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Dyrektor i kierownik artystyczny 
HUOON MORYCIŃSKI 

Kierownik literacki 
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

rufba Pawła Plllppfego 

200 lat temu, 19 listopada 1765 roku, odbyło się w warszawskim Opernhauiie. 
przedstawienie komedii Józefa Bielawskiego Natręci. Był to pierwszy w dziejach 
naszego teatru spektakl, zrealizowany przez zawodowych aktorów polskich, w języ
ku ojczystym dla publiczności warszawskiej bez różnicy stanu. 
Wydarzenie to jest uważane za zalążek Sceny Narodowej, której doniosłość można 



było ocenić za dyrekcji Wojciecha Bogusławskiego, prawdziwego ojca teatru pol-
kiego. 
Ni~trudzona dzialalność Bogusławskiego została ukoronowana u schyłku życia 
położeniem w jego obecności w dniu 19 listopada 1825 roku kamienia węgielnego 
pod budowę Teatru Wielkiego w Warszawie według projektu Antonio Corazziego. 
W stoczterdziestą rocznicę odbudowany po zniszczeniach wojennych gmach Teatru 
Wielkiego, z.ostaje oddany napowrót do użytku. 
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, włączając się w obchody jubileuszowe, 
związane z obydwiema rocznicami, przedstawia z tej okazji Wesele Wyspiańskiego, 
wyrażając przekonanie, że składa w ten sposób należny hołd twórcom kultury 
narod<>wej. 

STANISŁAW WYSPIAŃ SKI 

WES E LE 

DRAMAT 
W 3 AKTACH 



Gospodarz 
Gospodyni 
Pan Młody 
Panna Młoda 
Marysia 
Wojtek 
Ojcioc 
Dziad 
Jasiek 
Kasper 
Poeta 
Dziennikarz 
Nos 
Ksiądz 

Maryna 
Zosia 
Radczyni 
Haneczka 
Czepiec 
Klimina 
Kasia 
Staszek 
Kuba 
Żyd 

Rachel 
Isia 

~ KRYSTYN WÓJCIK 
- EWA EKWIŃSKA 
- WITOLD TOKARSKI 
- WANDA SLĘZAK 
- HALINA SOBOLEWSKA 
- CEZARY KAZIMIERSKI 
- TADEUSZ TUSIACKI 
- STEF AN GOLCZEWSKI 
- ZENON JAKUBIEC 
- TADEUSZ PELC 
- PIOTR WYSOCKI 
- WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 
- JERZY ERNZ 
- JÓZEF SADOWSKI 
- TERESA LEŚNIAK 
- BARBARA ZAJĄCZKOWSKA 
- GRAŻYNA KORSAKOW 
- BARBARA POHORECKA 
- CZESŁAW JAGIELSKI 
- ELŻBIETA MARZINEK 
- ZOFIA MELECHÓWNA 
- JÓZEF CHWIEJCZAK 
- KAZIMIERZ MIRANOWICZ 
- RYSZARD MARZECKI 
- MARIA KARCHOWSKA 

* * * 

O s oby d ram at u: 

Reżyser: KAZIMIERZ BRAUN 
Scen<>graf: ANTONI TOśTA 

Muzyka: FLORIAN DĄBROWSKI 
Asystent reżysera: KRYSTYN WÓJCIK 

Chochoł 

Widmo 
Stańczyk 

Hetman 
Rycerz 
Szela 
Wernyhora 

- TOMASZ WITT 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- STEFAN BURCZYK 
- RYSZARD MARZECKI 
- ROMAN BARTOSIEWICZ 
- JAN BÓGDOŁ 
- STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 
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PO PREMIERZE 

( ... ) „Historia wesoła, a przez to ogromnie smutna" (jak mówi. P~t.a w We~tu) 
pnesunęła się jak t.aniec widm żałobnych przy głuchym dudmemu mazurskiego 
oberka. Bo też niezwykłe to „gody" - za izbę mają całą Polskę. Trwa to „wesel~' 
przeszło wiek - od Konstytucji 3 maja, poprzez racławicłl:ie kt?SY i k;wawe no~e 
rezunów, poprzez pańszczyznę i Złotą hramotę, poprzez wiece i bankiety, waśnie 
w yborcze i sąsiedzkie miedze pól, poprzez nie.ufność i obojętność, poświęcenie be.z 
granic i bezpłodne porywy. Grajkami na nim byli wszyscy wieszcze narodowi, 
starostami wszyscy mężowie stanu i wszystkie stronnictwa polityczne - uczestni
kiem każdy komu polskie serce bije w piersi lękiem i nadzieją, każdy, kto wie 
i czuje, że ~a tym „weselu" rozgrywa się ojczyste '!być albo nie _być". <?~kąd jes~ 
w Europie „kwestia polska", jest w Polsce „kwestia chłopsk~", mna mz w <;ałeJ 
Europie bo nie jako sprawa jednej społe'cznej i ekonomiczne] warstwy, lecz Jako 
problem narodowy, z którym i pozytywna świadomość, i poetyczny idealizm łączy 
zwątpienia i tęsknoty za.krytej przyszłości. 
To stuletnie „wesele" jest ideowym jądrem, właściwą miazgą poetycznej osnowy 
dramatu Wyspiańskiego. 
Dramat Wyspiańskiego jest jakby wędrówką duszy polskiej z wyciśniętym n a niej 
w izerunkiem kosyniera. Rozgrywa się cały w sferze pojęć i uczuć, jakie budzi pol
ska „kwestia chłopska" na tle porozbiorowej psychologii narodowej. Nie zawiera 
zatem żadnej tendencji ludowej lub antyludowej, politycznej lub społecznej, bo nie 
zajmuje się chłopem realnym, lecz abstrakcyjnym procesem psychicznym. Jest to 
w literaturze ostatniej doby najbardziej bezwzględna rewizja jednego z ideałów 
okresu romantycznego. ( ... ) 

Rudolf STARZEWSKI („Czas" 1901 r.) 

O St.anisławie Wyspiańskim, pisałem na kilka tygo<lni przed wystawieniem Wesela, 
jego dramatu, w teatrze krakowskim, że myślę, iż to on jest tym wielkim poetą, na 
którego czekamy wszyscy, którego się spadziewamy, którego pragniemy i który 
przyjść musi. Spotkał go potem, jak ml donoszono z Krakowa, zaszczyt, jaki nie 
spotkał żadnego z poetów, ani Ujejskiego, ani Asnyka: ofiarowano mu po wyst.awie
niu Wesela padarek z cyfrą cz ter dz ie ś ci cztery. Nie w iem, kto mu to dał: 
czy jeden człowiek, czy więcej ludzi zbiorowo; w każdym razie znalazł się ktoś czy 
też ludzie, którzy uznali, że on to jest wielkim poetą, którego oczekujemy, k,tórego 
pragniemy. 
Rzecz, o której mówią, że jest największym dramatem polskim od czasów Horsztyń
sk iego i Nowej Dejaniry ( ... ). Rzecz, o<l której datuje się wi e 1 k ość Wyspiańskie
go, która nadaje dżwięk jego naz'Yisku na przyszłe cz~sy, a ~tóre będzie mia~o wie: 
C"Lystą swoją legendę („.) I t.ak pierwsze dzieło n asze] epok i, które nam naJszerzeJ 
i najgłębiej pokazało współczesnego człOIWi.eka : straszną i krwawą jest satyrą, jest 
Weselem - upiorów, t.ańczących na grobie. („.) 

Kazimierz PRZERWA.-TETMAJER („Tygodnik Ilustrowany" 1901 r.) 

Mnie się zdało po tym wszystkim, com widział, słyszał, czuł i cierpiał podczas so
botr Jego wieczor u w teatrze krakowskim, że rozmachał się w przestworzach jakiś 
wielki dzwon, pęknięty na dwoje, i potworne, chrapliwe tony rozlegają się nad całą 
ziemią mogił krzyżów i robaczliwych ludzi. 
Pot~m zdawało mi się, że jakaś potworna zmora przygniotła mi piersi i dusi gardło, 
pluJe w twarz, wydrapuje oczy i drwi syczącym śmiechem; potem myślałem że to 
ohydn y, ranny sen po nieprzespanej setnej nocy - sen goryczy, wyrzutów ~umie
nia za obłoconą mło<lość, nienawiści do wszystkich i wszystkiego· potem pytałem 
się siebie, czy to nie najjadowitsza z trucizn, jakie w nas sączą' wszystkie nasze 
duchy p~zewo?nie ost.atnich lat, potem miałem momenty zdecydowanej nienawiści 
d? ".Vyspi.ańs~iego za ~o półmroczne, nie domówione, a tak bezgraniczne wyszydze
me i zdept.ame tych biednych czasów, w których wszyscy gnijemy. 
A potem zo~aczyłem tych i tamtych, błyski w oczach, strzępy refleksyj krtytycz
~ych, .rozświet~ony ~eatr, krytyków, autora i moich serdecznie nienawidzonych fi
l!stynow po łozach i fotelach i przyszedłem do siebie. 
Mimo ~szys~o j~st~śrr_iy wszyscy tak ,;Przeciętnie zdrowi", że najcięższą obrazę, 
zdE'.ptame, policzki, J~kie ?am r?z~aVl:'ał W:Ys~iański każdym słowem, każdą sceną, 
k.az~ym rzutem myśh w m~omow1eme, zmeśl!śmy .i wegetujemy dalej. Otrząśliśmy 
się Jak psy z wody, temu i owemu zawyło w duszy z pogardy dla siebie i swoich 
Życie potoczy się dalej, choć widzimy nad sobą załamane ze zgrozą ręce w obłokach. 
choć na twarzy czuć piekące jeszcze plwociny. ' 

Adolf NEUWERT-NOWACZYJ'V"SKI (Słowo Polskie" 1901 r .) 

Dwadzi~a lat karmiono się frazesem; szerokim, rozlewnym, dźwięcznym, bo 
pustym, nieszczerym, bo . kłamliwyrr_i. frazesem. Poezja, lud, nowa twórczość, apo
stolstwo prasy, chłopomans.two półpiJane , półsenne półkomedianckie wielkie słowa 
małe m~śli , morali~tyka patrioty_czna, wszystko t~ kłębami oplotło 'ducha polskich 
k las ":NYZ zych, zahipnotyzowało Je, znieruchomiło, ułożyło w jakiś półmartwy, ma
lowmczy b az, k tóry wcz.ora~ przedstawił nam mistrzowską ręką wielki artysta 
St. Wyspiański na scenie krakowskiego teatru. 
Wyspiański okazał onegdaj_ tak wielką cywilną odwagę, poniżając dwudzies.toletnfą 
„walkę duchów" w Polsce do poziomu słe>mianego „chochoła"„. 

Ignacy DASZYŃSKI („Naprzód" 1901 r.) 



LEGENDA I PLOTKA 

Wesele jest żałobnym hymnem pokolenia - nie tylko o tym wszyscy wiemy, ale to 
odczuwamy. Nie w takim za to stopniu uświadamiamy sobie inną prawdę arty
styczną w Weselu zawartą. P rawda ta brzmi: dramat Wesela., dramat narodu czy 
dramat pokolenia splata się nierozłącznie z os o b is t y m d r a m at em Wyspiań
skiego. 
Na czym ten dramat polega? 
Poezje. współczesna, literatura współczesna n ie zna ani jednej twórczości, która by 
z taką nostalgią pragnęła się WYrwać pm.a granice psychiki pokolenia i która by dla 
tej psychiki żywiła taki zczery, jeeli nie wprost, krytycyzm. 
I oto równocześnie histor ia literatury nie może nie zanotować: 
że ta sam.a twórczość harmonijnie, jak żadna inna, WYP<JWiedziala pełnym głosem 
akord pokolenia, 
że najsilniejszym, najbardziej wzruszającym i najbardziej trwałym je.st w niej to, 
co jest z pokolenia. 
J akie ple<rwiastki uczuciowe i pojęciowe złożyły się na odrębność psychiczną tego 
pokolenia, k tóre przyszło po wierze w pozytywizm, po wiarach w Wiosnę Ludów, 

po wierze ojców z r. 1863 i w ogóle po wielu wiarach - mówić o tym zbyteczne. 
Treść artystyczna nazwisk: Kasprowicz, Żeromski - mówi o onych pierwiastkach 
wymowniej od wszelkiej analizy. 
W Weselu widzimy na scenie szereg ludzi, którzy nie tylko pozostają pod ciężarem 
tej psychiki, ale ponadto biorą czynny udział w jej kształtowaniu. Pan Młody, Poe
ta, Dziennikarz, Gospodarz, Nos - każdy na swój sposób mD'że pookładać ognia pod 
tę „kaóź'', w której się warzą WYObrażenia rówieśnych. 
W imię tej aktywności psychotwórczej wprowadza ich autor do sztuki ... Oni dadzą 
mu sposobność do przeprowadzenia s a ty r y, która pada nie na współwinnych 
w pokoleniu, nie na „odbiorców pojęć", lecz wprost na twórców. ~ wątpienia, 
gdy Wyspiański WYSnuwal pierwsze linie Wesela , komponował je w całość jako 
realistyczną satyrę. Na kilka lat przed napisaniem Wesela. i przed faktem tych 
konkretnych WYdarzeń, które później rozsnuły się w artystyczne przeobrażenie 
sztuki, zwierzał się z pomysłu „komedii współczesnej". Terenem jej miał być jour 
fixe, konwersacja o „polskości"; tonem zbioroWYch rozmów - ów właśnie akcent: 
„dramatycznie, w wielkim stylu", jednym z konfliktów humorystycznych - poka
zanie, jak „pospolitość skrzeczy" : więc np. usuwanie się na bok po dwie czy trzy 
osoby, celem .„ pożyczki lub poinformowania o formalności wekslowe. 

A dam GRZYMAŁA-SIEDLECKI (Dra.mat pokolenia i sprawy narodu) 1909 r . 

.... tyle sobie przypominam naprędce a negdotycznego materiału Wesela.; - to są 
elementy z których Wyspiański umiał WYCZarować ten kawał polskiej duszy, pol
skieg:> życia ŻYWej Polski. A uczynił to tak po prostu, jak po prostu i naturalnie 
należy grać 'ten utwór. Umiał w nim pomieszać w szystkie tony : powagę, szlachet
noś ć, rozmach iskrzącą złośliwość, sarkazm, to znów dreszcz spełniającej się j akiejś 
tajemnicy. I ~ądzę, że ta świadomo ć, jak bardzo związany jest z rzeczywistością 
ten utwór, który prawie natychmiast po ukazaniu stał się j.akby Symbolem: może 
go nam uczynić tym żywszym, a zarazem dać ten moment Jedynego w swoim ro
dzaju wzruszenia które przeiywaliśmy my, bliscy narodzinom Wesela , patrząc. jak 
niemal w naszych oczach odbywa się ta cudowna transsubstancjacja życia w sztukę, 
w poezję. 
Chciałbym jeszcze dodać kilka słów o historii Wesela. na scenie. Utwór ten był 
czymś tak nowym, tak odbiegającym od wszystkiego, co było, tak bezceremonialnie 
wciągającym lokalną i aktualną anegdotę w swą budowę, iż nic dziwnego, że 
w pierwszej chwili wywołał osłupienie. Fa~tem jest (i dość naturalnym) że nikt 
przed premierą Wesela. nie zdawał sobie spraWY z jego doniosłości artystycznej 
i ideowej. Bądź co bądź, wielką zasługą ówczesnego dyrektora krakowskiego teatru, 
Józefa Kotarbińskiego, jest , iż bez wahania przyjął do grania ten utwór. Jestem 
przekonany, że nigdzie na świecie sztuka, tak odbiegająca od wszystkich prawideł 
i konwencji teatralnych, nie mogłaby się pojawić od razu na oficjalnej scenie. Pró
by w teatrze szły jakby po omacku, tym bardziej , że Wyspiański odmawiał zazWY
czaj wszelkich komentarzy dla WYjaśnienia SWYCh myśli i zamiarów. Ten i ów 
aktor zwracał rolę, mówiąc, że w takim „bzdurstwie" grać nie będzie. I poezja, 
wraz z intuicją ar tystów, dokazała tego cudu, że ci sami mierni nawet po części 
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aktorzy grali znakomicie, z odczuciem i zapałem, k tóre rosły z każdym przedstawie
niem. Co więcej, od tego pierwszego krakowskiego przedstawienia wiele ról stało 
się prototypem, wskazującym właściwy styl. 
Powodzenie i znaczenie Wesela rosły lawinowo. Stara generacja wprawdzie pozo
stała oporna: sędziwy Stanisław Tarnowski (ożeniony z Branicką) po scenie z Het
m ane1? wyszedł ostentac.yj nie z loż~; późnie j napisał i wydał, ściśle anonimowo, 
parodię. Wesela pt. Czt1ściec Słowackiego. Henryk Sienkiewicz, wysłuchawszy Wese
la, oświadczył wychodząc z teatru: 

- o, albo ja jestem grafoman, albo to jest grafoman„. 
Potomność osądziła , że żaden z nich obu. Ale w młodszym pokoleniu zapał był 
ogro.mny. Możn.a to ocenić z poczwórnego odczytu, który się odbył w Krakowie 
w kilka t godm po p remierze Wesela; dali kolejno swoje impresje : Grzymała-Sie
dlecki, w~wczas mł?<iociany redaktor „Młodości", a w przyszłości świetny i bystry 
monografista Wy~p1ańskieg?; Ko:irad Rakowski, Edward Leszczyński i Stanisław 
Lack. Ten ostatni, płód rabmack1ego umysłu St. Lacka, nosi tytuł H ipokryzja We-

SCENA ZASŁUCHANIA . 'I'EA T R MIEJSKI L WOW 1901 .R. 

sela, ~· iż g~ówną postacią sztuki jest NQS i określił to następującą definicją: 
,,Nos Jest wykładnikiem strony odwrotnej" „.Tak wcześnie tedy zaczął już misję 
„wy;jaśniającego" zaciemniania tego utworu. Tymczasem ały Kraków mówił cyta
tami z Wesela; ~edl~ pow iedzenia malarza Stan isławskiego, „tak się cały Kraków 
ro z w e se 1 ił, ze, kiedy w nocy zawołać na dorożkarza odpowiada słowami Cho-
choła : ,,Kto mnie wołał, czego chciał?". ' 
O? teg_o czasu, jak wspomniałem, pisano o Weselu dużo 1 uczenie. Może za bardzo. 
Nie wiem, C:-Y przez to nie zatraciła się nieco bezpośredniość wrażenia· czy nie 
zan ad to wpoJono publiczności przekonanie że ,to jest sztuka trudna głębo~ ciemna 
srrob?lic;tia: czy nie za wiele zaczęto na ' temat Wesela medytow~ć zamia

1

st bawiĆ 
się mm 1 wzruszać. ' 

Tadeusz ZELENSK I-BOY Plotka o „Weselu" W11spiańskiego 1922. 



PO PIĘĆDZIESIĘCIU LATACH 

Wielkość Wyspiańskiego tkwi w in wektywie. O wiele łatwiej określić z czym wal
czył, ni ż co wyznawał. Aby zrozumieć to zjawisko, znów trzeba zapomnieć o Czwar
tym Wieszczu, przypomnieć sobie natomiast, ile miał lat. Kiedy umarł, miał ich 38, 
a cała jego twórczość dramatyczna, jeśli nie liczyć pierwocin pisarskich, zamyka 
się w obrębie lat dziewięciu. Ten niesłychany talent pisarski był bardzo młody jak 
na politycznego dramaturga. Żył z.resztą w czasach pojęciowego bałaganu i poli
tyczn go zastoju, a K&o Polskie i wszystkie rozgrywki galicyjskich partyjek nie 
mogły mu dać innej busoli politycznej niż pogarda. Łatwo dos.trzec, że nie był 
jeszcze w pełni doj rzały ideowo; gubił się w tragicznych antynomiach, zwalczał sam 
siebie, szamotał się z myślami - szukał. Szukał poprzez negację . Antymesjanizm, wal
ka z dziedzictwem myśli narodowej z frazesem romantycznym, ze stańczykami, z deka
dentyzmem, ze sztuką dla szt uki - to n ie były j uż ogólniki ideowe, to były 
konkretne ataki. W W arszawi ance, L elew elu . Legiol7!.ie wyczuwa się ich pulsowanie, 
ton polem iczn y, satyryczny, ironię tragiczn ą, która nara sta, aż buchnie pełnym 
głosem w dw u wielkich pamfletach politycznych - w Weselu i W yzwoleniu. Nie, 
nie, przysięgam , że żadnego więcej dramatu Wyspiańskiego nie uważam za pamflet. 
P o Wyzwole niu wygasa zresztą ironia; przychodzi sława i gloria bożyszcza Młodej 
Polski, tragiczny wyścig poety ze śmier cią coraz silniej wciąga Wyspiańskiego w jej 
problemy. Na dchodzi pr zy tym fala reakcji po roku 1905, która i Wyspiańskiego 
obejmie, nawet „wyrobnika" i niewinną „dziewkę bosą" wykreśla w tym czasie 
z Wyzwoleni a.. Działa również widownia i krytyka, dmąca coraz silniej w natchnione 
surmy, reaguj ąca żywo na satyrę polityczną Wesela., ale czego innego n adto łaknąca. 
Słusznie przypomina Wyka krąg myślowy trzech wieszczów, w k tórym żyła inteli
gencja galicyjska, wieniec z napisem „44", wręczony Wys.piańskiemu na jednym 
z przedstawień Wesela. Wyspiańszczyznę zrodziła krytyka i publiczność , ale przy j
dzie czas , kiedy i sam dramaturg zacznie się uginać pod jej ciężarem. Nie ma gor
szych rzeczy dla pisarza, niż aureola za życia. 
Zapewne, ideowo najbliższy był Wys.piański endecji, lecz nazywanie go endekiem 
byłoby zabiegiem podobnym do nazywania Shawa komunistą. Myślę, że i pomawia
nie go o prefaszyzm jest chyba nonsensem. Prawda, że już w roku 1932 krytyka 
z okazji 25-lecia śmierci Wyspiańskiego zaczyna walić w bęben Siły i Mocy w utwo• 
r ach tego pisarza ; wiemy dziś dobrze dlaczego tak się działo. Pamiętajmy jednak, 
że oo innego znaczyły te hasła w sytuacji galicyjskiej roku 1900: były po prostu 
żądaniem program u poHtyczne go, przerwania Chocholego tańca. Żądał tego nawet 
Daszyński - ogólniki Wyspiańskiego przyjmowali wszyscy za swoje. 

Konstanty PuzyNA („Tea.tr" 1956 r.) 
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NOTATKI Z PRÓB 

1 Od wielu j uż la t panuje w polsk ich teatrach byczaj, wedle którego reżyser 
• nie powin ien na próbach czytanych od razu przystąpić d e> konkretnej roboty 

nad sztuką. Musi najpierw prowadzić seminarium historyczne, liter ckie, filozoficz
ne i psychologiczne. by więc tanąć na wysokości zadania, r żyser m usi sobie 
przed pierwszymi pr óbami odświeżyć różne teksty historyczne i krytyczne. Gdy się 
to w zystk , lub choć część z tego, co napisano o Weselu zestawi w j edną pe>rcję -
sta je się nie tylko przed ogromem, ale i przed gąszczem sprzecznych opin ii, wyklu
czających si na w zajem sądów, zwal zających się stanow· k i przeciwstawnych 
poglądów. Powagi, wygłaszające odmienne' sądy, są tak wielkie , nazwiska popiera
jące diame r alnie różne interpretacje - tak znakomite; a przy tym argumentacja 
każdego z dyskutantów tak przekonywująca. . . Chciałoby się pój ć z zamkniętymi 
oczami za każdym z tych głosów. Z osobna. Lecz ce> robić, gdy kuszą w szystkie na
raz? W jednym przedstaw ieniu oprzeć się na tylu różnych ra dach nie sposób. Żeby 
zadowolić wszystkich, tr zeba by wystawiać Wesele kolejno według in terpretacji 
prawie wszystkich profesorów i krytyków polskich. Nie ma więc innego wyjścia , jak 
tylko od mnogości komentarzy wrócić do samego tekstu Wesela. Co nie wyklucza, 
że niektóre z de>tychczasowych inte.rpretacji mogą się nam wydawać bliższe od 
innych. Istnienie wszystkich komentarzy nie zwalnia jednak przy każdorazowej 
nowej inscenizacji z samodzielności. Przeciwnie. Zmusza do samodzielności. 
„Praca kulturalna po~ega na tym, ażeby wykrywać wszędzie pod różnymi szanow
nymi postaciami ukryte skostnienia, rozbijać je i tym sposobem torować drogę 
odświefającemu oddziaływaniu oryginalnych pierwiastków mutacyjnych". - To 
zdanie Karola Irzykowskiego zobowiązuje również i teatr. 

2 Tak jak trzeba sprawdzić historyczną , literacką i krytyczną tradycję odczy
• tywania Wesela, tak trzeba sprawdzić tradycję teatralną. Przypomną się w tedy 

słynne, a zmitologizowane widowiska i wielkie„ a legendarne role. I odczyta się 
z kar t recenz.j i i wspomnień i wysłucha z relacji „naocznych świadków" okrutną 
historię zamykania Wesela w skrzypiącej szufladzie z napisem „Wielka K lasyka 
Narodowa" („Nie szargać !") . 
Zadziwiające jest, jak my w Polsce z dobrej sztuki teatralnej łatwo r obimy nar odo
wy arcydramat. Ta zmian a ma swoje konsekwencje dla te>ku pracy teatru, który 
postanowił wystawić arcydramat. Jest od razu to olbrzymie ciśnienie tradycji. Bo 
ar cydr amaty należy przecież celebrować; należy je podawać w miarę popularnie, 
a w m · rę tajemniczo. Arcydramat ma ustale>ne kanony inscenizacyjne, scenogra
ficzne i aktorskie. A właśnie Wesele jest sztuką, która zdaje się bard zo źle zn ić 
zamianę jej precyzyjnej, r ealistycznej i krwistej dramaturgii na ogólnikową z natu
ry „arcydramaturgię''. Wyspiański, z.daje się , nie chce być narodowym klasykiem. 
Ale n a siłę zrobiono z niego klasyka . 
„Zwracałem uwagę na niebezpieczeństwo tkwiące w klasykach, mianawi ie na za
bójczą siłę miernoty, kryjącą s ię n ie w samym dziele, a le w długotrwałym ży ciu 

ZOFIA PRZYBYŁKO 
W ROLt PANNY Mł.ODE.T 



dzieła na scen ie. Klasyk stanowi groźne niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy. w sz~uce 
kierują się niekontrolowanym szacunkiem''. - To zdanie Bohdana Korzeniewskiego 
oświetla problemy Wyspiańskiego - jako klasyka. 

3 
w We s.elu ~ła~uje1 się każdorazowo akt:ialna e~tet;rka pokolenia realizator.>w 

• widowiska 1 widzów. Ona to sprawdza i weryf.ikuJe na nowo nie t.ylko tra
dy je narosłe w kół tekstu, ale i sam tekst. PoczynaJąc od wstępnego. opisu deko
r cji. Znane są argumenty za wprow adzen_iei_n ~a scenę owej. sła:"'etne:J chaty Bro
nowick iej : że tak to opisał sam Wyspiański. ze .J,est ona orga~1czme zw1ąz:a~ a ~ całą 
akcją , że nadaje sztuce specyficzny, arcypolski' char~kter itd. --;- Wyspianski rz~
czywiście opisał taką chatę, jaką widział w Br?no'w.icach: Zrobił tak dlat~g~, ~e 
chciał dobitnie podkreślić w s pół cze s n o ś ć w1dow1ska i współczesne odnies1em.e· 
myśli sztuki. Więc opisał ch atę współczesną i. w sensie realistyc~ny_m i w. se~s;e 
plastycznym. otóż to, przecież i my, tak samo Jak ~m, chcemy ~ob1tme P?Wiedz1e~, 
że gramy dramat współczesny. Chcemy zbudowac pomost między akcJą sztuki, 
a dniem dzisiejszym. Chcemy dać widowisko dla ludzi współczesnych, o smaku arty
stycznym wyrobionym na tym w szystkim, co w plastyce i scenografii (nie mówiąc 
o polityce) wydar:iyło się nie tylko przed , ale i po napisaniu Wesela. Bo nie można 
traktować dzisiejszych widzów tak, jakby ich doświadczenia malarskie sko·ń czył 
się na Blacku Prerafaelitach i Matejce; jakby nie uczestniczyli w Reformie Teatru. 
Reformie - dodajmy - które.i pionierem i inspiratorem był właśnie· \Yyspiań~ki. 
Jakby nie czytali Mrożka: i nie oglądali jego cyklu rysunków o strasznie polskich 
Pofakach w czapkach z wielkimi wiechami pawich piór. 
Chcąc więc dać przedstawienie współ~esne„ trudno postawić na scenie ~b.yt~ow~; 
muzealną „chatę". Na wyrażenie zas potrzebnego na pewno „Wysp1 nsk1ego 
i „arcypolskiego" charakteru miejsca akcji, scenograf ma dziś wiele współczesny h 

odków wyrazowych. 

4 Natomiast nie da się grać Wesela bez scenariusza ruchowego, wpisanego pr zez 
• autc>ra w sam tekst dialogów. Nie można zatem pominąć zasadniczego p 1 a n u 

sc eny; ki&unków ruchu wejść, kontaktów i spojrzeń . . . 
Wyspiański jest bowiem jednym z najwybitniejszych 1 u d z i te a t r u, Jakich wy
dał teatr europejski na przestrzeni wieków. Współcześnie t akich nie ma. Ostatn im 
zmarłym był Brecht. Stąd to, m napisał Wyspiański dla te·atru, .ma zupi:łnie pe
cjalny charakter. Nie są to normalne dramaty. Są to kompletnie zaproJektowane 
w id o wis ka teatralne, w których myśl jest harmonijnie wyrażon a popr zez akcję 
i następstwo zdarzeń , poprze2 działanie postaci i ruch postaci, w reszcie poprzez 
słowo pointujące zdarzenia i działania . Można (i chyba trzeba zmieniać wygląd 
zewnętrznych elementów tych widowisk. Nie można zmieniać f unkcji i wewnętrz
nych proporcji poszczególnych elementów. Więc, na przykład , nie mo~na prze
akcentować w widowisku szt uki Wyspiańskiego samego tekstu. P oezJa teatru 
Wyspiańskiego nie opiera si tylko o tekst, nie jest zawarta w . tekści e. J;st 
zawarta w działaniu postaci, w następstwie 1..darzeń i w całym splocie w zystkich 
elementów widowiska. 

W Polsce nie odróżnia się poezji literackiej od p oezji teatru. Ugruntowała to 
faktyczna literackość największego drama tu, dramatu romantyków i Norwida, dra
matu, k tóry przez lata był tylko czytany, a nie wystawiany w teatrach. W wido
wiskach scenicznych, zgodnie z przyzwyczajeniem, szuka się poezji literackiej, ta
kiej, jaką odbieraliśmy przy lekturze. Jeżeli takiej poezji przedstawienie nie zawie
ra - mówi się, że nie ma w nim wcale poezji. A jednak ona w nim jest. Tylko inna. 
Teatralna. Jest bardzo wielu widzów, którzy wykształceni na literaturze i teatrze 
literackim, są głusi na poezję teatru. Czytają najpierw dramat i znaj dują w nim 
wiele poezji. Oglądają go potem w teatrze i nie znaj dują tej poezji, na jaką natra
fili w czytaniu. Sądzą wtedy, że w widowisku poezji w góle nie był . A to nie
prawda. Tej, którą wyczytali, rzeczywiście nie· było. Ale była inna. Poezja teatru. 
I właśnie ta „inna" - teatralna poezja przenika na wskroś Wesele. 

5 Obok tradycji niesionej przez książki i przez rozmowy ludzi teatru, jest 
• jeszcze trzecia. Narodzona i hodowana przez publiczność. Tradycja - rzeko

mej - misteryjnej apoteozy narodu w Weselu. 
Skąd się wzięła? 
Może·, gdy Stańczyk mówił szyderczo: oto wasza niekonsekwencja - biczujecie się 
za różne błędy i wypaczenia (mówiąc językiem dzisiejszym), ale n ie ośmielicie się 
podważyć systemu, w ramach którego popełniacie zbrodnie, gdy niosąc tę myśl 
padły , między innymi słowa „świętości nie szargać", może wtedy widzowie spod 
zaborów, którym odjęto i zakazano czcić wszystkie świętości n arodc>we-, może po 
prostu odkrywali same te dwa słowa od kontekstu i od myśli, jakiej służyły. 
Me>że, gdy Wernyhora przekazywał swoje• bełkotliwe instrukcje• Gospodarzowi 
i przy tej okazji padało: „Leć, kto pierwszy do Warszawy, z chorągwią i hufcem 
sprawy" - widzowie słyszeli tylko to: ledeć do niepodległej stolicy! Nie ważne już 
było dla nich, . jak potwornie wydrwiony i skompromitowany zostaje przez autora 
Gospodar z, który się chwyta na lep arcymętnego programu powstania narodowe-eo. 
Może po prostu samo słowo „Polska", padające tyle razy w tej sztuce, wystarczało 
za całą inter.pre c:j ę całego Wesela. I tak powstała narodowa - misteryjna - pozy
tywna tradycja oddźwięku sztuki na widowni. Tradycja składana z pojedyńczych, 
oderwanych od sen sownego kontekstu zdań, z pojedyńczych „nąroclowo'' brzmiących 
słów, wyrwanych z konstrukcji całej sztuki. Ze tak właśnie było„ potwierdzają 
świadectwa współczesnych . Jak choćby t0i (Jana Wróblewskiego): „Wówczas litera
tura, wedle okre lenia St. Żeromskiego „dzierżyła rząd dusz polskich" i łącznie 
z teatrem krzewiła piękno ideału. Na przedstawieniu tragedii Rasyna, gdy Kotar
bii'lSki, głosem nabrzmiałym tęsknotą, wypowiedział ze sceny słowo „wolność", 
wszyscy na widowni po,wstali i teatr zatrząsł się od oklasków". - Tak stało się na 
przedstawieniu sztuki francuskiej, o tematyce starożytnej, zupełnie nie związanej 
z Polską. Wystarczyło pojedyncze słowo, aby publiczność uznała ten teatralny wieo
czór za pa,triotyczny i budzący ducha n arod u. A cóż dopiero, gdy w Weselu, sztuce 
.polskiej i współczesnej brzmiało ze sceny, oo chwila: „Polska to jest wielka rzecz", 
„Bić Moskali'', „Duch narod u" itp. 



KAZIMIERZ KAMI8SKI 
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PREMIEROWYM: 

Byłoby też ciekawe sprawdzić, na ile teza niek t rych współczesnych psychologów 
i dramatopisarzy (jak Jean Genet) gło ząca, że: „ ta jemy się tymi, za k tórych nas 
uważają inni." - znajduje pokrycie w biografii Wys iańskiego. Trzeba bowiem 
przypomnieć tę oczywistość, że p r ze d napisaniem W esela i w cza sie jego pisania, 
Wyspiański był zdro,wo i kr ytycznie, myślącym m alarzem i początkującym, acz 
inteligentnym dramaturgiem. P o wystawie·ni u zaś Wesela został wyniesiony przez 
krakowską opinię publiczną na stanowisko n arodowego wieszcza. Historia d lszej 
jego twórczo ci, to historia stopniowego1 przyjmowania na siebie zask kujących 
zrazu obowiązków wieszcza. Tę zmianę zaświadcza najwyraźniej następstwo z.d a
rzeń : w jakiś czas po· publicznym wręczeniu mu wieńca z cyfrą „44", Wy pial'lski 
zaczął pisać Wyzwolenie - kontynua ję Mickiewiczowskich Dziadów. Zaczął wie
szczyć : ,,Narodzie, wróżę, zmartwychwstaniesz!" I choć w W yzwoleniu nie zmarnial 
w nim jeszcze całkiem inteligentny szyder ca, to proces wewnętrznej zgody na pozy
cję wieszcza narastał. Zdaje się , że tak, jak Wesele usłużn i r odacy przełożyli 
z dramaturgii na arcydramaturgię, tak autora Wesela przeł" bili z twórcz go poety 
teatru na wieszcza. Dzisiaj zaś zapominamy zbyt łatwo, że pisząc Wesele Wyspiański 
jeszcze wiesz.czem nie1 był. I zbyt łatwo patrzymy poprzez całą jego pó ź n i e jsz ą 
twórczość na Wesele. Patriotyczna trad cja interpretacji przez długie lata urągała 
Wyspiańskiemu, mimo przeciwnych jed usiłowaniom niektórych reżyserów i kry
tyków. I dlatego każdorazowo realizując We sele trzeba sobie zadać podstawowe 
pytanie °' jego treść, odpowiedzieć ja sno i z odpowiedzi wyciągnąć konsekwencje 
realizacyj ne. 
P ytanie: Czy W esele to poteoza, czy krytyka narodu? 
Odpowiedź : To krytyka. I to krytyka druzgocąca . Bo podana nie w formie morali
styki i kazania, lecz drwiny, szyderstwa. J est to krytyka polityczna - i krytyka 
polityki „weselnego" połe.czeństwa. 
Krytyka intelek t ualna - i krytyka intelektualny h prądów „weselneg społe
czeństwa. 
Krytyka społeczn - „panów" za nieodpowiedzialne kierowanie narodem i za nie
odpowiedzialn· „chłopomanię" - i krytyka „chłopów" za niedojrzałe uleganie pań
skim mitom. 
Krytyka moralna - i krytyka moralnej wartości i postępowania „weselnego" spo
łeczeństwa. 
Krytyka artystyczna - krytyka starego teatru iluzyjnego, który Wyspiański kom
promituje i rozsadza od wewnątrz poezją, światem fantazji, antyrealnością realnej 
z pozoru akcji. Ta ostatnia krytyka zrodziła do dziś widome owoce. A inne? ·- To 
pytanie rozstrzyga każdorazowo historia w dniu premiery. 

Kazimierz BRAUN 
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P PREMIE RZE 

(. .. ) „Historia wesoł , a przez to ogrom nie smut
na" (jak m ów i P oeta w Weselu ) przesunęła się 
jak t ani c widm żałobnych przy głuchym dud
ni ni u m azur skiego oberka . Bo t ż niezw kle to 
.,god. " - za i zbę mają c ł ą Polskę . Trwa to 
„wesele" przeszło wiek - od K onstytuc ji 3 m aja , 
poprzez racławi ckie ko y i kr w we noże rezu
nów, poprzez pańszczyznę i Zlotq hramotę, po
przez wiece i bankiety, wa nie wybor cze i są
siedzkie miedze pól, popr zez nieufn ość i oboj ęt 
ność , poświęcen ie bez l anie i bezpłodne porywy . 

... ra jkami na nim byli w zyscy wieszcze na -
rodowi, sta r ostami w zyscy mężowie stanu 
i wszystkie stronn ictwa polityczne - u czestni
kiem każdy , komu polskie serce bije w piersi 
1 , ie i nadziej ą, każdy, k to w·e i czu je, że na 
tym „ ve elu" rozgrywa si ojczyste „być albo 
nie być" . Odkąd jes t Europie „kwestia pol
ska ", jest w Polsce „kwestia chłopska", inna 
niż w całej Europi , bo nie jako spra \ a jedne j 
społecznej i elrn nom iczne:i war stwy, le~ jako 
problem nar a o' , z którym i pozytywna świ:ł 
domość, i poetyczny idealizm łączy zwątpienia 
i tęsknoty zakrytej przyszłoś ci. 
To stuletnie „wesele" jest id eowym jądrem, 

łaściwą miazg poetyczne j osno>VY dram atu 
Wyspia ń kiego. 
Dr amat Wyspiańskiego jest j kby wędrówką 
duszy polskie j z wyciśniętym na niej w izerun
k iem kosyniera. R ozgr wa s ię cały · w sfer ze 
pojęć i uczuć, jakie budzi pol ka „k westia 
chłopska" na tle poro zbiorowej psychologii n -
rodowej. Nie zawiera zatem żadnej tendencji 
ludowej lub antyludowej , poli tyczne j lub spo
ł ecznej , bo nie zajmu je ię chłopem r ealnym , 
lecz abstra c:i;jnym pr ocesem psychicznym. 
J es t to w liter aturze ostatniej dob ' najbardziej 
bezwzględna r ewizj jednego z ideałów okresu 
rom anty znego. ( ... ) 

Ru dolf STARZEWSKI („Czas" 1901 r. ) 
O ta nisławie Wyspiańskim, pisałem na k ilka 
tygodni przed wysta wieniem Wesela, jego dra
matu, w tea trze k rak o vs im, że myślę, iż to on 
jest tym wielkim poetą, na k tórego czekamy 
wszyscy, którego się spodziewam y, którego 
pragniemy i k tór y przyjść m usi. Spotkał go po
t em, jak mi don oszono z Krakowa, zaszczyt, 
jak · nie spotkał żadnego z poetów, ani U jej-
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skiego, ani Asnyka: ofiarowano mu po wysta
wieniu Wesela podarek z cyfrą cz ter dz ie
ś ci cztery. Nie wiem, kto mu to dał: czy 
jeden człowiek, czy więcej ludzi zbiorowo ; 
w każdym razie znalazł się ktoś czy też ludzie, 
którzy uznali, że on to jest wielkim poetą, któ
rego oczekujemy, którego pragniemy. 
Rzecz, o której mówią, że jest największym dra
matem polskim od czasów Horsztyiiskiego 
i Nowej Dejaniry ( ... ). Rzecz, od której datu je 
się w i e 1 k o ś ć Wyspiańskiego, k tór a nadaje 
dźwięk jego nazwisku na przyszłe czasy, a któ
re będzie miało wieczystą swoją legendę ( ... ). 
I tak pierwsze dzieło naszej epoki, któr e n am 
najszerzej i najgłębiej pokazało współczesnego 
człowieka: straszną i krwawą jest satyrą, jest 
Weselem - upior ów, tańczących na grobie. ( ... ) 

Kazimierz PRZERWA-TETMAJER 
(„Tygodnik Ilu strowany" 1901 r.) 

Mnie się zdało po tym wszystkim, com widział, 
słyszał, czuł i cierpiał podczas sobotniego wie
czoru w teatrze krakowskim, że rozmachał się 
w przestworzach jakiś wielki dzwon, pęknięty 
na dwoje, i potworne, chrapliwe tony rozlegają 
się nad całą ziemią mogił krzyżów i robaczli
wych ludzi. 
Potem zdawało mi się, że jakaś potworna zmo
ra przygniotła mi pier si i dusi gardło, pluje 
w twarz, wydrapuje oczy i drwi syczącym śmie
chem; potem myślałem, że to ohydny, r anny s2n 
po nieprzespanej setnej nocy - sen goryczy, 
wyrzutów sumienia za obłoconą młodość , nie
nawiści do wszystkich i wszystkiego; potem py
tałem się siebie, czy to nie najjadowitsza z tru
cizn, jakie w nas sączą wszystkie n~sze duchy 
przewodnie ostatnich lat, potem miałem mo
menty zdecydow anej n ienawiści do Wyspiań
skiego za to półmroczne, nie domówione, a tak 
bezgraniczne wyszydzenie i zdeptanie tych bied
nych czasów, w których wszyscy gnijemy. 
A potem zobaczyłem tych i tam tych, błyski 
w oczach, strzępy refleksyj krytycznych, roz
świetlony teatr, krytyków, autora i moich ser
decznie nienawidzonych filistynów po łożach 
i fotelach i przyszedłem do siebie. 
Mimo wszystko jes teśmy wszyscy tak „przecięt
nie zdrowi", że najcięższą obrazę, zdeptanie, 
policzki, jakie nam rozdawał Wyspiański każ
dym słowem, każdą sceną, każdym rzutem my
śli w niedomówienie, znieśliśmy i wegetujemy 
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dalej. Otrząśliśmy się jak psy z wody, ~em_u 
i owemu zawyło w duszy z pogardy dla. s1~b1e 
i swoich. życie potoczy się dalej, choć w1dz1my 
nad sobą załamane ze zgrozą ręce w obłokach, 
choć na twarzy czuć piekące jeszcze plwociny. 

Adolf NEUWERT-NOW ACZYŃSKI 
(„Słowo Polskie" 1901 r.) 

Dwadzieścia lat karmiono się frazesem; sze~o
kim, rozlewnym, dźwięcznym, bo pustyr:i, me
szczer ym, bo kłamliwym frazesem. PoezJa, lud, 
nowa twórczość, apostolstwo prasy, chłopoma~
stwo półpijane, półsenne, pół'.<omed1ancI<:1e, 
wielkie słowa , małe myśli, moralistyka patrio
tyczna, wszystko to kłębami oplotło du~ha P?l
skich klas wyższy ch, zahipnotyzowało Je, zme
ruchomiło, ułożyło w jakiś półmartwy, i:nalow
niczy obraz, który wczoraJ przedstawił. i;a~ 
mistrzowską ręką wielki artysta St. Wysp1ansk1 
na scenie krakowskiego teatru. . 
Wyspiański okazał onegd?j tak v:ielką c w1lną 
odwagę, poniżając dwud~1estoletm~ „walkę du
chów" w Polsce do poziomu słomianego „cho
choła".„ 

Ignacy DASZYŃSKI („Naprzód" 1901 r.) 
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LEGENDA I PLOTKA 

Wesele jest żałobnym hymnem pokolenia - nie 
tylko o tym wszyscy wiemy, ale to odczuwamy. 
Nie w takim za to stopniu uświadamiamy sobie 
inną prawdę artystyczną w Weselu zawartą. 
Prawda ta brzmi: dramat Wesela, drąmat naro
du czy dramat pokolenia splata się nierozłącz
nie z os ob isty m dr am at em Wyspiań
skiego. 
Na czym ten dramat polecra? 
Poezja współczesna, literatura współczesna nie 
zna ani jednej twór czości, która by z taką no
stalgią pragnęła się wynvać poza granice psy
chyki pokolenia i k tóra by dla tej psychiki ży
wiła taki szczery, jeśli nie wprost, krytycyzm. 
I oto równocześnie historia literatury nie może 
nie zanotować: 
że ta sama twórczość harmonijnie, jak żadna 
inna, wypowiedziała pełnym głosem akord po
kolenia. 
że najsilniejszym, najbardziej wzruszając.ym 
i najbardziej trwałym jest w niej to, co Jest 
z pokolenia. . 
Jakie pierwiastki uczuciowe i pojęciowe złoz:ir:ły 
się na odrębność psychiczną teg~ pokolen.ia, 
k tóre przyszło po wierze w pozytywizm, po wia
rach w Wiosnę Ludów, po wierze ojców z r . 
1863 i w ogóle po wielu wiarach - mówi o tym 
zbyteczne. Treść artystyczna nazwisk : Kaspro
wicz Żeromski - mówi o onych pierw iastkach 
wym'.owniej od wszelkiej analizy. 
vi Weselu widzimy na scenie szere ludzi, któ
r zy nie tylko pozostają pod ciężar em. tej PS_Y: 
chiki. ale ponadto biorą czynny udz~ał :v JeJ 
kształtowaniu. Pan Młody, Poeta, Dzrenmkar.z. 
Gospodarz, Nos - każdy na s':"'.~j spos~b r:io~e 
podkładać ognia pod tę „kadz , w ktoreJ się 
warzą wyobrażenia rówieśnych. , . 
w imię tej aktywności psychotworczeJ wprowa
dza ich autor do sztuki... Oni dadzą mu sposob
ność do przepr ow adzenia satyry, która pada 
nie na współwinnych w pok oleniu, r:,ie na „od
biorców pojęć", lecz wprost na tworcó:v. Bez 
wątpienia, gdy WyspiaI'lski. wysnuw.a_ł y1erwsze 
linie Wesela, komponował Je w całosc Ja~o r.ea
listyczną satyrę. Na kilka lat przed napisaniem 
W esela i przed faktem tych konkretnych wyda 
rzeń które później rozsnuły się w artystyczne 
prze~brażenie sztuki, zwierzał się. ~ P?mysłu 
„komedii współczesnej". Terenem JeJ miał być 
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jour fixe, konwersacja o „polskości"; tonem 
zbiorowych rozmów - ów właśnie akcent: 
„dramatycznie, w wielkim stylu", jednym 
z konfliktów humorystycznych - pokazanie, 
jak „pospolitość skrzeczy": więc np. usuwanie 
się na bok po dwie czy trzy osoby, celem ... po
życzki lub poinformowania o formalności weks
lowe. 

Adam GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

(Dramat pokolenia i sprawy narodu) 1909 r . 
... tyle sobie przypominam naprędce anegdotycz
nego materiału Wesela; - to są elementy, z któ
rych Wyspiański umiał wyczarować ten kawał 
polskiej duszy, polskiego życia, żywej Polski. 
A uczynił to tak po prostu, jak po prostu i na
turalnie należy grać ten utwór. Umiał w nim 
pomieszać wszystkie tony : powagę, szlachet
ność, rozmach, iskrzącą złośliwość, sarkazm, to 
znów dreszcz spełniającej się jakiejś tajemnicy. 
I sądzę, że ta świadomość, jak bardzo związany 
jest z rzeczywistością ten utwór, który prawie 
natychmiast po ukazaniu stał się jakby Symbo
lem, może go nam uczynić tym żywszym, a za
razem dać ten moment jedynego w swoim ro
dzaju wzruszenia, które przeżywaliśmy my, bli
scy narodzinom Wesela, patrząc, jak niem3.l 
w naszych oczach odbywa się ta cudowna trans
substancjacja życia w sztukę, w poezję. 
Chciałbym jeszcze dodać kilka słów o historii 
Wesela na scenie. Utwór ten był czymś tak no
wym, tak odbiegającym od wszystkiego, co było, 
tak bezceremonialnie wciągającym lokalną i ak
tualną anegdotę w swą· budowę, iż nic dziwne
go, że w pierwszej chwili wywołał osłupienie. 
Faktem jest (i dość naturalnym), że nikt przed 
premierą Wesela nie zdawał sobie sprawy z je
go doniosłości artystycznej i ideowej. Bądź co 
bądż, wielką zasługą ówczesnego dyrektora 
krakowskiego teatru, Józefa Kotarbińskiego, 
jest, iż bez wahania przyjął do grania ten utwór. 
Jestem przekonany, że nigdzie na świecie sztu
ka, tak odbiegająca od wszystkich prawideł 
i konwencji teatralnych, nie mogłaby się poja
wić od razu na oficjalnej scenie. Próby w tea
trze szły jakby po omacku, tym bardziej, że 
Wyspiański odmawiał zazwyczaj wszelkich ko
mentarzy dla wyj aśnienia swych myśli i zamia
rów. Ten i ów aktor zwracał rolę , mówiąc, że 
w takim „bzdurstwie" grać nie będzie. I poezja, 
wraz z intuicją artystów, dokazała tego cudu, 
że ci sami mierni nawet po części aktorzy grali 
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znakomicie, z odczuciem i zapałem , które rosły 
z każdym przedstawieniem. Co wię cej , od tego 
pierwszego krakowsk iego p r zedstawienia wiele 
ról stało się pr ototypem, wskazującym właściwy 
styl. 
Powodzenie i znaczenie W esela rosły lawin ow o. 
Stara gener acja wprawdzie pozostała opor na: 
sędziwy Stanisław Tarnowski (ożeniony z Bra
nicką) po scenie z H etmanem wyszedł osten ta
cyjnie z loży ; póżniej napisał i wydał, ś ciśle 
anonimowo, parodię Wesela pt. Czyściec S to
wackiego. Henryk Sienkiew icz, wysłuchawszy 
Wesela, oświadczył wychodząc z teatru : 
- No, albo ja jestem grafoman, albo to jest 
grafoman ... 
Potomność osądziła , że żaden z nich obu. Ale 
w młodszym pokoleniu zapał był ogromny. Moż
na to ocenić z poczwór nego odczytu, który się 
odbył w Krakowie w k ilka tygodni po premie
rze W esela; dali kolejno swoje impresje: Grzy
mała-Siedlecki, wówcza s młodociany r edaktor 
„Młodości", a w przyszło ści świetny i bystry 
m onografis ta Wyspiańskiego; Konrad Rakow
ski, Edwar d Leszczyński i Stanisław Lack. Ten 
ostatni, płód rabinackiego umysłu St. Lacka, 
nosi tytuł Hipokryz ja We sela, wywodził, iż 
główną postacią sztuki jest N os i określił to 
następującą definicj ą: „Nos jest wykładnikiem 
strony od wrotnej" ... T ak wcześnie tedy za czął 
j uż misję „wyjaśniającego" zaciemnian ia tego 
u twor u. Tymczasem cały K raków mówił cyta
tam i z Wesela ; w edle powiedzenia m alarza Sta
nisławskiego, „tak się cały Krakó w ro z w e
s e 1 i ł , że kiedy w nocy zawołać n a dorożkarza , 
odpowiada słowami Chochoła : „Kto mnie w o
łał, czego chciał ?". 
Od tego czasu, jak wspomniałem , pisano o We 
selu dużo i uczenie. Może za ba rdzo. Nie wiem , 
czy przez to ni e zatra ciła się nieco bezpośred 
niość wrażenia; czy n ie zanad to wpojono p u
bliczności przekonanie, że to jest sztuka t rud na, 
głęboka, ciemna , sym boliczna: czy nie za wiele 
zaczęto na t emat We sela medytować, zamiast 
bawi ć si ę nim i wzruszać. 

Tadeusz ZELEŃSKT-BOY 

Plotka o „Weselu" Wyspiańskiego 1922. 

PO PIĘĆDZIESIĘCIU LAT CH 

Wielkość Wyspiańskiego tkwi w inwektywie. 
O wiele łatwiej określić z czym walczył, n iż co 
wyznawał. A by zrozumieć to zj a wisk o, znów 
trzeba zapomnieć o Czwartym Wieszczu, p rzy
pomnieć sobie natomiast , ile miał lat. Kiedy 
umarł, miał ich 38, a cała jego t\ órc.wść dra 
matyczna, jeśli nie liczyć pierwocin pisar skich , 
zamyka się w obrębie lat dziewi ~ciu . Ten n ie 
słychany talent pisarski był bardzo młody jak 
na politycznego dramaturga. Żył zresz tą w cza
sach pojęciowego bałaganu i poli t ., cznego za
stoju, a Koło Polskie i v.rszystkie r ozgrywki ga
licyjskich party jek n ie mogł y m u dać innej bu
soli politycznej niż pogarda. Łatwo dostrzec, że 
nie był jeszcze w pełni dojrzały ideowo; gubił 

się w tragicznych an tynomiach, zwalczał sam 
siebie, szamotał si1; z myślami - szukał. Szukał 
poprzez negację. Antymesjanizm. walka z dzie
dzictwem myśli narodowej z frazesem roma n 
tycznym, ze star'lczykami, z dekadentyzmem, ZE 

sztuką dla sztuki - to nie były j uż ogólniki 
ideowe, to były k onkretne ataki. W Warsza 
wiance, Lelewelu, Legionie w yczuw a się ich 
pulsowanie, ton polemiczny, satyryczny, ironię 

tragiczną, która narasta, aż buchnie pełnym 
głosem w dwu wielk ich pamfletach p olitycz
nych - w Weselu i W yzwoleniu. Nie, nie przy
sięgam , ż e żadnego więcej dramatu Wyspna >i.
skiego nie uważam za pamflet. Po W yzwoLen1u 
wygasa zresztą ironia ; przychodzi sława i gloria 
bożyszcza Młodej Polski, tragiczny wyścig poe
ty ze śmiercią coraz silniej wciąga Wyspiań
sk iego w jej problem y. Nadchodzi p rzy tym fala 
reak cji po roku 1905, k tóra i Wyspiańskiego 
obejmie, nawet „w yrobnika" i niewinną „dziew
kę bosą" wykreśla w tym czasie z Wyzwolenia. 
Działa również widownia i krytyk a, dmąca co
raz silniej w na tchnione surm y, reagująca żywo 
na s atyrę polityczną Wesela, ale czego innego 
nadto łaknąca. Słusznie przypomina Wyka krąg 
myślowy trzech wieszczów, w którym żył a in
teligencja galicyjska, wieniec z napisem „44", 
wręczony Wyspiańskiemu na jednym z przed
stawier'r W esela. Wyspiańszczyznę zrodziła kry
tyka i publiczność, ale przyj dzie czas , k iedy 
i sam dramaturg zacznie się uginać pod jej cię
żarem. Nie ma gorszych rzeczy dla pisarza, niż 
aureola za życia. 
Zapewne, ideowo najbliższy był Wyspiański en-

11 



decji, lecz nazywanie go endekiem byłoby za
biegiem podobnym do nazywania Shawa ko
munis tą . Myślę, że i pomawianie go o prefa
szyzm jest chyba nonsensem. Prawda, że już 
w roku 1932 krytyka z okazji 25-lecia śmierci 
Wyspiańskiego zaczyna walić w bęben Siły 
i Mocy w utworach tego pisarza; wiemy dziś 
dobrze dlaczego tak się działo. Pamiętajmy 
jednak, że co innego znaczyły te hasła w sy
tuacji galicyjskiej roku 1900: były po prostu 
żądaniem programu poli tycznego, przerwania 
Chocholego tańca. Żądał t ego nawet Daszyń
ski -· ogólniki Wyspiańskiego przyjmowali 
wszyscy za swoje. 
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