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Stanisław Wyspiański: 

Ja nie jestem, jak tylko fantazją, 
:ja nie jestem, jak tylko poezją, 
ja nie jestem, jak tyl.ko duszą.„ 
Ale za mną przyjdzie moc, 
poczęta z moich słów, 
moc, co pokruszy pęta, 
co państwo wskrzesi znów! 

Ja nie jestem, jak synem 
wyobraźn i męczonej. 
Zginę - ro·zwieję się 
we mgle waszych snów; 
lecz w braoi mojej 
ja się odrodzę czynem -
wieki żyć będę znów. 

(Fragment z Daniela) 
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Stanisław Wyspiański: 

Poezjo - wiecznież cię po sprzętach szukać trzeba, 
wśród zwiędłych kwiatów, 
gdy wesół wczoraj kwiat opada i omdlewa; 
czyliś ty tylko jest w tych głosach z oddalenia, 
w echach z innych światów, 
urokiem snów i czarem chwil omdlenia; 
czy nie ma ciebie tom, gdzie czas rozkwitu, 
gdzie walko i gdzie walki przesilen ia; 
czyliś posągiem tylko śmierci bytu; 
tym przeto duszy• panująca, 
że pokonanym dojesz promień słońca, 
o wszystkie duchy zwycięstw uskrzydlone 
wtedy twe siostry, gdy padną zwalone; 
czyliś jest chwilą, czyli jesteś wieczna, 
czyliś jest - choćby chwilę włodnąca i żywa, 
czyliś jest słowo - nazwa niedorzeczna, 
więc twoja siło i moc, co porywa, 
oni jest chwilą, ni wiekiem, 
lecz sercem, czuciem, wolą - jest człowiekiem! 
15 kwiecień 1905 

(W liście do Stan isława lacka) 

... 

DOKUMENTY 

H I S T O R 

Maurycy Mochnacki: 

• 
• • 

Z owsze w początkach zapał powszechny, wszystko ogar
niający w na.rodzie, wszystko porywający z sob9, nieprze
łamany, niczym niezwyciężony. To samo w każdym pow
staniu poświęcen ie, porywczość, śm iałość, posuwająca się 
nieraz do płochości; też same cnoty osobiste i publ iczne. 
Ale zarazem, obok tego, i te same przyczyny upadku spra
wy, zawsze pomyślnie zaczętej, zawsze potem niedołężn i e 
kierowane.j, ginącej zazwyczaj n ieładem. Nigdy u nas nie 
korzystano z poprzednich doświadczeń; stąd też w każdym 
powstan iu jednakie prawie błędy wojskowe i polityczne, 
najbardziej zaś to w każdym podobnym zdarzen iu odna
wiające się, ku końcowi zwłaszcza, omdlenie i upada nie 
no duchu, kiedy by go najwięcej wznosić wypadało; to 
gorszące dobrowolne rozpraszanie s ił nie małych jeszcze, 
nie starganych! We wszelkim bohaterskim przeds ięwzię
ciu naszym byliśmy na kształt kunsztownego ognia, co od 
jednego rnzu strzeli w górę jasnym strumieniem i - w dy
mach gaśnie. 

(Fragment z dzieła Powstanie narodu polskiego napisanego 
1 ogłoszonego na emigracji.) 3 
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Maurycy Mochnacki: 

TAJNE ZWIĄZKI 
I SPRZYSIĘlENIE LITERATóW 

[Na Uniwersytecie Wileńskim] wydział moralny, którego 
Lelewel został potem dziekanem, wziął przewagę nad fi
zyczno-matematycznym.1 Była to (czego dostat·ecznie wy
powiedzieć nie można) rewolucja na korzyść ducha z usz
czerbkiem materii, która pierwej nad nim swe panowanie 
rozciągała, rewolucja stanowcza w uniwersytecie, który za
razem .jako władza i szkoła kierował oświeceniem jede
nastomilionowej ludności polskiej. Lelewel tym samym, że 
wykładał historię i statystykę, wprnwadził politykę. Go
łuchowski pobudził myśl do pojmowania samej siebie bez 
względu na świat zewnętrzny. 

Ten nowy duch uniwersytetu od wejścia Lel.ewela i Go
łuchowskiego był niejako wyrażeniem teoretycznym dąż
ności moralnej i patriotycznej promienistych, którzy go 
przeczuli we własnym sercu i do tej .rewolucji przysposobili 
umysły. Te wypadki godne są zastanowienia dla ogólnych 
prawd, które w sobie zawierają. Przestawanie z naturą wi
domą w nauce, czyli droga doświadczenia, prowadzi do 
satyry w życiu. Sniadecki, astronom i matematyk, obwaro
wywał dowcipnymi i złośliwymi sarkazmami młodociane 
pojęcia przeciwko filozofii i poezji; tamtą wyklął w Kancie, 
tę w romantykach. Przestawanie z duchem stwarza w spo
łeczeństwie coś wyższego nad dowcip, prowadzi do głęb
szych uwag nad stanem, w którym się znajdujemy. Snia
decki, mąż światły, dobry Polak, nie byłby jednak, jak są
dzę, zdołał usposobić umysłów do sprzysiężenia się prze
ciwko istniejącemu porządkowi rzeczy - to było sprawą 
Zana, a Zana pojęcia polityczne wyobrażali w nauce Le
lewel i Gołuchowski. Każdy spisek - a naród chcący od
zyskać swój byt jest al,bo w stanie ciągłej konspiracji, albo 
ciągłej insurekcji - ma w sobie coś nieokreślonego, a za
tem potrzebuje· entuzjazmu i poezji. Napoleon, który się uro
dził ze wszystkimi instynktami despotyzmu, zniósł, jak wia
domo, w instytucie francuskim wydział nauk politycznych 
i moralnych, nazywając je niepotrzebną ideologią, bo wie
dział dobrze, że te nauki budzą imaginację, najsilniejszą 
z władz w umyśle ludzkim, najniebezpieczniejszą dla epok 
w historii, które przez gwałtowne wstrząśnienia koniecznej 
zmianie podpaść muszą. W tym stanie Polska się znajdo
wała. Wszystko, co przemawiało do imaginacji, zdawało 
się mieć na celu ojczyznę uciśnioną przez obcych wrogów; 
wszystko, co było poetyckie, ~yło tedy patriotyczne. Tym 

1 Pod wyłączrwm zaś wpływem wydz iału moralnego zostawał literacki . 

Nac listopadowa, Tea tr Rozmaitości w Warszawi; , 1915 r. 
Pod chorążowi e i Piotr Wysocki (P. Hryniewicz) 

sposobem wytłumaczyć sobie potrafimy, dlaczego w tej 
właśnie porze, a nie pierwej ani potem, zjawia się w tej 
literaturze taki człowiek, jak Adam Mickiewicz, który był 
równie wielkim politykiem (choć może o tym n·ie wiedział) 
w swej poezji, jak Lelewel wielkim poetą w swej polityce, 
to jest w historii i krytyce historycznej. 

Nie systematyzując bynajmniej tego, co nieraz ślepy traf 
w jednym czasie zrządza, czyliż nie jest rzeczą godną za
stanowienia, że właśnie w tej samej chwili, kiedy w War
szawie zaczynają się organizować związki patriotyczne, 
w Wilnie nauka bierze kierunek tak z nimi przypadający 
do miary? le właśnie w tej samej porze szubrawcy ustę
pują promienistym, a fizyka i chemia polityce i filozofii? Na 
koniec, że w tej samej porze literatura polska, która oprócz 
Woronicza miała gładkich tylko wierszopisów, zaczyna 
czynić prędkie i śmiałe postępy na nowej drodze i takimi 
utworami, jak Dziady, Grażyna, Maria, zapowiadać daleko 
większe dzieło, nie pod względem artystowskim, lecz poli
tycznym, rewolucyjnym, poema Konrad Wallenrod, mające 
być wyrazem wszystkich związków, przygotowań do pow
stania? Te zdumiewające zjawiska, ta osobliwie jednoczes
ność tylu rozmaitych, do jednego celu zmierzających kie
runków, wyjaśnia naturę pogrobowego jestestwa Polski, 
charakteryzuje jeden z pierwiastków tego jestestwa po roz
biorze kraju: sprzysiężenie! 

(Fragment dzieła Powstanie narodu po/skiego - Tytuł frag-
mentu od nos.) 5 
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Piotr Wysocki: 

DZIAŁANIA WOJENNE SZKOŁY PODCHORĄ.ZYCH 
PIECHOTY W NOCY Z 29 NA 30 LISTOPADA 1830 R. 

K u końcowi września i w początkach października r. b. 
zaczęto przylepiać w Warszawie kartelusze na rogach 4lic 
i odezwy rewolucyjne do Polaków. Pogróżki dla W. Księ
cia, a nawet obwieszczenie, źe Belweder od nowego roku 
będzie do najęcia. Wszystko to działo się bez naszej wie
dzy. Wszędzie biegały wieści o rewolucji, wkrótce wybuch
nąć mającej . Nawet dni pooznaczano, mianowicie: 10, 15 
i 20 paź·dziernika. To zniewoliło dawny rząd do bacznie'\
szego mienia się na ostrożności. Chcieliśmy zacząć tę wie -
ką sprawę dla dogodzenia głosowi publicznemu. Nie ma
jąc sposobności obaczenia się z J. B. Ostrowskim, wezwa
łem Ludwika Nabielaka do Łazienek, żeby go uwiadomił, 
iż, w lada dzień, począwszy od 18-go października, weź
miemy się do broni. Nabielakowi zaleciłem podchorążego 
Trzaskowskiego, ażeby s·ię z nim umówił, jakie razem z cy
wilnymi przedsięwziąć środki ku wstępnemu działaniu, bądź 
na Saskim dziedzińcu, bądź w Belwederze. Zamiar ten jed
nak nie mógł przyjść do skutku; oficerowie jeszcze 5ię byli 
nie porozumieli z sobą w tej mierze. Ustawne przecież na
leganie Trzaskowskiego, przydaneso w pomoc Nabielako
wi i wielu innych oficerów sprawiły to, iż termin zaczęcia 
naznaczyłem na dzień 18-ty października, z tym atoli za
strzeżeniem, że pierwe·j złożą radę ostateczną z Zaliwskim 
i Urbańskim. Na tej radzie postanowiliśmy odroczyć ter
min, z czego natychmiast wynikły różne niesnaski i waśnie 
między mną, a osobami, których do tej sprawy wezwałem; 
tym bardziej, że Nabielak już był ustanowił porozumienie 
się między Trzaskowskim i wielu cywilnymi, jako Sewery
nem Goszczyńskim (poetą), Napoleonem Babskim, Józefem 
Meisnerem, magistrem prawa i z kilku akademikami, na 
kt6fych czele był M. Szwejcar. Cierpienie, jakiego wówczas 
doznałem i potwarze·, jakie na mnie ludzie uczciwi miotali, 
nie ukróciły jedna•k mojego zapału. Związek rozdzielił się 
na stron.nictwa. J . B. Ostrowski dla odsunienia od siebie za
biegów szpiegowskich, szczególniej po aresztowaniu kilku 
uczniów akademii, działać przestał. Nastąpiła pauza trwo
gi i rozpaczy. Bolesny ten stan rozdwojenia i nieporozumie
nia trwał do czasu zejścia się mojego z Ksawerym Broni
kowskim. Podwoiłem usilność moją w celu połączenia 
wszystkich razem of.icerów. Ci żądali ode mnie, abym ich 
przekonał, jaki sąd o sprawie naszej zapadnie w izbie po
selskiej? Upoważnili oni mnie i Zaliwskiego, abyśmy wy
rozumiawszy dostatecznie chęci w tej mierze· obywatelskie, 

Noc /istopodowo, Teatr Rozmaitośc i w W a rszawie , 191 5 r. 
K. Junoszo.Stępowski - W. Ks iążę Konstanty, S. Knoke-Zowodzki -

Łu kas i ńsk i , J. Kotarb i ński - Gen. W. Krasińsk i 

naznaczyli termin i rozpoczęli sprawę narodu. Uwięzien ie 
1kilku osób z rozkazu Cesarzewicza i popłoch w stolicy, 
opóźniły na chwi lę działania związkowych. Aresztowano 
Urbańskiego, mnie badał pułkownik Olędzki z rozkazu Ce
sarzewicza. Baczniejsza uwaga z Belwederu zwrócona była 
na szkołę podchorążych. Osadzono w więzieniu i ściśle ba
dano Gaucza. Wszelkie związki podchorążych z miastem 
zostały przerwane z rozkazu Cesarzewicza. Makrot śledził 
każdego, ktokolwiek oddalił się ze szkoły, Tręb i cki objął 
dowództwo nad szkołą. 

W tej chwili trwogi i zamieszan ia występuje Ksawery Bro
nikowski z chęcią przywiedzenia do skutku zamiarów na
szych, niezłamaną żadną przeszkodą i żadnym niezachwia
ną przeciwieństwem. Zwykłe zatrudn iania swoje, redakcję 
„Kuriera Polskiego", porucza J. L. żukowskiemu i odmien ia 
swoje pomieszkanie. Dni·a 21-go listopada, ja, Zaliwski i Bro
nikowski, zeszl iśmy się w bibliotece Tow. Przyjaciół Nauk 
pod pozorem obe jrzenia gabinetów, w rzeczy zaś samej d la 
oczekiwania przyjścia Joachima Lelewela, który poprzednio 
przez Ksawerego Bronikowskiego i Maurycego Mochnackie-
go o związku wojskowym uwiadomiony został. Gdy wszedł 7 



Lelewel, zabrałem głos tymi słowy : „Rozbiega się w Na
rodzie wieść, jakoby wojsko polskie miało szczerze uzna
wać zasady obcego rządu, jakoby nierozerwalnym węzłem 
połączone z Cesarzewiczem, poklaskiwało bezprawiom nik
czemnych służalców i szpiegów, którzy go otaczają, jakoby 
w rozdziale niechęci zostając z Narodem, służyło tylko dla 
jego ucisku i niewoli. Przeto w imieniu obwinionego i tym 
ciężkim zarzutem obłożonego wojska, oświadczam tobie 
czcigodny mężu, iż przysięgliśmy wierność królowi, który 
przysiągł wierność Narodowi. 2e zaś ta wiara złamaną zo
stała przez króla, więc i nas to uwalnia od przysięgi . W każ-· 
dej chwili gotowi jesteśmy wespół z Narodem podnieść oręż 
ku obronie naszych swobód i konstytucji; pnemów do nas 
twoim we wszystkie j Polsce znanym. głosem. Niechaj nam 
twoje wysokie światło w tej dobie przewodniczy. Widzisz 
w nas posłanników bardzo wielkiej liczby oficerów, dzielą
cych też same uczucia". 

Le·lewel odpowiedział, że „Nikomu w myśl nie wpadło, ja
koby wojsko polskie nieprawemu· rządowi sprzyjać miało. 
Naród podziela uczucia wojska. Tym samym duchem co i wy 
tchną wszyscy dobrzy Polacy. Choć tyle związków wojsko
wych ścigał los przeciwny, nie wątpię o pomyślnym skutku 
waszych usiłowań, jeżeli całe wojsko macie za sobą. Czter
dzieśoi tysięcy zbrojnych ludzi, mających jedną chęć, jed
no życzenie, Naród cały pociągną za sobą." 

Na tej konferencji uchwaliliśmy, zgodnie z opinią Lele
wela, powstać w przyszłą n i edzielę, dnia 28-go listopada, 
wieczorem. Atoli przed tym terminem · zniósłszy się raz 
jeszcze z Lelewelem, oświadczyliśmy mu imieniem oficerów, 
że powstanie nie jest odwołanym; ma zaś być nie w nie
dzielę, lecz w poniedziałek odprawione·. 

W tych kilku dniach najczynniej sprawie Narodu służyli 
Ksawery Bronikowski, Ludwik Nabielak, Seweryn Goszczyń
ski, Anastazy Dunin, Maurycy Mochnacki, J. L. żukowski 
i Włodzimierz Kormański, w celu ·skoncentrowania s ił po
trzebnych do wstępne$o działania . 

(Czwartek, 26 listop.) Po rozejściu się z Lelewelem złoży
liśmy walną radę we tnech : ja, Urbański ·i Zaliwski; na tej 
radzie zapadło: naprzód, aby zwołać reprezentantów związ
ku oficerów wszystkich pułków piechoty, w Warszawie sto
jących. Po wtóre: oświadczyć im w imięniu znanego nam 
obywatelstwa, że sprawę naszą pochwala i wspierać bę
dzie. Po trzecie : że plan operacji wojennej będzie im odczy
tany na dniu niedzielnym ku wieczorowi. Skutk·iem tego 
w niedz.ielę, dnia 28 listopada, zebral,i się reprezentanci 
o godzinie 7-ej wieczorem w koszarach gwaroii, w miesz
kaniu Borkiewicza, podporucznika pułku 7-go piechoty. 
W nocy z niedzieli na poniedziałek ułożyliśmy plan dzia
łań wojennych. 
Główne punkta tego planu były następujące: 1) Za

pewnić bezpieczeństwo osoby Cesarzewicza. 2) Zmusić jaz
dę, rosyjską do złożenia broni. 3) Opanować a rsenał i oręż 
rozdać ludowi. 4) Rozbroić pułk Essakowa gwardii wo-

8 łyńskiej i pułk litewski Engelmana. 

Noc listopadowa, Teatr Rozmaitośc i w Wa rszawie, 1915 r. 
W Paliński - Chłop ick i , H. Marcello-Pal i ńska - Nike Napoleonidów 

Jakim kosztem ten plan rozwiniony został, wiadomo 
publiczności. Godn ie jsze uważan ia szczegóły są następu-
1ące: 

O godzinie 6-ej dano znak do rozpoczęcia jednoczesnego 
wszystkich działań wojennych przez zapalenie browaru na 
S?lcu, w bliskości kosza,,- jazdy rosyjskiej. Przygodnym losem 
nie spłonął ten cały budynek. 9 
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Wojsko polskie wyruszyło z koszar do wskazanych sta
nowisk. W tym momencie qddział złożony z cywi·lnych osób 
pod dowództwem dwóch podchorążych wszedł do Belwe
deru, celem zabezpieczenia osoby Cesarzewicza, żeby w za
mieszaniu i zgiełku orężnym, na jakowy szwank narażonym 
nie został. Sprawę tę zlecono następującym osobom: dwu 
podchorążym: Trzaskowskiemu i Kobylańskiemu, Ludwiko
wi Nabielakowi, Sewerynowi Goszczyńskiemu, Karolowi 
Paszkiewiczowi, Stanisławowi Ponińskiemu, Zenonowi Nie
mojewskiemu, Ludwikowi Orpiszewskiemu, Rochowi i Ni
kodemowi Rupiewskiemu, Wale·ntemu Nasierowskiemu, 
Edwardowi Trzcińskiemu, Ludwikowi Jankowskiemu, Leonar
dowi Rettlowi, Antoniemu Kosińskiemu, Aleksandrowi Swię
tosławskiemu, Walentemu Krośniewskiemu i Rottermundowi, 
a zatem w części podchorążym, w części literatom, w częś
ci uczniom akademii, ludziom znanym z nieskazitelnego po
stępowania · i łagodności charakteru. 

Czterem kompaniom strzelców pieszych i dwu kompaniom 
pułku 6-go, śpieszącym w pomoc szkole podchorążych, ma-
jącym przeszkodzić jeżdzie rosyjskiej, żeby nie wtargnęła. 
do miasta, nie udało się zadość uczynić temu mzkazowi, 
albowiem w drodze zatrzymane przez jenerała StanisławOJ 
Potockiego, dostały się w niewolę rosyjską, czte-ry zaś działa 
artylerii, które miały opanować stanowisko między Wiejską. 
Kawą, a koszarami Radziwiłłowskimi, tudzie·ż aleją, prowa
dzącą do Belwederu, i strzelać jedynie dla nadania moral
nej siły wojsku działającemu w tym punkcie,, zajęte zostały
p.rze·z pułk polski, któremu wymienieniem nie chcę czynić: 
niesławy. W chwi>li, kiedy oddział, rprzeznaczony do Belwe
der·u, wyruszył z lasku łazienkowskiego, pośpieszył.em do. 
koszar podchorążych w towarzystwie wal,ecznego porucz-
nike Szlegla, (który z obozu przywiózł nam ostre naboje• ka-
rabinowe) i Józefa Dobrowolskiego. W salonie szkoły pod
chorążych odbywała się wtenczas lekcja taktyki. Dwaj· 
wspomniani oficerowie ro-zbroili rosyjskich szyldwachów. 
Wbiegłszy do sali, zawołałem na dzielną młodzież „Polacy!1 
Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć po
trzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla· 
wrogów". Na tę mowę i zdala grzmiący odgłos: „Do bro-
ni, do broni!" młodzież porwała za karabiny, nabiła je
j pędem błyskawicy poskoczyła za dowódcą. Było nas stu 
sześćdz-iesięciu kilku! Zmierzamy uliczką, prowadzącą do, 
koszar trzech pułków 1jazdy rosyjskiej. Pewny będąc, że. 
kompanie wyborcze śpieszą nam w' pomoc, kazałem dać 
kilka razy ognia dla zatrwożeni·a Rosjan, jako i na znak: 
dla owych kompanii, że się bój już rozpoczął. Po tym haśle 
wtargnęliśmy do środka koszar ułańskich. Wyzwany ogniem, 
karabinów naszych hufiec nieprzyjacielski z około trzech
set ludzi złożony, uszykowawszy się w kolumnę, na plac wy-
stępuje . Dafemy ognia, nieprzyjaciel wychodzi z szyku, mie-· 
sza się, cofa, i w pewnej dali powtórnie uformowany, sta- . 
wia nam czoło. Powtórnie dawszy ognia, silnym w skoku-· 
napadem, z krzykiem wojennym: „Hurra !" rozbijamy kolum
nę Rosjan, którzy zasławszy plac trupem, na wszystkie roz-

Noc fistopado'wa, Teatr Rozma itości w Warszawie, 1915 r. 
K. Junosza-St~powski - W . Książę Konstanty, J. Szyllinżanka - Joanna 

sypali się strony. W te,j chwili dano mi znać, że pułki kira
sjerski i huzarski wychodzą z koszar dla otoczenia nas 
i przecięcia drogi do miasta. Kolumny polskiego wojska nie 
nadciągnęły nam w pomoc! Z tego więc powodu, gdy i ła
dunków brakować zaczęło, z żalem wszystkich odwrót 
przedsięwziąłem. Pułk ułanów, na który naprzód uderzyliś
my, zupełnie rozproszony, dozwolił nam cofać się ~zez 
most Sobieskiego, gdzie połączył się z nami powracający 
z Belwederu oddział cywilnych osób. 11 



Mniemając, że kompanie wyborcze czekają rozkazu, aże
by się z nami połączyły, wysłałem Kamila Mochnackiego 
z poleceniem wezwania ich do jak najrychlejszego przyby
cia. Lecz Kamil Mochnacki wrócił, donosząc, iż pomocy na 
żadnym punkcie nie znalazł, że kirnsjerzy formują się w szyk 
bojowy na rozdrożu, zamykając nam ze wszech stron po
chód do miasta. Postąpiłem kilka kroków naprzód, a spo
strzegłszy rzeczywiście linię kirasjerów, bez namysłu na
trzeć na nich kazałem. Smiało się puściła z bojowym okrzy
kiem rożna młodzież i w tym punkcie zmusiła nieprzy,jacie,la 
do odwrotu ku Belwederowi. Zebraliśmy się postępując dol
ną drogą z Łazienek ku Wiejskiej Kawie. Usłyszawszy 
w przesmyku między Wiejską Kawą, a koszarami Radziwił
łowskimi głośne tętnienie koni jazdy kirasjerów, którzy się 
w pogoń za nami puścili, i postrzegłszy w tym s,amym cza
sie oddział huzarów . ku nam •Od alei zmierzający, nie wi
działem innego rntunku, jak szybkim pędem zwrócić się na 
J,ewo, ku koszarom Radziwiłłowskim. Jakoż w rzeczy samej 
wpadliśmy w bramę tych koszar skąd pojedyńczymi strza
łami raziliśmy czającego się z boków nieprzyjaciela . Po 
chwili podchorążowie nabierają męstwa, wypadają z bra
my koszarów Radziwiłłowskich i z niewypowiedzianą odwa
gą naciera,ją na Rosjan, którzy się natychmiast rnzsypali. 
Niemała ich liczba w tym miejscu poległa. Odtąd mieliśmy 
wolną do miasta drogę. Przy kościołku Aleksandra spot
kaliśmy jenerała Stanisława Potockiego; przytrzymali go 
podchorążowie, schylając się do stóp jego i błagając, aże
by się przychylił do ojczystej sprawy. Łącząc mój głos z proś
bą młodzieży, rz·ekłem do niego : „Jenerale, zaklinam cię na 
miłość ojczyzny, na więzy lgelstroma, w których tak długo 
jęczałeś, żebyś stanął na naszym czele. Nie sądż, że sama 
szkoła powstała. Całe wojsko zmierza do swoich stano
wisk i jest za nami". Lecz, gdy te wszystkie przełożenia nie 
odniosły zamierzonego skutku, kazałem go wypuścić. Zgi
nął on następnie z innej ręki przez nieufność, upór i małą 
wiarę w statek i cnotę żołnierza polskiego. 

Na tym kończę niniejszy artykuł, nie chcąc kreślić krwa
wych scen, jakich świadkiem byłem w pochodzie od kościo
łka Aleksandra do Arsenału. Opatrzność kierowała na
szymi krokami. Bóg nam sprzyjał w początku. Bóg ojców 
naszych, Bóg Polski z tych szczupłych zawiązków dop rowa
dzi ją do dawnej sławy i wielkości. 

W mieście Ksawery Bronikowski według umowy naszej 
porozsyłał rozmaite osoby w różne strony miasta, celem 
przewodniczenia ludowi . W starym mieście, stosownie do 
rozporządzeń Bronikowskiego rozpoczęli działanie Anasta
zy Dunin, Włodzimierz Kormański, Ludwik żukowski, Mau
rycy Mochnacki, Michał Dębiński, Józef Kozłowski (pa
tron) itd. 
Szkoła podchorążych największą wdzięczność w tej pa

miętnej nocy winna porucznikowi Szleglowi, który pułk swój 
opuścił, aby na czele szkoły wśród największych niebezpie
czeństw walczyć, tudzież mężnemu Józefowi Dobrowolskie-

12 mu, byłemu oficerowi, który chlubne poniósł blizny w tej 

'I 

Noc listopadowa, Teatr Pol ski, 1930 r. 
Inscenizacja S. W,ysockiej, scenografio K. Frycza 

S. Wysocko - Pallas J. Leszczyński - Piotr Wysocki 

pamiętnej rozprawie. Opuściłem wiel,e nazwisk, godnych 
wspomnienia! Z chlubą wymieni je histor ia, a współczesnych 
rodaków wdzięczności zaleci skrzętna pieczołowitość pu
blicznych pisarzy. 

Pisałem w Warszawie dnia 9-go grudnia 1830 roku. 

Piotr Wysocki 
podporucznik wojsk polskich 

(Fragmenty relacji Piotra Wysockiego, napisanej 9 grudnia 
1830 r. pt. Wiadomość o Tajnym Towarzystwie związanym 
w celu zmienienia rządu i ustalenia swobód konstytucyjnych 
w Królestwie Polskim oraz działanie wojenne szkoły podcho
rążych piechoty w nocy z dn . 29 na 30 listopada 1830 r. -
i drukowanej w „dodatku nadzwyczoinym" 11 Ku riera War
szawskiego" Jnr 335) oraz w nrze 357 „Kuriera Polskiego" 
z dn. 10 gru nic 1830 r. - Później Wysocki głosił, że głów
nym współautorem relacji byt Maurycy Mochnacki .) 
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Maurycy Mochnacki: 

CZEMU MASY NIE POWSTAJĄ? 

'1. drowy rozsądek tę myśl nasuwa, że tylko powstanie 
mas ten kraj uratować zdoła; że żołnierz wtenczas jest nie
zwyciężony, kiedy go ze wszech stron owe masy otaczają, 
kiedy go otaczają z własnej ochoty i z taką bronią w ręku, 
jaką w potrzebie po wszystkie czasy dowcip wieśniaczy wy
najdywał, stwarzał. 

Już nadeszła ostateczna chwila; przestańcie· więc trwać 
w tym opatrznym rozumieniu, że samą insurekcją kraj zba
wicie, potrzeba socjalnej rewolucji, potrzeba użyć ku ura
towaniu ginącej ojczyzny tych środków, jakie socjalna re
wolucja nastręcza . Potrzeba środków gruntownych, prędkich, 
działających jak mocne lekarstwa w chwilaoh ostatecznego 
wysilenia. Potrzeba zatem, żebyście mowę swoją obrócili 
do całej ludności naszej, żebyście jedną oddzielną szlachet
ną ·uchwałą, ogromną większość ludu polskiego powołali do 
praw człowieka, do praw obywatelskich, żebyście każdemu . 
porywającemu oręż w tej sprawie obwarowali natychmiast 
bezpieczeństwo dla niego i dla rodziny jego w niezamie
rzone czasy. 
Największym zadaniem jeniusza jest - śród takich oko

liczności - rewolucji socjalnej nadać kierunek insurekoji. 
Nie masz żadnego środka, który zowiecie jakobińskim, ja
kiego by użyć obecnie mus nieodpartej konieczności nie 
zniewalał. Zmiana wszystkich wewnętrznych stosunków, 
zmiana radykalna, generyczna, powołująoa do życia i cy
wilizacji to wszystko, co u nas dotąd było za okresem 
ukształceńszego społeczeństwa. Ten ostateczny i jedyny śro
dek wyrwać nas zdoła ze wszystkich niebezpieczeństw. 
Wreszcie, że lepiej ·uczynić to przez koncesję dobrowolną, 
patriotyczną, co obca przemoc wydrze. Lepiej wszystkich 
włościan porównać z sobą i w całym kraju rozprzestrzenić 
obywatelstwo, tak żeby wszystko u nas spolszczało i zzie
m i aniało, aniżeli doczekać się tej opłakanej chwili, że w ca
łym ogromnej Słowiańszczyzny okresie ani 1jednego Polaka 
nie będzie•. Nazwaliście nas jakobinami, demagogami, ter
rorystami, mówiliście, że Europa sprzyjać nam nre będzie, 
jeżel, i u· siebie społecznej dozwolimy szerzyć się rewolucji. 
Wszystkie te przełożenia jako tako popłacały u ludzi myś
leć nie umiejących, póki skutek ich czczości nie wyświęcił. 
Czemuż teraz Francuzi, Niemcy, Anglky nie przysyłają nam 
wojsk i pieniędzy? Dlatego, żeśmy wszelkimi środkami za
pobiegali, aby sprawa nasza nie stała się sp.rewą ludów. 

Z tego, co się dotąd rzekło, - wynika, że Polska całość 
i niepodległość swoją jedynie tylko przez społeczną rewo-

Noc listopadowa, Teatr Polski, 1930 r. 
Inscenizacja S. Wysockiej, scenografia K. Frycza 

L. Pancewicz-leszczyńska - Joanna , F. Domin iak - W. Ksiqżę Konstanty 

lucję odzyskać może. To twierdzenie pewne i niepochybne 
jak wyrok odwieczny losu. Cóż znowu z tego wynika twier
dzenia? Oto że rewolucja nasza społeczna, wewnętrzna, 
zdobywczą być musi. My przyjęliśmy systema wojny odpor
nej, systema zgubne, niebezpieczne dl.a każdego narodu tak 
szczupłe liczącego zastępy, tak szczupłe posiadającego za
pasy. Insurekcję trzeba zamienić w ·rewolucję trzeba zamie
nić w rewolucję społeczną. Powołać masy do życia . 

(Fragment artykułu napisanego dn. 12 lutego 1831 r. i wy
drukowanego w „ Nowej Polsce " nr 41 z dn . 14 lu tego 1831 r.) 15 
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Henryk Eile : 

W TEATRZE NARODOWYM I W TEATRZE 'ROZMAITOSCI 
W NOC LISTOPADOWĄ 

W wieczór 29 listopada 1830 r. Teatr Narodowy był nie
czynny. Na jego terenie zaszedł jednak w chwili wybu
chu powstania charakterystyczny wypadek. Donosi o nim 
prasa warszawska 1 : „„.Właśnie kiedy rozpoczynała się re
wolucja" najbardziej znienawidzony w Warszawie człowiek, 
szef tajnej policji i zarazem prezes rządowej dyrekcji tea
tralnej, generał Rożniecki „znajdował się na sesii dyrekcji 
teatralnej, gdzie rozsądzał sprawę uczennicy szkoły drama
tycznej Zameckiej. Przerażony wystrzałami, wypada, daje 
pierwszemu spotkanemu dorożkarzowi sto dukatów za ko
nie i dorożkę, ubiera się w jego płaszcz i czapkę i udając 
dorożkarza, pędzi przez Nowy Swiat ku Belwederowi, wo
łając: „ do broni, biją naszych!" Tym sposobem udało mu 
się umknąć. W dobie powstania w Teatrze Narodowym, 
o ile tylko nadarzyła się ku temu okazja, publiczność głośno 
manifestowała przeciwko Rożnieckiemu, zwłaszcza dawała 
wyraz żalowi, że udało mu się uniknąć zemsty ludności 
warszawskiej. 

Czynny natomiast w wieczór 29· listopada był Teatr Roz
maitości 2• Miano w nim odegrać trzy drobne utwory w na
stępującym porządku: 1) krotochwilę ze śpiewkami pt. 
Bankructwo partacza, 2) komedię pt. Co głowa to rozum 
zamiast zapowiedzianej na •afiszu komedii pt. Król migda
łowy oraz 3) komed·io-operę pt. Drugi rok czyli I któż win
ny"? . 

Na afiszu z omawianego przedstawienia znajdują się trzy 
adnotacje. Pierwsz-a, obok tytułu krotochwili Bankructwo 
partacza opiewa: „To było grane". Druga, obok tytułu ko
medii Król migdałowy opiewa: „Miał być grany, ale d l.a sła
bości nagłej Niwińskiego miano grać Co głowa to rozum -
ale nie grano, bo o 8-ej wieczór rozpoczęła się Rewolu
cja". Trzecia wreszcie adnotacja, obok tytułu komedio-opery 
Drugi rok czyli I któż winny opiewa „To nie było". 

Po odegraniu pierwszej z rzędu ·jednoaktówki, tzn. kro
tochwili Bankructwo partacza, podczas pierwszego antraktu, 
jak podaje Borzykowski 3 : „Dąbrowski wraz z Zając~kow
skim, który dnia tego był na służbie i ·komenderował strażą 
na odwachu Krakowskiego Przedmieścia pod Bernardynami, 
z dobytymi pałaszami wpadli do Teatru Rozmaitości i ostatni 
silnym głosem zawołał: „Polacy! do broni! Mo-skale naszych 

1 „Kurier Polski" z 9 grudnia 1830 r. 
• W gmach" Tow. Dobroczynności na Krakowskim Przedmieściu 
1 Historia powstania listopadowego 

Noc listopadowa, Teatr Polski, 1938 r. 
Inscenizacja A. Węgierki, scenografia S. S liwińskiego 

Nina Andrycz - Księżna Łowicka 

w pień wycinają !" Ten okrzyk wszystkich odurzył, powstało 
zamieszanie i kto żył cisnął się do d rzwi. Gdy Dąbrowski 
chci ał aresztować oficerów rosyjskich zna jdujących się w te
atrze, Chłopicki obecny tamże krzyknął doniosłym głosem : 
„Oddal się pan stąd , rozkazuję! Obecni tutaj oficerowie 
rosyjscy znajdują się pod moją opieką". Ponieważ Chło
p icki był przez wszystkich znany, pon ieważ rozkaz jego 
dla każdego, szczególnie dla wojskowego, był święty, 
Dąbrowski przeto oddalił s i ę, oficerowie moskiewscy nie 
byli aresztowani a Chłopicki szybko opuścił teatr. Publicz
ność co prędzej wytoczyła się z teatru a rozbiegając się 
po ul icach wielką sprawiła wrzawę". 

W podobny sposób zajście w Teatrze Rozmaitości o pi
suje Mochnacki 1• 

* 
W niedzielę, dn ia 5 grudnia 1830 r., czynne już były oba 

teatry: Narodowy i Rozma itości . 

1 Noc 29 listopada r . 1830 

2 - Li s:y Teatru Polskiego 

17 



Noc /istopodowo, Teatr Polski, 1938 r. 
lnscenizocj·a A. Węgierki, scenografia S. Sliwińskiego 

H. Ha ocińska - Pallas, J. Kreczmar - Wysocki 

Teatr Narodowy na pierwszym przedstawieniu po wy
buchu powstania, 5 grudnia 1830 r., wystawił operę Bogu
sławskiego z muzyką Stefaniego pt. Cud mniemany czyli 
Krakowiacy i Górale. Operę tę wówczas popularnie zwano 
„starymi Krakowiakami" w odróżnieniu od późniejszej opery 
Kamińskiego z muzyką Kurpińskiego popularnie zwanej „no
wymi Krakowiakami". 

Człowiek teatru, Karol Kurpiński, zapisał w swym dzien-
18 niku pod dniem 5 grudnia 1830 r.: „Jen. Chłopicki ogło-

Noc /istopodowo, Teatr Pol ski, 1938 r. 
Inscenizacja A. Węgierki, . s~enografia S .. S!iwińskieg'? . 

H. Halska - Nike Napoleon1dow, G . Buszynsk1 - Chłop1ck 1 

szony dyktatorem. Otworzyliśmy teatr operą Stare Krako
wiaki; w końcu nowe śpiew~i śpi~wanc;i . i dekla~o:vvano. 
Któż potrafi opisać zap_ał . c?łe1 p~bl1cznosc1 !. .. Krzyki 1edno
głośne, głuszące oklaski,_ sp1ewan1.e _Powszechne razem z ak
torami. Przed rozpoczęciem sztuki ządano mazura Dąbrow
skiego, poloneza Kościuszki; gdy to orkiestra zagrała, co 
za krzyki!. .. śpiewano z orkiestrą, przytępywano, tańczono!... 
Ządano, aby powyrzucać krzesła, aby nie przypominały za
siadających w nich Rosjan i aby żadne:j na parterze nie 
było różnicy ceny. Po skończonej sztuce podchorążowie, 19 



akademicy, unędnicy, oficerowie, prości żołnierze ·i cywilni, 
wszystko to pomięszane razem tańczyło na parterze ma
zura Dąbrowskiego. Kazano podnieść sceniczną zasłonę 
i na scenie artyści i artystki pomięszani z publ,icznością 
tańczyli poloneza Kościuszki, mazura, krakowiaki, co trwało 
blisko godzinę, po czym jak najprzyzwoiciej i najspokojniej 
wszyscy się rozeszli". 

Prasa warszawska równ1ez zamieszcza opisy przedstawie
nia w Teatrze Narndowym w dniu 5 grudnia 1830 r. Tak 
„Kurier Warszawski" 1 informuje: „Niepodobna opisać za
pału, jaki panował wczoraj w Teatrze Narodowym. Znaj
dowało się wi·dzów 1400. Przed rozpoczęciem widowiska 
żądano słyszeć tańca polskiego Kościuszki, mazura Dą
browskiego i marsza Xięcia Józefa. Wszyscy obecni wy
dawali <radosne okrzyki. W końcu tyle pamiętnej opery 
Krakowiaki i Górale śpiewano nowe strofy. Jedna koń
czyła się: 

W Bogu nadzieje składamy, 
Walczmy, przyjaciele, 
Wszakże Chłopickiego mamy 
Na Polaków czele. 

„Po czym okazały się chorągwie polączone prowincy,j 
dawnej Polski„. 

Po zapadnięciu zasłony, cała publiczność śpiewała hymn 
Ojczyzny. Parter zamienił się na salę balową, tańczono 
długo mazura i krakowiaka. Publiczność w tryumfie wznio
sła porucznika Wysockiego, który wspólnie z szkołą pod
chorążych należał do pierwszej walki 29 z. m." 

(Fragmenty lracy Teatr warszawski w Dobie powstań, War
szawa 1937. 

' z 6 grudnia 1830 r. 

Juliusz Słowacki: 

ZA NASZĄ I WASZĄ 

WOLNOSC 

HYMN 
Fragmenty 

[„.] 
Podnieście głos, rycerze, 
Niech grzmią wolności śpiewy, 
Wstrząsną się Moskwy w1eze. 
Wolności pieniem wzruszę 
Zimne granity Newy; 

tam są ludzie - i tam ma.ją duszę. 

Noc była„. Orzeł dwugłowy, 
Drzemał na szczycie gmachu 
I w szponach niósł okowy. 

Słuchajcie! zagrzmiały spiże, 
Zagrzmiały„. i ptak w przestrachu 
Uleciał nad świątyń krzyże, 

Spojrzał - i nie miał mocy 
Patrzeć na wolne narody, 
Olśniony blaskiem swobod{, 

Szukał cienia.„ i w ciemność ulecia północy. lt 



.,. 

r ... J 
Do broni, bracia! do broni! 
Oto ludu zmartwychwstanie, 
Z ciemnej pognębienia Joni, 
Z popiołów Feniks nowy 
Powstał lud - błogosław, Panie! 
Niech grzmi pieśń jak w dzień godowy. 

Bogarndzico! Dziewico! 
Słuchaj nas, Matko Boża, 
To ojców naszych śpiew, 

Wolności błyszczy zorza, 
Wolności bije dzwon 
I wolnych płynie krew, 

Bogarodzico! 
Wolnego ludu krew, 
Zanieś przed Boga tron. 

(Pierwodruk w „Kurierze Polskim" , Warszawa, 7 grudnia 
1830 r. - Kilka przedruków w prasie powstańczej . ) 

A. Stopka Projekt kostiumu Kary, 1960 r. 

Z MANIFESTU OBU IZB· SEJMOWYCH 
UCHWALONEGO NA SESJI 20 GRUDNIA 1830 R. 

Powstał naród Polski z poniżenia i podległości z męskim 
przedsięwzięciem ni~ powrócenia więcej do więzów, które 
skruszył, nie złożenia oręża przodków, póki nie wywalczy 
niepodległości i potęgi, jedynej swobód rękojmi, póki nie 
zabezpieczy sobie tych swobód, których domagać się jako 
zaszczytnej puścizny przodków i nagl,ącej potrzeby wieku,· 
podwójne ma prawo. Póki nie połączy się z braćmi ujarz
mionymi przez dwór petersburski, z tego jarzma ich nie wyz
woli i swobód swoich, wolnośći i niepodległości uczestnika-
mi nie uczyni. . 

Nie powodowała nami żadna nienawiść narodowa prze
ciw Rosjanom, wielkiemu jak my szczepowi Słowiańskiego 
rodu. 
Dobijać się będziemy wolności do swoistego tchnienia. 
Jeśli w boju tym ostatnim wolność polska na gruzach 

miast i trupach swoich obrońców polegnie, wróg nasz nad 
jedną tylko pustynią więcej panowanie swoje rozciągnie, 
a prawy Polak zginie z tą w sercu pociechą, że jeśli własnej 
wolności i ojczyzny uratować nie dozwoliły mu nieba, śmier
telną walką zasłonił przynajmniej na chwilę zagrożone euro
pejskich ludów swobody. 

(Druk. „ Kurier Polski" nr 381 z dn. 5 stycznia 1831 r. -
W skład redakcji dziennika wchodzili m. in . : J. Lelewel, 
W. Niemojewski, B. Niemojewski, L. Osiński, K. Brodziński, 
Piotr Wysocki, Z. Zaleski, L. Nabielak oraz Maurycy Moch
nacki i W. Majewski, którzy byli wówczas redaktorami od
powiedzialnymi.) 

Wacław Tokarz: 

PRZYJAZNE WSPOŁZYCIE POLAKOW Z ROSJANAM 

W czasie powstania listopadowego nie widać jakiejś spe
cjalnej zawziętości, nienawiści pomiędzy Polakami i Rosja
nami, co najmniej było jej wtedy bez porównania mnie,j niż 
za insurekcji kościuszkowskiej . Przywódcy rzucali nieraz ha
sło: „za naszą wolność i waszą"; masy były dość obojętne 
i nieożywione zawziętością, na wzór tej np., która powstała 
w Hiszpanii, zwracającej się przeciwko Napoteonowi. 

Relacje generalnego konsula austriackiego w Warszawie, 
barona v. Oechsnera, dostarczają nowego dowodu słusz- 23 
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A. Stopko Projekt kostiumu Pa llas 1960 r. 

· ności ty7~ tw!erdzeń. Pisze .on np., że w czasie nocy listo
padowe1 1 dni następnych nre zauważył wśród ludności sto
li.cy ·ani ~ienia zawziętości przeciwko Rosjanom. Lud rzucał 
się ~acw1 nc;i , o_rł~ r~syj~kie, na kasy .niż na Rosjan. Kupcy 
rosy1scy, d.osc. ,iu.z . lrcznr w Wf:!rszawre ówczesnej, otwarli 
w parę dnr poznre1 swe sklepy 1 handlowali spokojnie. Zg i-

• 

nęło kilku generałów polskich, a tylko jeden pułkownik ro
syjski (Sass). Jeżeli przeciwko komu zwracała s ię wtedy nie
nawiść powszechna, to przeciwko Rożnieckiemu1• Tak samo 
było i później. Gdy po zwycięstwach · naszych pod Wawrem, 
Dębem Wielkim, Iganiami zwożono do Warszawy rannych, 
Oechsner widział, że na jednym wozie leże l i zazwyczaj -
i to w najlepszej komitywie z sobą - ranni Polacy i Rosja
nie, a rannemu ciężej piechurowi rosyjskiemu odstępowano 
z reguły miejsce lepsze. Ludność stol icy jednako rozdzielała 
datki, żywność i trunki pomiędzy rannych obu narodów; 
w szpitalach opiekowano się nimi z jednakową pieczołowi
tości ą. Zdawało się, że n ienawiść dwóch narodów do sie
bie ulatnia się od raz.u po zejściu z pola wa lki. Jeńcy ro
syjscy, wysyłani przeważnie do województw południowych 
na roboty rolne, byH tam traktowani jak najlepiej; stwier
dzają to wyraźnie nawet uczciwi pamiętn ikarze rosyjscy. 
Doprowadziło to w końcu do tego, że jeńcy z okolic lorek 
poczęli masowo zbiegać na Sląsk. 
Jakżeż to odmienny obraz w porównaniu do atmosfery 

roku 1794. „Markietanie" rosyjscy w Warszawie dosta li się 
wtedy od razu do więzień; część qeńców wycięto późnie j 
na ulicach Warszawy, a pozostałych traktowano w sposób 
fatalny. 

Dopiero dalsze rządy Mikołaja wznowić miały jeszcze 
raz podobne do insurekcyjnych uczucia. 

(Fragment artykułu pt. Luine kartki z dzie jów powstania lista
padawega, druk. „Kurier Warszawski" nr 328, r. 1930) 

Adam Mickiewicz: 

[„.] 

REDUTA ORDONA 
Fragment 

Spojrzałem na redutę; - wały, palisady, 
Działa, i naszych garstka, i wrogów gromady: 
Wszystko jako sen znikło. - Tylko czarna bryła 
Ziemi niekształtnej leży - rozjemcza mogiła. 
Tam i ci, co bronili, - i ci, co s ię wdarli, 
Pierwszy iraz pokój szczery ·i wieczny zawa rli. 

Czerwiec 1832 r. 

1 Generał, znienawidzony szef tajnej policji i żandarmerii 25 



«ROSSJANIE! UMIEJCIE ROZRó!NIC PRZYJAClóŁ OD 
NIEPRZYJAClóŁ WASZYCH!» 

W tych dniach oddawaliśmy w Warszawie przez żałobne 
nabożeństwo cześć nal,eżną pamięci Pestla, Murawiewa, Be
stużewa, Rylejewa, Kochowskiego i tych wszystkich rossyj
skich bohaterów, którzy w roku 1825 powstawszy w obronie 
praw człowieka, ponieśli od kuli na placu bitwy, w roku 1826 
od miecza lub stryczka katowskiego, za wyrokiem despo
tyzmu przez północnego samodzierżcę potwierdzonym, 
śmierć męczeńską; obelga, którą Waszym ciałom, zacni bo
haternwie! wyrządzono, była chwilowa; ale wasze imiona 
spoczywają w księdze nieśmiertelności, i przyjdzie czas, kie
dy oswobodzony ród ludzki wznosić wam będzie pomniki. 
Niosąc wam cześć, niesiemy ją zarazem żonom waszym 
i najbliższym krewnym waszym, którzy osieroceni po was, 
nie przyjęli żadnych łask cesarskich, i nadto poszli dzielić 
kaźń tych z was, którym się dostało nie umrzeć, ale być 
skazanym na Syberię, i tam równie jak ci wyzuć z przywi
lejów i godności człowieka, a nawet z rodowego nazwiska, 
i w tego miejsce przyjąć numer. Takim to cnotom, takiemu 
poświęceniu się, złożyła Warszawa imieniem całeij Polski 
i pobratymczych ludów słowiańskich hołd zasłużonego po
szanowania. Rossjanie ! umiejcie rozróżnić przyjaciół od 
nieprzyjaciół waszych, abyście wiedzieli przeciw komu i na 
czyj rozkaz macie wojnę prowadzić. 

(„Kurier Polski" nr 402 z dn. 25 stycznie 1831 .1 

A. J .. Odojewski: 

NA WIESC O POWSTANIU POLSKIM 

Jok martwi, w grobach nieruchomo śpiący, 
Pomimo woli w sercach bolejących 
Chronimy poryw uczuć niemych, 
Ale nie u.jął ich jeszcze sen wieczny, 
I struna wyda dawny dźwięk serdeczny, 
Jeszcze w nas drży, jeszcze żyjemy. 

ledwie nas dobiegł od brzegów odległvch 
Dźwięk spadających kajdan niepodległy 
I drgnęło strun niebiańskich wiele, 
Wszystkie 1UCZ1Jcia w jeden dźwięk spłynęły, 
Nie, nie stargały się harfy i drgnęły, 

26 Jeszcześmy młodzi, przyjaciele. A . Stopka 

W kim serce nie d1"gnie pieśnią niezawisłą, 
Słyszycie: tam wre krwawy bój nad Wisłą, 
Z Rusią lach walczy o swobodę, 
Requiem śpiewa w zgiełku bitw i w gromie 
Ofiarom walki, co rzuciły promień 
Na rosyjskiego noc narodu. 

Jesteśmy braćmi ich! Swięte nazwiska 
Jeszcze w nas płoną i jeszcze w nas błyska 
Obrazów, myśli, cierpień dusza, , 
W niej dźwięki tają się cudownej siły, 
Minionych mąk tęsknotę w nas zbudziły, 
Wysokich marzeń powrót wzrusza. 

Jeszcze w nas dumy ich dawne nie z.gasły, 
Rysy ich w sercach wyryliśmy własnych, 
Niby imiona w głaz nagrnbny. 
Ledwie w nas ogień wybuchnie, wnet szyje 
Pięciu skazańców płomieniem owi.je 
Wieniec okrutny i żałobny. 

Ten ogień spali ich oprawców czoła, 
Gdy katów i ofiary Pan zawoła 
I przed sąd stoną Władcy carów -
Niech sądzi Bóg! A nas, druhowie moi, 
Niechaj dziś stypa spokojna ukoi 
Obrzędem tajemniczych czarów. 

Przełożył 
Mieczysław Jastrun 

Wiersz poety-dekabrysty powstał w twierdzy, w r. 1831 

Projekt kostiumu Nike Napoleonidów, 1960 r. 

" 
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JENIEC ROSYJSKI 
WSRóD POStóW I SENATORóW 

Jeden z officerów rossyjskich wziętych w niewolę pod 
Seroczynem, zdjęty ciekawością, znajdował się dnio 19 b.m. 
na sejmie i z nadzwycza,j ną uwagą przysłuchiwał się obra
dom izb. Był to zapewne dla niego widok zupełnie nowy. 
Po skończonych obradach wie·lu członków jak najuprzejmiej 
do niego przemawiało, a między innymi szanowany nasz 
Niemcewicz. Officer ten, zapytany, czyliby znał Niemcewi
cza, odpowiedział, że wszyscy Rossjanie znają go jako t.o
warzysza Kościuszki i znakomitego autora. 

(„ Ku ri er Polsk i" nr 433 z dn. 26 lu tego 1831 r.) 

A. Stopka Projekt kostiumu Nike spod Cheronei, 1960 r. 

Adam Mickiewicz: 

DO PRZYJAClót MOSKALI 
Fragmenty 

Wy - czy mnie wspominacie! ja, i lekroć marzę 
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach, 
I o was myślę : wasze cudzoziemskie twarze 
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach. 

Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa, 
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki 
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa; 
Klątwa ludom, co swoje mordują proroki . 

Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągnął, 
Wieszcz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni 
Oderwana, i car ją do taczki zaprzągnął; 
Dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni . 

[ ... ] 
Jeśli do was, zdaleka, od wolnych narodów, 
Aż na północ zalecą te pieśni żałosne 
I odezwą się z góry nad krainą lodów, -
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. 

[ ... ] 
Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny, 
żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy, 
Gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny, 
Niech zrze i pali, nie was, lecz wasze okowy. 

Marzec-kwiecień 1832 r. 

R y I e j ew, lite rat i dekabrysto, szczery przy jaciel Polaków, po pow· 
staniu grudn iowym w 1825 r. zawi sł na szub ienicy. - B e s t u ż e w, 
poeta i powi eściop isa rz , oficer gwardi i, uczestn ik powstan ia deka brystów, 
skazany do kopalń syberyjskich. 



Aleksander Puszkin: 

A . Stopko 

PISMO NA SYBIR 

W głęb i n i e syberyjskich rud 
Wytrwa.jcie dumni, niezawiśli, 
Nie zgin,ie wasz bolesny trud 
I lot wysoki waszych myśli . 

Nadzieja, siostra nieszczęśliwych, 
Rozproszy kiedyś mroczny cień 
I zbudzi rześką radość w żywych . 
Nadejdzie upragniony dzień -

Miłości światło i przyjaźni 
Dojdzie was przez ponurą noc, 
Jak do katorżnej waszej kaźni 
Mój wolny dziś dochodzi głos. 

Okowy swe rzucicie precz, 
Runą ciemnice, brzask zaświta, 
Wolność na progu was przywita 
I bracia wam oddadzą miecz. 

Przełoży/ 

Jul ian Tuwim 

?rojekt kostium u Demeter, 1960 r 

p s A R z E 

O WYSPIAŃSKIM 

REWOLUCJONER WERSYFIKACJI 

Często, bardzo często posługuje się Wyspiański t.zw. 
w o I n y m w i e r s z e m, wierszem, urągającym jak 
gdyby z umysłu wszelkim ograniczeniom, prpwidłom i nor
mom. Nie jest to samo przez się ani zaleta, ani wada. Cóż 
z tego, że nazywasz się wolnym, mówi Zarathustra, ja chcę 
wiedzieć, co oię wolnym uczyniło? Z pytaniem tym można 
by zwrócić się do wielu rewolucjonefów we·rsyfikacj i. Co 
wyzwoliło was od dotyc.hcżasowych prawideł? Czy poszu
kiwanie oryginalnośc i dziwactwa? W takim ra.zie nie tyta
nami wolności są, lecz zarozumiałymi, :wchwałymi uczn iami, 
których zbyt wcześnie wypuszczono ze szkoły. 

Wtedy tylko wolny wiersz jest dobry i uzasadniony, gdy 
stał się k o n i e c z n y, gdy S'ama t ,r e ś ć wewnętrz
na, przez poetę wyrażana, rozsadziła w swym roz ro,ś oi e 
wszystkie krępujące więzy. To ostatnie stało się wła ś nie 
u Wyspiańskiego. 

Zbyt wiele i zbyt różnych neczr usiłowa ł on za pomocą 
muzyki słowa oddawać, aby móg zgodzić się na jakiekol
wiek ograniczenia, czyn 1iące instrument jego niedołężn i e j
szym i mniej sprawnym. Wolny wiersz jest u autora Legen
dy oznaką nie zgrzybiałego dziwactwa, lecz potęg i i mocy. 

R. 1903 

STANISŁAW BRZOZOWSKI 31 
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«ZA MAŁO GRZEBIE SIĘ W TRUMNACH » 

... Nie znam adres·u Rosnera i nie mogę mu podziękować 
za rozprawę o Wyzwoleniu, którą mi uprzejmie do Kra
kowa nadesłał. Jeśli 90 Pan zobaczy, niech mu Pan .po
dziękuje w moim imieniu bardzo szczerze. Czytałem ją 
z największym zajęciem i myślałem przy tym, że utalento
wany i inte·ligentny człowiek potrafi ze wszystkiego coś 
wydobyć. Myśl została też wydobyta i spotęgowana. Przy
znaję, że można tak rozumieć Wyzwolenie, ale zarazem 
twierdzę, że i tak wyłuszczona i d e a nie jest pomysłem 
Wyspiańskiego, cała bowiem mieści się w tych kilku wier
szar.h Słowackiego: 

Zrzuć do ostatka te płachty ohydne, 
Tę - Dejaniry palącą koszulę; 

A wstań jak wielkie posągi bezwstydne, 
Nogo - w styksowym wykąpano mule etc. 

Słowacki pisał to zresztą nie zasadniczo, ale pod chwi
lowym wrażeniem trupa, który na Termopilach leży bez 
złotego (pasa] i bez czerwonego kontusza. Wyspiański, 
który z niego bije i formę, i treść, wziął tę muchę i zro
bił z nie·j słonia - czy zaś miał zupełną świadomość, że to 
robi - to jeszcze pytanie. 

Przy tym mieszkając w Krakowie, gdzie ludzie, zresztą 
zupełnie słusznie, zajmują się „trumnami" - wziął Kraków 
za całą Polskę i nie pomiarkował, że u nas w ogóle ra
czej za mało niż za dużo grzebie się w trumnach. W ostat
nich latach we Francji napisano np. o Napoleonie więcej 
niż u nas o wszystkich dawnych trumnach. Zresztą sam 
Rosner zbił tak dokładnie te poglądy Wyspiańskiego, że 
nic nie potrzeba do te·go dodawać. 

R. 1906 
HENRYK SIENKIEWICZ 

(W liście do malarza K. Pochwolskiego) 

TWORZYŁ Z POLSKI I DLA NIEJ 

Wyspiański był pewnego rodzaju koniecznością . Dziecko 
Matejki, Mickiewicza i Słowackiego, sam objawił się z wie
lu miar jako genialny artysta i nadzwyczajny umysł. 
Myślę, że w przyszłości jego samego owieje urok poezji 

i że on sam będzie jej przedmiotem, jako temat dla przy
szłego poety będzie to temat śliczny - jak tragiczną była 
jego dusza, tak tragicznym było życie. 

Tworzył przede wszystkim z Polski i dla Niej! 

R. 1907 
KAZIMIERZ TETMAJER 

• 

Autoportret z ok. 1893-1894 r. (Olej) 
Wł. Muzeum Sląski e we Wrocławiu 

STANISŁAW WYSPIAl'ISKI : 

Nie uwierzy Pan, ;ak mnie ro wszystko drażni i złośc~, że 
;a ;eszcze nic a nic nie umiem; to mi cały spokój odbiera. 
Kiedy ja się wreszcie nauczę i będę coś umiał, żeby móc 
pracę zacząć. Aż się boję... . 

(Z listu do Tadeusza Stryjeńskiego z 1890 r.) 

* 
tyję teraz ogromnie szerokim wewnętrznym życiem, ale 

jestem szalenie smutny i nie będę już nigdy inny, póki żyję. 

(Z listu do Lucjana Ryc/fa z 1897 r.) 

* 
Ja już dzisiaj wiem, co mam zrobić czego chcę i pragnę. 

Z listu do Lucjana Rydla z 1897 r.) 33 
3 - Listy Teatru Polskiego 
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EXEGI MONUMENTUM 

Jeżeli kto mógł o sobie powiedzieć że stworzył dzieło 
"aere. r:ere.nius",. to _Stanisław Wyspia6ski. 

~ak1es n1epom1ern1e _bogate, książęce chłopię z królew
skiego rndu. Pogrobow_1ec - ostatni z Piastowiczów - jakaś 
z?łąk~ma dusza ostatniego z. Pia~tów_, nigdy jeszcze dotąd 
n_1ewc1elona, obrała za swo1ą s1edz1bę wątłe i deLikatne 
c1a~o( spł<;>dzone przez . rodziców Wyspiańskiego . Oni to 
·dali. 1edyn1~ tylk~ .ten b1e<lny przytułek, w który miał wkro
c~yc dosto1ny gosc królewskiego rodu by w tej nędznej le
'P!ance. obja':"'i~ . cu~a. minionych wi~ków, przed oczyma 
b1edne1 terazn1~1szosc1 wyczarować cziary i dziwy rzeczy 
d?wno zapomnianych, rozlśnić je oślepiającym blaskiem 
nie,słyc_hane.go bogactwa i piękności. 
~ .m19ł ~1 on ~lucze do ~kr_ytych Skarbów Sezamu - Wy

~p1ansk1 m.1ał dziwną _ tego sw1·adomość : wszak !jedyny obraz 
1ego o większych . rozmiarnch, to Skarby Sezamu, w tym 
~karbcu ~ez~sta~n1e p_rze~ywał, a pamięcią rzeczy przed 
1ego pam1ęc1ą n1epom1ern1e go wzbogacił. 

[ ... ] 
. Jksf Wysl?iański dla mnie jakoby jakieś fenomenalne zja

w1s o, potęzny ~gromem swego tworu, a nierównie potężny 
w swe1 straszne1, ponmej. tragedii: był pogrobowcem! 
d Zamknął w chmurnym 1 górnym majestacie epokę _ nie 

onym mu było stworzyć nowej ani jej nawet rozpocząć 
'ale danym mu ~yło wiel,kie dostoj.eństwo, by się wspaniałq 
kopułą ~o~toczyc nad sarkofagami tych, z których rodu się 
w_ywodz1 1 . tych, którzy przez wiek cały narodowi umrzeć 
nie dozwolili. 

R. 1925 
STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI 

CZYN POETY I ARTYSTY 

T w_or~yć owocześnie Polskę .,. znaczyło przekształcać, 
z_m1eniać! ~ap;awiać, krzepić - walczyć z teraźniejszoś
cią - . dzw1ga_c - na wszystkich możliwych polach - we 
w_szelk1ch d?s1ęg~lnych wykresach - zacząwszy od budze
n•10 ~ucha .1 sumień --: a skończywszy na stylizacji mebli, 
nowe·1 grafice, układzie i ilustrncji książki, cięciu nowych 
czc ionek. 

Z?iste króle"".'ska była protogenitura tego nie.słychanie 
czu1neg'? człowieka, k_tóry w krótkim swym życiu i schoro
wany w_1elce - potrafił wycisnąć swe piętno na wszystkim, 
czego się tknął. 

S. Wyspiański Chochoły no plontoch krakowskich . Pastel z 1898--1899 r . 
Wł. Muzeum Narodowe w Warszawie 

Budząc sumienia, trwo.żąc je dniem i nocą - straszliwą 
potęgą swej wiziji, płosząc sen z zasypiających oczu oby
wateli-współbraci - ogarniał czuciem, myślą, instynktem, 
pracą i rzemiosłem - całokształt zagadnień odrębności ra
sowych, etnicznych i folklorystycznych. - On to przecież od
krył nam nowe chwyty styliizacji malarskiej, które wykpione 
i wyszydzone - zaważyły silnie i właściwie na malarstwie 
polskim, co możemy statystycznie wykreślić od Rembow
skiego począwszy poprzez Skoczylasa - na rozległym pod
łożu te·go prądu, który zmierza do odkrycia prostoty prymi
tywu - czyli to wydobycia na.jekonomiczniej zażywanymi 
walorami technicznymi, maksimum efektów najistotniejszych 
(konstruktywnych) . 

On w bezhołowiu smakru przesunął otoczenie człowieka 
w sferę sztuki stosowanej, od niego się też cały ten ruch 
zdobnictwa poczyna - on z żmudną i centymetrową ścisło ś
cią komponował stronice pism i książek - tworzył kolumny 
drnkarskie, ba! filozofię estetyczną zapoczątkował na polu 
gr·aficznym, marząc równocześnie o nowym odrębnym 
kroju czcionek : - i jemu zawdzięczamy, że przynajmniej 
co tysięczna książka polska jest przedmiotem artystycznym 
i honorowym; - on w zakresie meblarstwa pchnął myśl na 
tory nowe - jednym słowem - z wyobraźni swej pełnej 
chwytów twórczo rasowych wyprowadzał od a do zet 
kształt nowej Pohki - wielkiej, odrębnej, pięknej, w prosto- 35 
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cie .swej bogatej i twórczej. Mówiąc to (a starczyłoby tego 
wysiłku Wyspiańskiego już na kilku ludzi, może i na kilka 
pokoleń) dotykamy zaledwie myślą styczną tego olbrzymie
go koła rozpędowego . 

. Bo ~to już ku wyższym sferom duch Wyspiańskiego nas 
~1edz1e .- k~ .~ferom dotykającym najwyższych zagadnień 
'I . doznan rel1·g.11nych, ku dramatowi i teatrowi. A otóż jak 
się przedstawia podłoże dramatopisarskie tło teatralne 
epok! czynów Wyspia(lskiego? Naturaliz;,,, analityczna 
drob1azgowoU - w pełnym rozkwicie; - zagubien<ie w de
talach, małostkowość; - treść życia codziennego podana 
bez rozmachu, choć z finezją drobnog?tunkową - mozaika, 
brak konturów; - tryumf tego, co zwie się mieszczańsko·ś
c~ą, a. co wyraża się w samozadowolonym pseudozachwy
c.1e : „1akie to naturalne! jakie prawdziwe!" - Zatracenie 
się zupełne. 

Taki jest repertuar - taka też i reprezentacja. 
Na tym tle sza~m, jednostronnym i jednostajnym wyrasta 

n?gle płomień! b skawic'! ! - skrót syntetyczny, podnies,ie
n!e h">'.mnowe, duc zrywa1ący pęta! - wygrywa się psalm: 
„1uż się ma pod koniec starożytnemu światu!" 

Bezprzykł·adny wypad - szturm i zwycięstwo! - olbrzymie 
koncepcje - początek nowej ery! 

Czyn teatral,ny Wyspiańskiego to stwierdzenie i posunię
~ie naprzód misji narodowej! - Boć przecie rzeczą jest 
11asną i pewną, że wielkość poezji polskiej, jedna z naj
większych, jaką ziemia wyśpiewała, ukryta i przeczuwana 
zaledwie prze·z nas samych - zdobędzie pierwe•j czy póż
niei świat! - w zdobyciu tym dobrowieściowym, w pozycji 
centralnej prym wieść będzie teatr Wyspiańskiego. 

R. 1927 
EMIL ZEGADŁOWICZ 

KILKA MYSLI O WYSPIAl\ISKIM 

T ~órczość •jest zawsze połączona z cierpien1iem, ale za
wiera ':"" sobie i pierwiastki najwyższej rozkoszy, jaka jest 
w .słanie v.:strząsn~ć. ludzkim jestestwem. Stanisław Wysp·iań
~k1. znał n1ewątpl1w1e tę rozkosz, gdyż inaczej nie pisałby 
•I nie, l!l'!lo"."'ał.. U?ziałem jego był_y również i powszechne 
<radosc1 zyc1a, 1ak1e płyną z samego faktu . istnienia i owie
wają od~obin9 łaskawości żelazne i kamienne godz·iny na
sz~c·~ ~n1 .. A . 1ednak nie da się zaprzeczyć, że cierpiał bar
dz1e1 niż inni, że gorycz i bol ,eść żywota pił w wie·lkiej ob
fitości, ·i że był postacią nad wszelki wyra-,. tragiczną. 
. Los nie ~szcz~dził mu w życiu ~adnego z n i epowodzeń 
1 upokorzen, ktore często spotyk·a1ą artystów, ale których 
mało kto zaznał w takim nagromadzeniu jak Wyspiański . 
W twórczości swej podobnie jak Michał Anioł cierpiał wsku
tek nadmiaru pożerającej go' wizji twórczej, malarskiej, de-
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J. Mehoffer S. W,yspiański pozujący do postaci na projekcie witrażu 
w katedrze lwowskiej . Rys . 1892 r. 

koracyjnej, pisarskiej. Położenie jego było o tyle bardziej 
dramatyczne, że umarł młodo, że nie miał czasu, że okres 
największego rozkwitnięcia swoich zdolności spędził w łóż
ku, złożony przykrą i beznadziejną niemocą - patrząc przez 
okno w nieśmiertelny od tego czasu krajobraz - drogę do 
kopca Kościuszki. 

Charakter jego twórczości dekoracy,jnej i dramatycznej 
był nawskroś monumentalny, jego dzieła zdają się być 
przeznaczone do rozbrzmiewania w kolosalnych teatrach 
triumfującego narodu. Tymczasem pisał i malował w okre
sie gdy zima była w kraju, gdy nie stać nas było na żadną 
monumentalność ani w sztuce ani w życi.u . 

Walka z tym stanem rzeczy, walka z ucis·kiem, którą po 
powstaniu 1863 r. pierwsi podjęli u nas artyści, pchnęła 
Wyspiańskiego na ten sam tor, na którym tworzyli wielcy 
romantycy, na tor, swojego rodzaju historiozofii i socjologi i 
poetyckiej. 37 



Wszedłszy na tę drngę Wyspiański ujawnił niezwykłe po
winowactwo ze Słowackim, którego jest w naszeij literaturze 
jak gdyby młodszym bratem i następcą. 

* 
Co do oddziaływania artystycznego zdawałoby się, że 

monumentalność i metafizyka, cechujące Wyspiańskiego, 
odbiorą jego dziełom zdolność bezpośredniego wzrusze
nia. Z tymi pojęciami bowiem łączy się zawsze wrażenie 
pewnej oziębłości i niedostępności. 
Osobliwość geniuszu Wyspiańskiego sprawia jednak, że 

dzieło jego, obliczone racze·j na patetyczne ·i uroczyste stro
ny ludzkiej uczuciowości, jest zarazem niezwykle ciepłe, 
żarl,iwe i poufne. 

Tajemnica tego zjawiska leży w słowie Wyspiańskiego, 
które chociaż pełne tak potężnych akcentów, nigdy nie by
wa koturnowe. Przeciwffie, ma w sobie cechę mówienia 
11prosto z mostu", jest -jaskrnwe, dosadne, zmysłowe, wzru
szające nas aż do trzewi. 

Sposób, w jaki Wyspiański słowa tego używał, tak samo 
jak jego technika malarska, czyni go rewolucjonistą i od
krywcą artystycznym swojej epoki. 

Były to czasy skostnien·ia szt·uki w formach konwencjo
nalnych - Wyspiański puścił w tę zaśniedz.iałość oszała
miające pieniste kaskady swego wiersza, kapryśną i ża
łosną linię swego rysunku, swoje rzewne barwy, barwy zre
zygnowanej n•iedoli życia, którą umiał równie dobrze ma
lować j·ak potęgę i szamotanie s·ię z pn:eznaczeniem, -
puścił w to na koniec swoje pojęcie piękna i brzydoty, roz
szerzone o całą skalę chorobliwości i duchowego wyrazu. 

I dla pokol,enia, w którym pisał, zostanie Wyspiański 
przede wszystkim tym właśnie rewolucjonistą i odkrywcą, 
tym, który wyraził nasz ówczesny stan duszy, żądnej wolności 
i potęgi, żądne· j wstrząsnąć światem, zmieszać narody, krnje, 
czasy, rozpętać serca, duszące się w niewoli. 

Czym będzie dla innych pokoleń, dla tych, które nadej
dą? Niewiele mo.żna przewidzieć w dziedzinie tok pełnej 
niespodz.ianek. 

Prawdopodobnie pewne lokalno-potriotyczne i historio
fizyczne cechy jego dzieł zblakną, może nawet już zbl,a
kły. Zawsze .jednak zostanie z nich jeszcze dosyć słów, zdań 
i cytat, które weszły już w życie i będą powtarzane jeszcze 
niezmiernie długo, jako niezbity sprawdz•ian, pobudka 
i podnieta w najróżniejszych okolicznościach naszego zbio
rowego życia, które Wyspiański opiewał. A Caritas, Macie
rzyństwo, Swięty Franciszek i Swięta Salomea, Widoki z ok
na, Wesele, Sędziowie, Klątwa i Achil/eis trwać będą pn:ez 
długie wieki, nie już w Polsce, ale w świecie, jako naj
piękniejsza poetycka wiadomość o istocie człowieczej doli. 

R. 1928 

MARIA DĄBROWSKA 

• 

DAR WIECZNOSCI 

Z uczuciem miłości i podziwu oglądam jego dzieło, -
jakbym pośród kamieni zwykłych, lepszych czy gorszych, 
czy najlepszych wreszcie, - oglądc;ił gw:iazdy ... . . . 

Nie masz tu żadnego porÓ'".man10 z innymi 1 Jesli o ~o
równaniach mowa, to nie, by 1ednemu przydawce;: ~ drug.1e
mu odejmować, lecz dla osiąg~ięcia . pr?stt;ick1_e1 chocby 
miary. Nie masz tu żadnego por~wn?nia, 1 _nikt 1.nny, _tylko 
on jeden miał w sobie ów ~ar na1wy~szy( ktory osm 1 el1łbym 
się nazwać - d -a rem w_ 1 ~· cz n os c 1. , . 

Porównajcie wiersz . na1milszeg? z P?etc:w Tetma1era 
z wierszem Wyspiański.ego! Tetma1er l?łyn1e r:ow_no, gładko, 
z wdziękiem niepospolitym, tamt~n zas s~arp1~ 1 strofę ~ry
wa i nagle łata swe marmury gliną lodo1aką 1 na tak c1ęz-
kich zwrotkach zbija stopę! . . 

Porównajcie bogactwo ~łowa 2:erom~k1eg?, o~ą i;aiste 
nieprawdopodobną krasę, 1 wszystką wodę, 1 słonce, • . ~o
wietn:e, w ,jednym słowie zawar!e,, z _tym wszechogarn1a1ą
cym prierażliwym słowem Wysp1~ns~~ego? 

I wszystkich, którzy w Polsce mowil1 od czasu, _gdy słowo 
składamy na papier, od Jana z Czarnolasu az po tego 
Stanisława z pod Wawelu. 

Wnętrze paryskiej pracowni S. Wyspiańskiego . Pastel z 1893 r. 
Wł. K. Hanczakowska, Kraków 
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Któryż to z nich urodził się toką gwiazdą świetlistą, żeby 
mu na przestrzeni d"ednego zdania czas nic już nie zna
czył? leby mu każ a chwila odrazu w wieczność krzepła, 
w wieczność zdobną wszystkimi czarami przemijania? 

leby mu historia narodu ·i wszystkie jego mimy uroczyste 
zmieniły się pod jednym dotknięciem ręki w kategorię war
tości ducha? 

leby z nim wszystkie procesy przemijały, pełne styg
matu wieków a zarazem tak pełne żywości danych epok 
i czasów. 

Twierdzenie powyższe należałoby oprzeć na anal izie 
poezji Wyspiańskiego i jego teatru. Wedle mego zdania, 
nikt od czasów greckich nie przemawiał ze sceny głosem 
tak wielkiej powagi. Wydaje mi s i ę, że Wyspiański w dzie
dzinie symbolu scenicznego dokonał tego, na co Szekspir 
zdobył się w dziedzinie kartezyjskiego realizmu. 

Wgelacy nowinkarze czy dowcipnisie ekscentrycznych 
technik dziennikarskich pomawiają niejednokrntnie litera
turę naszą o pewną zaśniedz·iałość, o zbyt wielkie obciąże
nie sztuki rodzimej sprawami ojczyzny. A tymczasem -
tragiczne sprawy tej ojczyzny wydały artystę . i geniusza, 
któremu równych nie znależć na przestrzeni ostatniego 
wieku w Europie i na świecie. 

Albowiem da r w i e cz n ości nie może być wyuczony 
czy zdobyty, czy najcięższą krwawicą wyprncowany. ów 
dar rodzi się w wielkim artyście z przyczyn wyższe·j równo
wagi i harmonii i jest ostateczną rękojmią sprnwiedliwości 
na świecie. 

Takim odwzajemnieniem za krzywdy i zniewagi narodu 
był w Polsce na początku XIX w. Chopin, - na początku 
XX w. Stanisław Wyspiański. 
R. 1928 

JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI 

S. Wyspiański Hermes wiedzie dusze bohaterów do Hadesu. 
Rysunek do Iliady z 1897 r. 

NIEPOKOJ I SUMIENIE DZIEJOW NASZYCH 

M ieisce Wyspiańskiego jest nie tylko w dzie jach naszej 
poezj i, ale i w naszych dziejach po prostu, obok wielkich 
meżów stanu, których myślą bezcenną stało i rosło państwo 
pols~ie. 

W jego sztuce tak prostej, że jeśli chodzi o wiersz na 
przykład zdaje się czasem aż niezręcznej, zawiera się cała 
historia i cała nasza kultura, wyrażone przez obrazy znane· 
z podręczników, przez znajome od dzieci ństwa dźwi ęki 
krakowskich dzwonów albo melod ii ludowych, ale podane 
w niebywałym natężeniu . kolorów, w mistycznym świetle, 
w pełn i brzmienia, które czynią z dzieła Wyspiańskiego 
teatr narodowy, nie tak nami ętny, nie tak szeroki, ale chy
ba głębszy i wyższy niż teatr Wagnera. 

Na to, by ten teatr stworzyć, trzeba było jak Wyspiański 
mieszkać u stóp Wawe·lu, którego dzwon b ił mu przypo
mnieniem naszego Złotego Wieku, trzeba było przechodzić 
raz po raz koło Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie na jakby 
urzeczonym przez przeszłość dziedzińcu stoi Kopernik, któ
ry wywiódł świat ze średn iowiecza, trzeba było z murów 
kościołów krakowskich i z murów katedry w Reims czytać 
historię walk z szatanem, trzeba było znać od dzieciństwa 
historię Agamemnona, Kli temnestry i Orestesa, trzeba było 
dzieckiem sylabizować tytuły: Juliusz Cezar i Hamlet pod 
drzeworytami starego wydania Szekspira, uchylać co dzień 
czapki przed zgarbionym, śmiesznie drobnym Matejką, na 
jawie śniącym gigantycznych atletów ze stropu Sykstyny, 
przyodzianych w delie i kontusze, przymykać oczy i marzyć 
sceny z Dziadów i Kordiana i trzeba było wreszcie mieć 
dar słuchu rzeczy niesłysza lnych, jakichś dźwięków z wik
lin i krzów nadrzecznych, jakichś głosów z dna Wisły, 
które od tysiąca lat szepczą legendę naszego początku, 
opowieść o Krakusie i Wandzie. 

W bardzo pięknym esseju napisał kiedyś Grzymała-Sied
lecki, że Wyspiański zastąpił polski wiek XVll, którego 
u nas nie było; paradoks bardzo trafny, jeś li się zważy 
jego niepokój religijny i sumienie tak właściwe tej epoce. 
Ale nie tylko że zastąp·ił on wiek XVll. Wszystkie wielkie 
prawdy duchowe, wszystko, czym żyła myśl europelska od 
jej greckiego zarania, wszystko poza swawolnością i roz
sądkiem rokoka, które były mu obce - przeżył on w sobie 
i przetworzył jako dramat Pols·ki, jako sceny, wizje i osoby 
naszych dziejów, i dzieło jego jest nie tylko dziełem jego 
geniuszu, ale zarazem świ adectwem wchłonięcia .przez Pol
skę kul tury europejskiej i naszego . świadomego w niej 
udziału. 

R. 19~0 
JAN LECHOl'I 
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UCZYŁ REALIZMU POLITYCZNEGO 

Każda epoka w dziejach narodu przynosi rewiz.\ę poijęć 
o wielkości twórców literatury, uznanych i uwie· bianych 
przez minione ipokolenia. 

Teraz przyszła kolej na Wyspiańskiego i coraz częście.j 
podnoszą się głosy krytyczne. ' 

Zarzuca mu się symbolizm, brak realizmu, rnmantyzm, 
wszystko to, co Wyspiański zwalczał całą swoją twórczoś
cią. Dzisiejsi jego przeciwnicy tw·ie~dzą wprawdzie, że cała 
walka z r omantyzmem Wyspiańskiego _ była wydzwoniona 
z romantycznych dzwonnic, ale nie mogą zaprzeczyć faktu, 
że w psychice polskiej nie znos ił wszelkiego frazesu, ma
skarady różnic, zakłamania i uznawał jedynie zdrowy ro
dzaj umysłowego realizmu . . 

I to w epoce, gdy jego współcześni na Monsalwatach 
myśli pols·kie·j bardzo mistycznie i bardzo po „Krasińsku" 
odprawiali msze narodowego cierpiętnictwa, albo śpiewali 
hymny na cześć każdego, nawet najbardziej szaleńczego 
pols~iego heroizmu. 

- Nie mogę im darować - mówił twórca Wesela w roz
mowie z przyiaciółmi, a myślał o naszych wieszcz·ach - że 
powstała im w głowie idea mesja•nistyczna. Odrazą mnie 
napełniia to słowo· : Chrystus narodów. Jak oni mog li glory
fikować w ten sposób utratę niepodległości, wynik naszych 
błędów, naszego egoizmu, obskurantyzmu i podłości. 

Warszawianka napisana w epoce niewoli, to najśmielsza, 
jak na owe czasy, próba .rewizjonizmu ideałów, którymi 
kazano żyć narodowi, tak śmiała, tak zuchwała, że tylko 
dzięk1i temu, że nie była zrozumiana przez współczesne 
pokolenie - jak w ogóle cały Wyspiańsk·i - przeszła bez 
sprzeciwu i protestu szerokich warstw inte·ligencji . 

Ci, którzy Wyspiańskiego znal1i, stwierdzają, że jego sta
lowo-niebies~ie oczy patrzyły tak zimnym, przenikliwym 
spojrzeniem na człowieka, iż zdawały się przebijać na 
wskroś jakby promieniami Roentgena jego duszę. 

Tym spojrzeniem patrzał w twa·rz historii i współczes
ności. 
Oskarżał tych, co żyją, brał na tortury porachunku na

rodowego tych, co umarli. 
Charakter Polaków chłostał iironią, szyderstwem ·i bólem. 
Opowiadał mi ciekawą swoją rozmowę Rudolf Starzew

ski z malarzem Stanisławskim, który Wyspiańskiemu był 
bardzo bliski i żył z nim w przyjażni. A było to po wysta
wieniu Warszawianki w teatrze krakowskim. 

- Jak pan myśli - pytał Starzewski Stanisławskiego, tego 
olbrzyma, co malował drobne obmzki, a słynął w ówczes· 
nej cyganerii krakowskiej ze swoich trafnych określeń 
ludzi i z.jawisk kulturalnych - czy Wyspiański bardzo kochc 
Polskę? 

- Ja panu powiem - odparł Stanisławski - jest tak : 
Gdyby Słowacki albo Mickiewicz dowiedZ!iał się, że Pol-

\ ska na zawsze umarła, to wierzę, że serce by im pękło 
z bólu, a Wyspiański pokiwałby głową i wziąłby się zaraz 
do rysowania Jej sarkofagu. 

Cytuję tę rozmowę na dowód, jaka była reakcja ludzi 
inteligentnych na antyromantyczną ideologię Wyspiańskie
go, na jego rewizjonizm nie tylko pojęć, a le uczuć i ma-
rzeń. 

Zabawa w Polskę - tak można nazwać Wyzwolenie -
poprzebierali się za wielkości ludzie mal i, za herosów -
aktorzy. I tu jest symbol.izm Wyspiańskiego, jakże inny od 
tego symbolizmu, którym posługiwa·li się poeci jemu współ
cześn i . 
Wyciągnąć z dusz ludzkich te myśl i, które się kryją 

w najtajniejszych jej głęb inach, których się oni wstydzą 
wobec samych siebie, myśli , które są jednak najistotniej
szym składnikiem ich jażn i, ich osobowości nie zakłamanej 
recytacją słów nauczonych od pokoleń - na to potrzeba 
było wprowadzić na scenę zjawy Wesela. 

Trzeba w obecnej chwili wychowywać szerokie warstwy 
społeczeństwa i młodz ież na dziełach tych twórców, którzy 
uczyli realizmu politycznego i zwalczali flf"azeologię patrio
tyczną. Takim twórcą był w naszej l;iteraturze - Stanisław 
Wyspiański. 

R. 1947 LUDWIK HIERONIM MORSTIN 

S. Wyspiański Mickiewicz, Napoleon, Mickiewicz. Karykatura 1901 r. 
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KOPIEC WYStPIA~SKIEGO 

Cała poezja Wyspiańskiego jest właściwie poza słowami . 
Jest to chyba jeden z najbardziej niedbałych wersyfikato
rów polskich, a ,równocześnie jeden z największych twór
ców Legendy Polskiej. Księga legend stworzona przez 
ple,jadę romantyczną stała dla niego otworem, wzbogacił 
ją nowymi kartami, nierównej wartości, lecz ten, który stwo
rzył Wesele i liczne kairtony malarskie, zdumiewająco różne 
od dzieł poezji, bo poczęte w zupełnie innym klimacie 
sztuki, nie może być zapomniany przez żadne z pokoleń, 
choćby pokolenia te odżegnywały się od przeszłości . 

Malarstwo Wyspiańskiego ,jest, cokolwiek o nim jesz
cze powiedzą, zjawiskiem wyjątkowym w dziejach sztuki 
polskiej, jest ono bowiem przede wszystkim malarstwem, , 
nie literaturą, mimo że Wyspiański maluje różne „tematy". 
Wyspiański - jak to już dowodzono - jest uczniem Słowac
kiego i Matejki w swej literaturże, ale w malarstwie ·idzie 
za ówczesnymi nowatorami francuskimi, przenosi na grunt 
polski i w polski klimat Yan Gogha i Gauguina. Postacie 
swoich dramatów grupuje według obrnzów Matejk,i, lecz 
w materii malarskiej odtłala się od swego mistrza, zawdzię
cza1jąc mu być może gwałtowną linię i skłonność do psy
chologicznego portretu. W poezji natomiast idzie śladami 
malarza histoirii polskie·j, by stworzyć jeszcze jedną legendę 
pol,skości. · 

Ambicje jego były wielkie, marzył o „teatrze ogromnym", 
obcował nie tylko z duchami Mickiewicza i Słowackiego, 
ale i Sofoklesa i Szehpka. Umarł młodo, jego twórczośc 
ma charakter goirączkowy, podobnie jak twórczość również 
trawionego chorobą - Słowackiego. 

Nie zdążył może poza Weselem stworzyć arcydzieła, ale 
z całego swego dzieła, które jest tak bardzo skażone, zdo
łał usypać kop·iec chwały polskiej. Wierzył w naród, nawet 
wtedy, gdy doszedł do przekonania, że „naród się zgubił". 
Jak Mickiewicz chciał go dźwignąć i uszczęśi'iwić, był tra
dycjonalistą będąc równocześnie wrogiem wielu mitów na
rodowych . Był bezwzg·lędny i bezkompromisowy zarówno 
w swej sztuce, jak i w działaniu . Dzieło jego, al.uzyjne 
w wyraz•ie, mogło być i było interpretowane w różny spo
sób, niekiedy prostacki. Tak na przykład s•zowiniści różnych 
rodowodów (szowiniżm był w Polsce na ogół towarem 
importowanym) imputowali mu rasizm. 

Zapominali przy tym, błędnie wykładając sens kilku zdań 
z Wyzwolenia, o tym, że Wyspiański podziwiał dzieło 
As:zikenazego („Skrzydlate słowa profesora Aszkenazego"), 
że p~zyjaźnił się z Lockiem, uważając go za najlepszego 
interpretatora swe·j twórczości, że cenił Feldmana. Pojęcie 
narodu było u Wyspiańs1kiego szersze, rozumniejsze i szla
chetniejsze n'iż u tych, którzy całą swą wartość widzieli 
w „czystości krwi ". 
(Dalszy ciąg str. 52) 

Autoportret z 1907 r. (Rysunek) 
Wł. Muzeum Narodowe w Krokowie 

Stanisław Wyspiański: 

Jakżeż ja się uspokoję -
pełne strachu oczy moje, 
pełne grozy myśli moje, 
pełne trwogi serce moje 
jakżeż ja się uspokoję„ . 

~ 

Powinienem być ten, . co może sprowadzić powódź i po
wódź wstrzymać - zesłać ogień i ognie stłumić, zabijać pio
runem i korzyć pioruny w dłoni. 

(Z listu do Adama Chmiela, 5 kwietn ia 1904 r.) 
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Mit narodowy Wyspiańskiego nie miał nic wspólnego 
z ciasnotą nacjonal.izmu. Wyspiański wywodził go zarówna 
z przeszłośc i polskiej, jak z tradycji całej ludzkości, CZ'Uł 
równoczesność różnych kultur, legend i prawd, miał nie jako 
we k'l"wi genezy współczesnego życia narodowego. On 
pierwszy ukazał tragedię sztuki polskiej. Buntował się prze
ciw mitom i czuł się ich więźniem. Nienawidził połowicz
ności w myśli i w czynie, a był na nią skazany przez dzieje 
narodu, którego los spętał mu ręce. 

W Skałce tym mister,ium filozoficzno-metafizycznym wy
znawał: 

Narodu pieśń, narodu śpiew 

i myśl i serce tkl iwe 
i wszystek ból i żal i gn iew 
w krwi mojej płynq żywe. 

* 
„Patrzę się inaczej ... " Tak, Wyspiański miał dar oryginal-

·nego widzenia. Można by powiedzieć, że każdy oryginalny 
styl w sztuce staje się z czasem szablpnowy. „Stworzyć 
szablon - to genialne" - sformułował Baudelaire. Niewąt
pliwe, lecz styl Wyspiańskiego wyrósł z secesji, która już 
była dotknięta manierą. Istnieją w sztuce stopnie i gradacje. 
Manierę miał Jacek Malczewski aż nazbyt jaskrawą, ale 
trudno mówić o manierze Van Gogha. „Monument" Wys
piańskiego-stylisty okazał się mniej trwały niż nadzieje, 
które budził. 

Skazy Wyspiańskiego, gorzej: rozkład słowa w jego poezji 
to sprawa o wiele szersza niż zdo(ny jest objąć zakres 
sztuki; styl Wyspiańskiego jest wyrm:em sytuacji i stanu 
myśli polskiej, ducha całych pokoleń polskiej demokracji 
pod zaborem austriackim, którego stosunkowo lekkie jarz
mo dociskało się jednak na tyle, że zostawiając nadzieję 
t"ównocześnie obezwładniało w sposób skuteczn ie<jszy od 
tyrani i. Wi,dmowy taniec epilogu Wesela był tego najbar
dziej przejmującym wyrazem. Trafna diagnoza bynajmn,iej 
nie gwarantuje wyleczenia, podobnie jest z „pomocą" Wys
piańskiego. To, co w późniejszej poezji polskiej us1iłuje 
podawać się za żywioł, to, co jest rzekomo „plemiennym" 
wyrazem duszy narodowej w demagogicznym tego słowa 
znaczen'iu, koresponduje w jakiś sposób z Wyspiańskim. 
Trudno autora Wesela obarczać za to odpowiedzia l nością. 
On spełniał swój zamysł. żądał od sztuki, by stała się 
czymś większym od sztuki. 
Wyspiański usypał ze swych słów wielki kopiec - legen

dzie polskiej, kopiec rozsypu1je się od gwałtownych podmu
chów czasu, słowa wiatr unosi, lecz legenda Polski Wyspiań
skie1go żyje po dziś dzień w świadomości zbiorowej, żyje 
anonimowo, jak przysłowia, i ten fakt jest zwycięstwem 
w klęsce Wyspiańskiego-artysty. 

R. 1959 

MIECZYSŁAW JASTRUN 
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Stanisław Wyspiański: 

WYSPIAl\ISK I EGO 

TEATR OGROMNY 

D ra mat był zawsze moim marzeniem. Doprowadz1ić każdą 
my~I, każde pojęcie, kompozycję każdą do d ramatu, i n<ie 
tylk10 IW tym; d ramat układać - to, co zły duch 'Szepce 
Henrykowi1 - to było u mnie zawsze i nie ma m za złe tym, 
co mnie nazywal i aktorem, bo 1jeśl i można się tak kochać, 
to ja kochałem się w scenie. . 
Zdawało mi s i ę, że o na stoi na jwyżej ze sztuk i że 

najwięcej wchłania w s<ieb ie uczucia i pożera życi a, bo 
sztuki źle przedstawia alegoria jako dziewice: to harpie 
o pięknych, boskich, syrenich wdziękach, z jedwabnym wło
sem a 'Ukrytymi szponami - co potrafią tak ro7!igrać duszę 
na złotych str,unach swoich harf, jak strawić ciało gorączką 
i pragnieniem. 

(Z listu do Lucja na Ryd la z Amiens, d n. 18 czerwca 1890 r.) 

Jakem miał czytać książkę, zawsze brałem dramat, nie po
wieść. Mając Szekspira , inne książki zda,ją mi się niep o
trzebne do czytania. Tak jakby kto chciał w ga lerii oglądać 
wszystkie obrazy [ ... ] Przeczyta s ię strnn sto powieści i nic 
w nich s i ę nie zna jdzie - u Szekspira cztery wiersze roz
mowy mię poruszą, .rozgorączk,ują, roznamiętn ią ich żyóem, 
werwą, grą wyrazów, siłą i tęgością charakterów. 

(Z listu do Lucjana Rydla, w drodze do Reims, we Francji , 
d n. 27 czerwca 1890 r.) 

1 Hrabia Henryk z Nieboskiej Komedii Z. Krasińskiego, gdy rozpa-
cza na wiadomośł o obłąkaniu żony, słyszy tajemniczy Głos: „Dramo! 47 
układasz" . 
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Stanisław Wyspiański: 

Dzieło sztuki albo jest dziełem sztuki, albo nim nie jest. 
Cóż to szkodzi Sofoklesowi, że w Krakowie grano zeszłe
go roku Antygonę, że się oczom wszystkich przedstawiła 
jako głupstwo. Znaczy to tylko, że ją żle grano i o Sofo
klesie nie świadczy niczego. Cóż to szkodzi, że Bolesławo 
[$mia/ego] grano źle w Zakopanem1, przecież i w Krakowie 
nie grano go dobrze nawet. O to się tylko można zapytać, 
czy Bolesław jest dobrze napisany, czy nie. Nad tym to 
znowu ja myślę i bardzo wiele myśl,ę i ciągle. 

(Z listu do Adama Chmiela, z Bad-Hall, dn. 24 sierpnia 
1904 r.) 

Stanisław Wyspiański: 

Kochany Panie, 
ciągle widzę ich twarze, 

ustawnie w oczy ich patrzę -
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze. 

Teatr mój . widzę ogromny, 
wielkie powietrzne p>rzestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny. 

Jak sztuka jest sztuką moją, 
melodię 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 wsta,ją - wracają ogromne 
olbrzymie, żyjące - przytomne. 

1 Część krakowskiego zespołu pod kierunkiem Aleksandra · Zelwero
wicza, w lupcu 1904 r. 
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Grnją - tragedię mąk duszy 
w tragicznym teatru skłonie, 
żar święty w trójnogach płonie, 
i flet zawodzi pastuszy. 

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

6 sierpnia 1904 
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(List do Adama Chmiela) 
4 - Listy Tea tru Polskiego 



Stanisław Wyspiański: 

NOTY DO 11BOLESŁA WA SMIAŁEGO" 
Fragmenty 

W architekt,urze stworzyłem monument 
l.udowe·bsztuce, skoro po raz pierwszy 
sztuka udowę wz.ięła na instrument 
poetyckiego kunsztu i zmysł szerszy 
ogarnął motyw prastary, prostaczy, 
mam ten da,r bowiem: patrzę się inaczej. 

Inaczej niźli wy, co nie kształcicie wzroku, 
dla których stworzył Bóg szablony i szematy, 
co talentowi krzyczycie 11proroku !', 
a duszy poddajecie studenckie tematy. 
Więc pozwoliłem sobie za rogatką 
prze.jaźdżkę myśli odbyć ,incognito -
i· otom naraz znalazł się z kamratką 
muzą, dla której tajniki odkryto -
dla której wszystkie tajemnic półmroki 
jasne, bo talent feruje wyrok,i.-
1 mniejsza o to, czyli Akademie 
dochodzeń moich i badań szczegóły 
przyjmą, uznają i przyznają premie 
za to, że dbałem o format infuły, 
lub całą walkę z dyrekcją, z krawcami 
uznają za nic, gdym ja przed znawcami 
czoła nie schylił i komie nie pytał, 
jaki hełm nosił król, gdy brata witał. 

[ ... ] 
Talent sprawił, żem na ten pomysł wpadł gen ialny, 
by Piastowiczów w kierezje ustrnić, 
zharmonizować strój fenomenalny, 
z którym się muszą uczeni oswoić. 
Jeszcze nie stało o tym nic w gazecie, 
Gal·lus nie pisze, Kadłubek nie plecie. 
Ergo nie było, ergo miarę psuje 
(tę artystyczną miarę, zwaną mierność), 
ergo to nie jest już historii wierność, 
historii tej, co książek paginy rachuje -
ergo marnował się w tym człowiek zdolny, 
że nie dość pedantyczny jest i nie dość szkolny. 

Bądźcie spokojni, jeśli Bóg pozwoli, 
SO jeszcze was nieraz wprnwadzę w te progi, 
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Król Bolesław Smiały. Projekt kostiumu do oktu I Bolesława Smiałego. 
· Rysunek z r. 1904 

Wł. Muzeum Narodowe w Kra kowie 

gdzie panem jedno pani mojej woli 
Sztuka i wolna myśl, niez lękłe bogi, 
jeszcze napiszę, gdy mi s ię spodoba, 
grać w wyobraźn i mej zaczną postacie, 
jaka to Piastów była pierwsz.a doba, 
wszak nic nie warte to, co dotąd macie 
w sferze dramatu o Mieszku, Ryhezie, 
Ottonie Trzecim, wielkim Bolesławi e, 
jacy \···l byli sprytni knezie, 
jak ś ubowali Piastowicze Sławie. . 
Ten będzie dramat, i nie myślcie o tern, 
by wam to samo kto mógł mówić potem. 

R. 1903 51 



Ostap Ortwin: 

WIZJONERSTWO W DRAMATACH WYSPIANSKIEGO 

Wyspiański w dramatach swych ożywia skamieniałe, po
sągowe, nieruchome kształty, nasyca je wolą ·i dążen iem , 
wprnwia je w ruch i akcję dramatyczną . Wytrąca je z rów
nowagi, wyważa ze stanu zawieszenia, obdarza świado
mością i wlewa rumianą, tętniqcq krew ·w ich żyły. 

Poetyckie widziadła, imaginacje i fikcje występują z ram, 
w których były sztuką uwięzione, nabierają samoistnego 
bytu, wracają wskrzeszone na nowó do życia, z którego 
wyszły w zamierzchłej przeszłości, wyodrębnia,ją się w żywe, 
ruchome figury i, wstępując na deski śceniiczne, działają jak 
istoty żywe, rzeczywiste i wszczepione w świat realny, 
w świat dramatycznej sztuki, który wypełn1i ają sobą, a nie
raz całkowicie przysłaniajq. Obrazy i cienie, wywleczone 
w ten sposób z mroczne·j, otchłannej głębi architektonicz
nego tła, z poza kulis, z nicości zakulisowego świata, z tej 
próżni zagrobowego żywota w zacz-arowany krąg kink1ie
tów przed rampą, dżwigają niezatarte piętno halucynacji, 
wizji i fantasmagorii. Rodowód ich sięga zawsze tajemni
czych dziedzin sztuki. Trzeba szukać ich źródła w utworach 
poetyckich, w dziełach plastyki i w tej drugiej sferze nie
ruchomych i ostatecznie raz na zawsze skrystal1izowanych, 
skrzepłych istot, jaką jest mitologia i historia ludów. 

Prz.ejści e zatem figur teatralnych z powierzchni życia 
rzeczywistego na deski sceniczne odbywa się u Wyspiańsk i e
go drogą pośrednią. Kształty ich są tu przecedzone już raz 
prżez ekran sztuki i historii, zmitol,ogizowane i pada,ją 
na transparent sceny w rysach, w wydestylowanych już, 
uproszczonych do maksimum esencjonalności i skondensowa
nia, jak sylwety cieni, rzuconych z magicznej latarni, inten
sywną aureolą światła obwiedzione, ale pozbawione wy
raźnych, twardo i ostro zarysowanych konturów materialne
go, powszedniego życia. 
Wyobraźnia, taką metodą i na takiej drodze tworząca, 

jest wybitnie wizjonerska. Ucieleśnia z całym przepychem 
barw kształty urojone, w snach wypiastowane, przed wie
kami wy·gasłe, przywraca do naocznej rzeczywistości po5ta
cie historyczne ubiegłych dziejów, wywołuje ich duchy, 
wyczarowuje je spośród upiorów, a współczesną sobie 
obecność odsuwa równocześnie jakby w daleką perspekty
wę, dematerializuje je, zupiornia, nadaje im kształty urojo
nych tworów, przyobleka w kontur stylizowany jak fantas
tyczne widma, wciela w wizyjny świat swej sztuki, miesza 
z żywiołem halucynacyjnym, wtapia w zaklętą atmosferę 
czaru, poddaje 1je, ich ruchy i gesty prawom wspólnej, jedno-

52 litej rytmiki. 

Dla twórczości wizjonerskiej istoty mityczne, legendarne, 
urojone twory wiary wiodą swój doskonały, pełny źywot, 
tak jawny, prawdziwy i pewny jak żyjące istoty ludzkie. 
Wyobraźnia wciąga je i wprowa·dza bez wahania w koło 
naturalnych z'jawisk, wiąże je w żywotne i brzemienne zda
rzen ia ze światem postaci realnych, powierza im w akcji 
role, szale wypadków obciąża.jące·, każe im uczestniczyć 
w sprawach ważkich, które się toczą na scenie, wyznacza 
im udz i ał w splocie i rozwikłan i u bohaterskich losów. 

Trzeba d'ednak pamiętać, że aktom tych fantastycznych 
istot nieo stępnie towarzyszy w ich dramatycznym pocho
dzie wzdłuż krawędzi przepaśc i · świadomość i ścisła logika 
artyzmu. Tym właśnie różni się wizjonerska twórczość jego 
wyobraźni od zwykłej, marzycielskiej poetyczności. Kiedy 
bowiem poetyczność kapryśnej fantazji rozrządza postacia
mi swym i chimerycznie i swawolni e, na obraz i podobień" 
stwo nieskoordynowanych wi dzeń sennych, artystyczna wyo
braźnia wizjonera organizuje swe twory w ład konieczny, 
wiąże je z gruntem, osadza na właściwym terenie i we wła
śc iwym momencie, wydobywa je z tła rodowitego, wysnuwa 
z wątku splątanego naturalnych faktów, przystosowuje do 
osób i g rup, do całego zespołu figu r, zestraja je we wspólny 
z nimi klimat duchowy, zamyka w formę jednego z nimi 
stylu. Słowem, wyobraźniia wyprowadza wiZ1ie swe za każ
dym razem z tej szczelnie w sobie zamkn·iętej, ściśle za-

S. Wysp iański Zyg mu nt Aug ust, Ba rbara; Kazimierz Wielki . 
Ka rykat ura 1901 r. 
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kreślonej rzeczywist,ofoi, z którą ma w danym przebiegu 
dramatycznych zdarzeń na scenie do czynien,ia. Swiat wi
zjonerski dramatów Wyspiańskiego opiera się zawsze na 
faktyczne:j podstawie, tkwi ,i wyrasta z właściwego psycho
logicznego podłoża. Wyn1ikiem jego Vv'.ewnętrznej logiki jest 
dalszy, osobliwy charakter struktury dramatyczne'j Wyspiań
skie.go ze swą dw <ustopniowością scenicznej 
rzeczywistości. Polega ona na tym, że każdoczesny świat 
1jego wizji rozmieszczony jest równorzędnie na dwóch 
szczeblach, dwóch kondygnacjach, ,jakby na dwu piętrach 
struktury średniowiecznych misteriów. Dla stylu Wyspiań
skiego charakterystycznym i znamiennym jest stały kontakt 
i stosunek wzajemnego oddziaływania, łączący w każdym po 
kolei z dramatów oba te światy w n1ierozerwalną ze sobą 
całość. To właśnie jest tym fundamentalnym momentem, 
który genezę ich pozwala wywieść z Mickiewiczowskich 
Dziadów. 

R. 1927 

Leon Schiller: 

TEATR OGROMNY 

Jest wiele nieszczerości i wiele wymuszonego pietyzmu 
w stosunku sceny pol·sk>iej do twórczości Wyspiańskiego. 
Fałszywy k·ult, fałszywa adoracja bez krzty zrozumienia, 
a w gruncie ·rzeczy doskonała obojętność. Tak było zawsze, 
nawet w epoce najwięk,szych sukcesów Wesela. Zachodzi 
bowiem tragiczna !"ÓŻnica między tym, czego Wyspiański 
od aktorów żądał i czego się po nich spodziewał, a tym, 
czym są i byli w istocie. W dedykacji do wspaniałej książki 
o Hamlecie nazywa ich „osobami działającymi na scen.ie, 
na drodze przez I ab i ·r y n t, zwany teatrem". Mają 
„pokazywać cnocie wła·sne jej rysy, złości żywy jej obraz, 
a światu i duchowi wieku rpo,stać ich i piętno" . Lecz to prze- . 
ważnie nie są aktorzy Hamletowi, którzy taką prawdę two
rzą na scenie, że „zatwardziali złoczyńcy obecnie na wido
wisku sami swoje wyznają zbrodnie", a teatr tym sposobem 
urasta do sali sądowej, gdzie, „dramat sądz i i jak na wędę 
sumienia na wierzch wydobywa". O nie, to nie są tacy akto
rzy. To raczej ulubieńcy ·Poloniusza, zawodowcy zdolni do 
wszelkiego rodzaju reprezentacji i wszystko im jedno, co im 
grać każą . Tak1imi byli za życia Wyspiańskiego - takimi na 
ogół po dziś dzień zostali . 

Co zrobiły teatry polsbe dla Wyspiańskiego, czym był 
dla nich Wyspiański, wówczas, kiedy aktualność jego dra-

matu kwestionowana być nie mogła? Kiedyż to sceny nasze 
z,dążyły przesycić się jego piorunową poezją, że dzisiaj nie
chętnie odrabiają pańszczyznę jego sztuki? Kiedyż to naj
większy dotychczas dramatur·g polski, jedyny scenotwórca, 
dominował w repertuarze naszych teatrów? Czy Kraków 
spełnił swói wobec niego obowiązek? Czy Wm·szawka 
Weyssenhoffów i Rabskich ·nie uważała go za poetę regio
nalnego, nie umiejącego wyjść poza Wawel i Krakówek? 
Czy Warnzawa przebudzona nie wolała patriotycznych 
sztuczek naszych scriptorum minorum? Czy t·eatry przez 
państwo i społeczeństwo utrzymywane, teatry, które miały 
za zadanie inkarnować na swoich scenach arcydzieła poe
zji narodowej, czy teatry te, ilekroć tkną się dramatów Wy
spiańskiego, nie odzierają ich z piękna, nie spłycają ich 
i nie wypaczają? 

My pracownicy współczemej sceny polskiej, sceny, która 
nie łudźmy się, żadne;j służby społecznej za cel sobie nie 
stawia, o jednym przynajmniej winniśmy pamiętać, że ta 
scena wśród wielu przewinień, ma to jeszcze, iż n·ie, do
strzegła w Wyspiańskim wiel,bego swego wychowawcy. Nie 
dostrzegła w nim ani jedynego na świecie - zapamiętajmy 
to słowo - artysty teatr u, ani prekursora teatr-u 
w a I czą ce g o, ani pierwszego budowniczego polskiego 
t e a t r u m o n u m e n t a I n e g o. 
Wyspiański był „artystą teatru". Cóż to znaczy? To zna

czy, że nie był jedynie literatem, piszącym w formie dra
logowe,j utwory, które nazywamy dramatami; to znaczy, że 
nie był dekoratorem, obmyślającym scenerię plastyczną dla 
cudzych dzieł; to znaczy, że nie był inscenizatorem czy re
żyserem, ucieleśniającym pomysły dramaturga w kształtach 
przez siebie skomponowanych, często prze i staczających lub 
niszczących twór poety; to znaczy, że nie był dyrnktorem, 
czy kierownikiem teatru, nadającym mu jego fizjonomię 
artystyczną i społeczną, zazwycza~ ani artystyczną, ani spo
łeczną. To znaczy, że był poetą - dramatykiem, malarzem, 
rzeźbiarzem i konstruktorem, reżyserem i inscenizatorem, 
kierownikiem artystycznym teatru i jego ideologiem -
w jednej osobie, że zgłębił całą umiejętność teatru i po
siadł wszystkie jego rzemiosła, że żył dla teatru, z myślą 
o teatrze, że wszystko, czego się tknął, na czym oko jego 
spoczęło, stawało się teatrem, że teatr był dlań jedynym 
terenem wyżycia się, na jego deskach rozwiązywał naj
bc;irdziej osobiste sprawy, a sprawy te były zawsze sprawa
mi narodu. Przewyższył postulat Craiga. Magnus parens re
formy teatru tylko w celu przeciwstawienia się teatrowi za
przepaszczonemu przez literaturę, zdemoralizowanemu przez 
r?zpasane aktorstwo, chcącemu się ratować za pomocą 
niby-malarskich wystaw, stworzył koncepcję „czystego tea
tru", teatru autonomicznego, teatru własną estetykę i włas
n~ rzemiosło posiadającego, w którym literatura nie ma 
większych uprawnień od aktora, a aktor jest takin-! samym 
elementem sztuki teatralnej 1jak dekoracja, którego jedynym 55 
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twórcą i panem jest „artysta teatru", wtajemniczony w całą 
wiedzę teatru, władający wszystkimi jego rzemiosłami. Hi
storia teatru ,słabe nam tylko daje przykłady istnienia ta
kich wyjątkowych ludzi. Może wszechumiejętność sceniczną 
posiadali twórcy teatru greckiego, chrześcijańskich widowisk 
religijnych średniowiecza. Szekspir, Molier i Wagner, wresz
cie i na~z Bogusławski_, czło:-viek wszec~stronn~j wiedzy 
w zakreś1e teatru - nie byli „artystami teatru , w ro
zumieniu craigowskim i w tym najwyższym stopniu, w ja-
kim był Wyspiański. . 
Wyspiański był prekursorem „teatru walczącego", teatru 

politycznego - wyprzedził teatr Piscatora i wszystkie wy
siłki .organizowania w Europie teatru socjalnego. Miały 
Dziady swą treść polityczną, miał ją Kordian, miała Nie
boska, lecz nigdy treść ta w takiej mierze się nie pirzejawiła, 
nigdy tak głośno i wyraźnie do narodu nie przemówi ła, 
jak w Weselu lub Wyzwoleniu. Przyszedł by „walić mło
tem"; tworzyć teatr nowy. Teatr ten, tak namiętnie prze-. 
zeń jako przez artystę, umiłowany o tyle tylko sens i inte
res dla niego przedstawiał, o ile mógł być narzędziem agi
tacji i protestu oraz sumień trybunałem. Aktorzy tego pro
gramu mieli być wykonawcami. Jakże szczęśliwi bylibyśmy, 
gdyby dzisiejsza idea teatru walcząceg9 miała takiego 
bojównika. 
W)(spiański był pierwszym twórcą polskiego Teatru Mo

nume'ntalnego. Wypełnił testament Mickiewicza, twórcy te
orii tego teatru. 
Cała polska dramatyka monumentalna, w ideologii swej 

i konstrukcji da się wyprowadzić z tej lekcji micki·ewiczow
skiej, cała się w niej mieści. Na niej właśnie utwierdził 
swoją koncepcję Teatru-Wawel.u Wyspiański, z jej ducha 
poczęte są wszystkie jego dramaty do polskiego Hamleta 
włącznie. Również i forma jego widowisk, rozsadzająca 
ramy konwencjonalnego teatru, zmierzająca do największej 
monumentalności, ze źródła mickiewiczowsk•iego początek 
swój bierze. 

Nie byłby jednak ten polski teatr monumentalny poza 
sferę koncepcji poetyckiej wyszedł, gdyby go Wyspiański 
nie zaczął budować na scenie teatru krakowskiego, zamie
rzając plan jego w całej pełni już na Wawelu rozwinąć. 
Tylko o tym teatrze w ostatnich latach swego życia marzył. 
Miał go nieustannie przed oczyma duszy ... 

R. 1937 

Więc może jeszcze poić nas będziecie wodą młodopolską 
z zatrutej studni zaczerpniętą? Dramatami luetyka podwa
welskiego? 

- Jeśli pan Wyspiańskiego ma na myśli - to, oczywiście, 
tak, grnć go należy. Trzeba wystawić koniecznie te dra
maty, które zepsuto po jego śmierci ... 
Gdzie·ż większy od niego poeta teatru? Zazdroszczą nam 

go przecież cudzoziemcy. 

Cóż obraża uczucia Polaka dzisiejszego w balladzie o Bo
lesławie. Smiałyi;i? Prze.cież to nie dran:i~t history~zny. Prze
cież kazdy moze studia z XI w. Wo1c1echowsk1ego prze
czytać. Przecież wszystko to można szerokiej widowni 
przed .podniesieniem kurtyny wyjaśnić. 

Jeśli jakiś dureń Wesele oderwał od epoki i tańcowi pod 
wtór Chochoła star·ał się nadać niejaką aktualność - to tym 
gorzej dla durnia, i to nie powód, by Wesela nie grać. 

Jeżeli inny jakiś odkrył Amerykę i znalazł w Wyzwoleniu 
scenę z Maską, w której niewątpliwie znajduje się teza ra· 
sistowska o marnowaniu krwi narodowej, potem przyczepił 
się do rozmowy z robotnikami, w cza.sie której Konrad -
Wyspiański zachowuje się tak jakby tego nie zrobił żaden 
szanujący się socjalista, to co? To Wyzwolenia nie należy 
wystawiać jako utworu „prefaszystowskiego"? Nie, po sto
kroć nie! Należy je tylko umiejscowić w jego epoce i na 
terenie, na którym ten najbardziej osobisty dramat poety 
krakowskiego się rozegrał - w teatrze krakowskim; wobec 
przedstawioieli społeczeństwa galicyjskiego; należy odtwo
rzyć ten krzyk jednostki opętanej ideą niepodległości; krzyk 
jedynego człowieka, który w tych czasach okupantowi au
striackiemu walkę wypowiedział; jedynego, który - pny . 
całej swej nieznajomości ludu polskiego i jego rewolu
cyjnych dążeń - zarysował przed pogrążoną w euforii ser
wilistycznej burżuazją polską wizję Polski nie mesjanicznej, 
nie apokaliptycznej; nie tej, która nigdy ma nie być, lecz 
tej, która ma BYC. I wersalikami kaz.ał to słowo wydru
kować. 

My, dla których analiza dramatów Wyspiańskiego nie 
jest rze\:=zą nową ani zbyt trudną; którzy prncujemy nad nią 
od szeregu lat w naszych seminariach reżyserskich i dra
maturgicznych - proszę nam wierzyć - zdajemy sobie spra
wę, jak tego rodzaju utwory należy inscenizować, aby czy
telne były dla każdego; by nie zachodziły nieporozumienia 
co do ich „historyczności" i idei przewodniej. Może to nie
dobre określenie, ale dla użytku „domowego" ukuliśmy 
nazwę dla inscenizacji, które dzieła, należące do ściśle da
jącego się oznaczyć momentu dziejowego - ukazują w ra
mach krytyki historycznej. Inscenizacje takie nazywamy, 
„dialektycznymi", dla podkreślenia wartości dialektyki ma
terlialistycznej, której metoda nie zawodzi nawet w zasto
sowaniu do dz,ieł jakoby mistycznych, hermetycznych, mgli-
stych, czy jak tam. 

Najbardzi·ej - na pozór - w oparach mistycyzmu pławią
cy się dramat Wyspiańskiego Akropolis daje się łatwiej, 
· niżby kto przypuszczał, „uziemić". 

Nic nie utraciła ze swej siły scena nad polskim Skaman
di:em. Pojednanie Jakuba z Ezawem z pewnością będzie 
miało wydźwięk aktualny. Ileż piękna w finale, w którym 
Chrystus zmartwychwstały na gruzach Wawelu zmienia się 
w Ap?llina ! Któż z nas ośmieli się wyrzucić do lamusa 
N_oc listopadową (choć w nie'j głucho o Mochnackim}, Le-
gion (choć w nim Mickiewicz nie mówi o Duchu Swiętym, 57 



co się no barykadach paryskich ludom objawił), Achil/eis czy 
Legendę, choć tok dalekie one od dzisiejszych trosk naszych 
i naszych rod ości. 

R. 1948 

S połeczeństwo polskie od stu lot bez mało przywykło 
uważać rodzimą dramaturgię romantyczną za najcenniej
szą pozycję, · o później za podstawę repertuaru norndowe
go. Etapami poznawało te dzieło niezwykłe, przekonywało 
się do zrazu nie dość jasnej ich treści i formy, niepokojącej 
ludzi o przeciętnym smoku. Artyści teatru przezwyciężyli 
w sobie uprzedzenie do ich niesceniczności, ro·zmiłowoli się 
w rolach wspaniałych i nieskończonych mo:żliwościoch in
scenizacyjnych, zjednując dla tych widowisk coraz większe 
kręgi publiczności. Teatr no własną rękę, niejednokrotnie 
ku podziwowi idealistycznego literot.uroznowstwo, trafnie 
odczytywał sens właściwy dzieł owych. W międzywojennym 
dwudziesto·leciu nowy k•sztołt sceni~zny nadany im przez 
niektórych imcen•izotorów sprawił, iż no równi z arcydzie
łami klasyki światowej stoły się one najciekawszymi os•ią
gnięciomi naszej twórczości teatralnej, tym cennieiszymi, że 
repertuar współczesny tego okresu niczym uwagi godnym 
nie mógł się pochlubić. Nie dziw więc, że po wyzwoleniu 
sceny polskie nie wyrzekły 'się myśli o wskrzeszeniu żywota 
scenicznego tych monumentalnych poematów dramatycz
nych, pozwalających, jak praktyko wykazało, na twórczą 
interpret·ocję ich symboViki. 
Wysuwając postulat włączenia po.Jskich dramatów mo

numentalnych z epoki romantyzmu czy niektórych · drama
tów Wyspiańskiego do żelaznego repertuor·u scen naszych, 
zdajemy sobie jednak sprawę - i zawsze zdawaliśmy sobie 
sprawę - z trudności reoJi.zocji tego postulatu. A trudność 
dziś większ·o, niż było kiedykolwiek. Nie jest już bowiem 
teatr miejscem estetycznej delektocji elity burżuazyjnej, sno
bów i pięknoduchów-samotników, dla których ideologio 
utworu było rzeczą obojętną, któny gustowali we wszel
kiego rodzaju „izmach", póki trwało ich modo, intereso
wali się zarówno mistykami jak rewolucjonistami, o ile 
dzieło ich ukazywano we frapującej nowością formie, nie 
wysnuwając z przeżyć i przemyśleń teatralnych żadnych 
praktycznych dla siebie (tym mniej dla swych bliźnich) 
wniosków. Teatr dzisiejszy, teatr Polski Ludowej, służy 
Prawdzie ukazuje jej odbicie masom ludowym, pomaga im 
poznać Prawdę czasów minionych i obecnych, otwiera oczy 
no p,,..awdę czasów przyszłych. Przed trzeźwym wzrokiem 
widza dzisiejszego nie ukryje się kłamstwo, choćby się 
w najkunsztowniejszą szatę stroiło. Należy widzowi dzisiej
szemu oszczędzić rozczarowań, jakie sprawić mogłyby mu 
monumentalne poematy dramatyczne romantyków naszych 
ukazane w ideologicznie błędnej interpretacji. 

58 R. 1952 
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Karol Estreicher: 

MYSL FORMĘ ROZSADZA 

Jubiler rymów myśl we formę wtłacza. 
U WysP'iońskiego - myśl, formę rnzsodzo. 
Lecą czerepy... A krytyk rozpacza, 
że jego miary zgruchotano władzo. 

Ni w korby ująć, ni okiełzać w normy 
To, co samopas leci - depcąc formy, 
Nie potnie w sztuki w swym warsztacie znawco 
Tok ie j materii nożycami krawca. 

Więc precz nożyce, cyrkiel, wago, miaro ... 
Nowo myśl górą, gdy w dół spada storo. 
Więc precz utolf"te e.stetyków szlaki, 
Bez dróg szybują po przestrzen1ioch ptaki. 

Ciasno krytyko, godzino przebrzydła, 
Zoilusowe pióro połącz w skrzydło, 
Za lotem ptaka wyrusz w niebo z błoto, 
A wtedy wzrok twój opuści ślepoto. 

(W 1901 r. 74-letni twórca bibliografii polskiej i historyk 
teatru napisał tę odpowiedź krytykom Wesela. - Tytuł wiersza 
od naszej Reda kej i.) 

S. Wyspiański Jadwiga, Poniatowski, Bona. Karykatura 1901-1902 r. 
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Tadeusz teleński (Boy}: 

O «NOCY LISTOPADOWEJ » 

Tok jak jest, ze wszystkimi swymi dziwactwami, Noc listo
padowa jest jednym z klejnotów wszystkich teatrów świa
ta. A to, że nigdzie zapewne nie byłaby zrozumiana, cóż 
stąd: to arystokratyczny wdzięk naszej literatury, że ma 
takie klejnoty na swój prywatny użytek. Cóż znaczy, że każ
dy snob św i ata będzie znał nazwisko Claudela, a żaden 
nazwiska Wyspiańskiego, kiedy my wiemy napewno, że 
Claudel jest przy Wyspiańskim pucybutem, nie wartym czy
ścić krndą sandałów jego Nikom. Jako cud zmitologizowa
nia rzeczvwistości, stopienia w jeden poemat kamieni i lu
dzi, budowli i zdarzeń, i przyrody, je·st ten sen nocy listo
padowej czymś niewysłowienie pięknym, jedynym. I może 
najbardziej ze wszystkich utworów wyraża on całego Wy
spiańskiego, tego półtrupa za życia, bladego białością 
śmierci, człowieka, w którym skupiona w nim wola życia 
narodu dziwnie zaplątała się z szeptami śmiertelnych ta
jemnic. 

R. 1930 

S. Wyspiański Chopin . Karykatura 1901 r. 
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Jan Parandowski: 

NAJTRUDNIEJSZY UTWOR SCENICZNY 

Noc listopadowa należy do najtrudniejszych utworów sce
nicznych, jakie zna literatura. 
Wyspiański chciał z niej uczynić dzieło, przy którym 

Wesele, jak S'ię wyrażał - „byłoby niczym". Nie osiągnął 
tego zamiaru. Jego słowa trzeba roz,umieć w tym sensi'e', 
że tylko arcydzieło może sprostać patosowi nocy powstań
czej. Lecz arcydzieła nie rodzą się ze świadomego aktu 
woli. Jest aż nadto widoczne, że poeta starał się uczynić 
swój dramat czymś zupełnie wyjątkowym, przez co zakłó
cił jego harmonię. 
Wyspiański zajął tak wysokie miejsce w literaturze naro

dowej, że nie ma już dziś zwyczaju mówić o żadnym z jego 
utworów inaczej jak i: podziwem. W tym stylu utrzymane 
są przede w~zystkim rozprawy uczonych badaczy i komenta
torów, dla których Noc listopadowa jest szczególnie wdzięcz
nym obiektem. Jeśli im wierzyć, jest ona doskonała do tego 
stopnia, że trudno sobie wyobrazić szczytniejsze opracowa
nie wielkiego momentu historycznego. Sąd historyków lite
ratury spotyka się jednak z dużą rezerwą szerszej opinii. 
Wielką przeszkodą, jaką Noc listopadowa - zn'ajdu,je do 

serc i umysłów, jest jej mitologia. Trudno się zżyć z myślą, 
że poeta zdobył najtrafniejszy język do wypowiedzenia 
bohaterskiego porywu odwoławszy się do symboliki bóstw 
greckich. Dwa równoległe dramaty, bogów i ludz,i, wywo
łują odruchowy sprzeciw wyobraźni. Skoro bowiem alegOfia 
staje się tak czynna i ruchliwa, że ludzie przy niej wydają 
się biern i i pozbawieni własnej woli, czujemy niemiłe za
kłopotanie. 
Można kilku pięknymi zwrotami wyłożyć urok poetycki 

sceny ósme,j, a mimo to miłość Joanny i Aresa brzmieć 
będzie obco. I nie pomoże tu odwołanie się do muzycznej 
interpretacji. Chociaż sam poeta •ją opracował, jest ona 
szczególnie bezsilna. Słowo w swej treści myślowej i emo
cjonalnej musi samo sobie wystarczać, obraz poetycki prze
tłumaczony na muzykę nie znajdzie w niej nigdy uzasad
nienia. 
. Wacław Borowy w zajmującym studium Łazienki a „Noc 

listopadowa" starał się udowodnić, że świat mitologiczny 
dramatu wyszedł z rzeźb pałacu Stanisławowskiego, tak jak 
w Akropolis ożyły kamienie i brązy katedry wawelskiej. Nie 
mog~ w .to uwierzyć. Wyspiański znał Łaz.i en ki z przelotnych 
odw1edz1n, z przewodników zaś nie sposób zapłodnić swej 
wyobraźni; zresztą tylko nieliczne figury Nocy dadzą się 
uzasadnić ornamentyką Łazienek. Wytłumaczenia należało-
by szukać na innej drodze, gdyby ta droga była znana. 61 



Niestety, nikt z przyjaciół Wyspiańskiego nie podał nam 
relacji o tym, jakiego rodzaju konieczność prowadziła jego 
umysł ku tak osobliwym wyobraże·niom . Chmiel pozostawił 
prostoduszne notatki z rozmów z poetą, gdzie skrupulatnie 
zdaje sprawę z rozmaitych przemian, którym ulegała kon
cepcja dramatu, lecz pisze je tak, jakby pojawienie się 
bóstw greck1ich na ulicach Warszawy było czymś natural
nym i nie wymagającym uspmwiedliwienia. A przecież jest 
to niezwykła zagadka i w niej tkwi na1jbardziie,j wzruszający 
moment. 

Bóstwa Nocy listopadowej mogą się wydać uciążliwe, moż
na się zżymać na nie jako na arcyzawodny środek artystycz
ny, a mimo to będą pociągające i niesamowite jako ślad 
niepojętej wędrówki najbardziej wizjonerskiej duszy. Darem
nie szukać w Łazienkach podniety dla tych wizji, na próżno 
rozważać, czy mają one kształt snu, czy ukrytych myśli 
działających osób, niewie·le nawet znaczy, ,jakie 1idee wy
rażają, albowiem to, co je wyodrębnia po.śród symbolów 
i ·alegorii, do których przywykło się w poe·zji, to ich realne 
życie, Wyspiański odczuwał istnieni·e starych bóstw w spo
sób, jakiego nie da się objaśnić czytaniem Homera i podzi
wem dla rzeźby antycznej . Były mu bardziej potrzebne 
i ściślej obecne niż komukolwiek od czasów human1istów, 
którzy nieraz zachowywali się tak, j'CJ<kby nie mogli uwie
rzyć, że są one tylko tworem fantazji. Potężniejszy jednak od 
humanistów, Wyspiański utrwalił swoje żywe metafory w na
szym pejza·żu historycznym, a czarowna scena Demetry 
i Kory jest chyba jedynym w Jiiteraturze świata odnowieniem 
helleńskiego mitu. 

(Nasuwa się tu jeszcze porównanie z Lukianosem z Samo
saty, który w jednym ze swych utworów w przedziwny 
sposób tworzy zgromadzenie bogów, igrając koncepcją ich 
fealnych postaci, ożywionych posągów i kwestionowanego 
i.stnienia. Oczywiście, Wyspi·ański albo nie czytał Lukianosa, 
albo po pierwszych stronicach wy.rzucił przez okno tego 
wesołka.) 

R. 1930 

Karol Frycz: 

NIC PODOBNEGO NIE ZOBACZYMY 
CHOCBYSMY SWIAT OBJECHALI 

W 1930 r. przyjechała do Teatru Polskiego - doskonała 
aktorka - pani Pierat, z kilkunastoosobową trupą. Pewnego 
dn1ia re,żyser tej trupy, inteligentny aktor w sile wieku, przy-

62 jacie! Verlaine'a, zagadnął mnie: 

- Co grają w waszych teatrach? Chcielibyśmy zobaczyć. 
Odpowiedziałem, asekurując się na wszelki wypadek: 
- Gmją bardzo zawiłą i trudną do zrozumienia sztukę, 

o temacie zaczerpniętym z naszej historii. 
- To pójdz,iemy. 
Usadowiłem 14 osób w bliskich rzędach krzeseł, a ko

rzystając z 1 O minut, jakie do rozpoczęcia spektaklu pozo
stawały, na wyrwanych z notesu kartkach podałem skrót 
scen pierwszego aktu z na1jzwięźlejszymi objaśnieniami. 
Wiedząc zaś, co to jest francuski żołądek nastawiony na 
godz1i nę normalnego posiłku, zgłosiłem się w pierwszym 
antrakcie, by całe towarzystwo zabrać na kolację. Ku mo
jemu zdziwieniu zaoponowali jak jeden mąż 1i oświadczyli, 
że zostają do końca przedstawienia. Spisuję więc znowu na 
kolanie dalsze perypetie Nocy. Entuzjazm tego przygodnego 
audytorium rośnrie z godziny na godzinę. 

- Nie ruszymy się stąd, aż kurtyna ostatni raz zapadnie, 
bo nic podobnego nie zobaczymy, choćbyśmy świat obje
chali. Meme si nous faisions le tour du monde! 

Na moje pową~piewające pytanie, czy to nie 1jest zanadto 
zawikłane, zawołali unisono: 

- Mais c'est claire, comme /a /une. (To jasne jak słońce} . 
Do trzeciej rano musiałem jednym tchem gadać i odpo

wiadać na dziesiątki pytań. A przed tym jeszcze - po· skoń
czonym spektaklu - cała banda wydobyła skądś o północy 

S. Wyspiański Henryk Walezy i Zygmunt Ili Woza. Karykaturo 1901 r. 
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spore naręcze kwiatów. Musiałem zaprowadzić ich do S. 
Wysockiej, której w najgorętszych słowach złożyli hołd, a na
zajutrz zmusili panią Pierat, która dopiero co przyjechała 
z Bukaresztu - w godzinę po wyjściu z pooiągu - do pój
ścia na przedstawienie Nocy listopadowei. Nazajutrz -
w kopny śnieg i siarczysty mróz - musiałem pojechać z fran
cuską trupą w komplecie do Łazi,enek. Bogi Wyspiańskiego 
ustroiły się w czapy z śniegu i płaszcze lśniące w słońcu 
brylantami. Obeszli tych, co byl,i nisko nad taflą zamar
zniętych stawów; do wieńczących dach i tympanon pałacu 
zadzierali głowy. Nie omieszkali złożyć wizyty „białemu 
królowi" na moście. Okazało się, że greckie bogi, które tyle 
krwi i humoru napsuły Polakom przez lat cztercjzieści, dla 
humanistycznie w Liceum Condorcet czy Louis le Grand 
od dziecka kształconych w mitologii Francuzów, stały się 
złotą nitką przewodnią poprzez labirynt Nocy listopadó
wei. Wszak w ich sosjecie Francuzi są jak w domu, w swej 
dramaturgii „wielkiego wieku". 

R. 1957 

Kazimierz Wierzyński: 

ŁAZIENKI 

Fragment 

Zaden mi tędy spacer spokojnie nie mija, 
Liść nie szeleści słodko ani woda pluszcze, 
Ledwie wejdę w ten ogród, zapadam jak w puszczę, 
Gasną kule złociste na różanych kijach 
I łobędż odlatuje spłoszony przy moście, 
Drzewa niosą mnie w 'przestrzeń, tu, pośrodku miasta, 
Głusza mnie ocienioną zadumą porasta, 
Cierpko pachną wilgocią korzenie i bluszcze: 
Czego tu szukam, powiedz, ciszy czy wielkości? 

Bo gdzie twe ślady wiodą? 
W tym parku po tobie, 

Smutny królu ostatnich w wolności Polaków, 
Bezmyślne pawie chodzą w puszystej żałobie 
I przykucnięte fauny chichocą śród krzaków, 
A piękna wyspa ruin odkrytych w Balbeku 
Na jesiennych przeciągach rozpada się wiatru: 
Tam, gdzie spływał królewski płaszcz z amfiteatru, 
Co zostało z dramatu? 

64 - Załość po człowieku. 

' 
Gorycz i spalenizna osiadła w pamięci, 
To wszystko, czym tu wieje przeszłość i niedola. 
Raczej zejść jeszcze głębiej: pańszczyźniane pola, 
Dymy z głów podgolonych, wiatr co kurze kręci 
I ciemność rozwaliska - w to niech się pogrąży 
Cały park i gdy liście pogubi bezładnie, 
Jesienią z pawilonu wyjdzie podchorąży 
I z karabinem miasto uśpione napadnie. 

Echo bije o drzewa, szarpie się w uwięzi 
I trzepotem chce nagłym dorwać się do krzyku. 
To jakiś ptak się tłucze w kosmatej gałęzi, 
Staw ~pi w plecionych brzegach, zamknięty w koszyku. 

Jeszcze tylko poeci drżącą stopą zgłoski 
Przelecą koło sceny przez cichą aleję, 
Jeden tu bogów przygnał z pustelni krakowskiej, 
By podjudzać pobitych i buntować dzieje -
Ares odszedł i Niki odeszły zwycięskie, 
Uprzątnięto cokoły samozwańczych bogiń, 
Proroctwa po liściastej rozpadły się gęstwie 
I ciemno w świętych amplach. Wypalił się ogień. 

Teraz tu pachną słodko polne sianokosy, 
I staw jest wiejskim stawem, spokojny i śliczny, 
Drzewa rosną w teatrze, otrząśnięte z rosy, 
I nawet modrzew z boku widać autentyczny 
Jak czerwony różaniec jesienią rozpuszcza 
I szumi w deko·racji. 

R. 1938 

5 listy Teatru Polskiego 
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ARTYSTY 

S. Wyspiański Widok na w1ezę zegarową katedry na Wawelu i Wisłę . 
Pastel z 1904 r . 

Stanisław Wyspiański: 

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, 
wielką izbę białą wysklepioną, 
żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem; 
tam, chłopiec mały, chodziłem, co czułem, 
to później w kształty mej sztuki zakułem. 
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem 
obejmowałem zarys gliną ulepioną 
wyrastający przede mną w olbrzymy : 
w drzewie lipowym rzezane posągi. 



W ROLI AKTORA· 

W czwartei klasie gimnazjalnej1 odegraliśmy u jednego 
z kolegów Kiejstuta Asnyka, przy czym Mehoffer i Wyspiań
ski sporządzili niezbędne stroje a nawet rycerskie buty z po
malowanej odpowiednio tektury. Wyspiański w roli Alfa 
w srebrnej zbroi, z konopiastą peruką wyglądał bardzo 
pięknie. W klasie V napisałem pięcioaktowy dramat Ofiary 
korony, do połowy naśladowany z Szekspira, a do pół 
z Delavigne'a, przedstawiający tragiczne losy dzieci 
Edwarda. Wyspiański miał w nim grać księcia Jorku. Nie
stety, skończyło się na próbach. Ale chowam do dziś dnia 
11 rolę" Wyspiańskiego, podpisaną jego ręką i c,howam ry
sunek jego, jak powinny wyglądać kostiumy do "mojej" 
sztuki. Co się stało z dekoracjami, jakie Wyspiański zaczął 
już malować na pozlepianych arkuszach papieru do pa
kowania, nie pamiętam. Dramat był bardzo piękny, koń
czyło go sześć zgonów. 

Inną okazją do pnedstawień były tzw. 11poranki" i 11wie
czorki" gimnazijalne. Wyższe klasy, zwłaszcza VII i VIII, 
miały przywilej urządzania patriotycznych obchodów dla 
młodzieży gimnazjalnej. W pięćsetną rocznicę złączenia 
z Litwą urządziliśmy 17 lutego 1886 jako klasa VII 11pora
nek", którego punktem kulminacyjnym było odegranie V 
aktu z Królowej Jadwigi Szujskiego. Znowu Mehoffer i Wy
spiański namalowali tło (po•sągowe postacie Jadwigi i Ja
giełły}; a na tym tle rozegraliśmy tragedię między Jagiełłą 
(niedawno zmarły ks. Rottermund}, Jadwigą (której rolę 
ja deklamowałem} a biednym Wilhelmem, odtworzonym 
przez Wyspiańskiego. Jeden z kolegów, zwany przez nas 
Doktorem Lańdzią (Radomyski}, opisał potem humorystycz
nie wierszem nasze triumfy aktorskie, a o Wyspiańskim 
wyraził się żartobliwie: 11Wyspiański miał taki zapał, że 
Szujski w niebie zapłakał". Asonanse już wtedy znano. 

Niebawem spotkał nas jeszcze większy zaszczyt; urzą
dzaliśmy 7 grudnia 1886 wieczorek mickiewiczowski . Kult 
Mickiewicza kwitnął wśród nas gorący: umieliśmy na pa
mięć Pana Tadeusza i Dziady, a nie zbrzydził nam Mic
kiewicza nawet prof. Ziemba, popularyz,ujący twórcę Dzia
dów w niP.>:liczonych swych pracach. (Ziemba był przez 1-:it 
pięć naszym profesorem literatury polskie.i). Na nasz 11wie
czorek" napisał stosowny wierszyk, który oddeklamowano 
na początku. Po czym nastąpiło główne clou wieczoru: ode
graliśmy Ili część Dziadów z gwiazdą trupy, Nowickim, jako 
Konradem. Wyspiański deklamował tu podrzędną jakąś rolę 
(Suzina}, gdyż przypadło mu w dalszej części wieczorku 
ważniejsze zadanie: odegrał scenę u stóp wieży między 
Aldoną a Wallenrodem, przy czym on był Aldoną a Wallen
rodem dzisiejszy bazylianin Kazimierz Szeptycki . Wyspiań
skiego deklamacja miała cechy maniery romantycznej. De-
klamował z przejęciem, nawet z uniesieniem. W klasie na-

68 1 W gimnazjum im. B. Nowodworskiego (Sw. Anny) w Krokowie 

Franciszek Wyspiański, ojciec poety 

zywaliśmy go 11 hrabiną Orsina" (z dramatu Lessinga Emilia 
Galotti}, gdyż tę rolę deklamował z naiwyższym entuzjaz
mem podczas zbiorowej lektury szkolne1. 

Na scenie amatorskiej - (ale już na publicznym przed- 69 



stawieniu, odbywającym się w sali redutowej Starego Tea
tru) - wystąpił Wyspiański raz jeden. Urządzono w r. 1889 
przedstawienie amatorskie na rzecz zasłużonego malarza, 
kaleki, pozostającego bez środków do życia. Wybrano na 
to przedstawienie komedię Paillerona Nieśmiały, przetłu
maczoną gładkim wierszem polskim przez Kazimierza Ka
szewskiego (przekład ten drukowany był w„ Kłosach"), Pan
na Julia Ehrenburg, siostra późniejszego publicysty, grała 
rolę matki; ja grałem rolę pieniacza prncesującego się 
(jak w Zemście) o jakąś sprawę graniczną; J . Mehoffer -
rolę adwokata; prześlicznej urody p. Konstancja Zienkowi
czówna grała rolę córki, a Wyspiański rolę nieśmiałego, 
ale poetycznego kochanka. Kostiumy wypożyczył nam te
atr; reżyserem był Leon Stępowski, z którym przy tej spo
sobności Wyspiański się zbliżył ,i zawiązał długotrwałe, 
przyjazne stosunki. Jak Wyspiański grał, nie pamiętam; za
pewne tak, jak grywają amatorowie - ale pamiętam, że 
wyglądał pięknie i godny był partnerki. Przypominał wów
czas swym wyglądem hrabiego z Pana Tadeusza: blondyn, 
o siwych a raczej niebieskich oczach, strzelających badaw
czymi spojrzeniami, lubiący romantyczne pozy, raczej nie
śmiały i cichy, a w każdym razie niesłychanie wrażliwy 
wobec każdego ostrzejszego słowa. Przy tym jednak z na
tury wesoły i skłonny do różnych nadzwyczajnych pomysłów. 
Występ publiczny w Nieśmiałym był, o ile pamiętam, 

ostatnim występem Wyspiańskiego w charakterze aktora
amatora. 

Fragment artykułu STANISŁAWA ESTREICHERA pt. Stanisław 
Wyspiański jako aktor, drukowanego w wydawnictwie Wys-
piańskiemu - Teatr Krakowski, r. 1932. -

GOPLANA W INEKSPRYMABLACH 

W dwork'J na Garbarskiej ton nadawały panie Górska 
i Pietraszkiewiczowa. 

Bawiono się tam wyśmienicie. Specjalnością były teatry 
amatorskie. Pierwsze z tych przedstawień, jakie pamiętam, 
udało się tak świetnie, że wystawiono je publicznie na 
jakiś cel dobroczynny. 

Była to komedia (wierszem) tłumaczona z francuskiego, 
ale o spolszczonych imionach i nazwiskach, pod tytułem 
Nieśmiały. Rolę tytułową grał Wyspiański. Doskona le pa
sowała do tego jego powierzchowność. Jasny blondynek 
o głosie nieco stłumionym, ale dźwięcznym, odegrał ją tak 
wspaniaLP., że dotąd widzę go i słyszę jakby to było wczoraj. 

Nie mogąc się odważyć na oświadczenie swych uczuć 
pannie, odbywał próbę w ogrodzie zwracając się do drze
wa. Przomawiał doń czule, na ostatku obejmował nawet. 
(„Co widzę? Syn mój drzewinę całuje!" - wykrzyknął jego 

70 ojciec, Staś Estreicher.) Ileż on w to włożył komizmu, ale 
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Mario Wyspiańska , matko poety 

w najlep;zym gatunku, a ileż przy tym subtelnej poezji!. .. 
W końcl1 jednak dochodziło do wyzna nia pod właściwym 
adresem, młodzieniec dobywał po ko le i wszystkie pamiątki, 
uszczknili te potajemnie, wstążeczki, kwiatki itp., tak, że cały 
był nimi obwieszony, i kiedy zawołał: „O, Klaro, jam na 
wszystko, na wszystko gotowy, /·am miłością twą zbrojny 
jest od stóp do glowy !" - cała sa a zanos iła się od śmiechu. 
Wychodząc zaś już z nią pod rękę, wykrzyknął z takim 
zapałem: „Klaro, życ ie moje!" - że ostatnie słowa Klary 
zwrócone do publi czności: „Musiałam go ośmielić, teraz 71 go s i ę boję" - nie wydały się bynajmniej przesadą. 



Innym, najlepszym z tych przedstawień w saloniku na Gar
barskiej, było w kilka lat potem Nikt mnie nie zna Fredry. 

. Główną rolę Marka Zięby grał Stanisław Estreicher, któ
ry - nawiasem mówiąc - posiadał pierwszorzędny talent 
aktorski. 0w moment kulminacyjny przypominania kolejno 
żonie wszystkich momentów ich spotkania stopniował tak 
znakomicie, od szczerego komizmu aż do akcentów istotnie 
dramatycznych, że końcowy wykrzvk: „O, chwilo zapom
nienia, nieszczęścia i sromu! " - zabrzmiał wręcz wstrząsa
jąco. Role drugorzędne Kacpra i jego żony Marty gm li: 
muzyk Henryk Opieński i Julia Krzymuska (późniejsza Ki
sielewska), tok wybornie, że nie tylko prześcignąć, ale do
równać im trudno. Cały poziom wykonania był taki, że rów
nego nie widziałam na scenie w tej komedii, a dykcja -
bez skazy. 
Wyspiański miał tym razem niewielką rólkę szwagra, Cze

sława, z której zresztą wywiązał się doskonale. Był on zaś 
nie tylko niezawodną siłq w teakze amatorskim, ale też 
i zapalonym tancerzem. Czynił to z takim przejęciem, jak 
gdyby celebrował misterium. Twarz jego miała wyraz głę
boko skupiony, w całej postaci widniała jednocześnie za
pamiętałość i ostrożnćść. W ogóle wydawał mi się trochę 
zabawny z tym swoim jakimś eterycznym wyglądem. Na
zwałam go Goplaną w ineksprymablach. 

Fragment wspomnień ALINY SWIDERSKIEJ pt. Trwa, choć 
przeminęło, druk. Kopiec wspomnień, Wydawnictwo literac
kie, Kroków 1959.' 

TEATR DZIECIĘCY 
NA STOPNIACH KATEDRY W AMIENS 

Stanisław Wyspiański pisał: 
Na stopniach katedry wysokich i na jej balustradach ka

miennych zawsze wiele dzieciaków wyprowia,jących różne 
figle, bawiących się, śmiejących i beczących na przemiany. 
Znoszą tam swoje lalki, stołki, zabawki i odgrywają naj
przeróżniejsze pantominy, jak wcale dobrzy aktorzy. Dwie 
dziewczątka trzymają się razem, jedno jest matką, druga 
ma rolę córki. Córka ucieka z domu do roboty, matka zti 
nią goni, przychwytuje i pour mauvaise oorrduite1 osadza 
w kącie, ze związanymi rączkami; skąd tamto naturalnie 
znowu ucieka w podskokach, naśladując tańce baletnic. 
Trzeba było widzieć, jak one doskonale grały swoje role, 
jak umiały urozmaicać coraz nowymi szczegółami sw01ją 
zabawę. Jedno, brunetko (Morie) ze zmrużonymi oczkami 
czarnymi, uczesano w modną fryzurę do góry, z grzywkq 

72 ' Za złe sprawowanie 
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S. Wyspiański Dziewczynki z Amiens . Rys . z 1890 r. 

Rysunek ten ze szkicownika podróży reprodukował Wyspiański jako 
ozdobnik no łomach krakowskiego „życia" 

nisko nad czołem; druga blondyneczka (Suzanne) o wło
sach kręconych, jasnych oczkach niebieskich, żywych jak 
iskierki; ona to prowadziła całą zabawę, rozdawała role, 
opowiadała je, pokazywała gestami. To jest talent, mo
głoby się kształcić na artystkę. Kazała mi się rysować 
utrzymując, że jest piękno i że jest piękniejsza od swojej 
towarzyszki, o co tamto zaczęło płakać. Musiałem je uspa
kajać, a ,już to prawda, że obie były ładne. 

Z listu do Lucjano Rydla z Amiens we Francji , dn. 23 
czerwca 1890 r. - Tytuł od nos . 
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Jan ina Stank iewiczawa, ciotka paety 

W KRĘGU TEATRU I SZEKSPIRA 

Stanisław Wyspiański pisał: 
Niecierpliwie przebiegałem ulice miasta nieznanego, dą

żąc przed katedrę a drżąc obawą, żeby nie rozczarowała 
mnie rzeczywistość, ani choć trochę ujęła z tego cudu wy-

morzonego. Chciałem, żeby była tak uroczą, jak sny o niej, 
żeby ją można pokochać, jak marzenie o niej, tak uklęk
nąć przed nią, jak przed Bogiem. 

Doznaje się uczucia podobnego jak w teatrze, kiedy Ham
let ma wejść na scenę ze swoim monologiem: drży się 
o aktora, żeby nie popsuł ideału, o którym się myśli czytając 
dramat. Nie widziałem Hamleta na scenie - nie miałem 
odwagi go zobaczyć. 
Jakaś siła przykuwała mnie do miejsca. Stałem już na 

rogu ulicy, zostawał mi jeden krok... 11 Nie chodż dalej, 
wróć się" - przedrzeżniały mi się jakieś myśli, mary, co 
plączą się o zmroku po świecie i nazywają się złudy. A nuż 
nie jest ona taką wspaniałą, piętrzącą się gdzieś ku nie
biosom, wysoko w górę - tylko małym cackiem arc)<dzie
łem sztuki w proporcjach łudzących i delikatnych. Nuż nie 
jest tak olbrzymią i tak wielkoduszną, tak uroczą, jak bajki 
o niej. 

Słońce kryło się za chmury. 
Wolałem jej nie widzieć, niż miałaby mi zburzyć i roz

walić w gruzy mój gmach wymarzony, w sercu utkany wyo
braźnią . 

Ja chcę hymnu, nie prostej powieści! 
Nagle rozjaśnia się: płomieniste i krwawe blaski, ostatnie 

drżenia zachodu, rozwidniły łuną miasto. 
Amen, o heliosie! teraz czuję, że mój sen prawdą. Nie 

wątpię dłużej. Słońce tak karłom nie świeci . Naprzód 11z wia
rą, która się z.iści" ... 

Przede mną stała katedra, złota przy zachodzącym słoń
cu, przyćmiona i omglona starością, młoda pięknem zaklę
tym, pełna dumy przeszłości - burza wyobraźni! z za któ-
rej przesłaniał się tęczowy wdzięk arcydzieła. . . • 
Potężny olbrzym drzemał w purpurze zachodu, oczernia

ły pożarami. Choć rjak Lir wiekami zmęczony, jednak ów 
Lir z piętnem królewskości w postawie - czuwał, połyskując 
szybami róży portalu ... 

Fragment listu da Luciana Rydla z Re ims, z dn . 3 li pca 
1898 r. - Tytuł ad nas . 

BYC ARTYSTĄ Z SAMOWIEDZĄ 
KONTR_OLOWAC KALDĄ SWĄ MYSL 

Stanisław Wyspiański pisał: 
Albo się jest artystą bezwiednie i idzie wciąż tą bezwiedną 

drogą, albo się to robi ze samowiedzą i postępuje się wciąż 
z tą samowiedzą, kontrolując swój każdy krok i ruch, każ
dą myśl. - W tym ostatnim razie wykształcenie i inteligen-
cja (zawsze względna i zależna od stosunków) potrzebuje · 75 
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ciągłego rozwoju i ciągłych wrażeń, dla kontroli swoich 
myśli 'i pojęć, potrzebuje ogarnąć całą przeszłość cywiliza· 
cji, aby nareszcie znaleźć dla siebie miejsce. Bo skoro się 
ma tę samowiedzę kontrolującą wciąż, rodzą się obawy 
i wytwarza się n i e p o k ó ,j, k t ó r y z n a j d u j e 
równowagę jedynie w otoczeniu się 
c y w ,i I i z a c j ą p e ł n ą i r o z w i n i ę t ą, - ż y
j ą c wśród ludu silnego i pewnego 
si e b ie, posiadającego byt niezależny - jednym słowem, 
żyjąc w ś r ó d n a r o d u w o I n e g o 1• - Któż z nas 
nie czuje niewoli, jaka panuje wciąż w naszym kraju - alboż 
to nie jest ciężar straszny, przygniatający, okropny. Na to 
potrzeba silnych, męskich ramion, ·aby ten ciężar odpie· 
rnć, aby nie zwal.ił się i nie przygniótł reszty życia naro
dowego. - Ale na to nie poradzą siły za młode, dopiero 
co zbudzone. Precz bym wygnał z kraju wszystkich tych 
młodych spokojnych wesołych - siedzących nad książkami, 
precz bym wygnał do obcych: idźcie patrzeć na wolny 
naród, ,jak on żyje, jak on czuje, jak on się rozwija, umie 
czcić swoich wodzów, swoich poetów, jak ich rozumie. -
Gdzie u nas kto rozumie naszych poetów! - a wszakże oni 
większą część życia przesiedzieli zagranicą - bo w wolnym 
kraju, - bo jeśli by wrócili do swojej ziemi, to by jej nie 
znieśli w pętach i w niewoli. - Wolałbym patrzeć jak giną 
ci wszyscy młodzi, bo bym wiedział, że giną dla tej samej 
święte1 sprawy, co młodzież sprzed lat trzydziestu.2 

Ale bo ja zacząłem mówić o czym ,innym, niż myślałem 
początkowo. - Dlatego wolę przerwać i nie pisać już nic 
dalej w tej kwestii ani w sprawie dotyczącej uwag, jakie 
ci wygłaszano. - Pomijam też i to, co dotycze mojego sty· 
pendium, bo uważam to za rzecz tak błahą, że mnie ona 
nigdy dotknąć ani zmienić nie potrafi, nawet do niczego 
nakłonić. - Skoro nic nie dostanę (to może będzie i słu· 
sznie) będę nic nie miał, czyli że będę musiał sobie sam 
radzić. - Ach jakże się cieszę na tę myśl, że sam bym mógł 
zostać. Bez nikogo. - Jakby to trzeba pracować, aby mieć 
żyć z czego. - Ach jakżeż wiem, żeby to dla mnie było 
dobrze, bo bym przynajmniej szedł po własnej drodze, nie 
licząc się z nikim ani ze żadnymi pojęciami. 

Co się tycze ciebie, radzę ci narazie zgodzić się na to, 
co Matejko żąda, ale za cenę tej zgody zażądać stypen· 
dium, bo z czegoż byś żył. - Przecież oni nie powinni uda
wać dzieci, i obowiązkiem ich rjest wiedzieć, że ty z głodu 
umierać nie masz prawci. - Z uniwersytetem nie zaczepiaj 
się na nowo. Powiedz, co komu należy i raz się pożegnaj„ 
bo by temu nigdy końca nie było - - - Licz zawsze na 
to, że nie jesteś 1jeden, ale że nas jest trzech razem, i że 
jeśli ma jeden, to zna'czy że mają wszyscy. Gdy więc my 
cokolwiek mieć będziemy, bądź pewien, że możesz zażą
dać trzeciej części. - Ja jestem tak siebie pewien, że nie 

1 Wszystkie podkreślenia w tym liście od naszej Redakcji. 
' Mowa o Powstaniu Styczniowym 

S. Wyspiański w szóstym roku życia 

mogę znieść, aby drudzy mogli sobie pozwolić tak szko
dzić. - Ja tutaj dosyć utrzymuję Mehoffera w tym mnie· 
maniu, że nas jest trzech, i dlatego każdą kompozycję obli
czoną na jaki gmach zawsze roz·dzielam na trzech. - To 
samo z teatrem. My dwaj będziemy .,Erojektować kurtynę 
(choćby nawet nie było konkursu) to i fy zrób to także, aby 
na wystawę można było posłać trzy projekta. - Chciałbym 
wszystkich zadziwić, jak my się razem trzymamy. Ale wierz 
mi, że w tym jednym może być tylko nasza siła, jeśli bę
dziemy stać razem. - My się wcale obecnie źle nie mamy. -
Kto ci to mówił, mówił ci niepotrzebnie. W każdym razie 77 
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ciekaw jestem, jak to dalej będzie i jak · się to wszystko 
rozwinie. 

Laurence nie zastaliśmy w tę niedziel ,ę, ale pójdziemy 
znów na przyszłą (4-ego Paźdź.); moźe być, źe już przy
jedzie pod ten czas ze wsi, gdzie dotąd bawi. - Najlepszą 
radą na wszelkie kłopoty byłoby mieć stałe fundusze, t.j. 
być zamożnym i zajmować się sztuką. - Wtenczas n1ie po
trzebowałbym ani Laurenców, ani nikogo innego, - słu
chałbym tylko siebie, a do dzisiaj więcej bym już umiał 
niż w dzisiejszych warunkach. - Ale trudno. I na to nigdy 
nie narzekam ani nikomu nie zazdroszczę. W i e r z ę 
w s i e b i e i w s w o j e p I a n y. - Niech sobie 
drudzy łamią głowę, niech się dziwią. - - -

Byłem dzisiaj znowu w Louvrze, w sali antyków. Co za 
prześliczne i przewspaniałe rzeźby. I jak śmie kto utrzy
mywać, że tego nie należy widzieć. - A to że ja bym 
tutaj spędził tych wszystkich malarzy, co babrzą wiecznie 
po akademiach. Bo też i to, - dopokądże będą jeszcze ist
niały te kramy sztuki, te obrzydliwe kramy sztuki, te aka
demie, - gdzie się maluje nagiego model.a, a nie widzi się 
nagiej natury. - Natura to nie model, to nigdy model nie 
był. - Jakże się mylą wszyscy ci, co modela studiują cią
gle. C z ł o w i e k a n a I e ż y s t u d i o w a ć, a I e 
n i e m od e I a. - Smiech bierze. - Aby coś podobnego moż
na pomyśleć, trzeba się znajdować w takiej sali rzeźb kla
sycznych, w Louvrze. - Szczęśl,iwi Grecy nie mieli akademii, 
ale mieli artystów. - Dalibóg, że warto marzyć o takich 
czasach, o takiej ziemi. -

$wiat szeroki niech nam będzie naturą, - natura jak 
szeroka i rozległa niech nam będzie pięknem, - piękno jak 
wielkie i wspaniałe niech nam będzie bogiem. W boga 
takiego wierzę, bo bóg taki każe wierzyć w siebie. Grecja 
jest dla mnie ideałem teraz, nic mię tak nie ciągn.ie jak 
Grecja, nic tak mię nie oczarowuje jak rzeźba grecka obec
nie. - Pociąga mię też ku sobie i rzeźba rzymska za ostat
nich cezarów, ale już w mniejszym stopniu i więcej jako 
tema ta do obrazów. - Ale Grecja, Grec ,ja - praw
d z i w i e, s t a j e s •i ę p a n i ą s n ó w m o i c h. -
Te . rzeźby z Tasos, muzy ·i Apollo, gracje. Co za wdzięk, 
co za urok. A już uroczy ton różowawy, żółtawy tego mar
muru - widać wieki minione, a piękno wiecznie żywe. 

[.„] 
Rozerwałem jeszcze rnz kopertę i piszę w dalszym ciągu. 

Zapytuję się ciebie, czy chodzisz jak dawniej rysować po 
mieśoie, zaznaczyć tqk budowę teatru, jak ci ludzie pracują 
koło niego, notować ich ruchy, - taka scena może posłu
żyć za fresk w nowym gmachu magistrackim, czy notujesz 
sceny z targu na rynku Krakow., K(eparskim, bo to także 
sceny nadające się do sali magistrackiej. Może się to zda
wać dziwne na pierwszy rzut oka, ale naturalnie trzeba 

78 umieć pochwycić rysy rzeczywiście monumentalne. 

S. Wyspiański w siódmym roku życia 

Możeby nieijednemu prędze•j przyszło na myśl malować 
tam (w sali magistratu) jakie „wjazdy lub wyjazdy" Ło
kietka. - Moim zdaniem byłby już czas, zamiast malować 
wybornego komtura krzyżackiego z modela expressa; ma
lować tego samego expressa, jako c z ł o w i e k a z a
r o b k u j ą c e g o. - A I b o ż t o p r a c a j e s t 
n i c z y m w o b e c . h i s t o r i i. Dajmy spokój temu, 
co zapomniano zrobić w XVI I.ub XV wieku, a patrzmy 
dokoła si e bi e. Za to będą pamiętać o nas później. 

Z listu do Konrada Maszkowskiego w Krakowie, z Paryża , 
dn. 30 września i 1 października 1891 r. - Tytuł od nas. 

' 
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CHOCHOŁ I DZIECI 

O kna mieszkania moich rodziców w domu oo. franciszka
nów wychodziły na wielk ie ogrody, na Planty i na Wawel. 
W tych ogrodach i na Plantach stały w jesieni i w zimie 
chochoły - krzewy róż owinięte w słomę. Ciotka Joanna 1 

m i es iącami mieszkała u mo ich rodziców i lubiła bawić się 
z mo imi najstarszym i siostrami - wówczas jeszcze brzdą
cam i: Marią i Felicją - i często, gdy były kapryśne, stra
szyła je: 

- Jak będziecie nieznośne, zawołam tego chochoła 
z og rodu, przyjdz ie tu i zabierze was. 

Stank iewiczowa m i ała swoją filozofię, kt&ą zamykała 
w krótkim powiedzeniu: 

- Jeś li masz zmartwienie, nie mów o tym ludziom, bo się 
będą cieszyć. A jeśli cię spotka szczęście, to nie chwal się 
tym przed ludźmi, bo ci będą zazdrościć. 
Mus i ała ta zasada zapaść głęboko w duszę Stasia, sko

ro całe życie był wierny temu, co później włożył w usta 
Gospodyni w Weselu: 

Szczęście swoje ... 
w tajemnicy się ukrywa, 
światom s i ę nie przekazuje ... 

W 1jesieni 1898 roku Staś zaprosił · mnie i brata mego, Ta
deusza, do teatru na Warszawiankę. Pamiętam ten wieczór; 
szliśmy z ciotką i ze Stasiem po bilety, a przed nami wlókł 
się ulicą Grodzką ktoś z wielkim snopkiem słomy na ple
cach - ale tak, że widać było tylko słomę zarzuconą na 
czyjeś bary. Człowieka nie było widać. Staś zwrócił naszą 
uwagę: 

- Widzicie? Tu, w Krakowie, chochoły chodzą po uli
cach ... a tam, w Bochni, także tak? 

FroQme nt z ks iążk i ANTONIEGO WASKOWSKIEGO pt. 
Zna1omi z tamtych czasów, Wyd. Literackie, Kraków 1958 

Z PRZYMUSU - NIE, DOBROWOLNIE - TAK 

Wyspiański nigdy nie pozwalał narzucać sobie cudzej woli. 
Nie znosił rozkazu ani nakazu, ani przymusu. Siostra moja 
Fel icja Mrozicka, która w tym czasie przygotowywała się 
do matury i mieszkała u Stankiewiczowej, opowiadała na
stępujące zdarzenie, którego była świadkiem. Było to w cza-

80 1 Stankiewiczowo 

sie, kiedy Wyspiański pracował nad witrażami i polichromią 
dla kościoła oo. franciszkanów. W domu ciotki Stankiewi
czowej w one czasy nie „przelewało się" . Były nawet ty
godnie czy miesiące, w których odczuwało się dotkliwie 
brak pieniędzy. Otóż w taką „smutną godzinę ' przyniósł 
Wyspiański do domu część wypłaconego mu honorarium 
za polichromię. Była tod"akaś znaczna suma w srebrze. Wy
spiański wysypał pienią ze na stół - cieszył się nimi. Ciotka 
Stankiewiczowa natychm iast zagarnęła całą gotówkę i ani 
myślała mu ją zwróc.ić . Widoczn ie sądziła, że zużytkuje pie
niądze lepiej n i ż artysta. Prosił, nalegał, żądał, w końcu 
irytował się - wszystko na nic! W pasj i pobiegł do kuchni, 
chwycił konewkę pełną wody i chlusnął wodą na Stan
kiewiczową ... Często w irytacji przecinał jednym słowem 
wszystkie węzły pokrewieństwa i mówi ł do ciotki oficjalnie : 
pani. 

Pieniądze jednak odebrał. 
Dopiero nazajutrz dał je Stankiewiczowej - ale dobro

wolnie. 

Fra g ment z k s iążki ANTONIEGO WASKOWSKIEGO pt • 
Zna jomi z ta mlych czasów, Wyd. Literac kie , Kroków 1958 

SWOBODNIE, PO SWOJEMU 

Kiedy po kilku latach studiów malarskich w W iedniu zde
cydowałem się przenieść do Paryża, zwróciłem się do mo
jego kuzyna Antoniego Wysockiego, literata zwanego po
wszechnie „Godziembą", z prośbą o ułatwienie mi rozmo
wy z Wyspiańskim. Ponieważ Wyspiański studiował w Pa
ryżu, m i ałem nadzieję, że uzyskam od niego cenne informa
cje, które mi umożliwią bez marnowania czasu właściwe 
zorganizowanie mojej pracy. 

Był już zmierzch, kiedyśmy weszli do pokoiku Wyspiań
skiego, obok kościoła Mariackiego. W pokoju było pra~ 
wie ciemno, tak że widziałem tyl,ko niewyraźne zarysy 
sprzętów rozmieszczonych bezładnie, a gospodarz siedział 
na łóżku otulony kołdrą, ponieważ cierp i ał ,jakieś bóle. 

Przepraszając go za najście wyjaśniłem mu swoją prośbę. 
Wyspiański wysłuchał mnie obojętnie a potem zaczął mó
wić cichym głosem. Tłumaczył mi - podobnie jak przed kilku 
laty Malczewski - że właściwie jest wszystko jedno, czy się 
studiuje w kraju, czy też za granicą. Kiedy mu wyjaśniłem, 
że nie chodzi o wybór miejsca, ponieważ zdecydowałem się 
już na Paryż, i proszę tylko o wskazówki, jak mam pracę 
w tym mieście zorganizować, odpowiedział mi mnie.i wię-
cej tak: 81 
6 - Listy Teatru Polsk iego 
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- Są tam wygodne szkoły: pójdzie pan np. do szkoły 
Colarossiego na ulicy Grande Chaumiere, weźmie pan so
bie sztalugę i papier i zacznie pan studiować modela. Se
kretarz zgłosi się sam i bez żadnych formalności zapisze 
pana do szkoły. We środę przyjdzie profesor i powie panu 
to czy tamto; pan będzie naturalnie pracował dale·j po 
swojemu. W sobotę przyjdzie inny profesor ·i znowu będzie 
panu mówił to czy tamto; pan będzie naturalnie pracował 
dalej po swojemu. Ta samo powtórzy się w drugim i trzecim 
tygodniu. Kiedy profesorowie przekonają się, źe pan nie 
reaguje na korekty, przestaną się panem interesować i bę
dzie pan mógł pracować swobodnie po swojemu. 

Taka rada jest bardzo charakterystyczna dla człowieka 
genialnego, który ma silne i jasne poczucie swojeij linii, 
swojego kierunku. Oczywiście, źe ja jako zwykły śmiertel 
nik nie mogłem się zastosować do tej rady. 

Kiedy po kilk·u dniach siedziałem w kawiarni z moim ku
zynem „Godziembą", wyraziłem żal, że wobec mroku, jaki 
panował w pokoju, nie mogłem widzieć żadnych prac Wy
spiańskiego. „Godziemba" wyjaśnił mi, że Wyspiański nie 
zapalił świecy, ponieważ jej nie miał i nie miał też pienię
dzy, aby ją kupić. 

Fragment Okruchów wspomnień KAROLA HOMOLACSA 
druk . „Sztuka i Krytyka" nr 3-4, Warszawa 1957. 

PASSYJA DO KSIĄZEK 

Stanisław Wyspiański pisał: 
( ... ] Bo ja widzisz mam passyją do książek i kocham się 

w książkach, odkąd się w pannie Zosi nie kocham, bo wi· 
dzisz, kochany Henryku, ja cierpię na tę nieuleczalną cho
robę umysłową pragnienia ciągłego pokarmu pisanego. Ja 
nie biorę, mój kochany, byle czego do ręki, ale te rzeczy, 
które wybiorę, które podejmę do czytania bardzo kocham 
i upijam się nimi . 

( ... ) Z nich się składam, nimi żyję i one mi dużo otuchy 
doda,ją, otuchy, której wś.ród żywych nie znajduję, bo primo 
mało kogo znam, a potem ·ci, co ich znam, nic mnie nie 
posuną naprzód. 
Uzupełniam sobie więc te zwyczajne znajomości i stosu

neczki niezwyczajnymi lekturami, przez co wchodzę w sto· 
sunki z ludżmi prawdziwie inteligentnymi, i to jest jedyny 
środek utrzymania się na stanowisku, że się ma świado
mość, że przecież tu i ówdzie po świecie są ludzie myślący, 
ludzie pierwszej sorty i bardzo mi jest przyjemnie z nimi 
razem myśleć czytając ich dzieła. 

Fragmenty lis tu pisan ego dn. 28 stycznia 1896 r. z Krakowa 
da przyjaciela muzyka Henryka Opieńsk iega, przebywaj ą
cego w Paryż u . Tytuł ad nas . 

S. Wyspiański jaka uczeń szkoły średniej 

BYC PRZYDATNYM 

Odkrył Pagaczewski w kościele reformatów w Krakowie 
gotycką figurkę z kości słoniowej, przedstawiającą Matkę 
Boską z Dzieciątkiem. Opracowując ten cenny zabytek 
rzeźby francuskiej z przełomu wieku XIV i XV odczuwał 
niedostatek materiału porównawczego. Gdy się o tym 
Wyspiański dowiedział, przyniósł mu powycinane z będą-
cego jego własnością pięknego katalogu Muzeum Troca- 83 



dero w Paryżu reprodukcje rzeżbionych Madonn z wieku 
XIV. Na uwagę Pagaczewskiego, że zniszczył sobie cenne 
wydawnictwo, Wyspiański odpowiedział, ~e książka wtedy 
spełnia swoje zadanie, gdy komuś jest przydatna, godzi się 
zatem nawet powycinać z niej to, co w danej chwili może 
być potrzebne. 

Fragment artykułu prof. ADAMA BOCHNAKA pt. Kilka 
anegdotycznych wiadomości o Wyspiańskim, druk. „Sztuka 
i Krytyka '' nr 3-4, Warszawa 1957. 

NIECH PŁONIE SZLACHECKA PRZESZŁOSC 
NARODU 

Po powrocie z Paryża Wyspiański zamieszkał przez jakiś 
czas przy ulicy Basztowej, w domu obok Akademii Sztuk 
Pięknych, gdzie z polecenia Matejki dano mu jedną z sal, na 
pracownię. Ale takie i w prywatnym swoim mieszkaniu 
malował, i cały pokój zapełniony był kartooami. Gdy go 
pewnego wieczoru marcowego odwiedziłem, Wyspiański 
ostatnimi pociągnięciami kolorowej kredki kończył na kar
tonie przybitym na ścianie postać naturalne•j wi elkości ja
kiegoś rycerza w zbroi, na którą miał narzuconą delię gro
nostajową. 

Były to lata, gdy ogół polski pod świeżym wrażeniem 
unosił się nad trylogią Sienkiewicza, a Jeremi Wiśniowiecki 
na okopach Zbaraża, w aureoli, którą go otoczył Sienkie
wicz, był wyobrażeniem chwały norodu . Na przeciwległej 
ścianie w pokoju Wyspiańskiego wisiał karton z Matką 
Boską z prbmienną aureolą nad czołem. 

- Czy nie ładnie byłoby, gdybyś taką samą aureolę, jak 
nad Matką Boską, zrobił nad głową tego rycerza - zapy
tałem - wszak to wyobrażenie sławnej przeszłości narodu? 

- Sławnej szlacheckie; przeszłości narodu - odparł Wys
piański - co do aureoli zaś tej postaci, to ją uczynię na
tychmiast. 

I nim się mogłem spostrzec, co zamyśla czynić, nim mu 
mogłem przeszkodzić, Wyspiański przytknął płonącą świecę 
do kodonu z rycerzem, który ·istotnie stanął natychmiast 
w aureoli ognia, w obłokach dymu. Przerażona stróżowa 
wpadła do mieszkania, myśląc, że się pali. 

- Niech się pani uspokoi (nigdy nikomu choćby z naj
niższego-gminu nie mówił „ty" ani „wy", nie ma żadnego 
pożaru, to tylko spłonęła „sławna przeszłość narodu". 

Z a rtykułu ZENONA PARVI pt. Ze wspomn1en o Wysp iań
skim, „Nowa Reforma "' nr 593, Kraków 1907. 
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Autoportret chłopięcy . Rys. 17.11 .1890 r. 
Wł . Muzeum Na rodowe w Krakowie 

W PIERWSZYCH DNIACH «.ŻYCIA» 

W lecie 1897 r. przyjechałem do Krakowa, aby założyć 
tygod.ni~ ,i.Zycie" - i przede wsz>:stkim zwr?ciłem -się d.o 
Wysp1ansk1ego z prośbą o wspołpracę. Liczyłem sobie 
'!'fÓWczas 25 lat, a Wyspiański był o trzy lata starszy, ale 
1uż wiele ceniony w nielicznym gronie młodych adeptów 
sztuki i literatvry jako śmiały i oryginalny talent malarski 
o wielkiej fantazji i świetnej teohnice; ale nikt jeszcze 
w l):m czasie nie przewidywał rozkwitu jego geniuszu poe
tyckiego. 85 



S. Wyspiański Fontanna S. Wyspiański Plamień 

Rys. zamieszczone w zeszycie 1 „2ycia", 24.IX.1897 r. 

Wyspiański przyjął mnie bardzo uprzejmie w swej pra
cowni, której jedną ścianę zajmował (po powrocie z jakiejś 
wystawy) dziwnie fantastyczny w swym realizmie i tajemni
czości wielki obraz Skarby Sezamu, ob iecał współpraco
wnictwo i wręczył mi do pierws21ego nrn „tycia", który 
ukazał się :Z4 września 1897 r. dwa rysunki Fontanna i Pło
mień, skomponowane w postaci dług ich wąskich listew, 
które ciągnęły się przez całą wysokość kolumn tygodnika. 
Od tego czasu prawie każdy zeszyt „życia" zdobił się re
produkcjami rysunków i obrazów Wyspiańskiego; ukazały 
się kolejno Skała Niobidów (listwa), Szatany (impresja 
z Miltona), łucznik, Duchy bohaterów (Iliada), Panna Stasia 
i w. in. 

Jestem i dzisiaj jeszcze poniekąd dumny z te·go, że 
„Zycie" z takim entuz1azmem powitało prze.jawy talentu mło
dego artysty, niejednokrotnie wówczas w Krakowie· .atako
wanego, niedocenianego i nawet wyszydzanego. Po uka
zaniu się pierwszego nru „życia" p. Kazimierz Ehrenberg 
w feljetonie „Głos·u Narodu" (wbrew swemu artystycznemu 
sumieniu, ale schlebiając gustom i poglądom swoich czy
telników) odważył się napisać, czyniąc a l uzję do Fontanny, 
usymbolizowanej postacią nagiej uśpionej kobiety: 

„Noworodka radzimy narazie usunąć z domów, w któ
rych są dzieci i panny, ponieważ niemowlątko jest nie•ubra
ne i objawia wybitn~ skłonność do n ieprzyzwoitości ". 

W redakcji „Zycia' przy ul. Łobzowskiej, w trzech poko
jach, z których jeden służył za sypialnię, a dwa stanowiły 
biuro redakcji i administracji, w jakiś wieczór styczniowy 
1898 roku przy świetle lamp naftowych zebrało się 6-8 . 
osób. Pomnę, że byli Stan.isławski, Axentowicz, Zapolska, 
Wyspiański i młodziutki Nowaczyński, który na łamach 
„Zycia" debiutował jako satyryk. Oczywiście nie brakło 
alkoholu (a litr wybornej nalewki u Maurizia kosztował 
jednego „guldena"). W pewnej chwili dały się słyszeć z sie
ni ochrypłe i;iłosy, śpiewające kolendę. Szopka! „Sprowadź 
ją pan tutaj ' , zaproponował ktoś. 
Jakoż weszli szopkarze i rozpoczęli przedstawienie'. A byli 

·1uż trochę pod gazem (przepraszam, to anachronizm, zna
iśmy wówczas tylko gaz świetlny, więc powiedzmy: byli 

pod dobrą datą) i błaznowali na całego w scenach z ży
dem i w scenie spow i bitki sapera z ułanem. Wyspiański 
siedział na uboczu i kreślił ,jakieś karykatury na kartce pa
pieru (kartkę zabrał potem Nowaczyński) . Przechodząc koło 
Wyspiańskiego, odezwałem się: 

- Ależ się bawi ą wesoło! 
Mruknął z niesmakiem: 
- Tragicznie wesoło. 

{Fragment artykułu LUDWIKA SZCZEPAl'ISKIEGO druk. pt. 
Temu lat pięćdziesiąt w „ l istach z teatru" nr 16, 1947) 
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POMOC SIENKIEWICZA I RATUNEK KRONENBERGA 

We wrzesn1u 1899 r. Henryk Sienkiewicz wystosował do 
Leopolda Kronenberga, wielkich zasług filantropa -.varszaw
skiego, wspierającego liczne instytucje naukowe i kulturalne, 
następujący list: 

Szanowny Panie. 
Zdziwi Pana może mój list, zechciej f·ednak przeczytać 

go cierpliwie do końca. Po ukończeniu rylogii jakaś nie
znana osoba przysłała mi 15 tysięcy rubli. Z sumy tej ufun
dowałem w Akademii Krakowskiej stypendium imienia nie
boszczki żony mojej. Dochód, wynoszący około 800 gulde
nów, obracany bywa na poratowanie literatów, uczonych 
i artystów chorych na suchoty, którzy potrzebują kuracji kli
matycznej, a nie mają za co wyjechać za granicę. Akade
mia przedstawia kandydatów, ,ja mam prawo wybrać spo
między nich tego, który najbardziej potrzebuje i najbar
dziej jest godny pomocy. Podań zawsze bywa sporo -
i nieraz zachodtą wypadki, że dałoby się nie wiem co za 
możność pomocy dwóm lub trzem. 

Tak zdarzyło się i teraz. Pisał do mnie prywatnie prezes
Akademii, abym stypendium przyznał Wyspiańskiemu. Jest 
to ogromnie uzdolniony literat a zarazem i malarz. Malował 
on przed niedawnym czasem kościół Franciszkanów w Kra
kowie - i ornamentykę jego uznano wprost za genialną. 
Ale od pewnego czasu zapadł na piers,i, nie mógł praco
wać i wpadł w nędzę, ale to taką, która nie wie, co jutro 
do ust włoży - i oczywiście przez to samo potęguje 'z dnia 
na dzień chorobę. Pisał jednakże Tarnowski, iż wie od le
karza, że mógłby być uratowany, gdyby wyjechał do San 
Remo, Nervi lub którejkolwiek miejscowości na Rywierze. 
Na nieszczęście list 1jego przyszedł za późno, albowiem sty
pendium przyznałem już komu innemu, człowiekowi również 
uzdolnionemu i również będącemu w strasznym położeniu. 
A\e od tej chwili ten Wyspiański, tak wyjątkowo utaleritci
wany, a tak głodny i chory, spać mi nie daje ... Jest istotnie 
tak, że przyznając to stypendium temu, który je dostał, 
może uratowałem mu · życie, ale odmawiając go Wyspiań
skiemu, wydałem na niego jakby wyrok śmierci. Pomyśla
łem więc: udam się do dobrych i zacnych ludzi, może go 
poratują, może zamówią za kilkaset rubli jakiś krajobraz 
z nad brzegów Sródziemnego Morza, może kilka panneaux, 
które on robi wprost genialnie. Jeśli nawet W. umrze, to 
zostanie im w każdym razie wspomnienie zacnego czynu. 

I udaję się do Szanownego Pana - o pomoc a zarazem 
o protekcję. Ale muszę wytłumaczyć Mu, skąd mi przyszła 
ta myśl. Przed kilku dniami ktoś mówił przy mnie o pannie 
Natansonównie i o tym, że Szanowny Pan należysz do Jej 
opiekunów. Mówiono o Jej wielkiej zamożności, ale zara
zem chwalono Jej dobre wychowanie i Jej poczciwe serce. 
Pomyślałem zatem, że jeśli nawet dla mnie, który dochodzę 

S. Wyspiański z okresu studiów w Akadem ii Sztuk Pięknych w Kra kowie 

niemal wieczornych dni życia - ta myśl, że za pomocą me
go stypendium ratuję kogoś i jego talent od śmierci, jest 
fródłem prawdziwie głębokiego zadowolenia i nawet ser
decznych wzruszeń, to cóż dopiero dla panienki, która 
wchodzi dopiero w to życie. Dta niej może to być jasnym 
promieniem, który padnie na całą jej przyszłość - bo jeśli 
istnieje błogosławieństwo boże, to chyba przede wszystkim 
za takie rzeczy. I jestem pewien, że starszym i opiekunom, 
którzy na to zezwolą, będzie całe życie wdzięczną. 

Ale ja udaję się do Szanownego Pana z prośbą nie tylko 
o pozwolenie - ale o przedstawienie sprawy w taki spo
sób, żeby to młode i - 1ak ludzie mówią - zacne, i poczci- . 
w_e serce zadrgało szczerą litością nad ludzką niedolą. Sam 
nie mogę tego uczynić, bo - o ile słyszałem - nie ma pan- 89 



ny Natansonówny w Warszawie, a przy tym nie posiadam 
jej adresu i nie znam jej osobiście. Ufam jednak, że Sza
nowny Pan przychyl.isz się do mojej prośby, a jeśli to na
stąpi, to jestem pewien szczęśliwego skutku, bo przecież 
ludzie nie bez przyczyny mówią i dobrze, i z jakimś do
brym, jasnym uśmiechem o te·k młodej duszy. 

Tarnowski pisze o Wyspiańs im, że jest to człowiek am
bitny, który pomocy pieniężnej wprost danej prawdopodob
nie by nie przyjął. Ale gdyby zamówiono krajobraz znad 
brzegów Sródziemnego M~za i dano mu pieniędzy na 
drogę, to musiałby jechać. Jest uczciwy, więc obrazy wy
konałby z pewnością - chyba że przeszkodziłaby siła wyż
sza. Ale trzeba wierzyć, że ta siła wyższa właśnie uchroni 
go. W najgorszym razie nie umarłby w nędzy i miałby 
śmierć cichszą, słodszą i 'spokojniejszą. 

Łączę wyrazy wysoJ<iego poważania i wysokiego szacunku 

Henryk Sienkiewicz 

P. S. Zamówienie uczynić można wprost przez Tarnow
skiego. Adres: Stanisław Tarnowski, Prezes Akademii w Kra
kowie. W Akademii - lub przez Lucjana Rydla, Kraków, 
Łobzowska 27. 

* 
Wstawiennictwo Sienkiewicza dało dobry wynik, jak o tym 

świadczy, cytowany przez prof. J . Kr:z:yżanowsk iego w tomie 
LVI Ozie/ powieściopisarza (wyd. PIW, 1951 r.). list Luc jana 
Rydla do L. Kronenberga, w którym m.i czytamy: 

... W tej chwili otrzymałem Pański telegram z tak nadspo
dziewaną świetną wiadomością. To ocalenie ·i ratunek. On, 
Wyspiański, nigdy może nie dowie -się, że to Pan sprawił. 
Więc niechże Pan choć ode mnie przyjmie podziękowanie 
z całego serca i z całej duszy ... Zrobił Pan rzecz wielką 
i szl.achetną ... 

Dodać należy, że Wyspiański w 1901 r. i 1902 korzystał ze 
stypendium imienia Marii z Szełkiewiczów Sienkiewiczowej, 
podobnie jak w innych latach M. Konopnicka czy K. Tetmajer. 

WSRóD CODZIENNYCH DOMOWYCH KŁOPOTóW 

Wyspiański kochał życie rodzinne. Gdy się ożenił, zajmo
wał tylko jeden pokój, to jest pracownię przy placu Mariac
kim. Tam zamieszkał z żoną i trojgiem dzieci. Gdy w sty
czniu 1901 roku przeniósł się na Krowoderską, radością 
jego było mieszkanie złożone z kilku pokoi i kuchni, z ową 
narożną szafirową pracownią. 

90 Zdawałoby s i ę, że Wyspiański patrzył obojętnie na wyda-

S. Wyspiański. Fotografi a z 1897 r. 

rzenia czy kłopoty gospodarskie w swoim domu, który wy
pełniała bez reszty stylem swojego życia umiłowana żona, 
a gwarem i szczebiotem - a często i płaczem - jego uko
chane dzieci. 

Pewnego razu byłem świadkiem, jak dwuletni synek jego, 
Mietek, „zam i eszku jący" wspólnie ze swoim najmłodszym 
braciszkiem, Staszkiem, jedną dosyć ciasną kołyskę, gwał
townie starał się go z niej wyrzuci ć. Było przy tym dużo 
krzyku i płaczu . Dosłyszał to Wyspi a ński w pracowni, przy
biegł, spojrzał i - natychmiast wyszedł. Pojechał do Sukien-
nic. Były tam wtedy w środkowym pasażu kramy, gdzie 91 
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S. Wyspiański Portret Helenki z 1900 r. (Pastel) 
Wł. Muzeum Sląskie we Wrocławiu 

j 

prócz wielu innych towarów można było dostać także pięk
ne, bronowickie kołyski. Kupił tedy kołyskę, załadował ją 
na dorożkę, przywiózł na Krowoderską i sam „przekwate
rował" do niej Stasia. Wreszcie był spokój. Każdy z chłop-
ców miał własną „izbę". . 

Innym razem, a była to zima, dosłyszał ożywioną rozmo
wę z kuchni i podniesiony głos żony o wybitnym akcencie 
rozkazu. Wszedł do kuchni. 

- Co się tu dz.ieje? 
- Nie ma nafty - tłumaczy żona - a żaden (wskazując na 

dzieci) z tych leniuchów nie chce iść do sklepu ... 

. , 
Widzę jeszcze jak dziś Wyspiańskiego w ów zimowy wie

czór: szybko ubiern się w palto - stawia kołnierz - nasuwa 
kapelusz na czoło - do ręki bierze jakąś dużą flaszkę -
i bez słowa wybiega po naftę do sklepiku, który był po 
przeciwnej stronie na r~u Krowoderskiej. 

Z tym sklepikiem wiązała się troska Wyspiańskiego 
o aprowizację domu. Jak tam wtedy było z finansami Wys
piańskich - nie wiem. Ale wiem, że Wyspiański prosił panią 
Pareńską o poręczenie dla tego właśnie sklepiku: chodziło 
o kredyt do 40 koron miesięcznie za drobne artykuły po
h"zebne w gospodarstwie. Pani Pareńska - oczywiście - cia
ła tę porękę. 

Z książki ANTONIEGO WASKOWSKIEGO pt. Znaiomi z tam-
tych czasów, Wydawnictwo· Li terackie, Kraków 1958. . 

JAK MALOWAŁ MIESZKANIE? 

Wyspiański nienawidził mieszczańskiego banału w urzą
dzeniu i dekoracji mieszkania. Tym szablonowym, ohydnym 
malowaniom ścian we „wzorki" przez tzw. „patrony", 
portierom i firankom z lambrekinami, zawieszonymi 
w drzwiach i oknach bez najmniejszego sensu i poczucia 
estetyki - przeciwstawiał malowanie śc ian gładkie, wielkie 
płaszczyzny białe l,ub utrzymywane w barwach zasadniczych 
i jaskrawych: rozszerzał przez to ściany, ożywiał je, wpusz
czał do mieszkań więcej światła i powietrza. 

Najwymowniejszym tego przykładem było jego własne 
mieszkanie przy Krowoderskiej. 

Te gładkie płaszczyzny przejęli później do swojej sztuki 
formiści. 

Z ks iążki ANTONIEGO WASKOWSKIEGO pt. Zna jomi z tam
tych czasów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958. 

WIARA W NIMFY I RUSAŁKI 

„Godziemba" (Antoni Wysocki) napisał dramat w stylu 
Wyspiańskiego (nie pamiętam tytułu) i prosił Wyspiańskie
go, aby go wysłuchał i aby wypowiedział swoją opinię. 
Wyspiański odnosił się do takich spraw poważnie. Poważ
nie też wysłuchał dramatu i milczał. Kiedy mój kuzyn na
legał, aby mu przecież coś powiedział, Wyspiański zapytał 
spokojnie: 93 



- No dobrze, ole po co właściwie to wszystko napisa
łeś? 

Na to mój kuzyn odpowiedział, że napisał to dlatego, bo 
chciał napisać dramat. 

- Ale po co umieściłeś tam rusałki, nimfy i inne tego 
rodzaju istoty? • 

„Godziemba" tłumaczył, że umieścił je po to, aby upoety
zować akcję. 

- Ale czy ty wierzysz w swoje rusałki i nimfy? - zapytał 
Wyspiański. 

- Naturalnie·, że nie wierzę - odrzekł „Godziemba. 
- Jeżeli w nie nie wierzysz, to po co o nich piszesz? 
- A ty wierzysz w twoje nimfy? - zapytał zirytowany 

„Godziemba". 
- Naturalnie, że wierzę - powiedział spokojnie Wyspiań

ski. 
Fragment Okruchów wspomnień KAROLA HOMOLACSA, 
druk. „Sztuka i Krytyka" nr 3-4, Warszawa 1957. 

REALIZM I FANTASTYKA 

Przykład swoistego realizmu Wyspiańskiego przy całej 
fantastyce, którą przepojone są jego utwory. Gdy pisał 
Legion, chciał wprowadzić do tego utworu Mendoga, wjeż
dżającego konno na gzyms pod kopułą Sw. Piotra na Wa
tykanie, notabene znacznie późniejszą od czasów wspom
nianego władcy Litwy. Miał jednak wątpliwości, czy by się 
tam koń z jeżdżcem zmieścił. Zwierzył się z tych wątpli
wości Pagaczewskiemu (Julianowi, profesorowi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w czasach Wyspiańskiego - kustoszowi 
Muzeum Narodowego. Przyp. nasz.), w Krakowie jednak 
nie dało się tej sprawy rozstrzygnąć wobec braku dzieła 
C. LetarouiHy'ego Edifices de Rome moderne (Paris 1860) 
lub tegoż autora Le Vatican et la Basi/ique de Saint-Pierre 
(Paris 1882). Oba te dzieła posiadał wprawdzie architekt 
Tadeusz Stryjeński, o czym jednak ani Pagaczewski, ani 
Wyspiański nie wiedział. Mając od Pagaczewskiego infor
mację o istnieniu tych wydawnictw, sz-ukał ich Wyspiański 
wytrwale i wreszcie znalazł je w Tarnowie, w bibliotece 
założyciela tamtejszego Muzeum Diecezjalnego, ks. infuła
ta Józefa Bąby. Sprawdziwszy, jaka jest szerokość owego 
gzymsu, kazał Mendogowi wjechać nań przez okno katedry. 

Fragment artykułu prof. ADAMA BOCHNAKA pt. Kilka aneg
dotycznych wiadomości a Wyspiańskim, druk. „Sztuka 
i Krytyka" nr 3-4, Warszawa 1957 

S. Wyspiański Portret żony z synem z 1904 r. (Pastel) 
Wł. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

KOLPORTER WŁASNYCH KSIĄ2:EK 

P amięlam pierwsze spotkanie z Wyspiańskim w księgarni 
mego ojca, gdy młody, bardzo sympatyczny człowiek, blon
dyn z szafirowymi, jakimiś dziwnie fascynującymi oczami, 
wyjął z kieszeni parę książeczek i zarytał, czy ojciec by 
nie kupił. O ile sobie przypominam, by to rapsod Bolesław 
Smiały i Warszawianka. Książki były drukowane w Dru-
karni Uniwersyteckiej przez życzliwość kierownika drukarni 95 



p. Filipowskiego, który od razu utworami tymi się zachwycał, 
drukował je własnym kosztem. Pozostał on do końca życia 
wielkim przyjacielem poety. Naturalnie, że książki te ojciec 
nabył i stale od tej pory Wyspiański książeczki swoje przy
nosił. 

Fragment Wspomnień księgarza MARIANA KRZY:l:ANOW
SKl EGO, druk. Kopiec wspomnień, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1959. 

GDY PORTRETOWAŁ KASIĘ 
Z «POSKROMIENIA ZŁOSNICY» 

W pierwszym roku dyrekcji Pawlikowskiego [w teatrze kra
kowskim] duże sukcesy odniosła moja matka w sztukach 
Dziewczyna sędzią Zabłockiego, w Balladynie, Dzikiei kaczce 
Ibsena, Chwaście Blizińskiego, Weselu Figara i Poshomie
niu złośnicy. W roli tej portretował matkę Wyspiański. 
Obraz wisiał w Muzeum Narodowym 1jako dar mojej matki. 

Dzięki temu portretowi poznałem Wyspiańskiego. A było 
to tak: Pewnego dnia w mieszkaniu naszym przy ul. Ra
dziwiłłowskiej zjawił się jakiś pan szczupły, niewielkiego 
wzrostu, z blond rozwichrzoną czupryną, o dziwnych oczach, 
w których malował się szafir fiołków i migotał błysk zimnej 
stoli. Zapytał mnie, czy zastał panią Leszczyńską. Poprosi
łem go, by spoczął, a sam pobiegłem zawiadomić matkę. 
Niezadowolona z wizyty, gdyż zajęta była nauką roli Zu
zanny w Weselu Figara, matka grzecznie, ' lecz zimno przy
witała nieznanego gościa. Wyspiański zerwał się z fotel.a. 

- Łaskawa pani - rzekł - nazywam się Wyspiański, je
stem malarzem. 

Nazwisko to nic jeszcze wtedy nie mówiło. Były to prawie 
początki jego malarskiego trudu, a do premiery Warsza
wianki pa-rę lat jeszcze czekać trzeba było. 

- No wczorajszym przedstawieniu Poskromienia złośnicy
ciągnął dalej Wyspiański - byłem tak zachwycony grą pani 
oraz świetnym kostiumem, że pragnąłbym namalować por
tret jej w tej roli. 

Matce propozycja ta niezbyt się zdawała ponętna . Bo 
to i strata czasu w pracowitym życiu krakowskiej aktorki 
(co tydzień premiera! Słyszycie, kol'edzy, co tydzień!), i nuda 
oraz zmęczenie nieodłączne przy pozowaniu, do tego jesz
cze jakiemuś nieznanemu malarzynie. Wyspiański zdawał się 
czytać w jej myślach. Uśmiećhnął się i począł tak gorąco 
i serdecznie prosić, że po krótkiej chwili wahania matka 
ostatecznie zgodziła się pozować. Termin pierwszego se
ansu naznaczono na dzień następny. 

O umówionej godzinie zjawił się Wyspiański dźwigając 
na pl,ecoch stalugi, blejtram i pudła z pastelami. Motka 

96 moja, ubrana już w kostium Kasi, czekało siedząc na stoliku. 

- Swietnie, przepyszna poza, niech s i ę pani już nie ru
sza! - i począł malować. Przycupnąłem na fotelu, gap iąc 
s i ę z ciekawością dziesięcioletn iego brzdąca na Wyspiań
s ki ego oraz no karton, no którym m iało się ukazać moja 
matko. Wyspiański malował z n ieop isa ną furią. Ceg laste 
rumieńce wystąp iły mu na policzki, niesforna czupryno co 
chwilo spadała na oczy; szybkim, nerwowym ruchem po
prawiał 1ją ciągle. 

Portret rósł w oczach z błyskawiczną szybkością. Trwało 
to przeszło godz i nę. W pewnej chwil i Wyspiański, które
mu już pot zaczął zalewać czoło, odłożył postel,e i słan i a
jąc się z wysiłku, rzucił się no fotel. Przymknął oczy dy
sząc ciężko. Nie ruszał się wcale. Matko, zaniepokojona 
martwotą jego pozy, podeszła bliżej i z przerażeniem prze
konała się, że bie:dak zemdlał. W pierwszej chwili stra
cil iśmy oboje głowy. 

Ale„. o nieomylny kobiecy instynkcie! 
- Jureczku! - krzyknęło matko - leć prędko do Knorko 

(pyszny handelek no Fl,oriońskiej, rywal Howełki), przyn ieś 
butelkę najlepszego koniaku i kilka specjalnych kanapek, 
tylko prędko moje dziecko, masz tu p ieniądze. Ja tymcza
sem cucić go będę wodą i walerianą. 
Zawinąłem się, jak tylko można na jszybciej. Gdy wró

ciłem, Wyspiański, blady jak kredo, na pół przytomny, 
z uśmieszkiem błąkającym się no bladych wargach, któ
rym jakby chciał przeprosić nos za kłopot, jaki sprawił 
swą chwilową niedyspozycją, spojrzał na butelkę koniaku, 
który motka poczęła wlewać mu do gardła; wziął się też 
szybko do kanapek i zjadł je prawie wszystkie. 

Wstał, odetchnął głęboko i biorąc obie ręce matki w swo
je dłonie, cichym, cieniutkim głosem wyszeptał: 

- Przepraszam i dziękuję pani, dziękuję bardzo za tak 
skuteczny ratunek. Ale proszę mi powiedzi eć, jakim' cudem 
s i ę pani domyśliła, że ja już dwa dni nic nie jadłem? -
uśmiechnął się ironicznie i boleśnie zarazem. W oczach 
motki ukazały się łzy. 

Tok poznałem się z Wyspiańskim . 

* 
W dziesięć lot później zaangażowany do krakowskiego 

teatru pr:!ez Kotarbińskiego, no drugi mój występ ot.rzy
mołem rólkę Syna w Wyzwoleniu: jedno tylko scenka z Har
fiarką, klórą prześlicznie grała Jadwiga Mrozowska, zna
komita aktorka. Reżyserował Walewski. No próbie przed
stawił mnie Wyspi ańskiemu. - O, my znamy się doskona le, 
i to od downa, z panem Leszczyńskim. Pon nie wie o tym, 
że ten młodzian uratował mi życie. - Walewski spojrzał 
zdumiony na nos obu. 

- „Reszto jest milczeniem" - zakończył Wyspiański, 
uśmiechając się w moją stronę i kładąc polec na ustach. 
Zokręoił się na pięcie i znikł w czeluściach kulis. 

Fragment Pamiętnika Aktora JERZEGO LESZCZYl'lSKIEGO, 97 „Czyte lnik" , Warszawo 1958. 

7 - Listy Teatru Po lskiego 
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NA GENERALNEJ PROBIE 
PRAPREMIERY «WESELA» 

W tedy premiery przygotowywano w ciągu tygodnia. Jak 
dziś pamiętam, na trzy dni przed premierą Wesela - a na 
dzień przed generalną próbą, gdym leżała rano, śp iąc 
w łóżku, zbudził mnie ostry głos dzwonka. (Mieszkałam 
wtedy przy ul. Radziwiłłowskiej I. 3 na Ili p. wraz z dzi eć
mi. Mąż został w Warszawie.) Służąca otwiera drzwi i mó
wi: „Jakiś pan koniecznie chce s ię wid~ieć z panią" ... -
nie dokończyła, bo ten pan, St. Wyspiański, usunął ją i bla
dy, drżący wszedł w swoim długim jasnym anglezie i jasnej 
narzutce - taki Jasny pan! Od progu mówi: „Przepraszam, 
że tak re: no, tak nagle, ale sprawa jest zbyt ważna, · po 
prostu może nie pójść premiera Wesela, o ile pan i nie 
zgodzi się grać Panny Młodej - panna J. grać nie chce, 
wczoraj wieczór napisała czy powiedziała to Dyrekcji,1 

a 1już cały personel jest zajęty." - „Nie znam sztuki -
odpowiadam - poza tym, czemu mnie pan od razu nie 
obsadził?" - „Mówiono mi, że pan i na urlopie - jest to 
już trzecia rola, którą mi odrzucają - załatało się . Po
wiedziałem, że zna,jdę aktorkę, ktoś mi powiedział, że pani 
jeszcze nie wyjechała - proszę o ratunek." Czułam impul
sywnie, że trzeba pomóc w nieszczęściu uwielbianemu poe
cie. Poprosiwszy pana Stacha, by przeszedł do stołowego, 
sama prędziutko się ubrałam, potem zmusiłam go jeszcze, 
by ze mną wypił śniadanie, i tylko zapytałam : „A rola? 
Gdzie jest?" - „U niej - nie oddała. Musi pani słuchać na 
próbie, a po próbie dam egzemplarz." - „Dobrze. Chodż-. 
my." - Poszliśmy. 

W teatrze na próbie dziwny zastałam nastrój. Jakby po
wietrze naładowane elektrycznością - coś, gdzieś miało 
wybuchnąć. - Próba rozpoczęta, w kulisie słucham - wcho
dzę potem na scenę. - Wyspiański informuje, sam reżysero
wał, wracam potem do mojego obserwatori,um i słucham 
dalej. 

. [ ... ] 
Nazajutrz general,na p<róba. Ja obkuta całonocną pracą 

nad rolą, naładowana prądem nie wiem ilu wolt, gotowa do 
wybuchu, lecę na próbę. Błagam Wyspiańskiego, by prze
szedł ze mną rolę. Ani mowy. On sam tak, jak bateria po
malowana na biało, wściekle zajęty. My, aktorzy na scenie, 
Dyrektor- wchodzi . na scenę i oznajmia : „Moi państwo, do
stałem przed chwilą egzemplarz z cenzury; są znaczne 
określenia . Zwracam waszą uwagę, że za przywrócenie 
ok<reśleń czeka kara pieniężna, dość znaczna, a w razie 
powtarzania określeń na następnym przedstawieniu, nawet 
zdjęcie sztuki z repertuaru. Chyba państwo nie narażą tea-

1 Dyrektorem byt Józef Kotarbiński. Rolę Panny Mlodei od rzucila wów · 
czas również Maria Przybyłka . 

S. Wyspiański pod kon iec swego życia 

fru na takie n ieprzyjemności." - Dobry, zacności wie lkiej 
pan Józef, nie mógł inaczej mówi ć. Potem nastąpiło wyl i
czanie i przegląda nie danych ról i wykreślonych ustępów 
aż... przytkn i ęto lont do mnie, t j. do prochowni! Gdym 
usłyszała, że wyrzucono Młodej i Poecie: „a niech tak Ja
gusia przymknie rękę pod pied" - to „zakładka gorseta 
zeszyta trochę przyci aśn ie " - „A ta m puka?" - „A cóż zo 
tako nauka - serce!" - „A to Polska właśn ie" - jakem to 
usłyszała ... Piorun trzasł!! Wrzeszczałam : „Będę mówiła, 
zapłacę, złożą s i ę, rozkrzyczę, podam do gazet ... to cesarz 
Franciszek Józef pozwala śpiewać Jeszcze P>O/ska ... a cen-

-. 
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zor, Polak, zabrania mówić o Polsce w sercu ... " Na to usły
szałam: „Cicho, cenzor na widowni." „A niech słyszy„. co 
mi tam!" Jakieś ręce wciągnęły mnie w kulisę, to Wyspiań
ski i doktorowa Paireńska ściskali mnie, całowalj, on błogo
sławił - ona, entuzjastka, i pani Lucyna Kotarbińska pła
kały- cenzor z teatru uciekł. Mówiliśmy na przedstawien iu 
wszyscy wszystko, bez określeń! To było prawdziwe wesele! 

Fragment wspomnien ia WANDY SIEMASZKOWEJ, napisanego 
w r. 1932 i drukowanego w wydawnictwie Wyspiańskiemu -
Teofr Krakowski. 

ODWIECZNY KONFLIKT: AUTOR - DYREKTOR TEATRU 
Z KORESPONDENCJI WYSPIAl\ISKIEGO Z JóZEFEM KOTARBll\ISKIM 

Mój Kochany Dyrektorze! 
Być może, że pierwszorzędni autorowie dramatyczni ory

ginalni polscy pobierają taką właśnie tantiemę 10 proc. 
Muszę jednak przypomnieć, że n i e m a wca I e tak ich 

p i e r w s z o r z ę d n y c h a u t o r ó w p o I s k i c h d r a
m at y cz ny c h, których bym ja się ośmielił uznać wogóle 
za dramatycznych autorów. 

To zaś, co pp. Tetmajer Kazimierz i L. Rydel pobie rali 
z teatru, nie może mnie nic obchodzić, przecie·Ż Zaczaro
wane koło i Zawisza Czarny są to dzieła nic nie wa rte, 
jako dzieła dramatyczne. 
Cóż więc mnie może obchodzić, ile ich autornwie pobie

rali tantiemy. 
Wesele jest to dramat, na którym Kochany Dyrektor nie 

traci, teatr bywa wysprzedany, pełno iest ludzi - nie dajcie 
biletów za darmo byle komu to przyjdą i tak, więc nie na
dużywam teatru, jeżeli chcę od wieczoru 100 Złr, bo dla 
mnie to teatr zrobić może, bo •jest tym razem warto, -
a wszyscy inni wszelkiego kalibru autorowie „pierwszo
rzędni" mogą pobierać tantiemy, jakie zechcą, i mogą prze
znaczać dochody ze swoich sztuk na jaknajbardziej filan
tropijne cele - to mnie nie może nic obchodzić. 

Bardzo nad upadkiem ' polskiego teatru w ogólności bole
ję, bardzo boleję nad lichotami, w jakich siedzi teatr kra
kowski, bardzo boleję nad utracjuszem Pawlikowskim, który 
na Legion nie znalazł trzech t ,y s i ę cy - i mam na
dzieję i wiarę, i pewność, że temu wszystkiemu dam radę, -
a wtedy tylko stawiam żądania, gdy rzeczywiście są no;
malne. 

Dyrektor Kochany do teatru nie potrzebuje dokładać ani 
do mnie dokładać. Dyrektor tylko potrzebuje dla mnie 
odłożyć z tego, co każdy wieczór p rzyniesie, te sto gulde-

100 nów, o które proszę. 

Dzisiaj wieczorem w teatrze być nie mogę, bo .ja jestem 
chory wciąż i wiele mi łazić nie wolno. 

Jutro rano niech Pan Czapelski do mn ie wstąp i albo Dy
rektor, albo Pan Kasyer. - Będę oczekiwał do godziny 12-ej. 

Pozostaję z wysokim poważan iem . 

Stan isław Wyspiański 
Dnia 23/3-ego 1901, Kraków 

HIPOLIT WóJCICKI DO WYSPIAl\ISKIEGO' 

21.IV.1904 r. 

Sz. Panie! Ponieważ Sz. Pan interpelował przez osoby 
trzecie Dyrekcję T. w kwestii zamierzonego wystawien ia 
Akropolis, przeto mam zaszczyt oświadczyć, że Dyrektor 
poznawszy najnowsze Pańskie dzi eło doszedł z żalem do 
prze-konania, że mimo poetycznych zalet nie kwalifikuje s i ę 
ono na scr:nę. Rekwizyty pańskie do Bolesława z podzi ę
kowaniem odsyłamy. Z głęb. szac. 

Hip. Wóic. 

WYSPIAl\ISKI DO WóJCICKIEGO 

Sz. Panie Sekretarzu! 
Przez żadne osoby trzecie nikogo o Akropolis nie inte r

pelowałem. 
Wypraszam sobie nadal. podobnie głupie listy i głupie 

uwagi. 

Kr. dn. 21 kw. 1904 r. 
St. Wysp. 

KOTARBl l\ISKI DO WYSPIAl\ISKIEGO 

dn. 22.IV.1904 r. 

Łaskawy Panie! 
Za Pański list brntalny i niedorzeczny, wystosowany na 

ręce mego Sekreta rza, zasługujesz Pan na najostrzejsze 
skarcenie, ponieważ jednak 1jesteś Pan człowiekiem chorym 
i niepoczytalnym, przechodzę nad tą sprawą do porządku 
dziennego. 

K·::it. 

1 Według odpisów (ze skrótami słów) dakonarw ch ręką Kotarb ińsk iego 101 



KIEREZJA DLA DWORU BOLESŁAWA SMIAŁEGO 

Któregoś dnia w okresie pisania Bolesława Smiałego 
Wyspiański w towarzystwie Jacka Malczewskiego i Karola 
!Frycza przechodził Rynkiem koło Pałacu Spiskiego. Uwagę 
ijego zwrócił stojący przy chodniku czterokonny zaprzęg, 
11akim wówczas jeżdżali z Kongresówki do Krnkowa zie-
1mianie. Wyspiański stanął jak wryty: zachwycił się ciemno
granatową kierezją z bogato wyszywaną centkami czer
woną pelerynką - tak bowiem ubrany był woźnica - i po 
chwili zachwytu zwrócił się do Frycza: 

- Taką kierezję chciałbym mieć w pracowni na 24 go-
dziny ... 

Frycz natychmiast przystąpił do woźnicy: 
- Skąd jesteście? 
- Ze Smiłowic. 
To mu wystarczyło. Znał przecież okolice proszowickiej 

ziemi, znał właścicieli Smiłowic, pp. Zdanowskich - wie
dział, gdzie ich szukać w Krakowie. Mniejsza o to, kiedy 
i jak życzenie Wyspiańskiego załatwił, dość że w godzinę 
później w pracowni przy ul. Krowoderskiej 79 znalazła się 
już ta kierezja. I kto wie: może ten właśnie przypadek 
sprawił, iż powstała śmiała, genialna koncepcja stroju 
·chłopa polskiego dla króla i dla całego zespołu wawel
skiego dworzyszcza w tym dramacie. A pewne jest, że tę 
właśnie śmiłowicką kierezję przeznaczył Wyspiański dla 
·Sieciecha. 

.z książki ANTONIEGO WASKOWSKIEGO pt. Znajomi 
z tamtych czasów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958. 

ANI TEATRU ANI WAWELU 

Stanisław Wyspiański do przyjaciela Stanisława Lacka z Bad.Hal l do 
Krakowa, pismem pospiesznym, niestarannym: 

Kochany Panie! 
Chorować muszę, bo snadź jest to moja jedyna pociecha. 
Pyta Pan, jak będzie z restauracją Zamku? 
Będziemy się - - przypatrywali. 
Teatr dostał Solski - Wawelu nie dostanę także. Pytanie 

jednakże, czy nie będzie pożądanym, abym dla wszelkiej 
wygody i pewności w tymże oto czasie niedalekim umarł-? 

Będzie to bardzo ciekawa walka. 
Ale już dzisiaj obmyślam dla siebie inne całkiem zajęcie, 

podczas kiedy uwaga ogółu będzie ku Zamkowi zwrócona. 
Tak, Panie kochany, Zamku Królewskiego nie dostaniemy. 
Przepisuję tymczasem Skałkę. 

Sierpień 

Serdeczne pozdrowienici 
s. w. 1905 

Stanisław Wyspiański: 

[Fr ag m e n ty] 

Wesoły jestem, wesoły 
i śmieję się do łez; 
choć jesień już na poły, 
kwitnący czu.ję bez. 

Wesoły jestem, jary, 
choć idą czasy burz; 
widzę z otuchą wiary 
kwitnących ogród róż. 

Wesoły jestem, świeży - - -
- cóż to? na marach trup? 
To ciało tylko leży, 
lecz duch, jak ognia słup. 

Wesoły jestem, młody, 
już zbywam zbytnich piór, 
już idę w krąg swobody, 
już słyszę gwiezdny chór. 

Już słyszę, biją dzwony 
wysoko w niebios strop 
trup dawno pogrzebiony 
duch niesie pełny . snop. 

".; 

[ ... ] 
O, cbcą ode mnie, chcą, 
by· ha·rt był zawsze w sile, 
by wciąż ich wzruszał łzą, 
pocjniosłą łzą na chwilę. · 

By hairt był w dźwięku słów, 
by jęk był pełen siły, 
by dreszczem wstrząsnął znów 
! żyw'!ch, i mogiły. 

Lęci; ,nie spostrzegl i snać, 
żem dość już chyba gadał, 
by siłę Chóru znać, 
by .Chór mi odpowiadał. 

[14} sierpień 1905 
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PROJEKT ZABUDOWY WAWELU 

Zabytki nasze, a przede wszystkim krakowskie tak kochał, 
że projektując zabudowanie Wawelu „Akropolis" szukał 
motywów z budowli krakowskich, a raczej przenosił ie 
w całości na Wawel. „Wolę, mówił mi, żeby na Wawelu 
skopiowany był dokładnie Barbakan, kościół Sw. Krzyża 
itd., niż gdyby miały stanąć budynki projektowane przez 
_naszych architektów. 

ADAM CHMIEL w artykule pt. Nieco ze wspomnień o Sta
nisławie Wyspiańskim, „Sztuki Pi ękne " nr 1: Kraków 1925. 

«NIE TAK, PANIE BOLE!» 

Miody Wyspiański przyszedł do Muzeum Narodowego 
w Krakowie o~lądać świeżo urządzoną salę Matejki. Jak 
mu się podoba? Nieźle. Ale on urządziłby to inaczej. Ni
kogo to nie dziwiło. Wyspiański zawsze wszystko urządził
by inaczej, przerobiłby na kopyto własne. Wszak złośliwi 
mawiali, źe iuż w pierwszym dniu stworzenia, byłby prze
rwał Stwórcy wykrzyknikiem: „Nie tak, Panie Boże!" Ale 
Wyspiański nie ograniczał się do negatywnego „inaczej". 
Opowiadał, jak być powinno: obrazy Matejki pośrodku, do
brze; ale wkrąg ich zawiesić należy obrazy innych, na któ
rych tle wystąpiłaby wyraźnie odrębność twórcza Matejki. 
I jął okrnślać każdy obraz z osobna: całą ich gammę. Ktoś 
zauważył, że takich obrazów znaleźć by można parę, lecz 
innych n.ie ma. Wyspiański wz•ruszył ramionami: taki dro
biazg! Cóż łatwiejszego, jak je wymalować. 

* 
Minął lat dziesiątek. Wyspiański iest już złamany choro-

bą, lecz duchowo potężny jak nigdy. Jest to epoka twór
tczości gorączkowej . 

Spotkawszy go w tym czasie, zagadnąłem o politykę. 
Słuchał uważnie, po czym rzekł: 

1 - Wie pan, ja chciałbym objąć redakc.ję dzienników kra-
kowskich. 

- Którego dziennika? 
- Mówię dzienników krakowskich, wszystkich od · „Cza-

su" po „Naprzód"1• Chciałbym pokazać, jak każdy z nich 
winien być redagowany ze swego stanowiska. 

Fragmenty artykułu TADEUSZA 2UK-SKARCZEWSKIEGO, dru
lcowane110 pt. W natchnieniu i w życiu codziennym w kra
kowskie1 „Gazecie Literackiej " nr 4, 1926. 

1 „ Czas" był organem konserwatystów, tzw. „Stańczyków", „Na
przód " - organem socjalistów. 

,,,___, 
(~ "\-.: 
" ~- \i\ ' ~~ ~\ ~ ~ - ~)·~ 

---=~().. l 

J-~~~!J 
y 31 1 
~~~ . ~~ ~I 

1,._1..;J.r I 

.. 
:u t:1 

·~~-·~ł:>.1' . 

S. Rzecki Karykatury Wyspiańskiego. Rys . 1906 r. 

Stanisław Wyspiański: 

Wyuczono papugę wyrazów o sztuce, 
przyznać trzeba, że łatwość miała w tej nauce; 
więc gdy wyraz „secesja" wymawiać pojęła, 
witała tym wyrazem wszystkie nowe dzieła. 
Więc styl mój krzeseł z lekarskiego domu 
nazwała „secesyjny" - płynnie i bez sromu. 
Czekać trzeba cierpliwie, aż po pewnym czasie 
nowy frazes papudze w pamięć wbić znów da się. 
Jakkolwiek rzecz ta kształtu Sztuki nie odmieni, 
frazes jednak wystarczy, by Myśl diabli wzieni. 

2 marca 1905 

~ 
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S. Wyspiański Rysunek humorystyczny wykonany w Węgrzcach dla dzieci 

W KRóLESTWIE CóRECZKI 

W malarskie.j twórczości Wyspiańskiego tak często zachwy
cają nas prześliczne, pełne wyrazu główki dziecinne. Wy
spiański kochał dzieci i dlatego tak pięknie je malował. 
Sam był bardzo dobrym ojcem, ale ze wszystkich dzieci naj
bardziej kochał swoją córeczkę Helenkę. Malował często 
jej portrety, a prócz tego w innych jego rzeczach można 
też znaleźć podobieństwo do córki. Gdy była maleńka, 
często nosił ją i kołysał na irękach. Hel,enka uwielbiała 
ojca; największym dla niej szczęściem było, gdy opowiadał 
jej bajki i uczył wierszyków. żyli oboje w jaki mś wspól
nym świecie, tylko ich własnym . On nazywał ją swoją 
królową, a kiedy sprzedał dobrze jakiś obraz, to zabierał 
ją ze sobą dorożką do miasta, aby mogła rea lizować 
wszystkie swoje marzenia i pragnienia. Wracała do domu 
obładowana zabawkami i łakociami. Zabierał ją ze sobą 
czasem do domu pp. Pa reńskich lub Nowaków, gdzie na
turalnie także ją rozpieszczano. Matka gniewała s ię nieraz 
o to, bo przeciwna była psuciu dziecka. Ale ojciec, może 
w przeczuciu, że niedługo będzie się nią ci eszyć, nie ha
mował wobec niej swych uczuć i tkliwości. 

Fragment Wspomnień księgarza MARIANA KRZY2:ANOW
SKIEGO, druk. Kopiec Wspomnień, Wydawnictwo Literackie, 
Kro ków 1959. 

-

I 
) 

Stanisław Wyspiański : 

Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić, 
na jakąż nutę będę nucić 
melod ię zgonu mą wyprawną? 
Rzuciłem przecież go już dawno. 

2 

Już dawno s ię przestałem smuci ć 
o rzeczy m iłe, mnie stracone. 
Miałyżby smutki jeszcze wrócić, 
kraść, co j uż dawno ukradzione? 

3 

Przecież już dawno s ię wyzbyłem 
marzeń o utraconym ra.ju . 
.Zyię, by zwało s·ię, że żyłem ... 
nad jakąś rzeką, w jaki mś kraju ... 

4 

Nad jakąś rzeką, w jakimś mieści e, 
gdzie ślubowałem ślub n iewieści e, 
gdzie dom stworzyłem jej i sobie 
z myślą o jednym wspólnym grnbie. 

5 

A na tym g robie, wspólnym dorn ie, 
niechże mi wichr gałązki łomie, 
gałązki zeschłe, zwi ędłe, kruche 
w jes i en ną deszczną zawieruchę. 

6 

Tak samo będę słuchał w g robie, 
jak deszcz po świecie pluszcze sobie, 
jak słucham deszczu za tą ścia ną - -
i wiem, że znów się zbudzę rano. 

7 

N iechże mi rano słońce świec i , 
niech świ eci jasno, mocno grzeje, 
Nad g rób niech mOJje przyjdą dzieci 
i niech s i ę jedno z nich zaśm ieje. 

Rymanów, 7 lipca 1903 

, 



Stanisława Wysocka: 

MOJA BAJKA 

N ie znałam Wyspiańskiego - i nic o nim nie wiedziałam , 
gdy po przyjeździe do Krakowa w 1901 roku - znalazłam 
się na przedstawieniu Wesela. 

Niesamowitym oczarowaniem mogę nazwać wrażenie, 
jakiego wówczas doznałam. Wyobraźnia stworzyła obraz 
poety i odtąd zaczęła się snuć moja bajka o nim - przez 
którą przewinęło się tyle faz uczuciowych. 

Rozczmówaniem było pierwsze uczucie po zobaczeniu go. 
Jakże innym stworzyła go sobie moja wyobrażnia! 

- Później - ten niewysoki - wątły człowiek napełnił mnie 
,lękiem - gdy zaczęłam obserwować ustosunkowanie się je
go do ludzi. Prnmieniowała zeń dziwna moc - która ludzi 
trzymała zda!eka - a zarazem zdawało się, że ich przeziera 
na wylot - że zdziera z nich nałożone maski. 

- Jego krótki - urwany śmiech był jakby znakiem - uświa
domienia sobie - najgłębiej ukrytych słabości ludzkich -
które utrwalały się na kliszy jego mózgu. • 

Jego odruchowe zapinanie czarnego surduta na wszyst
kie guziki - było odgradzaniem się od wszystkiego, co 
małe i niegodne. 

I wówczas miałam żal do niego, że tak bezlitośnie z wy
soka obchodzi się z ludżmi. lal tym większy, bo nie zda
wałam sobie wówczas sprawy z •jego wielkości. Pamiętam 
taką jedną podróż z Wiednia podczas zimy - znalazłam 
się w wagonie, w którym jechał Wyspiański. Wolałam prze
stać całą drogę w zimnym korytarzu - aniżeli zająć jedyne 
wolne miejsce w przedziale, gdzie on się znajdował. I to 
uczucie podświadomego lęku i niechęci trwało we mnie 
dość długo - poprzez Dziady - poprzez Bolesława Smia
łego, w którym za nic grać nie chciałam. Tkwią w człowie
ku jakieś przekory - sprawiło mi to złośliwą radość - gd> 
zamknięty ze mną w gabinecie· dyrektorskim - Wyspiański 
przekonywał mnie i prosił przez pół godziny conajmniej, 
abym zagrała rolę szalonej żony. Zgodziłam się w końcu 
i zagrałam ją z jakąś pasją, w której uczucie ląku i nie
chęci do ni ego rozpłynęło się. Zaczęłam rozczytywać się 
w jego dziełach - porwała mnie forma, plastyka - tonal
ność i . monumentalność jego Teatru. Odczułam w nim kon
strukcję iście greckiego dramatu. Stawał mi się coraz bliższy 
i droższy. 

A potem przyszły lata jego ciężkiej choroby. Ten naj
bliższy duszy człowiek - stał się drogim sercu jak małe 
bezb ronne dziecko. Skwapliwie chwytałam wszystkie• wie
ści o nim . Myśl ą przebywałam w nieznanej mi miejscowo
ści pod Krakowem - Węgrzcach . Aż nieodparta· chęć zoba-

108 czenia go - mnie trzymającą się zawsze zdaleka - po-

pchnęła do odwiedzin. Jakże często żałowałam, że nie 
byłam malarzem, aby móc utrwalić wizję, która dotąd pla
stycznie żyje· we mnie. 
Zajechałam pod dom - pustka, drzwi otwarte - weszłam. 

Przeszłam jeden pokój - żywej duszy. Weszłam do drugie
go - dwa łóżka - na jednym coś się poruszyło. Z pod pie
rzyn i poduszek wydobył się niewyrażny głos: „Proszę do 
pracowni, ja zaraz ·każę się przewieżć! Znalazłam się w bła
watkowego koloru pokoju. Nieopisanie straszne wrażenie, 
gdy po kilkunastu minutach wtoczono fotel do tej bławat
kowej pracowni, a na nim drobny kształt ubrany w ser
dak - zmienione nie do poznania rysy przez załamanie kości 
nosowej - bladość już trupia prawie - a z tym wszystkim 
wrażenie, że nad tą genialną głową unosi się aureo.la 
świętości. - Wtem - ten męczennik święty - przywitał mnie 
niespodziewanymi słowami: „Cóż - podobno w teatrze gra
no Beatrix Cenci?" Było to jakoś w pa<rę dni po premierze 
Beatrix Cenci. Była to może najmilsza sercu pochwała przez 
ciąg mojej działalności scenicznej . Wyspiański ożywił się -
mówił dużo - widać było, ·jak intensywnie pracuje mózg 
w tym wątłym ciele. Interesowało go wszystko - wiedział 
o wszystkim, co się działo w Krakowie i w świecie - mię
dzy innymi wypowiedział słowa, które cytuję dokładnie: 
„Taki jestem osamotniony, żona i dzieci w polu, a ja wciąż 
myślę i myślę - i czasem proszę Boga, aby mi mózg za
mknął - wizje mnie prześl,adują z natarczywością, która 
mnie zamęcza ." Opowiedział mi projekty dwóch sztuk, któ
rych niestety lekkomyślnie nie zapisałam - wiem, że· jedna 
z nich była satyrą polityczną, dziejącą się na Olimpie. 
Pamięć moja zatrzymała jeszcze wizję podwieczorku w tej 

bławatkowej pracowni; składał się on między innymi z owo
ców granatu . Przywiozła je Wyspiańskiemu siostra żony. 
Jakże się cieszył tym kontrastem barw. Bławatkowe ściany, 
czerwień rozciętych owoców i żółte kwiaty na stole. 

A potem zaczęły się czasy coraz i:iorsze. Przewieziono go 
do Krakowa, do lecznicy, i zaczęliśmy oczekiwać końca. 
I przyszło jedno popołudnie, siedziałam u Fel.dmanów -
oczekując wieści - Feldman z zaparciem się siebie i swo
ich obowiązków, przesiadywał u łoża chorego. 
Wszedł blady jak śmierć i wyszeptał: „Wyspiański od

szedł." Odszedł tak przedwcześnie, a z nim odeszło coś 
bardzo bliskiego i drogiego sercu i wieczny żal pozostał za 
tym cośmy utracil.i z jego twórczości, którą tak bezlitośnie, 
tak okrutnie przerwała nieubłaqana śmierć. - A tak· bardzo 
potrzebny nam byłby dzisiaj. Zakończyła się smutna bajka 
krótkiego życia geniusza pogrzebem, jakiego nie miał ża
den król na ziemi, a który tak proroczo wyśpiewał sob ie 
w Kazimierzu Wielkim. 

(Napisane w r. 1932, druk. „Czas" nr 273, 27 listopada 1932.) 



Stefan Żeromski: 

WSPOMNIENIE 

Przed laty, powracając z wiosennej do Włoch ekskursji, 
spotkałem na rynku w Krakowie Wilhelma Feldmana, któ
ry podczas przygodnej rozmowy zaproponował mi wspólne 
odwiedzenie na wsi Stanisława Wyspiańskiego. Chętnie 
przystałem. Stante pede najęliśmy krakowskiego „fiakra" 
i wyruszyl,iśmy niezwłocznie. Droga, biegnąca w kierunku 
ówczesnej g-ranicy rosyjskiej w cieniu alei starych drzew, 
przecinała łany i działki zbóż w najpiękniejszym wiosen
nym rozkwicie". Wkrótce przybyliśmy do wioski, której nazwa 
wypadła mi z pamięci,1 le,żącej w samym już pasie gra
nicznym. „Obieszczyk" z karabinem na ramieniu prze,ha
dzał się tuż poza tym „galicyjskim" osiedlem, w opłotkach 
prowadzących do zupełnie innego państwa, do imperium 
moskiewskich carów. „Fiakier" nasz zajechał według wska
zówki do jednego z domów włościańskich. 

Na podwórku, pod cieniem drzewa, leżał Stanisław Wy
spiański . Był wtedy bardzo już ciężko, beznadziejnie chory. 
Mógł łykać tylko szynkę drobno siekaną, zawiniętą w opła
tek, niełatwo mu było mówić, nie był w stanie rysować, 
gdyż trzy środkowe palce prawej ręki miał bezwładne. 
Zostały tylko te same oczy o przezroczystych, błękitnych 
tęczówkach, tak samo przenikliwie patrzące. Mówił tedy 
z trudem, a częściej pisał, trzymając ołówek między wiel
kim i małym palcem. 

Ten to ołówek podsuwał mu Wilhelm Fef,dman. 
Wracałem z Włoch i jeszcze czułem w kościach rzymski 

i florencki upał. Miałem w uchu odgłos szumu mórz, 
a w nozdrzach wspomnienie włoskiego zapachu. Jakże 
strasznym wobec dopiero co opuszczonych słonecznych 
krain Południa był dla mnie widok wielkiego Północy pi
sarza, dziwnego plastyka, konstruktora, artysty w tylu dzie
dzinach, pozbawionego książek, płócien, kartonów, farb, 
muzyki, tea<tru, i złożonego na tamtym chłopskim podwórku! 

Chory pisał tylko rozmaite zapytania i zadawał je, rzu
cał Wilhelmowi Feldmanowi. Dopytywał się o mnóstwo 
rzeczy, nie znanych mi, żądał ostro rozmaitych wyjaśnień 
spraw J,iterackich i artystycznych, wiadomości i nowin, o coś 
wypytywał pospiesznie i wydawał zlecenia. Wszystko to 
Fel,dman notował w pamięci i na piśmie. 

Wielki artysta otoczony był niewątpliwie troskliwą opie
ką rodziny. Zapewne, iż nie jeden z kolegów, przyjaciół, 
znajomych, nie jeden z pisarzów i artystów odwiedzał go 

11 O 1 Były to Węgrzce 

i wyświadczał mu braterskie usługi . Ale najgorliwszą opie
ką 1 usługą otaczał go Wilhelm Feldman. Darzył go miłością 
bez granic, gotów był służyć i spełniać jego każde życze
~ i e, nieść mu pomoc i powstrzymywać b iedną rękę opada-
1ącą w bezwładzie, użyczać, zdawało się, wzroku przyga
sając:i źrenicy, odda~ s"'.'e. siły dla p~dpar.cia tamtej si.ły, 
oddac swą duszę w1elk1e1 duszy, ktora 1uż odchodz iła 
z padołu, upadając pod straszliwymi ciosami losu, „co ią 
zabijał". 

Gdym wówczas patrzał z żałością na tego mocarza du
cha, co powalony przez chorobę nie przestawał obcować 
z bogami, bohaterami, herosami, który trzymał w swej 
piersi, źrenicy i w palcacb - bezsilnych fizycznie - prze
szłość, dolę · i sławę zdeptanego narodu, który potrząsał 
tańcuch~m kaj~an. i sam jeden ni"'! targa!, gdy inn i, silni 
1 zdrowi, lękali się lub mędrkowali w ka1danach - który 
um ierał nie poddając się niewoli i nie poddając się samej 
śmierci - zdawało mi się, że oto leży przede mną widomy 
symbo1I i wieczny obraz naszej polskiej literatury. 

„Obieszczyk" z karabinem na ramieniu przechadzał się 
obojętnie obok tego łoża Prokrusta. 

Dziś nie ma już Stanisława Wyspiańskiego i nie ma Wil
helma Feldmana. Kędyś w zaświatach ze sobą obcują, na
radzają się i radują ... Nie ma carów, cesarzów, cesarstw 
i obcych granic na starej a wiecznie młode j ziemi. Lud nie
podległy sieje i żnie swe własne żyto i stanowi o swoje j 
woli w wielkich obszarach. Trawa mogiły zarasta. Zapom
nienie, a bardziej jeszcze ... niepamięć - zagrzebuje zmar
łych. Innej pieśni, innej wieści o sobie żąda nowoczesne 
życie. Lecz my, którzyśmy widzieli, 1jak wielkie było cier
pienie tamtych, wspominajmy dobrze i zawsze trudy ich, 
zabiegi i bezgraniczną, bezinteresowną, samą w sobie -
ich miłość. 

Pierwodruk: książka zbiorowa poświęcona Pamięci W . Feld
mana, Kraków 1922 r. 
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Rycina tytuława (fotamantaż) tygodnika „Nowości Ilustrowane" nr 49 
z 7.Xll.1907, przedstawiająca ostatnie chwile poety w prywatnej lecznicy 
krakowskiej prof. Rutkowskiego. „Obok łoża po lewej klęczy ciotka 
gasnącego poety p . Stankiewiczowa, stoją zaś po prawej prof. dr Nowak 

p. Adam Chmiel, prof. dr Rutkowski i prof . dr Pareński." 

Stanisław Wyspiański: 

Chcę, żeby w letni dzień, 
w upalny letni dzień, 
przede mną zżęto żytni łan, 
dzwoniących sierpów słyszeć szmer 
i świerszczów szept, i szum, 
i żeby w oczach mych 
koszono kąkol w snopie zbóż. 
Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień, 
czas kośby dobrych ziół i złych 
i jak od płowych zżętych pól 
ptactwo podnosi się na żer. 

(Fragment z Wyzwolenia) 
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Jan Lorentowicz : 

PIERWSZE PRZEDSTAWIENIA «NOCY LISTOPADOWEJ » 
W ~ARSZAWIE I W KRAKOWIE 

Ogólne ~mżenie z Nocy listopodowei w Rozmaitościach 
na.suwa l.1czn17 porównania z premierą w teatrze krokow
skim . . Rezyserio wors~owsk? położyło bardzo silny nacisk 
n? z~.1orowe sceny m1t°:log1czno-symboliczne i w ich orgo
nizacp stan.ęła o całe niebo wyżej od reżyserii krokowskiej. 
W K.rakow1e scenom tym zbywało nieco no wyrazie mo
lorsk1~! .w ':fl/°:rsz.a.wie właśnie najpiękniej wydobyto ma
lc:rs_kosc 1. w1zy1nos.c. t'(ch sym?olów. A wymowniejszy rów
n1ez był 1~h. nastroi l1ryc~ny. 1 dramatyczny. Stosowano je 
dobrze w sw1atłach, z wy1ątk1em sceny „teatrum Stanisława 
~u~usta'.', _k.tórą po1a.~o w oświetleniu zbyt mocnym i wro
zen!e ~e! ~l1czne1 Wl~JI mocno przez to osłabiono. Pomimo 
czu1nosc1 · 1 wykazania dobrego smaku w układzie mitolo
gicznych. _żywiołów widowis.ka, nie .zdołano w całej pełni 
u"'.';:~atn1c stos.un~u symbolow do figur rzeczywistych. Od 1 
WIZJI szło tchnienie specjalnej poezji i owiewało nią histo-~ 
r;:cznych. boha~er?w,. ale dość przekonywającego zharmo
n1zowania wr?zen nie otrzymano. Trndność to, -co prawda, 
wymaga długich łącznych prób i twórczej pracy reżysera . 
Poszczególne sceny wypadły rozmaicie. Obraz pierwszy 
(w Szkole Podchorążych) tylko część grecką miał skon
struowaną dobrze; w części drugiej, rewolucyjnej, brakło 

Prapremiera Nocy listopadowej . Teatr Miejski w Krakowie 1908 r. 
Dekoracje J . Spitziara ' 

Scena I - Korylarz w Szkole Podchorążych 

Scena 11 IV - Salon w Belwederze 

zapału żołnierskiego, brakło wyrazu. To samo powiedzieć 
można o obrazie trzecim (pod posągiem Sobieskiego), gdzie 
całe pożegnanie Kory z Demetrą i orszak Hymenu miały 
i układ pomysłowy i wyraz pełny melancholii; ole rewolu
cjoniści kręcili się po scenie w bezładzie. W Krakowie 
w orszaku Hymenu idą .. . chłopi polscy, co .jeszcze bardziej 
mąci wizję i tak już niezrozumiałą dla widza. Za to, wzo
rem Krokowa, usunął p. Siedlecki całą końcową scenę 
z Hekate i Eumenidami. Obie sceny w salonie belweder
skim traktowane realistycznie, nie nast.ręczały trudności. 
Pierwsza dzięki sprawności wykonawczej, wywarła dość sil
ne wrażenie; drugiej nie zdołano ocalić: - przeszła bez 
wrażenia. Rzecz dziwna i wysoce znamienna, że Wyspiański 
samą chwilę napadu Belwederczyków na W . Księcia zlekce
ważył w swym poemacie zupełnie. Uczynił z niej przygodę 
bez znaczenia, artyści zaś Rozmaitości, pomimo widocz
nych usiłowań, nie zdołali nadać tej scenie mocniejszych 
akcentów. - Przecież to jest właśnie istota Nocy listopa
dowej, to jest owa nieśmiertelna w dziejach porozbioro
wych narodu chwil.a, która była początkiem Powstania i po
czątkiem całego naszego życia uczuciowego w znacznej 
części XIX wieku. Wiemy, że Wyspiański umiałby obraz 
takiej chwili wyposażyć w świetne linie i barwy. Niestety, 
troska o symbole odsunęła go cokolwiek za daleko od 
czynu Belwederczyków. 

Najmniej udanym jest obraz „w teatrze Rozmaitości" . 
Podczas czytania tekstu, scena ta wydaje się dość mglista. 
W Krakowie jednak, przy pierwszej realizacji scenicznej, 
obraz ten stał się dziwnie przykuwającym wybuchem fan-
tazji niespokojnej, genialnej,. świeżej, oryginalnej. W tym 
właśnie obrazie okazało się najdobitnie,j, jaki niesłychany 
gatunek widzenia malarskiego posiadał Wyspiański. Reży- 115 



Scena Ili - Pod posągiem Sobieskiego 

Scena V - W Teatrze Rozmaitości 

,,., 

Scena VI - W mieszkaniu Lelewela 

serowie Rozmaitości nieco wyjaskrawili szczegóły. Zamiast 
delikatnej gry fantazji, uwypuklili nadmiernie grnteskowo'.lć 
niektórych pomysłów o zbyt wyraźnym światłem jeszcze 
bardziej to wrażenie wzmocnili. 

Noc listopadowa w treści swej najistotniejszej jest tok 
ścisłym połączeniem żywiołów malarskich z dramatycznymi, 
że kto chce mieć dobrą realizację dzieło, musi nie tylko 
jednakowo, ale współrzędnie dbać o te żywioły. Otóż pod 
tym względem przedstawienie w Rozmaitościach, pomimo 
iż włożono w nie bardzo wiele i bardzo dobrej, szlachetnej 
procy, nie zostało dostatecznie zharmonizowane. Dekorator 
procował dla siebie, kostiumolog dla siebie, o reżyserio 
zajmowało się tylko wykonawczą stroną widowiska. P. Ja
sieński, porwany ogólnym zapałem artystów Zrzeszenia, po
stanowił dać dekoracje jak najstaranniejsze i najpi ękniejsze. 
Ale p. Jasieński jest realistą teatralnym dawnego autora
mentu, dbającym przede wszystkim o efektowne odtworze
nie i operowe barwy. To samo jest w jego dekoracjach Nocy 
lisłopadowe;. Salon w Belwederze nie wymagał nadmiernej 
pomysłowości; wykonany też został bardzo poprawnie 
i smacznie. Dekorację z pomnikiem Sobieskiego publiczność 
powitałet oklaskiem. Istotnie takich subtelnych drzew p. Ja
sieński nie malował dotychczas. Ale i w tym obrazie, gdzie 
wszystko jest „prawie jak żywe", nie ma nic twórczeqo. 
Fragment pałacu Łazienkowskiego jest zupełnie zaniedba
ny: ten pierwszy lepszy portyk nie wywiera żadnego wra
żenia, o przecież ma to być dekoracjo do czarownego snu 
Joanny. Operowość również zapanowało całkowicie w od
twarzaniu sceny no wyspie w Łazienkach. I to zbyt wielka 
łódź Charona, i ten dosłowny fro!=Jment, nie postawiony 
przed widzem z żadnego indywidualnego punktu widzenia, 117 



nie miały artystycznego Wyra:zu. P. Sp.itziar w Krakowie był 
znacznie więcej pohlysłdwy : dał fragment mniejszy, odsunął 
go od widza, otoczył go cieniami, rzucił na tło i stworzył 
zupełnie niepospol.ity obraz. Nie przyniosły też żadnej nie
spodzianki ani „Ale,je Ujazdowskie", ani obraz „Na ulicy". 
Powtarzamy, iż p. Ja·sieński zrobił wiele. i okazał niezmier
nie dobrą wolę, ale - daleki jest od pojmowania fantazji 
Wyspiańskiego. 
Współpracownictwo p. Frycza w tej kombinacji jest co

kolwiek niewyrażne. Kostiumy muszą przecież , być kombi
nowane z całością dekoracyjną dzieła. A . jakże p. Frycz 
mógł się godzić na wszystkie pomysły p. Jasięńskiego? To 
też w kostiumach tych, poza suknią Joanny, , nieco prze
rafinowaną, otrzymaliśmy raczej wiernośći historyczne, niż 
jakąś pracę twórczą. Nad rekwizytami czuwał p. Ulanowski 
i umiał je skombinować z niemałym smakiem. 

P. Junosza, jako Wielki Książę Konstanty, okzymał Wy
razistą rolę, nadającą się do kreacji. Inteligentny artysta 
stuszował nieco brutalności, którymi Księcia obdarzył nad
miernie Wyspiański - i w tym okazał najwięcej smaku. Dał 
postać żywą, plastyczną, wystudiowaną w ruchach, mimice 
i głosie. W scenie napadu Belwederczyków, ks. Konstanty 
był może cokolwiek za spokojny i za chłodny, ale w ca
łości otrzymaliśmy figurę wysoce interesującą. Bardzo ład
nie, z niemałym wdziękiem i poezją traktowała rolę Joan
ny p. Szyllinżanka . Nie była to może w całej pełni ta bo
haterka utajonego patriotyzmu, której chciał Wyspiański. 
Ale w scenach z mężem Joanna p. Szyllinżanki miała siłę 
wyrazu i uczucie, i piękne postawy. 

(Fragmenty recenzji z pierwszego w Warszawie przedstawienia 
Nocy listopadowe; w Teatrze Rozmaitości, dn . 2 grudnia 
1915 r .) 

ł 

Scena VII - W -ulicy 

Scena VII I - W Pałacu Łazienkowskim 



Sceno IX - Thea trum Stan i s ława Augusta 

Sceno X - W Alejach Ujazdowskich 

t 

Portret Solskiego w ;oli starego Wiarusa spłanqł w miesz· 
lr.onlu Solskiego w czasie Powstania Warszawskiego, - Ka
rykalvra Grunwaldu Matejki jest wlosnołciq Muzeum Nara
dow9go w l(rakowie. - Karykatura J. Poniatowskiego w zbia
radl córki artysty Heleny z Wyspiańskich Chmurskiej. - losy 
oryglnał6w karykatur Kr61owej Jadwig i, Bony, Henryko Wo· 
I.ago i Zygmunta Ili Wazy nieznane. - Reszto karykatur 
Id własnołciq Gustawo Puchalskiego w Krokowie. - fota
trafi• teatralne z przedstawień Nocy listopadowej w Teatrze 
Paltkim z archiwum Teatru. - fotografie z przedstawień 
w Krakowie, w Teatrze Rozmaitości w Warszawie oraz fota
.,..rie radzinne Wyspiańskiego ze zbior6w S.W. Balickiego. 



S. ~11Pia6di Karyłcatura obrazu Matejki Bitwa pad Grunwald• 

Wydawca i Redakqa: Dyrekcja Teatru Polskiego, 
Warszawa, ul. Korasia 2 

Zakł. Graf. Dom Słowa Pol1ki4!Qo w Warazawie 
Zam, nr 1603a. C·~ 

CENAZŁS.-



TEATR POLSKI 4 Warszawa, ut Karasfo 2 

Sezon: 1960--1961 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

W środę, dn. 5 p'ażdziemika 1960 r. o godz. 19.30 

po raz 1(97) 

STANISŁAW WYSPIAl\ISKI 

NOC LISTOPADOWA 
Sceny dramatyczne 

Rzecz dzrieje s·ię w Warszawie 29-go listopada roku 1830 

Układ scen1iczrny i reźyseriia: KAZIMIERZ DEJMEK 

Scenogrnfia: ANDRZEJ STOPKA. Muzyka: STEFAN KISIELEWSKI 

AKT PIERWSZY 
Scena I - W Szko.le Podchorążych 

Pallas Aten.a . 
Nike Napoleon1idów . 
Nike spod Termopil . 
Nike spod Sal,aminy . 
Nike spod Maratonu 
Nike spod Cheronei . . . 

Moria Homerska 
Irena Laskowska 
Alicja Pawlicka 

. Halina Dunajska 
Bożena iBiernacka 
Ryszarda Hanin 

Piotr Wysocki, por.ucznik Szkoły 
Podchorążych . . . . . . . Kazimierz Meres 

I Podchorąży . . , . . . . . Adam Sirko 

CMr Podchorążych 

Scena li - Salon w Belwederze 

Wielki Książę Konstanty . 
Joanna, żona W. Księcia . 
Kuruta, adi·utant W. Ks,ięcia 
Gendre; g•enerał rosyjski 
Makrot, szpieg . . • • • , • 
Oficer służbowy . . . . . 

Stanisław Jas,iukiewicz 
Alicja Raciszówna. 
Stanisław Jaś,kiewicz 
Władysław Hańcza 
Leon Pietraszkiewicz 
Mieczysław Gajda 

Scena Ili - Pod posągiem Sobieskiego 

Goszczyńs·ki . 
Nabielak ... 
I Sprz:ys·iężony . 
li · Sprzysiężony . 
Ili Sprzysiężony 
I Podchorąży . . 
Kora .. 
Demeter . 

A·ugust Kowalczyk 
Zygmiunt RZ1uchowski 
Wiktor Nan.owski 
Bolesław Smela 
Kazimierz Orzechowski 
Adom Sirko 
Hanna Stankówna 
Seweryna Broniszówno 

Chór Sprzysiężonych 



Scena IV - Salon w Belwederze 

Wielki Książę Konstanty . 
Joanna . . ....•• 
Kuruta . . . . • • • • 
Gendre . •. ••• . •• 
Lubowidzki, wiceburmistrz 

Warszawy ....• 
Goszczyński . . . . . . 
Nabielak ...... . 
Stanisław Potocki, generał wojsk 

polskich . 
Oficer służbowy 
I Podchorąży 
li Sprzysiężony . . . . . . 
Frieze, kamerdyner W. Księcia 
I Lokaj 
li Loka,j 

Stan<isłow Jasiukiewicz 
Alicja Raoisz6wna 
Stanisław Jaśkiewicz 
Władysław Hańcza 

Stanisław .2:eleński 
August Kowalczyk · 
Zygmunt Rzuchowski 

Jan Kreczmar 
Mieczysław Gajda 
Adam Sirko 
Solesław Smela 
Tytus Dymek 
Roman Dereń 
Michał Danecki 

AKT DRUGI 

Scena V - W Teatrze Rozmaitości 

~uplety Klldliaa przełożył z francuskiego J e r z y Z a g 6 r s k i 

Chłopiclci, generał • • . . • 
Juliusz Słowadci • • • • • • 
Aktor-reżyser T eołru Rozmaitości 
Kudlicz, grojqcy rolę Mefista . 
Faus·t . . . . . • 
Małgosia . .. . . 
Dąbrowslcii, oficer . • 
Nike Napoleonidów . 
I Satyr . 
li Sotyl". 
Ili Satyr 

Tadeusz Białoszczyński 
Czesław Bogdański 
Zygmunt Kęstowicz 
Mol'liusz Dmochowski 
Kazimierz Orzechowski 
Ewa Berger-Jankowsłco 
Rysz·al'ld Kub'iak 
Irena Laskowska 
Zygmunt Listkiewicz 
Ryszard Piekarski 
Zd:z.isłow Latoszewskł 

Maszyniści teołł'of.ni, .2:ołnierze wojska polskiego 

Z przycz.y,n od Dyrekcji Teatru niezal.eżnych w d:z.isiej
szym przedstawieniu Scena VI - W mieszkaniu 'Lelewela 
nie będz·ie grona. 

Pallas Atena . 
Czechowslcii, porucznik 
Makrot ... 
Młody Gendre 
Pio•r Wysocki 
Goszczyńslcii . 
Nabielak .. 
I Sprzysiężony . 
li Sprzysiężony . 
Ili Sprzysiężony 
I Podchorąży . 
Ad<1m Czartoryski 

Scena VII . - W ulicy 

Maria Homenka 
Norbert Nader 
Leon Pietraszkiewicz 
Lech Komarnicki 
Kazimierz Meres 
August Kowialczyk 
Zygmunt Rzuchowski 
Wiktor Nanowski 
13olesław Smelo· 
Kazimierz 01"Zechowski 
Adam Sir.ko 
Gu.staw Buszyński 



Stanisław Potoclcli . 
Zaliwski, porucznik 
Kora . 
I Kera . 
li Kera . 
Ili Kera . 
Hermes ..... 
Ni1ke Napoleortid6w 
Nike s.pod Termopil . 
Nike spod Salaminy . 
Nike spod Maratonu 
Nike spod Cheronei : 

Jan Kreczmar 
Zygmunt Szymborski 
Hanna Stankówna 
Halina Czenge1'y 
Barbara .Pietkiewicz 
Mirosława Wyszogrodzka 
Tadeusz Jastrzębowski 
Irena Loskowska 
Alicja Pawlicka 
Hol.ina Dunojska 
Bożena B.iemacka 
Ryszardo Hanin 

Mieszczanie, Rzemie§ln.icy, ~lachta: 

Szczepan Baczyński, Czesław Bogdański, Zygmunt Bończ1a·To
maszewski, Tatiana Czechowska, Michał Danecki, A1leksandra 
Omochowsko, Mariusz Dmochowski, 1Eugenia Drabik-Witkow
ska, Tytus Dymek, Ludwik Jiabłoński, Edward Kowalczyk, 
Zdzisław Latoszewski, Zygmunt Listkiewicz, Józef Maliszewski, 
Irena Oberska, Rysizard 1Piekarski, Aniela Rolandowa, 6dward 
Sz·upel,ak-Gliński. 1Podchorążowie, .żołnierze wojska polskiego 

EPILOG 
Scena VIII 

Stanisław P~i . . 
- Theatrum Stanisława Augusta 

Geindre ..... . 
Młody Gendre . . . 
Chór Poległych. Głos I 

Głos li 

Jan Kreczmaf' 
Władysław Hańczo 
Lech Komarnicki 
A. Kowakzyk 
Cz. Bogdański 

Scena IX - W Alejach Ujazdowskich 

Wielk.i Książę Konstanty . . . . Stanisław Jasiuk;iewkz 
Joanna . . . . . . . . . · . . Alicja Raciszówna 
Kuruto . . . . . . . . . . . Stanisław Jaśkiewicz 
Wli.ncenty Krasiński, generał wojsk 

polskich . . . . . . . . . Kazimierz WHamowski 
Łukasińskii . . . . . . . . . . Jerzy Pichelski 

Pan.ny służebne, Straż 

Dwie przerwy 10-minutowe po akcie pierwszym i drugim. 

Asystenci f'eżysera: Bohdan Czechak, Lech Komarnicki, Danuta 
· Knopp6wna (słuchacze Wydziału Reżyserskiego PWSll 

Asystent scen()Qf'afa: Maria Jankowska 

Muzyka nagrana pod batutq Stefana Kisielewskiego. Udtwiokowienie: 
inż. Eugeniusz Stefankiewicz. KorepeWfor łpiewu: Ed-rd Wejman 

lierownik oświetlenia: Karol Bekier. Brygadier Sceny: Stanisław Kuszczyk. 
Przedstawienie prowadzi: Rudolf Ratschka. 

Postać Słowackiego w Scen·ie V wprowadzona po raz pierwszy. 

Noc listopadowa grana była w Teatrze Polskim w sezonie l'J21/22 - :L:J 
razy, w śezonie 1930/31 - 23 razy, w sezonie 1937 - 22 razy, w sezonie 

1959/60 - 25 razy, łącznie 96 razy 



AFISZ TEATR U POLSKIE G 0-WARSZAWA-S EZ O N 196CH961 

MAŁA KRONIKA 
WYDARZEt'ł TEATRALNYCH W POLSCE 

3.X.1924 Otwarcie Teatru Narodowego w Warszawie w odbudowanym 
gmachu pod dyrekcjq J. Osterwy. No program uroczystości 

poza przemówieniami okolicznościowymi złożyły się: Prolog Artura Oppma
na wygłoszony przez M. Frenkla i I akt Wyzwolenia S. Wyspiańskiego 
w reżyserii T. Frenkla. 

4.X.1868 Gościnne występy H. Modrzejewskiej w Teatrze Wielkim w War
szawie. Grała rolę ty!ułowq w Adnannie Lecouvreur E. Scribe'o 

E. Legouve' go. 

5.X.1928 Wysławienie Wandy C. K. No..Wida przez Teatr Placówka Zy
wego Słowa w Warszawie. 

ll .X.1929 Premiera Konfederatów barskich. A. Mickiewicza w przekładzie 
. A. Górskiego reżyserii J. Węgrzyna (grał rolę Kazimierza Pu

łaskiepo) i scenografii W. Drabika w Teatrze Narodowym w Warszawie 
z udziałem m.in. H. Zahorskiej (Hrabina), J . Chmielińskiego (Ksiądz Marek), 
J. Zielińskiego (Doktor) i A. Roller-Jarnińskiej (Starościna) . 

15.X.1904 Pierwsze wystawienie w Polsce komedii G. B. Shawa Zołnierz 
i bohater w Teatrze Miejskim w Krakowie w przekładzie K. Ra

kowskiego i obsadzie: M. Jednowski (Major Petkow), Senowska (Katarzyna), 
S. Wysocka (Raina), A. Mlielewski (Maior Saranos), A. Zelwerowicz (Ka
pitan · Bluntschl i), S. Jutkiewicz (tuka), B. Zawierski (Mikołaj) i L. Boń
cza (Oficer). 

15.X.1937 Premiera Ożenku M. Gogola w Teatrze Ateneum w Warszawie 
w przekładzie J. Tuwima, reżyserii S. Perzanowskiej i sce

nografii W. Daszewskiego, upamiętniona świetną kreacjq St. Jaracza w roli 
Podkolesina. 

19.X.1926 Prapremiera Dziejów grzechu S. Zeromskiego w Teatrze Pol-
skim w Warszawie w układzie dramatycznym, inscenizacji i re

~serii L. Schillera, dekoracjach K. Frycza, ilustracji muzycznej J. Makla
kiewicza i obsadzie : M. Modzelewska (Ewa Pobratymska), B. Samborski 
(PochrońJ, K. Junosza-Stępowski (Płaza-Spławski), L. Fritsche (Horst), S. Sta
nisławski (Pan Pobratymski), S. Słubicka (Pani Pobratymska), W. No
wakowski (Bodzanla), W. Gawlikowski (Redaktor), E. Kuncewiczówna (Róża 
Niepołomska) i in. 

23.X.1924 Premiera Opowieści zimowej W. Szekspira w Teatrze im. Bo
gusławskiego w Warszawie w przekładzie L. Ulricha, insce

nizacji i reżyserii L. Schillera, scenografii A. Pronaszki, ilustracji mu
zycznej L. M. Rogowskiego i choreografii T. Wysockiej, 

29.X.1926 Premiera Króla Edypa Sofoklesa w Teatrze Narodowym w War
szawie w reżyserio A. Zelwerowicza, dekoracjach W. Drabika, 

ilustracji muzycznej L. M. Rogowskiego i z udziałem J. Węgrzyna w roli 
tytułowej . , 

31.X.1906 Premiera Dziadów A. Mickiewicza w układzie S. Wyspiań-
skiepo w Teatrze Wielkim ,we Lwowie w reżyserii A. Walew

skiego i obsadzie !jłównych ról: L. Wostrowski (Gustaw-Konrad), W. Ordon
Sosnowska (Maryla), Wł. Antoniewski (Widmo), J. Nowacki (Sobolewski) , 
J. Sosnowski (Ksiqdz Piotr), M. Szobert (Senator), F. Feldman (Doktor) 
i A. Gostyńska (Pani Rollison). 

Opracował: Ryszard Górski 

Bezpłatny dodatek do Listów Teatru Polskiego. W oddzielnej sprzedaży 50 gr. 

OSP. Zam. 6395. C-62. 



Z DZIEJÓW SCENICZNYCH 
«NOCY LISTOPADOWEJ» 

PRAPREMIERA KRAKOWSKA 

Pierwszą wersję pożegnanie Kory z Demeter napisał Wyspiański 

dn. 20 lutego 1900 r., najprawdopobniej jako utwór samoistny. Z koń

cem tego roku planował pisanie dwóch dramatów, jednego o wydarze
niach warszawskich z dn . 29 listopada 1830 r., drugiego o galicyjskim 
roku 1846. Dopiero w jesieni 1901 r., w okresie pracy nad inscenizacją 

Dziadów dla Teatru Miejskiego w Krakowie przystąpił do s,ystematycz
nego pisania Nocy listopadowej. Wykorzystał tu materiały monogra
ficzne i pamiętnikarskie, jakie przestudiował wcześniej w związku z pracą 
nad Warszawianką i Lelewelem. Sięgnął teraz niewątpliwie do no
wych żródeł, zwłaszcza prasy z okresu pierwszych dni powstania. Na 
kształcie i atmosferze utworu zaważyły znacznie wrażenia z jedynej 
bytności w Warszawie z końcem stycznia 1898 r. i ówczesne zwiedzenie 
Łazienek (Pisze o tym obszernie prof. W. Borowy w studium Łazienki 

a „Noc Listopadowa" Wyspiańskiego, Warszawa 1918.) 
J,ak świadczą zapiski przyjaciela poety Adama Chmiela (przytoczone 

m.i. przez prof. Leona Pleszewskiego, redaktora Dziel zebranych Wys
piańskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, I. 8), Noc listopadowa 
pisana była z dużymi przerwami. W jesieni 1903 r. powrócił poeta do 
nowej redakcji dzieła, które - jak mówił zaraz u progu -kształtowania 

się myśli i wizji - „chciałby tak napisać, żeby Wesele było niczym 
wobec Nocy listopadowej" . Do druku oddał Noc listopadową póżną 

jesienią 1904 r., jeszcze - zdaje się - uzupełniając w korekcie dru
karskiej pewne teksty Kory i modlitwy Łukasińskiego, by wzmocnić 

akordy optymistyczne utworu . Być może stolo się to pod wpływem 

rozmów na temat Nocy listopadowej, którą - jak notuje Raptularz 
Wyspiańskiego - czyJał 19 czerwca 1904 r. we Lwowie dyrektorowi tam
tejszego teatru Tadeuszowi Pawlikowskiemu i reżyserowi Ludwikowi 
Solskiemu. Było to po zerwaniu przez poetę z dyrektorem krokowskiej 
sceny Józefem Kotarbińskim z powodu nieprzyjęcia przez niego do 
gronia dramatu Akropolis. 

Pawlikowski w zasadzie przyjął utwór do realizacji na jesieni tegoż 

roku, nawet zaangażował Wandę Siemaszkową do roli Joanny, ole osta
tecznie Nocy listopadowej nie wystawił z przyczyn nieznal\ych '· Zapewne 
zadecydowały trudności inscenizacyjne-techniczne. Zagrał za to Legendę . 

Gdy Ludwik Solski w konkursie no dyrektora teatru krakowskiego 
w r. 1905 odniósł zwycięstwo nad kandydaturą Wyspiańskiego, wznowił 

jego dzieła i planował realizację Nocy listopadowej na sezon 1906/7. 
Przygotowania, z udziałem Adama Chmiela oraz kierownika literackiego 
Adama Grzymały-Siedleckiego i dekoratora Józefo Spitziora, trwały 

długo. Uzgodniono z chorym i upartym poetą skróty, zaznajamiano go 

1 Gdy w r. 1910 Lwów po raz pierwszy wystawił u siebie Noc listo
padową, Siemaszkowo grało Pallas. Piotrem Wysockim był Karol Adwen
towicz, Wielkim Księciem - Roman Żelazowski. 



z projektami dekoracji, przygotowaniami technicznymi, propozycjami obsa
dowymi. Sprawa przeciągała się. 

Solski zdołał zrealizować swój zamiar dopiero dn. 28 listopada 
1908 r., w rok po śmierci poety, dając przedstawienie dla uczczenia 
dwóch rocznic. 
Wcześ niej jeszcze niektóre sceny Nocy listopadowej były wykonywane 

za zgodą autora i przy jego doradzie przez uczn iów szkół krakowskich . 
Pierwszą scenę Nocy uczniowie z jego macierzystego g imnazjum Sw. 
Anny (dawn iej i dziś im. Bartłomieja Nowodworskiego) zagrali w sali 
„Sokola" w kwietn iu 1903 r. pod opieką reżyserską artysty Teatru Miej
skiego Józefa Sosnowskiego. W kwietniu 1905 r. zespół międzyszkolny 

zagrał scen ę I i IX (Theatrum Stanisława Augusta) w sali Teatru Miej
skiego w reżyserii artysty Stanisława Stanisławskiego. Od tego czasu 
przez dziesiątki lat fragmenty Nocy listopadowej byly najpopularniej
szymi pozycjami scen szkolnych . 

Na uroczystości żałobnej ku czci poety w teatrze krakowskim, dn . 5 
grudnia 1907 r„ odegrano pożegnanie Kory z Demeter w obsadzie: 
I. Solska (Kora) , S. Wysocka (Demeter) . 

* 
Prapremiera Nocy listopadowe; w krakowskim Teatrze Miejskim dn . 28 

listopada 1908 r. miała obsadę następującą : Piotr Wysocki - Józef Wę
grzyn, Podchorąży - Stanisław Stanisławski, Wielki Książę Konstanty -
Józef Sosnowski, Joanna - Irena Solska, Gendre - Marcin Rydzewski, 
Kuruta - Wacław Szymborski, Makro! - Leon Stępowski, Oficer służ
bowy rosyjski - Tadeusz Rojewski, Goszczyński - Jerzy Leszczyński, 
Nab ielak - Maksymilian Węgrzyn, Student - Edmund Weychert, Lubo
widzki - Kazimierz Brandt, Frieze - Grzegorz Senowski, Stanisław Po
tocki - Ludwik Solski, Reżyser teatru „Rozmaitości " - Stanisław Sta
nisławski, Kudlicz - Leonard Bończa, Aktor w roli Fausta - Józef le
lowski, Aktorka w roli Małgorzatki - Janina Janiczówna, Aktorka w roli 
Venus-Heleny - Helena Gó rska, Chłopicki - Włodzimierz Kosiński, Oficer 
Dąbrowski - Ma rian Mariański, Joachim Lelewel - Edmund Weychert, 
Prot Lelewel - Leonard Bończa, Ich siostra - Faustyna Krysińska, Ich 
ojciec - Marian Jednowski, Bronikowski - Józef Mielnicki, Porucznik 
Czechowski - Józef lelowski, Porucznik Zaliwski - W!Ódzimierz Miar
czyński, Oficer rosyjski - Tadeusz Rojewski, Miody Gendre - Stanisław 
Stanisławski, Nowicki - Jan Kowalski, Adam książę Czartoryski -
Marian Jednowski, Mieszczan in - Hipolit Wójcicki, Rzemieślnik - Ta
deusz Gorzkowski , Obywatel - Józef Nowicki, Przechodzień - Wiktor 
Bojnarowski, Wincenty Krasiński - Włodzimierz Sobiesław, Pallas -
Stanisława Wysocka, Nike Napoleonidów - Leonia Barwińska, Nike 
spod Salam iny - Helena Łazarewiczówna, Nike spod Termopil - Helena 
Sulima, Nike spod Maratonu - Józefa Kopczewska, Nike Trojańska -
Aniela tomska, Nike spad Cheronei - Helena Arkawinówna, Demeter -
Bronisława Wolska, Kora - Wład . Ordon-Sosnowska, Ares - Marian 
Mariański, Hermes - Zenon Mastalski, Satyr I - Ludwik Solski, Satyr li -
Leon Czechowski, Satyr Ili - Włodzimierz Miarczyński, Satyr IV - Leon 
Stępowski, Kera I - Helena Czarnecka, Kera li - Stanisława Słubicka, 
Kera Ili - Józefa Modzelewska . Ilustrację muzyczną przygotował B. Ra
cZ<yński . Dekoracje wykonane zostały z modeli przez J. Spitziara, 
uznanych przez St. Wyspiańskiego . Kostiumy wykonano podług wzorów 

2 i wskazówek B. Gembarzewskiego. 

PIERWSZE PRZEDSTAWIENIA WYSPIAl'lSKIEGO W WARSZAWIE 

Idee wolnościowe twórczości Wyspiańskiego - najszerzej pojęta nie
podległość jego dzieł - były główną przeszkodą w realizacji sztuk na 
scenach Warszawy. Były to utw~ry zakazane, tak samo jak Część Ili 
Dziadów czy niektóre dzieła Słowackiego . Do r. 1905 zrealizowano 
w Warszawie tylko fragment Profesi/asa i Laodamii. Warszawska pre
miera Wesela odbyła się w r. 1902 lub 1903 w mieszkaniu prywat
nym przy ul. Kruczej z inicjatywy Ignacego Matuszewskiego. Było to 
amatorskie przedstawienie, któremu przyszli z pomocą m.i . Laura Py
tlińska (córka Marii Konopnickiej ). Sulima, Rapacki, Frenk iel. Na „wi
downi " byli obecni : Bolesław Prus, Miriam-Przesmycki, Stefania Sem
połowska, Bol esław Leszczyński ze swą teatralną rodziną , rodzina 
Trapszów, dziennikarze : Olchowicz i Rabski. (Według wspomnienia 
J . Surynowej-Wyczółkowskiej pt. Premiera „Wesela" w salonie panny 
Florentyny, druk . w tomie Wyspiańsk i żywy, Londyn 1957.) - Publiczn ie 
dopiero od r. 1906 można było wykonywać fragmenty Wesela i Wyzwo
lenia . Pierwszym utworem Wyspiańskiego zagranym w całości w War
szawie był Bolesław Smiały w Teatrze Wielkim, 15 grudn ia 1907 r„ 
przygotowywany jeszcze za życia poety, który dostarczył wskazówek ; 
następnymi Cyd w Tea trze Malym 3 czerwca 1909 r„ Sędziowie w Tea
trze Let nim 6 września 1909 r. oraz Klątwa w wykonaniu zespołu łódz

kiego (w sali Filharmoni i 6 grudnia 1909 r.). Warszawska prem iera 
Klątwy adby!a się w Teatrze Wielk im dn . 22 marca 1910 r. Teatr Maty 
dn . 28 wrześ n ia tegoż roku zogroł Meleagra . 

Dwie praprem iery Wyspiańskiego 1 dała w tych latach Warszawa. 
Jadwiga Mrozowska w sali Filharmonii wykona ta dn. 29 kwietn ia 1907 r. 
po raz pierwszy Smierć Ofelii z i lustracją muzyczną Zygmunta Nos
kowsk iego, który dyrygował orkiestrą . Dn . 1 września 1911 r. Teatr 
Artystyczny zagrał po raz pierwszy fragment dramatu Juliusz li. 

Współkierownikiem Teatru Artystycznego, obok dramatu rga Kazimie
rza Wroczyńskiego i artysty malarza Wincentego Drabika, był poeta 
i krytyk Bolesław Leśmian, gorący zwolennik twórczości Wyspiańskiego. 

Z okazji premiery Me/eagre p isał : „Ilekroć Wyspiański wkracza do 
teatrów warszawskich - tylekroć maleje. Widocznie Warszawa zbyt 
jest duchowo i kulturalnie daleka od ideałów poety, który narodził się 

w mieście nieco mniej realistycznym." W tej recenzji i w póżniejszych 
z r. 1915 Leśmian dowodził, że aktorstwo warszawskie, pozbawione od 
wielu tot repertuaru poetyckiego, szkolone na francuskim repertuarze 
naturalistycznym, „posiada na przykład dziesięć sposobów wystawienia 
sztuk obyczajowo-rodzajowych", a tylko icden, i to „nietrafny", grania 
utworów poetyckich o SIJblelnych i wynala7nych tajemnicach scenicz
nych. „Zie na tym wyszedł Słowacki, iie - Wyspiań s ki." 

Te kryty : zne uwagi odnosiły się już do prem ier w wojennym roku 
1915, k:ady władze carskie, siedząc na spakowanych kuferkach, były 

liberalniejsze i zezwalały na „niebłagonadiożny" repertuar. Z końcem 
r. 1915, po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, skorzystano z pełnej 

swobo~y repertuarowej . Wówczas Dziady, Ksiądz Marek Słowackiego, 

1 W okresie międzywojennym Leon Schiller, przy współpracy braci An
drzeja i Zbigniewa Pronaszków, dał trzecią prapremierę, bo wystawił 
po raz pierwszy w Po lsce Achil/eis Wyspiańskiego na scenie Teatru im . '3 
Wojciecha Bogusławskiego dn. 14 listopada 1925 r. 



Warszawianka, Wesele czy Noc listopadowa pełniły przede wszystkim 
funkcje repertuaru historyczno-patriotycznego. 

Pełny tekst Warszawianki zagrał po raz pierwszy w Warszawie dn. 17 
wrzesnia 1915 r. Teatr Polski, nieco wczesn1e1 Rozmaito ści zagrały 

Wesele; 6 mareo, jeszcze mocno ocenzurowane, a dn. 23 sierpnia w roz
szerzonym tekście, ale bez postaci Hetmana Branick iego. Noc listopa
dową zagrał Teatr Rozmaitości dn. 2 grudnia 1915 r. W kilka miesięcy 

później, dn. 12 kwietnia 1916 r„ Teatr Polski wystawił Wyzwolenie. 

Premierę warszawską Nocy listopadowe; poprzedził popularyzowaniem 
charakteru tego utworu w kilku prelekcjach publicznych i w artyku
łach prasowych Adam Grzvmała-Siedlecki, współrea0lizator warszawskiei 
inscenizacji. W artykule pt. Przed premierą „Nocy listopadowe;", (dru
kowanym w „Kurierze Warszawskim " , nr 329 z dn . 28 listopada 1915 r.) 
przeprowadza dowód, że „gdyby szło o rozstrzygnięcie pytania, czy 
istnieje tzw. sceniczność, na czym ona polega i czym się różni od 
pojęcia poezii dramatycznej - to wystarczyłoby wskazać Noc listopa
dową St. Wyspiańskiego. Książkowy tekst tego poematu, a jego ucie
leśnienie na scenie, to taka sama nieomal odlegfość, jak linia znacz
ków muz,ycznych na papierze nutowym i dżwięk, który się wydobędzie 

z nich na instrumencie„ . Idzie tylko o to, aby znalazł się reżyser, 

który z tych znaczków nutowych potrafi choćby w przybliżeniu od
czuć ten sam dźwięk i tę samą linię, którą słyszał, którą widział poeta„. 
Tekst Nocy listopadowe; wydawał się tak tajemniczym, takimi na
jeżony trudnościami i zagadkami, że niemal bliscy byliśmy wyroku, 
iż utwór ten nigd·y na deski teatru weiść nie powinien ." 

Przypuszczał wówczas Grzymała-Siedlecki, że po czynie reżyserskim 

„śmiałka " Solskiego można będzie „próbować udoskonalać, usubtelniać, 

jeśli się da, ten lub ów szczegół, ale pion zasadniczy chyba pozostanie 
ten sam, który ustanowiła inscenizacja Solskiego" . 

Dziś przyznajemy Solskiemu przede wszystkim ambitną zasługę udo
wodnienia, że Noc listopadowa iest dziełem teatralnym . 

W tej warszawskiei premierze Nocy listopadowe; m.i . brali udział : 

Piotr Hryniewicz (Piotr Wysocki), Kaz. Junosza-Stępowski (Wielki Książę), 

Janina Sz;y llinżanka (Joanna), Stanisław Knake-Zawadzki (Łukasiński), 

Władysław Paliński (Chłopicki), Józef Mikulski (Czartoryski), Józef Ko
tarbiński (Wincenty Krasiński), Teodor Roland (Stanisław Potocki), Paweł 

Owerłło (Zaliwski), Jan Pawłowski (Goszczyński), M. Myszkiewicz (Na
bielak), Antoni Różański (Kuruta), Antoni Bednarczyk (Gendre), Józef 
Sliwicki (Syn Gendre), Władysław Staszkowski (Makro!), Władysław 
Krogulski (Kamerdyner), Michałowiczówna (Pallas), Helena Marcello
Palińska (Nike Napoleonidów). Pomian-Barodziczowa (Nike spod Che
ronei), Wanda Barszczewska (Demeter), Władysława Ordon-Sosnowsko 
(Kora). 

Reżyseria: J . Janusz i K. Junosza-Stępowski, dekoracje: Jasieński , 

kostiumy: K. Frycz, mundury według wzorów B. Gembarzewskiego. Mu
zykę . skompono.,at prof. Lucjan Marczewski. Orkiestrą dynygowali prof. 
Szuster i Tym'eniecki. 

4 W inscenizacji opuszczono scenę VI - W mieszkaniu Lelewela. 

„NOC LISTOPADOWA" W TEATRZE POLSKIM 

Lata późniejsze przyniosły w Warszawie do roku 1939 trzy realizacje 
Nocy listopadowe; i wszystkie na scenie Teatru Polsk iego za dyrekcji 
Arnolda Szyfmana. 

Se z o n 1 9 2 1/2 2.1 Układ sceniczny Adama Zagórskiego. Reżysero
wał Aleksander Zelwerowicz; dekoracje i kostiumy Wincentego Dra
bika; muzyka Luciana Marczewskiego; orkiestrę prowadził prof. Karol 
Szuster. 

Obsada: Pallas Atena - H. Hałacińska-Gawlikowska , Nike Napoleo
nidów - St. Umińska, Nike spod Termopil - M. Bystrzyńska, Nike spod 
Salaminy - E. Wieniawska, Nike spod Maratonu - x x x, Nike Tro
jańska - x x x, Nike spod Cheronei - J. Gzylewska, Piotr Wysocki -
Z. Nowakowski, Joanna księżna Łowicka - L. Dunin-Osmólska, Wielki 
Książę Konstanty - A. Zelwerowicz, Gendre - J . Janusz, Kuruta -
B. Rosłon, Goszczyński - J. Niwiński, Nabielak - W. Roland, Kara -
M. Brydzińska, Demeter - J . Munclingrowa, Podchorąży pierwszy - Wł. 

Bienin , Podchorąży drugi - Z. Borkowski, Makrat - W. Gawlikowski, 
Oficer służbowy - M. Odorowski, Lokaj pierwszy - L. W i°erzbicki , Lo
kaj drugi - Z. Sulima, Satyr I - T. Chmielewski, Sat,yr li - Wł. Bienin, 
Satyr Ili - x x x, Satyr IV - x x x, Aktor - Al. Bogu siński, Faust -
Z. Borkowski, Mefisto - B. Rosłon, Venus - Helena - x x x, Chłopicki -
G. Sus zyński, Lubowidzki - M. Gielniewski, Frieze - L. Wierzbicki, 
Stanisław Potocki - L. Łuszczewski, Czechowski - Z. Borkowski, Ares -
B. Samborski, Zymirski - M. Batogowski, Zaliwski - x x x, Młody G.:m
dre - M. Rembasz, Woźnica - x x x, Kera I - H. Rozwadowska, Ke
ra li - St. Kawińska, Kera Ili - x x x, Zajączkowski - x x x, Dą

browski - M. Batagawski, Hermes - W . Roland, Wincenty Krasiński -
A. Różycki, Łukasiński - J . Zieliński. 

Obraz 1-szy: W szkole podchorążych. Obraz 11, IV i VI-ty: Salon 
w Belwederze. Obraz 111-ci: Pod pomnikiem Sobieskiego. Obraz V 
i VIII-my: Teatr Rozmaitości. Obraz VII-my: Ulica Bednarska. Obraz 
IX-ty : Przed pałacem Łazienkowskim. Obraz X-ty: Theatrum Stanisława 

Augusta. Obraz XI-ty: W Alejach Uiazdowskich. 
Wysławiono dn. 29 listopada 1921 r. i grano 23 razy. 

Se z o n 1 9 3 0/3 1. 10 scen dramatycznych. Nowa inscenizacja i re
żyseria Stanisławy Wysockiei. Nowe dekoracje i kostiumy Karola Frycza . 
Muzyka Lucjana Marczewskiego. Kierownictwo muzyczne Karola Szustra. 

Obsada: Pallas - St. Wysocka, Nike Napoleonidów - H. Hałacińska, 

Nike spod Termopil - I. Kozłowska, Nike spod Salaminy - H. Uszyń

ska, Nike spod Maratonu - Z. Wołoszynowska, Nike Trojańska - P. Cza
horska, Nike spad Cheronei - A. Tarnowiczówna, Piotr Wysocki 
J. Leszczyński, Joanna - L. Pancewicz- Leszczyńska , W . Ks . Konstanty -
fr. Dominiak, Gendre - J. Karbowski, Makrot - L. Fritsche, Kuruta -
Wł. Ratschka, Goszczyński - J. Maliszewski, Nabielak - W. Ostrowski, 
Kora - K. Lubieńska, Demeter - E. Kunina, Podchorąży pierwszy -
J . Srebrzycki , Podchorąży drugi - St. Kustowski, Oficer służbowy -
M. Zajączkowski, Oficer kirasjerów - J. Daniel, Satyr pierwszy - St. 
Łapiński, Satyr drugi - F. Chmurkowski, Satyr trzeci St. Kustowski, 
Aktor - M. Zajączkowski, Faust - A. Bogucki, Mefisto - Z. Karczewski, 

1 Ponieważ dokumentacja w tomie Teatr Polski w Worszowie (wyd. 
w 1938 r.) nie jest ścisła i wolna od opuszczeń, obsady drukujemy we-
dług zachowanych afiszów. 5 



Małgosia - J . Szymbortówna, Chłopicki - G . Suszyński , Lubowidzki -
R. Dereń, Ares - R. Boelke, Stanisław Potocki - Z. Ziembiński, Cze
chowski - J. Srebrzycki, Zaliwski - R. Dereń , Młody Gendre - A. Bo
gucki, Joachim Lelewel - J . Kochanowicz, Hermes - Wł. Ostrowski, 
Bronikowski - J . Karbowski, Ojciec Lelewela - A. Bogusiński, Siostra 
Lelewela - Z. Modrzewska, Pierwszy spiskowy - A. Bogucki, Drugi 
spiskowy - L. Józefowicz, Trzeci spiskowy - A. Rokossowski, Pierwsza 
Kera - St. Kawińska, Druga Kera - J . Munclingrowa, Trzecia Kera -
H. Sokołowska, Oficer Dąbrowski - R. Dereń, Ks . Czartoryski - Z. Kar
czewski, Wincenty Krasiński - B. Samborski, Łukasiński - J. Mali
szewski. 

Wystawiono dnia 29 listopada 1930 roku (uroczyste przedstawienie 
w setną rocznicę Powstania Listopadowego) i grano 26 razy. 

Se z o n 193 713 8. 10 scen d ramatycznych . Inscenizacja i . reżyseria: 
Aleksander Węgierko, dekoracje : Stanisław Sliwiński, kostiumy: Zofia 
Węgierkowa, ilustracja muzyczna : Luc jan Marczewski, kierownictwo mu
zyczne: prof. Karol Szuster, kapelmistrz: Anatol Zarubin, układ pla
styczny: Ruth Sorel, pomoc reżyserska : Maria Wiercińska. 

Obsada: Piotr Wysocki - J. Kreczmar, Goszczyński - J . Pichelski, 
Nabielak - A. Buczyński, Stanisław Potocki - Z. Ziemb iński, Chłopicki -
G . Suszyński, Adam Czartoryski - St. Grolicki, Wincenty Krasiński -
J . Woskowski, Joachim Lelewel - St. 2eleński, Ojciec Lelewela - M. Bie
lecki, Siostra Lelewela - A. Herburtówna, Prot, brat Lelewela - K. _Woj
ciechowski, Bronikowski - J . Ziejewski, Czechowski - M. Wołyńczyk, 
Zaliwski - x x x, Spiskowy I - M. Nawrocki, Sp iskowy li - A. Bardini, 
Łukasiński - E. Wierciński, Wielki Książę Konstanty - B. Samborski, 
Joanna księżna Łowicka - N. Andryczówna, Kuruta - M. Myszkiewicz, 
Gendre - T. Chmielewski, Młody Gendre - J. Roland, Makro! - J. Kon
drat, Cubowidzki - Wł. Neubelt, Oficer służbowy - H. Kubalski, Lo
kaj I - J . Zakrzewski, Lokaj li - W . Izdebski, Mieszczanin I - J. Kor
dowski, Mieszczanin li - B. Dominiak, Oficer żandarmów rosyjskich -
K. Gembicki, Reżyser Teatru Rozmaitości - J. Krzewiński, Kudlicz -
T. Kański, Aktor w roli Fausta - S. Michalak, Aktorka w roli Małgo

rzaty - L. Wysocka, Pallas - H. Hałacińska, Nike Napoleonidów -
A. Halska, Nike spod Cheronei - Z. Grabowska, Nike spod Salaminy -
H. Parysiewicz, Nike spod Termopil - J . Niczewska, Nike spod Mara
tonu - J. Wilczówna, Nike Trojańska - J. Szrajerówna, Ares - W. Kacz
marski, Hermes - St. Malatyński, Demeter - Z. Małyniczówna, Kora -
I. Borowska, Hekate - Z. Tatarkiewicz-Woskowska, Kery - Z. Woj
dalińska, G . Błońska, M. Karpowiczówna, Satyr I - S. Butkiewicz, 
Satyr li - K. Dorwski, Satyr Ili Z. Karpiński, Satyr IV - B. Lipski. 

Wystawiona dn. 31 marca 1938 r. (uroczyste przedstawienie z powodu 
XXV-lecia Tea tru Polskiego) i grano 22 razy. 

Ponadto na uroczystym przedstawieniu dla uczczenia dziesięciolecia 

niepodległości, dn. 28 listopada 1928 r., odegrano fragment Nocy listo
padowej (Scena I) w obsadz ie: Pallas - L. Pancewiczowa, Nike Napoleo
nidów - Z. Życzkowska, Nike spad Cheronei - E. Kuncewiczówna, Nike 
spod Salaminy - K. Sarnecka, Nike spod Termopil - A. Rutkowska, 
Nike spod Maratonu - J . Wodyńska, Nike Trojańska - E. Bu rbianka, 
Wysocki - J. Leszczyński, Podchorążowie - T. B iałoszczyński, M. Mi-

6 lecki, St. Żeleński, J . Dziewoński. 

\ 

* 
Dnia 9 kwietnia 1960 r. Teatr Polski po raz czwarty wprowadził do 

swego repertuaru Noc listopadową, a po raz drugi - po łódzkiej insce
nizacji Teatru Nowego z r. 1955 - na scenę Polski Ludowej. Głównym 
realizatorem przedstawienia jest Kazimierz Dejmek, który dal już in
scenizację Nocy listopadowej w Teatrze Nowym w Łodzi. Obecne przed
stawienie Teatru Polskiego jest całkowicie nową wersją opracowania 
tekstu i układu scenicznego (wprowadzono m.i. fragmenty odm ian tekstu 
i postać Słowackiego) jak i reżyserii, wersją, powtarzającą z insceni
zacji łódzkiej głównie scenariusz Sceny VII - W ulicy . O tym obrazie 
Kazimierza Dejmka pisał Karo.I Frycz w swoich Notach, ogłoszonych 
w r. 1957 w wydawnictwie Wyspiański i teatr drukowall"fm przez Teatr 
im. J. Słowackiego w Krakowie: „Finalna klęska rewolucji - kolejne 
padanie młodych żołnierzy od niewidzialnych i niesłyszalnych kul nie
przyjacielskich, znakomicie wyreżyserowana w Łodzi, jest dowodem, że 
zupełnie nowe ujęcie sytuacyjne, a raczej dowolnie dokomponowana 
sytuacja , może być idealnie zgodna z duch; m sztuki i jej treścią. To 
mimiczne zakończenie beznadziejnej powsJańczej walki było tak piękne, 
że powinno - za zezwoleniem autora-reżysera tej sceny - wejść na 
stale ·do dalszego ż.ywota Nocy listopadowej na polskich scenach." 

Autorem inscenizacji plastycznej przedstawienia jest Andrzej 
autorem kompozycji muzycznej Stefan Kisielews ki . Pisane w 
francuskim kuplety Kudlicza przełożył Jerzy Zagórski. 

Stopka, 
języku 

(swb) 



SŁOWNICZEK MITOLOGICZNY 

PALLAS ATENA - grecka bogini chmur i piorunów, urodzona z głowy 
Zeusa, uosobienie mądrości i męstwa . Przydomek Ateny: Pallas, ozna
cza, że świetnie włada bronią. Opiekowała się specjalnie Odysseuszem 
(Ulissesem). Nosiło zbroję, gdy podejmowała obronę słusznych spraw, 
pokoju, szczęścia ludzi. Używała wówczas egidy - tarczy, której nic 
nie mogło przebić . Egida była własnością Zeusa, symbolizowała jego 
gniew. W Nocy listopadowe; Pallas przeciwstawia się w toku akcji 
ARESOWI, synowi Zeusa, bogowi wojny, gwałtownemu kłótliwemu, 

którego opętała wojenna nierozwaga. 

NIKI - boginie zwycięstw towarzyszące bitwom. Pod Mar at o nem 
w r. 490 p .n.e. odnieśli Grecy zwycięstwo nad zaborczymi wojskami 
Persów. W pobliżu wyspy S a I a m i ny flota grecka w r. 480 p.n.e. 
rozbiła flotę perską. W wąwozie Te r m o p i I e w tymże roku król 
Sparty Leonidas powstrzymał napó r przeważających sił wroga. Wszyscy 
bohaterowie grecc.y polegli. Pod Cheroneą w r. 338 Filip Mace
doński pokonał Greków, kładąc kres ich niepodległości. Wyspiańsk i 

za Słowackim przyrównuje Maciejowice do Cheronei, a powstanie listo
padowe do Termopil. N i k e N ap o Ie o n idów wzoruje poeta no 
boginiach greckich. 

DEMETER - siostra Zeusa, pierwotn ie ziemia-żywicielka, później bogin i 
roli i urodzajów. Jej córkę KORĘ porwał Hades (rzymska nazwa : 
Orkus), brat Zeusa i władca podziemia. Odtąd Kora część roku spę
dzała z matką, część w krainie cieni; ten mit symbolizował u Greków 
zamieranie przyrody na zimę i rozkwit na wiosnę, symbolizował również 
nieśmiertelność duszy. Kult Demeter był najbardziej demokratyczny; 
w obrzędach religijnych mogli brać udział i niewolnicy. 

SATYRY towarzysze greckiego boga wina Dionizosa, uosabiają 

złośliwość i dowcip, śpiew i zabawę, z których zrodził się d ramat 
sat·yrowy i tragedia. 

HERMES - syn Zeusa, przebiegły posłaniec bogów, prowadził również 
duchy zmarłych do podziemia. 

KERY - skrzydlate istoty piekielne, na odgłos bitwy wydobywające 
się z podziemi, by chłeptać krew rannych i pazurami ich dobijać. 

CHARON - przewoźnik dusz przez Jezioro Acherońskie do Hadesu 
(podziemia) . 

PROMETEUSZ - jeden z tytanów, który wykradł dla ludzi z nieba 
ogień. Przykuty został za karę - na rozkaz Zeusa - do skał Kau kazu. 
W mitologii i literaturze pięknej jest uosobieniem bohaterskiego bun
townika o wolność człowieka i ludów oraz o rozwój qywilizacji. 

Kazim ie rz Dejmek w karykatu rze Andrzeja Stopki 



KUPLETY KUDLICZA 

Przekład Jerzego Zagórskieg9 

Kudlicz 

Ustawa z praw godności drwi, 
o zresztą radźcie sobie sami . 
Najwyższej łaski wyrak brzmi : 
Po int des reveries . 

Satyry 

Polacy, koniec z marzeniami. 

Kudlicz 

Jam gwałt i fa ł sz. Gdy zmarszczę brwi 
Już pędzą gońce z rozkazami . 
W tym lojalności system tkwi . 

Satyr Y 

Point des reveries . 

Pubiiczno ś ć 

Polacy, kon iec z morzeniami. 

Kudl i cz 

Gdy zostaniecie już p łazami ... 

Satyry 

Otworzy dwór gościnne drzwi. 

Kudlicz 

Zaślubiać będzie wolna wam 
Kabiety piękne niby sny. 
Zalety znam szlachetnych dam, 
Ca były mymi kochankami. 
Zatańczę na weselu sam. 

Kudlicz Satyry 

Paint des reveries. 
Palacy, koniec z marzeniami. 

Kudlicz 

Wymoszczą drogę mi kwiatami 
Wiernopoddańcze moje kpy. 

Satyry 

Niech żyje podłość, fałsz i siła, 

I niech wam Bóg rozwagę zsyła 

Point des reveries. 
Polacy, koniec z marzeniami . 



Pełne wydanie Dziel zebranych Stanisława Wyspiańskiego ukazuje 
się nakładem krakowskiego Wydawnictwa Literackiego pod naczelną re
dakcją prof. Leona Płaszewskiego . Ukazały się dotąd tomy 2 - 5 oraz 
7 - 8. W tomie ósmym Noc listopadowa, z komentarzem Leona Pła

szewskiego. Ukończen ie wydania zbiorowego wraz z obszernym studium 
o poecie i Kalendarium życia i twórczości przewidziane jest na rok 1961. 
Nakładem tegoż Wydawnictwo Literackiego ukazały się Wyspiańskiego 

Listy da Stanisława Lacka z przedmową Jana Wiktora i komentarzem 
Jacka Susuła (Rok wyd . 1957). Tomik ten przynosi materiał dotyczący 

projektów i starań a objęcie przez Wyspiańskiego Teatru Miejskiego 
w Krakowie w r. 1905 - Wydawnictwo Literackie kontynuuje również 

serię reprodukcji pt. Stanisław Wyspiański - Twórczość plastyczna . 
Opracowanie Gustawa Puchalskiego. 

Wydawnictwo Zakładu Narodowego i m. Ossolińskich we Wrocławiu 
opublikowało w r. 1958 pracę naukowq Elżbiety Skierkowskiej Plastyka 
Stanisława Wyspiańskiego na tle ówczesnych kierunków artystycznych 
(z licznymi ilustracjami porówn_awczymi.) 

Wydawnictwo Arkady w Warszawie uprzystępniło w popularnym albu
mie pt. Wyspiański (r. wyd . 1958) wybór najcenniejszych prac plastycz
nych artysty ze wstępem Haliny Nelken . Liczne reprodu_kcje barwne. 
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