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władysław zawistowski 

·wesele· dzisiaj 

1. 

Pozycja „Wesela" Wyspiańskiego, zarówno w 
literaturze, jak i w zbiorowej świadomości, jest 
od bardzo dawna wyjątkowa; nikt też nie pró
buje nawet tej wyjątkowości kwestionować. 
Dramat fascynuje na równi historyków, ludzi 
teatru (blisko 200 premier do roku 1966, dziś 
doliczyć by się można zapewne około 300), fil
mowców (Andrzej Wajda), wreszcie czytelników 
i widzów. Tekst obrósł interpretacjami, wiedzę 
o nim poszerzyły niektóre inscenizacje. Zad~n 
inny tekst sceniczny w polskiej literaturze me 
był tak szeroko komentowany, tak różnie od
czytywany, żaden nie miał tak silnej legendy -
poza, oczywiście, arcydrar:iatami ro1:11a~ty,~zny
mi. Ale też historia sceniczna „Dziadow czy 

" 
Kordiana'' J·est znacznie od „Wesela" skrom-

niejsza. 
A przecież od napisania „Wesela" upłynęło 

zaledwie" 86 lat! Do niedawna żyli niektórzy 
~pośród uczestników autentycznego wesela w 
Bronowicach - świadkowie inspirujących Wy
spiańskiego wydarzeń. Czy oznacza to, że p~o~ 
blematyka , pytania i tragizm „Wesela" są _w_ciąz 
- niezmiennie - aktualne? Dlaczego wciąz na 
nowo, z uporem, odgrywamy narodowy dramat 
„rozśpiewanej chaty"? 

2. 

Z punktu widzenia historii Polski , k ultury, 
idei - rzeczywistość „Wesela" należy ... do hi
storii właśnie. Od czasu ślubu Lucjana Rydla z 
Jadwigą Mikołajczykówną zmieniło się wszyst-

(glosy) 

ko: granice i ustrój Polski, stosunki między inte
ligencją i „warstwami niższymi", zmieniły się 
obyczaje, poezja i teatr. Przez Polskę przetoczy
ły się dwie wojny światowe, coś na kształt ~e
wolucji, kilka ostrych tak zwanych kryzysow 
społecznych. Inna jest dziś inteligencja (jeśli w 
ogóle jeszcze jest?) i inne chłopstwo; nawet Bro
nowice są inne, bo leżą w obrębie wielkiego Kra
kowa w niczym nie przypominającego zapyzia
łej, prowincjonalnej 85-tysięcznej mieściny z 
1901 roku. 

Czy problemy, niemoc, frustracje krakowskiej 
inteligencji sprzed 86 lat mają cokolwiek wspól
nego z dramatami dzisiejszych poetów, dzienni
karzy, malarzy? Czy umówne „chłopstwo" na
dal domaga się upodmiotowienia i społecznej 
emancypacji? A przede wszystkim - czy istnie
je rozdźwięk między dążeniami i oczekiwaniami 
różnych grup (bo już nie klas) społecznych? 

Sądzę; że nie są to pytania retoryczne. Mimo 
zmienionej sytuacji politycznej i społecznej, mi
mo rewolucyjnej ekonomicznej emancypacj i 
„klasy wytwórczej", jaka niewątpliwie dokon~
ła się w ostatnich dziesięcioleciach, zarówno dzi
siejszy „poeta '', jak i „chłop" niewolni są o_d 
frustracji, znanych już ich dziadom. Deza~tuah
zacja celu (u Wyspiańskiego - zdobycie rue~
ległości), k tórego niedosiężność, tak skutecznie 
paraliżowała „poetów", nie przekreśliła ani sy
tuacji psychicznej inteligencji, ani potrzeby 
r z e c z y w i s t e g o uczestniczenia w życiu spo
łeczeństwa tych, któr zy nominalni~ są „kl_asą 
wiodącą " . I w tym sensie: psychologicznym, Jest 
niewątpliwie „Wesele" do dziś aktualne. 

'ł 

3. 

Mówi się często, że jest dramat niezwykle pol
ski, niemożliwy właściwie do zrozumienia dla 
przedstawi.cieli innych nacji. Zapewne t~k ., w_ 

Weselu" konfrontu je bowiem Wyspianski 
"skrzeczącą" rzeczywistość początku w ieku z bo
gatą tkanką narodowej mitografii, na której u
fundowana jest świadomość ówczesnych „poe
tów" i „dziennikarzy", z której czerpie trady_cja, 
kultura, wychowanie. Zmuszając Poetę, Dzien
nikarza, Gospodarza do spotkania z Rycerzem, 
Stańczykiem, Wernyhorą, zderza ~yspiański 
brutalnie prawdę z mitem, rzeczywistosc z le
gendą i wmówieniem, ospałość jaw_Y z ws~ec~
mocą manenia, nadziei, natchnien~a, upoJen~a; 
Dramatyzacji podlega tu cała zbiorowo s c 
(trudno wszak mówić w „Weselu" o głównym 
bohaterze), a konflikt rozgrywa się przede wszy
stkim wewnątrz świ ad o mości. Dopiero je
go konsekwencje są realne i realnie - w fina
le - odczuwalne. 

Jest więc „Wesele" przede wszystkim drama
tem zbiorowej świadomości - nazwanym przez 
Wyspiańskiego być może po raz pierwszy, nie 
rozegranym jednak (do końca) i dzisiaj. Nasza 
świadomość bowiem - tak samo jak w 1900 r. 
karmi się mitem i legendą, żyje marzeniem i 
wmówieniem, wpędza nas w marazm i produk
uje frustracje. I my rozmawiamy z duchami, śni
my wielkie bitwy, gubimy złoty róg i ~ołys~e
my się w chocholim tańcu. Wszystko się zmie
niło ale nasza świadomość, kształtowana przez 
pon~d sto lat niewoli, budowana przez dzieła ro
mantycznych wieszczów - trwa. Dlaczego? Czy 
nasza duchowość nie rozmija się czasem z epo
ką komputeryzacji i psychotroniki_? Zapewne, 
skoro jednak jesteśmy sfrustrowani (a dotyczy 
to na równi „poetów" i „dziennikarz_Y'',.---:- _po
wiedzmy - inżynierów), to stan mu~i miec i ~a 
pewno ma swoje przyczyny. Nie wnikam w me, 
są inne, niż te z 1900-nego. Jednak ~ą, tak s~mo 
jak jest frustracja, stagnacja i daleki - ale Jak-

że często dający się usłyszeć - pogłos chocho
lego grania . 

4. 

„Osoby dramatu" nawiedzając „chatę rozśpie
waną", zstępują do niej z płócien Ma tej ki, tek
stów Mickiewicza i Słowackiego, ze starych du
mek i legend. Dzisiejsze duchy (choć v:esel_~ w y
daje się w M-3) nie zmieniły prowemencJi mo
że ich szereg wydłużył się nieco - na przykład 
o Chochoła. Bo też Wyspiański nie polemizuje 
„Weselem" z romantyczną spuścizną duchową 
(tak często , w licznych polemikach ostatnich 
dziesięcioleci odsądzaną od czci i wiary) - lecz 
ze współczesnymi, którzy dali się zniewolić ~ ej 
warstwie symbolicznej i estetycznej, tracąc siły 
duchowe i moralne. Nie wydaje mi się - gdy 
widzę obrzędy odprawiane dzisiaj wokół niektó
rych dzieł, nazwisk, pojęć i legend - by pro
blem ten był nam obcy. 

5. 

Daje więc nam „Wesele" wyjątkową szansę, 
by na nowo przemyśleć nie nowe, ale wciąż ak
tualne „przeklęte" problemy. Dlatego również 
- nie tylko ze względu na urodę literacką i sce
niczną - warto je czytać i wystawiać. Warto 
również, przy okazji bliższego kontaktu z „We
selem", zdać sobie sprawę z kilku faktów łatwo 
zapominanych. Ten dramat, który od dawna do
pisujemy do listy największych narodowych 
(klasycznych!) arcydzieł, powstał w niespełna 
trzy miesiące! W miesiąc później został wysta
wiony!!! Przyniósł od razu wielki su~c~s - i _au
torowi i krakowskiej scenie. A przeciez - mimo 
swej warstwy symbolicznej, mimo tkanki meta
forycznej - był to tekst o żywych, pow_sz~ch
nie znanych ludziach, którzy w cztery r:iie~iące 
po weselu Rydla mogli oglądać samych _siebi: i:a 
scenie i nie wszystkim - jak Rydlowi własme 



- musiało się to podobać). Piszę o tym, by przy
pomnieć, iż wyjątkowość „Wesela" polega rów
nież na tym akcie niebywałej cywilnej i arty
stycznej odwagi, którą wykazać musieli - naj
pierw autor, potem zaś zespół teatralny, by rzecz 
całą doprowadzić do premiery. Powiem więcej 
- „Wesele" nie byłoby zapewne tekstem tak 
nośnym i ważnym, gdyby - w planie realistycz
nym - nie było dramatem stricte współczes
nym, nieomal obyczajową tragikomedią z klu
czem. Pisał B9y: „każdemu, kto patrzał z bliska 
na ludzi i wydarzenia, splatające się w „Wese
lu", czymś najbardziej podziwu godnym jest to 
właśnie, jak drobnymi, lekkimi dotknięciami 
Wyspiański umiał codzienną rzeczywistość prze
czarować w poezję, jak, mało odbiegając od ane-

• gdoty, umiał jej nadać olbrzymie rozpięcie sym
bolu". 
Wyspiański był artystą. wybitnym, ale feno

menu „Wesela" nie warto upraszczać do geniu
sza jednostki. By powstał ten narodowy arcy
dramat trzeba było gleby zapyziałego i sfrustro
wanego, prowincjonalnego Krakowa, ale trzeba 
było również środowiska, w którym wyrastał 
Wyspiański, teatru, rozkwitają~ego za Pawli
kowskiego i Kotarbińskiego, wreszcie publicz
ności, która nie bez oporów, ale jednak - „We
sele" przyjęła, uznała i próbowała rozumieć. 

Powiem wręcz: fenomenem godnym naszej 
pamięci i szacunku, nie powinno być to, że „We-

sele" zostało napisane, lecz to, że wystawiono je 
i uznano jego wielkość. A wśród pierwszych kry
tyków i interpretatorów byli przecież ludzie po
kazani na scenie - jak Rudolf Starzewski 
(Dziennikarz), który godnie podjął rzuconą przez 
Wyspiańskiego rękawicę dialogu. 

Sądzę, że te okoliczności stwarzają kolejną 
okazję do refleksji - zarówno nad żywotnością 
samego tekstu Wyspiańskiego, jak i kondycją 
współczesnej literatury, teatru, życia duchowe
go „w ogóle". Faktem jest bowiem, że od czasu 
„Wesela" nie powstał żaden inny dramat tej 
miary i faktem jest, że trudno nam w ogóle wy
obrazić sobie premierę, w której usłyszelibyśmy 
mówiących ze sceny o najważniejszych spra
wach Polaków - na przykład Mieczysława Ra
kowskiego (Dziennikarz), Zbigniewa Herberta 
(Poeta), czy Gustawa Holoubka (nadałby się na 
Gospodarza). 

Uciekamy do konkretu, rzeczywistości, ale 
wielkie metafory też coś nam nie ~chodzą. 
Poeci piszą głównie pamiętniki, teatry okopują 
się za bezpiecznymi szańcami klasyki. Nasze ży
cie duchowe, a na pewno artystyczne tonie w 
tym samym fin-de-siecle'owym marazmie i fru
stracji, które 86 lat temu sportretował Wyspiań
ski. Skoro więc nie potrafimy mówić sami o so
bie, róbmy to słowami Wyspiańskiego. Nie ze
starzały się bardziej niż my. 
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wojciecb natanson 

zelwerowicz o ·weselu· 

- W roku 1901 miałem zaledwie 23 lata; 
wtedy właśnie przybyłem do Krakowa. Byłem 
w świetnym usposobieniu, wszystko składało mi 
się jak najlepiej. Nie byłem zbyt skłonny do 
wzruszeń głębokich i tragicznych. 

- Jaki nastrój panował na próbach? Jak 
sztukę przyjmowali aktorzy? 

- Zarysowały się dwie grupy. Większość 
(muszę się przyznać, że i ja do nich należałem) 
uważała, że „Wesele" to dziwoląg niezrozumia
ły. Mniejszość niewielka twierdziła, że w tym 
dramacie jest coś, czego się na razie jeszcze nie 
ogarnia, ale że tkwi w tym jakaś siła, że zbliża 
się wielkie zjawisko. 

- A jak było na premierze? 
- Wszyscy byliśmy wstrząśnięci. („.) Długie 

miesiące po premierze „Wesela" mówiliśmy do 

siebie zwrotami ze sztuki, weszły nam one w 
krew. 

- Jak się na próbach zachowywał Wyspiań
ski? 

- Nie chciał udzielać żadnych informacji. 
Niektórzy ludzie teatru uważali, że to poza. 
Tymczasem okazało się, że była to stuprocento
wa skromność i nieśmiałość. 

- Jak wyglądała inscenizacja premierowa? 
- Wobec ówczesnego ubóstwa techniki tea-

tralnej radzono sobie z rozdzieleniem świata du
chów i postaci rzeczywistych - bez ceregieli. 
Gdy wchodził duch, wstawiano zieloną szybkę 
w reflektorze; gdy wychodził - zamieniano ją 
na szybkę niebieską. („.) 

(1946) 



karol frycz 

wspomnienie o próbach i premierze· wesela· 

Przyłożywszy do pracy przygotowawczej dzisiejszą 
miarę wysiłków reżyserskich, nabiera się przekonania, 
że spektakl - jako taki - zrobił się sam. Ogólne sy
tuacje, ruchy i pozy figur, ich wygląd i sylwety pod
dawał Wyspiański. Stały reżyser teatru krakowskiego 
Adolf Walewski czuwał nad ich wykonaniem. Utkwiły 
mi w pamięci dwa szczegóły: na którejś próbie Wa
lewski chodził w kółko drobnym kroczkiem za Wy
spiańskim i domagał się czerwonej blendy w ówczes
nym ubogim reflektorze ustawionym po prawej stro
nie sceny, za głównymi drzwiami. Zmiękczając z lek
ka swoim zwyczajem zębowe spółgłoski, prosił nie
śmiało, ale dość natarczywie i tytułując Wyspiańskiego 
niekiedy „mistrzem": 

- Choć trośkę czerwonego światła dla większego 
efektu. 

Znudzony Wyspiański, który „bengalskiego" - jak 
mawiał - światła nie lubił, bąknął trochę cierpko: 

- To jest i tak dość efektowne. 
Drugim momentem, jaki mi utkwił w pamięci, był 

taniec Widma z Marysią w akcie drugim. Aktor gra
jący Widmo próbował przy słowach „raz dokoła" objąć 
ramieniem kibić partnerki, tak jak się to robi np. w 
walcu. Gest wypadł śmiesznie i niezręcznie. Ani Wid
mo (F. Sarnowski) ani Leta Walewska, grająca Mary
się, nie mogli znaleźć właściwego pas. Wyspiański wi
dząc ich niepewne i niezdarne ruchy, szybko podszedł, 
rozłączył ich i po kolei markował najpierw Widmo -
stojąc naprzeciw Walewskiej, a potem Marysię - sta
jąc naprzeciw Widma; zręcwie i w oka mgnieniu na
prowadził ich oboje na właściwą sytuację taneczną. 
Widmo wyciągało - wedle jego wskazówek - sztyw
nie ręce i dotykało z lekka w pasie Marysię, a ona 
również leciuchnym ruchem, końcami palców dotykała 
jego ramion. Dwa czy trzy obroty zrobione były tak, 
jak np. w walcu „na dwa pas" prawie na chodząco, 
po czym Marysia wysuwała się nagle z ramion Wid
ma. 

Najzabawniejsze wspomnienia pozostawił mi dyrek
tor Kotarbiński. Począwszy od pierwszej próby robił 

wrażenie, że jest bardziej nieprzytomny niż na pró
bach z innych sztuk, jak gdyby go przedwcześnie -
już w pierszym akcie - opanował nastrój: „w izbach 
swąd, a we łbie dym". Zapytałem go w czasie czwar
tkowej próby (premiera miała się odbyć w sobotę), 
jakie wróży powodzenie sztuce. 

- Nie można przewidzieć - odpowiedział. - Taka 
sobie sztuka kostiumowo-ludowa, przyjęcie coś-tego 
z wódką, samowar„. Może pójść parę razy ... 
Zapamiętałem także ten szczegół, że Wyspiański sam 

pokazywał !si (B. Janikowskiej), jak ma skręcać pło
myk naftowej lampki: jakby bawiąc się nim od nie
chcenia, żeby się wytworzył na scenie półmrok, w 
którym zamajaczy Chochoł. 

Niezmiernie starannie usadzał też Wyspiański Ka
mińskiego-Stańczyka w starym fotelu, dbając o naj
drobniejszy szczegół peny i układu rąk, wiernie naśla
dując słynny obraz Matejki. 
Sobiesław - grający Gospodarza - stale powtarzał 

na próbach (jak później po premierze prof. Stanisław 
Tarnowski) - „nic nie rozumiem'', a w garderobie 
mruczał swoim emfatycznym głosem: 

- Swinia w garnku, panie kochanku, klituś-bajduś; 
gada m jak Piekarski na mękach„. 

Nazajutrz po „Weselu" spotkałem Wyspiańskiego 
u pani Pareńskiej. Siedzieliśmy przy sobie. Czułem dla 
Wyspiańskiego wielki, głęboki respekt; nie wiedziałem 
od czego zacząć rozmowę. Zaryzykowałem dość banal
ne pytanie: 

- Kto był wczoraj najlepszy z aktorów w „We
selu"? 
Wyspiański zmarszczył z namysłu brwi, podkręcił 

wąsa i odpowiedział z przekonaniem: 
- Chyba Sobiesław. 
Sobiesław mówił wiersz ślicznie, a do prototypu ro

li, Włodzimierza Tetmajera - zbliżała go urocza nie
frasobliwość, jaką rolę przepełniał po brzegi, no, 
i z jaką ją traktował, a przez to uprawdopodobnił. 

(1957) 

józef jarosz rychter 

twórca ·wesela· 

Usiedliśmy. On na swoim szkarłatnym foteli
ku, ja naprzeciw - na taborecie. 
~ Czytałeś pan dzisiejszy „Kurier Lwow

ski ? - zagadnąłem twórcę „Wesela". 
- Nie, a cóż tam piszą? „. 

. - Jest korespondencja z Krakowa, w której 
mepoc.hlebnie wyraż~no się o Rydlu - podej
r.zewaJą go o„. kretynizm, piszą, że wyraził panu 
h~townie swe niezadowolenie z powodu „niby" 
UJemnego przedstawienia typu jego żony w 
„Weselu" - że i z siebie jako „Pan Młody" w 
„Weselu" nie jest zadowolony„. 

-:- . Tak, rzeczywiście, pisał do mnie Rydel -
mow1ł autor „Wesela" - list z wymówką„. nie 
podoba mu się Panna Młoda w „Weselu'', bo jak 
twierdził, jeśli miała przedstawiać typ jego żo
ny - to jest za rubaszna, a nawet... ordynarna! 
I z przedstawienia typów sióstr, a córek pani 
Radczyni: Anieli i Krzysi, zadowolony nie jest... 
List ten Rydla zniszczyłem i mam nadzieję, że 
tak samo i on, po namyśle, zniszczy w swoim 
przekonaniu uprzedzenie do moich kreacji„. 
~nam r?wnie dobrze jego, jak i jego zacną ro

dzmę„. Nie pozwoliłbym sobie nigdy nawet na 
fantazyjną dowolność: lekkomyślnego traktowa
nia osób, dla których mam szacunek„. Dziwi 
mnie drażliwość Rydla„. Przecież sam, jako ar
tysta, powinien umieć ocenić szczerość moją i 
nie mieć mi za złe, żem typ wzięty z natury, 
choćby jego żony - nieco uogólnił, żem mu dał 
cechy realnej prawdy, takiej, jaka się w ludzie 
naszym t y p o w o przejawia„. 

Jeślibym przedstawił daną osobę, jaką jest w 
rzeczywistości, zyskałaby zapewne na wdzięku, 
ale nie byłby to już wdzięk typowej, a inteli
gentnej z natury włościanki naszej„. 

Dziwne - z innej strony - pojawiają się o 
sztuce mojej zdania„. Spotkałem się nawet z za
pytaniem, czy wszystkie przedstawione w „We
selu" osoby kopiowałem wiernie z natury? 
i czy rzeczywiście tak się odbyło (nb. w przed
miotowej części sztuki) - wesele w Bronowi
cach„. 

- Zapytania szczytnie naiwne! - wtrąci

łem . - Przecież wesele, chociażby z realnej 
swej strony było zbliżone do rzeczywistości, to 
w sztuce pańskiej jest ono tylko tłem dla 
akcji„. 

Córki Radczyni mają - zdaniem moim -
także właściwy wdzięk typu naszych rozumie
jących, dobrze wychowanych i dobrego serca 
panien z miasta. Scena „z kosą" jest hołdem zło
żonym uczuciu patriotycznemu dziewicy pol
skiej„. Czy nie tak„. 

- Niewątpliwie. 

- Włodzimierz Tetmajer (artysta malarz), 
który odnalazł siebie w Gospodarzu na „Wese
lu", wyraził mi swe zupełne zadowolenie, cho
ciaż gdyby pojmował rzecz tak jak inni (np. Ry
del) - mógłby również mieć do mnie jaką tam.„ 
pretensję. 
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ZG ZASP 

Na scenie amatorskiej - ale już na publicz
nym przedstawieniu, odbywającym się w sali 
redutowej Starego Teatru - wystąpił Wyspiań
ski tylko raz jeden. Urządzono w r. 1889 przed
stawienie amatorskie na rzecz zasłużonego arty
sty malarza, kaleki, pozostającego bez środków 
do życia. Wybrano na to przedstawienie kome
dię Paillerona „Nieśmiały" przetłumaczoną 
gładkim wierszem polskim przez Kazimierza 
Kaszewskiego (przekład ten drukowany był w 
„Kłosach"). Panna Julia Ehrenberg, siostra póź
niejszego publicysty, grała rolę matki: ja grałem 
rolę pieniacza, procesującego się (jak w „Ze
mście") o jakąś sprawę graniczną; J . Mehoffer 
rolę adwokata; prześlicznej urody p. Konstancja 
Zienkowiczówna grała rolę córki, a Wyspiański 
rolę nieśmiałego, ale poetycznego kochanka. Ko
stiumy wypożyczył nam teatr; reżyserem był 
Leon Stępowski, z którym przy tej sposobności 
Wyspiański zbliżył się i zawiązał długotrwałe, 
przyjazne stosunki. Jak Wyspiański grał, nie pa
miętam; zapewne tak, jak grywają amatoro
wie - ale pamiętam, że wyglądał pięknie i god
ny był partnerki. Przypominał wówczas swym 
wyglądem Hrabiego z „Pana Tadeusza": blon
dyn, o siwych, a raczej niebieskich oczach, strze-

lający badawczymi spojrzeniami, lubiący ro
mantyczne pozy, raczej nieśmiały i cichy, a w 
każdym razie niesłychanie wrażliwy wobec każ
dego ostrzejszego słowa. Przy tym jednak z na
tury wesoły i skłonny do różnych nadzwyczaj
nych pomysłów. 
Występ publiczny w „Nieśmiałym" był, o ile 

pamiętam, ostatnim występem Wyspiańskiego w 
charakterze aktora-amatora. Ale niebawem zbli
żył się do sceny jeszcze więcej . Rydel, który za
wiązał z nim bliższą przyjaźń podczas uniwersy
teckich lat Wyspiańskiego (1887-1891) - cho
ciaż z daleka znał go już dawniej - wprowadził 
go do teatru jako dekoratora. (Pierwszym wy
stępem Wyspiańskiego w tym. charakterze była 
dekoracja sceny na obchodzie rocznicy Mickie
wiczowskiej w 1898 r.). Niemal równocześnie 
złożył Wyspiański T. Pawlikowskiemu pierwsze 
swoje utwory, z których „Warszawianka" docze
kała się niebawem wystawienia. Odtąd zabłys
nął na scenie nie jako aktor, ale jako reżyser, 
dekorator i autor. Entuzjastyczny stosunek do 
sceny, datujący się od lat chłopięcych, był nie
wątpliwie do tego dobrym przygotowaniem. 

(1932) 
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