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Panie 
Prezydencie! 

Późno dowiedzialem się 

o śmierci Wyspiańskiego 

albowiem dzienniki pol

skie dochodzą do rąk mo

ich nie wprost, ale pośred

nio. Pomimo jednak spóź

nionego terminu pragnę 

oznajmić, że łączę się z u

czuciem żalu powszechne

go, jaki w sercach polskich 

wzbudziła przedwczesna 

śmierć poety, który głębo

ką milość dla kraju łączył 

z niezwykłą i prawdziwie 

wzniosłą czystością myśli 

i uczuć. JeśH nieraz spoty

kał się z zarzutami, że 

twórczość jego nie była 

dosyć jasną, to jednak 

zawsze i zupełnie jasną 

była w niej ta właśnie mi

lość, ten lot ku idealom i 

to szybowanie wysoko nad 

błotem i pyłem ziemi. Slu

żyl ojczyźnie, potrafił 

wstrząsnąć i pociągnąć ku 

sobie serca polskie, a więc 
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Sta11isl 

niechże te glosy głębokie

go żalu, które tak zgodnie 

odezwały się ze 

kich 

wszyst
będą ziem naszych, 

miarą talentu, jego chwalą 

i niech przekażą trwalej 

od śpiżu jego pamięć przy
szłym pokoleniom. Prze

syłam te kilka słów listow 

nie, nie zaś przez depeszę, 

albowiem nie można by 

uniknąć niemiłosiernego 

ich przekręcenia. Proszę 

zarazem uprzejmie Czci

godnego Pana, aby zecli

ciał przesłać je pozostałej 

po zmarłym rodzinie. 

Z wysokim poważaniem 

Henryk Sienkiewicz 

Paryż, 3.XII.1907 



EDWARD FIS Z E 

Od dnia słynnej prapremiery „We cła" rosła wokół tej 
!.ztu i bogata anegdota. która rozpoznając w bohaterach 
i zdarzeniach cenicznyc - ży eh ludzi i zeczywi te 
fa k t y, . prowadzała często zagadnienie do rozprawy autora 
z kręgiem jego krakowskich znajomków. T ymczasem ż) ~ y 
oddźwięk, jaki rzekające . lowo „Wesel " znalazło w pol
skich sercach, sprawił, że S"Ztuka Wyspiańs lego ta.la ię 

jedn m z pomnikowych dzieł nar dowego dramatu. 

poleczny ens tworu n· jdobltniej tłumaczy chorholi 
taniec z trzeciego aktu. Dzisiaj odnosz wraż nie, że wla --
n ie ten t ragi zny taniec rozpoczął się od pierwszej ceny, 
aby poprzez ni llic:i:one sytuacje i figury doprowadzić do 
w ymo !\inego finału . Kim byli i tancerze :i: Wielkiej Sz p 
ki? Któż był w dzirejem? Czego szukali ci chylko ·i szla
ch cy inteligenci w chłopskie Bronowicac '! Z c:i:ym szli 
do ludu, o którym tak piękni i uczenie potrafili dekla
mować? 

Be:z:silni, pozbawieni zdec. ·dow nej idei, odurzali się wie,j 
ską śpiewką i kolorową malowan , szukali u ludu dawno 
utr aconej ·ily, a :i:ara:i:em nieśli z sobą dekadencką zara
z . Dzi ia j wydaj nam się godni pożałowania ci przedsta
w iciele ginącej lasy. Sic mogły ich uratować ani fraze 

Tańczy 

cala 
Szopka 



historyczny, ani idą.ca rzeczywistość, bo oni nie tęsknili 

nawet do zbawczych w!ltrzą.sów dziejowych, i stąd pobo:i:
ne życzenia: „Byle polska wieś zaciszna., byle polska wieś 
spokojna.". Do t.ej wsi przylgnęli, jak do bezpiecznego za
piecka. Jakże byli śmieszni w bystro patrzących oczach 
ludu .. Jak zdrowo kpi sobie gosposia ze snobującego się na 
wiejskość poety, co to świątek, piątek chodzi boso. „Trza 
byó w buta.eh na. weselu" poucza go z drwiącym uśmie
chem. Zresztą bronowicki (i nic tylko bronowicki) chłop 

przejrzał tych uczonych szlacheckich mieszczuchów na wy
lot. 

„Pon się boją. we wsi ruchu, Pon nos obśmiewają w du
chu". I w tym tkwi prawda wzajemnego stosunku tych 
dwóch krańcowych klas społecznych. Chłop - może pod
świadomie - szedł ju:i: ku wielkiej przemianie. Inteligent 
zapraszał go tylko do usypiające1rn tańca pod chocholą 

nutę. Po latach chłop odnalazł swój cel, natomiast potom
kowie bezsilnej młodo1JOlskiej inteligencji ze sztuki Wy
spiańskiego błąkają się do dziś po zakamarkach naszego 
:i:ycia. Nikt nie wskazał tak w yra:i:nie na tragiczną. słabość 

przodującej wówczas klasy narodu. jak wizjonierski autor 
„Wesela". Nikt mocniej od niego nie wytłumaczył ze sceny 
„sprawa polskiej". 

EDWARD FISZER 

ł tj 

W KIL\K~WIR 

"~ Sobot~ dnia 16 li a 19 1 roku 

!>r.unat w 3 aktad1 "l'I il·~1.ern t.anWawa 'Vr pia111okit•go. 

-~~-

G 1>.d"" • 
(ir(M ~h!ł• ,„ .1;.i, 
, 7- 14 ••. ,,„ 
1l'ofld 
Ol<* . 

=. :·'"''"""" 

w - ' 
~k 
~. ,,.,.,.., 

~: o w .\ 

(;)SO li Y: 

7A • f>ł' :'!,,Jo,„ • , 

~. -~ 
lar.i I • 

- · • U-vU,o 
~1-a& ' c..,... es.,,.,.„. . Z...iflU ~ i.Ołł'L ~~ 

Wah:• .,. 
~ 1 
y ~ ... łt'„ . ......... 
:tfi'lł'f"C$1'l~ł. -

r ... 1.-i. -
i ..... 

wu.w •• h - · 
w.i.u -
111.....b 

r-.--·1' labo . 

~: 
-...i..i 
~ 
ililaty ' „, ..... 

P OST ACIE F ANTASTYCZ~E ' 
r f' :-CJ1 . ,., 

' ~ J'!:-i '°'łkl< 
• "'Cli< ' U> 

J .... 1•.:tttd l.. 

flt: h O I~ \l"\ \ 

l 'vt•r 
\~rtu-itnn 
ł .„~ i 

PP. J•t.tK•I~ 
t~.brr-·b. J. -

~"' 1(1...,..illlll . . -
„ 1'111..,.. t.. 

J#. ł 
lll.in..U. 
'lawl~~
Jaot~ -
l'n.~1>11u--

~- ·-... ..... -
~ " Ja#11•d.l. _„_ 

rr ""'""" • ~.., ,.. l••..t..ł"L 
l«i«• &.:: 



PLOTKA O 

" 
Weselu" 

TADEUSZ 

BOY - ŻELEŃSKI 

Wesele Rydla odbywalo się w domu 
(ożenionego również z chlopką) artysty 
malarza Tetmajera, w Bronowicach, we 
wsi podkrakowskiej, było huczne, trwało, 
o ile pamiętam, wraz z czepinami, ze 
dwa, trz·y dni. Wieś była oczywiście za
proszona cala z miasta kilka osób z ro
dzi ny i przyjaciół Rydla, caly prawie 
.~wiatek malarski z Krakowa. I Wyspiań
ski. Pamiętam go jak dziś, jak szczelnie 
zapięty w swój czarny tużurek, stal calq. 
noc oparty o futrynę drzwi, parząc swoi
mi stalowymi, niesamowitymi oczyma. 
Obok wrzało weselisko, huczały tańce, 
a tu do tej izby raz po raz wchodziło po 
parę osób, raz po raz dolatywał jego uszu 
strzęp rozmowy. I tam ujrzał i usłyszał 
swoją sztukę. Mimo, że „ Wesele" uro
dziło się z rzeczywistości, stosunek, w ja
kim ona zostala zaczyniona fantazją poe
ty, nie jest we wszystkich postaciach jed
nakowy. Wlodzimierz Tetmajer-Gospo
darz jest w „Weselu" jak żywy ze swoim 
szlachetnym sentymentem, gesem kontu
szowym, ze swą zamaszystą fantazją i nie 
wytrzymało.kią nerwów. On jest dfa Wy
spiańskiego jakby wci eleniem polskości, 
a jego dworek nowoczesnym Soplicowem. 
Stosunek poety do tej polskości mieni się 
różnymi odcieniami tonów, od najpobłaż
liwej i cieplej sympatii, aż do gorzkiego 
sarkazmu i ·ironii, bądź co bądź w sto
sunku do Gospodarza satyra wyraża się 
raczej dyskretnie; szlachetne akcenty 
górują nad całością roli . Wybitnie przy
jacielsko-ironiczny jest stosunek Wy
spiańskiego do Pana Mlodego - Rydla. 
W intencjach Wyspiańskiego rola ta mia
ła wybitny odcień komiczny. Pan Młody 
to chwilami szczery człowiek, to jednak 
zarazem ten literat wciąż w poszukiwa
niu tematu, papierowy mieszczuch w zet
knięciu z wsiq, z którą nigdy nie stwo
rzy organicznego połączenia. 

Dodajmy, iż sam Rydel ze swoją zmię
tą twarzą, cerą bibliotecznego mola 
i wiecznymi binoklami na nosie a zara
zem w kierezji i czapce, zamiatającej po
walę olbrzymim pawim piórem, był już 
zewnętrznie jakby humorystycznym tego 
„zbratania" symbolem. Nie podobna do
brze zrozumieć postaci Dziennikarza, o ile 
się ją oderwie od figury, z której wyszła . 
W i adomo, iż Dziennikarzem tym był Ru
dolf Starzewski, redaktor krakowskiego 
„Czasu". Starzewski - była to jedyna 

z najświdriic jszych polskich i ntel igenc:ji 
ws półczesnych , .wmilowania li terackie 
::;kierownły go clo „Czas1i" , k órego pozi.om 
k1lltu ralnu wznos ił się wówczas pod. tym 
względem o wicLc ponad inn e p is ma . N ie 
bawem wciqgnęla go polityka, wybitne 
zdolności, które umiano ocenić . powołal y 
r10 bardzo młodo na stanow isko r cclak
to r a. 

„Poeta" jcs l brat em „Gospoclarza" , bo 
w ? wia domo, b·yl nim Kazimierz T etma -
j er, „Żóra wicc " buw-iqcy wówczas w kra 
ju przelotem niięclzy je dnym a clniaim 
pobylem we Włoszech . Wówczas na szc y 
cic rozgłosu poety, ale przccl wydani.cm 
najba r dziej mę s kich swoi.eh dziel, uclmi 
rowan u pr ez czytelni.czki, T ctma je r l u. 
bil , jak Fanw zy Słowackiego „bić się na 
pa la s e z babami.", zwłaszcza z pannami, 
o i l e spotkał godną partnerkę w tej szer
mierce na si.owa i serca. D otycli c-as wy
lq cznie l.iryk , pierwszy raz wówczas świ c -



źo próbował Tetmajer rozwinąć skrzydła 
w wielkiej poezji dramatycznej: napisał 
utwór pt. „Zawisza Czarny" wystawiony 
na krótko przed „Weselem" w krakow
skim teatrze. Stąd Rycerz, który olśnie-· 
wa go na' eh wiłę swoim zjawiskiem i prze
pada kędyś w nocy „nirwany''. Tak samo 
dalsze figury. Rad czyni, to profesorowa 
Domańska, ciotka Lucjana Rydla, żona 
lekarza i radcy miejskiego, później au
torka w ·ybornych powieści dla młodziezy: 
z temperamentu kostyczna i werdyc"ka. 
Panienki, Zosia, która, mimo źe naznn
czona kilkoma kreskami, wydaje mi się 
]edną z najładniejszych postaci kobiecych 
w naszej literaturze - i Maryna, cięta, 
ironiczna i wygadana Maryna, to Zosia 
i Maryna Pereńskie, młodziutkie wówczas 
podlotki, córki sławnego lekarza. Trzeź
wa i obowiązkowa Haneczka to Hanka 
Rydlówna, siostra Lucjana a rówieśnica 
i przyjaciółka. Zosi. Charakter wszystkich 
trzech dziewcząt zachowany jest (w sztu.
ce) jak najwierniej w świecie; nie tylko 
charakter, ale niemal sposób mówienia. 

Najbardziej samoistnym tworem czystej 
fantazji jest Rachela. Tutaj rzeczywistość 
posłużyła jedynie za materialny punkt 
wyjścia. Autentyczna córka bronowickie
go karczmarza, młoda dziewczyna, nazy
wała się Pepa Singer, miała lat 15, była 
dość bezbarwna i dość bierny brała udział 
w bronowickim życiu artystycznym, mimo 
iz niewątpliwie mogło ono na nią dzia
łać swą odrębnością i urokiem. Auten
tycznymi, z zachowaniem imion i naz
wisk, są postacie chłopskie; KlimincL 
wspaniała baba wiejska, mająca pod 
czterdziestkę, pełna ochoty zarówno clo 
swatów, jak clo ołtarza; olbrzymi pod po
walę Czepiec, w którego ramionach drża
ły od nowej emocji miejskie panienki, 
cmt.entycznym jest „Nos", czyli malarz 
Tadeusz Nowakowski, lub może kombina
cja Noskowskiego z malarzem również, 
Stanisławem Czajkowskim. W ogóle 
„Nos", to w „Weselu" figura godna uwa
gi. „N os" to jest cala prz·ybyszewszczyz
na, kórej dwuletni okres święcił się 
w Krakowie bezpośrednio przed „ W cse
lem". I Wyspiański przebył ten okres 
ale jako pilny widz i obserwator, pozd 
tym • przybyszewszczyzna spłynęła kolo 
niego bez śladu. Braklo może głównego 
klucw do porozumienia. Wyspiański nie 
pijał. 

Figura Gospodyni wiernie zachowała 
typ swego oryginału jedynie stała się 
dojrzalsza, poważniejsza, gdyż Hanusia 
Tetmajerowa liczyła sobie wówczas nie
spełna 27 lat. Ale była w niej ta sama 
macierzyńska pobłażliwość, z jaką pa -
trzyła na hałaśliwe zabawy cyganerii kra
kowskiej w Bronowicach, na zapalone 
dysputy, na przybyszewszczyznę, a bodaj
że i na samo malarstwo i politykę. W 
Pannie Młodej większa jest domieszka 
fantazji, jest ona raczej rozwinięciem tej 
ślicznej Jadwisi, takiej jaką mogłaby być, 
gdyby została bardziej sobq. Wówczas by
ła to szesnastoletnia dziewczynka, nie 
bardzo przygotowana do „honoru" jaki jq 
spotkał. Trzecia siostra Marysia to była 
dziwna dziewczyna. Piękna, najładniejsza 
może ze wszystkich trzech, malowana 
nieraz przez najznakomitszych malarzy 
miała w sobie coś zgaszonego, jakąś me
lancho~ię. Snuło się istotnie kolo niej ja
kieś fatum .~mierci. Pierwszy jej narze
czony malarz De Laveaux zmarł gdz·ieś 
na obczyźnie; on to jest owym Widmem 
w akcie drugim. 

Co się tyczy zjaw będqcych niejako 
materializacją myśli, najistotniejszego ŻY·· 
cia duchowego działających osób, uderzyć 
musi głęboka logika charakterów, z jaką 
je wprowadza (Wyspfoński). Jednakfo 
znamiennym jest, iż Stańczyk, który się 
zjawia Dziennikarzowi, jest przede 
wszystkim myślq. Wid pojawia się poe
cie fantazją, a gość Gospodarza, W erny
hora, pnede wszystkim obrazem. Stań
czyk zjawia się Dziennikarzowi w posta
ci Matejkowskiego Stańczyka; wiadomo. 
iż od czasu głośnej Teki Stańczyka, ów 
Zygmuntowski błazen był symbolem 
stronnictwa konserwatywnego, skupiają
cego się przy dzienniku „Czas", przydom
kiem, który stronnictwo samo stosowało 

do siebie zaszczytnie, a inne do 1i·iego 
szyderczo. Aby dobrze zroziimieć plasty
kę tych zjaw, Staiiczyka, a zwlaszc~a 
Wernyhory, trzeba sobie uprzytomnić, że 
Kraków był terenem calej działalności 
Matejki i był niejako przesiqknięty du
chem wielkiego malarza. 

W postaci Wernyhory tak działającej 

na fantazję malarską, szumnej, barwnej 
znakomicie jest uchwycony nerw clus:::y 
Gospodarza - Tetmajera. Wizja W er ny-



hory, to może odpowiednik do owego cu
downego.„ „i jakoś to będzie" sędziego 
Soplicy. 

To są elementy, z których Wyspiański 

umiał wyczarować ten kawał polskiej du
szy, polskiego życia żywej Polski. Umia ł 

w nim pomieszać w szystkie tony; powa
gę, szlachetność, rozma ch, iskrząca złośli
wość, to znów dreszcz spełniającej się ja
kiejś tajemnicy. Chciałbym w tym miej
scu potrącić jeszcze j ed en szczegół: wyo
braźmy sobie ten maleiiki dworek, tę 
chałupę, istotnie rozśpiewaną po brzegi, 
pełną zawziętego a prymitywnego dudle
nia chłopskiego, ry tmicznego tupotu nóy 
i przyśpiewek, i wyobraźmy sobie Wy
spiańskiego, który całą noc nic tmkzqc 
i prawic nie rozmawiając, stoi oparty 
o futrynę. Ten rytm musiał na niego tak 
działać, jak jednos ta jny turkot kńt po
ciągu, pod który mimo wal.i w zmęc:zonej 

glowie podsuwają się jakieś natrętne 

teksty. Cale „Wesele" przepojone jest 
rytmem, najróżniejszymi rytmami, nie
słychanym bogactwem rytmów, wiersz to 
płynie posuwistym polonezem, to znów 
przytupuje prz ekorną i zadzierżystą nutri 
krakowską. I w tej rytmice „ Wes ela", 
w tym podświadomym dla słuchacza mu
zycznym działaniu utworu, tkwi niewąt

pliwie w znacznej mierze jego wnikliwy 
czar, jego przyczepność. Nie znam sztuki 
teatralnej, w któr ej by rytm, melod ia, kolor, 
słowo i myśl grały równocześnie tak in
tensywnie i zaplatały się tak śc:iśle. „ We 
sele" było (dawniej ) rzeczywistością , a j e
żeli stało się poniekąd symbolem, poz 
wólmy niech ten 1>ymbol wnika w nas 
bezwiedn ie, my za.~ poddajmy s1.ę bez 
troski o re1>ztę temu bouactwu słowa, 

obrazu, rytmu i uc:zucia, jakie płyną k1l 
nam w tym utworze ze sceny. 

(Fragm.en t y odc: ytii wygłoszoncuo 

w Teatrze Polskim w W cirszawie 
w r. 1923). 

TADEUSZ BOY - ŻELEŃSKI 
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KRYTYKA 

WILHELM FELDMAN 

Natychmiast po premierze We se 1 a (16. III. 1901) ów
czesna krytyka sformułowała dwa przeciwstawne wnioski 
polityczne, które według niej wynikały z dramatu. Kon
serwa:tywny organ Stańczyków, „Cza,s", dojrzał i zaapro
bował w We s e 1 u te,zę o nierealności walki w yzw oleó
czej w Pol,sce, oraz rozprawę z legendą o chł.opie-kosynie

rze, która wg Stańczyków tyli<o idealizowała zacofan<\ 
i ciemną wieś. Natomia,st socjalista Feldman, pełen zresz
tą entuzjazmu dla dzieła Wyspiaóskiego, \V sygnowanym 
(s) artykule w: „ Krytyce" (1901 t. I zesz. 6) mocno 
podkreślił, że świat We se 1 a zawiera krytykę pe\vnych 
warst w narodu , ale nie obejmuje całego społeczeilstwa 

polskiego. Dopisując swoim rozpoetyzowanym stylem fik
cyjny epilog do Wesela. Feldman dowodził, że istnieją 

w społcczeilstwie siły zdolne do podjęcia walki o wyzwo
lenie narodowe - siły nie ukazane w We s e 1 u. Trzeba 
było zarówno wielkiego, jak śmiałego geniusza aby uświa
domił gł osem grzmiącym od morza do mo·rza, że zg inął 

ideał... 

Na imię mu było: z szlachtą polską, polski lud. 
„.Pany, chłopy, chłopy, pany kręcą się w zaklętym kole 

- do czynu pokolenie nie jest zdolne. 



Ale Róg Złoty, hasło czynu, znak zmartwychwstania nie 
zginął. Nie ma nikogo, co by to przypuszczał, nie wierzą 

w to nawet wrogowie. 

I co się z nim stało? 
Oto nad ranem szło lasem kilkunastu - kilkudziesięciu 

ludzi. Róilnil lud.zie, ale sami swo'i, bo nagle usłyiszeli hu
ka•nie jakby rogu czarodziejskiego, i serce w nich zadrżało. 
Różni to byli ludzie. Sami młodzi, „najmłodsi", także dzi
siejsi, boć nawet na We se 1 u chłopomańskim jeszcze nie 
cała generacja zebrana, boć oprócz prawdziwych potomków 
Byrona i deklamatorów, upajających się ipustym słowem, 

są w Po1sce inni jeszcze młodzi. Był więc dr Piotr, który 
rzucił kiedyś ubustwiającego ojca za to, że przywłaszczył 

sobie nadwartość; był Raduski, który robotę prowadził 

w Łżawcu i ów student, który pisywał niegdyś lis ty do 
Ja.na w Oleju i \V mundurze sołdata opowiardał chłopom 

o Kościuszce, i żyd Sieger, i Bernard Bo•rowicz, i syn 
chłopski Radek; był tu dr Judym, otoczony gromadką po
czerniałych od pracy robotników z zagłębia dąbrowskiego 

i brat jego z giser1ni - wszyscy milczący, smutni, ale ze 
skrami w oczach„. był Paweł i Aleksander, znani nam 
z opowieści Sir ki, zimni, okryci jeszcze lodem syberyjskim 
ale z tęsknotą bezbrzeżną w oku, mówiący o miłowaniu 

wielkim i ideałach ogólnoludzkich; była garść tkaczy i che
mików z Łodzi Reymonta, którzy wolni od argusowego 

• 
. . . 

. 
-

wzroku cenzury moskiewskiej, organizują walkę na śmierć 
z Lodzermenschami - i górnicy byli, wykarmieni na wier
szach Niemojewskiego, i poznańczyk z tomem Kasprowicza 
w ręku. 

Były i kobiety między nimi, takie, które nie chodzą na 
Wesele szlachty z ludem, nłe stroją się w barwne wstążki 
i nie kręcą wkoło, noszą w sobie jednak smutek i nadzie
ję całej generacji, a wiodła je owa cudnie piękna i bolesna 
Joasia, której brat umarł na Sybirze, dla której dr Judym 
umarł jako narzeczony, ale z którym żyła jako z towa
rzyszem pracy„. 

„.Oni - to także lud, choć bez kierezyi, krasnych wstą
żek i pawich piór - nawet bez kosy Głowackiego. Wszys
cy oni w surdutach i bluzach są ludem.„ Szeregi ich rosną 
liczebnie ciągłym dopływem z mas chłopskich, rosną du

szami ciągłymi dopływem idei i uczuć, nieznanym dawniej 
na roli„. 

„.Teraz posłyszeli go - posłyszeli! Jak huragan rzucili 
się w gąszcz i ujrzeli ów przez szlachcica - chłopa osie
rocony Złoty Róg„. Jak stal silne, spra·wnym mózgiem 
i żarem serc kierowane ramiona wyciągnęły się - Róg 
złoty zagrzmiał. 

(Z art)rkułu „O złoty róg") 
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„Wesele" 
1967 r. 

„Wesele" - dobrze wiadomo - to osouUwa s :wka. W e
szła nam niejako w krew, w system em ocji . Niepodo bna 
sobie bez tego utworu wyobrazić dzi siejszego pot sk ieoo 
teatru. Wzbogaciła niektóre na .s :ze pojęcia o pięknie. Pa
miętam niejedno jej słowo. Powtarzamy na 1ppół świado
mie, liczne jej wiersze. Uzupclnily one naszq mowę co
dzienną, stały się przysłowiami. Odzywają się ech em ui rlra -
matopisarstwie niejednego z młodszych i na jmłodsz !]ch pi
sarzy, Mrożka, Broszkiewicza, Promińskieg o. Równocześn i e 
jest jednak „Wcsdc" Wyspiańskiego - ut w orem. ra z po 
raz· na nowo odkrywanym. Każda dals::a premiera stujc 
się niemal prapremierą. Publiczność: przyjmuje t ę szt ukr.: 
jak utwór wcale niezakrzepły, nie „klc1suczn y" . Ra z po ra 
clostarcza „ W csclc" tematów cło nowyc!i duskus:; · i now ych 
sporów, niepokojów, problemów. Malo kt óry utw t!r ma po
dobną zdolno.§ć ustawicznego odnawiania s ię , regeneracji. 



Najdziwniejsze, że sztuka zaczyna się niemal j'!'k po
godna komedia. Wyspiański od dzieciństU?a wsluchiwal się 
w „polonezowy" rytm komedii fredrowskich. Potem, w P_a
ryźu wchlanial utwory Marivaux i Musseta, obok l\:folie-_ 
ra CorneHle'a Racine'a. Gdy dzi.ś sluchamy subtelności 
za'.zvartych w ;ozmowach Poety z 1\larynq, czy D ziennika
rza z Zosią, uderza nas ton niemal marivaudage gry od
ruchów i uczuć, myśli i wyobraźni. Jest w tych rozmowac.~ 
coś z Nie igra si z miłością" Mu seta, a cos z „Fantazego , 
które(Jo bohater bi je się z kob ietami „jak na pałasze" . Ale 
w chwilę wyczujemy różnice. 

Owe postacie jak w szopce krakowskiej, jak w teat;ze 
marionetek, pojawiają się na krótki tylko momen~ - aby 
zniknać i zrobić miejsce innym. Jednak, pozornie chao
tyczny, korowód uklada się - w oczywisty po_rządek. O~o 
czujemy, ze def i l u je pr zed nami cale P.~kolenie; a m.oze 
i nie jedno tylko, ale ich szereg. Niepok.03 stu!e.ct'!- udzie~a 
się tym lu dziom; ale czyż sq to 3edynie. myslt t. uczuc~a 
tamtej epoki. Zbyt bywa;q dla nas zywe, bysmy, 7!t~ 
musieli odbiegać od spraw wtedy aktualnych, dzis 1uz 
przebrzmiałych. 
Wyspiański miał dziwny typ wyobraźni. Psyc~ologowie 

próbowali jq określać jako „t>Jdetycz ną". Ro:mmtel! przez to 
dar widzenia abstrakcji jako zjawisk konsekw entnych, ob
darzonych i yciem, Poeta ma pełną świadom.ość, ż~ ou:e 
zjawy nie istnieją naprawdę, że nie dadzą ·i s.twierdz1 ć 
doświad zalnie empirycznie. A jednak mechamz m psy
chic:rny d ziała' tak. że mogą one być „!-l'id::ian_e" i „sl.ysza-, 
ne" niemal dotyka ln e. Działają w te1 same1 matenalne1 
prz~strzeni, w której się poruszają ży,1:i. lu~z.ie. Dlatego 
Wyspiański na zywa „dramatis personae , .i .nie1ako -: za
prasza na swą scenę, scenę swej wyobra zni. A racze1 za
praszają jego właśni bohaterowie, postacie z pierw~zego, 
mussetowsko-fredrowskiego, a ;;urazem szopkowa-marionet
kowego aktu „Wesela". 

Niezwykli goście są istot nie „osobami dramc: tu", czyli 
koryfeuszami. Jakie mają zadania? Na prapremierze „We-

sela" przyjmowano ich ze wzruszeniem w całym utworze, 
niektórzy widzowie dopatrywać się chcieli - nieomal apo
zety. Ale już wtedy nie brakło umyslów krytycznych, sta
wiających znaki zapytania. Podobno sam Wyspiański byl 
zdumiony i. zaskoczony, gdy się o reakcji widzów przeloo
nal. W jego własnym odczuciu i rozmnieniu „Wesele" miało 
być raczej protestem niż dziełem pisanym dla „pokrzepie
nia serc". Chochoł, wiodący korowód zjaw w „Weselu" 
kojarzy się n-ie tylko ze słowami okrywającymi na zimę 
kwiaty róż. Te słomy przypominają zb·yt łatwy, zbyt opty
mistyczny entuzjazm, nie bez powodu zwany „słomianym 
ogniem". Gdy na weselu Lucjana Rydla w Bronowicach 
pod Krakowem, Wyspiański słuchał rozmów swych kole
gów nie mógł się oprzeć nastrojowi ironii. Jakże to oni 
sobie wyobrażają? Więc wystarczy kilka małżeństw miesza
nych, inteligencko-chlopskich, by wszystko uzdrowić i załat
wić? By dać narodowi zastrzyk świeżych sil . Ludzi słabych, za
słuchanych we własne słowa „głuchych i głuszców" (jak 
po tym mawiał Karol Irzykowski) przemienić w gigantów? 
Wystarczy się przebrać w malownicze .sukmany i kosy 
ustawić „na sztorc" - by już poprowadzić do walki -
pewne zwycięstwa hufce powstania? Wystarczy kilka fra
zesów, by rozstrzygnąć złożone sprawy: stosunku woli do 
czynu, sztuki do życia? Wyspiański wiedział dobrze, aż 
nadto dobrze, z jakich to nastrojów rodzi się podobna 
ciiforia. Wątly i przebywający w krainie ksiąg inteligerlt, 
poeta czy malarz w pobliżu urodziwej i żywiołowej mło
dej kobiety doznaje nagle wrażenia siły, pewności siebie, 
zadziwiającej energii. Jlle nie należy się podda.wać iluzji 
ani ulegać pozorom. Nie należy też niczego upraszczać. 
Z faktu, że twórca „ Wesela" kpi sobie ze „słomianego" 
zapału nic wynika bynajmniej, by miał negować możli
wość wszelkiego działania. Twórczy krytycyzm nie jest 
równoznaczny z nihilizmem, czy fatalizmem. Jest przecież 
w drugim akcie „ Wesela'', scena o dużej doniosłości, o któ
rej nie wolno zapominać: to rozmowa Dziennikarza ze 
Stańczykiem. Dz-icnnikarz reprezentuje ugodowe stanowi
sko pewnego odłamu inteligencji, niewierzącej w skutecz-



ność akcji powstańczej. ille głosi on także sceptycyzm 
podważajqcy wszelki sens życia. Nie tylko walka zbrojna 
byłaby wedle niego niemożliwa - ale i wszelka walka, 
wszelka prośba przeciwstawienia się dlawiącemu ucisko
wi. Nie tylko nieprzygotowana akcja moglaby przynie.ść 
ujemne skutki. Z krytycznie przemyślanych dziejów na -
rodu Dzienikarz wyprowadza konkluzję negatywną także 
w sosunku do wszelkich prób przeobrażenia, przemian, 
uzdrowienia. Jasnym mi się wydaje .. że taka postawa byla 
jednym z nicbezpieczeńst w, które twórca „ W csela" (a także 
„Wyzwolenia" i „Warszawianki") zwalczał. Nieustannie 
gwałtownie z nią polemizował. 

Z afirma cji życia, z wiary w życie i w jego prawa 
wyn ikała postawa Wyspiańskiego. Tu tkwi jego aktualność. 
Tu bije si ę źródlo odnawianej sily. Ale myśl poety niczego 
nie upra:;zcza. Nie każda śmierć dobrowolna musi być 
samobójstwem - mówi Konrad w „Wyzwolenia". Nie 
każda forma życia jest - życiem prawdziwym. Wegetacja 
ma wszelkie pozory pełnego istnienia; nic darmo drama
tem pozorów nazwał kiedyś „ Wesele" Ka zimierz Wyka. Le
targ może pnypominać śmierć. Ale sen rw jawie istot po
zornie żywych - to ruwnież rodzaj letargu. Taki sen zbio
row·y, sen „zasłuchania", zaklęty sen nie do przebudzenia, 
demonstruje finał „Wesela". 

Cala dalsza twurczość Wyspiańskiego była próbą nowych 
poszukiwml. i znalez ienia odpowiedzi. W „Wyzwoleniu" 
ukazywał dramat artystycznego tworzenia stanowiącego do
wód na możliwość czynu. W nocy „Listopadowej" wracał 
do postaci związanych z polskq racją istnienia; poemat 
dramatyczny o Warszawie kojarzył się z różnorodnością 
i. pelniq pol.skiej kuitury zarazem, i w „Nocy Listopado
wej" i w „Akropolis", a także w „Zygrmmcie Auguście 
i Barbarze" ponad konieczność .<imierci jednostek wz nosi 
się ogólna zasada ż·ycia, jego wiecznego odradzania się 
i zakwitani.a. To jedna 2 wiei.kich racji. idei narodowej, 
pocz11da wspó/.noty. łqczqcego jednostkę z cal. ościq, prze 
szto.~ć 2 teraźniejszością i wspułczesność z przuszlo.~ciq. 
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ANIELA ŁEMPICKA 

\Viemy wszyscy, że jeden z uroków We
sela oglądanego w teatrze polega na kolo
rystycznych walorach dramatu .. Jeśli pomi
niemy kompozycję scen wizyjnych, koloro
wość Wesela ma swoje zdawałoby się mało 

wyS'zukane, źródło w feerii odświętnych 

stro,jów ludowych. Sam autor tak określa 

ten fakt w opisie dekoracji: „wirujący do
koła. w półświetle kuchennej lampy taniec 
kolorów, krasnych wstążek, pawich piór, 



kierezji, barwnych kaftanów i kabatów, na
sza dzisiejsl!a wie.iska Polska". 

Malowniczość i swoista egzot.yka ludowe
go stroju były w Mlodej Polsce wielokrotnie 
eksploatowane w malarstwie i literaturze. 
Motyw ten stał się szybko sztampą, nie 
tyle ze wzg·lędu na częstość, co na sposób 
eksploatacji. Malowniczość obrazków ludo
wych zarówno w malarskim jak i literackim 
wydaniu ograniczyła się do powierzchni 
rzeczy i wtedy ra:.:iła płytkością, albo prze
kazywała ideali!.'tyczną koncepcję wsi wte
dy raziła fałszem. Najczęściej jedno i dru
g·ie szlo ze sobą w 1>arze. 

Wyspiański pozwolił działać w dramacie 
kolorowym efektom ludowego stroju, uzu
pełnił je przytem akompaniamentem chłop

skiej weselnej kapeli, ludowe.i piosenki, ryt
mem ludowego tańca, szczodrze nasycił We
sele widzialną i słyszalną malowniczością 

ludowego środowiska. Ale TJO pierwsze ma
lowniczość ta nie ma. w utworze funkcji 
zdobniczej, lecz stanowi w nim bardzo istot
ny element dramatyczn y. P o drugie chodzi 
właśnie o to, co ów element dramatyczny 
wyraża, lub w ·.v yrażcniu j akich treści utwo
ru współdziała. Treści tej n ie da się zamk
nąć w jednym zda niu, nie dla tego, by była 
niejasna, lecz dlatego, że autor nie chce 
uprościć i zubożyć obrazu rzeczywi tości 

w dramacie. Pokazuje ją z wielu stron i ko
lejność, z jaką odkrywa widzom coraz to 
nowe je,j znaczenie, składa się na gra dacje; 
artystycznego poznawania pra.wdy w całej 

jej pełni. Te kolejne stopnie poznawania 
tworzą w Weselu swoiste perypetie dramatu 
i prowadzl!, konsekwentnie do pointy finału. 

\Viadomo, że natężone kolorystycznie efek
ty chłopskich strojów od razu informują 

widza, o jaką wieś idzie. Chodzi mianowicie 
nie tylko o wieś odświętnie wystrojoną na 
zabawę weselną, ale przede wszystkim o wieś 
admirowaną przez wszelkie odcienie chło

pomanii, wieś, wokół której skupiają sic; 
marzenia, zachwyty, rachuby nadzieje 

znacznego odłamu górnych klas - ową „dzi
siejszą wiejską Polskę". 

Choć Wyspiański sprzeciwi się w Weselu 
zarówno apologii jak i nadziejom wiązanym 

· z lą wiejską Polską, nie ułatwia sobie roz
prawy z chłopomanami i nie odmawia ich 
egzaltowanej wizji wsi momentów suges
tywnych. 

Sam wrażliwy na uroki kultury ludowej 
komponuje obraz chłopskiego weselnego tłu
mu tak, by mógł on naprawdę olśnić oczy 
miejskich gości. Pokazuje jędrną bujną uro
dę ludowego środowiska, kolorowy prze
pych wsi tradycyj nej i odświętnej. Widz 
zostaje przekonany. że ów zgiełk barw może 
stać s.ię przedmiotem za chwy tu malarzy i poe
tów sztuki, uciechą dla stępionych zmysłów 
mieszczuchów. W ten sposób dał \Vyspiań
ski nie tylko porękę uniesieniom inteligen
tów, ale również widzowi k zał uczestniczyć 
w nastroju chwili, na który składa się swoj
skość i zarazem egzotyka barwnego ludo
wego środowiska. Nastrój ien stanie się jed
ną z przesłanek pr zeniesie nia akcji w sfery 
baśniowe, w których r ozegra się wielki 
narodowy dramat. 

Na tym jednak polega \ 'Ższość Wyspiań
skiego z \Vesela nad ewerem lub Tetma
jerem (lub choćby nad Wyspiańskim z Le
gendy), że nie uznał on k olorowej ludowoś
ci za całą prawdę wsi. W miarę jak roz
wija się dramat, pogodny obrazek rodzajo
wy komplikuje się, wieś u k azuje widzowi 
strony niedostrzegalne przez powierzchow
nych obserwatorów m iejskich. Okaże się, że 
wbrew uprzejmym p ozorom s wśród nich 
tradycje 46 roku, że poza gromadk wesel
ną istnieje jeszcze wi ś inna, groźna i nie
przejednana, która nie da o sobie zapom
nieć. Na scenie jednak ciągle gra wesoła 
barwność l udowego stroju. J j a r tystyczna 
funkcja w obrazi" scen icznym p olega teraz 
na akcentowaniu d ysonansu pomiędzy fa
sadą weselnej sielanki widzianą pl'Zez chło
pomanów. a rzeczywistością, k tórej oni sta-



rają się nie widzieć, ale którą coraz głębiej 
pojmuje widz. 

.Jednocześnie komplikuje się także obraz 
wsi tradycyjnej admirowanej przez chłopo
manów. Sławiona bujność chłopskich tem
peramentów otrzymuje aktualne wydanie 
z prostackiej przebo,jowości Czepca, którą 

ukazują drobne epizody: anegdota o wybo
rach w „sikolskim dworze" („było jak go 
huknę w pysk ... ") sprzeczka z Żydem i Księ
dzem o koniczynę i karczmę, bójka za sce
ną z Maćkiem, awantura z muzykantami. 
Pełna fantazji ludowa piosenka śpiewana 

w momencie młodzieńczego upojenia się so-

.WESELE 

'~O~ 

NAPI · s ANISŁA\VWYSPIAŃSKI 
:WDANIE TRZECIE NIEZMIENIONE 

bą, krakowskim strojem i blaskiem godności 
drużby: 

Postawie se pański dwór 
wywleke se złota wór: 
złoty wór wysypie 
ludziskom przed ślipie, 
nakupie se pawich piór! 

charakteryzuje fałszywe aspiracje Jaśka. 
Podważona zostaje szczerość tradycyjnego 

wyg'lądu chłopskiej grupy Wesela. Dramat 
pokazuje, że wygląd ten jest w dużym stop
niu inspirowany z zewnątrz. Kierezje, wstąż
ki, kabaty i pawie pióra stały się modą. 

strojem na pokaz i do obrazu. \Vsłuchani 

w chór inteligenckich zachwytów chłopi ule
gają sugestiom ludomanów. Intensywna 
barwność ludowej grupy na scenie otrzy
muje sens maskarady. 

W trzecim akcie podważona z tylu stron 
wizja wsi poczyna nużyć. .Jest to celowy 
efekt artystyczny. Zbiega się on z przesy
tem nastrojami poetyczności, rozpętanej 

przez inteligentów sztuki. Zarówno ludowa 
jak i literacka maskarada pozostają w co
raz bardziej męczącej dysproporcji do po
wagi rozgrywającego się jednocześnie dra
matu spraw narodowych. Nastrojom tym 
przygotowuje autor finał sztuki. 

Wreszcie w końcowych scenach Wesela, 
w żywych obrazach obydwu czarów barwne 
efekty ludowych strojów uczestniczą w eks
presji tragicznej pointy dramatu. Przenoszą 
one na całą chłopską grupę wymowę sym
bolu .Taśkowych pawich piór. Stają się pla
stycznym wyrazem chłopoma1iskiej „wiej
skid Polski", symbolem ludowo-narodowego 
bałamuctwa, którego bilans ideowy podaje 
pointa dramatu. 

Taka jest treść i funkcja dramatyczna 
plastycznych motywów wsi bajecznie kolo
rowej w Weselu. Oczywiście, że sprawa ich 
sensu stricto wartości plastycznej nie leży 

,już w tekście dramatu. Tu kończy się wła

dza dramaturi:-a-literata i otwiera się pole 
działania dla inscenizacji teatralnej Wesela. 

(Z monografii „Wesele" - \Vyspiańskiego) 



I 

W następnej naszej 

premierze 

prezentujemy 

wielkiego dramaturga, 

kt,óry swoją myślą 

filozoficzną 

przenik nął tajemnice 

ludzkiej psychik i 

do dnia dzisiejszego 

fascynuje 

nas niezwykłym talentem 

i głębią 
poetycką. 



Horacy: 

Nie on zapewne, chociażby ku temu 
Miał odpowiednie warunki żywota; 
Nigdy on bowiem ich śmierci nie pragnął. 
Lecz skoro po tych fatalnych wypadkach 
Wy z polskiej wojny, a wy z granic Anglii 
Tak bezpośredn io prz ybywacie, każcież , 

Aby te zwłoki wysoko na m arach 
Na widok były wystawione; mnie zaś 
Pozwólcie i wszem wobec, i każdemu 

Nieświadomeniu prawdy opowiedzieć, 
Jak się to stalo. Przyjdzie wam usłyszeć 
O czynach krwawych, wszetecznych, wyrodnych, 
O chłostach trafu, przypadkowych mordach, 
O śmierciach skutkiem zdrady lub prz emocy, 
O mężobójczych planach, które spadły 
Na wynalazcy głowę. O tym wszystkim 
Ja wam dać rnog'ę wieść dok iadną. 

1Vilia1n Szel1s11ir - „Ha1nlet" 

KRONIKA TEATRALNA 

0 lllJS JJiSlłllO: 

„Częstochowskie przedsta
wienie „Kowala" czyni za
dość wszystkim tym cechom 
dramaturgii S zaniawskie go. 
\Vym ogom szania wszczyzny 
sprostał reżyser B. Czechak, 
tworząc spektakl pełen sub
telnych ściszeń i podkreśleń 
akcji. Sprostali aktor zy, wcie
leni w postacie jakże typowe 
i oryginalne w twórczości 
Szaniawskiego". (T. Kwaś
niewski - „Życie Częstocho
wy"). 

„Re ży ser częstochow-
skiego przedstawienia Boh 
dan Czechak zadbał prze
de wszystk im o realizm, 
naturalność i zwylcłość 
zdarze1'i. Stworzyl przez to 
przeciwwagę dla pewnych 
u dz iwnier'i w fabu le ura.z 
wzbudził zaufanie w idza 
do św ia ta psychicznych 
przeżyć b hat erów.„ De
cydujące znaczen ie d la ta
kiego w idzenia s tuki po
siada interpretacja roli k o
w ala. Powierzenie je j Mie
czysławowi W inklerowi 
zapewniło p elny sukces" 
(W. Tyras -- Gazeta Czę
stochowska). 



„Przed teatrem prezentują
cym współczesnemu widzowi 
.,Mazepę" Słowackiego stoi 
więc problem co wybrać, na 
co postawić, jak rozłożyć ak
centy - na melodramat i wy
soką temperaturę romantycz
nego klimatu, czy też wystu
dzić nieco temperamenty i 
przykuć uwagę widza do tych 
strof, w których poeta kil
koma mocnymi kreskami ry
suje obraz polskiej szlachty 
w XVII w ., jej stosunku do 
króla, a więc władzy , je,i 
norm moralnych. Propozycja 
odczytania „Mazepy", jaką 

podsunął nam teatr często

chowski, skłania się raczej 
ku tej drugiej formie - i to 
jest napewno dobrze". (A. Sie
kierski - Trybuna Robotni
cza). 

„Ze sceny częsioclww
skiej przemówił Słowacki 
i tragiczny i sugestywny, 
dalek i od baśniowej „Bal
ladyny'', jako wielki poeta 
indywidualista, dziewięt
nastowieczny psycholog i 
budziciel narodowego stl

mienia. W ielka to zasługa 
reżysera A. Uramowicza 
i scenografa J. Feldmanna 

·i całego zespołu grającego, 

że „Mazepę" pokazano w 
tak pięknym- ksztalcie . 
(T. Kwaśniewski - Zycie 

Częstochowy). 

„Ma częstochowskie przed
stawienie „Mazepy" konse
kwentną budowę . .Jedna sym
boliczna dekoracja kieru.ie 
całą uwagę widza na posta
cie sztuki, dla których z ko
lei osią tragicznych losów 
jest wojewoda". (W. T yras -
Gazeta Częstochowska). 

Odeszła z n a.szcg te r u na :t:a
służony odp oczynek do Skolimowa 
wybitna k tork a, Iren a owicka. 
Debiutowała p rzed przeszło 40 laty 
w teatrze lwow kim za dyrekcji 
Romana Zele chow kiego. Była u
czen i cą Ireny Trapszo. • · astępnie 
występowała w Kra.ko\ ie l War
szawie, gdzie j j niepospolity ta
lent sceniczny w pełni zabłysnął. 
Podczas oku pacj i akt orka brała ży
wy ud:r.iał w tajnym nauczani!! mło
dzieży pragnącej poświęcić się ak
torstwu. 

Kursy te prowadzone były w Czę
stochowie. Od tych trudnych lat 
datuje się ścisły związek I reny No
wickiej z naszym miastem i tea 
trem. Pamiętamy ją w wielu cieka 
wych in terpretacjach aktorskich: 
Berta w „Niem cach " L. Kruczkow 
skiego, Maria w „Domu k obl t" 
Z. Nałkowskiej, Szwaczka w ,,Ich 
czworo" G. ZapolskieJ, Staruszka 
w „Klementynie" Sa laburskieJ. 
Obca w „Kanadzie" Kurczaba, La u
ra w „Dymach i ludziach" Kier 
stw a i wielu, wielu innych. 



„Przed teatrc 
cym współczes 
.,l\fazepę" Sio 
więc problem 
co postawić, ja 
centy - na mel 
soką temperat1 
nego klimatu, 
dzić nieco te 
przykuć uwagę 

strof, w któr3 
koma mocnymi 
suje obraz po 
w XVII w., j( 
króla, a wię1 
norm m oralny• 
odczytania „1\ 
podsunął nam 
chowski, skła1 
ku te.i drugiej 
,jest napewno d 
kierski - Try 
cza) . 

„Ze sceny 
skiej przemo 
i tragiczny i 
daleki od ba~ 
ladyny", jakc 
indywidualist 
nastowieczny 
budziciel nar 
mienia. WieU 
reżysera A. 
i scenografa . 

·i całego zespc 
.ie „Mazepę" 
tak pięknym 
(T . Kwa.śn ie'U 

( 

,.Ma częstocł 

s tawienie „l\lr 
kwentną budov 
boliczna deko 
całą uwag·ę wi 
cie sztuki, dla 
lei osią trag·: 
jes t wojewoda' 
Gazeta Częstoc 

Zamówienia na bilety zbioro
we przyjmuje Organi zacja 
W idowni w godzi·nach 8-16 
cod ziennie z wyj ą tkiem nie -

dLiel i świąt. 

K asa tea tru czynna codzien
nie z wyją tkiem ponied zi ał
ków w godzinach 13'- lfl 
w niedziele i świqta 12-19. 






