszacowało najistotniejsze problemy polityczne i artystyczne 
zacofanej Galicji. 

I, trzeba przyznać, zrobił to Wyspiański w sposób tak mi
strzowski, barwny i oryginalny, z tak niezawodnym poczuciem 
hl.krnoru i tragizmu, że nawet najboleśniej dotknięci przez niego 
ludzie okrzyczeli dramat arcydziełem. Od przedstawiciela kon
serwatywnego ,.Czasu" Rudolfa Starzewskiego czy Adolf" Neu
wert-Nowaczyńskiego aż po socjalistyczny „Naprzód", gdz·:e 
pisywał Wilhelm Feldman, podniosła się fala zachwytów. Zna
komita satyra na współczesność pełna tragizmu i inwektyw 
politycznych odniosła największy w dziejach polskiego teatni 
sukces. 

Oczywiście dalsza droga „Wesela" na polskich scenach nie 
bvla łatwa . Po premierze krakowskiej „Wesele' ukazuje się 
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Akt II. Ryc~n Czarny - Adam Dzieszrńsh . Poeta -
Igor Przegrodzki 

w teatrze lwowskim 24 maja 1901 roku pod opieką samego po
ety. Ale w zaborze rosyjskim przez wiele lat nie można było my
śleć o wystawieniu „Wesela". Przekraczano nielegalnie granice, 
aby zobaczyć sztukę w Krakowie. Dopiero po rewolucji 1905 
roku cenzura rosyjska zgodziła się na częściowe wystawienie 
„Wesela" w roku 1906 w Teatrze Małym (I akt oraz część II) 
Jeszcze na przedstawieniu w Teatrze Zjednoczonym w Warsza
wit:; Wernyhora wręczając złoty róg mówił tylko jedno słowo: 
,,Jutro". Całość „Wesela" zobaczyła Warszawa dopiero 6 marca 
1915 roku (i to bez sceny z Hetmanem, kosynierzy byli uzbro
jeni tylko w kije) a w pełnym tekście dopiero po ustąpieniu 
\vojsk rosyjskich w 1917 roku. 

Daleko wcześniej wystawiono „Wesele" w Wilnie, bo w roku 
1907 - dzięki podstępowi miejscowej inteligencji, która wmó 

iła carskiej cenzurze, że „Wesele" „nie podżega do żadnego 
untu, tylko wywołuje głęboką depresję duchową". Zespól 

wileński wystąpił z „Weselem" także w Petersburgu (1912), 
gdzie miejscowa kolonia polska i postępowe sfery literackie 
rosyjskie gorąco przyjęły utwór. W Poznaniu władze niemiec
kie zabroniły w ogóle grać utwory Wyspiańskiego. „Wesele" 
ukazało się tam dopiero po wybuchu rewolucji niemieckiej 

roku J 918. 
Oczywiście dzisiaj wiele scen „Wesela" wyblakło i straciło 

swą aktualność. Współczesny widz nie wie często, kto kryje 
·ię za postaciami Poety, Dziennikarza, czy Gospodarza, cały 
smak sensacji niejako personalnej, pikantna, anegdota polega
jąca na wyprowadzeniu na scenę osób znanych powszechnie -
nikogo już dziś nie poruszy poza historyka"Tli teatru czy lite
ratury. Tak samo palące problemy polityczne środowiska gali
cyjskiego na przełomie XX wieku: sprawa chłopomaństwa, 
niuanse i kulisy sporu obozu postępowego z konserwą krakow
ską problemy sztuki młodopolskiej - straciły swą aktualność. 

Cóż więc je t urzekającym walorem „Wesela" dla współczes
nego widza? Czy tylko znakomicie narysowane postacie, para
doksalność przeciwstawienia na bronowickim weselu. chłopów. 
i inteligencji krakowskiej flirtującej ze sobą mimo zastarzałych 
i ciągle jeszcze bolesnych antagonizmów, piękno i celność dia
logów, znakomita faktura dramatu? Niewątpliwie wszystkie te 
walory „Wesela" działają dzisiaj 7 mocą nie mniejszą niż 
w roku 1901. Działa także rzecz najważniejsza - •wielkość 
problematyki narodowo-wyzwoleńczej, którą wielki poeta po 
ruszył za wzorem Mickiewicza i Słowackiego i która czym 

l9 



t! 
"' -o 
o o. 
"' o 
ó 

z „Wesela ' tak jak z ,.Dzi;. dów", czy „Kordiana·· ważki do
kument walki i historii narodu. 

I tu chyba leży główna przyczyna popularności „Wesela". 
W rozwoju naszej kultury narodowej , Wesele" jest ogniwem, 
którego się n ·e da usu.nąć i za tqpić. Obrosło ono w wielkri 
tradycję narodową, w legendę, kto '<.'J znacz nia me wolno i n~c 
warto pomniej zać, jak robią to niektórzy nasi \\Spólc:c'Śn~ 
kryt ·cy. To przecież po prostu wiele uczuć pJynących z głe-· 
b kiego patriotyzmu v ("'.a ach niewoli zrodziło io powsz~c n 
ucznc1e. którym się otacza i~·lko najcenniejsze arcydzieła lite
ratury. .,Wesele" jak „Pan Tadeu:z" zamknęło odchodz c 
\ o ę w kształcie ni mal epic ·im, w ostrym skrócie nie pu a
\ ion_·m ironii i sentymentu. I dlatego s anowi do dzisiaJ h1-
mień milowy także w rozwoju świadomości narodowe] calPgn 
okresu h"~torycznego, zakończonego v roku 1918 stworz ·nie 11 

wlasn go państ\m narodo\vego a w roku. 19-14 wyzv:ol' te: t 

społecznym proletariatu. 
Legendy tej nie wolno l kceważyc. To miłość rodzimej s:ltuk;, 

jej mistrzowstwa, i szacunek dla mądrego patriotyzmu - czy
nią z „Wesela" dzieło, które przerosło jako najpiQkni jsz.) do
kument swoją epokę. tak jak przerosło wąskie ramy anegdoty 
~rorlowi kowej. 

Ilekroć dziś. po latach prze~zło pi ćdzic i~ciu od prapremiery 
l·rnl:owskicj, dyskutujemy o politycznej pasji dzieł literackich 
i tea m, ilekroć szukamy przykładu na odkrywczość formalną 
Iz;. la sztuki lub na jego narodowe, oryginalne C.:'.chy, wn
cam~ do „Wesela" jako do przykładu, który nie łatwo prześcig-
nąć. Niewiele jest bowiem w polskiej literaturze dramatyczn j 
n może i światowej dzieł równie nabrzmiałych troską o losy 
narodu - nie raz gorzką i bluźnierczą - równie oryginalnych 
i śmiałych. Błędy polityczne, które Wyspiań ki dzielił razem 
:1. int·'liaencją swojej epoki, maniera literacka, której ulegaL 
walorów „Wesela" osłabić nie potrafi. 

In cemzacja wrocławska jest drugą próbą interpretacji „W -
sela" po niefortunnym okresie, gdy na skutek zawężenia kry
teriów estetycznych przez pseudomarksistowskich krytyków 
w latach 1948-1955 usiłowano usun .ć .Wes~le" razem z ,,Dzia
dami" i „Kordianem" z repertu.aru naszych teatrów. Dziś arcy
dzieła romantyzmu i najlepsze dramaty Wyspiańskiego wracaj,, 
na nasze sceny i powrót ten jest dla nas wszystkich spi·awą 
oczywistą i nieuniknioną. Wracają otoczone miłością widzów 
· \Vielka tradycją teatralną. 
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W pracy nad „Weselem" teatr nasz nie chciał powtarzać 
żadnej z dotychczasowej inscenizacji, nie chcieliśmy takie nie
wolniczo powielać muzealnego wzoru „Wesela" krakowskiego, 
które stało się dość szablonową i martwą już konwencją naszego 
teatru i naszej tradycji aktorskiej. „Wesele" wrocławskie bę
dzie takie, jakim zobaczył go i chce pokazać widowni wroc
law kiej zespół naszego teatru po latach przeszło pięćdziesięciu 
od krakowskiej prapremiery. Na pewno inne w swej formie 
zewnętrznej od dotychczasowych inscenizacji i na pewno to 
samo w swych najistotniejszych treściach. Sąd o tym r.-esz;tą 
należy już do widowni. 

Józef Grud 

, .... : ..... ..... 



Pl:ik:it Ztlpowiad;:ijący występy Wl'ocławskich Teat rńw 
w Czecho.·ło wac_ii \" r. lfl.57. 

(. a pi l".\sz.1 rn mi 1sc:~1: ,.\\'cscl ") 

Dramatycznycl 

/"u' l łl 1\ LF:.1l'IC!'A : 

VJi my wszyscy, że jed n z wokow We.selr1 o,Jlądanego w te
• trz p lega na kolorystycznych walorach dramatu. Jeśli po
' inie ly kompozycjG scen wizyjnych, kolorowość Wesela mu 
woje, zdawałoby się mało wyszu ane, :źródlo w feerii odświ '..-

1 eh strojów ludow) eh. S::im autor ta· krdla ten efck" w l p -
sie dekornc): „wirujący dokoła w półświetle kuchennej lampy 
taniec kolorów, krasnych wstażek, pawich piór. kierezji, barw
nych kaftanów i kabatów, nasza dzisiejsza wiejska Pol ka". 
Malowniczość i ~woista egzotyka ludowego stroju były 

w Młodej Polsce wi lokrotni eksploatowane w m Jarstwie i li
t raturze. Motyw ten stał się szybko sztampą, nie tyle ze wzglę
du na częstość, co na spo~ób eksploatacji. Malowniczość obraz
ków ludowych zarówno w malarskim jak i literackim wydaniu 
ograniczała się do powierzchni rzeczy i wtedy raziła płytkością. 
albo przekazywała idealistyczną koncepcję wsi i wetdy raziłti 
fałszem. Najczęściej jedno i drugie szło ze sobą w parze. 
Wyspiański pozwolił działać ,.,. dramacie kolorowym efek

tom ludowego stroju, uzupełnił je przytem akompaniamentem 
chłopskiej weselnej kapeli, ludowej piosenki, rytmem ludo
wego tańca, szczodrze nasycił Wesele widzialną i słyszalną ma
lowniczością ludowego środowiska. Ale po pierwsze malowni
czość ta nie ma w utworze funkcji zdobniczej, lecz stanowi 
w nim bardzo istotny element dramatyczny Po drugie, chodzi 
właśnie o to, co ów elemer• dramatyczny wyraża, lub w wyra
żeniu jakich treści ut\.voru współdziała. Treści tej nie da się 
zamknąć w jednym zdaniu, nie dlatego, by była niejasna, lecz 
dlatego, że autor nie chce uprościć i zubożyć obrazu rzeczywi
stości w dramacie. Pokazuje ją z wielu stron i kolejność, z jaką 
odkrywa widzom coraz to nowe jej znaczenie, składa się na gra
dacj artystycznego poznawania prawdy w całej jej pełni. Te 
kolejne stopnie poznania tworzą w Weselu swoiste perypetie:> 
dramatu i prowadzą konsekwentnie do pointy finału. 

Wiadomo, że natężone kolorystycznie efekty chłopskich stro
jów od razu informują widza, o jaką wieś idzie. Chodzi miano
wicie nic tylko o wieś odświętnie wystrojoną na zabawę we-
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Afisz „Wesela" w KJjowie. 

(Gościnne występy Wrocławskich Teatrów Dramatycznych w r. 1958) 

selrą, ale przede wszystkim o wieś admirowaną przez wszelkie 
odcienie chłopomanii, wieś, wokół której skupiają się marzenia, 
zachwyty, iachuby i nadzieje znacznego odłamu górnych klas -
ową „dzisiejs?:ą wiejską Polskę". 

Choć Wyspiań ki sprzeciwi się w Weselv. zarówno apologii 
jak i nadziejom wiązanym z tą wiejską Polską, nie ułatwia so
bie rozprawy z chłopomanami i nie odmawia ich egzaltowane) 
wizji wsi momentów sugestywnych. Sam rrażliwy na uroki 
ludowej kttltury komponuje obraz chłopskiego weselnego tłu
mu tak by mógł on naprawdę olśnić oczy miejskich gości. Po
kazuje :jędrną bujną urodę ludowego środowiska, kolorowy 
przepych wsi tradycyjnej i odświętnej. Widz zostaje przeko
nany, że ów z17ielk barw może stać się przedmiotem zachwytu 
malarzy i poetów sztuki, u.dechą dla stępionych zmysłów mie
szczuchów. W ten sposób dał Wyspiański nie tylko porękę unie
sieniom inteligentów ale również widzowi kazał uczestniczyć 
w nastroju chwili, na który składa się swojskość i zarazem 
egzotyka barwnego ludowego ś odowiska. Nastrój ten stanie się 
jedną z przesłanek przeniesienia akcji w sfery baśniowe, w któ
rych rozegra się wielki narodowy dramat. 

Na tym jednak polega wyższość Wyspiańskiego z Wesela nad 
Sewerem lub Tetmajer"m (lub choćby nad Wyspiańskim z Le
gendy), że nie uznał on kolorowej ludowości za całą prawdę 
o wsi. W miarę jak rozwija się dramat, pogodny obrazek ro
dzajowy komplikuje si~, wieś ukazuje widzowi strony niedo
strzegane przez powierzchownych obserwatorów miejskich. 
Okaże się, że wbrew c.;:irzejmym pozorom nurtuje chłopów 
głęboka nieufność do panów że żywe są wśród nich tradycje 
46 roku że poza gromadką weselną i tnieje jeszcze wieś inna, 
groźna i nieprzejednana, która nie da o sobie zapomnieć. Na 
scenie jednak ciaglc gra w sola barwność ludowego stroju. Jej 
artystyczna funkcja w obrazie scenicznym polega teraz na ak
centowaniu dysonansu pomiędzy farndą weselnej sielanki V!i
dzianą przez chłopomanów, a rzeczywistością, której oni starają 
się nie widzieć, ale którą coraz głębiej pojmuje widz. 

Jednocześnie komplikuje się także obraz wsi tradycyjnej ad
mirowanej przez chłopomanów. Sławiona bujność chłopskich 
temperamentów otrzymuje aktualne wydanie w prostackiej 
przebojowości Czepca, którą ukazują drobne epizody: anegdota 
o wyborach w ,,sokolskim dworze" („było jak go huknę 
w pysk ... "), sprzeczka z Żydem i Księdzem o koniczynę i karcz
mę, bójka za sceną z Maćkiem, awantura z muzykantami. Pełna 
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fantazji ludowa piosenka śpiewana w momencie młodzieńczego 
upojenia się ~obą, krakowskim strojem i blaskiem godności 
druzby : 

Postawie se pań ki dwór 
wywlekę se zlotn wór: 
zloty wór wysypie? 
ludziskom przed ślipie, 
nakupie e pawich piór! 

charakteryzuje fałszywe aspiracje Jaśka. 
Podważona zostaje szczerość tradycyjnego wyglądu chłop

skiej grupy Wesela. Dramat pokazuje, że wygląd ten jest w du
żym <::topniu inspirowany z zewnątrz. Kierezje, wstążki, kabaty 
i pawie pióra stały się modą, strojem na pokaz i do obrazu. 
Wsłuchani w chór inteligenckich zachwytów chłopi ulegają 
sugestiom ludomanów. Intensywna barwność ludowej grupy na 
scenie otrzymuje sens maskarady. 

W trzecim akcie podważana z tylu stron wizja wsi poczyna 
nużyć. Jest to celowy efekt artystyczny. Zbiega się on z prze
yt.cm nastrojami poetyczności, rozpętanej przez inteligentów 
zt.uki. Zaró ~no ludowa jak i literacka maskarada pozostają 

w coraz bardziej męczącej dysproporcji do powagi rozgrywa
jącego si~ jednocześnie dramatu spraw narodowych. Nastrojem 
tym przygotowuje autor finał sztuki. 

Wreszcie w końcowych scenach We ela, w żywych obrazach 
obydwu czarów barwne efekty ludowych strojów uczestniczą 
w ek presji tragicznej pointy dramat.u. Przenoszą one na całą 
chłop~ką grupę wymowę symbolu Jaśkowych pawich piór. Sta
ją sie plastycznym wyrazem r111opomańskiej „wiejsk:ej Polski", 
~vmbol m ludowo-narodO\ ego bałamuctwa, którego bilans ide
owy podaje pointa drama u. 

Taka jest 1.reść i funkcja dramatyczna plastycznych motywów 
wsi bajecznie kolorowej w Weselu. Oczywiście, że sprawa ic'1 
sensu stricto wartości plastycznej nie leży już w tekście dra
mntu. Tu kończy się władza dramaturga-literata i otwiera sir, 
pole działania dla inscenizacji teatralnej We·ela. 

(Z rn no"'rafii „West>tc·• - Wvspiui1skiego) 
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Wielu spośród uczestników we ela R.) dla stalo si~ pierwowzorami 
bohaterów dramatu. Postaci literackich Wesela nic należy jednak zbyt 
«ciśle identyfikować z ich pien\owzorami - wskazanymi \\ niniejszym 
komentarzu - gdyż V. )·spiański nie tyle ich sportretował, co użył pew
nych ich rysów do uksz.lallowania artystycznej fikcji. 

Czep ie c Blaiej - wuj Jadwigi Mikolajczykówny, starosta 
na weselu Rydla, ówczesny pisarz gminny w Bronowicach; 
zmarł w 1934 r. 

Dziennik ar z - Rudolf Stanewski (1870-1920), dzien
nikarz, kolega uniwersytecki Wyspiaiiskiego, od 1893 współpra
cownik, w latach 1901-1920 redaktor naczelny stańczykow
skiego „Czasu", gdzie zamieszczał artykuły polityczne i recenzjf• 
teatralne. 

Z o si a - Zofia Pareńska, córka znakomitego lekarza, profe
sora Uniwersytetu Jagiellońskiego i prymariusza szpitala św. 
Łazarza; później wyszła za mąż za Tadeusza Żeleńskiego. 

Ra d czy n i - Antonina Domańska, bli ~a krewna Lucjana 
Rydla (z domu Kremerówna, stryjeczna sio-tra matki Rydla); 
autorka powie'ci dla młodzi ży. Mąż jej był lekarzem, profeso
rem Uniwers:tetu Jagiellońskiego i radcą miejskim. 

Ha n c czka - Anna Rydlówna, żyjąca do dzisiaj siostrc1 -
Lucjana Rydla. 

K 1 im i n a - gospodyni z B!"onowic Malych, postać auten
tyczna. 

Kasper - Kasper Czepiec, krewny Błażeja Czepca, gospo-
darz z Bronowic Małych. · 

Jasiek - Jan Mikołajczyk, brat Ja wigi. gospodarz w Bro
nowicach Małych. 

Poeta - Kaz'mierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), czo 
Iowy poeta liryczny Młodej Polski, niezwykl poularny w dru
giej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX w. 

M a r y n a - Maria Pareńska, starsza siostra Zosi. 
Z y d Herman Singer, karczmarz z Bronowic Małych. 
R ach e 1 - Józefa (Pepa) Singer (1881-l!l55), córka brn

nowickiego karczmarza. 
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Gospodarz - Włodzimierz Tetmajer (1862-1923), przy
rodni brat poety, malarz i pisarz. Dłuższy czas przebywał na 
studiach za gramcą, w 1890 r. ożenił się z chłopką Anną Miko
lajczykówną i osiadł w Bronowicach Małych. Zajmował się 
także polityką, w la' ach 1911-1918 był posłem stronnictwa 
ludowego ziemi krakowskiej do parlamentu austriackiego. 

Ojciec - Jacek Mikołajczyk, gospodarz z Bronowic Ma
łych, ojciec Anny, Marii, Jadwigi, Jana i Jaki:ba. 

Gospody n i - Anna z Mikołajczyków, najstarsza siostra 
l\thrii i Jadwigi, żona Włodzimierza Tetmajera; zmarła w Bro
nowicach w H 54 r. 

Is i a - Jadwiga. najstarsza córka Włodzimi rza i Anny 
Tetmajerów. 

Marysi a - Maria z Mikołajczyków, siostra Anny i Jad
wigi, była zan.:czona z młodym malarzem Ludwikiem de Lu
veuux (1869-18!H; uczeń Jana Matejki, kształcił się następnie 
w Monachium i w Paryżu, gdzie zmarł n:i gruźlicę. W Weselu 
uk zuje . ię Marysi jako Widmo); po ~ego smierci wyszła za mą7. 
za chłopa bronowickiego Wojciecha Suc;ula. Zmarła w 1924 r 
Najładniejsza z sióstr, była wielokrotnie malowana przez zna
nych malarzy. 

W oj tek - Wojciech Susuł, chłop z Bronowic Małych, mąz 
Marii Mikołajczykówny. 

N os - pierwowzorem Nosa ma być, zdaniem Boya, malarz 
Tadeusz Noskowski (1876-1932) albo kombinacja tegoż z mala-
1 zem Stanisławem Czajkowskim (1878-1954) . 

r ub a Jakub Mikołajczyk, brat Jadwigi. 
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PANSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE WE WROCŁAWIU 
ODZNACZONE ORDEREM „SZTANDAR . PRACY" II KLASY 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

WESELE 
Dramat w 3 aktach 

Inscenizacja i reżyseria : 

JAK UB ROTB A UM 

Kostiu m y : Dekoracje: 

JADWIGA PRZERADZKA ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

Muzyka: 

RYSZARD BUKOWSK I 

Tańce : 

SYLWI A SWEN 

Kierownictwo artystyczne: 

JAKUB ROTBAUM 

Dyrektor Teatru: 

ZDZISŁAW GRYWAŁD 

PREMIERA „WESELA" DNIA 2 MAJA 1956 R 

WZNOWIENIE W TEATRZE POLSKIM DNIA 14 MAJA 1960 R. 



GOSPODARZ 

PAN MŁODY 

MARYSIA 

OJCIEC 

.JASIEK 

POETA 

NOS 

MARYNA 

RADCZYNI 

CZEPIEC 

KLIMINA 

STASZEK 

ŻYD 

MUZYKANT 

OSOBY: 

Artur Mtodnicki GOSPODYNI 

.Jerzy Adamczak PANNA MŁODA 

Barbara Jakubowska WOJTEK 

Anloni Odrowąż DZIAD 

Tadeusz Skorulski KASPER 

Igor Przegrodzki DZIENNIKARZ 

Józef Pieracki KSIĄDZ 

Zofia Dobrzańska ZOSIA 

Jadwiga Hańska HANECZKA 

Mieczysław Łoza CZEPCOWA 

Irena Netto KASIA 

Ludomir Olszewski KUBA 

Józef Pieracki RACHEL 

Kazimierz Herba ISIA 

OSOBY DRAMATU: 

CHOCHOŁ 

WIDMO 

STAŃCZYK 

HETMAN 

RYCERZ CZARNY 

UPIÓR 

WER YHORA 

Piotr Ku.rowski 

Bogusław Danielewski 

Andrzej Polkowski 

Zbigme · N :v ra-N' w.1 

Adam Dzieszyński 

Marian Wiśniov- ski 

Władysław Dewoyno 

Sabina Wiśniewska 

Janina Z•ikrzewska 

Stanisław Siekier. ki 

Albert Narkiewicz 

Juliusz Grabowski 

Jan Szulc 

Włady ław Dewoyno 

Łucja Burzyńska 

Zdzisława :rvnodnicka 

Halina Romanowsk :.i 

Danuta Korycka 

Wiesław Kowalcz.rk 

Halina Dobrowolska 

Irena Szymk iewicz 



Przedstawien i :c p rowadzi : Kontrola tekstu : 

JA NUSZ ŁOZA KAZIMIERZ CHORĄŻAK 

K ierownik techniczny : 

MIROSLA W DZIKI 

K ierownil sceny : Kierownik oświ etlen ia . sceny: 

LEON STACHOWIAK KAZIMIERZ PIĄTEK 

KIEROWNICY PRACOWNI : 

krawieckiej męskiej: 

główny krojczy : 

krawieckie j damskiej : 

perukarsk iej: 

szewskiej : 

stolarskiej : 

malarskiej: 

m odelatorskiej : 

tapicerskiej: 

ś lusarskiej: 

J ózef Preckało 

Michał Stolarski 

Wanda Preckało 

Mieczysław Woj czyński 

Mikołaj Bratasz 

;Michal Praisnc r 

Tadeusz Chądzyński 

Tadeusz Żakiewicz 

Ryszard T kaczyk 

Stanisław Tapek 


