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Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Stanisław Wyspiański, Wesele lat 
, , . . 

poznieJ - sto 
„Moment wieczny" i koszmarne lustro 

Przyszłość najczęściej przychodzi inaczej i jest inna, niż się 
spodziewano. Wesele (1901) Stanisława Wyspiańskiego - sto lat 
później? 

Inaczej, niż spodziewał się poeta, nieantagonistycznie, wyglądają 
jego stosunki z Adamem Mickiewiczem. Bronowickie wesele zakrzepło jak 
pszczoła w bursztynie w Weselu tak samo, jak ostatni zajazd na Litwie 
w Panu Tadeuszu. Soplicowo i domostwo w Bronowicach znalazły się 
w „momencie wiecznym", nie przeminęły. Ale czy przyszłość, 
następne pokolenia, miały z tego pożytek? 

Przyszłość okazała się inna, przyszła inaczej. z górą pól 
wieku po premierze Wesela, Czesław Milosz w Traktacie poetyckim (1956) 
prawił: „Nam nie zostawił Wyspiański pomocy". O ile Duch Dziejów bo
haterom Wesela mógł przypominać Chochola, być „chochołem sarmackiej 
melancholii" według świetnego określenia księdza Józefa Tischnera 
- o tyle dwudziestowieczny Duch Dziejów z Traktatu poetyckiego nosi 
na szyi „łańcuch z nieobeschłych głów". 

Arcydramat Wyspiańskiego sto lat później okazuje się dziełem 
bardziej metafizycznym, niż historiozoficznym. To jest portret 

świadomości ówczesnych Polaków, ale to jest także, a może przede 
wszystkim moment samopoznania. Weselna chata w Bronowicach, 
magiczna noc, lustro podstawione duszom, chwila prawdy. Janusz 
Wiśniewski, reżyser Wesela sto lat później: „Noc gorzkich objawień, 
kiedy wszyscy zaglądają w siebie, w piekło - noc wyjątkowa, ko
szmarne lustro. w którym przyszło im się przejrzeć i za
trzaśnięte miejsce, gdzie wchodzą upostaciowane «chcę)) i «to kocham» 
do każdego z gości. Cóż może być bardziej uniwersalnego niż ci ludzie, 
w taką noc, w tym nagle magicznym miejscu?". 

Wolność i serce, które zatyło 

Wolność romantyczna szukała miejsca dla siebie także między wolną 
wolą i - później - wolą mocy, własnym „ja" a wolnością drugiego czło
wieka, którą etyka wskazuje jako granicę wolnej woli. Sobiepaństwo 
w życiu społeczności i „j aj stwo" - jak nazywał je Roman Brand
staetter -w życiu indywiduów, zostały moralnie otamowane. 

Tradycji polskiej znane są ponure relacje wolności i niewoli, nie 
- woli, wydające bohaterów patriotycznych mitów, Zawiszę Czarnego, 
Hetmana Branickiego, Stańczyka, Wernyhorę. W Weselu Wyspiańskiego 



bohaterowie mitów zjawiają się jednak obok Widma, Upiora, Chochola, 
sami upiorni i widmowi. Oto niewola - jak pisał Stanisław Brzozow
ski, autor Legendy Młodej Polski (1909) - uwewnętrzniła się, weszła 
W duszę: „przeżywając samych siebie, ulegając swobodnemu, żywio
łowemu pędowi psychiki naszej, żyjemy jako własną naturą - rozkładem 

dziejowości, straszliwą silą ciążenia ku narodowej nicości". 
Tak rodzi się i grzech, i ciemne sny duszy, tak istoczy się i rozrasta 

chochoł duszy, słomiane serce. Jak prorokował Izajasz, a przypominał 
Chrystus w Przypowieści o siejbie: „Słyszeniem słuchać będziecie, 
a nie zrozumiecie. I wzrokiem patrzyć będziecie, a nie ujrzycie. Al
bowiem zatyło serce ludu tego i uszami i z wysiłkiem słyszeli, i oczy 
swe przymknęli. Aby przypadkiem oczami nie dostrzec i uszami nie 
posłyszeć, a sercem nie zrozumieć, a tak nie nawrócić się, ażebym 
ich uzdrowił" (Ewangelia wedlug św. Mateusza, 13). 

Patriota wariat, wampir zemsty patriotycznej 

Wyspiański przeczuwał, jak skończyliby Gospodarz, Czepiec, Nos, 
Dziennikarz i Poeta, gdyby obrzezali swoje serca, wydobyli się z 
chochoła melancholii. Nie pytam nawet o to, jak skończyliby fizycznie, 
jako powstańcy, a potem skazańcy i w końcu weterani. Rzecz w tym, 
jak wyglądałoby ich życie wewnętrzne. W Weselu najpierw gorączkowe, 
owładnięte nadzieją. 

Maria Janion w Wobec zla (1989): „W polskim patriotyzmie istnieje 
ciemna strefa, granicząca z sacrum, Obłędem i śmiercią samobójczą. 
W momencie zagrożenia bytu ojczyzny przez przemoc i zło objawiają 

się «szaleni» polscy patrioci. Ich archetypicznym wręcz wyobrażeniem 

jest Rejtan. Obok «patrioty-wariata» w tę samą strefę wkracza wampir 
zemsty patriotycznej''. 

Tańczący w takt chocholej muzyki, uśpieni patrioci wariaci, 
wampiry zemsty patriotycznej ... Zaklęte koło zamyka się i życie 
wewnętrzne chochołów kończy się, gdzie się zaczęło. Myśląc o tym, 
Milosz w Traktacie poetyckim ponad użyteczność Wyspiańskiego wynosi 
użyteczność Józefa Conrada-Korzeniowskiego z jego etyką męstwa bycia 
na widok „j ądra CiemnOŚCi". Wesele podszyte jest dwoma 
marzeniami: marzeniem o niepodległości, które się ziści w 1918 roku, 
ale inaczej, niż marzono - i marzeniem o jedności społeczeństwa, 
które okaże się mrzonką. 

Będzie to znaczyć, że także Dziennikarz, Poeta, Gospodarz, Czepiec, 
Nos i inni dotkną już wkrótce Conradowskiego „j ądra ciemności". 
Oglądając Wesele sto lat później dobrze wiemy, że „później" były 

pierwsza i druga wojna światowa, Oświęcim i Katyń, jak też polskie 
miesiące, Czerwiec 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Czerwiec 1976, 
Sierpień 1980, Grudzień 1981. 

Arcydramat Wyspiańskiego sto lat później okazuje się dziełem 
bardziej metafizycznym, niż historiozoficznym właśnie przez para
doksalną zależność egzystencji, losu, przeznaczenia człowieka od 
przypadku, okoliczności, historii. 

„Ja jestem Żyd z Wesela" 

W pięknej opowieści Romana Brandstaettera Ja jestem Żyd z „Wesela" 
Hersz Singer, dzierżawca bronowickiej karczmy i ojciec Racheli, Pepy 
(Józefy) Singer, skarży się na swój i córki los literackich bohaterów, 



którym sztuka Wyspiańskiego skomplikowała i uprzykrzyła życie. Żyd 
z Wesela na stare lata rozszedł się z żoną i zmarł w krakowskim przy
tułku dla starców. 

W Teatrze zawsze granym (1987) Adolfa Rudnickiego przeczytać można 
wyznanie Henryka Lesera, Żyda z Krakowa, zapisane podczas jego 
podróży z Izraela do Polski w początkach lat sześćdziesiątych. 

Pochylam się nad tymi słowami jak nad prawdziwym epilogiem 
opowieści o życiu i losie bronowickiego karczmarza i jego narodu. 
„Owej soboty, kiedy odbyłem swą krzyżową drogę po żydowskim Krakowie, 
który się prawie nie zmienił (jak zapewniali ci, którzy ręczyli, 
że mogę jechać bez obaw), zobaczyłem ich wszystkich jak żywych. 
Defilowali przede mną moi powstali z martwych. Już świtało, gdy 
zasypiałem i śniłem, że słyszę melodyjny głos stróża dawnej bóżnicy; 
krążył po ciemnych ulicach z latarką i zwoływał do slichot w to
nacji cudownej, jedynej, którą pamiętam tak dobrze: do bożej służby 
powstańcie, powstańcie, dobrzy, kochani Żydzi. I dziwna rzecz stała 
się ze mną: to ja krążyłem po ulicach, to ja wolałem: do bożej służby 
powstańcie, powstańcie, dobrzy, kochani Żydzi, dobrzy, kochani„. 
Lecz był to tylko sen. Sarn jeden stałem na ulicy Wysoki ej pod starą 
bóżnicą i gorzko płakałem". 

Sto lat później 

„Rachela mówi: ta chata rozświecona jest jak «arka w powodzi». 
I na tę arkę wstępuje ostatnia. Jeśli uwierzyć Racheli - powiada 
Janusz Wiśniewski - GosPodarz t0 Noe, a jego rodzina i goście są 
jakby «przedstawicielami każdego gatunku», owymi wybranymi na zasiew 
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nowej, splukanej potopem ziemi. W ten sposób znajdujemy się w centrum 
wyjątkowej nocy, kiedy to uczestnicy wesela wypowiedzą jeszcze 
raz swoje racje, upomną się o swoje nadzieje, zaprezentują swoje 
wielkie i male pragnienia. O świcie mają dotrzeć do brzegu, 
do suchego lądu, gdzie w obfitości, wydaje się, będą ziszczone ich 
gorące oczekiwania. Świt ma być ich nowymi narodzinami, w wolności, 
w spelnieniu, będzie przebudzeniem ku nowej rzeczywistości". 

Oglądając Wesele Wyspiańskiego na teatralnej scenie, sto lat 
później, znam przeznaczenie i los ich wszystkich, wiem o nich, czego 
o sobie wiedzieć nie mogą. Arka miala osiąść na gruncie, pasażerowie 
mieli wysiąść, ale nie taki byl final opowieści o nich w roku 1918, 
1939, 1944, 1948, 1956, 1968, 1970. 

Pan Mlody, Lucjan Rydel, dożyl końca pierwszej wojny światowej. 
Panna Mloda, Jadwiga Mikolajczykówna Łucjanowa Rydlowa, jeszcze 
za życia męża zaczęla poważnie chorować, zmarla w 1936. Gospodarz, 
Wlodzimierz Tetmajer. W 1908 roku jego dworek w Bronowicach nabędzie 
Rydel, dziś mieści się tu Muzeum Mlodej Polski, kieruje nim wnuczka 
Pana Mlodego, Anna Rydlówna. Gospodyni, Anna z Mikolajczyków Tetma
jerowa. Jej wielkiej estymie w sferach artystycznych nie przeszkodzilo 
jej wiejskie życie; zmarla w 1954, często można ją bylo spotkać na 
krakowskim Rynku, sprzedającą jarzyny i jajka. 

Marysia, Maria z Mikolajczyków Susulowa, żona Wojtka, rolnika, 
zmarlego w 1901 na gruźlicę, podobnie jak pierwszy narzeczony Marysi, 
malarz Ludwik de Laveaux. Jasiek, Mikolajczyk, brat Panny Mlodej, 
przyżeni się do rodziny Anny Chowaniec. Kuba, najmlodszy Mikolajczyk, 
w peerelowskich urzędach przedstawiać się będzie jako Kuba z Wesela; 

żyl najdlużej ze wszystkich pierwowzorów bohaterów bronowickiego 
wesela. Blażej Czepiec, wiejski filozof i polityk, zmarly w 1934 
bronowicki pisarz gminny. Wiktoria Czepcowa, druga żona Blażeja, 
zmarla w 1943 roku. Anna Klimina dożyla końca pierwszej wojny świa
towej. Kasper Czepiec, drugi drużba na weselu Rydla, zmarl w roku 
1969. Poeta, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, czolowy przedstawiciel 
poezji Mlodej Polski - umrze w 1940 w zapomnieniu i biedzie, pogrążony 
w chorobie umyslowej. Haneczka Rydlówna, siostra Pana Mlodego, 
przeżyje do roku 1969. 

Maryna, Maria Pareńska, siostra Zosi, zginie w 1940 roku, rozstrze
lana przez hitlerowców. Zosia, Zofia Pareńska, wyjdzie za Tadeusza 
Żeleńskiego-Boya. Dziennikarz, Rudolf Starzewski, publicysta „Czasu", 
dwa tylko lata przeżyje w Drugiej Rzeczypospolitej. Nos, Tadeusz Nos
kowski, w przyszlości zajmie się malarstwem, polichromią kościelną, 
a Radczyni, Antonina Domańska, napisze kilka historycznych powieści 
dla mlodzieży. Isia, Jadwiga Tetmajerówna, umrze w 1975 na emigracji 
w Londynie. Rachela, Pepa (Józefa) Singer, której wejście poprzez 
Wesele do środowisk artystycznych przewrócilo w glewie - pisze 
Krystyna Zbijewska w Bohaterach „Wesela" 1900, niezwyklym słowniku 
biograficznym bohaterów Wesela - nie zostanie w przyszlości 
„tylko zmanierowaną sufrażystką, wysiadującą w kawiarni Michalika 
z papierosem w ustach i rewolwerem w kieszeni; pielęgniarka w czasie 
pierwszej wojny światowej, później urzędniczka kuratorium". 



Wesele, miazga, sen 

Szczególna metafizyka losu polskiego, egzystencja i esencja, 
uwikłane w historię. Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Mała Apoka
lipsa Tadeusza Konwickiego, Miazga Jerzego Andrzejewskiego, Obłęd 
Jerzego Krzysztonia- dzieła zgłębiające metafizykę polskiego losu 
- mają za osnowę biografię rodaków, konkret, który ma siłę 
uogólnienia przeznaczenia człowieka w uniwersum jego rzeczy-
wistości. · 

Wesele Stanisława Wyspiańskiego sto lat później opowiada o naszych 
współczesnych. Łączy nas z nimi może już nie tylko współodczucie, 
szukanie sensu~ prawdy i dobra, lecz pragnienie człowieczeństwa, 
głód życia. magnetyzm serca. „Zloty róg", wzywający - jak 
pisał Witola Gombrowicz - do ludzkiego Kościoła. I grzech, przede 
wszystkim grzech niewoli, która weszła w duszę. 

Zatem - powiada Janusz Wiśniewski - „Świt nie następuje, nie 
będzie przebudzenia dla tych, co uporczywie bronią swoich ciemnych 
snów. Dalej będą zaglądali we własne piekło, na dryfującej arce, 
jak na statku szaleńców". I dodaje: „Co to za ciemne sny? Co to 
za ciemny bagaż, z którym weselnicy przybyli na arkę? Tutaj może
my zobaczyć, jak bardzo ta sztuka nas czyta. Niegdysiejszy krzyk 
o wolność narodową, który został wysłuchany, stal się krzykiem o wol
ność w swej istocie, o wolność «ku», o ducha". 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Poznań, w styczniu 2001 
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W całej cywilizacji europejskiej trwa żywa pamięć 
miejsc, krajobrazów, dornów czy grobów, które z pozoru 
niczym się nie wyróżniają, ale przez związek dojmujący ze 
sprawami, czynami, ludźmi lub chociażby wypowiedzianymi 
przez nich słowami, stają się dla nas teatrem, sceną 

dziejową, miejscem, w którym na chwilę zatrzymuje się 
wartki potok życia, a nad jego monotonnym bełkotem 
rozlega się głos przeszłości, wyraźny, donośny i dobitny. On 
mówi już tylko rzeczy najważniejsze i najprostsze zarazem, 
a wszystko inne pomija, oddaje niepamięci. Czasem powiada 
to przez brąz, marmur czy kamień, kiedy indziej widokiem 
malw czy róż kwitnących przed tym oknem lub gankiem. Tak 
właśnie stało się tutaj, gdzie wszystko zamknęło się 
w słowach dramatu, a dokoła pozostały rzeczy krucfie, ulotne, 
nietrwale. 

Paweł: Hertz, Bronowice (1974) 
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Gości wita Matka Boska z Dzieciątkiem. (. .. ) Matce Boskiej z szesnastego wieku 
asystują trzy święte z czternastego wieku. (. .. ) Jeszcze dwa, trzy obrazy i już 

tłum, zamęt, krzyki: Świętych obcowanie modo polonica w 1711 roku. ( ... ) 
Jawnie fałszywy Caravaggio i takiż bezczelnie fałszywy Cranach. ( ... ) Szuflada 
na ordery. U góry papieskie, jako że duchowne ma przed świeckim pierwszeństwo, 
potem wojenne, najwięcej za Lwów i rok 1920. Wstążki zużyte, postrzępione (. .. ). 
Obok półpancerzyk (zapewne praktyczny, dopowiadam za Mrożkiem), a także kuferki 
podróżne i kościelne skarbony. ( ... ) Kościuszko produkcji Krajowego Warsztatu 
Tkackiego w Glinianach. Wizytówka ks. Zwoleńskiego (bardzo słusznie, należy 
wiedzieć, jak wyglądała wtedy wizytówka, czy tak jak dzisiaj, czy inaczej). 
Dwucentymetrowej wielkości dzieła Mickiewicza, oczywiście do przemytu, jak 
dziś „Kultura" („przemyca w Litwę Żyd tomiki moich dzieł:"), ale jak na złość, 
zamiast na patriotyczne strofy, wzrok pada na Króla Bobo i królewnę Lalę. Takaż 
miniaturowa Messe en fran<;:ais, dla pani hrabiny. Słownik niemiecko-polski czy 
przypadkiem otwarty na: Gewehr n. broń; gwer, karabin - iiber! na ramię broń -
ab! do nogi broń. ( ... ) Kazimierz Dunin Karwicki, miecznik i chorąży sandomierski 
w XVII wieku. Morda potworna. Łysa pala, podbródek podwójny, mięsisty, wąs zaś 
cienki, sfalowany; kark byczy. Znać, że krępy, niski, słonina na nim twarda, 
jędrna, a przy tym bestia silna, chociaż najwyraźniej wlana. Swój rozum ma, patrzy 
nienajglupiej, całkiem jak z telewizji; coś on o świecie wie, a przy tym w sobie 
rozparty, rozdepcze ci Chama bez mrugnięcia okiem. ( ... ) Przepadam za tym 
muzeum; mógłbym gapić się godzinami. 

Jan Błoński, A to Polska właśnie (1985) 



ChOChO ł z Wesela Wyspiańskiego - oto, jak mi się wydaje, 
niemal doskonały symbol „sarmackiej melancholii" ... Jest to w pełnym 
tego słowa znaczeniu symbol. Tworzywem chochola jest słoma - suchy 
badyl pozbawiony ziarna. Kształtem i ruchem przypomina człowieka. 
W dramacie Wyspiańskiego pojawia się jako znak i zapowiedź ogar
niającej weselnych gości apatii. Jego ruchom towarzyszy tęskna, 
rzewna melodia i słowa: „miałeś chamie zloty róg~- Przed tymi, 
którzy oczekiwali nadejścia Wernyhory, zamyka się wielka przyszłość. 
Zmęczeni weselem ludzie popadają w Sen, a gdy się obudzą, wszystko 
wróci do codziennej prozy. Jest chwila zatrzymanego czasu. Barwny 
korowód postaci wypełnia scenę, przez okno widać jakieś przestrzenie 
pól. Ale czas stanął i przestrzeń, zarówno ta w izbie, jak ta poza 
nią, nie jest niczym do pokonania i do kroczenia naprzód, lecz jest 
przestrzenią zamykającą, osaczającą człowieka. Melodia jest pełna 
nieokreślonego żalu. „Miałeś chamie czapkę z piór"... Czas stoi ... 
Wszystkie wymienione akcesoria, a więc kukła ze słomy, przestrzeń 
osaczająca, czas zatrzymany i w powietrzu wiszący smak żalu po 
zaprzepaszczeniu Okazji - oto źródła, z których poeta wydobył swoisty, 
symbolizowany przez chochola Nastrój, któremu nadajemy nazwę: sar
macka melancholia. 

Józef Tischner, Chochoł sarmackiej melancholii (1975) 

LOS:FA1YGA,CZAS:M/T~GA 

Trzeba tu przyjść, do tego niewielkiego domu, patrzeć przez okno na 
klomb róż kwitnących, na ubogie ściany, na reprodukcje matejkowskich 
obrazów nad biurkiem, a zarazem powtarzać te wszystkie słowa stąd 
zaczerpnięte i przez tego dziwnego człowieka w czarnym tużurku 
przetworzone, aby zrozumieć moc i silę poezji. Cały dramat, który 
rozgrywał się tu, w tej świetlicy, między alkierzem i izbą, gdzie 
tańczono, byłby tylko widowiskiem regionalnym, gdyby dział się jedynie 
tam i wtedy. Ale on dzieje się tu i teraz, w każdym z nas, jest w istocie 
dramatem każdego z nas i każdemu z nas stawia przed oczyma jego 
własne widma. Gdy Dziennikarz, Poeta, Gospodarz, każdy P.O swojemu, 
widzi swoje widmo, swoje odbicie, straszny. trudny albo 
smętny wizerunek własnej duszy, my, każdy z nas, widzimy ich 
pasujących się z owymi widmami, patrzymy, jak każdy z nich mocuje się 
z własną duszą pełną słabości i porywów, grzechów i zasług, prawdy 
i błędów. I tak właśnie gramy w tym dramacie. 

Paweł Hertz, Bronowice (1974) 



Melancholia rodzi się z konkretnej porażki, jednej 
lub wielu. Zanim jednak do porażki dojdzie, w świadomości człowieka 
utrzymuje się pewna generalna wizja świata i generalna wizja sytuacji 
człowieka w tym świecie warunkująca określony sposób przeżywania 
porażki. Wizja ta to świat melancholii. Świat melancholii jest po
dzielony na dwie zasadniczo różne przestrzenie: górną, idealną i uto
pijną, oraz dolną, codzienną i prozaiczną. W idealną przestrzeń 
świata kierują się najgłębsze nadzieje, ambicje, marzenia człowieka. 
Tam działają ukryte sprężyny dziejów, dokonują się usprawiedliwienia 
i potępienia ludzi oraz całych narodów. Stamtąd miał przyjść legen
darny ~ernyh~ra, ~Y z.iś.cić.na ziemi wzi:iiosł~- UtOPię. W prze
strzeni prozaiczneJ dzieJe się szara codziennosc, narodowa, społeczna 
i indywidualna alienacja. Tutaj pędzi swój nudny i nostal giczny żywot 
człowiek przywiązany do swego czasu i swej przestrzeni, odbywając 
pokutę za nieokreślone winy. O ile świat Utopii jest siedliskiem 
kolorowych wyobrażeń i źródłem pociech, o tyle codzienność jest 
miejscem prozaicznej nudy. Twórczym warunkiem melancholii jest 
bogactwo wyobraźni. Dzięki niej oddycha się i przez nią jednocześnie 
się cierpi. 

I 

Gt>ZIE.TO CZłOWIEX CHA()ZA W SNIE.: 
STRASZNO TAM, TUTAJ -źLE. 

To jednak jeszcze nie wystarczy. Aby narodziny chochoła stały się 
możliwe, potrzebna jest jakaś porażka. Oto pojawia się perspektywa 
wyzwolenia od alienacji. Przez jakiś szczególny zbieg przypadków 
świat kolorowej Utopii mógł się ucieleśnić. Rezolutność musiała 
się zdobyć na gest skorzystania z nadciągającej Okazji. Ale gestu 
nie było, najwyżej jakieś usiłowania. Tragiczny paradoks polega 
między innymi na tym, że właściwie nie wiadomo dlaczego. Być może do 
wyzyskania Okazji trzeba było czegoś więcej niż zadzierzystości. 
może właśnie prawdziwej odwagi, w każdym razie źródła porażki są 
mizerne, pospolite. Wyspiański pokazuje to bezlitośnie: złoty róg 
został w banalny sposób zgubiony. 

Józef Tischner, Chochol sarmackiej melancholii (1975) 



To zawsze się tak u nas dzieje, że kiedy wielki pisarz chce nam 
powiedzieć coś ważnego, gromadzi nas zawsze gdzieś pod jednym 
dachem; w Soplicowie, w bazyliańskiej celi, w salonie warszawskim, 
w domu bronowickim. Kiedy nie ma państwa, są to siedziby wspólne, 
mieszczące wspólny los. I dlatego pod takim dachem muszą być wszyscy: 
panowie i chłopi, Niemcy i Żydzi, dorośli i dzieci, mężczyźni i kobie
ty. I muszą tu przychodzić widma, mary i upiory z przeszłości, 
aby ją przypominać, przestrzegać i wróżyć o przyszłości. I muszą tu 
rozlegać się muzyki : cymbały czy skrzypki grające tryumfalne melodie 
dawnych lat i jednostajne nuty teraźniejszości. Cymbały Jankiela 
i skrzypki Chochola. I żywi muszą tu ze sobą prowadzić rozmowy albo 
mówić sami do siebie w zawrotnych monologach. I muszą mówić też 
rzeczy zwyczajne, potoczne, pozornie niewinne i naiwne, o zbożu, 
drzewach, grzybach i sadach, ale my wiemy, co się tam kryje za tymi 
polami wieczornymi, za mgłami włóczącymi się ścierniskiem, za martwą 
taflą jezior, u kresu białych dróg, u różowego widnokręgu. 

Paweł Hertz, Bronowice (1974) 

. ' "Zf 101AA LOSY SZC~CIEM GARl>ZĄ, 

ŻE.1AA WIE SYPIĄ SZCZE,ŚCIEM W OCZY, 
TYLKO 1AA ZARAZ BłYSXI GASWĄ, 

l@WO SI; W OCZACH ŚWIT ROZTOCZY? 



POST SCRIPTUM 
16 marca 2001 roku upłynie sto lat od słynnej premiery Wesela 

Wyspiańskiego. Krzysztof Orzechowski, dyrektor Teatru Słowackiego, 
w którym przed wiekiem miała miejsce premiera Wesela: „Zwróciłem 

się do wielu wybitnych reżyserów różnych pokoleń z propozycją przy
gotowania nowego spektaklu z okazji stulecia premiery. Nikt się nie 
zgodził. Na tej podstawie sadzę, że dramat, który wprowadził nas 
w XX wiek, odchodzi wraz z nim. Wyspiański pisał o niemożności, a my 
żyjemy w czasach nieumiejętności korzystania z daru wolności". (. .. ) 

Na stulecie premiery Wesela współczesny dramaturg powinien napisać 
nową sztukę, równie drażliwą, tyle że odwołującą się do aktualnych 
spraw i problemów. To byłby prawdziwy hołd dla Wyspiańskiego. 

Loża Patronów Teatru Nowego 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 
Magdalena i Grzegorz Brylowie 
Marek Bykowski 
Barbara i Jerzy Byrtowie 
Bogumiła i Roman Czechoscy 
Iwona i Łukasz.Domańscy 
Nina i Antoni Giersigowie 
Krystyna i Włodzimierz Golowie 
Krzysztof Jakubowski 
Grażyna i Marek Jarzyńscy 
Małgorzata i Dariusz Jedlińscy 
Natalia i Janusz Kalida 
Lidia i Stefan Klepaccy 
Izabella i Eugeniusz Klimaszewscy 
Beata i Tomasz Kotowscy 
Małgorzata i Grzegorz Korytowscy 
Grażyna i Marian Kryłowiczowie 
Radosław Lewandowski 
Irena i Henryk Maciejscy 
Renata i Zenon Małkowscy 
Renata i Tadeusz Mataczyńscy 
Stanisław Mąderek 
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Małgorzata Mercik 
Krystyna i Jerzy Nadwórni 
Małgorzata i Włodzimierz Pełczyńscy 
Hanna i Ireneusz Pilarzowie 
Piotr Karol Potempa 
Dorota i Krzysztof Rybarczykowie 
Grażyna Skrzydlewska-Niezgoda 
i Krzysztof Niezgoda 
Barbara i Mariusz Słowińscy 
Elżbieta i Roman Stasierowscy 
Zina i Marcin Stelmachowie 
Krystyna i Michał Szulczewscy 
Renata i Piotr Urowscy 
Alina i Michał Walczykowie 
Maria i Włodzimierz Walkowiakowie 
Ewa i Zdzisław Wittowie 
Anna i Andrzej Wituscy 
Beata Gallas-Zalaszewska 
i Waldemar Zalaszewski 
Gizela i Paweł Żegota-Rzegocińscy 
Irena i Andrzej Żołądkowscy 

wspiera finansowo, 
organizacyjnie i duchowo 
działalność teatru 

Sesja, którą przygotowuje Uniwersytet Jagielloński, będzie no
sić tytuł Magia „Wesela'! Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, autor książek na temat dzieła Wyspiańskiego: „Magia 
tego dramatu polega na tym, że jest on ponadczasowy i ponadhisto
ryczny. Gdyby znalazł się reżyser i chciał odczytać Wesele poprzez 
pryzmat tego, co dzieje się w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat, byłoby to znakomite dzieło, pokazujące, jak bardzo jesteśmy 
bezradni wobec spadku po epoce PRL i komunizmu". 

Maciej Rydel: „Wesele nieaktualne? Proszę spojrzeć na naszą scenę 
polityczną, zobaczyć, co się dzieje wokół. Można to spuentować jednym 
zdaniem: «Miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jeno sznur»". 

Katarzyna Janowska, „Wyspiańskiemu pyski zbiję" (2000) 
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