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„Teatr Wyspiań skiego jest trybunałem sumienia na
rodowego. Poeta pełnił tu funkcję inkwizytora i ak
rtmzy „d rzadkiego talentu i prawdziwie wielkich za
sług, którzy chłoszczą wady i śmieszności, są najv.ry
mown1eiszymi karno-dziejami poczciwości i cnoty, 
rózgą, którą posługuje się człow.iek genialny, aby kar
cić łajdaków i szaleńców" (D. Diderot Paradoks o ak
torze. Przekład Jana Kotta s. 70 - przyp_ red.), ak
toTZy, którzy są „v,rya•bstrahowaną i zwięzłą kronikę 

epoki" stają się w jego ręk:u narzędziami tortur, by 
dręczyć sumienia winowajców, aż zdradzą się i przy
znają do winy. 

(. .. ) Wyspiański nakreślił swój program w Hamlecie 
- „trag.icznej histor-ii Książęcia Danii świeżo prze
myś1anej ... " To studium napisane przez dojrzałego 

i doświadczonego artystę jest nicią Ariadny w praw
dziv,rym labiryncie, w teatrze Wys.piańskiego; wyjaś

nia jego zwią zki ze sceną na•rodową i z aktorami, 



objawia sek ret jego teatralnej techniki i jeonocześnic 
daje pojęcie o tym teatrze, o którym Wy:;piań ski ma
rzył. ( .. ) 

Teatr Wyspiańskiego służy Praw dzie i ukazuje 
Prawdę, w którą poeta wierzy, w którą mają uwie
rzyć aktorzy i widzowie. Teatr Wyspiańskiego jes t 
pra wdziwy, pon i eważ służy za zwierciadło naturze i 
jako zwi e rc iadło odbija nie ·tylko jej niektóre zjaiwis
ka, lecz także cały obszar zj awisk, jaki płomienna 

wyobraźnia poe ty zdolna je t ogarnąć. 

Nie jes·t to jednak „teatr na turalis tyczny". Wcale 
nie. Wy~piań ski nie naturalizuje teatru, le-cz przeciw
nie: w niezwykle pomysłowy sposób teatralizuje na
tur ę. 

Najlepszym tego dowod em jego „dramaty współ

czes ne" - gatunek przez naturalistów ulubiony, je
dy na chluba ich trnt ru, jedyna podpora i ... jedy ny 
slaby punkt ~ arazem. 

Dramaty Wyspiail ski ego osnute na współczesnym tle 
mogą s'.u ży ć na wzór, jak scenicznie usymbolizować 

r zeczywiste zdarzenie lub surową, z życia wziętą 

a negdotę, nie dodając ani też nie ujmując nic jej isto
cie. Mamy tu na myśU nie tylko dramaty, w któ
ry ch elementy fantastyczne s tykają się z rzeczywisto
ścią (jak w Wyzwoleniu i W eselu) ale także te naj
bardziej „greckie" dramaty (jak Klątwa i Sędziowie), 

w których cała akcja raz.grywa s ię na ziemskim te
renie. 

Tea tr Wyspiańskiego słu ży Prawdzie. Tej Praw
dzie, kl6ra objawia s ię w hieratycznym teatrze staro
żytny ch, a którą dzi siaj tylko oczy jasnowidzącego ge
niusza umieją odczytać z gwiazd. 

Ale teatr Wyspiańskiego nigdy nie przes taje by ć 

teatrem. Nade wszystko konstrukcja jego dramatów 
jest teatralna; nie dają pełnego wrażenia w czytaniu, 
dopiero w oprawie scenicznej nabieraj ą prawdziwej 
ekspresj i. Ulubioną formą Wyspiańskiego jest dramat 
podzielony nie na akty, lecz na ·sceny dramatyczne, są 
to serie obrazów, z których każdy tworzy pewną ca
łość, a mimo to łączy się nierozerwalni e z tokiem 
głównej akcji i harmonizuje z za.sadniczą tonacją i 
kolorytem dzieła. Treść poszczególnych scen jest tak 
zamknięta w melodii mimicznej, że stają ·się o·ne sek
wencją widowisk wewnątrz głównego widowiska. 
Wyspiański stosuje tę sarną technikę również w 

dramatach ·podzielonych na dłuższe akty, każdy z nich 
kończąc fin11łern wyrażonym bądż wokalnie bądż mu
zycznie, stara s ię jednak przede wszystkim zamknąć 
go gestem protagonisty albo chóru. 

Bróbowano dramaty Wyspiańskiego nazywać ma
larskimi. Moim zdaniem, ze względu na ich niezwy 
kłę teatralnoś ć, należy je raczej określać najskrom
niej szy m przymiotnikiem: teatralne. Wyspiański, wta
jemniczony w ducha sztuki teatru, świadomy jej ce
lów i ograniczeń, całą uwagę poświę-ca akcji. 

Ruchowi... jego narodzinom, ·rozwojowi i śmierci. 

Element mimiczny stanowi istotną część jego wido-

• 

wisk. Niewiele znamy dramatów, w których tyle miej
sca co w jego dziełach, zajmowałaby sztuka mim icz
na,' manewry chó•ru, .procesje, pantomimy, niema gra 
solistów czy nawet całkowite pauzy w akcji. ( ... ) 

Dramat Wyspiańskiego jest teatralny. Wyspiański 

nie usiłuje stworzyć złudzenia życia, chociaż jego 
teatr jest najwierniejszym zwierciadłem życia. 

Każdy temat dramatyczny jes t dla ni ego nowy~ 

problemem formy dramatycznej, dla każdego zna3du3e 
nowe rozwiązanie. Wyspiański kruszy i burzy tea tral
ność starych tea trów, czy je nazwiemy roman tyczny 
mi czy naturalistycznymi. Durzy je w imię Prawdy, 
którą nosi wypisaną w du szy jak Hamlet, czy też jak 
wielki Shakesp€are, tak przez niego ubóstwiany, w 
imię Prawdy„. nie w imię psychologicznych l ub ideo
wego realizmu. Bo to są n:eczy różne". 

J~rl~ Kr~[l~ar 

Leon Schiller 
The Mask, vol. 2, 1909/19 10 
Przełożyła z angielskiego 

::Waria Skibniewska 

l trn~Ytii teatralnei „ W Hela" 
Sy ntetyczne ujęcie dziejów teatralnych Wesela jest 
ba r dzo trudne. i1La te riał źró dłowy, któ rego pozostało 

spo·ro , nie został dotychczas o•pracowany. To, co się 
na ten temat zwykło mówić, nie wykracza poza ramy 
legendy 1-ub anegdoty, z których każda może łatwo 

prysną ć przy ko·nfrontacji ze ściślejszymi danymi_ 
Zbudowane na t2j podstawie uogólnienia będą miały 

wady teor ii zbyt pochopn ych, któ.rych ·los jes t zazwy
czaj nietrwały. Ale badania ź.ródłov-le dają bada czowi 
najwyższą satysfakcję wtedy, k iedy p rzy ich pomocy 
może oba·1ić prz esą d lub niedojnałą teorię. Toteż, wy
powiadając tutaj ni e jedno zdan ie nieuzasadni on e, 
pragnę dać podnietę do uzasadnionego sprzeciwu. 
Rozróżniam cz.tery „style" , w jakic h interpretowa

no dotyc hczas Wesele na scenie. Dw a z nich mi eszczą 

s ię w r amach utrwalo·nej tradycji, dwa inne reprezen
tują raczej kierunek poszukiwań ni ż o s iąg nięte rezul
ta,ty. 

Pierwszy, to - lak nazwany przez Schillera -
„st yl krakowski" (Leon Schiller, „Teatr ogromny", 
Sc ena Polska, 1937), który •raczej należałoby ochrzcić 
mianem „ga licyjsk i", gdyż - choć wywodzi się od 
premiery krakowskiej - złożyły się nań także os iąg

nięcia lwowski e. Insceniza-c ja lwowska nie odbiegała 

bard-zo od krakowskiej w ogólnym ch,a rakterze, różni
ła s ię natomiast poszczególnym i kreacjami aktorski-



mi. Ze jednak w następnych latach pomiędzy tymi 
teatrami zachodziła częściowa wymiana aktorów i do
świadczeń, styl, o którym mówi Schiller, był wytwo
rem obu środowisk. Charakteryzowało go „jaseł·kowe" 

traktowanie poszczególnych scen, tz·n. konwencjonalne 
wyprowadzanie korowodu postaci, bez troski o to, aby 
ich pojawienie się jakoś umotywować w ramach ży

ciowego prawdopodobieństwa oraz maniera poetyckiej 
recytacji tekstu, bez wprowadzania „ćwierć-tonów 

psychologicznych", lecz z zachowaniem „Tytmiczno
melodycznych" walorów wiersza. 

St. Wyspiański „Wesele" 
Teatr Polski, Wrocław 1956 
Rez. J. Rotbaum 
Poeta - I. Przegrodzki 
Rachel - H. Dobrowolska 

„Styl warszaw1ski" (także określenie Schillera) da.tuje 
się zapewne o·d przedstawienia w „Rozmaitościach", 
reiyseTOwanego ·przez Osterwę (1915). Pomawia go 
Schiller ·o skłonności „werystyczne". „P. OsteflWa po
stanowił dać marionetkom żywot jak :najprawdziwszy, 
wydobyć z nich całą plastykę charakterów indywidu
alnych a całe widowis•ko utrzymać w to·nie prawdy 
realistycznej" - pisał po premierze Lorentowicz, któ
remu się zresztą takie ujęcie nie podobało. Chodziło 
po prostu o to, że aktorzy stara'li się grać gości we
selnych, którzy snują się po scenie nie bez powodu, 
lecz dlatego, że opuścili ciżbę tańczącą, aby odpocząć, 
poflirt-ować, wzmocnić się kieliszkiem lub przekąską, 
co TOzbijało tok niejednej sceny, ale stwarzało atmo
sferę zabawy weselnej z prawdziwego zda•rzenia. 
Późniejsze :przedstawienia kombinowały ze sobą 

zazwyczaj oba te style, co dawało w rezultacie sposób 
gry nazwany tradycyjnym. 

Pewne nowe tende·ncje zjawiają się po przedstawie
niu w Teatrze Polskim (w grudniu 1923 roku). Spek
takl ten jest związany z głośnym odczytem Boya 

(Plotka o „Weselu"), który był w owym okresie kie
rownikiem literackim Teatru. Odczyt spopu1a.ryzował 

wiedzę o ludziach i wypadkach, które stanowiły ży

wy model Ut\1roru. Na tym tle zaczęła się rodzić skłon
ność do bardziej idiografi:cznego traktowania całej 

sprawy. Wprawdzie w wymienionym przedstawieniu 
elementów takich było niewiele (bo daj czy nie tylko 
cwikier na nosie Pana Młodego, założony przez Lesz
czyńskiego), ale wy s tarczyło tego, aby z jednej strony 
wywołać p-rotest tradycjonalistów (Makuszyński wo
łał: „świętości nie szargać!"), a z drugiej - wzbudzić 

ochotę do bardziej reportażowego traktowania całoś c i. 

Jak !> ię zdaje, kierunek „rep0rtażowy" w żadn ej rea
lizac ji scenicznej nie wyraził się w pełni, ale od tej 
pory coraz nowe szczegóły au ten tyczne wdzierały się 

na scenę (Osterwa np. w pewnym ok.res ie o. adzając 

Wesele, poszukiwał aktorów o warunkach fizy cznych 
zbliżonych do modeli Wyspiańskiego). 

Czwarty wr eszcie kierunek można by nazwa ć mo
d n nistycznym. Zmieszczą się tu przeróżne próby od
rywania utworu od jego historyczno-socjalnego tła i 
od form scenicznych, w y pracowanych dlań w p.rzy
szłośoi i pod ok-iem autora. Wyróżnię tu dwa typy 
tendencji. 

Do pierwsze-g o zaliczę wszelkie u s iłowania aktuali
zacji Wesela. Pewnie po raz pi erwszy sformuowano 
taką myśl na po czątku woj-ny światowej. Wesele to nie 
drama t swoich czasów, lecz utwór proroczy, akcja je
go ma się rozgrywać w roku 1914. „Wyspiań ski p-rze
cz·uł to, co się miało rozegrać w duszy narodu w dwa
dzieścia lat później, śród s połeczeńs twa naszego w 
Galicji. I dziś bynajmniej nie umysły literackie, 
skłonne do uogóLnień, ale ludzie przeciętni, patrząc na 
rozg·rywającą się a.keję, powtarzają: toż to scena koń
cowa z Wesela Wyo.piańskiego! - teraz ją się rozu
mie. Dla pawich piór patriotycznego fraze su z.gubi ono 
złoty róg wskazań polityki narodowej, który jeden 
mógł mleć władzę nad duszami!" („Przegląd Narodo
wy", cytują za Lo.rentowiczem). Nie wiem, czy jakieś 

Wesele z lat wojennych choćby w części rea1izowało 

na scenie taki parny.sł. Wiadomo, że spek takl war
szawski - nie. Natomiast p-0 latach, w Łodzi (reży

seria Szyndlera) próbo.wano grać utwór na „ współ

czesna": zwrócono jego os t·rze przeciw społeczeństwu 
lat trzydziestych, w.prowadz·ono muzykę jazzbandową 

zmo.dernizowano taniec Chochoła. 

Drugi typ obejmie wysiłki zmierzające do tego, aby 
przedstawienie nie tylko realizowało, lecz ta·kże wy
jaśniało, komentowało tek•s.t autora. Na .przykład kry
tyka dostrzegła w utworze elementy „szopki", de brze, 
podkreślmy rzecz tę na scenie, zbudujmy izbę tak, 
aby przypominała szopkę krakowską i wypuśćmy 
prawdziwe kukiełki: krytyka wyśledziła taki czy in
ny sens Złotego Rogu, Chochoła itp„ d,obrze, zademon
s trujmy sens owego symbolu na scenie, jasno, tak, 
aby nikt inie mógł się już pomylić. 



Wspomniane przedstawie łódzkie reprezentowało i 
te tendencje. Ale jeśli się ·nie mylę, był to jedyny 
przykład konsekwetnie „modernistycznego" potrakto
wania WeseLa. Gdzie indziej tylko ten i ów pomysł 
zdradzał, że teoll"ie krytyków nie mijają bez scenicz
nego echa, ale śmiałości do zerwania z tradycją bra
kowało. 

Negatywnie oceniał podobne usiłowania Schiller. 
„Nie można ,;ubie wyobrazić Wese!a wystylizowanego 
formLstycznie lub abstrakcjonistycznie skukiełkowane
go. Zginie wówczas jego istota, przepadnie czar pro
mieniujący z każdej stronicy książki„. Wese!u niemo
że być odebrany jego reali7.m w imię poezji, jak rów
rnież nie wolno go oddzierać z poezji w Lmię realiz
mu". (Teatr ogromny). Jeśli to prawda, nieraz bę<lzie 

się jeszcze powracać do stylów tradycyjnych. Nie ła

two je scharakteryzować. Podstawą były tu na pewno 
pierwsze przedstawie.nia galicyjskie. Ni estety, tych, co 
je zna li - co dzień mniej. D1atego coraz większą wa
gę będą posiadać zap iski świadków, które mają szan
se przetrwania, jeśli się je na czas wydobędzie. 
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Dzięki uprzejmości prof. Stanisława Dąbrowskiego 

mogę korzystać z .pamiętnika Władysława Ryszkow
skiego, znanego aktora i reżysera, który w młodości, 

pod pseudonimem Janczewskiego, grał Muzyka!1J1:a w 
„krakowskiej premierze". Opisał on pierwsze wyko
nanie Wese!a obszerniej i dokładniej niż ktokolwiek 
przed nim. Sąd jego jest sądem wydanym po latach 
i to wydanym z punktu widzenia poglądów przyję
tych, utrwalonych i wśród aktorstwa dość powszech
nych. AutOT pamiętnika nie silił się na oryginalność. 
Tym więkc<> zą wagę posiadają jego opinie. Zawierają 
wiedzę o pierwowzorach i obrazują to, co w tradycji 
teatralnej zostało mniej więcej utrwalone. Można się 

z nich dowiedzieć nie tylko, jak grano, lecz także, 

jak uważano, że należy grać. Postaram się zes.tawić 

jego wspomnienia z maeriałem znanym dotychczas. 

,,Nikt właściwie nie wyreżysernwał tej szbuki, wy

reżyserowała się sama" - pisał Schiller. Pamiętnik 
sąd ten .potwierdza. 

„Reżyserował Adolf Walewski, reżyser ))starego au
toramentu• nietęgi, z gatunku tych )) p ilnowaczy« 
prób. Obok stolika suflera z egzemplarzem próbowa
nej sztuki siadywał reżyser. („.) Siedział sobie taki 
reżyser, siedział i siedział milczący, nie zanadto się 

wtTącający ... i dlatego potem nazwałem ten typ re
żyserów: siedzi-stołkami„. („.) Wedle moich ówczes
nych obserwacji prób Wese!a, mogę śmiało napisać . 

że arui Wyspiański nie wtrącał się do reżyserii, ani 
Walewski zbytnio się .nie wysilał - sztuka reżysero
wała się sama. Reżyserował ją wysoki artyzm auitora 
poprzez tekst, zresztą przez nikogo nie objaśniony i 
prawie przez większość aktorów, nie wyłączając re
żysera, nie zrozumiany". Tyle o reżyserii. 

„ 

O dekoracjach donosi Ryszkowski niewiele. Intere

sowało go więcej światło, którym dyrygował pod0<b no 
sam autor. 

,„Jak sam Wyspiański »realizował« n ie bies kie 
światło (przez duże Ś) wypeł.niające jakby Czarem 
(przez duże Cz) izbę weselną? .„ By była rzucona zza 
okna ))łuna błękitna«, »światło szafiru«, W yspiar1ski 
dobrał do reflektora stojącego za oknem izby błękitną 
szybę, dającą złudzenie czaru świtania. A ową grę ko
lorów na twarzach ludzi i na bieli chłopskich suk
man krakowskich i na ostrzach kos wzmocnił Wy
spi ański wybitnie malarskim efektem kontra s tu sza
firu łuny błękitnej świtu idącego zza okna i pom a
rańczowego światła naftowych lamp, wpadającego ca
łą szerokością otwadych drzwi izby weselnej (tanecz
nej). („.) W reflektorze drzwiowym szyba była ciągle 

poma·rańczowa. W reflektorze za oknem świt rozbłys
kał pod koniec aktu III." 

St. Wyspiański „Wesele" 
Teatr Polski, Poznań 1959 

Reż. T. Byrski 
Maryna - I. Maś!ińska 
Poeta - M. Okopiński 

Od dawna wiadomo, że wykonanie aktorskie pre
miery budziło wątpliwości. Że tylko niektóre pozycje 
stały się wzorem dla późni e j szych wykonawców. 
,„Przypadkowa obsada, jak to zazwyczaj bywa w 
sztukach o większym personażu, wprowadziła do dra
matu pewne akcenty i sytuacje, które przy dokład

niejszej analizie tekstu wcale zeń nie wynikają. Żad
na niemal z postaci nie została należycie przez akto
rów pogłębiona" - p:isał wbrew legendz'.e Schiller. 
Pamiętnik Ryszkowskiegv zdaje się to potwierdzać: 

„Zdarzyło mi się sły;szeć, jakoby pierwsze granie 
Wesela na krakowskiej scenie było doskonałe, świet

ne, niedoścignione. Ja osobiście mam inne mniema
nie, które postaram się opi•sać". 



I istotnie mamy tu szczegółowy opis gry każdego 

z kolegów. 
Więc Sobiesław - Gospodarz: 

„Siwiejący już schodzący »z ·pola«, świetny lekki 
amant. Sobiesław, grał gospodarza. (. „) Sobcio grał 

we własnych włos ach, może jeszcze więcej przypud
ro,rn nych, z własnymi, nigdy nie g-0lonymi wąsami, 

z własnym wr zcie miłym, prawdziwie męskim 

wdziękiem. Grał go s woiście, lekko, ·P-Owier.zchownie, 
bez głębszych akcentów zapału czy entuzjazmu, bo 
to nie leżało w uzdolnieniach Sobiesławowych. Miał 

miłą, nie robioną pań 'kość, zbiegający się szczęśliwie 

z rodzajem ·rol i szlachecki animusz. Gdy czamrę przy
odz~e wal sukmaną, pozostał »panem« przebranym za 
chłopa. („.) W ogóle gra SolYiesława w Gospodarzu 
miała wiele zalet, lecz były i braki, \ivynikające z na
tury lego miłego, do lekkich amantów stworzonego 
aktora. Nic więc dziwnego , że nie wszystko mógł wy
doby ć z bogato uposażonej przez Wyspiańrs kiego r oli. 
Podczas kontaktu-wizyty Wernyhory z grą Sobiesława 

było dobrze, gor zej zaczy.nało być po zniknięciu Wer
nyhory, kiedy to, co mówi Gosp-0darz, wywołuje taką 
reakcję jego żony, Gospody•n·i, że mówi ona : » Gwałtu . 

rety Ledwie stoisz, jesteś chory« itd. („.) Otóż po 
z nik n ięciu Wernyhory , gdy wedle powyższego t ek stu 
(.„)zaczął »duch ponosić«, wówczas Sobiesławowi bra 
kło szerokiego oddechu, brakło mu romantyczności 

(„.) Zda mi s ię, że jeszcze słyszę Sobiesława mówią

cego: „puść mnie, ja mam jechać, muszę, poprzys i ęg

lem się na duszę«. MówJił te słowa ta.k lekko, jakoby cho
dz;iło o ładną kabietę, o ·smaczną kuchnię, o kieli szek 
dobrej wódki czy wi·na. („ .) Sobiesław w tych sce
nach »szalał», używa:jąc określenia gospodyni, ak 
szalał lekk·o, z wdziękiem Gucia wyskakującego sprę
tyście przez okno w S!ubach panieńskich. A jak już 
przedtem WsP-Omniałem, spręży.stość skoków Sobiesła
wowych była markowaniem młodości, bo młodość już 

minęła, uciekła. Tak samo za lekka była pasja Gos
podarza rzucającego mieszczuchom » W pysk« swoj ą li 
tość. A najciekawiej było z onym pluciem oznaczo-
ny m przez Wysipiańsk iego informacją: pluje. Sobie
sławowi nie mogło pomieśc.ić się w głowie, by szanu
j ący scenę aktor mógł ord ynarnie plunąć . I po ., ło

wach: »Macie ot nastroje« zamarkował delikatn i(' plu 
nięcie słowem: tfy ! bardzo zr esztą os.trożnie i miękko 
powiedzianym. („ .) Sobiesław jako Gospodairz v;ypo
wiadał (tu przytacza Ryszkowski tekst o Matce Bo
żej w koro.nie) za lekko, za mało głęboko , za mało ro
mantycznie, nie znaczy to jednak, żeby rolę ps uł. 

Zda.rzyło mi się, że mogłem ·porównać dwóch Go. po
darzy: w Krakowie Sobie sława, w e L wow ie SolskiN' O. 
Solski grał Gospodarza wyraziściej, miał ten żar w ew
nętrzny, koniecrny do interpretowania, do uwydat
niania owego 1,v yżcj przytoczonego w wyjątkach t ek
stu, lecz bra-kowało mu »Warunków« zewnętrznych , 

to nie był pan z panów. („.) Najja skrawiej różniły 

isię plunięcia obydwóch Gospodarzy z końcem aktu II. 

Sobie law brzy dzi ł . się zaznaczeniem plu,nięcia, wy
bitnie delikatnie, ledwie zaznaczając, »markując«, 

a Solski splunął aż nadto wyraziście, bo plunięcie po
przedziło tzw. chrząknięcie". 
Późniejsi wy konawcy szli raczej za Solskim. Nie 

obowiązywała »pańskość«, obowiązywał za to żar 

wewnętrzny i siła w końcu dru~ego aktu. Kal.ake
-Zawadzki, Wernyhora z krakowskiej prapremiery, 
grając w warszawskim spektaklu Gospodarza, repre
zentował ponoć jedno i drugie. Odczuwano, że w 
sztuce jest to postać najbliższa sercu autora i uni
kano -rysów ostrzej szej karykatury. 

St. Wyspiański „Wesele" 
Teatr Powszechny, Warszawa 1963 

Reż. A . Hanuszk iewicz 
Dziennikarz - T. Czechowski 
Poeta - A. Hanuszkiewicz 
Gospodarz - S. Butrym 
Pan M tody - L. Ostrowski 
Dziad - A. Piotrowski 

O panu Młodym - Zawierskim '.':spomina z sym
patią Grzyłama-Siedlecki w „Pamiętniku Teatralnym" 
(U kolebki Wesela). Ryszkowski jest surowy: 

„Rol ę Pana Młodego powierzono młodemu aktorowi 
Zaw ie ·sk iemu. Był to jego pseudonim sceniczny, bo 
w życiu zwał się Piotrowskli. (.„) Zawierski miał wca
le miłe »amancie « zev.n1ętrzne warunki. Rysy regular
ne, oczy v;yraz istc, n iekłama a młodość . Ale„. było, 

niestety, smutne »:l le«. Nieulecza lna poważna choroba 
weneryczna (syf ilis) czyn iła w orga n izmje Zawicrsk ie
go postępy. Swia d om był swego nieszczęścia i zale
wał obficie „roba ka zg·ryzoty ' ' alkoholem. Stąd chrypł. 
Jego zachrypnięty głos nie li c ował z jego zewnę

trznym wyglądem, a tym mniej mógł licować z rolą 

Pana Młodeg·o . Jeśli by t11a wet gm! jak najlepiej, to 
głosowe warunki przeszkadzały fa talnie w uzewnę

trZJDieniu zalet, modulacji, bogactwa odcieni, świetnie, 



arcymis trzowska nakreślonej przez autora postac-i. 
(. .. ) Zawierski zewnętrznie nie przypominał Rydla, bo 
był wzro,;tu w sam raz scenicznego i te jego warunki 
niezgodne były z małą, zasu szoną, typowo zdechlako
watą po s tu·rą mieszczuch·a - Rydla, łącznie z jego 
niedostępnym cwikierem. O podobieństwo z Rydlem 
nie tyle chodz iło, ile o dobre rngranie doskonałej roli. 
A to dobre zagranie wobec wyżej wymienionych po
wodów było niemożliwe. Dlatego pozycja Pana Mło
dego na scenie krakowskiej s z wankowała. z powodu 
:?J~yt mocnego ochrypnięcia Za\\cierskiego ro1ę grnł po 
nim zastępczo Marian Jednowski. Było to tzw. nagłe 
zastępstwo. ( ... ) .Jednowski (grając normalnie zjawę 

Czarnego Rycerza) za osobnym wynag<rodzeniem 25 
guldenów - 50 knrnn - zastąpił chorego Zawierskie
go. Oczywiście Jednowski też Pana Młodego dobrze 
zag r ać nie mógł i to znowu z powodu warunków gło
sowych. Jednowski w ogóle miał dobre warunk:. 
Wzrost wysoki, twarz przystojną, ale głos chrypowa
ty z natury nadawać się mógł do ról tzw. charakte-
rystycznych . Więc Jednowski też Pana M!odego »skno
c i ł « . Pana Mołdcgo dobrze zagrał na scenie lwowskiej 
Jaś Nowacki (. .. ) Grał doskonale. Jeg<0 drobna figurka, 
która mu ułatwiła ogromny zewnętrzny sukces Joj
nego Firułk esa w Malce Zapol ~kiej, pysznie pasowała 
do groteskowej o-oby Pana Młodego. Przepysznie 
»Władał « wier--zcm Wyspiańskiego, uwydatniając za
wrotne gadulstwo Rydla. Poza groteską dzięki ujmują
cemu swoistemu wdziękowi - Nowacki były śmiesz
ny, a miły i sympatyczny. Jakże świetnie mó\vił: »pod 
spód n igdy nic nie wd ziewam'" - ze specjalnym gc
tem zaż n a w ani a, że wyrwało mu się z ust takie 

ok r . śl nie p r zedmiotu. We Lwowie zobaczyłem w 
pełni postać Pana Młodego". 

Przy pominam, że Zapolska również krytykowała 

doś ć o~ . ro Zawierskiego („Dlaczego nikt nie poinfor 
mował pana Zawierskiego, jak zrozumieć i odczuć po
winien - Pana Młodego?"), a chwaliła Nowackiego 
(„Pan Nowacki miał trudną rolę Pana Młodego. Wziął 
ją z tempe,ramentem i nerwowo, .i dobrze zrobił"). 

Późn iej s i wybitniejsi odtwórcy tej roli - Osterwa i 
Jerzy Leszczyi1ski - mimo odmiennych warunkó w 
zewn ę trznych i ,;wewnętrznych" kontynuowali chyb.a 
ujęci e Nowackiego. Lorentowicz chwalił Osterwę za 
żywość i werwę, ale zarzucał mu, że „mówił zbyt pos
piesznie i groteskował zanadt<0". Kry.tyk na pewno 
wyobrażał sobie Pana Młodego jako postać bardziej 
„serio". Leszczyz'iski :nie odznaczał -się „małą, zasuszo
ną, typa.wo zdechlakowatą posturą mieszczucha", w1ęc 
może dlatego, aby przydać sobie pożądanego charak
teru, zakładał cwikier. Płynna, szybka, potoczysta 
wymowa była uważana za cechę w tej roli koniecz
ną . Wróćmy do Ryszkowskiego. „Poetę (we Lwow ie) 
grał Michał Tarasiewicz i grał go dużo lepiej niż Pa
włowski (w Krakowie) . W ogó1e z ról, w których wi
działem Tarasiewicza, Poeta - był chyba najlep;; ;l ą ! 
Po s tać poety we Lwo\\llie miała - jak ·się to mówi -

pełne rum1ence życia. Tarasiewicz w myśl jakby in
formacji Wyspiańskiego akcentował logicznie. Umiał 

wydobyć intelekt Poety i jego salonowe »bawidam
stwo«, schyłkowość dobrze zaznaczoną w scenie 2 2 

zjawą Czarnego Rycerza, ciążącego przemożnie nad 
typowym findesieclis tą, słabeuszem. Kró tko, Tarasie
wicz przekonał mnie swym Poetą". 

Tarasiewicza chwaliła także Za.polska. Charaktery
s tyka podana przez Ryszkowskiego mówi wyraźnie, 

czego żądano od poety. Schyłkowość, .inteligencja, sła
bość, „Bawidamstwo". Nie każdy na s tępca r eprezento
wał wszystko, ale brak któregokolwiek elementu po
czytywano za mankament. 

Jak wiadomo Mielewski stworzył Jaśka, który był 

wzorem dla wielu. 
„Mielewskiiemu nie przeszkodziła jego ni ec; »z 

lwowska« śpiewność zagrać Jaśk a znakomicie. Mie
lewski grywał ·role charakterystyczne bardzo zdolnie, 
bo to był w ogóle aktor o szerokim zak re sie talentu. 
Toteż niczego nie uronił z charakteru młodego, jur
nego parobozaka. Wzrostu smukłego , zgrabny, dobne 
zbudowany, wysoki. Jedno z oczu miał dość wydatnie 
zezowate. Nauczył się jednak tak oczami operować, 

że jego zez nie raził, nie rzucał s ię w oczy widza. 
Między krytykującymi sztukę już podczas czytanej 
próby - pamiętam - Mielewskigeo nie było. Czyżby 
miał inne zdanie o sztuce, nie kpiące, nie kąśliwe? 

- nie wiem na pewno, na pewno jednak wiem, że 

roli nie lekceważył, a Wyspieńskiego z kątów nic 
wyciągał, by go o informację zanudzać" . (Ryszkowski 
czy.ni tu aluzję do znanej rozmowy Wyspiańskiego z 
Pawłowskim , któremu il1agabywany o wyjaśnienia au
tor kazał: „logicznie akcentować" tekst.) Dalej o Mie
lewskim: Ten typowo intuicyjny aktor odczuwał w mi g 
autora, akcentował bez analizy zadziwiająco I og i cz
n ie (czego żądał Wyspiański w rozmowie z Pawłow
skim) i umiał dawać wpros t zadziwiające akcenty ar
tystyczne. Jakiż, pamiętam, miły, jaki rycerski był 

Mielewskiego Jasiek w szóstej scenie I-go aktu. (.„) 

Niezrównianie świetnie mówdł te kwestie Mielewski. 
Tu wyładowała się wspomniana rycerskoś ć. » dżentel

mener<ia« dzrlarskiego pierwszego drużby weselnego" 
(Chodzi tu Ryszkowskiemu o sceny z Haneczką) „N ie 
bywale dużo jest wyrazu w śpiewie Jaśka. Dał ten 
wyraz Mielewski, jak się to mówi , w stu procentach, 
(. .. ) Zdarzyło mi się później ujrzeć w roli Jaśka 
Roma·na. Gdy zestawiałem a·rcykreację tych dwóch 
mistrzów polskiej sztukJ scenicznej, każdy z nich z 
osobna błyszczał swoistym światłem wielkiego talen
tu. Kiedy teraz przy.pomicnam sobie ich w dużym 

przecie »dys tansie « m:inionych lat, muszę obydwóe'.h 
chwa1Lić . Odróżniam bezstronnie, że Roman był bliż

szy folklo·rn, był bardziej chłopem, lecz Mielewski był 
bardziej rycerski. Różnica warunków zewnętrznych 

musiała zaważyć , ani jednemu, a.ni drugiemu nie 
przeszkodziła w wyrazistości postaci. A u obydwóch 
zakoz'iczenie sztuki dyszało tragiczną grozą!" 



Obie kreacje miały kontynuatorów. Grywano Jaśka 
mniej j bardziej z chłopska. Często nawet drugorzęd
ni akto·rzy osiągali w tej roli sukcesy. Do pierwo
vvzorów chyba mało który co dodawał. 

St. Wyspiański „Wesele" 
Teatr „ Wybrzeże", Gdańsk I.948 
Reż. I. Gall 
Sc ena zbiorowa. 

Natomiast Czepca Grywali najsłynniejsi: Fremkiel, 
Zelwerowi cz. 
Pamiętnikarz ceni bardzo Kota.rbiń.skiego. 

„ Kotarbiński miał wiele danych do dobreg o zagra
nia roli. Bo i posturę, choć nie był »olbrzymi pod 
powałę« ( ... ) miał i tę godność, i to wz.ięcie podziwia
ne w Czepcu przez Gospodarza. Słowem, zewnętrznie 
było dobrze i wnętrze odtworzył Kotarbiń ski z tem
peramentem, animuszem, żarem itd. (. _) Porównanie 
Czepca Kotarb.ińskiego z innymi później przeze mnie 
oglądanymi i słyszanymd Czepcami podkreśliło w 
moim mniemaniu uznanie całkowite, jakie odczułem 
dla Kotarbiń skiego po prapremierze krakowskiej. 
Okazuje się, że nie bylem ryzykantem. A widziałem 
zaraz po Krakowi e lwowskiego Czepca Jaworskiego
-Wernera, wybitnie słabszego niiż Czepiec krakov.;ski. 
Potem g·ralem z Zelwerowiczem Czepcem i z Rylem 
Franciszkiem". Notuje dalej Ryszkowski kilka aneg
dot o słynnych przejęzyczeniach Kotarbińskiego, także 
w roH Czepca. 

Mimochodem zaznaczę, że Zapolska, która znała 

Czepca lwowskiego i pisała o n.im dobrze, obejrza.wszy 
Kota·rbińskiego była ro<Zczarowana. Proponowała w re
cenzji („Ilustracja polska", 1902), aby rolę tę powie
rzyć Zelwerowiczowi, a Kota•rbińskiemu dać r.olę 

Wernyh<Jry, którego już nie grał l{[Jake-Zawadzki. 
„Dopiero w Krakowie zacząłem cenić Sosnowskiego, 
a zwłaszcza po zagraniu Dziennikarz.a. (. .. ) Miał przy
ciężkość ruchów, lekkie zgarbienie, jakby za długie 

ręce. Grę twarzy pra.wdopodobnie po fatalnej dla ak
tora stracie oka był zmuszony przy stosować do ma.rt
\\•oty szklanej jednego oka. Nie znaczy to, by każdy 
widz spostrzegł ten brak oka. Oko, ch-0ć szklane, ru
szało się pos-połu z drugim ok-iem zdrowym i widzą
cym, było dobrane kolorem, wielkością i dopiern do-

~tani~ław WY~~iań~ki 

Wf~f lf 
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brze wtajemniczony mógł coś zauwazyc. ( ... ) Przy
ciężkość ogó·lna ruchów czyli t zw. gestykulacji u Sos
nowskiego zbiegała się z przyciężką mimiką tworząc 

sp ecy ficzną cechę jego gry. Nie wykluczało to jednak 
sympatyczności męskiej sy<lwety. Ta sympatyczność, 

ten niedbały męski wdzięk » brylował « właśnie w 
Dziennikarzu Sosnowskiego. Tym więcej, że jeden tyl
ko Dziennikarz całego zespołu gości inteligentów pa
radu je w le j chłopsk iej chałupie we fraku. Są aktorzy 
um iej ący frak » nos i ć « i nie umie j ą c y. Typowym był 

Roman. Trudno było wyobraz i ć go sobie w salonie i 
we fr a ku. 1 ' ie umi ał. Sosnowski zaś posiadał w wiel
kim s topniu umiejętność 111oszenia fraka. W Dzienni
ka(["ZU ów frak bardzo. był mu do twarzy". W scenie 
ze Stańczykiem - notuje Ryszkowski - „czuł-0 5 ię 

walor głębi przeżyć Dziennikarza, palący ból i palący 
wstyd za siebie i farnych". Przypominam, że właśnie 

o.wa .głębia przeżyć u Sosnowskiego nie podobała się 

Zapolskie j. Inaczej pojmowała tę ·postać. Widziała w 
Dzien.nikarzu pły tkiego nerwowca. 

Dziennikarz w -ogóle był kwestią sporną. Począt

kowo grano go z reguły jako pos tać głęboko tragicz
ną, potem częściej traktowano go satyrycznie, łącząc 

z PO€tą i Panem Młodym w jedną galerię figur (por. 

Boy-Zeleński, „Ludzie żywi"). 

W pamięci wielu przechował s ię Sosnowski jako 
najwybitniejszy odtwórca tej postaci. Ani Stępowski 
(l!H5), ani Maszyń s ki (1923) nie potrafili przekonać 

widzów i kolegów. 
O Stańczyku Kamińskiego pisano bardzo dużo . 

Ostatnio poświędł mu dłuższy ustęp Grzymała-Sied

lecki (U kolebki „Wesela"). Ciekawe, że Ryszkowski 
ocenia rzecz chłodno. M-0że dlatego, że - jak pisze 
- sam interesował się tą rolą. „ Zacznę od pochwał. 
Wprost niedoścignione było u Kamiń skiego ucharak
teryzowanie się i rpozowanfo w wielkim Matejkowo
-Wys-piańskim błaźnie. Oczywiście, błazeński kostium 
uszyty ści śle podlug obrazu Matejki znakomicie do
pełniał podobieństwa . Słowem, zewnętrznie Kamiński 

był arcydoskonały . Gorzej, zdaje mi s ię było z wnę
trzem roli. (. „) Kamiń skiemu , znakomi1emu, jednemu z 
najlepszych naszych aktorów charakterystycznych bra
kowało »głębi« dramatycznej, brakowało owego szla
chetnego pato-su i niea.dłącz..nego z nim głębokiego i 
szerokiego oddechu. (. .. ) Słyszę jakby jeszcze manie
ry czność głosową Kamińsk iego .przeszkadzającą mu w 
uwydatnieniu dramatu tej „osoby dramatu«, a. je go 
wyże, wysokie tony głosu w końcowym: ».to boli« 
brzmią nie właściwie. („.) Inna rzecz, że gdy w następ

nym sezonie zabrakło Kamińskiego, zaangażowanego 

na stałe do Lwowa, i gdy w jego zastępstwie objął 

rolę Przybyłowicz, >»przeosobliwie«, położył Stańczyka 

»na pysk«, jak się mówiło w gwarze aktorskiej". Rów
nież nie podobał mu się Stańczyk lwowski . 

„Wysocki w Stańczyku na ogół mi s ię nie podobał . 

S z,wapkował w porównaniu z Karrnińskim wygląd zew
nętrzny i pozowanie. A zdawało mi się, że głosowo i 



wewnętrznie stać było Wysockiego na lepszego Stań
czyka . Jednak potem w dużo lal później miałem na 
sobie samym doznać »klapy«, klęski złej mojej gry, 
właśnie w Stańczyku". 

St. Wyspiański „Wese!e" 
Teatr „Wybrzeże" Gdańsk 1960 

Reż. I. Goliński 
Upiór - A. Jurasz 
Dziad - G. Trzywdar-Rakowski 

Przybyłowicz, o którym tak ostro wyraża się pa
miętnikarz, miał swoich zwolenników. Znana karyka
tura Frycza (świeżo reprodukowana w „Pamiętniku 
Teatralnym'', 1954, z. 1) była wedle Ryszkowskiego 
protestem przedw opuszczeniu Krakowa przez Ka
miń skiego, a więc atakiem na dyrekcję teatru: 
oto jaki wam pozostał Stańczyk! -

Ale czy to prawda? Zapolska o kreacji P.rzybyło
wkza pisała z entuzjazmem. Tak czy inaczej, zdaje 
się pewne, że potomności przekazano Stańczyka prze
de wszystkim w ujęciu Kamińskiego. 

Podobnie stało się z Wernyhorą Knake-Zawadzkie
go, którego, zgodnie z tradycją, nikt nie przewyższył. 
Niedawno wspomniał tę kreację Antoni Euzebiusz 
Balicki („Listy z teatru" nr 6, 1946). 

„Zawadzki miał idealne warunki na »Pana Dziada« 
Wernyhorę. Bo i postu:rę, i oczy wyraziste, i głos 
męski, dźwięczny, rozlewny, no i... talent aktorski. 
Wernyhora Zawadzkiego - nie dlatego, że było to 
moje pierwsze wrażenie, ale dlateg.o, że spokojnie 
obecrnie po latach, przypomniawszy sobie wszystkich 
oglądanych i słuchanych Wernyhorów, a był ich le
gion - stwierdzam, że był naj1epszy , Mógł nie rozu
mieć co mówi mówił jednak z fascynującą mocą sł-o
wa . ~l'atego w'spomniałem, iż mógł nie rozumieć sł6w 
roli, bo na próbie plótł trzy po trzy, mówiąc: »ten -
tu« - zamiast »tętentu « . Ale z aktorami, zwłaszcza z 

utalentowanymi »intucyjniakam1«, zdarzało się niejed
nokrotnie, że mówił, akcen lował logicmiej , jakby ro
zumiał lepiej od uniwer :;y s teckiego profesora litera 
tury", Natomiast o lwowskiej hreaCJt znajduj "rny la
k·oniczną opinię: „Słabym Wernyhorą by ł Chmieliński. 

Brakło mu w zrostu, hrakło głosu, brakło wyrazu". 

Tak os tro osądzono jednego z na jgłośniejszych ak
torów tego okresu. Przechowała się wieść, że upiora 
grał wstrząsająco na premierze d r ugorzęd.ny aktor 
(·pó źniej legendarna posta ć k·rakowskiego teatru „Pu
chała"). Obszerną znajdujemy o nim wzmiankę. 

„Upiora k r eował wprost ge nialnie Puchalski. (.„) 
Nie wysoki, krępy, z wi elką głową ły s awą, jakby bez 
szyi , k tóra była wciśnięta w r amiona, z twarzą dosło
w nie kwadratową, wyłupiastymi ciemnymi oczyma, z 
głosem niskim basa »profunda«, grzm i<1 cym jakby z 
beczki, po iadał Puchalski idealne warunki na Upio
ra-Szelę. Z powodu mroku bł<; ki tn <>go na se nic Pu
chalski pnerysowywał charakteryzację, ale dobrz e 
podkreślała ona potworność w1 zj1 „. „Boso, w łachach 

zgrzeb nej ko·szuli, w podartej sukmanie, wszystko 
zb roczone krwią przeobficie". Wiadomo, że nie podo
bała się na p remierze Siemaszko wa jako Panna Mło 

da. Recenzent Przeg!ądu Polskiego z a rzucał jej 
p rzesadę i zby tnią śmiałoś ć w roli naiwnej wiej skiej 
d ziewczyny. 

Podobnie pi sze pamiętnikarz: 
„Panna Młoda nie była rol ą dla Sic maszko wc>j 

s ·e maszkowa miała już t a sobą tryu mf y Szalonej 
.J ulk i w W sieci Kisielew sk iego, Młynarki w Zacza
rowanym kole Rydla i właśnie dlatego aktorka try
umfu jąca w tamtych rolach nie była w stanie zagrać 

Panny Młodej, o której w I-wszym akcie (scenie 8) 
K.< ią dz (z wany w prapremierze Hilarym, występujący 
niejako pod pseudonimem Hilarego) mówił: »Naiwne 
to i niewinne!« - Jakże więc aktorka, tryumfatorka 
w Młynarce mogła być »naiwna i nie winna«? („.) Gd y
by BrzybJiko była mniej naiwna i roli Panny Młodej 
n ic odrzuciła, to z pewnością zagrałaby ją dobrze.„" 
Przybyłka-Potocka występowała w niej z powodze
ni em potem (jeszcze w 1923 .r . w Warsza wie). 

Mimo zarzutów stawianych Siemaszkowej grywan o 
tę rolę czę s to w to nie zamaszystej dziewuchy wiej
skiej. Osterwa szukał farnych rozwiązań, idąc za plo t 
ką krakowską i modelem Wyspiań s kiego obsadz ił w 
tej r o-li aktorkę o delikatnym wyrazie i drobnych, 
prawie filigranowych kształtach. 
Sławę uzyskały ob.ie Rachele. 
„Pierwszą Rachelą na scenie polskiej była młoda. 

początkująca aktorka, Helena Su.lima, o nazwisku ro
dowym Gottowt. (.„) Rola Racheli była - śmiało to 
na1piszę - jej rolą szczytową. Bo tak się złożyło, że 

właśnie wady » poszły« na zalety. Główną wadą Sulimy 
była sztuczność manieryczna i że ta.k się wyrażę »mi
noderyjna« jej dykcja. I właśnie - powtarzam -
owa sztuczność, manieryczna emfaza mówienia dziw
ni e dob.rze dopasowała się do Weseiowej Racheli . (.„) 



Sulima miała "bajeczne oczy wschodu«, oczy przy
po :n inające oczy antylopy czy gazeli, w ciemnej opra
wie rzęs i brwi. Nos zgrabnie narysowany a lekko 
gar ba ty, podłużny owal twarzy, dobrze narysowane 
us ta i obfite ciemne wł sy, które uczesane „a, la Bo
ticelli« czy może także jak u sławnej kochanki bar
dzo obficie brodatego starca Leopolda III, króla bel
gij skiego, tancerki Cleo de Mero{ie, wszystko składa
ło s · ę wraz ze smukłością zgrabnej figury i niekłama
ną młodością na fantastycznie fascynującą postać sce-
111iczną. („.) We Lwowie Sol-ska Irena była Rachelą. 

Była to subtelna, >>stylizowana«, doskonała jej krea
cja. I Solskiej, trochę podobnie jak Sulimie, jej wro
dzona manieryczność szła na zalety roli. Ale !różnica 
była w artystycznej świadomości, w opanowaniu 
szc zegółów roli, gdy u Sulimy było to szcześliwym 

przypadkiem. Solska umiała s.ię dobrze charakteryzo
wać, także zrobiła py szną maskę twarzy Racheli. z 
kobiecych postaci Wesela lwowskiego Rachela Solskiej 
»brylowała«". 

Jeszcze parę szczegółów o rolach drobniejszych. 
„Senowska miała dobre warunki zewnęt<rzne i wew

nętrzne na Gospodynię. Była to kobieta nie pierwszej 
młodości, przystojna, cieli·sta, czyli tzw. z tuszą - mia
ła miły, niski głos a'ltowy, nie krzykliwy. Godnie i 
urodziwie wyglądała. W bogatym kaftanie-gorseC'ie 
kTakow·skich wi śniaczek, z ty;pową kolorową chustką 
na głowie, z tzw. chorągiewką i trójkątnym końcem 
chustki zwisającym z tyłu głowy". 

„Walewska, grająca Marysię, siostrę Panny Młodej 
(„.) miała usprawiedliwioną opinię sł-abej aktorki. Po
stawna blondynka, przystojna, o niebieskich oczach, 
bardzo kobieca, ale bez temperamentu aktorskiego. 
Tymczasem zg>0ła niespodziewanie zagrała Mary-się do
brze, a nawet lepiej niż dobrze, nieprzeciętnie. (.„)" 

Nie podobało s ię Ryszkowskiemu krakowskie zesta
wienie Kliminy z Radczynią. „Obfita w ciało" Woj
nowska i niepozorn a Wolska. Wolał zesta\.vi~nie lwow
skie: szczupła Got;tyńska wobec „frontowej niewia
sty" RoHerowej. 

Chwali Nosa w interpretacji Walewskiego. „Był 

groteskowy gołowąs młodzieńczy i mfał <pasję pijacką 
i wnętrzną głębię bólów pijackich". Często grywano 
Nosa także i „na s taro", więc wzór krakowski prze
szedł do t·r a dycji. Notuje dalej pilny kronikarz, że 

pier wsza K asia , owa druhna „w sobie szyr·sa", wcale 
nie była „szyrsa", grała ją aktorska szczuplutka, smu
kła, a nem iczna (Sokoliczówna). 

Zach w·yca się Żydem Przybyłov.ricza, którego znacz
nie wyżej stawia od lwowskiego Feldmana. Ten po
dobno silnie przesadzał w żydowskiej wymowie. Pad
kreśla słabość innych wykonawców, poza Czechow
ską - Haineczką i Stępowskim - Dziadem. Podaje 
wre,zcie szczegóły kostiumowe. Na przykład kostium 
Chochoła. „Takiego kostiumu jeszcze krawcy teatral
ni nie szyli. Składał się ów kostium chyba z dwóch 
części: jedną był jakby długachny, zakrywająca nogi 

,. 

żupan z rękawami, ze zgrzebnego płótna szarego, na
szytego wzdłuż żdźblami słomy . Drugą częścią kostiu
mu była jakby peleryna z wyso ko spiczastą kapuzą 

na głowie, poszyta gęsto wzdłuż znowu źdźbłami sło

my. („.) Popławski nie spodziewał się, że tak dlugo 
i tak wiele razy będzie grał Chochoła. Że wzdychał 

do tego, by się roli pozbyć, dowodem tego było, że 

gdy w następnym sezonie zaangażowano An to niego 
Bednanczyka, po Popławskim Bednanczyk g'rał Cho
choła". Kostium tak opisany trwał długo. Trzeba by
ło czekać na Osterwę i Galla, aby kształty podobne 
do chochołów na krakowskich plantach, które malo
wał Wyspiański, zawędrowały na .; c e nę. 
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Wchodząc w drobiazgowe szcz egóły przyszłości, nie 
chcę zapominać o rzeczach generalnych. Z dostępnych 
materi a łów, choć z trudem, przecież da s,ię wyczytać, 

że satyryczno-polemiczny soos Wesela schodził coraz 
wyra źniej na da'lszy plan, a na czoło wysuwała się 

uogólniona myśl patriotyczna. Utwór wystawiono co
raz wyraźniej jako dramat niemocy narodowej, poza 
c zasem i przes trzooią, a nie jako pamflet umiejsco
wiony i mimo ogólniejszych założeń - osobisty. Spo
śród pienv-zych krytyków Wesela jedyny bodaj 
Andrzej Niemojewski zwirócił uwagę na związki, Mó
re łączą ten utwór ze starą komedią attycką. Nieco 
szerze j rozwinął tę kwestię Tadeusz Sinko, wskazu
jąc wyraźnie na Arystofanesa jako na twórcę formy 
t ea tralne j za stosowanej przez Wyspiafrskiego. „Ana
lo.gia Wesela ze starą komedią sięga głębiej. Jak ona, 
jest to bowiem udramatyzowana satyra polityczna, 
doprowadzająca przez kairykaturalny hiperbolizm pew
ną ideologię i akc j ę polityczną (np. chłopomaństwo li
czące na gotowość ludu do powstania) do absurdu. Że 
w tej p olitycznej walce przychodzi do głosu także naj
szczer-za , najdelika tniejsza poezja, to znowu łączy 

obu poetów". (Sinko, Literatura grecka, T.I, cz. 2), 
Ot.ó ż łączność ta, jak się zdaje, nigdy nie była 

uwzględniana przez inscenizatorów, mimo że w teatrze 
krakow skim tradycje arystofanejskie istniały. Prze
cież na parę lat przed Weselem wys tawił Pawlikowski 
Lizystratę w przeróbce Koźm i a na (1895). 

Współczesnym - rzucały się w oczy przede wszyst
kim związki Wesela z polskim dramatem romantycz
nym, chciano widzieć w Wyspiańskim następcę ro
ma ntycznej Trójcy, uznać nowego wieszcza. A prze
cież i dramaty romantyków rozumiano wtedy jedno
str on nie. Wczytywano się w ustępy, które zawierały 

proroc twa zmartwychwstania, o Mickiewiczowskich 
dwóch czwórkach pisano prawie tyle, co o całych 

Dziadac h, natomia,t zrośnięta z przeszłością wymowa 
poUtyczna tych utworów interesowała mniej. Tak też 
poczęto traktować Wesele. Dla szerokiej publiczności 

przed pierwszą wojną był to w pierwszym rzędzie 

dramat o zmartwychwstaniu Polski, a jego treść sa-



tyryczna, zawiła i pełna zagadek, .poz,ostawała jedy
nie jako niepokojące tło. 

Z każdym rokiem rzecz zastygała w kamień czy, 
jak kto woli, w brąz. Komedia przekształciła się w 
tragedię. Ek·sperymenty, podejmowane w okresie dwu-
dziestolecia, nieliczne i raczej nie udane, 
ły tego procesu odwrócić. Zapewne ze 
spektaklów Wesela premiera krakowska 
sunkovvo najwięcej ary stofanej skiej poezji. 

nie zdoła
wszystkich 
miała sto-

Dziś, kiedy spokojnie, bez emocji i przesądu, pa
trzymy na twórcZQŚĆ Wyspiań sk iego , ów związek z 
wielkim satyrykiem daleko bardziej zamierzchłej epo
ki - staje się widoczny coraz lepiej. Rozprawa z 
kręgiem krakowskich Eurypidesów, Sokratesów i 
Kleonów, jej założenia ideowe i kształt sceniczny wy
glądają jaśniej i zawiera ją mniej zagadek, jeśli na 
nie spojrzeć nie jako na dramat neoromantyczny, lecz 
jako na neoarystofanejską komedię. 

Czy nie czas, aby z tych spostrzeżeń wyciągnąć tak
że ko nsekwencj e teatralne? 

Jerzy Kreczmar 

~fl~~omniim~, ie ... 
W esele zaczął pisać Wyspiański wkrótce po ślubie 

Lucjana Rydla, tan. jeszcze w Ustopadzie 1900 r. Sce
ny powstawały w różne j kolejności. Pr acę nad cało

ścią ukończył poeta w połowie lutego 1901 r. 
Niemal natychmiast sztuka weszła do repertuaru 

teatralnego: 16 lutego Wyspiański czytał tekst ów
czesnemu dyrektorowi teatru - Józefowi Kotarbiń

skiemu; do końca lutego była gotowa kop ia te atral
na; pierwsza próba czytana odbyła się 4 marca, pre
miera - 16 ma.rea 1901 r . 

Na os tateczmym kształcie Wesela zaważyła chrono
logia jego losów. W trakcie dyskusji, .prób i opraco
wania reżyserskiego tekst dramatu ulegał pewnym 
przeobrażeniom . Tak samo w opisie dekoracji odtwo
rzył Wyspiański obraz sceny, ustalony w toku prem ie 
rowych przygotowań, a w obszernych uwagach sce
nicznych w końcowych partiach sztuki utrwalił wra
żenia, jakich doznał ngląd.ając realizację teatralną 

własnego dzieła. 

30 marca 1901 r. pojawiły się w warszawskiej 
Prawdzie (nr 13) zni ekształcone skreśleniami reży

serskimi i cenzuralnymi dwa fragmenty Wesela z II 
aktu (scena 7: Dziennikarz - Stańczyk, i scena 8: 
Poeta - Czarny Rycerz). 

W półtora miesiąca po prapremierze krakowskiej 
(a niespełna miesiąc przed premierą lwowską - 24 
maja 1901), dopiero na przełomie kwietnia i maja 
1901, ukazało się Wesele drukiem. Mimo .przeobrażeń , 

jakie .przechodził pierwotll1y tekst w zetknięciu ze 
sceną, a co autor uwzględnił przygotowując utwór do 

druku - główny trzon dramatu w kolejnych redak
cjach nie doznał zmian. 

Za życia autora Wesele osiągnęło 3 wydania; drugie 
ukazało się już w lipcu 1901, trn~de - w 1903, nie 
przynosząc już istot·nych zmian. 

Akcja Wesela odbywa się w Bronowic.ach Małych, 

w si podkrakowskiej, podczas wesela przyjaciela Sta
ni sława Wyspiańskiego - Lucjaaa Rydla (1870-1918), 
które zain·spirowało poetę do napisania dram.atu . ślub 
Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną (1883-1936), c6rką 
chłopa z Bronowic Małych , odbył się w Krakowie 20 
lis to.pada 1900 r„ a huczne wesele, k·tóre trwało parę 
dni, w dworku o·żenion ego z s i os trą paniny młodej 

Włodzimierza Tetmajera i są s iadującej z dworkiem 
chacie je j ro•dziców. Na wesele byli za.proszeni krewni 
i przyjaciele Rydla i Tetmajera - „goście z miasta" 
- między innymi Wys•piański, o.raz prawie cała wieś. 
Wyspiański, „ ... szczelnie zapięty w swój czamy tu

żurek, stał całą noc oparty o futrynę drzwi, patrząc 
swoimi stalo'.Vymi, ·niesamowitymi. oczyma. Obok 
wrzało weselisko, huczały itańce, a tu do tej izby raz 
po raz wchodził'o po pa·rę osób , raz po raz dolatywał 
jego uszu strzęp rozmowy. I tam ujrzał i usłysza ł swo
ją sz.tukę" (Tadeusz Boy-Żeleński Plotka o „Weselu" 
Wyspiańskiego , Flirt z Melpomeną , Wieczór czw arty, 
Warszawa 1924 s. 53). 

Wielu spośród uczestników w esela Rydla stało się 
pierwowzorami bohaterów dramatu. W jego wers ji rę
kopiśmiennej postacie realne no s iły przeważnie auten
tyczne imiona lub nazwiska. Postaci literackich We 
sela nie należy jednak zbyt ściśle identyfikować z ich 
pierwowzorami - w.skazanymi w niniej szym komen
tarzu. - gdyż Wyspiański nie tyle ich sportretował, 
co uzył .pewnych ich ry sów do uk.~z tałtowania arty
s.tycznej fikcji. 

Cze Piec Błażej - wuj Jadwigi Mikołajczykówny . 

staros ta na weselu Rydl·a, ówczes·ny pi sarz gminy 
w Br-0niowicach; zmarł w 1934 r. 

Dziennik ar z - Rudolf Starzewski (1870- 1920), 
dziennikarz, kolega uniwersys tecki Wyspiańskiego, od 
1893 wspótpracownik, w latach 1901- 1920 redaktor 
naczelny stańczykowski ego Czasu, g dzie zamiesz
czał artykuły polityczme i recenzje teatralne. 

Zosi a - Zofia Pareń s ka, córka znakomitGgo le
karza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i pry
mariu sza szpitala św. Łazarza; póżnicj wy szła za mąż 
za Tadeu-sza Żeleńskiego. Zmarła w 1956 r . 

Radczyni - Antonina Domańska (1853-1 917), 
z domu Kremerówna, stryjeczna siostra matki Ry dla; 
auto·rka powieści dla młodzieży. Mąż jej był lekarzem, 
profesorem Uniwersytetu .Jagiellońskiego i radcą 
miejskim. 

Ha n e cz k a - Arma Rydlówna, sio·stra Lucjana, 
Rydla; Zmarł.a w 1969 r. 

K 1 im i n a - gos-podyni z Bronowic Małych, postać 
autentyczna. 

Ka spe r - Kasper Czepiec, krewny Błażeja Czep-



ca, później szy gospodarz w Bronowicach Małych, 

zmarł w 1961 r. 

Ja s iek - Jan Mikołajc zyk , bra.t Jadwigi, później
szy gosp0odarz w Bronowicach Małych, zmarł w 1957 r. 

P o eta - Kazimic ·z Przerwa-Tetm ajer (1865-1940), 

czołowy poeta Młodej Polski. Niezwykle popularny w 
drugiej połowie lat dziewięćd ziesiątych XIX w. 

Mary n a - Maria Pareń ska, s tarsza siostra Zofii. 

Ż y d - Hersz Singer, karc z.mar z z Bronowic Ma
ły c h. 

Rach e 1 - Józefa (Pepa) Singer (1881-1955), c-ó ~
ka bronowick·iego k a rczmarza . 

G o - pod a r z - Włodzimierz Tetm ajer (1862-
1923) , przy rodni brat poety , m ala rz i pisarz. Dłuższy 

czas prz bywał na tu di ach za g ranicą, w 1890 r. oże
nił się z chł0ipką Anną Mikołajczykówną i osiadł w 
Bro nowicach Małych. Współzałożyci el i działacz PSL; 
w la tach 1911- 1918 był po łem s t ronnictwa ludowego 
;::iem.i krakow.-; kiej do pa rla mentu aus tr iackiego. 

Ojciec -- Jacek Mikołajczyk, gospo-darz z Brono
wi c Małych, ojciec An n y, Marii , Jad w igi, .Jana i Ja
kuba ; zma·rł w 1907 r . 

Go s pody n i - A n.na z Mik ołajczyków, najstar sza 
~ iost.ra Mari.i i Jadwigi, żona Włodzimierza Tetmajera; 
ZJmarła w B.ro•nowicach w 1954 r. 

T s i a - .Jadwiga, naj s tarsza córka Włodzimierza i 
Anny Tetmajerów. 

Mary s i a - Maria z Mikołajczyków, siostra An
ny i .Jadwigi, była zaręczona z młodym malarzem 
Ludwikiem de Laveaux (1869-1894; uczeń Jana Ma
te jki, k >1;tałcił się nas.tępnie w Monachium i w Pary
żu, gdzie z.marł na gruźlicę. W Weselu ukazuje się 

Marysi jako Widmo); po jego śmierci wyszła za mąż 
za chłopa bronowickiego Wojciecha Susuła . Zmarła 

w 1924 r. Najładniejsza z siósbr, była wielokrotnie ma
lowana przez znany ch malarzy. 

W oj tek Wojciech Sus uł, chłop z Bronowic 
Małych, mąż Marii Mikołajczykówny. 

N o s - pierwowzorem Nos.a ma być, zdaniem Boya, 
malarz Tadeusz Noc;kowski (1876-1932 )albo kombina
cja t e g oż z malarzem Stanisławem Czajkowskir:1 (1878 
-1954). 

Kub a - Jakub Mikołajczyk, brat .Jadwigi. 
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Teresa Podoska 
(Objaśnienia do „Wesela" 

St . Wyspiańskiego 
Kraków 1973). 

Rydel wybrał s.ię do Wy s.piań s kiego chcąc aby ten 
świadkował przy jego ślubie. Al e jak to zaproszenie 
wyglądało i co mu mówił - nie wiemy. Możliwe, że 

chciał od Wyspiańskiego tylko uczestnictwa w akcie 
ślubu, w cha.rak-terze niejako oficjalnym, a nie za
pra szał go na wesele, alb-0 zaprasz.ał go bez żony? 

W każdym razie Wyspiaóski mocno się zdenerwo
wał i napisał w dniu 18.XI.1900 .. r. list, ale jaki list! 
Przede v.rszystkim już samo odezwam:ie się do tak 
serdecznego przyj aciela d.rwiącyim tonem: „Szanow ny 
Panie Lucjanie", jest co najmniej dziwne: „S zanow ny 
Panie Lucjanie! odm a-U.nam ci .świadkowania w ko
ściele przy twoim ślub i e; wczorajsze zachowanie s ię 

Twoje pomijając zupe łnie wszelkie najskromniejsze 
nawet wymagania hiszpańskiego ceremonial·u zapro
sin, jaki w całej Po ls ce pan ii je, - iiwalnia mię w 
ziipelności od ucz ynienia zadość pro.śbie Twojej, ty m 
bardziej , że żadnego kłopntu mi e ć nie będziesz, gdyż 

możeż sobie w i ąć kogokolw iek , kogo potem na we
sele n ie zaprosisz. 

S tanisław Wyspiai1ski". 

Tyle list i •nic więcej. Doś ć na tym, że po tych iście 

dramal~' cz nych przejściac h (a chyba i nas tępne ro z
mo·wy miały gwałtowny charakter) Wyspiański razem 
z Błażej em Czepcem w kościele Mariackim Rydlowi 
świadkował.„ Ale czy to przedślubne nieporozumienie 
ni e miało wpływu na os tre słowa dramatu i drwiny 
z„.„ młodych ? 

Przedruk z książki J. Duży ka 
„Droga do Bronowic" LSW 1972 

(s. 255-256). 

St. Wyspiański „Wesele" 
Teatr „Wybrzeże" Gdańsk 1960 

Reż. J. Goliński 
Scena zbiorowa, na pierwszym planie 
Gospodarz - T. Gwiazdowski 
Panna Młoda - T. Lassota 



Kalimien WJ~a o „We~etu" 
... Wątek wizyjny We sela jest pod każdym względem 

tradycyj>ny. Jest nim za równo, jeżeli chodzi o cha
rakter użylych składników symboldcznych, jak przede 
wszystkim na skutek ich politycznej wymowy. Sen s 
ideolo~iczy Wesela był niewątpliwie pesymis•tyczny 
i mógł wywoływać wstrząs, ale ten ws.trzą s umiesz
czony został przez poetę na linii politycznej, która 
pozwala ła sz. arpać rany, bynajmniej ,przy tym nie ra
niąc głęboko. 

Wątek wizyjny Wesela mieści w sob ie dw ie odrębne 
sp.rawy. Pierwsza z nich to charakter pojawiających 
się w dramacie zjaw oraz ich funkcja. Druga, o wiele 
doniośle j sza, to akord koi'tcowy dramatu i jego zna
czenia politycz.ne. O zjawach Wesela pisano bardz-o 
wiele. Stwierdzono ich różnoraki charakter w u.two
rze. Jest pośród nich tradycyjny upiór ludowy (wid
mo ukazujące s ię Marysi), jes t pos tać wizyjna o cha
rakterze na pó ł realn y m, bo oglądana przez k..ilka 
osób (Wernyhora) , jest dalej najbardziej symboliczno
-tajern.n iczy twór dramatu (Chochoł), ale główne „oso 
by dramatu", czyli Szela, Hetman , łtycerz Czarny, 
Stańczyk oraz do pnvnego sto.pnia Wernyhora, ist
ni eją na j zcze innych prawach wizyjności. Określił 

je sam poeta przez słowa Chochoła: 

Co się w duszy komu g,ra, 
co kito w swoich widzi snach: 
czy to grzech, 
czy to śmiech, 
czy to kapcan, czy to .pan, 
na We- le przyjdzie w tan. 

(akt II, se. 3) 

Te główne zjaw y są zalem uzewnętrznieniem ukry
wanych na codziet't marzeń i pragnień politycznych 
głównych osób spośród uczestnik&w zwykłego drama
tu. Bo każdej z nich takie ię pojawia widmo, jakie 
wypełnia tę rolę: Dziennikarzowi wzór mądrości po
li tycznej w środowisku konserwatys.tów galicyj5kich -
Stat'lczy k, Poecie wzór minisnej chwały i mocy na
·rodowej - Rycerz Czarny, Gospodarzowi tradycyjny 
wzór olidary slyczno-n.arodowego :posłannictwa i przy
wództwa - Wernyhora, Dziadowi, przedstawicielowi 
wiej ~ kiej nędzy - krwav,ry upiór Szeli. Każda też z 
„osób" okazuje >'ię albo niedorosła do noszonej w so 
bie „osoby dramatu" , albo też .przerażona jej prawdą 
właściwą (Pan Miody i H l)tman, Dziad i Szela) i tutaj. 
w tym kontra ście, rozgry wa się pierwszy krytyczno
-pesymi .- t 'Czny dramat postaw narodowych, tak zna
mienny dla całej części wizyjnej Wesela. 

Elementy wiz.jonerskie te j części dramatu są całk0-
wicie tradycyjne i li terackie. Każda ze zjaw - z 
wyjątkiem Chochoła - p os iada swoją, wskazywaną 

już po.przednio, ge.nealogię. Ale pośród tych elemen
tów rozegra ć się mają najważniejsze w zamierzeniu 

poety wydarzenia ideologiczne jego dzieła. Tymczasem 
precyzja dialogu i słowa, zwarta lakoniczność w sta 
'Nianfo pos.taci i problemu, cechująca realistyczny wą
tek Wesela, praw•ie całkowicie zanika w jego par.tiach 
wizjonerskich. Poeta daje się unieść re.kenowej lub 
zupełnie alogicznej kon-sbrukcji wy1powiedzi, -si ęga do 
proroczego patosu, ale żaden z tych sposobów nie po
w s.trzym uje kurczenia się intelektualnych i poznaw
czych treści owych wypowiedzi. 

Wystarczy przeczytać uważnie, czego właśc iwie pra
gnie Stańczyk od Dziennikarza , Wc-rnyhora od Gospo 
darza , by zdumieć się nad zupe~nie .nikłą zawartością 

tych centralnych miej sc dramatu. A .przecież na ich 
pod tawie wykuwało się niezliczoną ilość komentator
skich liczmanów, prowadziło się spory o te liczmany, 
wskazywało „przepastne głębie" tam, gdzie po prostu 
m ajduje się grząski grunt nastrojowej symboliki tea
tralnej , mający pozwolić na swobod ny rozrost kon · 
cepcji politycznych, drugorzędnych na tle prawdziwej 
dynamik.i kla sowej i his·toryc-z;nej okresu, w którym 
powstawało Wesele. 

Wizjonerska strona Wesela spełnia postula.ty teatru 
symbolicz nego i o tych związkach również wiele na
pisano. Ale symbolizm w teatrze zacierał i gasił real
ne kontury konflik,tów dramatycznych, a odrywając 

je od społecznego i klasowego podłoża, pnenosił w 
sferę sugestywnych ogóln:ików. Proces ten z całą do
bHnością występuje również w Weselu i od tej stro
ny najmniejszą pozwala rokować temu dramatowi 
trwałość. Bo jego trwałość dotychczasowa wśró d od
biorców inteligenckich , wykształconych na poetyce 
symbolizmu scenicznego, nie jest argumentem wobec 
przys·:zJości. 

Występując z .taką dobitnością, proces ów przełamu
je rórwnocześnie Wesele w sposób niełatwy do pogo
dze.n..ia z jego makomHyrn wątkiem realis-tycznym. 
Dlaczego do tego przełamania doszło, dlaczego przy 
stanawis-k·u zajmowanym przez Wy s·piańskiego dojść 

mus.iało, sprawa to inna. Odpowiedzi na nią będzie 

można udzielić dopiero, dokonawszy analizy zakończe 

nia dra matu oraz ideologicznEgo sens u zawar tego w 
tym zakończ eniu. 

Sens ten w zamia.rach poety i w realizacji symbo
licznej owych zamiarów jest satyryczno-tragiczny. 
Obłędny końcowy taniec wszystkich weselników ma 
być symbolem społeczeń stwa uśpionego w bezwładzie, 

niezdolmego do czynu, społeczeństwa, w kttórym za
gubiona została rządząca nim misja przewodinicza. 
Symbolem owej zagubionej m1sji jest złoty róg i tak 
tylko, mimo późniejszych prób podważenia tej inter
pretacji (Kucharski, Cywiński, K.W. Zawodziński), 

może być odczuwane .j w spos6'b ogólny pojmo•wane 
Wesele. 
Podkreślam mocno, że odczuwaJ1e i pojmowane w 

sposób ogólny. O to bowiem chodzi, ŻE chyba wokół 
żadnego z utworów naszej literatury nie narosło tyle 
komenrtarzy, k·tóre, raz wyszedhszy ze stanowiska, że 



mamy do czynienia z teks.tern wieszciym, w każdym 
jego szczególe, pod każdym przypadkowym zakrętem 
pióra poety doszuki'.'.rały się trecści niez.wykle głębo

kich, a precyzyjnie, na drodze dosłownego komen<t. a
rza, nie liczącego się z ogólną .poetyką utworu, dają
cych się odczytać i oznaczyć. Powstawała w iten spo
sób góra całkowicie ze sobą sprzecznych i n.ie dają

cych się uzgodnić, bo .podejmowanych w ogóle z fał

szy wego .stanowiska, ko.mentarzy. Stąd pewien krytyk 
nie zawahał się pos.tawić z całą powagą py.tania, że 

może dl•atego zagadka Wesela nie daje się rozwiązać, 

p oi1.ieważ ,;posiada styczność z tajemnicą bytu narodo
wego lub może nawet bytu ludzkiego w ogóle". (. .. ) 
(S. Szczutowski . „Nad głębiami Wesela" Kraków 1932). 

Oto, jak Jiczman komentatorski otrzymuje metafi
zycz·ny stempel. 
Zagadką w Weselu może być jedynie jego zakończe

nie, rozegral!le pomiędzy Wernyhorą, Gos.podarzern, 
złotym rogiem, zag1ub ionym przez Jaśka, i Chochołem, 
na skutek tego obejmującym władzę nad weselJ!lika
mi. Zagadka ta prostsza i skromniejsza, aniżeli za
zwyczaj się twierdzi , jeżeli -s tanowczo zejść z fałszy

wych ścieżek w jej rozwiązy·waniu. Czyli po prostu 
jeśli założyć, jak domaga się tego tekst wątku sym
bolicznego, że został on skonstruowany według zasad 
symbo'licznej poetyki .teatral•nej, że jako taki nie pod
daje się dosłownym i 'intelektualnym przekładom na 
język krytycmy, że poeta, wprowadzając poetykę 

symboliczną, pragnął, ażeby się ów tekst nie podda
wał takim przekładom. Pragnął dla celów ideologkz
nych, które jeszcze ciągle zostawiamy w zawieszeniu. 

Skoro s ię takie stanowisko zajmie, zakończenie 

Wesela posia.da tylko jeden wy.dźwięk ideologiczny. 
Ten, Móry od raz.u zrozumieli współc.ześ·ni, ten, któ
ry na swoj e konto usiłowały zapisać wszystkie kie
Turnki polHyczme, z szac unkiem przyjmując dzieło 

Wyspiań skiego. 

Dwadzieścia lat karmiono s ię frazesem, szerokim, 
roz!.!ewnym dźwięcznym, 'bo •pustym, t11ieszczerym, bo 
kłamliwym frazesem. „Poezja, lub, nowa twórczość, 
apos.tol•stwo rasy, chłopomaństwo, półpijane, półsenne, 
półkomedianckie, wie'l kie słowa, małe myśli, morali
styka pa.trio.tyczna, wszystko to kłębami oplotło ducha 
polskich klas wyższych , zahipnatyzowało go, znieru
chomiło, ułożyło w jakiś pólmar.twy, półmalowniczy 

obraz" - pisał N a przód po premierze. Ty.tul zaś arty
kułu brzmiał „Pokolenie frazesu". 

Pod bogatą symboliką i skomplikowanym wizjoner
~bwem główna spr awa Wesela, byile się nie dać sku
s ić szczegółom tego wizjoner-stwa, nie jest bynajmniej 
skomplik·owana. Tej prostocie głów1nej tezy zawdzię
cz•a .to dzieło swój roz.glos w stopniu nie mniejszym 
niż odświeżonej w sposób symboliczny roman.tycznej 
formie wieszczego dramatu. („.) 

K. Wyka „Legenda i Prawda 
Wesela" Warszawa 1950 r. 

s. 28-33 

Brygadier sceny: 
Stani:;ław Płudow s ki 

Swiatło : 

Toma sz Gewarto wski 
Zdzisław Wett 

Rekwizytor: 
Agnieszka Pionk 

Kierow.n ik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 
Andrzej Ambroziński 

Elektroakustyk: 
Edmund Orent 

Kierownik pracow,ni krawieckiej: 
R e g i •n a D a r ł a k 

Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik .pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

Kierowni'k praC'Owni tapicerskiej: 
Stanisław Włodkowski 

Kierownik .prac·owni perukarskiej: 
D a n u t a T a .r a s z k i e w i c z 

Kierownik pracowni szewskiej: 
Czesław Baranowski 

Kierownik pracowni modelatorskiej: 
Marian Kujawa 

Kierownik pr-acowni mechaniczno-ślusarskiej: 
Stanisław Parfimczyk 

Główny rekwizy.tor : 
Stefania Kujaw sk a 

Kierownicy administracyjni scen: 
St a n is ław a S tas z a k (Gdań sk) 

Halina Zemło (Sopot) 
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