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Od reżysera 

Pragnąłbym ponownie wrócić do 
„Wesela" Wyspiańskiego, dokładnie nie
m al w 70 lat po n ap isaniu utworu. Znan e
go tak dobrze z lektury szkolnej, z różnych 
ins enizacji tea tralny ch , z kom en tarzy 
i rozpraw hi toryczno-Jitera ckich , wre z
cie z legendy jaka otacza ten os bliwy 
dramat · k tóre j ja ~ gdyby nie m a końca. 
Każde pokolenie aktorów, reżyserów, kry
tyków i w idzów po swojemu odczy t u je 
'.'Wes •le '', nas cając je własnym n iepok o
Jen zy tęsknotami; widzi go inaczej, 
przez p ry zmat innych form, konwencji czy 
mód. To dobrze, czy ź e? Ch yba a i do
brz , ani źle - po p ro tu ni może być 
·nac .ej. Każdy cza po swojemu wery fiku 
je a rcydzieła, których nie może odst wić 
do łamu a łub zniszczyć. 

Chciałbym zwrócić uwagę Pań
~twa na dwie cechy tego dram atu, które 
Jak gdyby wymykają się, mimo tylu r oz
praw i propozy cji tea tra nych , naszej an a
lizie i .wnioskom. Okre'l n o n ieraz „We
sele" jako pamflet p olity czny, gorzką 
i zjadliwą satyrę. Widziano w nim sym bo
liczną impresję t ak modną w la t eh sece
sji, ap kaliptyczną arkę Noego „ apres 
nous Ie deluge'', ironiczny mora litet, 
wstrzą ający sumieni m nar odowym. Na
zywano je tragifa r ą i tragikomedią, i wy
stawiano jak o m niej lub ba rdziej dosłow
ne jasełka ludowe, krakowskie szopki, jar 
marczną karuzelę z cepeliowskimi kukła
mi lub bez. 

Rozgr ywano ten , a rcy dramat" w 
skan enow kich chałupach i w taszystow
s · ·ej , niemands and", na „ trad ycyjnie" i 
„na współcześnie" , według Matejki (t go 

z „Konstytucji 3 Maja", „Racławic" i 
„Dzwonu Zygmunta" i tego ze szkiców z 
otwarcia grobów królewskich) i według 
Wyspiańskiego - malarza (pejzaże, witra
że, didaskalia malarskie do „Wesela"). 
Najczęściej powielano lub stylizowano do
mniemane pierwsze przedstawienie kra
kowskie z roku 1901 lub usiłowano odtwo
rzyć Bronowice „jak żywe" z czasów we
sela Lucjana Rydla z Jagusią Mikołajczy
kówną. Trzykrotnie reżyserowałem „Wese
le", za każdym razem inaczej: z Kilianem 
w Szczecinie, z Warpechowskim - w Ka
towicach, z Anką Rachel - w Kielcach. 

Tym razem chciałbym Pail.stwu 
pokazać „Wesele" jako pasjonującą dysku
sję: narodową, społeczną, estetyczną i oby
czajową. Jako świadom ie z am ie
r z o n ą wielką publicystykę, gdzie wszy
stkie elementy realizmu fabuły, czy chwy
ty teatralne są wyłącznie pretekstem. To, 
moim zdaniem, przekazał nam Wyspiań
ski w sposób jedyny i niepowtarzalny. 

Dyskusja, jak wszystkie dyskusje, 
bywa wspaniała i jałowa, upozowana i „z 
dna duszy", usypiająca i ożywcza, znajdu
jąca sens, celowość zbiorowego działania 
i kręcąca się w zaczarowanym kole po
wszechnej „niemożności", prowadząca 
„gdzieś" i „do nikąd". To chyba coś ozna
czało w roku 1901. To chyba także coś 
dzisiaj oznacza. 

Oczywiście można „osoby drama
tu" czyli „widma" ubrać w kostiumy z 
obrazów Matejki - tak to robiłem w Ka
towicach, tak to było pomyślane przez 
Wyspiańskiego. Można je także „wyciąg
nąć z grobów", jak to zrobiliśmy z Anną 
Rache1 w Kielcach po obejrzeniu zmumifi
kowanych zwłok Jeremiego Wiśniowie
ckiego na Świętym Krzyżu. Można je tak
że sparodiować w kształcie Kilianowskich 
pajaców z jarmarku, albo po prostu erynii 
- powiększeń fotograficznych - jak to 
było w Szczecinie w r. 1963. To nie zmieni 
faktu, że dla Wyspiańskiego - dramatur
ga i dla jemu współczesnych - były to 
żywe głosy w dyskusjach codziennych: 



prasy, kawiarni, gabinetów Alma Mater, 
studenckich burs, i malarskich ateliers cy
ganerii artystycznej. Stańczyk, Branicki, 
Szela, Widmo i Chochoł - to były znaki, 
zawołania literacko-politycznych postaw -
maski, które dopiero w „Wyzwoleniu" 
osiągną formę najcelniejszą i najbardziej ~ 
„współczesną". Maski te Wyspiański wpro
wadza w akcie drugim „Wesela", aby bra
ły udział w toczących się od pierwszej 
rozmowy Czepca z Dziennikarzem sporach 
na temat szkół estetycznych, obyczajo
wych, historiozoficznych czy klasowych. 
W i e l k a d y s p u t a - oto czym jest 
naprawdę „Wesele". Alarmujący i tra
giczno-komiczny finał tej dysputy jest fi
nałem „Wesela". 

Wyspiański w „dyskusjach" „We
sela" poszukuje i odsłania proces powsta
wania tkanki mitotwórczej Polaków. Tak 
uzasadnionej i zbawiennej w historii i tak 
równocześnie niebezpiecznej w zetknięciu 
z rzeczywistością. Tropił mitomanię naro
dową w całej swej twórczości, ale w „We
selu" i w „Wyzwoleniu" dopadł ją i obna
żył. Inteligenci i chłopi, dzieci i dorośli, 
prostaczkowie i mądrale, „realiści" i „fan
taści" - poddani zostali analizie, która 
zmierza nieuchronnie ku „poetyckiej" ka
tastrofie, ku paradoksowi. Najsilniejsza z 
broni fikcji literackiej uderzającej wprost 
w rzeczywistość - została uruchomiona w 
tej zabawie w bronowickie wesele. Czas 
przeszły i czas przyszły przenikają się 
wzajemnie; goście weselni, i ci z życia i ci 
z obrazów, obserwowani są równocześnie 
ze wszystkich stron naraz jak w pracow
niach kubistów; i oto dokonuje się naj
większa z rewolucji estetycznych naszego 
czasu. Czyż nie tu leży nieustanna aktual
ność „Wesela", która prowokuje do coraz 
to nowego odsłaniania różnych warstw te
go osobliwego utworu. Nawet formalnych. 

I to jest sprawa pierwsza, którą 
na marginesie nowej szczecińskiej insceni
zacji „Wesela" chcielibyśmy zasygnalizo
wać widzom. Sprawa druga to niezwykle 
interesujące związki między malarstwem 



.Jacka Malczewskiego a „Weselem". Wy
jaśniają one lepiej niż przepastne komen
tarze historyczno-literackie genezę 
utworu, a nawet wiele pomysłów Wys
piańskiego. Owe erynie-muzy, towarzyszki 
zmagań i rozmyślań artysty, owa prze
piękna „Melancholia" tłoczących się posta
ci w atelier malarskim, realizm i symboli
ka; gorzki, oczyszczający pesymizm prze
świetlony barwą, niespożytą witalnością. 
I teatr. Nieustanne przebieranki przed 
lustrem: w Rycerza, w Stańczyka, w Bra
nickiego, w starość, w miłość, w śmierć, w 
walkę z samym sobą i we wspomnienia. 
I wreszcie pejzaż bardzo bliski naszemu 
sercu. Wyspiańskiego i Malczewskiego łą
czyła ta sama pasja, te same obsesje, ta 
sama sprawa, ulegali tym samym poszuki
waniom - modom. Tlił się w nich ten 
sam ogień oczyszczający to co małe i po
niżające. Twórczość ich była czymś więcej 
niż odbiciem rzeczywistości albo manife
stacją postawy estetycznej. Pragnęła być 
czymś w rodzaju „katharsis" dla osądzo
nego świata. Czy uda nam się te dwie pas
je obu malarzy - tak bardzo współczes
ne - przekazać dziś - w kolejnej pró
bie zmierzenia się z „Weselem"? Może 
uratowane błyski tego arcydzieła zachęcą 
widzów i słuchaczy do uważnego rozejrze
nia się w sobie i dookoła. Na tym polega 
chyba arcydzieło: uczy patrzeć, sądzić, 
mówić prawdę, i słuchać, słuchać... siebie 
i innych ... 

J.G. 

L 



Narodziny „ Wesela" 
Wspomnienia 

Wesele Rydla odbywało się w domu 
T~tmajera, było huczne, trwało, o ile pa
miętam, wraz z czepinami, ze dwa czy 
trzy dni. Niejeden z gości przespał się 
wśród tego na stosie paltotów, potem znów 
wstał i hulał dalej. Wieś była oczywiście 
zaproszona cała, z miasta kilka osób z ro
dziny i przyjaciół Rydla, cały prawie świa
tek malarski z Krakowa. I Wyspiański. 
Pamiętam go jak dziś, jak, szczelnie zapię
ty w swój czarny tużurek, stał całą noc 
oparty o futrynę drzwi, patrząc swoimi 
stałowymi, 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 roz
mowy. I tam ujrzał i usłyszał swoją sztukę. 

Tadeusz Boy-Żeleński 

W jakiś czas, może miesiąc po tym we
selu, przyniósł mi Wyspiański i przeczytał 
scenę świeżo przez siebie napisaną, w któ
rej toczyły rozmowę dwie osoby: Włodzi
mierz Tetmajer i Wernyhora. Opowiadał 
mi, że rstojąc w drzwiach pokoju, w któ
rym tańczono, widział na ścianie repro
dukcję Matejkowskiego Wernyhory, od da
wna zajmującego jego wyobraźnię. I za
dał sobie wówczas pyrtanie: co by było, 
gdyby nagle z tej ściany zstąpił Wernyho
ra, przynosząc wieść, iż wypełnia się jego 
proroctwa i że przyszedł czas wyzwolenia 
z niewoli? Jakie by to wrażenie na obec
nych, jaki skutek wywołało w całym narn
dzie? 

Stanisław Estreicher 

Na próbie czytanej artyści sztukę przy
jęli bez entuzjazmu, a nawet jedna z mło
dych wówczas aktorek ze złością rzuciła o 
stół rolę Panny Młodej, którą pot~m chęt
nie zagrała Siemaszkowa. ( ... ) Autor praco
wał gorliwie z nami i z ówczesnym reży
serem, Adolfem Walewskim. 

( ... ) W poniedziałek po premierze do. 18 
marca 1901 roku ukazały się w czterech 
głównych pismach krakowskich krytyki, 
podnosząc oryginalność utworu, powtarza
no także sobie cichaczem plotki i aluzje, 
do których dramat dostarczył bogatego 
wątku. 

Józef Kotarbiński 

I przyszedł dzień 16 marca 1901 w Krako
wie. Afisze ogłaszały „Wesele" , dramat w trzech 
aktach Stanisława Wyspiańskiego. (. .. ) 

Przedstawienie się skończyło. Wszyscy jak 
skamienieli. Cisza. I dobrych kilka sekund dzie
lilo to milczenie od głośnego zbiorowego oklasku. 

Wolano autora. Nie wyszedł. 
Lucyna Kotarbińska 

Wyspiański wszystkie płytkie krytyki 
i zabawne nieraz zarzuty, jakie mu po 
Weselu zaczęto stawi·ać, przyjmował z uś
mieszkiem na wąskich ustach. Nie prote
stował, nie bronił 1się, nie wyjaśniał. Uś
miechał się, gdy znajdowano w dziele jego 
wezwanie do zbrojnego powstania. Uśmie
chał się, gdy mu zarzucano niedołęstwo 
formy lub grubiaństwo języka. ' 

Stanisław Estreicher 
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Pierwsze recenzje 
i polemihi 

„Historia weso
ła, a przez to 
ogromnie smutna" 
przesunęła się jak 
taniec widm ża
łobnych przy głu
chym dudnieniu 
mazurskiego ober
ka. Bo też niezwy
kłe to „gody" - za 
izbę mają całą 
Polskę. Trwa to 
„wesele" przeszło 
wiek - od konsty
tucji 3 maja, po
przez racławickie 

kosy i krwawe no
że rezunów, po
przez pańszczyznę 

i „Złotą hramotę", 
poprzez wiece i 
bankiety, waśnie 
wyborcze i sąsiedz 
kie miedze pól, 

poprzez nieufność 
i obojętność, po
święcenie bez gra
nic i bezpłodne 
porywy. Grajkami 
na nim byli wszy
scy wieszcze na
rodowi, starostami 
wszyscy mężowie 
stanu i wszystkie 
stronnictwa poli
tyczne - uczestni
kiem każdy, komu 
polskie serce bije 
w piersi lękiem 

i nadzieją, każdy, 
kto wie i czuje, że 
na tym „weselu" 
rozgrywa się oj
czyste „być albo 
nie być". 

Rudolf Starzewski 
(„Czas" 1901) 

Po usunięciu i Stańczyka, i wszystkich 
widm niespokojnych i wyprawiających 

bezceiowe hece, które nadałyby się tylko d<? 
szopki, same widowisko ni~ przestaJe, byc 
zabawnym, ale jest bez tresc1, bez. z~srod
kowania i organizacji, bez spaJaJącego 
części powiązania i kitu. Utwór j~~t wadl~
wym w samej swojej konstrukCJI ; ratuJe 
go tylko brylantowa i niezmordowana f~n
tazja poety.( ... ) Pisał utwór artys~a w_1el
kiej miary i ogromnie obiecujący, mezm1e:
nie oryginalny, ale mamy przed sobą me 
arcydzieło, ale tylko śliczne bawidełko. 

Włodzimierz Spasiewicz („Kraj" 1901) 

Mnie się zdało, po tym wszystkim, 
com widział, słyszał, czuł i cierpiał pod
czas sobotniego wieczoru w teatrze kra
kowskim, że rozmachał się w przestwo
rzach jakiś wielki dzwon, pęknięty na 
dwoje, i potworne, chrapliwe tony rozle
gają się nad całą ziemią mogił, krzyżów 
i robaczliwych łudzi. 

( ... ) Wyspiański zdarł brudną szmatę 
z duszy pokolenia i ukazał się zatęchły, 
śmierdzący, zarobaczony trup. Wyspiański 
powtórzył, że jesteśmy narodem papug, pa
wi, „dziennikarzy", „erotomanów'', szaleń
ców, zawadiaków, głupców i komedian
tów. ( ... ) Wyspiański rozkazuje powstać 
pośniętym i ogłupiałym, znikczemniałym 
i frazesowiczom, rozkazuje zrywać się na 
nogi temu tyjącemu i pocącemu się opor
tunistycznemu mrowiu i czekać, i czekać, 
a potem? A potem tańczyć sennie, tak jak 
pierwszy lepszy, z grzędy wyciągnięty cho
choł słomiany nam zagra. 

( ... ) Swity, świty nowej ludzkości nas 
zastaną sennych, półpijanych, okręcają
cych się maniakalicznie w takt fantomu, 
ogrywanego przez pierwszego słomianego 
chochola. 

( ... )Ten weselny wieczór pogrzebania 
wszystkich optymizmów, jakie się jeszcze 
przechowywało, ten wieczór smutku 
i wstydu, poniżenia i pognębienia, to czy
śćcowe widowisko, w jakie nas pchnął 
Wyspiański, pouczyło mnie wiele, pouczyło 
mnie wszystkiego, pouczyło: wstydu. 

Adolf Neuwert-Nowaczyński 
(„Słowo Polskie" 1901) 



Cala prasa krakowska bez żadnych 
prawie zastrzeżeń uznała „Wesele" za arcy
dzieło(. .. ), a podobno nawet zaczyna nabie
rać i politycznego znaczenia, gdyż na wie
cach ludowych niektórzy mówcy już się po
sługują cytatami z tego dzieła Wyspiań
skiego. Doniosłość jednak, jaką ogólnie 
przypisywano „vVeselu" wydaje się nam 
bardzo przesadną, a nawet wprost otwarcie 
musimy powiedzieć, że pojąć nie możemy, 
jakim sposobem utwór ten zdołał( ... ) wy
róść do rozmiarów już nie arcydzieła, ale 
choćby nawet w ogóle rzeczy wartościo
wej.(. .. ) 

Gdybyśmy chcieli w pa ru wyrazach 
scharakteryzować sztukę Wyspiańskiego, to 
musielibyśmy powiedzieć, że jest to teatr 
marionetek. Aktorzy pa ram! wchodzą przez 
jedne drzwi na scenę, mówiq ze sobq pięć 
lub dziesięć minut i drugimi drzwiami w '
chodzą(„ . ) i tak od początku aż do końca 
sztuki. 

Fabuły żadnej w sztuce nie ma, nie ma 
też żadnej akcji, nic się więc nie rozwija 
wewnętrznie . (. .. ) 

Polowa osób w sztuce mówi językiem 
polskim, pełnym je·dnak błędów i niegra
matyczności, druga zaś połowa mówi na 
rzeczem mazurskim, dla wielu w niektó
rych zwrotach wręcz niezrozumiałym. W 
sztuce użyte są wyrażenia tak trywialne 
i ta k kar'czemne, że Wiktor Hugo ze zna
nym przekleństwem marszałka Cambronne 
należałby do ludzi dystyngowanych. Reży
seria teatru naszego (lwowskiego) wykre
śliła te obrzydliwości. 

(. .. )Teatr był nabity, publiczność, 
zwłaszcza z górnych sfer, powitała po 
pierwszym akcie bardzo gorącymi oklaska
mi sztukę i wywoływała kilkakrotnie au
tora, któremu podano też kilka wieńców.(.„ ) 
Po drugim akcie było już mniej wywoły
wań i oklasków, a po trzecim bardzo mało . 

Ludwik Masłowski („Przegląd Polityczny, 
Społeczny, Literacki" 1901) 

We Lwowie 
idzie wc1ąz przy 
rozprzedanym te
atrze „\Vcsele" 
Wyspiańskiego, na
turalnie w barba
rzyński sposób 
przez cenzurę po
obcinane.( ... ) 

Sensacją jest 
napaść na ,,\'Vese
le" dokonana przez 
Masłowskiego w 
„Przeglądzie". Nikt 
w redakcji nie 
miał odwagi opluć 
autora za jego ar
cydzieło, tylko 
stary „utrzyma
nek" Branickich, 
Tarnowskich, „je-

..J 

dnooki" Ludwik 
Masłowski. Poka
zuje się, że ordy
narnosc1 umysłu, 

charakteru i oby
czajów nic pokry
ją ani pieniądze. 
ani stanowisko, ani 
przestawanie za 
pan brat z ma
gnaterią. Dobrze 
też o nim jeden z 
członków polskiej 
arystokracji po
wiedział: „Użytek 
z niego mamy, ale 
cóż z tego, kiedy 
szelma lokajstwem 
śmierdzi!" 

(„Naprzód" 1901) 



Jest to fantazja poetycka, napisana 
przepysznym wierszem i językiem, rzuco
na na barwne tło wsi krakowskiej . Grają 
tu hasła dzisiejsze i echa wielkiej dziejo
wej przeszłości narodu, płyną pogodne 
obrazy weselne, wśród których natchniona 
fantazja poety-dramaturga snuje swoje 
ooetyckie wizje. (. .. ) Ponad tym wszystkim 
zaś, jako wykładnik myśli przewodniej, 
unosi się idea zbratania się stanów, wio
dąca ku ostatecznemu, wielkiemu celowi 
wskrzeszenia świetlanej przyszłości. 

(. .. )Wszyscy jakby skamienieli i jakby 
w ziemię wrośli, oczekują hasła. (. „) Rozle
gają się dźwięki weselnego oberka i w jed
nej chwili pełen grozy, nastrojowy obraz 
poprzedni zmienia się w wesołą, barwną 

scenerię weselną. Ponura wizj a poety roz
pryskuje się jak bańka mydlana i jakby 
na ironię zmienia się w rzeczywisty, realny 
obraz życia. 

Władysław Prokesch 
(„Nowa Reforma" 1901) 

Nie dogmatyzujemy poezji, sztuki 
krytyki, uznajemy prawo wolnego, byle 

szczerego sądu. Nie uważamy też „Wesela" 
za sacrosanctum, na które krytycznie tar
gnąć się nie wolno. Przeciwnie, sami radzi
byśmy widzieli zmianę tego lub owego 
szczegółu( ... ). Ale to jedno pewna, że z 
utworu tego wieje ku nam jakaś głąb, 

brzmi jakiś posępny, spiżowy ton, który 
zdołał zastanowić bodaj na chwilę roztań
czone błędne kolo naszego społeczeństwa, 
kazał mu spojrzeć w przeszłość i przeraził 
przyszłością. Nie dosłyszeć tego tonu, nie 
spostrzec tej głębi, nie znaleźć wobec ta
kiego utworu innej krytyki, prócz mało
stkowej gmeraniny za brzydkimi wyrazami, 
to uczynić mógł albo bardzo ... naiwny, albo 
najemny! 

Leopold Staff (,,Słowo Polskie" 1901) 

Dwadzieścia 
lat karmiono się 
frazesem; szero
kim, rozlewnym, 
dźwięcznym, bo 
pustym, nieszcze
rym, bo kłamli
w ym frazesem. 
Poezja, lud, nowa 
twórczość, apostol
stwo prasy, chło

pomaństwo, półpi
jane, półsenne, pół 
komedianckie, sło
wa wielkie, myśli 
małe, moralistyka 
patriotyczna, wszy
stko to kłębami 
oplotło ducha pol
skich klas wyż
szych, zahipnoty
zowało je, znie
ruchomilo, ułożyło 
w malowniczy ob
raz który wczoraj 
przedstawił nam 
mistrzowską ręką 
wielki artysta St. 
Wyspiański na sce
nie krakowskiego 
teatru. 

(„.)Wyspiański 
okazał onegdaj tak 
wielką cywilną 

odwagę, pomza-
jąc dwudziestolet
nią „walkę du
chów" w Polsce 
do poziomu sło

mianego „chocho-

la", że jego Wese
le należy w dzie
dzinie ducha uwa
żać za czyn zdolny 
myślącym czło
wiekiem głęboko 
wstrząsnąć . 

Bezmózgi fra
zes zjada cale to 
pokolenie polskich 
klas wyższych 
z zatrważającą 
gwałtownością.(. .. ) 

Ci ludzie duszą 
się w pętach fra
zesu, bujają po 
chmurach, szaleją 
w pogoni za „te
matem", onanizu
ją się duchowo, 
upijają slę w os
tateczności alko
holem, trują du
sze flirtem, ale 
nie znajdują 

wcale drogi 
i h a sła dla 
masy. 

( .. . ) Onegdaj 
schłosta! Wyspiań
ski to pokolenie 
w straszny sposób 
batem swego wiel
kiego talentu. 

Czy go zrozu
mieli ? (. .. ) Czy za
wrócą z bezdroży? 

Ignacy Daszyński 
(„Naprzód" 1901) 



O Stanisławie Wyspiańskim pisałem na 
kilka tygodni przed wystawieniem „Wese
la", że myślę, iż to on jest tym wielkim 
poetą, na którego czekamy wszyscy, które
go się spodziewamy, którego pragniemy 
i który przyjść musi. Spotkał go potem, 
jak mi donoszono z Krakowa, zaszczyt, jaki 
nie spotkał żadnego z poetów, ani Ujejskie
go, ani Asnyka: ofiarowano mu po wysta
wieniu „Wesela" podarek z cyfrą czet r
d zie 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, którego oczekujemy, które
go pragniemy. 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
„Tygodnik Ilustrowany" 1901) 

Według materiałów opublikowanych w 
książce Anieli Łempickiej Wesele we 
wspomnieniach i krytyce, Kraków 1970 



W teatrach szczecińskich „Wesele" wy
stawiono po raz pierwszy 18 stycznia 1963 
roku. Przedstawienie reżyserował Józef 
Gruda, scenografię opracował Adam Ki
lian, muzykę - Mateusz Święcicki. 
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