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Malarz, dramaturg 
i reformator teatru wypowiadał 
się "\\T różnycl1 dziedzinach 
sztuki; 
freski, witraże, 
portrety, pejzaże, 
grafika książkowa, 
projekty wnętrz 
i mebli, 
sce11ografia, 
poez.ia liryczna, 
dramat -
wsz) stk~o to mieściło się 
w ra1n_acl1 
jego bogatej, 
wielostronnej 
twórczości. 
Artysta w pełni 
renesansowycl1 
uzdolnień, fenomen . 
mimo 
trzystu przeszło 
rozpraw krytycznych, 
które o nim . 
i1ap1sano -. . . 
wc1ąz 1eszcze 
nie zbadany. 

~:) ALICJA OKOŃSKA, STANISlAW WYSPIAŃSKI, W-WA 1975, S. 7. 



LsA VARSOVIENNE 
CHANT PATRIO' r!QI ' E 

, 

RZECZ DZl1EJE SIĘ W PIESNI 

d wieków pieśń towarzyszyła człowie
kowi w decydujących momentach jego 
życia. Wyrażała uczucia religijne i pa
triotyczne, a w chwilach zagrożenia bu
dziła poczucie narodowe i inspirowała 
do walki o wolność. Z pieśnią żołnierze 
szli w bój i bez wahania kładli swoje 

l", · życie w ofierze. 

Można byłoby mnożyć przykłady z lite
ratury i historii, które świadczą o tym, 
że pieśń w najtrudniejszych momentach 
budziła poczucie więzi narodowej i ka
zała zwykłym ludziom dokonywać czy
nów bohaterskich. 

Niezatarte wrażenie pozostawia sienkiewiczowski opis pochodu 
wojsk w bitwie pod Grunwaldem, gdzie żołnierzom towarzyszyła 
pierwsza polska pieśń bojowa „Bogurodzica"; czy też przykład 
wykorzystania uczuć patriotycznych prostego żołnierza z „Bartka 
Zwycięzcy". 

Obydwa literackie przykłady świadczą o tym, że pieśń bojowa sta
nowiła dla walczących rodzaj psychicznej ostrogi . Mogła wyzwolić 
nadspodziewaną siłę i odwagę, a ze zwykłego, nieświadomego 
celu walki żołnierza zdolna była uczynić bohatera - zwycięzcę . 
Szczególny kult dla pieśni narodowej żywiła literatura romantycz
na . J. Słowacki w słynnym dwuwierszu z „Lilli Wenedy": 
A kiedy milczy niebo - śpiewa chór, I A kiedy śpiewa chór - drży serce wroga! 

przypisuje jej moc niemal hipnotyczną: ale równocześnie brak „har-

Oto dziś dzień krwi i chwały, 
Oby dniem wskrzeszenia był! 

W tęczę Franków Orzeł Bialy 
Patrząc lot swój w niebo wzbił. 

Słońcem lipca podniecany, 
Woła do nas z górnych stron: 

Powstań, Polsko, krusz kajdany, 
Dziś twój tryumf albo zgon. 

Hej, kto Polak, na bagnety! 
Żyj swobod~. Polsko żyj! 
Takim hasłem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogom grzmij! 

WARSZAWIANKA 
(La Varsovienn e ou la polonaise 1831) 

Słowa: Casimir D e lavi g ne 
Muzyko: Koro l Kurpir1ski 
Przekład: 1<01 0 1 Si e n~< i ew icz 

Orze! ze „S zcze rbca" -
mi ecza koronacyjnego 

królów polskich; 
ok. 1330 r. 

fy Derwida" - symbolu potęgi - doprowadza naród do zatraty 
jego odrębności . 

W czasach niewoli „pieśni gminnej" wyznaczali romantycy rolę 
jedynego świadectwa istnienia narodu i symbolu jego przetrwania. 
Dlatego też w momentach utraty 11iepodległośd rolę budzicieli 
sumień spełniali lirnicy opiewający w swoich pieśniach czasy daw
nej świetności i potęgi - stąd wywodzi swój rodowód mickiewi
czowski Wajdelota i lirnik z „Króla Ducha" kończący swoją kwestię 
słowami „Bo dziś ojczyzna nasza w pieśni skrzydlatej spoczywa"; 
podobną funkcję u Wyspiańskiego spełni Wernyhora i zloty rog 
w „Weselu". 
świadectwem wydarzeń najbardziej emocjonalnie wiążącym lu
dzi były zawsze pieśni zrodzone na polu bitwy. ~olski hymn n?ro~ 
dowy współcześnie niewielu już ludziom kojarzy się ze zmagan1am1 
legionów Dąbrowskiego we Włoszech. W nowej roli również tr~~ 
„Międzynarodówka" zrodzona przez rewolucję francuską, a o JeJ 
autorze powiedział Wł. I. Lenin : 

„Pottier umarł w nędzy . Lecz pozostawił po sobie pomnik trwalszy zaiste od spiżu . Był 
jednym z najwi ę k szych propagandzistów, orężem jego była pie śń . 1 

Tych kilka znaczących przykładów literackich uzupełnić należało
by historią „Warszawianki" - pieśni, która do dziś wiedzie ży
wot autonomicznego utworu muzycznego, utworu - znaku trwa
le związanego z insurekcją listopadową, a równocześnie jako uni
kat w dziejach dramaturgii - wystąpiła w roli inspiratorki do na
pisania dramatu i co ważniejsze - jego bohaterki. 

6 kwietnia 1831 roku w „Kurierze Warszawskim" pojawiła się no

tatka : 

Wczoraj w Teatrze Narodowym z powszechnym zadowoleniem obecna publ i czność wy

słuchała poezji pt. „Warszawianka", napisanej po francusku w Paryżu przez przyja

ci e la Polaków a przełożonej no ję zy k polski przez Karola Sienkiewi cza, do której Kur

piński ułoży ł muzykę. Żądano powtórzenia strof ni ektórych". 

1 z. Siatkowski, To samo nad Wislq \W:\ Z probl e mó w literatury polskiej XX w„ T. 2, s. 481. 
~ T. Sz ewero, W o lne skrzydła rozwiń śmiało, ,,Odgłosy", 15 /1 977. 



„Na koń - wola Kozak mściwy -
Karać bunty polskich rot, 

Bez Bałkanów są ich niwy, 
Wszystko jeden zgniecie lot" 

Stój! Za Balkon pierś ta stanie, 
Car wasz marzy płonny lup, 

Z wrogów naszych nie zostanie 
Na tej ziemi chyba trup. 

l:"lej, kt·'l Polak, na bagnety! 
Zyj swobodo, Polsko żyj! 
Takim hasłem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogom grzmij! 

Orzeł ze sztandaru powstańczego 
z symbolem kosynierów 

z okresu 
Insurekcj i Kościu sz kowskiej 1794 r. 

Wspomniany wieczór 5 kwietnia 1831 roku miał oprawę szczegól
nie uroczystą. Program „patriotycznej poezji do śpiewu z akompa
niamentem" prowadził sam kompozytor Karol Kurpiński. 
Natomiast M. Brandys w IV tomie „Końca świata szwoleżerów" 
zamieszcza następującą uwagę: 
Przywędrowało ono do Warszawy już w styczniu 1831 roku i natychmiast przełożono 

ją no język polski. 

„Warszawianka" doczekała się nie tylko dwóch tłumaczeń (Bru
nona Kicińskiego i Karola Sienkiewicza) ale i dwóch wersji mu
zycznych. We wspomnianym już szkicu T. Szewera publikuje re
produkcję nut anonimowej kompozycji do wiersza Casimira Dalavi
gne'a (reprodukcja zamieszczona w programie). Od prawykonania 
w Teatrze Narodowym utrwaliła się i zdobyła popularność wersja 
pieśni z muzyką Karola Kurpińskiego w tłumaczeniu Karola Sien
kiewicza. 
W czasach dzieciństwa i młodości Wyspiańskiego „Warszawian
ka" często pojawiała się na patriotycznych wieczorach w domach 
kultywujących tradycje powstańcze. W takich okolicznościach 
zetknął się z nią St. Wyspiański, o czym po latach wspominał 
T. Boy-Żeleński . 

Będąc małym chłopcem w Krokowie bywałem prawie co niedzielę u p. Leontyny Bo

chen ek. owej „panny zacnej", której Wyspiański pod tym mionem ofiarował wydaną 

drukiem „Warszawiankę" . Panno Bochenek (ciotko tragicznie poległego w świeżych 

wypadkach krokowskich rotmistrza) było to storo panno, ułomna: grywało norn no 

brzęczą cym klawikordzie pieśni narodowe, które śpiewaliśmy chórem. Potem dostawa

liśmy kawę i ciastka . Tom poznawał Wyspiański „Warszawiankę". Podrósłszy trochę 

przestałem bywać no tych niedzielach; wydawało mi się to zbyt dziecinne. Pieśn i1 po

szły w niepomięćl. 

W świadomości następnych pokoleń pieśń trwale związała się 
z owianymi legendą wydarzeniami listopadowymi. 
Ta pieśń o niezwykle silnym ładunku emocjonalnym i chwytającej 
za serce melodii - po sześćdziesięciu paru latach od daty pow
stania, prawie zapomniana - rozpoczęła żywot nowy. 

' T. Żeleński-Boy, O Wyspiańskim, Kraków 1973, s. 188. 

Droga Polsko I dzieci twoje 
Dziś szczęśliwych doszły chwil 

Od tych sławnych, gdy ich boje 
Wieńc~ył-Kremlin, lybr i Nil. 

Lat dwadzieścia nasze męże 
Los po obcych grobach siał, 

Dziś, o Matko, kto polęże, 
Na twym łonie będzie spał. 

Hej, kto Polak, na bagnety! 
Żyj swobodo, Polsko żyj I 
Takim hasłem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogom grzmij! 

Orzeł 
z drzewca chorągwi 

Księstwa Wa rszawskiego 
1807-14 

ebiut dramaturgiczny Wyspiańskiego 
dla późniejszej drogi twórczej poety 
miał znaczenie szczególne. Dramat za
prezentowany publiczności Krakowa 26 
listopada 1898 r. - mimo, iż przyjęty 
przez krytykę z rezerwą - był zapowie
dzią ciągu sukcesów teatralnych twór
cy „Warszawianki". W tej miniaturze 
dramatycznej odnaleźć można wszyst
kie zasadnicze elementy koncepcji te
atru Stanisława Wyspiańskiego, rozwi
janej i udoskonalanej w dalszej twór
czości. Dla krytyki i publiczności Kra-

kowa była to propozycja dość szokująca; rozbijająca owczesne 
przyzwyczajenia estetyczne i formalne. 
Owego listopadowego wieczoru Wyspiański pojawił się w teatral
nym światku Krakowa w roli dość nieoczekiwanej. Uznainy jako 

· malarz, autor witraży, redaktor „Życia", ilustrator „Iliady" i opu
blikowanej niedawno „Legendy" wystąpił jako dramaturg i sce
nograf w jednej osobie. Epizodycznych ról wyznaczył sobie w tym 
przedstawieniu jeszcze więcej, czuwając nad przygotowywaną przez 
Ludwika Sollskiego prapremierą, osobiście wykonując ważniejsze 
malarskie elementy dekoracji, rzeźbiąc i„. narażając się swoim 
zaangażowaniem pracownikom teatru, a zwłaszcza dekoratorowi 
St. Spitziarowi . 
Spektakl w pełni autorski i na dodatek z oryginalną, specjalnie 
przygotowaną oprawą plO'Styczną widowiska - mimo szczególnego 
sentymentu, jaki dyrektor T. Pawlikowski żywił do nowości reper
tuarowych - w teatrze krakowskim nie zdarzał się często, a może 
zdarzył się w ogóle po raz pierwszy. 
Wzorem tragików greckich tematem „Warszawianki" uczynił Wy
spiański doniosłe wydarzenie historyczne. Słynna batalia o Ol
szynkę Grochowską stanowiła znakomity materiał dramaturgicz
ny! a dla młodego Wyspiańskiego - przez rodzinną tradycję po
wstańczą - wciąż żywą historię. 
Fascynowała Wyspiańskiego postać generała Józefa Chłopickie-



Wstań, Kościuszko, ugodź serca, 
Co litością mamić śmią. 

Znałźe litość ów morderca, 
Który Pragę zalał krwią~ 

Niechaj krew tę krwią dziś płaci, 
Niech nią zrosi grunt zły gość; 

Laur męczeński naszych braci 
Bujniej będzie po niej rość. 

Hej, kb Polak, na bagnety! 
Żyj swobodo, Polsko żyj I 
Takim hasłem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogom grzmij! 

Orzeł 
z czopki wojskowej 

Królestwa Kongresowego 
1815-30 I 

go - jednego z głównych bohaterów tego decydującego w dzie
jach powstania epizodu - postać budząca tyle kontrowersji, że 
do dnia dzisiejszego historycy nie wydoili o niej jednoznacznego 
sądu. 

Materiał historyczny zaczerpnął Wyspiański z sześciotomowej „Hi
storii powstania listopadowego" Stanisława Sulimy-Borzykowskie
go, członka Rządu Narodowego i uczestnika powstania, wydanej 
w roku 1883. „Historia", daleka od obiektywizmu naukowego, za
wierała obiegową wersję wydarzeń listopadowych. Napisana nie
mal w formie pamiętnikarskiej relacji, stała się wkrótce niezwy
kle popularnym podręcznikiem historii; trafiła na półki bibliotecz
ne wielu polskich domów. Posiadał są wuj Wyspiańskiego Kazi
mierz Stankiewicz; miał ją w swojej bibliotece również Wyspiań
ski. 

„Warszawianka" jako utwór literacki nie pretendowała nigdy do 
rangi dramatu - dokumentu historycznego, a mimo to prowoko
wała do licznych studiów; badaczy intrygowały głównie realia 
historyczno-topograficzne. Nowe szczegóły do interpretacji wyda
rzeń związanych z bitwą o Olszynkę dorzucił M. Brandys w IV to
mie „Końca świata szwoleżerów". Wnikliwe studia historyczne 
M. Brandysa i polemika, jaka wywiązała się na łamach „T rybuny 
Ludu" po opublikowaniu fragmentów wspomnianego tomu - nie 
rozstrzygnęły sporu. Zagadnienie ostatecznego wyglądu historycz
nej kwatery Chłopickiego i jej umiejscowienia na przedmieściu 
Grochowa pozostaje nadal otwarte. 

W „Warszawiance" zaproponował Wyspiański własną wizję hi
storii. Autentyczne wydarzenia zostały potraktowane jako pretekst 
do stworzenia oryginalnej struktury dramatycznej. tylko w zasad
niczych punktach opartej na realiach historycznych słynnej bata
lii. Konsekwencją wykorzystania historii jako kanwy dramatur
gicznej jest rezyginacja z odtworzenia skomplikowanych uwarun
kowań natury politycznej i społecznej, które w rezultacie dopro
wadziły do tragicznej w skutkach klęski. 
Z perspektywy czasu i w kontekście późniejszych genialnych osiąg
nięć teatru Stanisława Wyspiańskiego „Warszawianka" pod wzglę
dem formalnym budzi wśród współczesnych wiele zastrzeżeń. 

Tocz, Polaku, bój zacięty, 
Ulec musi dumny car. 

Pokaż je111u pierścień święty, 
Nieulękłych Polek dar. 

Niech to godło ślubów drogich 
Wrogom naszym wróży grób, 

Niech krwią zlane w bojach srogich, 
Nasz z wolnością świadczy ślub. 

Hej, kk> Polak, na bagnety I 
Żyj swobodo, Polsko żyj! 
Takim hasłem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogom grzmij! 

Orzeł z chorągwi 
dyktatora Jano Tyssowskiego 

z powstania 
krakowskiego 1846 r. 

Z teatrem integrującym słowo, plastykę, muzykę i gestykę, włą
czającym najnowocześniejsze osiągnięcia techniki filmowej, aku
stycznej i oświetleniowej stykamy się na co dzień: te formy ekspre
sji zostały powszechnie uznane i zyskały sobie w teatrze prawo 
obywatelstwa. W momencie debiutu Wyspiańskiego propozycja 
dramatów komponujących wizję teatralną w oparciu o słowo uzu
pełnione pozaliterackimi środkami wyrazu artystycznego - sta
nowiła rozwiązanie szokujące i prekursorskie nawet na tle osiąg
nięć teatru europejskiego . Zdaniem Alicji Okońskiej: 

}/Vszystko, co zaczęto później realizować w teatrze europejskim, wszystkie idee, które 

nurtują teatr da dzisiaj. Wyspiański wprowadzi/ do swoich dramatów, didaskaliami 

utworów i studium a „Hamlecie" nakreślając zupełnie nową dragę dla teatru już przed 

rokiem 1905, podczas gdy reformy Reinhardta i Craiga dopiero się w tych latach roz

poczynają. To co u Reinhadta, Craiga, Meyerdolda, Piscatora, a nawet Giraudoux 

i Pirandella uważa się za nowe, można odnaleźć w dramatach Wyspiańskiego. Ca

łością sweg'.) dokonania, on, kłóry miał znikome możliwości eksperymentowania i prak

tycznego wypróbowania swych pomysłów, wyprzedził to, co w jakiś czas potem przy

brało nazwę „reformy teatru". Opanowując wszystkie sceniczne środki wyrazu, stal się 

twórcą nowego teatru, „artystą teatru", zanim jeszcze Craig sformułował to pojęcie, 

najoryginalniejszym pisarzem scenicznym Europy środkowej. jedynym, który zrealizo

wał postulat programu Craiga: odnowił jedność twórcy dramatu i przedstawienia·'. 

Rodowodu koncepcji teatru Wyspiańskiego, integrującej sztukę 
słowa, muzykę i efekty foniczne, plastykę i kompozycję przestrzen
ną oraz elementy gestyczno-pantomimiczne, należałoby szukać w 
odległych w czasie osiągnięciach teatru antycznego, jak również 
w dramacie romantycznym i wagnerowskiej koncepcji muzycznego 
dramatu monumentalnego. 

Dominująca rola muzyki została już zaakcentowana w tytule „War
szawianka. Pieśń z roku 1831" i świadczy o wadze, jaką autor 
przywiązywał do fonicznej strony utworu. Pieśń jest inspiratorką 
i wyrazicielką przeżyć bohaterów dramatu (zwłaszcza Chłopickiego 
i Marii) i przy jej pomocy konstruuje Wyspiański węzłowe napięcia 
dramatyczne utworu. Na wzór wagnerowskiego leitmotivu, pieśń 
jest w dramacire obecna nieprzerwanie przez cały czas trwania 
akcji wyznaczając jej rytm i pełniąc przy tym bardzo różnorodne 

4 A. Okońska, Scenografia Wyspiańskiego Wrocław 1961. 



O, Francuzi, czyż bez ceny 
Rany nasze dla was są 

Spod Marengo, Wagram, Jeny, 
Drezna, Lipska, Waterloo? 

świat was zdradzał - my dotrwalr~ 
śmierć czy tryumf - my, gdzie wy 

Bracia, my wam krew dawali; 
Dziś wy dla nas nic prócz łzy? 

Hej, kt':> Polak, na bagnety! 
Żyj swobodo, Polsko żyj I 
Takim hasłem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogom grzmij I 

Orzeł oraz symbo le Litwy i Ru si 
z medalu w ybitego na pomiqtkę ~włas z c. zenio chłopów 

w okresie powstan i a styczn iowego 

funkcje: od ilustracji muzycznej ekspresywnie obojętnej, poprzez 
środek nastrojotwórczy, do momentów, w których odbija lub wręcz 
wyraża przeżycia bohaterów (jak ma to miejsce w punkcie kulmi
nacyjnym utworu, w chwili wejścia Starego Wiarusa). 
Pieśń przewija się w utworze w bardzo różnorodnych wersjach 
- od gry na klawikordzie, poprzez śpiew solowy i chóralny, uzu
pełniana ciągle odgłosami toczącej się pod Olszyną bitwy; zabieg 
wprowadzenie efektów akustycznych niezwykle wzbogaca oprawę 
foniczną utworu. 
Dominanto pieśni w utworze Wyspiańsk 1i ego podkreślona została 
w sposób znaczący w scenografii . Do rangi „osoby dramatu" -
używając terminu L. Schillera, czy też „czynnego aktora dramatu", 
jak proponował to Jan Nowakowski, podnie~iony został klawikord; 
umieszczony w koncepcji scenograficznej Wyspiańskiego w cen
tralnym punkcie sceny. Czarny klawikord staje się tym 
plastycznym symbolem i współwyrazicielem tragicznych 
Marii. 
W miarę rozwoju badań nad „Warszawianką" rola 
strukturze dramatycznej utworu intrygowała wybitnych 
przedmiotu coraz bardziej. Na podkreślenie zasługuje niezwykle 
celne stwierdzenie B. Leśmiana: „w tym dramacie rzecz dzieje 
się w pieśni" 5 . T. Makowiecki natomiast zwraca uwagę na opero
wy sposób wykorzystania pieśni w utworze6

; 

Podobną rolę wyznacza pieśni w utworze J. Nowakowski, a An iela 
Łempicka podkreśla, że Wyspiański: 
(. „ ) nie inkrustuje sztuki muzyką i efektami widowiskowymi, lecz pisze ją żywym 
obrazem, pieśnią, pantomimą : fabułą tak, że każdy z tych elementów staje się mo

tywem dramatycznym wizji powstania listopadowego7• 

„Warszawianka" sygnalizuje ciąg prekursorskich rozwiązań w za
kresie komponowania przestrzeni scen icznej. Tworzywo plastyczne 
potraktowane zostało na zupełnie innych zasadach, niż miało to 
miejsce we współczesnej Wyspiańskiemu praktyce teatralnej. Za
sięg plastyki nie ogranicza się jedynie do sfery wizualnej, lecz 
wnika w głąb struktury dramatycznej. Rodowód plastyczny posia-

i B. Leśmian , Szkice l i terack ie, W~wo 1959. 
ł T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, Toruń 1955, s. 39. 
' .A . t empicko, Wyspiański. Pisarz dramatyczny, Idee i formy . Kroków 1973, s. 246. 
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Wy przynajmniej, coście legli 
W obcych krajach za kraj swój, 

Bracia nasi, z grobów zbiegli, 
Błogosławcie bratni bój! 

Lub zwyciężym - lub gotowi 
Z trupów naszych tamę wznieść, 

By krok spóżnić olbrzymowi, 
Co chce światu pęta nieść! 

Hej, kto Polak, na bagnety! 
Żyj swobodo, Polsko żyj I 
Takim hasłem cnej poaniety, 
Trąb o nasza, wrogom grzmij! 

pierwsze godło państwowe 
odrod zonej Po l ski 
(1 lot 1919-1927) 

da „żywy obraz" rozpoczynający utwór, z kręgu doświadczeń rze
źbiarskich wywodzi się również postać Starego Wiarusa. U pod
staw powołania tej postaci do życia leżał zapewne kult dla 
rzeźby antycznej i antycznej estetyki wyrażania ludzkich uczuć nie 
pozwalającej na zeszpecenie piękna ciała symptomami bólu i 
cierpienia. Stary Wiarus niemo spełniający swoje posłannictwo, 
przywodzi na myśl antyczną „Grupę Lc.:ikoona". 
Warto zwrócić uwagę na bardzo śmiały zabieg scenograficzny, 
jakim na owe czasy było wprowadzenie okien w tylnej ścianie sa
loniku. Nowatorstwo tego szczegółu, tak znaczącego w scenografii 
„ Warszawianki" przez wiele lat od premiery nie było dostrzegane. 
Zwraca na niego uwagę dopiero L. Schiller. Jego zdaniem w te 
atrze mieszczańskim okna wprowadza się ze względów „życio
wo-realistycznych", nie pełnią one natomiast żadnej funkcji dra
matycznej: „dzięki temu jest tych okien i drzwi w tzw. normalnym 
teatrze o wiele za dużo" 8 . Według Schillera: „okna były potrzebne 
dramatycznie, okna również (podobnie jak fortepian) są „osoba
mi dramatu": podkreśla tym samym, że propozycja Wyspiańskie
go jest w h i,storii scenografii zabiegiem wyjątkowym . Ta, już nie 
„ściśle scenoplastyczna" funkcja okien była różnie przez badaczy 
określana. A. Okońska używa terminu „przedłużenie sceny w głąb, 
poza okna", J. Nowokowski - „przedłużenie w głąb, poza okna, 
w dal". 
Rozszerzając przestrzeń sceniczną, przełamuje Wyspiański konwen
cję antycznego dramatu zamkniętego. Przenosi akcję tuż poza 
scenę w miejsce dostępne oczom widza. Zadanie, które w tragedii 
antycznej spełniał goniec, częściowo przejęte zostało przez to no
vum scenograficzne. Poprzez okna uzyskał Wyspiański wrażenie 
ciągłej łqcrności z pol'em bitwy, stamtąd też, anonsowany wcze
śniej poprzez relacje Młodego Oficera, przychodzi wróż klęski 
dywizji Żymirskiego - Stary Wiarus. 
W latach 80-tycn ubiegłego wieku w teatrach europejskich coraz 
bordziej upowszechniała się elektryczność i zaczęto zwracać uwa
gę na walory dramatyczne światła. Antoine nazywo światło „du
szą inscenizacji", „wielkim czarodziejem dekoracji". W stosowa-

' l. Sc h iler, Teatr ogromny. W-wo 1961, s . 198. 



Grzmijcie bębny, ryczcie działa, 
Dalej, dzieci, w gęsty szyk I 

Wiedzie hufce wolność, chwała, 
Tryumf błyska w ostrzu piki 

Leć, nasz Orle, w górnym pędzie, 
Sławie, Polszcze, Swiatu służ! 

Kto przeżyje, wolnym będzie, 
Kto umiera, wolnym już. 

Hej, kto Polak, na bagnety! 
Żyj swobodo, Polsko żyj! 
Takim hasłem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogom grzmij! 

Orzeł ~ 
Dywizji Kościus zkowskiej , 

z którym żołnierze polscy 
przekroczyli granice 

wyzwolonej Ojczyzny 

niu efektów świetlnych widzi duże możliwości oddziaływania na 
widza: 
Swiatlo oddziaływa fizycznie na widza, jego magia akcentuje, podkreśla intymne 

znaczenie dzieła dramatycznego, cudownie mu towarzyszy. Aby wydobyć zeń wspa

niale efekty, nie należy bać się nim posługiwać, rozmieszczać je w sposób nierów

nomierny111. 

Wyspiański nasycając zimną i oszczędną kolorystycznie dekorację 
„Warszawianki" - utrzymaną w biało-szaro-czarnej gamie barw
nej - nieco przyćmionym i łagodnym światłem zimowego poran
ka, stwarza atmosferę bardziej intymną, złudnie kameralną w 
kontraście wydarzeń rozgrywających się pod Olszyną. Projektuje 
oświetlenie na sposób malarski - łagodne światło pozwala mu 
na zatarcie ostrych granic i konturów, na wydobycie subtelnych 
niuansów barwnych kryjących się między czernią a bielą. W kon
cepcji kolorystycznej scenografii odwołuje się Wyspiański do od
wiecznej symboliki barw i buduje kolorystykę przedstawienia na 
zasadzie kontrastów. Na tle białego salonu w stylu empire potę
guje się dramatyzm czerni klawikordu - symbolu . 
Kontrasty i dysonanse w budowaniu akcji dramatycznej i oprawy 
scenoplastycznej, jak również w operowaniu pieśnią leżały u pod
staw konstrukcyjnych „Warszawianki". 
W warstwie plastycznej widowiska i w sposobie operowania po
zaliterackimi środkami wyrazu artystycznego już w chwili debiutu 
Wyspiański okazał się twórcą w pełni dojrzałym, a „Warszawian
ka" - dramatem o walorach prekursorskich. Wizja teatru Stani
sława Wyspiańskiego określona później koncepcją „teatru ogrom
nego" w „Warszawiance" znalazła swój początek, mimo, iż ut
wór nosi na sobie znamię debiutu i zwłaszcza w warstwie literac
kiej, stawał się często przedmiotem krytyki. „Warszawianka" jest 
klasycznym przykładem dramatu - partytury, która pełnię osiąga 
dopiero w konkretyzacji scenicznej. Ideowo utwór rozpoczyna ciąg 
wielkich dyskusji o sprawach narodu, podjętych przez późniejszego 
twórcę „Wesela", „Wyzwolenia", „Nocy listopadowej"; utworów, 
które przyniosły Wyspiańskiemu zaszczytne miano wieszcza naro
dowego. 

EWA MOROŃ 
'D. Boblet, Wspólc zesna reżyseria 1887/1914. T. 1, W-wa 1973, s. 16. 
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STAN,ISŁAW 

WYSPIAŃSKI 

0 CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE) 

I ciqgle w;dzę ich twarze, 
ustawnie w oczy ich patrzę -
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teat1'Ze. 

Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie p'.)wielrzne przestrzenie, 
ludzie :e pełnią i cienie , 
ja jest 2m grze ie/i przytomny. 

Ich sztuka jest sztuką moją , 

melcd_i ę~słyszę choralną , 

jak rosną w burzę nawalną , 

w gromy i wichry się zbroją. 

W gromach i wichrze szaleją 
i gasną w gromach i wichrze -
w mroku mdlejące i cichsze -
już ledwo , ledwo widnieją -
znów wst.ajq - wracają ogromne, 
olbrzymie, żyjące - przytomne. 

Grają -- tragedię mąk duszy 
w tragicznym teatru skłonie , 

żar święty w trójnogach plonie, 
i flet zawodzi pa3tuszy. 

Ja słucham, słucham i patrzę -
widzę ich w duszy teatrze! 
poznaję - znane mi twarze, 
ich nie ma - myślę i marzę, 



O POWSTANIU LISTOPAD.OWYM 

SPRZVSIĘ2:ENIE WYSOCKIEGO - •P•· 
sek patuotycznJ zaWiq1any w połowie 
grudnia 10..i:a r. Wysuwało początkowo 
hasło obrony gwałconej konstytucji 1815 
r., potem poajęlo idet: walki o nie
podległosć na drodze :r.brojnego pow
stania pueciw Rosji. Główne oparcie 
miało poctqtkowo w warsiawskiei Siko
le f'odchorqiych Piechoty. Nawiązalo 
kontakty z opoxycjq sejmowq i daw
nymi członkami Narodowego Towan:y
stwo Patriotycznego, lecz zachowało 
swobodę diialania. Rozwinęło się zna
cznie w li poi. 1830 r. 1 choC nie wy· 
kroczyło poza Warszawę i przylqczyl się 
doń wówczas J. Zaliwski i grupy mlo
dzieiy cywilnej. Sprzysiężenie Wysoc
kiego nie sprecyzowało programu po
wstania, do którego czyniło przygoto· 
wania. Jego pn:rwódcy zamierzali 
oprzeć się tylko na wojsku, a władzę 
w powstaniu przekazać generalicji 
i przywódcom opozycji sęjmowej. W 
obliczu zanqdzeń mobilizujqcych woj
sko polskie przeciw rewolucyjnej Fran
cji i Belgii oraz pod groibq dekon· 
spiracji wszczęło powstanie listopado
we. Przywódcy; P. Wysocki 1 K. 1Broni
kowski, M. Mochnacki, P. Urbański 
i J. Zaliwski. 

Piotr Wysocki; 
portret współczesny 

(WAZlllEISZE TERMlllT _HISTORYCZIE) 

·'. -~" 

%;_:"'·:'· ,. 

Zdobycie Arsenału w dniu 29 listopada 1830 r. 
Akwaforta współczesna. 

Więzienie no Lesznie w Warszawie 29 listopada 1830 r, 
Akwaforta współczesna. 

• Powstanie narodowe przeciw Rosji roz
poczęte 29 listopada 1830 r., zakończo
ne w październiku 1831 r. Spowodowa
ne łamaniem konstytucji 1815 r.; podjęte 
w związku z ogólnoeuropejskimi rucha
mi rewolucyjnymi. 
Objęło Królestwo Polskie, Litwę oraz cz. 
Ukrainy i Białorusi, zyskało poparcie 
i pomoc Po'łaków z innych zaborów. Po
wstanie wszczęło sprzysiężenie Wysoc
kiego (belwederczycy). 

WYSOCKI: To dziś - do broni! za giwery! I Bajo nety nasadzić! I W po
dwórzu się gromadzić, I przeć do wrot! I Zeby wrot wam nie zamkli -
w lot! I Dostaniecie .ładunki u bram. I Ja z wami - ja powiodę was 
sam! l Do broni, godzina wybiła, I przy nas potęga, Siła. I Za wstyd, za 
lata niewoli, I za lata, lata łez I przywłaszczycielom kres! I Miecz wy
oralim z roli. I Będziemy tym, co naszą łamali cześć, I grób grześć, I na 
piersi kolanem sieść I i łamać kości. I Wnijdziecie do nieśmiertelności! I 
Hej. dzieci, męże, rycerze! I Hej. bracia, żołnierze, dzieci! I Bóg przed 
nami goni! I Do broni!!! 

(St. Wyspiański: „Noc listopadowa".} 

CHŁOPICKI: Jo prosty żołnierz jes-tem, ja ochotnik; I ja nie chcę 
w debatach psotnik; I dokażę cudów, jeno mnie rozkażcie. I Jako 
wielki On, na to się ważcie. I On w sobie miał potęgę wielkoluda. I On 
wskrzeszał cud, a dziś śpią we mnie cuda. ( ... ) Zwycięstwo, zapał, ogień, 
uniesienie, I wiódł nas pod Saragossę, tam! tam! przez płomienie. I Dla 
Francji nasza młodość i zapał spłonęły. ( „. ) O Cesarzu! Dziś Franci a 
piosnkę nam przyseła, J harmonią dźwięków wyrazy kraszone. I ~ 
Idźcie sami w drogę. (...) Rzuciłem już raz bułat, bo rózgi liktorskie I za 
moją togą siekły zbyt powolnie; - !widziałem, że nie zdzierżę, królów 
takie tłumy J znajdując co dzień. . .. ; Los niech dopełni się ... ; Fatum 
mnie mami. I Dobrze i dobrze, z wami idę, z wami! J Konia! Mój biały 
sam w pierwsze szeregi I pogoni. Konia! Zołnierstwo za nami! I Do
wodzę! 

Ulica Długa i Miodowa w dniu 29 listopada 1830 r. 
w Warszawie, akwaforta współczesna 

• Mimo zwycięstwa wojska i ludu Warsza
wy (N::>c listopadowa) władzę przechwy
cili ko~serwotrści (A. J. Czartoryski, 
J. U. N1emcew1cz, M. Radziwiłł, Łubień
scy, J. Chłopicki i in.), pragnąc zakoń
czyć powstanie na drodze rokowań z co
re'!' Mikołajem I. Temu celowi służyła też 
m.m. dyktatura J. Chłopickiego. 

Powrót oddziałów wojsko polskiego; fragment obrazu 
projektu Marcina Zaleskiego (1796-1877) 

(St. Wyspiański: „Warszawianka".} 

JOZEF G. CHLOPICKI (1771-185•) 
słuzbę wojskową rozpocząl w armii 
polskiej w 1785 i bral udział w pow
staniu koSciuszkowskim i wstąpił do le· 
gionów Dąbrowskiego, tam dosłużył 
się rangi generała brygadf i otrzy
mał od Nopoleona tytuł barona i 1808-
1812 stał no czele legii, broi udział 
w wojnie hiszpańskiej, odbył kompa
nię moskiewską. Po upadku Napole
~na car ~l~ksander w uznaniu zasług 
r . zdolnosc1 wojennych Chłopickiego 
mianował go generałem dywizji i wy
słoi do Warszawy. W czasie parady 
na Saskim placu Chłopicki został ob
raiony przez w. ks. Konstantego -
podał się więc do dymisji i nie dol 
się przeprosić. Tym zachowaniem się 
pozyskał sobie wielką popularność w 
społeczeństwie polskim. W dniu wy
buchu powstania zarówno powstańcy, 
jak osobistości dotychczasowej władzy 
rzqdowej Królestwa Kongresowego spo· 

Gen. Józef Chlopicki; 
portret współczesny 

dziewali się uprosić Chłopickiego o 
objęcie naczelnego dowództwa. Chło
picki zrazu odmówił, potem, 3.Xll. 1 

ulegając prośbom przyjąl dowództwo. 
5.Xll. oglosił się dyktatorem. Związa
ny z kolami konserwatywnymi był prze
ciwny zbrojnej akcji powstańczej, a 
tym bardziej wojnie z Rosją, prowa
dził rokowania z carem. Gdy car za
żądał bezwarunkowej kapitulacji po
wstańców, Chłopicki zlożył dyktaturę i 
naczelne dowództwo (17.1.1831). Pod 
warunkiem nominacji księcia Michała 
Radziwiłła na naczelnego wodza1 (laika 
w sprawach wojskowych) ząodzil się 
pozostać w kierownictwie armii jako 
nieoficjalny doradca księcia. W tym 
szczególnie niefortunnym układzie -
wódz nominalny bei: autorytetu i oso
ba cywilna. bez funkcji, w której wszy
scy widzieli wodzo - znajdowało się 
dowództwo, gdy armia polska ścierała 
sie z armiq Dybicza. Uproszony do 
objęcia orzynajmniej dowództwa linii 
frontu Chlooicki - wykozu!.ąc osobi· 
ste męstwo i znakomite zdolności fron
towego dowódcy - poprowadzi! bit· 



wę pod Grochowem, 25 lutego 1&31. 
Został w te i bitwie cięiko ranny i w 
dalszych działaniach wojennych pow
stania nie brał jui udziału . Po upad· 
ku powstania przeniósł się do Krako· 
wa . Nie skonystal z amnestii 1849. 
Umarł w Krakowie w 1854. 

Gen . Jo n Z. Skrzy necki; 
p o rt rt wspó łczes n y 

JAN Z. SKRZYNECKI (1787-1860) 
wstąpił do ormi Księstwa Warszaw· 
skiego, uczestniczyl w wyprawie Na
poleona na Moskwę, przeszedł do ar
mii Królestwo Polskiego. Po wybuchu 
powstania zdeklarował zrazu wierność 
w. ks. Konstantemu, d:>piero na roz
kaz Chłopickiego przystq;> il do pow
stania. Został mianowany generałem 
brygady. Walczył w lutym 1831. 25 lu
tego wykazał niezwyklq dzielność oso· 
bistq i zdolność dowodzenia. To on 
utn:ymywol Oluynkę podczas cofani~ 
się polskiej armii. Sam z Oluynlu 
ustqpil ostatni. Po bitwie pod Gro· 
chowem został naczelnym wodtem. 
Wybór okazał się nieszczęśliwy. Skrzy
necki (konserwatysta) rozwijał wł~JSnq 
akcję dyplomotycinq, próbował roko . 
woń i nieprzyjacielem i wstriymywoł 
dziolonia wojenne. Usilował zdohvć 
władię dyktatorską, aby obezwłi:1dnić 
opozycję lewicową. W działaniach wo
jennych ponosił klęski . 11.Vlll. 1831 
odebrano mu dowództwo naczelne. 

Re plika o bra zu W. Kossa ka „Olszynka Grochowsk a " 

• 18 grudnia 1830 r. Sejm pod naciskiem 
opinii publicznej ogłosił powstanie za 
narodowe i 25 stycznia złożył z polskiego 
tronu cara Mikołaja I. 
6 lutego 18·31 r. armia rosyjska pod 
dowództwem I. Dybicza wkroczyła do 
Królestwa Polskiego. 
Ofensywę rosyjską wstrzymano po bit
wach pod: 
Stoczkiem - 14 lutego 1831 - bitwa 
między dywizją gen. J. Dwernickiego, a 
rosyjską dywizją gen. T. Gejsmara, za
kończona zwycięstwem Polaków. 
Wawrem 
Grochowem - 25 lutE:go 1831 - bitwa 
między głównymi siłami wojsk polskich 
pod formalnym dowództwem ks. M. Ra
dziwiłła, faktycznym gen. J. Chłopickie
go, a głównymi siłami wojsk rosyjskich 
pod dowództwem feldmarszałka I. Dy
bicza. Najcięższy bój stoczono w Ol
szynce Grochowskiej. Bitwa, mimo wiel
kich strat nie przynios!a rozstrzygnięcia. 

• W końcu 1831 wojsko polskie przeszło 
do kontrofensywy i odniosło sukcesy 
(Wawer, Dembe Wielkie, Iganie.) 
Rokująca widoki powodzenia wyprawa. 
polska przeciw Gwardii rosyjskiej (rejon 
Łomży) skończyła się z winy naczelnego 
wodza J. Skrzyneckiego klęską pod Os
trołęką. 

CHŁOPICKI: A ty, co byś uczynił, gdybyś ty sam władał? I Gdyby 
się w oczach twych pałac rozpadał? I Pomnij, przyjdziesz do władzy 
- a przyjdziesz koleją; - I na pióropusz ci gwiazdę narodu za
wdzieją; I wspomnij - że będzie człowiek - co ciebie podkopie. I 
Że to jest wszystko czar, to, co ja robię . I SKRZYNECKI: Zapomnę 
. Straszne rzeczy, przedsię, co są w tobie . I Bóg ode mnie nie żąda. 
Gdy Bóg bułat poda, I zobaczę, jak popłynie w mym strumieniu 
woda; I - mącić nie daj mi Boże - ale ty jedyny. I Ty geniusz walk 
- ty zwołuj swe marsowe syny! I 

KERA: Kto idzie„. I Człowiek żywy . I Pod murem wstąpił w cień . 

Wystąpił. I Mówi . I Myśl swą waży. I KS. CZARTORYSKI: Korona -

- KERA: O koronie marzy. KS. CZARTORYSKI: Gdzie pójść 

? KERA : Myśl swoją miej na straży. KS CZARTORYSKI: By w 

głąb mej duszy się nie wdarli, : uniknę - - - KERA: Słyszą. -

- -KS. CZARTORYSKI : Kto? KERA: Umarli! 

• Wiosną wybucha powstanie na Litwie, 
Ukrainie i Białorusi. Ale rychło inicja
tywę przejęła armia carska. Wojska I. 
Paskiewicza przeszły Wisłę i po dwud
niowym szturmie (6-7 września 1831) 
zajęły Warszawę. 
We wrześniu i październiku większość 
wojska polskiego przekroczyła granicę 
pruską lub austriacką i złożyła broń. 
Na emigrację udała się znaczna część 
posłów i przywódców powstania (Wielka 
Emigracja). 
Sejm - stanowił najwyższą władzę pow
stania. 
Rząd Narodowy - sprawował władzę 
wykonawczą. 
Główne ugrupowania polityczne powsta 
nia: k.:rnserwatyści, 
Towarzystwo Patriotyczne, 
Kaliszanie 

• ZNACZENIE POWSTANIA: Powstanie 
1830-31 ukazało wielką silę polskiego 
ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Mimo 
konserwatywnego kierownictwa wyzw.:>li
lo ono wielkie siły narodu i okryło chwa
lą wojsko polskie. Armia powstańcza 
przez szereg miesięcy powstriymywała 
nap_ór wojsk n~j~iększej potęgi Europy. 
Ros1a .carska uzyc musiała w walce z po
wstaniem ~nacznych sił i śr.:>dków, na 
czel~ a~m1i ~ostawiła _najzdolniejszych 
dowodcow. Mimo to wo1sko powstańcze 
w n~ektó~ych ~kresach walczyło z armią 
rosyjską Jak rowny z równym i odnosiło 
sukcesy. Palska zmobilizowała w toku 
powstania ponad 150 tys . ludzi, potrafi
ła w trudnych warunkach zorganizować 
zaplecle! u~broić i zaopatrzyć armię. ( ... ) 
Pows~an1e ~1s~opodowe było największym 
boda1 wys1łk1em zbrojnym w walkach 
wyzwole~czych XIX wieku. ( ... ) Upadek 
powstania był klęską narodową. Najbar-

Ks. Adam C zar to ryski ; 
portret ws półc zesny 

KONSERWATYŚCI - z A. J. Czartorys
kim na czele i kontrrewolucyjna polityka 
, ,stronnictwa dyplomatycznego•• wyra
żała interesy arystokratyczno-ziemiań
skie. Obó1 konserwatywny hamując roz
mach powstania 1 ograniczając jego 
możliwości roiwojowe i zwęiajqc bai~ 
społecinq tuchu n iepodległościowego 
prowadził, zwłaszcza pod koniec pow
stania, politykę sprntcznq 1 interesami 
i dążeniami większości n:uodu. 

Fra g me nt obra zu M . Zal eskieg o 

TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE 
stlachecko-rewolucyjna organizacja w 
powstaniu listopadowym, zwana też 
Klubem Patriotycznrm. Założone w War. 
nawie 1.Xlł . 1830, rozbite ł . Xll, wzno
wione 19.I. 1831, rozwiązane 18.Vtll . 
1831, po nocy 15 sierpnia. Główne 
cele: energiczne prowadzenie walk i 
zbrojnej o niepodległość , obrona swo
bód obywatelskich, reformy społeczne 
(m . in. poprawo położenia chłopów) • 
Prezes - J. Lelewel. Republikańską 
lt?wicę stanowili m. in . - J. Czyński, 
T. Krępowiecki, J. Kozłowski, ksiqdz 
A. Pułaski, prawicę zaS J. Lelewe l, 
K. Bronikowski. M. Mochnacki. W. 
Zwierkowski i inn i. Zrzenalo głównie 
warszawską inteligencj~ oochodl'.enia 
szlacheckiego i mieszczariskiego. Stano· 
wilo najczynniejszy odiom obozu p~W· 
stończego 1 walczyło o utrwalenie i roz· 
wój powstania , wpływało w decydu· 



jqcych momentach na centralne wlad:te 
powstaricze (Xll.1830. I i VI-VIII 1831). 
Z Toworxystwem Patriotycxnym związa
ne były pisma „Nowa Polsko" i „Ga
zeta Polska". 

Joachim Lelewel: portret współc zesny 

KALISZANIE - pozycja · kaliska, li
beralni politycy 1iemscy (w większości 
z Kaliskiego), działający w latach 1820 
-1831 w Królestwie Polskim i reprexen
towoli interesy iamoinej nlachty i pod 
przewodnictwem braci W. i 8 . Nie
mojowskich tworzyli glównq opozycję na 
sejmach broniąc 1agwarantowonyc'.i kon
stytucją swobód obywatelskich, upraw· 
nień sejmu oraz autonomi i konsty
tucji Królestwa: głosili prawo do wol
ności produkcji przemysłowej. W spra· 
wie chłopskiej byli przeciwnikami pań
szczyzny, ale poxostawiali jq do ure
gulowania między chłopem a dziedzi
cem i Kaliszanie byli przeciwnikami me
tod rewolucyjnych i konspiracji niepod
ległościowej, ale powstanie listopado
we całkowicie poparli, zdobywając bar
dzo soilnq pozycję w sejmie i władzach 
powstańczych. 

dziej postępowe, rewolucyjne siły naro
du wyciągnęły jednak wniosek z tego 
faktu, jak i z klęski szlacheckiego rewo
lucjonizmu. Na podstawie doświadczeń 
powstania listopadoweg.o polski ruch na
rodowo-wyzwoleńczy przeszedł do nowe
go etapu rozwojowego. Najwybitniejsi 
działacze lewicy 1831 r. zrozumieli sła
bość i bankructwo wyznawanej dotąd 
przez nich ideologii, wykorzystali cenny 
rewolucyjny dorobek 1830-:~. 1. Już wkrót
ce po upadku powstania odnaleźli źró
dła jego klęski w kontrrewolucyjnej po
lityce społecznej, w nierozwiązaniu spra
wy chłopskiej, dostrzegli niektóre włas
ne słabości i niekonsekwencje. Liczni 
działacze Towarzystwa Demokratycmeg.o 
Polskiego i Ludu Polskiego rozpoczęli 
swą działalność polityczną w szeregach 
powstańczego Towarzystwa Patriotyczne
go. Najlepsi wśród działaczy 1931 r. jak 
na przykład Krępowiecki, stanęli na cze
le lewicy emigracyjnej. KJęsko ukazało 
jedyną perspektywę całkowitego zwycię
stwa ruchu narodowo-wyzwoleńczego -
perspektywę związania go z rewolucją 
agrarną. 

(T . Łepkowski , Powstanie listopadowe) 

Orze! z plakatu d o „Wyzwolenia" St. Wyspiańskiego 
projektu Jerzego Moskala 

Nie widzi Wielki Książę brat. zesmy wbrew woli I narodu, co nas woła 
tam - u jego boku I stanęli, jako mur, co brata chroni, I i dzisiaj. gdy 
nam Bóg na wolność dzwoni, i my nie o sobie myślim w takiej chwili, I 
lecz by tej szczędzić krwi, co tam się leje, I gdyście jej tyle w kaźniach 
roztrwonili, I krwi naszej spodleni złodzieje. 

Dialog Krasińskiego z w . ks . Konstantym 
(w:) St. Wyspiański, Noc listopadowa 
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Na 1compozycję obwoluty 
składają się przetworzone zdjęcia 

z orginalu 
orla sztandarowego 

z czas.Jw powstania ·listopadowego 
oraz fragmenty repliki 

obrnzu Wojciecha Kossaka 
„01.~zynka Grochowska", 

dam Związku Radzieckiego 
dla Narodu polskiego. 

Na stronach 
wewnętrznych obwoluty zamieszczono: 
autoportrei Stanisława Wyspia11.skiego 

(pastel z lat 1892-93); 
nad stroną obsadową -

panoplia (motyw dekoracyjny) -
polski drzeworyt sztorcowy 

z XIX w. wzorowany na baroku. 

Przy opracowaniu słowniczka 
„o powstaniu listopadowym" wykorzystano 

następujące materiały: 

Maly slownlk historii Polski, Warszawa 1~7. 
T . Łepkowski, Powstanie listopadowe. 

(W:] Historia Polski, PAN, t. II, cz. Il, s. 414, 486-488, 
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O PRAPREMIERZE 
Towarzyszyłem Wyspiańskiemu w jego rozmowie z Pa
wlikowskim o urządzeniu salonu w „\Varszawiance". 
mniejszy szczegół, i długie dyskusje, skąd wydostać 
Zadziwiła mnie pedanteria z jaką rozpatrywano na.i
zegar stojący na kominku, oraz łatwość, z jaką Pawli
kowski godził się na każdy wydatek. 

(A. W y socki, Sprzed pól wieku, Kraków 1959, s. 229) 

( ... )stały na scenie autentyczne wspaniałe empiry kry
te pysznym jedwabiem i ... ze szlachetnymi w rysunku 
matowo srebrnymi lutniami na oparciach! Były to 
mable pożyczone przez Pawlikowskiego z domu rodzi
ców na wyjątkowe okazje, do których przywiązywał 
wagę. Wyspiański musiał je widzieć w teatrze i wido
cznie tak mu się podobały, że uwiecznił je w opisie 
wnętrza do „Warszawianki"! W częstych wznowienia.eh 
za następnych dyrekcji już ich oczywiście nie było. 

(T . Trzciński; O teatrze i muzyce, Warszawa, 1968, s. 335.) 

Samo zakończenie, które Wyspiański wówczas zrobił, 
a które się nie powtórzyło w żadnym teatrze, wska
zywało, że to nie jest hymn, ale Requiem. W tym mo
mencie bowiem, kiedy panny odchodzą od okna, z 
jednej i z drugiej strony zaczynają się podnosić ża
łobo„ lciry, jakimi się obijało pokoje po nieboszczyku. 
Podczas gdy Maria podtrzymywana. przez Annę wy
chodzi, te drzwi kirem spowite zamyka.ją scenę i do
piero później spa.da kurtyna. - Byłem na tej pre
mierze. Podobnego wrażenia, jakie zrobiło to widowis
ko, ten kir, podobnego wrażenia nie było nawet w 
przybliżeniu na premierze „Wesela". 

(T. Trzciński, Wyspiański i odnowa teatru w Europie. 
(W:) Wyspia1i ski i t eatr, Kraków 1957.) 

Niebawem pojawiła się na scenie. Wrażenie było nie
samowite, mocne. Utwór Wyspiańskiego przemówił 
pełnią tych wartości, które wydobyć mogla scena: 
plastyczna wizja figur, dokoła której cały utwór jest 
osnuty. Melodia „Warszawianki", której prawie nikt 
wówczas już nie znal, zna.la.zła się na wszystkich us
tach. W kilka dni po premierze „Warszawianki" było 
nas kilku w mieszkaniu jednej z aktorek, młodej Ży
dóweczki; jako najmuzykalniejsza z nas wszystkich, 
wypukiwała melodię i uczyła jej nas cierpliwie, po 
czym śpiewaliśmy chórem leżąc na podłodze i popi
jając (takie były wówczas obyczaje) i łzy spływały 
nam grochem po twarzy, ale jakieś inne od tamtych. 
Było to dziwne uczucie, które analizowaliśmy w so
bie z ciekawością. Wyspiański poruszył nas głęboko, 
zagrał na nas motywem, który zdawał się zakrzepły 
w swej „urzędowości". W parę lat potem przyszło 
„Wesele", przeobrażenie dusz nowej, idącej generacji 
stało się faktem spełnionym. ( ... ) 

(T. Boy-Żeleński, Pis m a, !. XX, Warszawa 1963) . 

L. SOLSKI 
reżyser I Stary Wiarus 

Dziś się o to [opóźnienie prapremiery] gromy rzuca, 
a wówczas pytano: po co to w ogóle grać. Większość 
prasy zjechała [sztukę] bez żenady. Wyspiański zebrał 
cięgi. ( ... ) Przy nim dostało się też teatrowi. 

PZGK-12 32'12/Z-2509 1000 szt. 28X31,5 cm. 11. 78. J-20/676 

Prapremiera „Warszawianki" odbyła się osiemdziesiąt Jat temu - 26 listopada 1898 roku. De
biut sceniczny Wyspiańskiego otworzył temu wybitnemu artyście i reformatorowi teatru 
drogę do polskiej sceny i zapewnił mu stałe na niej miejsce. Owego listopndowego wieczoru 
publiczność przyjęła utwór z dużym aplauzem, w prasie natomiast pojawiły się sądy bardzo 
zróżnicowane, od aprobaty do druzgocącej krytyki. 
Upływ czasu nie osłabił zainteresowań „Warszawianką", która gości na scenach polskich nie
przerwanie i co ciekawsze, prapremierowy kanon inscenizacyjny jak i tradycje ról: głównie 
Starego Wiarusa (L. Solski) i Marii (W. Siemaszkowa a w 1901 r. H. Modrzejewska) zaciążyły 
w sposób znaczący na późniejszych realizacjach tego utworu. Atmosferę, która towarzyszyła 
prapremierze, chociażby w części, oddają wspomn~enia gości i recenzje, które ukazały się w 
prasie. 

SEZOI T 

KRONIKA TEATRU JUTRALIY rtarszawianka 
• 1878 18 

(„.) gdy przystąpiono już do wystawienia „Warszawian
ki" uczyniono wszystko, by debiutowi zapewnić na.i
korzystnicjsze warunki. Obsada była wnikliwie deli
berowana( ... ) Wyspiański zrobił projekty dekoracji. 
Wszystko było utrzymane w kolorach czarno-białych. 

J edyne barwne plamy stanowiły stylowe meble po
kryte fioletowym atłasem, które wypożyczył dyrektor 
od siebie z domu. W niczym nie krępowano jego wy
magań. Nastrojowi sceny Wiarusa poświęcił dyrektor 
szczególną uwagę. Przedstawienie kończyło zasunięcie 
czarnej przejrzystej kotary. ( ... ) 

(L. Solski, wspomnienia (1855-1954), Kraków 1961, 

Czułem Żołnierza, przemyślałem go, ale nie mogłem 
znaleźć owej jedynej ostatecznej formy, z której mia
ła.by wyniknąć cała dramatyczna siła te.i niezwyklej 
w teatrze polskim postaci. Borykałem się ze sobą. 
Bylem w ustawicznym napięciu. Kazałem przygotować 
wszystkie materiały do charakteryzacji, kostiumy, 
szminki, naczynia z biotem. Ale .•. nigdy tej charakte
ryzacji nie próbowałem. Ow pamiętny wieczór pre
miery, kiedy już sztuka szla, stałem jeszcze za kuli
sami w zwykłym, codziennym ubraniu. Powoli, wraz 
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L. SOLSKI 
W ROLI 
STAREGO WIARUSA ; 
PASTEL 
ST. WYSPIA N SKIEGO 
Z R . 1901. 

z melodią płynącą ze sceny, wzbierał we mnie nastrój, 
trans, bez którego nie sposób osiągnąć pełnię zrozu
mienia roli, wizję tego, co się chce stworzyć. Miałem 
wejść za parę minut na scenę, po ogromnym, wyczer
pującym marszu człowieka, który przeszedł przez pie
kło bitwy, biegł ostatecznym wysiJkiem, przez ogień, 
przez błoto ... Nagle w istnej furii wpadłem do garde
roby. Stworzenie maski trwało ułamek sekundy. Ka
załem sypać na siebie :li. obydwu stron błoto z przygo
towanych cebrzyków i już prawie wchodząc na sce
nę, kończyłem tworzenie swojej wizji, wpadając jed
nocześnie w rytm owe.i muzyki. Wiedziałem wtedy 
jedno: jestem żołnierzem, muszę się zdobyć na naj
wyższy wysiłek woli, tu w obliczu wodza Chłopic
kiego, choć każdy wie, że lam, za drzwiami padnę ... 
Wyspiański ucałował mnie i milczał!" 

„Tygodnik llustrowany" 1932, nr 50 
A. Galis, W tragicznym t eatru skłonie, 

Sc;lski? Słynny Wiarus? (Zloty, kochany Panie Dyrek
torze, powiem bluźnierstwo, ale tyle o Panu szczerych 
wypiałem hołdów, że mi Pan te słowa daruje) [ ... ] Otóż 
Solski jest genialnym aktorem, w historii teatru ma 
g1·anitową pozycję, ale... Gdybym jego chciał ozdobić 
szeregiem wspaniałych kreacji, nigdy, przenigdy nic 
włączyłbym do tej plejady Wiarusa. A jednak zno
wuż ta rola zaciążyła na późniejszych spektaklach, i 
dziś każdy następca wchodzi na scenę jak marionet
ka., drgając tabetycznie w rytm muzyki. („.) Podobno 
to wejście Wiarusa mroziło widzom krew w żyłach . 
Możliwe. Ale wtedy ta.kie epizody robiły wrażenie o 
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wiele większe. 
Dzisiejszy widz jest nieco twardszy pod względem na- j 
rodowym i ma większe wymagania. 

AFISZ PRAPREMIERY „WARSZAWIANKI" 
(Z . N o w a k o w ski , T a bu W yspiailskiego, 

„ Wiadomośc i Lil crack ie" 1938, nr 4) 
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GŁOSY KRYTYKI 
F. KONECZNY 
( ... ) ut wór ten należy do tych, o których jest co pisać ( ••• ) 
,\utor ogłosił niedawno drukiem „Legendę" fantazję scenicz· 
ną o Krakusie i Wandzie. Utwór z poezji tzw. „nastrojowej", 
z zacięciem wielkiej p0ezji, rzecz przechodząca znacznie 
miarę Maeterlincka. ( .•. )Tym razem nie jest to fantazja, ale 
rzec:z bardzo historyczna, a nawet najlepsze w ocólc doty· 
chczas dzieło poetyczne o roku 1831. Tak jest: autor cale 
tomy historiograficznej erudycji zgarnął i podał z nich kwin· 
tt"sencję w poetyckiej formie. Tym większa sztuka, i.e te na· 
ukowe dzieła, z których mógłby był czerpać - jeszcze nie 
T'apisanc. z prawdziwym podziwem trzeba patrzeć na tę 

irtuicję poety. Pokolenie roku 1831 ma u p. Wyspiai1skiego 
j dną zasadniczą cechę: byronizm, na tle któreco rozwinął 
się przesadny kult poetycznej śmierci. ( ..• )Trzeźwą głowę 

przedstawić poetycznie to bodaj najpiękniejsza poezja; a to 
się p. Wyspiańskiemu doskonale udało! Jego Chłopicki Jest 
posągowy, plastyczny i niesłychanie konkretny( ••• ) „Warsza. 
wianka" jest próbą tragedii historycznej, podjętą bardzo 
szczęśliwie . ( ••. ) o tę tragedię nam właśnie chodzi, w niej 
poezja polska po raz wtóry stanie się wielką, europejską. 

Historyczna tragedia będzie sycić po nas pokolenia. 
( ... ) Jakie to znamienne, że poeta, uważany przez publiczno~ć 
za dekadenta, jest u nas tak zgoła innym nit w innych SPO· 

leczeństwach. ( ••• ) Utwór zrobił wratenie, pomimo i.e był 

grany słabo. Wyltawa i inscenizacja pozostawiały sporo luk, 
ugrupowanie było niestosowne i zawadzające tekstowi. In· 
scenizacja robiła . wrażenie, jakby pochodziła od kogoś, kto 
się na scenie nie zna. 

'· 
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(F. Koneczny, Teatr Krakowski, „Przegląd Polski" 
1899 nr 1, s. 187). SZKIC DEKORACJI St. WYSPIAŃSKIEGO DO I AKTU „WARSZAWIANKI" 

MINOS (J. LOZIŃSKI) 
( ••. ) P . Wy1pia1i8ki, artysta malarz znany jako wielbiciel 
kierunku symbolicznego, kierunku, który ma te bardzo wy
godne strony, że na conto jego największy bohomaz można 
wymalować, a pomimo to uchodzić się będzie za artystę 

pierwszej miary. ( •.. ) Symbol nie zna granic ani formy! 
Jest to rodzaj logogryfu lub hieroglifu, nad którym czym 
więcej łamiesz sobie głowę, tym jest bardziej •.. piękny! 
Przypuszczam, że taką zagadkę chciał nam dać p. Wyspiań· 
ski w swojej bohaterce Marii ( ... ) 
Jestże to symbol Polski, czy też mo:t.e symbol zwątpienia, 

a może ma to być zwykła histeryczka? Co do mnie, stanow
czo naginam się do ostatnieco określenia. Maria ( •.. ) w swo
ich halucynacjach, czy też „furiach" wieszczych robi wraże· 

nie przede wszystkJm osoby chorej na nerwy. 

Minos (J . Loziński,) z teatru „Głos Narodu" 1191, nr 272) 

W. PROKESCH 
Działającymi osobami są tu postacie historyczne, typy i lu
dzie z epoki powstania, ale tłem i zasadniczą myśl~ jest 
nie akcja, ale usiłowanie odtworzenia uczuć i myśli, jednym 

słowem całego duchowego nastroju tego pokolenia, które 
nios~ najgorętsze zapały narodowej sprawie w ofierze 
w gruncie rzeczy mało miało wiary w powodzenie podjętej 
akcji, a szarpane smutnymi przeczuciami, życiem płaciło 

dań swą ojczyźnie. 

(W. Prokesch, Teatr, „Nowa Reforma" 1898, nr 273). 

b. (A. BEAUPRt) 
Piękny w ieczór spędziliśmy w teatrze. ( ••• ) Rok 1131 składa 

się z szeregu ustępów tak łlardzo dramatycznych, iż nie 
trzeba sobie wiele zadawać trudu, aby z nich utworzyć wy
borne literackie dramaty. Wystarczy pewna zręczność in
scenizacji i drobna intuicja, aby wypełnić luki powstałe 

przez upływ czasu, a kaidy taki obraz rozsnuty na tle 
wypadków powstania listopadoweco poruszy do głębi polską 
publiczność. Pan Wyspiański nie zadowolił się rolą insceni· 
zatora, wziąwszy z historii tylko szkielet pomysłu i nazwiska 
osób, stworzył w1a1n~ fantazją cały poemat dramatyczny . 
z góry należy się zastrzec, te jest to daleko więcej poemat 

FRAGMENT LISTU W. KOSSAKA DOL . KOTARBIŃSKIEJ (ok. 1901 r.) 
dotyczący ubrat"l I mundurów w „ Warszawiance". 
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111z dramat, utwór wyobraźni, który nawet dość trudno 
wchodzi w ramy sceniczne. Teatr służy mu tylko za ilultra· 
cję do uplastycznienia Jego treści, ale dopiero w czytaniu 
można go zrozumieć i zdać sobie sprawę z myśli autora.( ••• ) 
Utwór p. Wyspiańskiego trzeba uważać Jako próbę młodego 
poety, szukającego nowych form arty1tycznych. Jest w nim 
niezawodnie świeże i podniolłe natchnienie nad którym po· 
eta nie zapanował Jeszcze dostatecznie. z teatralnego pun· 
ktu widzenia rzecz Jest chybiona, ale też i autor najwido· 
czniej nie pisał swojej pleśni dla teatru. Na 1cenie jeat 
„warszawianka" za mało związana i zanadto nastrojowa. za 
wiele trzeba się domyślać, zanadto natężać uwagę dla pO· 

chwycenia wątku. w końcu nie odwalę się rostrzyr;ać, czy 
metoda wierszowania użyta przez Wyspiańlkier;o ma uzasad· 
nienie w naszym języku. 

(A. Beaupre), z teatru, „Czas". 1191, nr 173. 

Tamten swiat 28 listopada 1891. 
Laskawy Mości Panie Diable Dobrodzieju. 
Udaję się do Ciebie z prośbą o wystąpienie w mojej obro
nie. Jakiś świszczypałka opisał mnie i wy1tawił na waszej 
scenie w sztuce „Warszawianka". Klnę się honorem wojsko· 
wym, że jako żywo takich błazeństw w tyciu nie r;adałem, 

jakie mnie włożył w usta ów mentecaptu1, pisarek zbziko· 
wany. Nie znalem też żadnej takiej Marii, bo za moich 
czasów wariatki siedziały pod kluczem. Plo•enkę Imć Pana 
Delavigne'a znalem, ale żeby uczciwe panienki warszawskie 
wybębniały ją na klawicymbale w chwili bitwy r;rochow· 
skiej i żeby oficerowie zamialt bić się włóczyli się ze mn, 
za dzierlatkami i tę piosenkę razem z nią śpiewali - to takie 
horrendum, jak mi Bóg miły, tylko w pustym łbie paw1tać 

mogło. Kalumnią t.akoż jest, abym ordynansów moich wy1y
łal na pewne stracenie, tego by pies nie zrobił, a c6i dopie· 
ro tolnierz napoleoński. Co do języka wreszcie, to chociat 
nie bylem literatem, ałe mówiłem po polsku jak Pan Bóc 
przykazał, a preceptor nauczył, tote:t nie naigrywałem 1ię 

z mowy ojczystej, nie wykręcałem nią jak szewc kopytem. 
Proszę, bardzo proszę Imci Pana Diabla, aby 1ię za mn' 
ujął i tt!rnu miodzikowi natarł uszu za poniewieranie pa
mięci' ludzi, co tycie swoje w ofierze nieśli krajowi. 

General Chłopicki. 
w pewnym związku z tym li1tem zda się i list drugi, z te· 
goż samego miejsca otrzymany: 
Kochany Diable. Bądź łaskaw przysłać mi najnowsz, r;ra· 
matykę polską i najnowsze podręczniki stylistyki, poetyki 
i ortografii, bo nie mogę się połapać czytając utwory naj
młodszych poetów . 

Mickiewicz. 

(rtc. zamieszczona w krakowskim czasop. satyrycz. „Diabeł"; 
rw:J Wł. Bodnicki, Między niebem a piekłem, Lódż 1973, I. 
85-86) 
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