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"Era cearrnlna Wy piań ·kiego zaczyna się w mku 190 I Weselem( . . ) Kraków oszalał po tej 
r remier:e. Oc:\'wiśc ie nie tylko dlatego, że hawił gu peryflaż dobrze mu znanych faktów i ludzi, 
ale prcedc 11 s:1·srkim dl;.1tego, ie dramat w całej swej treści hył aktualny. pełen inwektyw 
pulin·c:m ch i s<lcp1\ nych. Cu zaś najbardziej było fascynujące , to absolutna nowość formy, 
leJ\\"ie ll'1J1ic :ne upoervznwanie jak najsurowszego i m1iprozaicmiejszego w swej istocie 
reali: mu P' 1tnc:neg( '· :miesrnnie go z fa mastyką, pominll) pomrów mistyczności tkw iącej 

~ 1 .,:1--" kc l 11 J'Pllh':u psychicznym n óh dramatu i daJ<1cej s ię psychologicznie uza aJnić . 

\11ef-rn <l it• t'a;kn<t, rr:edz1wnie brzmiąca, a zn(1w : cmłziennego tworzywa ukształrowana 
ch-kcj ;1 clrillll<HLI , hllg<lCtl\'(l rytmiczne przy 1110110tol1ii 05tinata pio enki chochołowej, bęJącej 
ll" L 1~u11 Le jecl\'ll yrn :rt"id łem 11 TfStkich rytmicznych i melodycznych odmian; niesporykana 
,I, l[<\J te < ltr < iinuść ie:1·b dramam.:mego, wobec którego bledną "polonezy słów" fredrowskie. 
1 .C'. <1' 11 <1 , kn' b : kach S łlm·ac kiego ; oszczędność slowt1 i jego be.zwględne przylegt1nie do akc ji , 
, j, l c:c·.<r11 i ruchu wruacyjnego; precvzyine ohliczenie wszysrkich czlon\1w kompozycj i, izhy 
= nich \\ 1 l'«rn ie h<1rm, 1nijna powstała calo ' ć; nie u ranne, po scenę ostatni<] , trzymanie widza 
11 11; wrc· =c:11111 1 ,1,=, 1i<1111ien iu :a pomocą najszerzej liryki , głębok i ej saryry i nieoczekiwanegu 
J'<l l« ,, 11 , 11 '= ' <t b l t' , hl'i , l n' 111•e i wszystko nlhrzymit, choć z ma ł ych i d11hrze zn:rnych remat«iw 
11l H.:: ~·te ( ... ) 

w-„spiań.ski byl "ai'tystą teatru". Cóż ru znaczy 1 To znaczy, że nie hył jedyn ie liternce m, 
1•b: <1<.:1 m 11 li1rm1e dialogliwe j urwmy, które nazywamy dramauimi ; tu znac zy, 
:: ,· 11 ic· h I cłt:ku r <lt l 1rem, uhmvśla j ącym scenerii; plastyczną dla cudzych dzieł ; lt 1 znaczy, 
: c· 1111: hd 111sce11i: <1 torem czi· reżvserem , u c ieleśn i ::iiącym pomysły dram::i run:a w ksztaltach 
1•r=c = ,ieht t' sh 11npnno11·anych. c.:ęsro przeisrnczających lub ni · zcząc\'ch utw<'ir poety, 
t< l :1uc1. :: ,· nic h ·I d Tt' k[l)rem czy kierownikiem rearru , nadającym mu jegu fi zjtlnomię 

, 1 rl"I ' t 1 c :11 <1 1 'l'" k1,; : n<). :a:wyczai ani a rtys tyczną. ani spP łec mą. T<.1 znac:y, że byl poe rą 

,lr<111L ll \'k ic111 , 111 al ,1r:~ 111 . rzeźhiarzem i konstruktorem, reżyserem i inscenizawrem, 
kkrn11 nik1em ;tr t 1 11cnym tcarru i jego ideologiem - w jednej us,1l:i ie, :e :gh;hił c<1L) 
u 1rne1e f ll \l;~ lt'<ltfll 1 P"'i<1Jl w~zy,tk ic jego . rzemiosł a , że żył dla teatru , z myś lą 11 reatrze . 
:e 11 s:1, rk'" c·: c·.c:1 1 , je 1k1 L)I. 11<1 c1·m oko 1t::gu spoczęf , , srawa!o s ię teatrem , :e t·eatr hył dla 11 
1c·ck 111·m terenem 111::1·c1<1 :- ii; . 11 ;1 jego Jesbch rozwiqzy1rnl naihard:1e i 'lS<lh1s tl' sprnw\', 
,1'1' 1"<1 11 1 [t' h h =•rn ':e '11rn11 ;imi ll <lrl lei u ". 

.. :Vt"clt' Fh cll.1 llcl h11<1l, 1 , 1,; li Ll lll11 \l l t-1nrnjern . hy h1 l\LllZllC. tT\l'cd<.1. ll ile r ••miętam. wr <t = 
: I lCe['lll cl l11 i : L ,Jw ;1 cy rr:1 cllll . N1ej1:J1:n z gości pr:t::spal się \A1 ' r(1d tC!.; \l I\;\ .->tus ii.: pal tll[l,l\I, 
I'' >tc:1n =11\111 11 , r,d i hul;1I cl <1łe 1 . Wii.: · hvla o zyw i ście zapro~zuna ccda , : m ia~til kilka "~ '"i h 

: t ' lcb 111 111 r=11 <1ut"1I Rvcl Li. c<ił\' pr<1wie światek malar~k i : Krakow:1. 
I \\ ·1,1•i<1 1\, k1. l '<m 1 i~' L1m i_:11 1;ik d: i ~ . J< tk >:c:el rnt" : aru; ry w sw(ij cz Jrny tużurek ml c;1lq nPc 

"l' <i rl l " lllll"\lll' clr:11 I . J' <ltr =< Jl 'll"l linli , t;:il(l\\'\'01 i, nicSC101 lH\'it\'11l i llC :\' lll<l. 
l )j,, 1k 11r=.il" 11 c»c·l 1,k11. liuc : ;1h Lll\Cc» ;i tu J 1> tej i: b1· r<1: pu rn z 11•chllJzilu p<1 r.; <1S<"1h, 
1.1: I' ' ' 1. 1: J,, J. 1r111 .il ic· c:<• 11 >: 11 ' 1r=,;1' r<>:nll 111·1. I l<llll 111rzal 1 11 lvs : ,11 swuj<J , z t u kę" 
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"W każdym niemal pokoju bywa taka ściana, która do niczego się nie przydaje, 
i...talcie krze~łko, z którem nie wiadomo co zrobić . Stawia się je wtedy przy tej właśnie ścianie. 
Na takiem niepotrzebnie postawionem krześle siadał zawsze Wyspiański, może właśnie 
dlatego, że było odosobnione. Siadał, milczał, ale pamal. Od czasu do czasu na twarzy jego 
zjawiał się uśmiech i natychmiast ginął, jak błyskawica. Napewno wtedy kogoś czy coś 
wewnątr,uąbie notował. Coś fotografował- jak mówiłam. 
Im licznfejsze koło, im żywsza rozmowa, tern uśmiechy są częstsze i szybciej gasnące. 
- Podaj mi, proszę· mówi mi mąt (Józef Kotarbiński, dyrektor teatru krakowskiego w latach 
1899-1905 ·przypis red.)· książkę z mego biurka ~ 
- Za nic w świecie· odpowiadam. 
- Dlaczego? 
- Wyspiański fotografuje· boję się ruszyć. 
Uśmiechnął się kiedyś, kiedym się z nim podzieliła moją ohserwacją· ale nie powiedział 
ani słówka. 
Może mnie właśnie wtedy sfotografował- jeśli łaska." 

Lucrna Kotarbińska. Wokoło teacrn. Moje wspomnienia. Wars:a"·a 19 l,' 
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Bilety można zarezerwować pod numerami telefonu O 604 929 909, (0-42) 636 41 66, 
lub kupić na godzinę przed spektaklem w kasie Teatru Studyjnego przy ul. Kopernika 8 . 
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Okładka : S. Wyspiański- "Autoportret z żoną" 


