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cz) eka eatru na otn J ym 
elemenem dramatlll. a:tny Jak jqo bohater.:m"le. 

Tego wszys&Ieco cena wsp6łczesna nie uuwatyl 
kolwie'k obsada ala lę z najpierwszych. aktor w l 
Modnejewska odtwarzała rolę ari podcae• h 
p6w tołclnnycb. Grano ,,W-.zawiankę'' 1on:eJ m te n 
inne utuki. ale to włam e anech n~iększy ie grano 
ta, Die zał Jak a t zasłu8iwała, lto maczy cupełn e ina e-J 
wydobwając w zystk e jej pięk~cl w tek~e i informa
cjach utajone. komponujł&c Jll alansko, łDUZJllCZD e l teatr -
nie, wedle ~ .autora, tale pnec eł wyrain e zunac:zone 
Ale o kompaiycJi rełysera)dej czy lnscenlzato lej w&w 
niko u efę me łnilo. Któł więc 611 zrozum eć ł odczuć 
dramatwsa co był urazem i!lrac91Uatorem ety erem 
najprzedofeJIQ'ID pndclpj1lc1m w rR)'ch ck ełacb way
•lła>, co moelo by~ Pol.ce a po c:qłci za gr.ac:ą w tej 
dzledzinle &rOb one. Grano tedy , Warmnriankę" w dekora
cjach ylowo" skleconych, w koattum8Cb „htatorycz.nych„. 
lecz kaclucm7cb, kłÓClłCych .tę z lolikll kolorysty~ t dra
mait7CZIUł W,.plafmdego. Klawilr«d pełnial wpmwdzle ro
lę banko watneso rekwtzytu, ale niad)' JłlfDO łrall&m .nie ao
atal nale!)rde Clodlaellony. 

Idy tet me chctala •1' Hiyaerta llCS)'ć z faktem, te 
acenie obok Ol6b piel: wAOplanowyeh, obdarzonych rolami 
m6wlon)'mi, znajduje sic cały uerea fi8ur Die W1łlaszaJt-
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Jan Nowakowski 

POWSTANIE LISTOPADOWE 
W TWORCZOSCI WYSPIA~SKIEGO 

Temat powstania listopadowego a:a)muje w tw6rczośc1 

Wyspiańskiego miejsce szczególniejsze, tak długo i z tak 
uporczywymi nawrotami w niej trwajll(:, jak chyba żaden 
inny. Pierw zy z członów „r topadowego tryptyku", „Wu
szawiankę'', opatrzył autor znaaeniem daty wskazującej 

bardzo wczesne narodzi.ny utworu· ,,Paryi, 12 sierpnia 1893 
- Kraków, 12 listopada 1898 , przy czym ta druga data 'Zll

myika jakby pit:cloletnie zal491anie sztuki na warszta e ar
tysty. O kwartał tylko pótniej powstał ,,Lelewel", który no-
111 datę: „Krak6w, luty 1899". Tneci z. dramatów nie naro
dź:} się r~hło, jeden wszakże z. fundamentów, zawartych po
tem w ,Nocy listopadowej", J:f ał Wyspiański już z. począ -
k'em następnego roku: na progu 1900 r. ukształtowała su~ 
mianowicie cena pożesnan a Kory z Demetrą. Opublllcowal 
ją wprawdzie itwórca - oddzielnie i w oieco innej postaci 
niż ta 'Zll&na z ,,Nocy rstopadowej" - nie od razu bo w 
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tirądzi eJ recmlcy powstania t 1 cz n i owe I o - wnio
&Ja w obręb tw6rc:zo6cl Wysptmaldezo f1w pótniej ały, 
persewerujący temat powstania ł op a cl o e I o. 

Rzecz znamienna ęc, ie e będzie to włamie po-
stanie kt6re b)'ło niedawno ~Iem trqlczn1 tydu 

apołeczeiatwa polskiego dtmowiło clUle Jakoby kamle6 
prob ft'cą deolo1il i poaw zekrft1e problematyki , nie• 
podległościowej": W naJblim7ftl otocisdu młodego twórcy 
-trwały tradycje powstania 1883 l"Clku, a 'lrir6d bll eh kre· 
wnych wujows wo Kopw cy I WUJ stankl byli 1. nim 
bezpośredn·o k.ledył zw 11umi, pne!ywal Jet<> u~ za
pewrne szukali Vl'ZYC7'Ja n epowodzenia. W przec e6stwie 
do znakomiteco partnera w procesie nasycanla bteratW'Y o-

yml akcentami aprzecijwu w ~. do 2eromsk ego 
mianowicie, temat urekdi cm J będzie dla Wy -
p a6 k ego tym bolesny punkte kłórego 1dy bezpo-
średnio e dotknie, wobec tóne> zachoWa wctnęm dll
wo~. d)"llttetne e. PnefB'truJe Jak 9C1Yby tę zb t 
b1 kil. zbyt ~problematykę pop1"l.e& dlllle wzoawian11 
w tw6rczoł dnaatyemej sprawę po9w' tania wcr.ełnleJ go 

topadoiweso na)dzle en epoa6b m6wienia po-
średnieco zazna zen1a ego etosunku r6wrnież do nWk!lkQ-

1 I u~• powU6 narodowych 016lnoki 
'Il z.eba pr ym 1pomnlef, ie ukoła gal cyjlka w pro-

~amie IWOim ~ szeroko literaturę z zaną 
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