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1869 Urodził się 15 stycznia w Krakowie Stanisław Mateusz Ignacy 
Wyspiański, syn Franciszka i Marii z Rogowskich. 

1876 18 sierpnia - umiera matka Wyspiańskiego. 
1879 Wrzesień Wyspiański zostaje uczn iem gimnazjum Nowo

dworskiego. 
1887 W maju zdaje maturę . We wrześniu zapisuje się na Wydział 

Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz do Szkoły 
Sztuk Pięknych. 

1889 Od sierpnia do lutego 1890 Wyspiański pracuje nad poli
chromią w Kościele Mariackim w Krakowie. 

1890 W marcu wyjazd za granicę : Wiedeń, Wenecja, Padwa , We
rona, Bazy lea, Paryż, Amiens, Chartes, Rouen, Soscamp, 
Strassburg , Wormacja, Moguncja, Frank.fu_rt, Norymberga, 
Monachium, Ratyzbona, Praga . We wrzesniu powrot przez 
$1ąsk i Wielkopolskę do Krakowa . 

1891 Od lata do grudnia pobyt w Paryżu . 
1892 Od kwietnia do grudnia ponowny pobyt w Paryżu . 
1893 Od marca do sierpnia pobyt w Paryżu. 

1895 W marcu zapada ostateczna decyzja powierzenia Wyspiań
skiemu pracy nad zdobnictwem kościoła Franciszkanów 
w Krakowie (fresk i, pol ichromia, witraże). 

1895 Wyspiański rozpoczyna po l ichromię w kościele Francisz
kanów. 

1897 Po czątek pracy nad witrażami franciszkańskimi. 
Ukazuje s ię drukiem „Legenda". 
Począ tek współpracy z „życ i em" L. Szczepańskiego. 
Powstają pierwsze ilustracje \Nyspiańskiego do „Iliady" 
i ko mpo zycje „Skarby Seza mu". 

1898 Współp raca z „Życ iem" Przybys zewskiego: Wyspiański pro
jektu je układ gra f iczny, ozdobniki i liczne ilustracje. W „życiu" 
ukazuje się druki em „Wars-cawianka", wystawiona na scenie 
kra kowsk iej w listopadzie. 
Ukazuje się druk iem „Meleager". 

1899 W lutym Wysp i ański kończy „Lelewela " i „Protesilaosa i Lao
damię" . 
Prapremiera „Lelewela" na scenie krakowskiej. 
W lipcu ś lub Wys pia ńskie go z Teofilą Spytkówną. 
W sierpniu ukazuje się w „Życ iu" - „ Klątwa". 

1900 Pomysły i pierwsze szkice witraży wawelskich. 
W „Krytyce" ukazują się strofy 1-XLVlll „Bolesława $mia
!cgo ". 
W dodatku do „Czasu" ukazuje się „Kazimierz Wielki". 
20 li stopada wesele Lucjana Rydla w Bronowicach. 
31 grudnia Wysp iański kończy „Legion". 

1901 W lutym Wyspiań sk i koriczy pisanie „Wesela". 
16 rnarc3 prapremiera „Wesela" w krakowskim Teatrze Miejs
kim. 
11 listopada umiera ojciec poety. 
31 października wystawienie w teatrze krakowskim „Dziadów" 
Mickiewicza w inscenizacji Wyspiańskiego. 

1902 Ukazują się pierwsze fragmenty „Nocy listopadowej". 
1903 W styczniu Wyspiarisk i kończy „Wyzwolenie". 

5 kwietnia ukazuje się w „Kurierze Warszawskim" rapsod 
„Henryk Pobożny". 
Od kwietnia do września Wyspiański pracuje nad dramatem 
„Bolesław $miały". 
Pogorszenie stanu zdrowia . Wyjazd kuracyjny za granicę: 
Wiedeń, Wenecja, Bad-Hall. 
22 grudnia poeta kończy „ Achilleis". 

1904 Wyspiański pisze „Akropolis" i „Studium o Hamlecie" oraz 
kończy „Noc listopadową" . 
Wyjeżdża nc. kurację do Bad-Hall. 
Zostaje wybrany radnym miejskim. 
Powstają liczne portrety , kompozycje, widoki Kopca Koś
ciuszki. 

1905 W yspiariski dyktuje ciotce Stankiewiczowej „Powrót Odysa". 
Wyspiański wszczyna starania o objęcie teatru krakowskiego. 
Wykonuje projekty inscenizacyjne do sztuk Szekspira: „An
toniusz i Kleopatra", „Koriolan", „Makbet", „Romeo i Julia", 
„Rysza rd Ili", Norwida: „Kleopatra", Krasińskiego: „Irydion", 
Słowackiego: „ Balladyna" i „Beniowski". 
Maluje liczne portrety i ciąg dalszy pejzażowego cyklu -
widoków Kopca Kościuszki. 

1906 Wyspiański pisze „Skałkę" i kończy przekład poętycki 
„Cyda" Corneille. 

1907 Ukazują się w druku „Sędziowie". 
W październiku prapremiera „Cyda" w teatrze krakowskim. 
28 listopada Wyspiariski umiera w lecznicy doktora Gwiazdo
morskiego. 



„TAKI Ml SI Ę SNUJE_ DRAMAT ... " 

Urodził się w Krakowie 15 stycznia 1869 roku w istniejącym do 
dziś domu przy ul. Krupniczej . Poza czterema latami spędzonymi 
przeważnie we Francji (1890-1894) cale swoje życie mieszkał 
w tym mi eście. Tu ksz talcil się na Uniwersytecie i na Akademii 
Sztuk Pięknych. Tu ma l ował niema l wszystkie swe obrazy i napisał 
większość swoi ch utworów. Uwieibiał piękno Krakowa, a równo
cześnie odczu wa! duszn ość i ciasnotę jego ówczesnej atmosfery . 
Próbował wydos t ać się z tego miasta i staie doń powracał. Totez 
tłem, na którym zjawisko Wyspiańskiego najwyraźniej się rysuje . 
jest i pozost ni e · r ków. . 

Dz i ęk i pomocy archi tekta Stryjeńskiego wyjeżdża Wyspianski 
w 1890 ro ku w pie rwszą swą podróż zagraniczną: przez Austrię, 
Wiochy, Francję , Belgię i Niemcy do Czech. Najsilniejsze wraże
nie wywi era no nim Francja. W Paryzu pociąga go teatr. Z Lu:"ru 
wynosi wspo mnienia t ragi cznych Nik, które miały pote.m powrocie 
w „Nocy lis topadowej". Wchłania piękno katedr, ktorych opisy 
pozostawi w li stach do Lucjana Rydla. Wró~iwszy do . Krakowa 
postanawia dalsze studia mal arskie odbywac w Paryzu. Wraz 
z Józefem Mehofferem wyjeżdża w roku 1891 do stolicy FranCJI. 
Stają do egzaminów w Academie des Beaux Arts, nie zostają 
jednak przyjęci. Zapisują się więc na prywatne kursy w tzw. 

Academie Coiarossi" na Montparnasse. 
" W Paryżu kształ ują się poglądy Wyspiańskiego na rolę koloru, 
światla, linii i pow ietrza, zrazu w kręgu doświadczeń uzyskanych 
przez impresjonistów, postimpresjonistów, a potem .Gauguina .. 

W Paryżu obol< malarza - rodzi s ię także poeta 1 dramatopisarz. 
Tu równ i eż u k~zta ttował się filozo fi czno-społeczny sw1atopogląd 
Wyspi ańs k ieg o. Przyszly autor Wes ela do.szedł wtedy do .przeko
nania, że niewol a po lityczna, nawet zlagoazona, Jak w Gal1cJ1, ha
muje prawdziwe życie narodu. Coraz jaś niej ~świadamiał sobie, 
że brak niepod l egłości równa s i ę narodowe] sm1erc1, a przynaj-

mniej I targowi . 
Od powrotu z Pa ryża w 1895 roku - na trzy lata przed pra-

premierą W arszawianld, a na sześć przed Weselem obległa Wy
spi ań sk i ego myśl o śmie 1·c i Był już wtedy cięzko. chory, k_azdy 
dz i eń mógł przyn iesć kres jego egzystencji. Obsesja sm1erc1 za
równ o indyw idualnej. jcik i zbiorowej, t.j. niewoli narodu, u tego 
dynamicznego duchowo, choć tak słabego .fizycznie czlowieka -
przeobrazil;i s i ę w dążen ie do jej przezwyc1ęzen1a.. . 
Wysp i ańsk i nieustannie nalizuje problem sm1erc1, raz po rnz 

doń powraca . śm ierć heroi czna , czyli świadoma i celowa, n.ie _Jest 
identyczna z t ą , której się bi ernie poddajemy. Na:vet forma sm1erc1 
nie jest obojętna , j ak dowodz i Legenda. śm1erc dobrowolna nie 
musi być identyczna z samobójstwem - zauważa Konrad w Ił akcie 
Wyzwolen ia. Z drugiej strony wegetacja , jako forma .letargu~ 
może być życ i em pozornym : takim, jakie znają bohaterowie Wese1a 
w jego f inale. Cały cza walczy Wyspiański przeciw kultowi s.m1er
ci: śm i erc i dla roman tyczneg o gestu (Warszawianka), czy majesta
tycznej utopii (Ili akt Wyzwolenia). Spojrzenie na zabory, Jako na 
zb iorową śmie r ć , czy - w najlepszym wypadku - wegetację, do
daje ostrego akcentu tym dramatom. . . . . . . 
Wśród wystąp i eń, dylema~ow i sprzecznosc1, ktore narzuca_ bhskosc 
sta le odczuwa lnej smierc i - zarysowuje się rozw1ązan1e Nocy 
listopadow ej „ Umi erać musi, co ma żyć"-. Przyroda w cyklu zimy 
i lata wskazuje drogą: śmierć nie klad~1e istnieniu ostatecznego 
kre su, stanow i tylko pew iGn etap, przejsc1ową fazę. Taka jest tez 
tajemnic.:i mister iów el euzyńskich,- _ . . 

Pogląd o przezwyciężeniu sm1erc1 siłami przyrody nie jest 
u Wyspiańskiego równozn;:iczny z negacią postępu. Nowe życie 

odradzające s i ę_ na miejsce .dawnego - nie jest z nim identyczne. 
Pog,l ąd Wys~1 an sk1cego na historię narodową .świadczy o tym wy
mo\m1.e. Narad moze 1stn1ec pod warunkiem, ze ulega nieustannym 
przemianom , ktore dykt ują potrzeby życia. Drzewo nie bez powodu 
og alaca się z liści na zimę; dzięki owym przemianom odbywa się 
Jego wzros'. . Naród polski, chcąc wylegitymować swe prawo do 
zyc ia_ i odzyskać niepodleglość , musi odrzucić przestarzałe formy 
ustrojowe - stąd ostrość satyry Warszawianki, Wesela, czy Wy
zwolenia. 
_ Lo giczn ie z tych założeń wynika u Wyspiańskiego znaczenie 
1 po~hwała czynu . Spór o moż l iwość działania, o szansę twórczego 
prZeKsztalc Linia sw1atn przez ludzką wolę toczy się wówczas w na
szej_ litera .ur::e . W Weselu spór ten jest problelil em centralnym. 
Jec!n1 b i or ą tu _p ozory. i ułudy za aktywność prawdz iwą , a ich pory
W,Y okaw1ą v 1 ę wkrotce - ogniem slo :n ianym. Inni przesiąknięci 
s.~ raJ nym scepiycyzme'll , nie wierzą w wartość, ani nawet w możli

wość jak i ~gokolwi e!< dzi<Ji ani a. Przeciw ideologii nihilizmu, repre
zentowanej w Weselu przez Dziennikarza, a streszczaj ącej się 
w negacji J8k1egokolY1iek dz i a łan ia ludzkiego - wypowiada się 
S anczyk . Lecz oczywiste jest, że za jego plecami stoi sam Wy
SiJ i ańsk i. Czy mo! iwy jest czyn, jako aktywne oddziaływanie czło
wieh:i n:i u kł il d otaczajncyc h go zjawisk? Pytanie o podstawowym 
:na ~zeni_u . tokże i dla losów narodu, gdyż Dziennikarz zaprzecza 
moz.iwo sc1 . rze czyw1s~eg? pm·vstania przeciw zaborcom (nie tylko 
tego „słomianego ognia , ktorym plonie Pan Miody, czy Gospo
darz) . 

Odpow i edż Wysp!a i':skiego przynosi Wyzwo lenie , które można 
nazwac „sz t uką o tworzeniu dzieła sztuki". Konrad, wraz z ludźmi 
kra.~owskiego . teatru buduje przeds'.awienie o „ Polsce współczes
nej w sposob podobny, jak się kształtuje płaszczyznę obrazu. 
Dzieło tal, ia pows taje, jesteśmy świadkami jego tworzenia; po
mocna s ię tu staje obrana forma „dell'arte" . Jaki stąd wniosek? 
Jesli możliwe j est prze kształcenie rzeczywistośc i przez świadomą 
wolę arty ty - stanowi to praktyczny dowód na możliwość dzia
łania _t a_kże i w innych dziedzinach: np. w prak'cycznej. Dowód tym 
~ardz1eJ charakterystyczny, że spektakl teatralny jest przecież 
az1elem - b1orowym. Podobnie możliwe byłoby zatem zrzucenie 
ja rzma zaborów, c- y !i wyzwolenie. 

Równocz•2snie tkwi w tym także i ostrzeżenie: tego, co zostało 
osiąg ni ęte na polu sz tuki , nie można w sposób bezpośredni prze
nosie np. w sferę dz i ała l nośc i praktycznej . Zjawia się więc tu 
1 prob:cm g r 8 n i c sztuki. 
Wyspia ńsk i poj muje sztukę nie paseistycznie, a nawet nie sta

tycz nie - ale jako zjawisko nieustannie się przeobrażające . Różne 
dramaty ncs: eg o poety zawi e rają szereg eksperymentów nowa
tor skich. Na przyk!ad p róbę dramaturgii „witrażowej" (zgodnej 
z prawem załam ania światła prz ez taflę szklaną) zawiera młodzień
cza Królowa polskiei korony. Zjawisko dyfrakcji światła w tafli 
rzecznej _ n : ieś_c i _ się jako propozycja w Legendzie. Teatr wysnuty 
z motywow p1esn1 - I. o Warszawianka. Teatr ożywionych posągów 
1 goba linow -Al;ropolis. Nowoczesna commedia dell' arte - Wy
zwolenie, gdzie jednym z „aktorów" jest scena krakowska . Uogól
nione mi ster ium eleuzy1is'·, ie - to jedna z ważnych spraw Nocy 
listopadowej . 
Cały okres jego działalności artystycznej obejmuje niespełna 18 
iat. Twórczość dramatopisarska to zaledwie 9 lat. Prace inseniza
torskie i scenog raficzne nie przekraczają czterolecia 1901-1905. 
Mimo to Wyspi8ński pozostawił ogromny dorobek: dwadzieścia 
dramatów (z których zwłaszcza Wesele wywar/o wrażenie wstrzą
sające i można powiedzieć, że współkształtowało psychikę polską), 
kilkaset obrazów, witraży, szkiców, wierszy, projektów dekoracyj
nych i scenograficznych ponadto tłumaczenia, esseje I projekty 
mebli. 



Wiadomo, że twórca Wesela był w ustawicznym konflikcie ze 
swoją generacją, ze wspólczesnymi. Czy działa! tu instykt prze
kory? - Na pewno - zresztą dla dramatopisarza instynkt ten n_ie 
jest darem godnym lekceważenia. Ale . dz~ałało tu chyba takze 
i prawo głqbsze. Zjawiskowosć Wysp1ansk1ego zauwaz~n.a prz_ez 
Józefa Mehoffera między innymi na tym polegała, ze mysl1 wybie
gały tu w przyszłość , poza poglądy epoki. I nie d_latego gramy 
Wesele, że nam wypełnia miejsce w dziejach polskiego dramatu, 
ale dlatego, że dzieło wydaje si ę tak bliskie i dziś. 

WOJCIECH NATANSON 

Stanisław Wyspiański, rysunek Antoniego Kamieńskiego z 1899 r, 

Wesele 

wciąż 

aktualne 

Jedno jest wspólne dojrzałym i swiadomym postaciom dramatu. 
Udziela się też w kolei wydarzeń postaciom dalszym, zrazu nie 
dos trzegającym swego uczestnictwa w tym fakcie. Jedno wspólne 
Gospodarzowi , Poecie, Dziennikarzowi, Panu Mtodemu, Czepcowi, 
Ojcu, a dokąd każda z tych postaci spotyka się z „osobą dramatu", 
staje się wyrzutem dręczącym jak wbita w paznokieć drzazga. 

Wspólna jest mianowicie świadomość, że codzienne życie tych 
ludz i, ich troski, czyny i związki wzajemne, to - wie I ki świat 
po z o rów. Rzeczywistość jest w Weselu pozorem niegodnym 
tego, ażeby trwa!. A przecież pozorem, który w obłędnym tańcu 
ko1icowym ogarnia wszystkich i z grzęzawiska pozorów nikomu nie 
pozwoli wyrwać stopy. 

Oto jest pierwsza szala dramatu Wyspiańskiego. Rzeczywistość 
narodowa jest zludn;:;, jako pozór. Jako to, co przełamać należy, 
ażeby dotrzeć do prawdy. W pięćdziesiąt lat później, cóż na tej 
samej szal i leży? Po raz drugi niepodlegla ojczyzna. Pierwsza 
w roku 1939 zakończy/a się fiaskiem tego gatunku, że refleksy 
Wesela widoczne są dzisiaj (myśl Konstantego Puzyny) aż na za
leszczyckiej szosie. Głośny utwór Emila Zegadłowicza Domek 
z kari te refleksy utrwali! w dramaturgii polskiej. Domek z kart, 
czyli dom z pozorów. 

Po raz drugi - niepodlegla. Pozory i złudzenia noszą nowe 
i tylko naszemu pokoleniu tak dobrze znane imiona. Szala, która 
przeraża /a Stanislawc: Wyspiańskiego jako twórcę Wesela, bynaj
mniej nie jest dziś pusta. I chociaż o kilometr od chaty bronowickiej 
budują Instytut Badań Jądrowych, chociaż na wiosennych pustko
wi ach malowanych przez ni eg o z widokiem na kopiec Kosciuszki 
wyrosły cale dzielnice - to jest podobne i to jest wspólne. („.) 

Czyż konieczne Jest wyliczać do końca tę zawartość szali po
zorów, jaką na pamięć zna każdy obywatel Polski Ludowej, jaką 

strąconą być musi pod grozą chocholego tańca?! 

To jakos orzeka o żywotności Wesela, chociaż wydarzenia są 
w nim absolutnie różne, chociaż idee polityczne dzieła należą do 
historii doktryn politycznych. Jak w pewnym liście napisał Wy
spiański - „znów jest ten ranny czas dnia rozpoczętego". Wśród 
słyszanych ze sceny trosk tamtego pokole.nia narodu odzywa się 
echo nowych doświadczeń społecznych i politycznych. 

Zwłaszcza, że zgodność nie kończy się tylko na echu. Wejdźmy 
pomiędzy weselników ujętych w czar chocholej muzyki, zapa
trzonych w okno, przez które nikt się nie pojawi - póki oni sami 
nie oderwą nóg z bagniska pozorów, szeroko nie otworzą drzwi. 
W Weselu zawarte jest dotkliwe i bolesne ostrzeżenie, w podobnej 
sytuacji jest ono zawarte. Niezdolni wyjść z kręgu kłamstwa i po
zorów, kręcić się będziecie w nieskończoność - raz dokoła, raz 
dokoła, raz dokoła„. Tak dyryguje Chochoł, którego pewni krytycy 
podejrzewają o to, że jest on po prostu samym poetą - Wyspiań
skim, a nie jakimś ogólnym symbolem. 
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Fragment rękopisu „ Wesele" 

Czy dla tej strony Wesela można również wskazać ech? I od
powiednik w bezpośrednim dosw1adczeniu naszej generacji.? Czy 

0 żywotności dramatu orzeka także i ~o ~cho? Chyba nie. Na 
pewno nie. Po stokrnć nie . Gdyby wniosk1~m z bolesnej walki 

0 prawdę, 0 czystość poli tyczną, o mor~lnosc społeczną, czujną 
odpowiedzialność przed narodem. z walki toczonej w tegoczesnej 
Polsce miała być w naszych nadziejach tylko pewność chocho· 
lego t~ńca, tańca bez kresu - zaiste .dziełu Wyspiańskiego winien 
być wzbroniony wstęp na sceny polskie. 

A podnosimy nad nim kurtynę by ostrzegało, by przyp.omlnało . 
Lichy to patriotyzm narodu, który by tylko pochwały znosił. 

1956 
KAZIMIERZ WYKA 

O HIP KRYZJI 

{Fragmenty z cyklu rozpraw zamieszczonych pod tym tytu
lem w „Nowym Słowie" w 1902 r.) 

„S~rasznie wiełe odgod uję: 

tak po polsku coś miarkuję" . 

Nos. Akt Ili S C . 2 

Wesele, na którym przypadkiem zn<:ileżli się ludzie o różnych 
u kłn dach wrażliwos ci, moze p :·z edstawioć widok malowniczy , co· 
d: iennie groteskowy, rodzajow y jednym słowem, albo też zgoła 
ni e zajmujący; dla umysłu j as nowidzącego, więc obdarzonego wy
obrażnią niszczącą, us uwającą wszelk ie zapory , może być oznaką , 
zn akiem, obrazem dramntycznym. Obraz jest dramatyczny, o ile jest 
wskn:ówką zajścia, dz iania si ę, zm gania si ę sprzecznych stanów 
życ i u i śm ierci . 

W starożyt n ośc i umi ejęt ność odg adywania losów ludzkich 
z pewnych znaków, t <1 h żc s łów, n(F •1wrino h i po k ryzją 

Wesele jest dzi ełem odg<idywan ia, urojeni a, mnrzenia. Człowiek. 
który zbyt w ie le miarku je , nie na leży do żadn e go z;:;jscia, jest poza 
ni m, ponn cJ ni rn , cz asem w Jego rirzeszlo!; ci, albo p rz yszłosci, nie 
„żyj e '", j ak mó·N i ą kró: ko. O!óz człow i ek, który odgnduje losy 
!udzk ie, jest ich '.wórc ą , fatainym odkryciem zn aczenia nadaje kie· 
ru nek dz i a łaniom . Si!q rnys len ia, u suwaj ą ceg o od żądz wsze lkich , 
n ioże wspi ąć się do stanu, na k tórym staje s i ę duchem pogodnym, 
wówczas patrzy tylko jeszcze . jak o imeligencj <J bezosobis ta. Zanim 
do tego dojdzie, zwisa m iędzy niebem. a ziem i ą , nie mogąc nigdy 
pomieszać si ę w powikłan ą grę z darzeń, ponieważ wydają mu się 
beznadziejnym absurcJ e111 bez wyj śc ia ( ... ) . 

Wes ele , j ako sytu :icja istnieje. VVe cele, j a"'o dramat tkwi 
w swia domo ś ci jedynej, poetycznej. może w Racheli. która nie 
mo gąc znieść ciężaru tak wiel kiego, zdaje go na Cho chola, to 
bóstwo bezosobi ste ( ... ) . 

Duch zatem j est niszczycielem, ludzi zami enia na znaki. jest, 
pow iedzmy l;rótko, bohaterem' Lecz bohaterem n.i oże byc każdy 
czlowi ek w narodzie, k ażdy może wnieść się do wspólnosci z du
chem, dokonać czynu. czy li przeskoczyć (jak niebacznie) k!odę 
materii . 

W Weselu każdy z tych ludzi , ruszających się na scenie chce 
być bohatere;n, lecz nim n ie j est. 

„O wielkościnch darmo Snić, 

trzeba żyć, trzeba żyć". 
Nos. Akt I li se . 2 

Czasy bohatersk ie podobno już dawno minęły i ugrzęzły w me
lanchol ij nych mglach i biotach przeszłości. Nieodwo!alnie. Gdyby 
wróciły? ... Tak ie jest ~ęs kne marzenie tych ludzi zapatrzonych 
w przyszłoś ć i olsnionych prze szłością , gardzących teraźniejszością 
mocą zacieśnieni a swego, które nie daje im pochwycić zdarzenia 
w jego bezpośredniej rz eczyw i s t ości. (W!asci\'1ie żądają tylko de
koracji , powrotu czasu, bo ludźm i oni sami nie będą). Lecz kto to 
potrafi ? Kogo nie tłoczy prze sz 'ość? Chyba Duch. 

Pocz ąwszy od Pan a Młodego aż do Marysi i Dziada, wszyscy 
oni żyją przeszłoś ci ą. czy ją apoteozują, czy ież potępiają( prze
szłość oczywiście bardzo tym zmartw ional), i dlatego nie żyją 
wła ściwie. Kto ogląda się poza siebie, ten czeka na siebie - kto 
patrzy przed siebie - goni za sobą jest wiecznie wytrącony z sie
bi e - nie żyje I Niewola jest zasadnicza . 

Wśród tych wszystkich ludzi jedynie Kasper, Jaś, Czepiec żyją, 
wszyscy inni tylko wnoszą jad swój w prostotę . 



S:. Wyspiański „Chochoły na plantach", pastel, 1898--1889. 

Zresztq czcisy boh<iterskie - może ich nigdy nie by)o? O s c
tecznie czas jest materiałem nic:zmiern ie cie.-p:iwym i poda cny:n 
i zawsze da z siebie utkać bohatera . 

Rzecz i znaczenie: dwa $wiaty, z których jeden tylko jest pier
v;iastkiem życ i a , bohaiers iw::i. Przeszlosć jes: znaczeniem Obec
r1ości , jesc metaforą. Lec niewol a jest tu f- klem ;;:erwo~ny r11 . 
przeciw k '.óremu, absurdowi, żc:dne nie pomogą wzburzenia. 1\Jos , 
ten wy !colc;jony, najgłębiej sobą przedstawia takie w idzenia rzeczy . 
lf:/ese/e w tym punkcie ma pie1wiastek swojej psychicznej budowy. 
Osoby drnmatu, jak zaznaczył Wyspiańsk i w ks i~, ż ce, to wid:-r.a, 
upiory, nie zaś ludzie, porus~ający się przez ciąg aklów na v;cse
li sku, two.-zący sytuację, a o dramacie nie rnający nmvet wyob ra 
żenia . - Wesele ułożone jest no kszta ł t ilwiata, w którym op ::is ują 
się wzc:jemne pierscien ie, mniejszy wchodzi do wię kszego i w ten 
sposób w jedno lączy się niebo i ziemia. (Bez środków pomocni
czych) . Jest to zatem dramat, jakiego prag n ął dla literatury po lskiej 
Mick iew icz Budowa wskazuje ziemię i niebo: dramat odbywe się 
w nieb ie (w świecie pozazmysłowym) : znacze nie sytuacji jest 
w nieb ie, w upio.-ze, w Duchu, w przenoś ni . Jest tu zatem 'ł.'ysiłek 
niezwykly. M:.imy tu rzecz i znaczenie równoc::eśnia . Może to być 
dzieło jedyni e" czlowieka, umiejącego wcisnąć się w sam rdzen 
zdarzenia, umiejącego tłumaczyć znak i w kierunku i:::h absolutnej 
rzeczywistości. Stańczyk, Widmo, Szela, Wernyho ra itd. z tego 
punktu widz enia są przenośniami. Przenośnia t!umaczy rzeczywi
stość, tłumaczy Ducha. W swojej istocie ta ka metafora nic nie ma 
w sobie rzeczywistego, jest miarą wyobraźn i, jest powiedzmy to 
krótko - ubraną przyrodą, si!ą, która tkwi w aktach ludzkich, jest 
mc,-z eni cm i przeznaczeniem człowieka, pchniętego na drogę swego 
iosu . Czyli jest Słowem, Rozka:em. Stańcz_yk , Szela, Wernyh_ora 
są to pojęcia bohatera w różnych wyobrs;;r11a_ch - kto sam J_e st 
bohaterem, n ie rnn przenoś ni. Kasper 1 k s nie rnaJą p,-zenosn1. 
przychodzą , ki edy przesunę! i się już lu?z_ie z . przenośnią. Gospo
darz i chłopu chciałby narzucić przenosn1ę , Piasta, lecz chłop na 
to nie zważa . W nim metafora tkwi jako instynkt, duch, terażniej
szo :ić i siła gotowa na wszystko. Dlatego wydaje się t aką potęgą 
tym z miasta. 

Tu k1e zestawienie jest wesoł e i iest smutne. Ludzie, szukający 
zycia, w ielko5c i, szu kaj ą właśc iwie kostiumu, w ty m ich zaś l epieniu 
r.~ ozr, a upa t rywać traged ię, mozna upa t rywać komedię, jak kto chce. 
f( to widzi dokładnie, zamienia się w śmiech skamieniały. Widzimy 
zatem: tu M arzenie, ukazujące ludziom losy, śmieszny sobie posąg 
stawi. Sy t:.i<icjc , fal<t, zdarzenie , n ie ma większego nad to absurdu. 

Lecz ostatecznie kto w ie o :ym dr&macie, który odbywa się 
w cichości, ponad głowami sennie patrzącyc h par, zasiuchany 
w tętenty mar swojej wyob i-aż ni, ski erowanej w prze szlość? (Bo
hater koniecznie musi pochodzić z przeszłości). Kto sobie to 
wszystko wyobraża? Może Nos - ale przede wszystk im Rachel, 
ktcra potem ujęta świadomością szerszą, oddaje swoją rolę Cho
chclo -vi, może, żeby się ukryć tym lc:piej. W ten sposób akt drugi, 
czyl i drari1<:i t właśc iwy, wię c zn,;czenie, przeszlosć, przeznaczenie 
i p rzenośnia jest urojeniem Chochola, twórcy, który przez caly 
czas jes t n iezm ienny. Obecność, sytuacja u:'> <:izuje się w całej 
sennej, nie przespanej sv1ej istocie i nilrzuca si ę swoim przenośnym 
ciążeniem ku pr;:epasc i. W idz hipokryta, poeta . pat rząc na takie 
zdarzenie, opa suje je dokota całym rojem zmyśleń i możiiwości, 

które sa Rzeczywi stością. I w ten sposób pows'. aje dramat Wesela. 
„Wyobrnżrny sobie tych oto ludz i, jakby ży l i" - Factum est. Kur
tyna może już zapaść . Ile jest w tym urojeniu prćiwdy? Urojenie 
jest prawdą. 

W szyscy maj ą t u swoje murzcnio, !ecz w szys:y c hcą je urze
czywis tni {\ dokończyć , s~<Of1 c2yć, ZQm i e nić na co inn ego, obceg o, 
z e,,,.mę: rzn e!j:i . dalek iego. żaden nie urzeczywi stn ia siq w sobie. 
Za \".•iei e myśl q , za w ie le s;uchają , nadsłu c hują, zasłu ch ują się. 
Eu dzą się ze snu z odwiecznym pytaniem: co robi ć ? ponieważ nić 
łącząca niebo z zi em ią, raz na ze.wsze zerv1a na. Marzenia nic: 
można ko 1i czyć na j awie. Marzeilie id2ie w nieskc r'1czonosć. w Bo
haterstwo , w śmie rć. Widzimy, jak tu z ł ośliwy jakis duch ciokoń
czył w ni ch r::arzenie w morzeniu. O ni wszyscy chsą kończyć na 
jawie; na j:::wie ni e Jn (l końca, skończoność jest absurdem.( ... ) 

Wesele j€st uroieniem i z umienia, które jest przedłużeniem tzw. 
rzeczywistości. czy i jawy płyni e budowa tego dram<Jtu, tc:hnika. 
Jak mówi:]. gdy tymczasem jest to istota drilm8tu. Właściwie to 
ty ll:o n c1!(:żałoby powiedzi eć - bo wszys tko inne i est „literaturą" 
D la lite ratury jednak W esele jest n'1uką, pun~tcm wyjścia. „Histo
ryczni" pi sarze muszą pokaza ć Rzeczyw i sto ór~ . obecność, nie zas 
paradę kostiumów. 

STANISŁAW LACK 



Plocznicę premiery „Wesela" powinniśmy obchodzić, jako święto 
europejskiego teatru. 

Warto zapamiętać tę datę przede wszystkim, jako słup milowy 
w dziejach polskiej świadomości. Bohaterem Wesela jest cały 

naród, a jego tragedia przewyższa miarę zwykłego teatru. środki 
artystyczne posłużyły tym razem tylko jako medium w wywoływaniu 
ducha zbiorowośc i . A jednak jest to również teatr i to znakomity. 
Wyspiański osiągnął oba cele stosując estetykę theatre total, 
teatru monumentalnego, w którym współzawodniczą wszystkie 
sztuki. Przede wszystkim jednak osiągną/ je dzięki swemu talen
towi wizjonera . Tematem Wesela jest przecież wydarzenie raczej 
pospolite. Można je by/o ująć w sposób zabawny, a nawet pi
kantny. Wyspiański zrobi/ z niego syntezę całego życia polskie
go, tego we śnie i tego na jawie. W soczewce jednego pomysłu 
zdoła/ skupić wszystkie barwy i wszystkie odcienie: od najbardziej 
płaskiego realizmu przechodzi do liryki, fantastyki i symbolizmu. 
Niemal bawiąc się wywołuje krańcowo przeciwne charakterystyki, 
zestawia je w barwnych dialogach, żeby zebrać wszystkie w zbio
rowej halucynacji zakończenia. Daremnie przez romantyzm poszu
kiwane zespolenie pospolitości i niezwykłoś c i, naturalności i pod
naturalności tutaj dokonuje się zwyczajnie: ten teatr po prostu nas 
oczarowuje. Scenografia i światło. efekty kontrastu i zaskoczenia 
współzawodniczą w Weselu z poezją i muzyką - ostinatem ludo
wej melodii, pobrzmiewającej niemal bez przerwy, to głośniej, to 
ciszej. żeby w końcu poddać widza tej magii, o której nieustannie 
rozprawiają teoretycy,a którą teatr osiąga tak rzadko. 

Poezję można porównać ze Słowackim do liścia aloesu, w który 
Egipcjanie zawijali serce zmarłego, żeby uchronić je od rozkładu. 

Prawdziwe źródło życia bije tylko w samym sercu człowieka i na
rodu. Wyspiański uważa naród za niewolnika własnych złudzeń, 

marzeń i upiorów. Każda postać Wesela ma swego prywatnego 
upiora przypominającego perskich Ferwerów. Trzeba z niej tego 
upiora wypędzić, żeby ją ocali ć . Trzeba ją oswobodzić z mesja
nizmu i bezkrytycznej wiary w cud, której ulegają nawet prostacz
kowie, nawet ubodzy duchem, tak świetnie reprezentowani przez 
chłopską gromadę Wesela. Trzeba porzucić spory, marzenia i wy
czekiwanie , żeby zabrać się do celowej pracy wokół zadań skrom
nych, ale osiągalnych , a więc przede wszystkim wokół nowego 
ładu społecznego, który niezawodnie ułatw i łby zwycięstwo po
lityczne. (.„) 

JEAN FABRE 

JEAN, MARCEL FABRE ur. 13.Xll.1904 roku. Wybitny 
francuski historyk literatury, znawca literatury polskiej. 1929-
-39 profesor Uniwersytetu w Warszawie, 1937-39 wice
dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce . 1942-52 prof, 
literatury na Uniwersytecie w Strassburgu. Od 1953 profesor 
literatury francuskiej XVI li w„ literatury polskiej i porów
nawczej w Sorbonie, honorowy przewodniczący towarzystwa 
współpracy kulturalnej z Polską. 

Od 1959 roku, członek zagranicznego PAN, odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Od:'Odzenia Polski (1959) . 

Male tu znajdę dla pieśni pokusy, 

Mi/ość ją kraju i rozpacz uprzędły. 

Tu zżółkłe twarze - może serca zwiędły? 

Mia/em tu znaleźć ludzi - widzę trupy. 

Niezdolni z życia wybić się skonaniem, 

Wyście odważni, lecz na pól otrucia, 

Wyście przywykli zabijać pól czucia. 

I zmartwychwstawać, lecz pólzmartwychwstaniem, 

Wiecznie okuci w żelazne ogniwa. 

Pieśń często z kajdan iskry wydobywa, 

Więc będę śpiewa/ i dążył do kresu, 

Ożywię Ogień , jeśli jest w iskierce. 

Tak Egipcjanin w liście z aloesu 

Obwija zwiędłe umarłego serce, 

Na liściu pisze zmartwychwstania słowa ; 

Chociaż w tym liściu serce nie ożyje, 

Lecz od zepsucia wiecznie się zachowa, 

W proch się rozyspie„. Godzina wybije, 

Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie, 

Wtenczas odpowiedź będzie w sercu - na dnie. 

Juliusz Słowacki 

LAMBRO, PIEŚŃ I 
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Pół wieku inscenizac11 „ Wesela" 
w teatrach Łodzi 1908-1958 

(Fakty i wspomnienia) 

Stanisława Wyspiańskiego nazwał Leon Schiller artystą teatru. 
Jest to najprostsze i najpelniesze okreslenie siły twórczej poety 
i dramaturga. pioniera nowoczesnego dramatu poetyckiego, ma
rzyciela , realisty i wizjonera. 

Teatr mój widzę ogromny 
Wielkie powietrzne przestrze11J e 
Ludzie je pełnią i cienie 
Ja jestem grze ich przytomny 

Na swej wielkiej scenie widział Wyspiański - dramaturg, sceno
graf i reżyser przede wszystkim aktor a i akt o rów: 

Ja ciągle widzę ich twarze 
Ustawnie w oczy ich patrzę 
Ich nie ma - myślę i marzę 
Widzę ich w duszy teatrze 

(Z listów do Adama Chmiela) 

Aktorów otaczał poeta zawsze życzliwością i przyjaźnią „ patrzał 
im w oczy" w garderobie teatralnej, na scenie i na w idowni , w ka
wiarni, na krakowskich plantach i w kamieniczkach położonych 
wzdłuż krętych uliczek wijących się nieodmiennie ku Rynkowi, lub 
w stronę Wawelu . 

Kraków zapłodnił jego wyobraźnię na równi z kulturą antyku, 
na równi z teatrami Paryża i Monachium. Co więcej - wszystko 
niemal co zdobył, co stworzył i widział, przesyci/ Krakowem i jego 
folklorem. 

Swe pog lądy na teatr, jego teorię i formę wypowiedział najdo
bitniej w Studium o Hamlecie i w Wyzwoleniu. Hamleta związał 
z wawelskimi krużgankami i arkadami, Wyzwolenie z krakowskim 
teatrem, z jego sceną, kulisami i staroswiecczyzną jego rekwizytów, 
ubóstwem środków technicznych i „. ze swą ku niemu miłoscią. 

Z krakowskiej szopki, z bronowickiej chaty, krakowskich krę
gów intelektualnych i artystycznych, z rozmyślań i niepokojów nad 
polską współczesnoscią - wysunął swój najbardziej oryginalny 
dramat, klejnocik polskiej secesji - Wesele. 

Jak w klasycznym dramacie - jedność miejsca i czasu, jak 
w sztuce modernizmu - r>astrój, muzyka, rytm i impresjonistyczny 
koloryt. Symbole, niedopowiedzenia i akcenty. Sztuka muzycznego 
kontrapunktu i wypunktowanych błyskotliwych dialogów. Co za nie
zwykła struktura! Chciałoby się powiedzieć bez rocznicowej egzal
tacji i bez patosu - po prostu niezwykle secesyjne cacko. 

Ta niezwykłość predystynowala Wesele do klasyki polskiego 
modernizmu i sprawiła, że ze wszystkich dramatów Wyspiańskiego 
utwór ten ma najbogatszy żywot sceniczny. I nic mu nie magio 
zaszkodzić : ani szkolarskie i szkolne analizy, ani wszelkie próby 
„nowego odczytania" - żyje wciąż i mieszka między nami , co jakis 
czas się odradza i ożywia sceny naszego teatru! Dzieje się tak 
od chwili sławetnej paprermriery w Krakowie w roku 1901 . 

Wesele było celem pielgrzymek obywateli z zaboru carskiego 
do ówczesnego „centrum polszczyzny" - Krakowa, zapalało ima
ginację młodzieży, by/0 przedmiotem zakonspirowanych szkolnych 
dyskusji, a po rewolucji 1905 r. tematem oficjalnych, mocno ocen
zurowanych odczytów polskich nauczycieli szkól śreElnich . Prze· 
dostało się I do polonijnych ośrodków w Ameryce. 

W roku 1908, w pierwszą rocznicę śm i erc i poety uswi etniło 
obchód ku czci Wyspiański ego w New Yorku . Odbyła się ta uro
czystość w Polskim Teatrze Ludowym im. A leksandra Fredry w sali 
New Star Casino. Dochód z przedstaw ienia ofiarowano wdowie 
i dzieciom po zmarłym poec ;c (afisz teatralny w książc_e . pL 
Wyspiańskiemu-Teatr Krakowski, Kra:~ów 1932, s. 37). Wysp1ansk1 
był bowiem do końca życia, wbrew swemu gen1usz~.w1 malarskiemu, 
plastycznemu i poetyckiemu - „chudym literatem , o czym wie
dzieć powinno pokolenie wspó łczesnej młodzieży. 

Przedtem, bo już w roku 1902 odtworzono fragmenty z Wesela 
w zespole amatorskim w Chicago. A potem już poszło dalej przez 
Paryż (1923) New Haven (Teatr akademicki Jale University U.S.A 
1933) Londyn (1948) Pittsburg (USA 1951 -The play hause) New 
York (1962 w reż. E. Axera). W Rosji Wesele .grano od 1~09 _ roku 
z dużym powodzeniem i na tak wielu scenach, ze nie sposob ich t~ 
wyliczyć ani opisać . Piękn a monografia bibliograficzna p. Mani 
Stokowej (XV tom pism Wyspiańskiego) pozwala bezposrec..lnio 
wejrzeć w ten niezwykle bogaty żywot sceniczny. 

A jak było z tym żywotem w Łodzi, najbardziej nas tu intere
sującym ośrodku? Dość szumnie i bogato. 

Wesele łódzkie było bowiem pierwszym pełnym przedstawie
niem tego dramatu na terenie Królestwa. Wystawił je .niezwykle 
starannie A. Zelwerowicz w dniu 17.IX.1908 r. na otwarcie sezonu 
teatralnego. Stąd, z Łodzi zawędrowało Wesele do wszystki ch 
niemal miast byłego Królestwa i nawet dalej - do Petersburga , 
gdzie zachwyciło Polaków i Rosjan. Czy_ wszyscy zrozun;1el1 Je 
w sposób dostateczny? Emil Chaberski, najmłodszy wowczas 
uczestnik zespołu aktorskiego, lubił cytować z niewyczerpanego 
skarbca swych wspomnień swą późniejszą rozmowę z Ko.nstantym 
Stanisławskim , który miał powiedzieć: „Je n'y com prends rien , mais 
c'est magnifique". (Nic z tego nie rozumiem, ale to wspaniale) 
Wielkiego człowieka teatru urzekł kształt artystyczny tego orygi
nalnego widowiska. 

Przejrzyjmy jednak łódzką biografię Wesela. 
Początki jej sięgają roku 1906, gdy pod naciskiem wrzenia re

wolucyjnego zelżały nieco okowy carskiej cenzury .. ówczesny dy
rektor teatru polskiego, Marian Gawalewicz wystawi/ w dniu 27.1. 
kilka scen I aktu. Recenzent „Rozwoju" pisał z tej okazji: 
„(„.) Usłyszeliśmy wyjątki z tego Wesela, z. ~~órego .niektóre ustępy 
wielu z nas z bałwochwalczą powtarza czc ią . Dalej pisze o „prze
dziwnym sharmonizowaniu poezji, muzyki i malarstwa w oryginalnej 
formie. Ta zaś oryginalność formy upoważnia nas do nazwanra 
Wyspiańskiego t w ó r c ą n o w e .j s z k. o ł y, b a r d z o 
t r u d n e j . g d y ż w y m a g a j ą. c e J _wszechst.\onneg~ 
niemal artyzmu i nieznoszącej żadnego nasladown1ctwa („.) . 

Trzeba przyznać, że re cenzja ta w całości odznaczała się dużą 
bystrością i inteligencją, a przede wszystkim daleka była od 
wszelkiej płycizny. 

Dla złagodzenia podejrzliwości łódzkiego policmajstra wystawił 
Gawalewicz te fragmenty w dość dziwnej sklada.nce. Spektakl. r~z
począl od Matki Rydla, a zakończył... Miłym Gosciem Courteline a: 
Przedziwny przekładaniec, ale cóż, trzeba by/o zneutraUzowac 
podstawową pozycję repertuaru i podać te porcję patriotyzmu 
w zamaskowanej formie. 

Inaczej już miały się sprawy w roku 1908, gdy Zelwerowicz 
otrzyma/ zezwolenie ówczesnych władz policyjnych na wystawienie 
całości dramatu. 

Oczywiście nie obeszło się bez skreśleń, ale najbardziej _za
niepokoiły carskich urzędników kosy postawione ostrzami w gorę. 
W restaurscji hotelu Victoria , tuż pod bokiem teatru rozpoczęły 



s i ę targ i ! Cenzor i rezyser poszl i na ko mpromis , w rez ul taci e 
ki órego poz;voiono na 2 kosy, re~ z t a statystów miala s i ę zado
v,·olić kijami. J;J ;, si ę to s; ało, t e na premi erze wyg l ądało nieco 
groźniej - to JUŻ iajemnica gabinetu restauracyjnego hotelu 
Victoria. Najistotniejszą sprawą byi sukces tej premiery i wszyst
kich następnych spektakli. Było to wydarzenie dużej miary w ów
czesnym życiu teatralnym Królestwa. Zjechali się na łódzką pre
mierę najpowazn iej si recenzenci pism s to łecznych, a skromny 
teatrzyk Victoria przezywul dni swojej siawy. Nadzieje na jego 
świetność spłonęły jednak wraz z jego murami w maju 1909 roku. 

Zagrano wówczas w Łod:'i raz jeszcze Wesele na rzecz pogo
rzelców-aktorów, ale już w Teatrze Wielkim przy ul. Konstanty
nowskiej (dziś Obrońców S•ulingradu). Byly to gościnne występy 
Ludwika i Ireny Solskich. 

Podczas, gdy mocodawca dyr. Zelwerowicza t.j. Łódzkie To
wilrzystwo Teatralne przystąpi/o szybko do budowy nowego gmachu 
teatralnego przy ul. Cegielniarej 63 (szczątki dzisiejszego teatru 
im. Jaracza) dy<ektor je ż dzit ze swym zespołem od granicy pruskiej 
w Królestwie aż do Pe,e :·sburga, prezentując wszędzie swoje 
'vVesele. Opmi je calkowic i2 na oryginalnym scenariuszu Wyspiań
skiego, jak w roku 190 I, gdy grai rolę Kaspra, z tym że Zelwero
wicz - aklor dojrzał już na reżysera, a dawny krakowski Kasper 
r;rzeobrazit się w Czepca. 

Łódzki spektakl oglądano w Kaliszu, Płocku i Łowiczu, komp!i
kacje i trudności zaczę ly si::; dopiero w Lublinie. Policmajster lu
belski nie chciał się zgodzie na wystawienie utworu, w którym tak 
jawnie występowały pierwias tki patriotyczne. Uparl się i wreszcie 
po różnego rodzaju zabiegach dcil zez\.volenie pod wurunkiem cał
kowitego skreślenia 111 aktu. Sprawa przedstawia/a się groźnie. 
Ale od czego dobry koncept? Zn alazl się V./ m1odym zespole jakiś 
domorosły Zagłoba i wymyślił !o ;-C el dos~;onały: po prostu nie 
rnbić prLerwy między aktem li i Ili i w ten sposób zagrać Wesele 
w całości.„ w dwóch aktach. Jak to zrea!izowano? Po ostatniej 
scer~ie aktu il wygaszono św i a tłJ na sccn 'e i ndychmiast przy
s'.c;piono do daiszej akcji. Pocz ·.::i pc' ntoflowa wid owni i n in najo
mość tekstu dokonały resz ty. W ten sposób spektaki zadowolił 
wszystkich: reżysera, aktorów, pub:iczność i pana po :icn: ajsira. 

A więc jszecze jedna plotka o Weselu , tym razem o łódzkim 
spektaklu w Lublinie. 

Ponownie grnno fragmenty Wesela w rocznicę konstytucji 3-go 
maJa w roku 1916 wieczorem ;v Tea trze Polskim (ulica Cegielnia
r.a 63) po pierwszym uroczystym pocliodzie 3-r-,iajowym, w którym 
uczes~n1czyla calu mlodzi<eż szko:na. 

Pochód zebrał się na placu Dąbrowskiego i zakończy/ się przed 
l<atedrą. Niestety nie obeszło się bez prowokacji ze strony Niem
ców, okupujących Łódż w okresie I wojny światowej. W wieloty
sięcznym pochodzie wszczął się niebezpieczny tumult, zamieszanie 
i pGnika. Przeżycia młodzieży i jej niepokoje ukoi! wieczór poetycki 
w te2 trze, poezja Wyspia f1skiego, Mickiewicza, Slowackiego. Wy
chow::ina w duchu ron:an tyczr.ego patriotyzmu młodzież wrażliwa 
była na poezję. Wychowana w niewoli, „okuta w powiciu" nie miała 
politycznego wyrobien:a i z entuzjazmem witała pozorną nomiastkę 
wolności. W Wyzwoleniu, Nocy listopadowej, a zwłaszcza w We
selu odczytywała to wszystko, w czym ją v1ychowano. A poza tym 
dużą rolę odegrała tu moda literacka . Wesele sta!o się po prostu 
modne. Nawet ówczesne niewinne młodzieżowe flirciki toczyły się 
na kanwie dialogów Wesela: „ Pani się tak zaru1nien!a"„. „czy to 
postać rzeczy zmienia"? Głównymi kolporterami tej poezji na co
dzień byli Irena i Julian Tuwimowie. 
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Afisz oeklamowy Teatru Miejskiego z sezonu 182~/24. 

Słowa wdzięczności należy przy tej okazji przesiać pani Korczak
Kuninie. W roku 1917, w 0!1res: e dyrekcji Stanisława Stanis!aws 1de
go i Frączkowskiego wz ruszaiu młodzież szkolną swą piękną 
kreacją Panny Młodej. Interesującą „R 3c helą vv czerwonym szalu" 
by/a !<azimiera Rychterówna, która w okresie międzywojennego 
ciwudzies'.olecia zasłynęła prze de wszystkim jako recytatorka. Jakze 
pięknie brzmiał wiersz Wyspia r'1 skiego w glosowo-dykcyjnej inter
pretacj i obydwóch artystek! 
Spektakl wyreżyserował S. l<n a ~:e-Zawadzk i z dużym znawstwem. 
Gr2no wówczas Wesele do ko ńcJ sezonu 24 razy. 

Łódż po!ubiła Wesele i dal a temu wyraz zarówno podczas 
gościnnej reżyserii A leks andr a Z eiwerowicza w roku 1919, jak 
i po dwóch latach, gdy popu larny w Łodzi aktor objął dyrekcję 
teatru (sezon 1920/21 ). Scenografem ówczesnej sceny polskiej 



(dawny le~tr Thalia. obecn ie kin o Bałtyk) byt ml.ody wówczas, 
sw; tni:; :< pow i adający s ię 17'ai<irz- Andrzej Pron aszko . Zie mia
sto! tacy pi ękni by li w nim I· dzie l S/użyl i mu swym talentem 
1 praq. 

W spc;kt ::i k lu w ro ' .u 1921 skreśliia cenzura całą sceną z het 
r:1 C1 n_em 1 stuszowola wspomn ienia rzezi galicyjskiej. W ówczesnej 
kom1 guracj i poli '.ycznej kon fa :<: t chłops';o - sz la c hec ki by/ dla władz 
pa1i siwowych i'Zl'c::ą n i edog odną. Hrc .a r ia :; ładz i e zuwsze w tea t rz e 
$""' oj e p ię tno . 

Inacze j wyg l ąda / znów spekta k l lód:l; i w rn ku 1924 w czJsie 
r;icrwsz e1 dyrekc j i KElzi :r ierza Wroczy1'1ski go . Trzymal si ę on 
,;e, rsle pierwo :n ~go scena · il' sza krn kowsk iego, co zano r.owal 
w swych wspomni;;: iach: , S .oj ę na s ta now i s!~u. że W esela nie 
1·.~ u 2n <:1 z og rać inaczej" . 

. Inny pogląd na tę sp rawę re;xczcntowct Jerzy Szyndler ,„ S\'tej 
~odzk i eJ inscenizacji z ro ku 19'.::2, gdy dyr _;;torem teatru z ram i-;n ia 
Zt\S P-u było z n::ikor.:i~a po :s>. a tragiczko - S t a ni sława W ysock<!. 
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W!d:?dka do program u „W..:ose l::t" z sezonu 1932/33 
(premiero 28 .Xl.1932 r. , dok!adnie w 25 rocznicę smierci St. Wysplaliskiego) 

Dwudziesta pi ąt a rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego 
dala asumpt do szeregu nowyc h inscenizacji i przewietrzenia 
poglądów. Jak sztandar przechodni wydzierały sobie Wyspiańskiego 
różne stronnictwa i ugrupowania polityczne. Ale teatr został wierny 
sztuce i nie fałszował ideowych wartości wielkiego poety. 

Wzruszające były i amatorskie przedstawienia szkolne. Uwień
czy/a je piękna idea warszawskich nauczycieli szół średnich -
konkurs najlepszych inscenizacji szkolnych. Arnold Szyfman oddal 
organizatorom do dyspozycji najlepszą ówczesną scenę polską -
Teatr Polski. Repertu ar był odważny i ambitny. Młodzież pełna 
żaru i zapału. Były tam fragmenty Legendy I i li, fragmenty Wesela, 
Le/ewe/a, Legionu itp. O rga nizatorami tego nieodnotowanego w bi
bliografiach spektaklu byli: Władysław Szyszkowski , świetny polo
nista, instruktor i dydaktyk oraz znany w Łodzi , popularny wykła
dowca PWST, prof. Juliusz Saloni. 

Do ciekawych w kraju imprez jubileuszowych należała łódzki:! 
inscenizacja Wesela (28 .XI.) w reżyserii Jerzego Szyndlera i sce
nografii S. Jarockiego. Koncepcja Szyndlera i Wysockiej koncen
trowała się główn1e wokół postaci Wernyhory I Chochola. Obie 
„dramatis personae" zespoli/ Szyndler w jedną postać sceniczną. 
Spod płaszcza Wernyhory wyzierał slomiany Chochoł, który z kolei 
przyodziany został w purpurę ukraińskiego lirnika . Koncepcja ta 
wywala/a ożywioną dyskusję w prasie, zwłaszcza w prasie lokalnej 
i warszawskiej . Obie te postacie grai jeden aktor - J. Winawer. 
Obsada przedstawia/a się jak następuje: Gospodyni - Maria 
Biskupska, Gospodarz - L. Ditrych, Pan Młody - J. Szyndler, 
Panna Młoda - T. Suchecka, Marysia Tymowska-Szletyńska, 
Ojciec - W . Hańcza, Dziennikarz - W. Szletyński, Poeta - W. 
Macherski, Nos - J. Mroziński, Czepiec - M. Lenk, Jasiek -
S. Winczewski, żyd - W . Gurynowicz, Stariczyk - W . Modrzeń
ski, Hetman - M . Węgrzyn, Upiór - L. Madaliriski. 
Wszystkie „ osoby dramatu" zgrupowane były na scenie, w pół
cieniu, jako postacie realne, tak jak plastyczne, konkretne i nama
calne były zawsze wszystkie wizje i „duchy" wielkiego naszego 
dramaturga. 
O tych „figurach podwojonych" i „figurach krytykujących" pisał 
ciekawie T. Peiper. 

Po paru latach, w czasach pogardy I piekła drugiej wojny świa
towej, zeszło Wesele wraz z całą polską myślą patriotyczno-spo
łeczną do podziemia. Ale wypłynę/o znowu na powierzchnię życia 
polskiego z nastaniem dni wolności w roku 1945. Wystawił je 
Lublin w Teatrze Wojska Polskiego, w okresie dyrekcji W . Krasno
wieckiego w reżyserii J. Woszczerowicza. 

W dniu 22 marca 1945 roku zabrzmiała znów poezja Wyspiań
skiego ze Sceny Teatru Wojska Polskiego, nazwanego póżnie:. 
Teatrem im. Jaracza. Spektakl oparty był na klasycznej inscenizacji 
krakowskiej, a więc prawdziwie - W e s e I e m W y s p 1 a ń
s k I e g o przywitała Łódź pierwsze dni wolności, gdy grzmiały 
jeszcze działa i zdobywano Gdański 

Od tej pory grano Wesele w Polsce Ludowej ze zmiennym 
szczęściem. Wiadomo, że trzeba się dobrze wysilić, aby zepsuć 
to piękne dzieło . Można tu przypomnieć refleksję Wyspiańskiego 
z Wyzwolenia: „Czy kowal może robić biżuterię?". 

Tych jaskrawych wypaelków było na szczęście bardzo niewiele. 
A calendarium łódzkie ich nie odnotowuje. Oczywiście, że zawsze 
najbezpieczniejsze są utarte szlaki. Ale czy myśl da słę ujarzmić? 



TEATR WOJS·11· POL KIEGO 
Loda-, 'ł'· cea1e1ni.ne Q7 

Od czwartku, dnia 22 marca 1945 r. codziennie 
o godzinie 15 

Stanisław Wyspiański 

dramat w trzech aktach · 
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Afisz pierwszego przedstawienia Teatru Wojska Polskiego 
z dn. 22 marca 1945 r . 

Po tradycyjnej llnii poszedł spekt11kl łódzki z roku 1958 (12.IV.) 
w inscenizacji J. Kosińskiego i reżyserii S. Domańskiej . Grano 
Wesele w sino-bladej tona cji, bez niespodzianek, ale i nieco mo
notonnie. 

W spektaklach łódzkich (1908-1958) przeważa/a koncepcja 
tradycyjna. Czy należy jej zawsze być posłusznym? 

To sprawa reżysera I teatru. Pozostaje jednak problem naj· 
ważniejszy - A kto r. 

Do tej sprawy przykładał Wyspia ń s k i szczegó lną wagę . Aktorom 

poswięcil swe piękne studium o Hamlecie: 
.Aktorom polskim 

Osobom dz i ał a jąc y m 

Na 
s cc c n ie 

Na drodze prz e z 

L abirynt 

z w a ny 

-Teatr 

Warto również w 100-lecie urodzin Wyspiańskiego przypomnieć 

zawartą w tym dziele refleksję. 

To nie są błazny - chociaż błaznów miano 

oklaskiem darząc w oczy im rzucano -

lecz ·ludzie - których na to powołano. 

by biorąc na się maskę i udanie , 

mówili prawdy wiecznej przykazanie. 

Na co stać kogo, tajemnic tych sięga 

Wieczna w tym siła , groza i potęga! 

WANDA LIPIEC 



Ze wspomnień 
pierwszei Panny Młodei 

Na prośbę kierownictwa Teatru im. Jaracza pani Jadwiga 
Zmijewska-Szymańska, odtwórczyni roli Panny Młodej 
w przedstawieniu łódzkim z 1908 roku, zamies;:ka'a obecnie 
w Krakowie, podzieli/a się z nami wrażeniam i z pre miery 
oraz podarowała swoje zdjęcie 

„Z poszczególnych ról na plan pierwszy wysunęła się w obsa
dzie niewieściej ,.Panna Młoda" w grze pani Jadwigi Zmijewskiej , 
zdradza1ące1 niezwykle uzdolnienie, szczerość i bardzo inte lfgentne 
zrozumienie postaci oraz myśli , które autor wypowiada przez iei 
usta" . 

St. Łąpii1ski, „Rozwój'', 20.IX.1908 r. 

W nadesłanym liście pisze p. Zmijewska-Szymańska m. in.: 

(„.) Do Łodzi zaangażował nonie p. A. Zelwerowicz po moim 

debiucie w Krakowie, w maju 1908 roku. Przyjechałam wtedy na 

ów debiut z Kijowa, po uko ri czeniu tam gimnazjum, graniu w „Te

<itrzc Miłośników" i po nauce, jakiej udzieli/ grupie zamiłowanych, 

najpierw aktor Henryk Grubiński. a następnie p. Antoni Siemaszko, 

którzy kolejno prowadzili ów „Te;:itr Miłośników". 

We wrześniu 1908 roku mic.lam lat 20 - byłam więc i z wieku 

panną młodą . Zelwerowicz byi wspaniolym reżyserem. Świetnie 

poddawał ch:m:ikter postaci. Dzięki jego wskazówkom trafiłam 

w ten ton ludowości polskiej i w to „naiwne to i niewinne". Zespól 

był młody, pełen zapału __:__ próby trwały nie,-nz do późnej godziny 

I nikt nie szemrał , nie noirzekal. Przytem koledzy starsi p. Andrzej 

Mielewski, p. Andrzej Siemaszko dodawali nam odwagi, rad i za

pału. („.) 

W recenzjach chwalono nasze kostiumy! Pewnie nie wszys:kie 

koleżanki wiedzą, że my niewiasty musiałyśmy mieć wfosne 

stroje - i współczesne i stylowe, a kostium (b. kosztowny) do 

Wesela wraz z koralami i wielką, piękną. weselną chustą przy

wiozłam sobie z Kr3kowa („ .) 

Premiera Wesela odbyła się 17 września 1908 roku, próby 

trwa!y dwa tygodnie. Na premierę zjechało n~oc gości z Warszawy. 

m. in. J. Lorentow icz, Kempner, Bandrowski. Ta ras iewicz, B. Gor

czyński. Po przedstawieniu dyrekcja podejmowała gości oraz prasę 

lódzkc; bankietem. 

Zakończenie - finał Wesela robił wstrząsające wrażenie. Ten ta

niec wkoło zasłuchanyc h, jcikby w hypnozie postaci i rozpaczający 

Jasiek (wspaniały A. MielewsKil) . 

My, aktorzy byliśmy rozdygotani , a publiczność wstała i bila, 

biła, długo , długo brawa. „Oklaskom, manifestacjom nie było końca", 

jak pisał J. Lorentowi cz, no i poza tym należy pamiętać- Czasy 

były caratu, Polska w niewoli! Finał miał kolosalny oddżwięk. („.) 



„ Wesele" w teatrze Popularn ym 

Zezwolenie carskiej cenzury na egzemplarzu reżyserskim „We
sela" w Teatrze Popularnym, z 1913 r. Treść tekstu: 
„Z wyiątkami wystawiać na scenach Królestwa Pols.kiego pozwala 
się. 

Warszawa, 17 s!ycznia 1913 
Członek Komitetu 

Modliński" 

Należy dodać, że „wyjątki" obejmowały niemal cały li akt zakori
czenie aktu 111-go. 

TEATR POPULARNY, mieszczący się przy ulicy Konstanty
nowskiej 14 (obecnie Obrońców Stalingradu vis a vis Teatru 
Powszechnego) został założony w roku 1910 przez ANDRZEJA 
MIELEWSKIEGO przy współudziale Bole slawa Boleslawskiego. 
Działa! on przez trzy sezony, do roku 1913. Mi mo bardzo trudnych 
warunków lokalowych oraz w większości słabego i niedoświad
czonego zespołu aktorskiego teatr cieszy! się dużym powodzeniem 
wśród łódzkiej publiczności. Zawdzięczał to przede wszystkim 
taniości biletów, ambitnemu repertuarowi i ogromnej popularności, 
jaką cieszył się na terenie Łodzi Andrzej Mielewski. 

Wesele wystawi/ Teatr Popularny w ostatnir11 sezonie, 22 lutego 
1913 roku. Spektakl reżyserował Andrzej Mielewski, który też grai 
tam, sławną jeszcze w Krakowie, rolę Jaśka. Całość spektaklu, 
opracowana była zgodnie z inscenizacją krakowską Wyspiańskiego. 
Uwagi reżyserskie odnoszą się głównie do charakteru muzyki i gry 
świateł. Swiatlo-cieniem fioletów i czerwieni posługuje się Mie
lewski w duchu poetyki symbolizmu, chcąc oddać w ten sposób 
nastroje gości weselnych, wyrażone w słowach, z powodu nlemi
loslernych cięć cenzury, niekiedy bardzo minimalnie. ML:Jzyka pod
kreśla momenty w dramacie o szczególnym zabarwieniu ideo
wym - patriotycznym. 
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Kierownik techniczny: Mieczysław Wiśniewski 

Kierownicy pracowni krawieckiej: Leokadia Styczyriska 

Zygmunt Ciesielski 

Kierownik pracowni malarskiej: Stefan Polanowski 

l<ierownik pracowni tapicerskiej: Tadeusz Bilski 

Kierownik pracowni modelatorskiej: Edward Wawr21yniak 

Kierownik pracowni stolarskiej: Bolesław Siwiriski 

Kierownik pracowni ślusarskiej: Józef Filipowicz 

Brygadier sceny: Zygmunt Zdziechowiecki 

Swiatlo: Henryk· Głowacki 

Koordynacja pracy artystycznej: Zygmunt Urbariski 

Asystent scenografa: Anna Ekiert 

Adresy: 

Redakcja programu: 

KRYSTYNA BOBROWSKA 
MARIA HERMAN 

Teatr „Rozmaitości" - ul. Moniuszki 4a 

Teatr „7,15"-ul. Traugutta 1 

Dyrekcja i sekretariat: ul. Kilińskiego 45, tel. 375-85 

Kasy teatru „Rozmaitości" - ul. Moniuszki 4a - tel. 266-18 
i „7,15"-ul. Traugutta 1-tel. 272-70 

otwarte codziennie w godz. 10-13 i 16---19 

Biuro Organizacji Widowni, ul. Kiliriskiego 45, teL 315-33 przyjmuje 
zamówienia na bilety zbiorowe w godz. 8-16. 

W poniedziałki teatr nieczynny 



W REPERTUARZE 

NA SCENIE TEATRU „ROZMAITOŚCI" 

Stefan Żeromski 
.PRZEDWIOSNIE 

Leon Kruczkowski 
NIEMCY 

Wil iam Szekspir 
POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 

John Partick 
KAŻDY KOCHA OPALĘ 
Adaptacja Wandy Mac iejewskiej 

W przygotowaniu: 

Friedrich Durrenmatt 
ANABAPTYSCI 

NA SCENIE TEATRU 7,15 

Jan Potocki 
PARADY 

Gabriela Zapolska 
MORALNOSC PANI DULSKIEJ 

Dregely Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 

Zdzislaw Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 

W przygotowaniu: 

Ark . Arkanow i Gr. Gorin 
MRUGNĘ DO CIEBIE Z EKRANU 

St. Witkiewicz 
BZIK TROPIKALNY 

W stałym repertuarze dla dzieci: 

Sergiusz Michałkow 
ZAJĄCZEK ZORRO 

Maria Konopnicka 
O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI 
Adaptacja J. Mazanek, St . Brucz, Z . Skowroński 

Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
Adaptacja J. Mazanek 

Lucy M. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGóRZA 
Adaptacja A. Konie 
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