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- przywołajcie mnie z powrotem 

tą mową moją własną - -- -- -- -- -
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Narodu pieś{z, narodu śpiew, 

1 myśl, i serce tkliwe; 

1 wszystek ból, i żal, i gniew, 

W krwi mojej płyną .iywe ... 
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-------- --------
--------
--------

Ile razy czytam WESELE, bezustannie przypomina mi 
się Wyspiański, stojący na progu izby, w której wesele 
bronowickie się odbywa, i w niesłychanym skupieniu 
twórczym o b r y s o w u j ą c y pierwsze zarysy do swego 

nieśmiertelnego dramatu. 

Obrysowujący - więcej jeszcze: narzucający tu 
i ówdzie plamy na obrazie, dla nikogo, prócz niego nie 
zrozumiałe, obwodzący bezwiednie palcem niewidzialne 

dla nikogo kontury. 

------~-

-------

- - -- bezustannie w niemej zadumie przypatrywał 
się tańczącym parom i dusze im od samego dna odrywał, 
by je - sromotnie nagie - biczować i chłostać., 

-------

STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI 

ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

U KOLEBKI >>WESELA« 

- - - - - - - - Nadszedł nareszcie dzień premiery. 
Dziś jeszcze pamiętam swoją niedolę: nie mogłem pójść do teatru, 
bo po zapaleniu płuc lekarz nie pozwolił mi opuszczać łóżka. Mie
szkałem przy ulicy Retoryka nr 1 wraz z Janem Bułhakiem, który 
wówczas studiował... rolnictwo na uniwersytecie. Cierpłem na 
myśl, że choroba może się przewlec, WESELE - jak przepowiadano

nie przetrzyma w teatrze tygodniowego ży'Yota, i ja go na scenie 
nie ujrzę! Nazajutrz, w niedzielę rano, bardzo wcześnie zjawił się 
u nas Stanisław Unger, pravmik z IV roku studiów, a mój kolega 
„redaktor" z wydawanej przez nas Młodości; był na premierze, 
a w sobotę po południu obiecał mi, że przyjdzie zdać relację. Gdy 
się ukazał w drzwiach - obaj: Bułhak i ja - chciwie zagarnialiśmy 
go we wzrok, niecierpliwi na jego pierwsze słowo. Unger -
jak dziś pamiętam - zapomniał w roztargnieniu zamknąć za sobą 
drzwi i tak stał na tle przedpokojowej ciemni, stał bez ruchu, 
tylko oczy w nas wlepił. 

- No? - zwróciliśmy się dloń natarczywie. 
Rozłożył ręce na poły bezradnie, na poły jakby niezupełnie -

przytomny. 
~ Oszałamiające! - tyle na razie mógł ze siebie wydobyć. 
Potem okazało się: pod obuchem premierowych wrażeń całą 

noc nie spał, krążył po swej izbie i „porządkował: emocje". Jurysta, 
logik chciał koniecznie dokopać się do racjonalnego sensu sztuki, 
do granitu pod tęczami. Im metodyczniej rÓzumował, tym zdecy
dowaniej dochodził do wniosku, że logicznego pionu nie wyśledzi. 

- ... a mimo to przecie pozostaję pod wrażeniem, jakiego nigdy 
jeszcze z teatru nie wyniosłem. 

Ochłonąwszy, umiał potem rozsnuć przed nami fascynujące 

szczegóły swoich wrażeń, co chwila atoli powtarzając: 
- Tego się jednak nie da opowiedzieć, to trzeba widzieć. 
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Po południu odwiedził mnie Teofil Trzciński. Swoją entuzja
styczną relacją dolał oliwy do ognia i przeważył szalę: pośpiesznie 
ubrałem się i ze swoimi 39° - do teatru! 

Jako korespondent warszawskiego Głosu korzystałem z biletu 
gratisowego, udałem się więc na piętro do kancelarii, gdzie urzę
dował p. Hipolit Wójcicki, lakoniczny sekretarz i opatrznościowy 
filozof teatru krakowskiego, postać ciągle czekająca swej mono
grafijki. Ujrzawszy mnie, szybko uprzedził prośbę słówkiem: „Kom
plet". - - - Czyli, że dziś biletu nie dostanę! 

- Komplet? - powtórzyłem gratulująca , a z rozpaczą. 

- Komplet - upewnił mnie życzliwie , a w tonie jego głosu 
była jakaś podszewka, coś j akby: „nie trzeba się niczemu dziwić; 
publiczność jest niepoczytalna" . 

Wyszedłem z kancelarii przybity, a wokół w teatrze wrzało 
radosnym ożywieniem, niespodzianką: dwa dni temu liczono co 
najwyżej na succes d' estime, tę kwaśną dla kasy pociechę; tym
czasem na drugim przedstawieniu sala pełna, nawet - jak później 

stwierdziłem - nadpełna; nawet przy niedzielach niezbyt częsty 

wówczasi w Krakowie wypadek. Pani dyrektorowa (Lucyna Kotar

bińska - przyp. red.) w dekoltowanej sukni fruwała po koryta-
rzach rozpromieniona, najwyraźniej gotowa przycisnąć świat do 
łona; aktorzy byli rozmowni, szumni, a na każdej twarzy wypi
sane: „a nie przepowiadałem - co?" Przepowiadał, ale coś wręcz 
przeciwnego. 

Wszystko to wzmaga moje pragnienie, by za wszelką cenę 
- przeważnie moralną, oczywiście - dostać się jednak na salę. Próbuję 
działać przez odźwiernych: czy może jaki zydelek sekretny gdzieś 
w jakimś kącie? 

- Ani, ani - mamy dziś dwadzieścia kilka krzeseł dostawnych 
w przejściach. 

Po prostu coś niebywałego, od czasu gościnnych występów Mo
drzejewskiej. Przybity, zawiedziony, a ze wzmagającą się gorączką, 
zabieram się do odwrotu. ~ Znacie ten stan swoich uczuć, kiedy, 
już po wyczerpaniu wszelkich środków walki, musicie w danej 
sytuacji przyjąć nieuniknioną klęskę, gdy naraz coś niespodziewa
nego, marzeniami nawet nie objętego wybawia was z obieży. To 
się ze mną właśnie stało. Już w gmachu teatru kierowałem się 

ku wyjściu, gdy ktoś - wstydzę się niewdzięczny, że nie pamiętam kto

proponuje mi miejsce w swojej loży. 
Jestem tedy na przedstawieniu!!! 
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Podniecające przejścia podniosły mi gorączkę; przypuszczam, że 
do jakichś 40°. Nieraz sobie potem zadawałem pytanie, czy ta 
okoliczność nie tworzyła u n i s o n a z dziełem? Czy ni~ lepiej 
się ono we mnie dzięki tej wysokiej temperaturze zaszczepiło? 

Wiedziałem, że mam dla Głosu pisać o WESELU - i działo się 
we mnie tak, iż na jednej i tej samej płycie percepcji, jedno na 
drugim zapisywało si.ę: 1) uchwycenie wrażenia i 2) doraźne for
mułowanie sobie, jak ja to oddam w artykule. Próbowałem wy
elimino.wać pracę wtórną, nie dawała się usunąć z mózgu. Całym 
sobą czułem, co tracę z bezpośredniego odczucia i już w pierwszym 
antrakcie przekiąłem po prostu zawód recenzenta. Jeżeli potem, 
zwłaszcza w latach dojrzalszych, niechętnie imałem się krytyk 
tE::atralnych - a tak było - to, zdaję sobie z tego sprawę: tkwił we 
mnie uraz wyniesiony z prapremiery WESELA. 

Od tych prywatnych przeżyć ważniejsze tu dla nas: jak grano 
to pierwsze w Polsce przedstawienie WESELA? Tu oczywiście 
powstaje duża trudność: trzeba mi się dziś otrząsnąć z sądów nie
dojrzałego młodziana i zapamiętane momenty postawić przed 
dzisiejsze swe oczy. 

Z obiektywnych danych, co należy zanotować: 

Rolę Stańczyka na życzenie Wyspiańskiego grał Kazimierz Ka
miński. Takiego więc, jakim mógł być ten świetny realista, ży
czył sobie Stańczyka mieć. Zawiódł autora Kamiński, czy nie? 
Musimy się tu zatrzymać nieco, by się rozeznać w możliwościach 
artystycznych odtwórcy. Stańczyk jest rolą głęboką uczuciową -
Kamiński wówczas celował w oddawaniu natur zimnych. Następnie, 
Stańczyk domaga się malowania postaci mocnymi płatami barw -
jego wykonawca do perfekcji miał zaś doprowadzoną technikę 
„suchej igły". Ale nawet z tymi zastrzeżeniami była to kreacja 
mistrza: sala słuchała go z zapartym tchem i niepowstrzymana 
burza oklasków zrywała się, gdy schodził ze sceny, gdy mówiąc: 
Ną wesele! na wesele! Stań na czele!! - unosił się w górę ramio
nami i całym korpusem: jakby za chwilę miał odlecieć wzwyż, 

skąd tu przybył. 
Panną młodą była niewieścia gwiazda ówczesnej trupy Kotar

binskiego - Wanda Siemaszkowa, słynna Młynarka z ZACZA
ROWANEGO KOŁA, Julka z SIECI, Maria z WARSZAWIANKI, 
heroina jedna z pierwszych w Polsce. Rzecz jasna, że grała zna-

--==--=-== = =-=-=-=--= - - --- -- -------- ----

Kazimierz Kamiński w roli Stańczyka 
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komicie, tylko brakło jej tego dziewczęcego czaru, który w WE
SELE spłynął z modela, z Jagusi Mikołajczykówny. 

- N o tak, no oczywiście, że tak - aprobował „ataman" Jan 

Stanisławski, by tuż uzupełnić: - tylko że na tym weselu pan młody 
żeni się niewątpliwie ... z wdową. 

Inne ważne role odtwarzali: Kotarbiński, Sobiesław, Sosnowski, 
Mielewski, Knake-Zawadzki, Sulima. 

Kotarbiński lubił chłopskie role i w Czepcu wyszedł obronną 
ręką, nawet pamięciowo, co było dlań wypadkiem rzadkim. 

Sobiesław, ciągle jeszcze wówczas „lekki amant", dobry uczeń. 
starej koźmianowskiej szkoły, na tekst WESELA patrzył jak na 
„wierszowane maj aczenie", ale śliczną · dykcją, na wskróś polskim 
gestem i umiejętnością mówienia wiersza, estradowym niejako 
trybem, lecz w niesfałszowanym tonie zaznaczył Gospodarza. 

Sosnowski był sugestywnym tragikiem, ale jego mocarna sta
tura i żelazny głos niefortunną dawały oprawę neurasteniom, 
sceptyzmom i rozdarciom duchowym salonowca-dziennikarza. 

Mielewski, późniejszy nieporównany Konrad z DZIADÓW, nie
koniecznie się dobrze czuł w chłopskiej skórze Jaśka, ale szcze
rością przerażenia w finale sztuki niemało się przyczynił do suk
cesu. 

Rachela - Sulimy, zrobiła furorę nie tylko grą, ile fascynującą 
aparycją. („Bogiń w naszym teatrze jak naprał" - dawał wówczas świadectw• 
prawdziwe, dobry znawca tej rzeczy, Sobiesław) . 

Wernyhorę powierzono· Knake-Zav.radzkiemu; był to aktor o takich 
obdarowaniach, o jakich roją kandydaci na Wojewodę (w MAZEPIE) 

na Makbeta, Patrucchia. Wzrost, uroda, głos, spojrzenie - wszyst
ko niemal w idealnym maksimum; uśmiechnął się w komedii 
i jaśniej się na scenie robiło, jęknął z bólu w dramacie - prawie 
że prawdziwe to było. Niebywały temperament, no i ... no i re
kordowa niechęć do pracy artystycznej. W Wernyhorze nawet nie 
próbował dokopywać się do sensu roli, ale jakiś demiurg pod
szeptywał mu dość trafne akcenty. 

Zamaszyście spisywał się w Kasprze - Zelwerowicz, wówczae: 
początkujący, od pierwszej roli jednak sprawiający wrażenie go
towego aktora. 

Upiora grał - i to urzekająco - Puchalski. 
Marysią była Leta Walewska. Resztę ról, poza np. Radczynią, 

obsadzono bądź młodzieżą, bądź aktorami pomocniczymi. 
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Andrzej Mielewski w roli Jaśka 
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Ale suma? Ogólna suma wrażeń? 
Widywało się potem znacznie wnikliwsze, bardziej przeanali

zowane przedstawienia, a następna zaraz po krakowskiej, lwowska 
premiera przyniosła tęższą obsadę, lecz ten pionierski z dn. 16. III. 
1901 roku spektakl, nie ma powodu wstydzić się przed historią 
teatru. Przy niewątpliwych omyłkach i usterkach, nie garściami 
jednak wyrywano z utworu puch poezji, co w reprezentacji WE
SELA jest sprawą znacznej wagi. Zdołano zachować muzykę myśli 
Wyspiańskiego. Nie kusząc się o plastykę postaci, lecz tylko po
dając do wiadomości tekst artystycznie umodelowany, narzucono 
sali widzów przekonanie o niecodziennym wydarzeniu w poezji 
polskiej. 

--~--------------

A teraz o dalszych losach WESELA. 
Jeżeli już niedzielny nadkomplet mile zdziwił dyrekcję, to do 

osłupiającego zdumienia doprowadził ją trzeci - bodaj wtorkowy -

·wieczór: znowu pełno? Tego doprawdy nie pamiętano. Następne 
przedstawienie znowu niemal komplet. 

A tymczasem napływały recenzje. Przy poprzednich sztukach 
Wyspiańskiego recenzje niewiele się podnosiły ponad temperaturę 
umiarkowanego uznania, a pamiętną była druzgocąca krytyka 
WARSZAWIANKI spod pióra Kazimierza Bartoszewicza. Teraz -
poza drobnymi wyjątkami - powiało entuzjazmem. Ton ten wy
czuto zwłaszcza w recenzjach Rudolfa Starzewskiego. Admiracja 
krytyka znalazła wyraz nie tyle w superlatywach, ile w nadaniu 
niezwykłej wagi omawianemu zagadnieniu: Czas zazwyczaj danej 
premierze poświęcał jeden - krótszy czy dłuższy - felieton. Do 
arcyrzadkich wydarzeń należały dwa odcinki jakiejś sztuce poświę
cone - tu stało się, że recenzent wiódł swoje rozważania przez 
cztery bodaj numery i utrzymywał je w tonie tej pokłonnej po
wagi, jakiej się użycza tylko arcydziełom. Nie wiem, jakby mi się 
dziś przedstawiło to obszerne studium, ale pamiętam, że wówczas 
czytaliśmy je doznając olśnienia. 

W tle zaś tych recenzyj przyczaiła się dość groźnai dla Starzew-
skiego sprawa: 

Pamiętamy - w drugim akcie WESELA - postać Hetmana. 
Nazwany jest po nazv.risku: Branicki. Ksawery Branicki! Pamię
tamy, jak w utworze jest przedstawiony. Sprzedawczyk, jurgieltnik, 
pychą magnacką rozsadzony nikczemnik. Gdy prof. Stanisław Tar-
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no"':'ski siedział w loży na jednym z pierwszych przedstawień, w po
łowie sceny Hetmana wstał i ostentacyjnie wyi:;zedł z teatru. 
I zrozumiałe: pod pręgierz narodowy postawiono tu przecie ro
dzonego pradziadka pani Stanisławowej Tarnowskiej, z domu Bra
nickiej. Musimyi sobie teraz zdać sprawę, czym był prof. Tarnowski 
dla. Czasu, a więc pośrednio i dla Starzewskiego. To, że był akcjo
nariuszem tego dziennika, to już było okolicznością niemało ważną, 
ale poza tym był on jednym z matadorów stronnictwa stańczy
kowskiego, ~tórego Czas był oficjalnym organem - a jako uczony, 
profesor, wielokrotny rektor, prezes Akademii Umiejętności, wszę
dzie miał zwielokrotnione wpływy, podparte nieskazitelnym cha
rakterem. WESELE poruszyło go wskroś 1

). 

O tym wszystkim wiedział Starzewski, nie mógł nie brać pod 
rozwagę, że pochwalne recenzje W.ESELA nie pójdą w smak eks
celencji - niewątpliwie przypuszczał, że się Tarnowskiemu naraża, 
że jeżeli nie sam Tarnowski, to obóz Tarnowskiego uprzykrzy 
mu dalszą pracę w Czasie. Żadne z tych względów nie powstrzy
mały młodego krytyka w wypowiedzeniu prawdy artystycznej. 

Hetman z WESELA już z początkiem następnego tygodnia 
zaczął szukać odwetu na sztuce. Trudno przypuścić, by sam Tar
nowski miał udział we wszczętej przeciwko WESELU akcji na
tomiast dawało się wyśledzić, że akcję, nawet atak na WESELE 
podjęła socjeta, którąśmy przed chwilą nazwali obozem Tar
nowskiego. Ktoż do tego obozu należał? Rodzina, najbliżsi przyja
ciele, zespół Przeglądu Polskiego, dewotki z salonu na Szlaku 2

) -

cały w ogóle towarzyski układ planetarny, krążący wokół słońca, 
jakim dla nich był złotousty historyk literatury polskiej. Zawrzało 
w tych kruchtach kultury i polityki, wszczął się - zresztą niez-

. 1. Tarnowski i prze~ W~SELEM kr~ywym o}dem patrzał na Wyspiańskiego -
i vice versa. Tarnowski me mógł zmeść zawiłości i niejasności poezji autora 
WARSZA':\7IANKI. An~ypatia Wyspiańskiego wypływała: 1) z modnego nieuznawania 
Tarnowsk~ego w obozie Młodej Polski, 2) z indywidualnej awersji do poglądów 
Tarno.wskiego, 3) z zapiekłej nienawiści do arystokracji. 

Nie wycho_dz_i ~i z pami~ci taka scenka: w kawiarni Szmida na Plantach 
zasta_ł_em Wyspianskieg? czytaJącego w Czasie jakąś świeżo wygłoszoną z jakiejś 
okazJi mowę Tarnowskiego. Skończył czytać, odłożył gazetę i zwrócił się do mnie: 

- Tarnowski powinien co dzień gdzieś mowę wygłosić. 
- A to dlaczego? 
- Bo RO ~ygodniu już stanąłby przed słuchaczami i wyznał: nic już w żad-

nej ma teru me . ms~ d? powiedzenia, powiedziałem wszystko, co wiedziałem 
a nawet „znacznie więceJ". ' 

M~m wrażenie, że po trochu „na cześć" Tarnowskiego Hetman z WESEL~~ 
w takie czarne przyodział się barwy. 
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earny - ruch, presja, by sztukę zdjąć z afisza. Do tego magazynu 
figur gipsowych dołączyła się- niezupełnie otwarcie- bystrzejsza 
część Końskiego Kasyna 3

). Bystrzejsi clubmani tyle z WESELA 
zrozumieć mogli, że pod pręgierz w sztuce postawiona wegeta
tywność inteligencji polskiej, satyrą wysmagana intelektualna od
miana polskiej obłomowszczyzny - oskarża w ostatniej instancji 
szlachetczyznę, jako macierz, z której się wywiedli i ci dzienni
karze, i ci poeci, i ci gospodarze, cały ten świat, całe to„. 

raz do koła, raz do koła„. 
- a ani kroku naprzód 

- które nam WESELE pokazuje w swym przerażającym ,finale. 
Rzecz jasna, że posiać księdza w sztuce nie mogła dla WESELA 

dobrze usposobić kleru. 
Oto mamy składowe części pospolitego ruszenia, które skrytą czy 

jawną niechęcią powitało nowy utwór autora WESELA. 
Z tych samych dokładnie powodów za WESELEM opowiedziała 

się lewica społeczeństwa krakowskiego. Na czele akcji „prowesel
nej'' stanął sam Daszyński. Tu mi się znowu podsuwa wspomnienie 
osobiste: było to już w drugim tygodniu grania sztuki; na Plan
tach - w pobliżu placu Szczepańskiego - spotkałem Daszyńskiego; 
przystanęliśmy krakowskim zwyczajem na tzw. „co słychać?" 

- Konserwa chce utłuc WESELE; mam zupełnie pewne dane 
że chcą na delegacie 4

) wymusić zakaz dalszego wystawiania -
oczywiście nie dopuścimy do tego. Aż do interpelacji w Radzie 
Państwa włącznie - walczyć będziemy o prawo dla WESELA. 
Przed godziną oznajmiłem Kotarbińskiemu, że szpalty Naprzodu. 
oddaję do dyspozycji w sprawie propagandy sztuki. 

Mam Daszyńskiego w oczach, gdy to głosił - zawsze raczej gło
sił, niż mówił ~ słyszę nabrzmiałe pasją jego słowa. Tak jest: pasją, 
ani trochę mniej. I można powiedzieć, że cały natychmiast po 
premierze podjęty w społeczeństwie spór o WESELE toczył się 
na falach pasji: nie dyskusji, nie argumentów, lecz namiętności. 
Ludzie sobie skakali do oczu - o poszczególne rymy nawet. 

Proszę sobie teraz rozważyć: do najzagorzalszych apologetów 

- . 2) Stanisław Tarnowski miał swój pałacyk przy ul. Szlak w Krakowie; o domu 
Tarnowskich, o ich salonie, o gustach i umysłowości tego domu mówiło się w Kra-
kowie po prostu: „Szlak", „na Szlaku", „a la Szlak" etc. . 

:3) Końskim Kasynem na?ywano klub arystokratyczny przy ulicy Wolskiej 
w Krakowie (dziś ul. Manifestu Lipcowego). 

4) Delegatem, tj. delegatem namiestnictwa (galicyjskiego), nazywano starostę
krakowskiego. 
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Lucjan Rydel z żoną 

~--- -
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WESELA należeli - wódz socjalistów galicyjskich i w~~ółredak_tor 
dziennika ... konserwatywnego. Tak samo tu i tam z?alezc b~ 1?;ozna 
zaciętych wrogów dzieła. Linia podziału na „~a" i ,_,przeCiw szła 
pionowo przez każdy obóz, każde zgrupowanie, kazdą konfrater
nię, rodzinę ... 

Konsekwentniejszy podział na orientację śledzić się dało w ka
tegoriach geograficznych: „proweselnym" okazał_ się przede wszy~t
kim Kraków. Warszawa raczej dziwowała się - negatywnie. 

Adam Grzymała-Siedlecki 

Fragment wspomnień opublikowanyi;:h w 1953 r. w „Pamiętniku Teatralnym". 

16 

IRE A PANNENKOWA 

PR B EM.- KT -A 

E ELE 

k t 1-

· , sz.' . " ob c wo·ny 

17 



c zonych, inaczej w patyki Chochoła. Dnieje„." (Ku rier w~rszauis ki, s. 111. 

m 5>. LU Autor przeoczył, że - ~ ern ju? mówić symbolami - w WESE 
właśnie pod koniec „dnieje" i że właśnie wtedy ~jawia .się C~ochoł 
i następuje dramat. Ale bo też autor, wraz z tylu m~ym1.' z~aJdowal 
się wówczas w fazie wstępnej - natężonego oczekiwania i nadsłu-
chiwania...- cudu: obyż to Archanioł byl!„. . . 

WESELE to satyra nie tylko na to, co było , ale l - n a pods tawie 

tego co było - przewidzenie i ostrzeżenie, co być może , co pr~~~dopo
dobnie będzie. Bo przecież nie tylko to ważne że po dł~g1~J nocy 
nadchodzi dzień, ale to nade wszystko, co się w tym dni:1 i z te~o 
dnia wyłoni. Można go zmarnować, przespać albo przehulac przet~n
czyć: raz dokoła, raz dokoła„. Mało kto wtedy to rozumiał. Przewazał 
optymizm. . . . . . 

p
0 

wznowieniu WESELA w róku 1922 Wacław Grubmsk1 pisze. 
Do niedawna był to dramat o podłożu politycznym, był to poe

ma~ chłoszczący społeczeństwo polskie rózgami symbolów za s?m
nambuliczną i kołowatą niezdolność do czynu. Lecz ?d. premiery 
WESELA dużo się w Polsce zmieniło. Zagrzmiał złoty rog i chochoła 
spraliśmy ... przezwyciężyliśmy bezwład, umiemy dawać sobie radę 
w twardej rzeczywistości" . (W moim k c·nJesjona le , 1925, ~tr. 33-:--34) . 

Dziś już wiadomo, że istotny bezwład spo~e~zny i _poh~yczn~ _na
rodu w dwudziestoleciu nie został przezwyc1ęzony, ze me dahsmy 
sobie rady w „twardej rzeczywistoś~i". A to znaczy, że jednak zgu-
biono „złoty róg", że zatriumfował znowu Chochoł. . . 

A jeśli tego ludzie ówcześni tak często nie dostrzegali i me po~-
mowali, to właśnie dlatego, że podobnie jak w WESELU obracali ~1ę 
w błędnym kole powszedniości, jak zahypnotyzowani, pod usypia-
jącą, jednostajną melodi.ę nowego Chochoła. 

Ale - także niezależnie od sprawy aktua111ości - WESELE zachowa 
z awsze swoją wartość i znaczenie dlatego, że jest arcydzi~łem. Pod 
tym kątem widzenia ujął spór o aktualność WESELA Stanisław Do-

brzycki, gdy w roku 1924 pisał: , . 
W WESELU Wyspiański dał tak świetny przekroJ duszy pol-

ski~j w pewnej epoce, a równocześnie w jej najgłębszych wła~ciw~
ściach tak znakomicie - aby uży ć jego własnego określenia - u3awnił 
zmysl~m widzów: światu i duchowi ·wieku, postać_ ich ~ pi_ętno, że to 
dziełu jego zapewnia trwałość niezależną od ,:mian, Jakie tymcz_a~ 
sem zaszły i zajść mogą w sytuacji narodu . (Przedmowa do ks1ązk1 

literatki chorwackiej z. Markowic: Pojęcie dramatu u Wyspiańskiego). 
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II 

SPOŁECZNY ASPEKT >~WESELA« 

Gdy w dwudziestoleciu poza problemem aktualności intereso
_vano się ~łó:Vnie stroną formalną WESELA, jej inscenizacją -
.iasełka czy me Jasełka ? - zJ·awy <:enne czy n1·e senne? to d · · · 1 . . . . · - · - w zies1ęc10 e-

.cm Polski LudoweJ, o ile WESELEM się zajmowano to raczej ze 
względ~ na jeg? ~reść, w szczególności jego aspekt społeczny. 

W p1er~szeJ Jednak fazie dziesięciolecia cechowała młodą kry
ty kę marksistowską zrozumiała skądinąd podejrzliwość w stosunku 
-do wsz~l~ich tz~., b~rżuazyjnych reliktów, do których próbowano 
\ tłoczyc i ~ysp1ansk1ego. Było to jedno z większych nieporozumień 
w krytyce h teracko-społecznej. 

Obecnie, pod koniec dziesięciolecia, nastąpił zdecydowany zwrot 
na korzyść Wyspiańskiego i jego dzieła. Jednak: teatr wstąpił 
wp~awdzie na właściwą drogę, ale niekiedy zdaje się ją gubić i zba
.czac - albo zapędza się za daleko, np. w nazbyt prostolinijnej kon
.cepcji K. Puzyny. 

.co już dziś uważać można za najogólniej wyjaśnione i ustalone, 
to ze: 

WESELE ?ie jes_t, j~k to ~rzez. jakiś czas suponowano, propagan
~ą chłopomanstwa i SOJUSZU mtehgencji burżuazyjnej z chłopstwem 

o(1 to z bog~tym ch~opstw:m!), ale wręcz przeciwnie _ jest satyrą na 
~hło~omanstwo 1 na owczesne próby zbliżenia się i współdziałania 
mtehgencko-chłopskiego które w WESELU ł , · · d · . , w asn1e nie z aJą 

.egzammu i kończą się klęską. 
„ Wys~iański_ więc ~od względem polityczno-społecznym nie był _ 

. Ja k to m1ę~zy ~1erszam1 WESELA doczytywano się - reakcjonistą na usłu
?a~h kapitalistycznego świata, lecz - przeciwnie - w WESELU 
.swiat ten atakował. 
. T.ak samo, gdy chod-zi o sztukę - w szczególności literaturę - nie 
_ nalezał. na podstawie tekstu. WESELA sądząc, do „Młodej Polski", z jej 
dek~dentyzm.em, modernizmem, nastrojami itd., ale w WESELU 
_z. wielką pasJą zwalcz~ł ten. kierunek wraz z jego hasłem przewod
mm „sztuka ~la sztuki . Narnwałtowniej, obok stańczyków, zwalcza 
-w ~ESELU i?telige,nc~ę burżuazyjną, zarówno tę giętką jej elitę 
polityczną, _ktora ~oz~i swoj~ i talenty oddaje na usługi możnych 

.s_fer reakcy]nych, Jak ,i tę oboJętną i neutralną politycznie elitę lite
rncko-artystyczną , ktora od rzeczywistości sie odwraca i - umywa 
_ręce. · 

----- - - -- -- ---=---=---==-
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e rzypuś<· y nawet że Czepi c j st kulakiem . Wówcz s, gdv-
Y Gospodarz c cidl z nim jako takim sojusz polityczny zawierać, 

to z ni by si prz de w · y tkim po zniknięciu Y rnyhot y porozu
mial, jemu by r' z ł złoty róg 'I'vmczasem w1 ~cza go parob 1wi 
Jaśkowi. zepi c o yi • co zaszło. owiadt1j si znaczni pózni J, 
p kątnie i p1z:pa k wo1 od parobków G podan~a. Do · ri u·e 
później n1ż Dz1 i ni jedna b:lba - że już cała wie · 
~Tt dy 'Oła Z pC'ISj ą: 

Czy :a spa l gdzie m ja by l! 

A Dziad na to - dos · zucl wal : 

. „ 111 się nie ro.::urniewa, 
i 11a nic r oz·ni wa nasza. 
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Błażej Czepiec z żoną - r. 1900 

Na co Poeta: 
No pewnie, my do Sasa, wy do lasa. 

Tych zgrzytów nie brak zresztą przez cały ciąg sztuki. . 
Wśród gości z miasta - - tym, który głównie reprezentuje poli

tykę, nie tyle burżuazji, ile panującej wtedy jeszcze w Ga~icji _klasy 
feudałów i stańczyków, był pozostający na jej usługach Dzienrukarz. 
Już też na początku podaje Wyspiański dialog Dziennikarza z Czep
cem, wprowadzający od razu in medias res zagadnienia. Pierwsze 
słowa, jakie padają w WESELU, to zapytanie Czepca: 

Cóż tam, panie, w polityce? ... 
Gdy Dziennikarz zbywa go niechętnie, lekceważąco - że polityki 

ma dość, po uszy, dzień cały - Czepiec spokojnie zauważa: 
... A i my tu cy tomy gazety 
i syćko wiemy. 

22 

Na to z ust przedstawiciela inteligencji i klasy panującej pada 
pytanie: A po co? - Sami się do światu garniemy - odpowiada 
Czepiec. Wtedy Dziennikarz składa swoje słynne oświadczenie: 

Ja myślę, że na waszej parafii 
świat dla was a.ż dosyć szeroki. 

I pot m, jeszcze wyraźniej: 

Niech na całym, świecie wojna, 
byle polska wieś zaciszna, 
byle polska wieś spokojna. 

Słowa te -- .iak tyle innych zwrntów z WESELA - weszły w przysłowie_ 
Ale przysłowie w sensie demaskującym ich sielankową, „kochanow
ską" formę, pod którą kryje się teraz nowoczesna, nie sielankowa 
wcale, klasowa treść. Bo co znaczy ta ,.myśl" i to pragnienie? Zna
czy, że choćby wszystkie ujarzmione ludy świata walczyły o wol
ność i niEpodległość (mowa w tym dialogu o powstaniu chińskich bokserów) . 

.] an l\'likołaj<.:zyk (.Jasiek) z żoną 

r. 1955 
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lud polski niech się nie rusza. Mogłaby się ujawnić jego ukryta do
tąd siła a to nie dla wszystkich byłoby pożądane ... 

Czepiec to doskonale rozumie i wygarnia prosto z mostu: 
Pon się b oj ą we wsi ruchu ... 

.. . Z takich, jak my, był Głowacki. 
I kończy zdaniem które także stało się przysłowiowe: 

A, jak myślę, ze panowie 
duza by juz mogli mieć, 
ino oni nie chcom chcieć! 

To du z a - to, oczywiście, niepodległość, o której tyle si ę-

prawiło i jakoby pragnęło się • jej nade wszystko. Ale stawało si ę_ 

coraz jaśniejsze, że bez ludu jej się nie zdobędzie, ani - zdobyw
szy - jej się nie utrzyma. Lecz udział ludu oznacza także wyzwo-
lenie społeczne, więc już oni tego nie chcą, nawet nie chcorn 
chcieć. 

Tak Wyspiański od razu na wstępie ukazuje otwarty ciągle „rów 
i przedział" klasowy. Jaki tam mógł być sojusz polityczny z ludem. 
skoro nie chce się z nim w ogóle gadać o polityce, skoro w imi~ 
własnego interesu klasowego chce się go utrzymać w błogiej igno-
rancji, w deskami od świata zabitym partykularzu. Niech licho 
śpi, po co je budzić. 

Inni gośc:ie z miasta przeważnie bardzo niewiele mają wspólnego
z polityką i ze w~ią. Radczyni Pie jest w stanie paru zdań do rzeczy 
wymienić z Kliminą, tak różne są ich światy, przy czym wyższość 
Kliminy pod względem szczerości , prostoty i zdrowego rozsądku 

bije w oczy. Raz tylko w rozmowie z Kliminą wypowiada się Rad
czyni otwarcie i zdecydowanie, wówczas gdy stwierdza, że ich drogi 
życiowe są zupełnie rozbieżne: 

Wyście sobie, a my sobie. 
Każden sobie rzepkę skrobie. 

Także Poeta - dogaduje się wcale nieźle z Rachelą, zgrywającą 
się - nie bez nutki szczerości zresztą - na Egerię „Młodej Polski" - 
ale nie znajduje wspólnego języka z Czepcem i innymi chłopamL 

Chłopomaństwo Pana Młodego jest raczej osobistą kwestią bar-
dziej higienicznego trybu życia i niemal że - garderoby: 

... chadzam boso, z gołą glowq; 
pod spód więcej nic nie wdziewam, 
od razu się lepiej miewam. 
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S. Wyspiański -- Portret Haneczki Rydlówny 
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S. Wyspiański - Portret Włodzimierza Tetmajera 
rys. węglem - 1899 r. 

... taki rok czterdziesty szósty -
~- mówi Gospodarz do Pana Młodego -

przecież to chłop polski także. 

PAN MŁODY 
Znam to tylko z opowiadań„. 
. „Patrzę się na chłopów dziś 

GOSPODARZ 
To, co było, może przyjść - - -

Wyspiański doskonale zdaje sobie sprawę ze słabost~k , . brakó:V 
i politycznych złudzeń Gospodarza, toteż traktuje go mek1edy me 
bez lekkiej ironii i humoru. ale - dla jego szczerości i powszednie.i przy

n ajmniej konsekwencji żyC'10wej z pewną pobłażliwą sympatią . 

30 

tąd przez jego to usta atakuje gwałtownie zgromadzoną na weselu 
elitę ówczesnej inteligencji politycznej i literackiej. Przedtem jeszcze 
-- v tym samym n akcie - przez usta historycznego Matejkowskiego 
Stańczyka oskarża stańczyków w osobie Dziennikarza, jako publicz
nego rzecznika ich polityki . 

Kiedy Dziennikarz roztacza przed Stańczykiem charakterystyczną 
dla stańczyków patriotyczno-pesymistyczną frazeologię o błędach 
przeszłości i smutkach teraźniejszości, Stańczyk przerywa tę „liry
kEi" z brutalnym realizmem: 

Acan się zalewa łzami, 
duszę krwawi, serce krwawi; 
ale znać z Acana mowy, 
że jest - tak - przeciętnie zdrowy; 
jutro humor się naprawi. 

I nie bez zdumienia odnajduje w nim rysy, dobrze mu znane 
:sprzed trzystu lat: 

Asan prawi 
jako na.1walniejsi gębacze, 
odrośl od tych sarnych pni 
z moich dni. 

Ury,va wreszcie ten dyskurs gwałtowną, szyderczą inwektywą, rzu
cając .. partnerowi' swoją laskę błazeńską, jako j em u właściwie 

i prawdziwie należną oznakę. 
Sztuka, która swoich zadań życiowych nie spełnia, a zwłaszcza 

,gdy świadomie, zasadniczo odcina się od rzeczywistości, bodajże 

nie jest prawdziwą sztuką. Stąd ów uzupełniający drugi cios, wy
mierzony przez Wyspiańskiego w ówczesną „Młodą Polskę" z jej 
hasłem: „sztuka dla sztuki". 

Gospodarz po wizji Wernyhory jest głęboko wstrząśnięty . Z per
spektywy tej „chwili osobliwej", z dystansu, jaki mu daje, widzi 
małość i szarość otaczającej go rzeczywistości, fałszywość gestów 
i frazesów w polityce i sztuce, ciągle, jak dawniej, trwającą prze
paść między hucznym i wystawnym życiem rządzącej mniejszości 

a haniebnym zacofaniem gospodarczym kraju, między nędzą i ciem
notą mas najszerszych a tą „ elitą", której przedstawiciele zjechali 
do Bronowic w poszukiwaniu nowych nastrojów i „dreszczów": 

Snuło się to jak gorączka„. 

-- ------
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„. luLk , szop ku, podł mc1. ·ki, 
fai bowa1ty ctlsz l 1 „-11 · 
·n gdy , pdzieś trm ęg' e pys/ i 
; do szabli, i dom· k" 
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cl isiaj nie met na ·o czekac. 
Nai:.trój? mewie ot nas roj : 
u pysk i: um n6wie li (> ~ moj~. 

Plujr.) 

lat kilkudziesięciu, nam już gorszych rzeczy, bardziej bolesnych, 
bardziej policzkujących nikt chyba nie powie". (Słowo Potskłe, Lwów 
1901, Nr 77 z 19. III.). 

Istotnie: po wielkich romantykach aż do naszych czasów nie było 
poety polskiego, który by tak głęboko i krytycznie wkroczył we 
współczesną sobie rzeczywistość i - co więcej - tak na niej zawa
żył. Publicznie, ze sceny, zdemaskował i podciął autorytet rządów 
stańczykowskich w Galicji. Wykazał zarazem powierzchowność mod
nych wtedy prób politycznego zbliżenia inteligencko-chłopskiego, 
które też - przy niedojrzałości politycznej stron obu - podminowane 
konfliktami klasowymi, kończy się w WESELU fiaskiem. 

W zwierciadle swojej satyry ukazał również poeta swoim współ
czesnym ich burżuazyjną obyczajowoś~, marność i płaskość ich pow
szedniej egzystencji, bezsilność marzeń i pragnień wyrwania się z jej 
ram i kajdan, jałowość dyskusji i zataw towarzyskich z typowymi 
dla epoki salonowymi flirtami włącznie. 

III. 

CHOCHOŁ I ZŁOTY RÓG 

Pogromca literatury symboliczno-nastrojowej - szyderca, na
trząsający się z przerzucania odpowiedzialności człowieka za jego 
winy na Los, na Fatum (Fata pędzą. pędzą Fata.„), Wyspiański sam -
mógłby tu ktoś zauważyć - był przecież mistrzem w oddawaniu nastro
jów i tworzeniu symboli, sam też w utworach swoich nierzadko po
wołuje się na czynnik Losu. Więc sprzeczność? Pozorna tylko: po
jęcia te są dwuznaczne. 

Co innego nastroje, które, jako cel sam w sobie, przeważnie 

sztucznie wytwarzane, mają wypełniać życie twórców i konsumen
tów tej dekadenckiej kul tury ze schyłku XIX wieku - a co innego, 
jako jeden z elementów rzeczywistości, powstający pod wpływem 
np. krajobrazu, zjawisk przyrody w ogóle, muzyki, zdarzeń rado
snych czy smutnych itd. Tym naturalnym okolicznościowym nastro
jom człowiek poddaje się lub je przezwycięża, to zależy od nastroju 
i człowieka. 

Tak samo - co innego jest symbol, pojęty jako tajemniczy, rze
komy klucz do istoty i zagadek bytu (symboliśc( XIX wieku), a co inne
go - jako jeden ze środków uplastyczniania rzeczywistości czy 
choćby łatwiejszego w jej sprawach porozumienia się. · N. p. Ariel 
i Kaliban, jako symboliczna personifikacja pewnych pierwiastków 
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· · " 'ako godło natury ludzkiej, przejrzysty symbol „młot I ~e:p J 
Z . zku Radzieckiego gołąb - stary symbol po OJU. 

Wlą . LOS ~ensie antycznym (Ananke, Fatum), to nadprzy· 
Wreszcie w . . . d woli ludzkiej nie-

rodzona moc stanowiąca o zycm ludzkm~, ~ o . , k. w swoich 

zależna: w konsekwencjitwprow~~~ ~J~~f~e s~~~fois~~~oiwocześnie, 
utworach na tematy an yczne. . . . nam 
. k . fatalny" tJ·. niezależny od nas, a m e sprzyJaJący . 
Ja o pewien „ ' , . t . wskutek tego pewien 
zbieg okoliczności czy wypa~k?w I ~ows a)~C~ d a wola ludzka 

m en t b e z w ł a d n o s c i, ktoremu swia om . 
m o - dz" może lecz w praktyce nie zawsze umie i zdoła, przeciw
w zasa ie ' .. , Tak w utworach o tematyce nowo-
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Dramat inteligencji, przedstawiony w WESELU, tkwi w · tym, 
że cechującej ją pustki duchowej w~nić- ł- z kieratu powszedniości 
wydobyć się nie jest w stanie. Chłopi wprawdzie na „pustkę" i „na
stroje" nie chorują, ale w swoich kieratach też w kółko krążą, bez 
organizacji, bez przywództwa, bez j asnej drogi przed sobą. Jedni 
i drudzy okazują się niezdolni do przełamania momentu bezwład
ności i pokierowania wypadkami. Ten właśnie zasadniczy problem 
obrazują - Chochoł i złoty róg. 

Symbol złotego rogu oznacza pochwycenie odpowiedniego mo
mentu historycznego (chwila osobliwa) i hasło do walki aż do zwycię
stwa. Ale gdy ta wymarzona wielka szansa przychodzi i wszystko 
zależy już tylko od ludzi, ludzie ją marnują. Gospodarz, któremu 
złoty róg wręczył Wernyhora, daje go Jaśkowi - gest oznaczający 
jakby przekazanie roli przewodniej ludowi. Lecz ani Jasiek, który 
pokpił sprawę przez próżność, ani podpity w tym właśnie momencie 
zabijaka Czepiec do roli tej nie dorastają. Jednakże lud i teraz 
w wersji Wyspiańskiego góruje nad bierną zupełnie inteligencją: 
chłopi na pierwsze wezwanie poczęli się gromadzić, Czepiec momen
talnie oprzytomniał, a Gospodarz szybko i gładko wyzbywszy się 
złotego rogu, dawszy nadto upust swej patriotycznej pasji pod ko
niec II aktu, poszedł spać. I zasnął tak tęgo, że potem o wszystkim 
zapomniał .___ aż Czepiec na niego zakrzyczał: 

... tam ludzie się szamocą 
we wsi - tam się garną, kupią; 
może idą już - pon śpią!! 
Zaspane ślipia. 

A Poeta i Pan Młody w tej chwili właśnie zaczynają się zachwy
cać wschodem słońca, że rosa, że chmury, że „dnieje", na co Cze
piec huknął znów na Pana l\11odego: 

... Pon ino widzisz pchły, 
pchły, świecidła, rosę, ćmy, 
a nie chcesz znać, co som my: 
że w nas dnieje ... 

I znamiennie zagroził: 

„Panowie, jakeście som, 
jeśli nie pójdziecie z nami, 
to my na was i z kosami ... 
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Tymczasem przepadł złoty róg: moment przeminął. N a prozno 
już teraz rozmarzeni, zasłuchani, w bezruchu zastygli czekają na cud. 
Zamiast wizji Archanioła i dźwięku złotego rogu - z mroku wy
nurza się swojski, dobrze znany słomiany Chochoł i „wgramoliwszy 
się" na skrzynię, zaczyna im grać swojską, dobrze znaną, wciąż tę 
samą, skoczno-melodyjną ludową melodię, pociągającą i usypiającą 
zarazem - przygadując: 

.„tęgo gram, tęgo gram: 
będą tańczyć cały rok. 

A gdy już tańczy cała szopka, Chochoł w takt przyśpiewuje: 
Miałeś, chamie, złoty róg ... 

Chochoł, „Martwicą" nazwany w LEGENDZIE<1902), to symbol nie
zmiennie, wciąż tak samo działającej siły b e z w ł a d n o ś ci. Działa 
bowiem w życiu duchowym swoiste prawo bezwładności, analogiczne 
do tego, które rządzi światem fizycznym. Jak tam przyłożenie siły 
innej, tak tu wkroczenie świadomej woli ludzkiej może działanie 
siły bezwładności przezwyciężyć, tj. zmienić jego kierunek i nadać 
mu odpowiednie natężenie. Czyli człowiek m o ż e mniej lub więcej 
decydująco stanowić o losie swoim i zbiorowym. N a wielką histo
ryczną skalę dokonał takiego dzieła Lenin ukazując światu, jak się 
nie marnuje momentu, nie zatraca „złotego rogu". 

Takie jest drugie dno, czyli głębszy i ogólno-ludzki sens tego 
jedynego w swoim rodzaju „weselnego dramatu". 

IV. 
REALIZM I FANTASTYKA »WESELA« 

W WESELU, pobieżnie licząc, znajdujemy ponad setkę zdań, 
które weszły w przysłowie, co już świadczy o realiźmie utworu. 

Około połowy takich zwrotów przypada w WESELU na I akt, 
reszta dzieli się mniej więcej równomiernie pomiędzy dwa pozostałe 
akty. Najliczniej więc w obieg weszły, czyli najbardziej do umysłów 
trafiły, cięte aforyzmy z I aktu. Rzecz jasna: tu znalazła wyraz nade 
wszystko charakterystyka ówczesnego społeczeństwa jako tło 
i geneza konfliktu, jako swojego rodzaju komedia ludzka z ukrytym, 
zamaskowanym w niej - do czasu - dramatem, który w II akcie 
„wybuchnie", by w III znaleść tragiczne zakończenie: 

historia wesoła· ·- a ogromnie przez to smutna. 
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~rzy tak logicznej' artystycznie doskonal . k . . . . musiało rosnąć poprzez II akt . d eJ ?nstrukcJ~,· wrazeme 
akcie. Lecz co już w II k · az 0 ws_t~zą~aJącego finału w III 
tyle same zjawy ile - a cie_ wkwarło naJs1lmejsze wrażenie, to nie 
dwa om, . ' . . w zw1ąz u z demaskator~kim ich efektem -

ow10ne ~yzeJ akty oskarżenia, skierowane rzez o 
adresem obecneJ (i nieobecnej ... ) na sali i t r .. p p. et~ pod 
dotyczyły spraw tak be 1 d . . n e _ige~CJL Oskarzema te , . zwzg ę me z1emsk1ch 1 aktualn eh . k 
owczesna polityka sfer rządzących · , Y ' Ja były więc oba niewątpliwie realis:y~~c:.esna młodopolska sztuka -

Realistyczna jest sa f , . 
k 

. ma orma sw1etnych dialogów WESELA t 
trys aJących humorem sarkazmem t ' 

0 

się fantazją i uczuciem' to wybuch~ją~;~e~~entem, to mieniących 
bą, namiętnością. A z~wsze są proste . nb1ewdem, wzgardą, groź-. · · 1 swo o ne zawsze wysło 
wierne Jest charakterystyczne dla każdego , d . k . . -każdej oso by. ze sro ow1s , Jak i dla 

Na tak mistrzowsko nakreślonym tle ob cza. . . swoją tematykę społeczno-polityczną. y JOwym rozw1Ja poeta 

. Dz_iennnik~rz~ - jedną z czołowych postaci sztuki - rez 
tuJe, ~ako polityka, wraz z Czepcem od razu w 1-scenie I ktp . en-
stępme w 7 sceni kt II a u i na-. e a u (rozmowa ze Stańczykiem) Nie . k 
Jednak w toku akc·· ł b", . · om1esz a f . . . J1 _pog ę ic Jego charakterystyki. Praktyczną filo-
zo l~ zyc10wą Dz1enmkarza poznajemy w sc. 12 akt III d itęp1e szczerości zwierza się Radczyni kt, u dn, g y w przy-, ora go zaga ęła: 

Panowie macie tak wie le 
absorbującej pracy - a wesele 
zwabiło Pana. 

DZIENNIKARZ 
Rad jestem 

od głupstwa oderwać się eh wilę. 

RADCZYNI 
Pańska praca: rzecz serio 
a pan takim przekreśla ją' gestem ... 

DZIENNIKARZ 
... Rzeczy serio nie ma· 

wszystko jest prowizoryc~ne: 
przekonania, opinie, twierdzenia .. 



S. Wyspiański - Portret 
Rudolfa Starzewskiego 
rys. węglem - 1899 r. 

RADCZYNI 

Jednak prawda - ? 
DZIENNIKARZ 
Nawet Prawdy cienia!.„. 

RADCZYNI 
A to pan bywa wiele ? 

DZIENNIKARZ 
Tak z nudy. 

Człowiek się tak w młyn zamiele, 
że bywam, i bywam wiele: 
wist, partyjka, kolacyjka, 

~-~-================================ 
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bliscy, dalsi przyjaciele. 
Z biegiem lat, z biegiem dni 
ten umarł, tamtego brak; 
człowiek sobie marzy, śni, 
a z nudów przywdziewa frak - „. 

Trudno o portret bardziej realistyczny. Wybitny przedstawiciel 
inteligencji polskiej w służbie obozu konserwatywnego z końca 
XIX w. zapewnia, że rzeczy serio nie ma, że prawdy ani cienia, 
a przekonania są prowizoryczne. Toteż i życie jego, jałowe, nudne, 
monotonne, obraca się w kółko, jak gdyby już w takt Chocholej 
muzyki. 

A przecież zarazem zjawa wielkiego historycznego Stańczyka 

wyobraża, co się w duszy gra Dziennikarzowi, bardzo głęboko w jego 
duszy ukryte, ale gra. Ten intelektualista i esteta, ten w życiu pow
szednim znużony i znudzony cynik, zachowuje jednak w swej ima
ginacji, jako ideał, sugestywny obraz Matejkowskiego Stańczyka: 

pod błazeńską maską ukrytego mędrca o sercu świeżym, wrażli
wym i gorącym. Ale do ideału tego nie dorasta i nawet już nie 
usiłuje dorosnąć. Bezpośrednio po swojej wizji, poruszony, żali się 
przed przyjacielem: 

„.ot kaleka ja, ot ja kaleka.„ 

„.o Młodości, jakożeś daleka„. 

Och, w okropnej jestem poniewierce.„ 

„.więżą mnie konwenansowe szpangi: 
oto droga utarta do rangi, 
a ja gardzę, ja gardzę, ja plwam.„ 

„.i nie zdołam rozerwać obroży„. 

Nie zdoła. Toteż po chwilowym wstrząsie wnet powraca do zwy
kłego bezwładu, do jałowego życia swego z dnia na dzień: 

„.Wist, partyjka, kolacyjka„. 

Tyle na razie o realiźmie Wyspiańskiego i jego WESELA. Ale co 
począć ze zjawami aktu II? Z tą „metafizyką" i z tym „mętniac
twem"? 
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Zgodzić się przede wszystkim wypada, że nie zawsze wprowadze
nie do sztuki pierwiastka fantastycznego - to mętniactwo. Wystar
ezy powołać się na takie arcydzieła nowoczesnej już tylko i tylko 
aramatycznej literatury, jak HAMLET, FAUST czy DZIADY. 

Fantastyka WESELA o tyle jest inna - i o tyle bodaj bliższa realizmu - -

że zjawy aktu II nie mają, jak tam, bytu niezależnego od kon
kretnych, występujących w sztuce postaci, lecz są suponowaną ich 
niejako emanacją. Jest to oryginalny pomysł Wyspiańskiego, który 
zakiełkował w jego wyobraźni na kilka lat przed bronowickim we
selem. Mianowicie w roku 1895 w liście do Rydla pisze: 

Jaką byłoby rzeczą nową i niezmiernie pociągającą przedstawić 
„imaginacje" osób wprowadzonych jako główne figury i wykazac: 
atosunek tych imaginacji do rzeczywistości. 

A więc nie chodzi poecie o wprowadzenie do akcji dwóch świa
tów: naturalnego ludzkiego i nadprzyrodzonego pozaludzkiego. Stoi. 
cm na gruncie jednej rzeczywistości , ludzkiej i ziemskiej: chce tylko 
przedmioty pewnych marzeń, pragnień czy niepokojów, uporczywie.'. 
zajmujących imaginację jakichś osób, rzutować niejako na ze-
wnątrz i - na podstawie znajomości tych osób - wykazać, jak-
by się ci żywi, konkretni ludzie ustosunkowali do swoich tak zmate
rializowanych ideałów czy też przedmiotów lęku lub nienawiści -
oraz jakie by to pociągnęło konsekwencje. 

Określoną formę przybiera ten pomysł dopiero w pięć lat potem 
na weselu Rydla. 

Według relacji Stanisława Estreichera w artykule Narodziny 
WESELA (Przeglqd Wspólczesny , 1926, nr 48) Wyspiański, przyniósłszy 

mu w miesiąc po tym weselu już napisaną rozmowę Tetmajera 
z Wernyhorą - „opowiadał.„ że stojąc w drzwiach pokoju, w któ
rym tańczono„. widział na ścianie reprodukcję Matejkowskiego Wer
nyhory... I zadał sobie pytanie: c o by t o b y ł o, g dyb y 
(podkr. 1. P .) nagie z tej ściany zstąpił Wernyhora przynosząc wieść, 
że wypełnia się jego proroctwo i że przyszedł czas wyzwoleni:i 
z niewoli? Jakie by to wrażenie wywarło na obecnych, jaki skute~~ 
wywołałoby w narodzie?" 

Taka była koncepcja Wyspiańskiego. Złożyły się na nią: jego pa
sja obserwatorska, jego „gorzka mądrość" oraz niezwykle bujna 
i plastyczna wyobraźnia poety i malarza w jednej osobie. 

4ł 

Dworek W. Tetmajera w Bronowicach, w którym odbyło się wesele 
L. Rydla z J. Mikołajczykówną. Na pierwszym planie ganeczek -

miejsce oświadczyn. 

Z zapowiedzi Chochoła, że objawi się na Weselu to, 

co się w duszy komu gra, 
co kto w swoich widzi snach ... 

wynika rzecz ważna: ż a d n a z e z j a w n i e m o ż e p r z y
n i e ś ć k o n k r e t n y c h w s k a z a ń a n i p 1 a n ó w d z i a
ł a n i a, o i 1 e n i e t k w i ł y o n e w ś w i a d o m o ś c i d a n e j 
konkretnej os oby. Poeta może tylko zjawy te uplastycznićt 
ubarwić poetyckim słowem, zaakcentować ich charakter, ale treść 
ich wystąpień nie może wykraczać poza granice imaginacji odpo
wiednich ludzi, która jednak, jak się okazało, żadnych konkretnych 
wskazań nie zawierała. 

Ale zjawy nie mogą też być marami sennymi tylko - bo to, co 
kto w swoich widzi snach, to jest zjawisko wtórne, jako odbicie i za
~wiadczenie tego, co się w duszy komu gra - na jawre. Nadto reak-



cja życiowa na zetknięcie się ze zmaterializowanym przedmiotem 
własnej imaginacji ma stanowić przecież istotę dramatycznego eks
perymentu, do którego sprowadza się WESELE. 

Każdy z tych ludzi - zdaje się nam mówić poeta - nosi w swo
jej świadomości zalążek pewnych możliwości i szans życiowych. 

Zjawy to ich próba krzyżowa: wywołują one dr am at y cz n e 
s t a r c i e marzeń z rzeczywistością, d 1 a t e g o są to o s o b y 
dr am at u. 

Na ogół charakterystykę zjaw, tak samo jak konkretnych osób 
w scenach realistycznych, Wyspiański uwydatnia przez zestawienia 
kontrastowe. Po liryczno-melancholijnej scenie Marysi z Widmem, 
o charakterze ludowym i osobistym, następuje wybitnie polityczne 
starcie między intelektualistą-Dziennikarzem a Stańczykiem, który 
na patetyczne wyznania i sceptyczne aforyzmy partnera reaguje cię
tymi sarkazmami i ostrą inwektywą. Nerwowemu, dekadenckiemu 
Poecie ukazuje się wymarzony przez niego, jako „temat", bohater 
spod Grunwaldu, polski Bayard, zakuty w zbroję żelazną rycerz 
„bez strachu i bez zmazy", silny, prosty, ofiarny, zawsze zwycięski. 
Bezpośrednio po wielkim bohaterze narodowym, z epoki grunwaldz
kiego tryumfu i chwały pojawia się wielki zdrajca narodu z epoki 
klęski, targowiczanin Branicki, jako zjawa Pana Młodego, który do 
napisanego ostatnio ZACZAROWANEGO KOŁA wprowadził postać 
pysznego magnata, Wojewody, łączącego się z diabłem dla zaspoko
jenia swych ambicji... Zarazem nasuwa poeta zestawienie Hetmana 
z następną po nim zjawą Szeli. Nie brak tu istotnie podstaw do ana
logii, lecz niewątpliwie są też istotne różnice: nic nie usprawiedli
wia i nic nie tłumaczy Branickiego, natomiast znane są historyczne 
czynniki, które tłumaczą zjawisko Szeli. Wyspiański doskonale to 
rozumie i - rozróżnia: jego Hetman to postać zbrodnicza, jego Szela 
to postać tragiczna - a to nie jest to samo. 

Wreszcie po Szeli zjawia się Wernyhora, postać także z ludu i też 
w stosunku do Szeli zupełnie kontrastowa. Zarazem jednak jest to 
postać z legendy więcej niż z rzeczywistości; tym się różni od 
wszystkich poprzednich, znanych osobom, którym się zjawiły - czy 
z osobistych wspomnień, czy z historycznych danych - stąd mniej 
lub więcej wyrazistych. Ale Gospodarz, choć jako chłopoman i pa
triota mógł żywić dla Wernyhory podwójnie zrozumiały sentyment, 
wiedzieć o nim jednak nie mógł więcej, niż na ogół wiadomo, 
tj. że istniał i że jakoby głosił jakąś, niewiadomą w szczegółach, 
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11przepowiednię" o bliskim upadku i przyszłym odrodzeniu państwa 
polskiego. Ukazać się więc musiał Wernyhora jako „Ktoś" tajemni
czy, niewyraźny, nie mający nic niemal konkretnego do powiedze
nia, nade wszystko - baśniowy. Jeśli scena z Widmem, otwierają
cym szereg zjaw, jest jak fragment ze smętnej ludowej ballady, to 
Wernyhora, zamykający ten szereg, ma w sobie coś z bohatera 
klechdy ludowej (jakim też w znacznej mierze jest istotnie). Na przy
kład, gdy Gospodarzowi mówi: 

Słyszysz, jaki wicher wyje! 
Słyszysz, wielki deszcz się pluszcze! 
Słyszysz, chrzęszczą wielkie drzewa 
i jako trzaskają kuszcze: 
to tam moja drużba śpiewa, 
tysiąc koni grudy bije 
ze złotymi podkowami! 

To już jest szczera baśń w treści i forrpie: sugestywny refren „sły
szysz?" - zjawiska przyrody, wycie wichru, plusk ulewy, chrzęst 
drzew, trzaskanie krzewów przedstawiane jako „śpiew" jego „druż
by" i bicie grudy kopytami „tysiąca" tych koni „ze złotymi podko
wami". 

Nadto: każda ze zjaw uprzednich to uosobienie czy ideału, o któ
rym się marzy, ale życiem swoim mu się zaprzecza, czy jakiegoś zła, 
które się w imaginacji potępia, ale w życiu się toleruje. Dając ten 
sprawdzian społeczno-obyczajowy fantastyka II aktu uzupełnia cha
rakterystykę środowiska, rozwiniętą w realistycznych partiach dra
matu. Wernyhora natomiast to nie żaden wzór dodatni czy ujemny: 
samo tylko zjawienie się jego ma jakoby, według przepowiedni, 
zwiastować moment społeczno-politycznego odrodzenia, dać hasło 

do działania. Zwracając się poprzez jednostkę (tj. Gospodarza) do 
ogółu, zjawa owa służy jako sprawdzian społeczno-polityczny 

akty wnoś ci tej jednostki i tego ogółu, więc jako podstawowy 
czynnik akcji, czyli dramatycznego konfliktu. 

Gospodarz jednak od tak dawna pieścił się ze swoim marzeni,em, 
tak bardzo zżył się ze swoją tęsknotą, tak przywykł do swojego 
obrazka nad biurkiem i biernego oczekiwania chwili osobliwej, że 
gdy zjawia się naraz, .głosząc jej nadejście, Wernyhora n ie m ~-
1 o w a ny, Gospodarz długo nie jest zdolny w ogóle go rozp·oznac, 
a tym bardziej - działać według wymagań chwili. Z tej · dezorien-
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tacji i konsternacji wynikają momenty humorystyczne - na przy
kład w jego rozmowie z żoną - albo patetyczne, zwłaszcza w wy
buchu uczuciowym pod koniec aktu II. 

A zatem: w koncepcji Wyspiańskiego nie ma d w ó c h równo
ległych, odrębnych nurtów, realistycznego i fantastycznego, lecz jest 
j eden nurt - realistyczny, który (dla przeprowadzenia założonego 
z góry eksperymentu) w drodze fikcji poetyckiej r o z s z c z e p i a 
się w akcie II, by potem spłynąć znowu w pierwotny nurt jeden. 
Ale po tym eksperymencie, po nieudanej próbie wydarcia się z „ po
spolitości", co „skrzeczy" i „ tłoczy", tym wyraziściej, tym jaskrawiej 
występuje triumf tej pospolitości, triumf bierności, bezradności 
i bezwładu, co symbolizuje Chochoł i co się uplastycznia w finale. 

I to jest dramat istotny, bardzo ludzki i w szczególności bardzo 
polski dramat. Przeplata się zresztą (jak nierzadko dramaty ... ) z bar
dzo też ludzką i specjalnie bardzo polską - komedią, skąd niektó
rzy interpretatorzy określają WESELE jako tragikomedię. 

Irena Pannenkowa 

Fragmenty studium opublikowanego w TWóRCZOSCI Nr 5 - maj 19511, 
zaadapto~ane przez autorkę do programu teatralnego, 
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BRONISŁAW DĄBROWSKI 

O PROPOZYCJI POLEMICZNEJ REALIZATORÓW »WESELA« 

. Polemika o WESELU trwa. 

Kolejnym zdaniem w tej polemice 
jest każda dalsza inscenizacja sztuki Wyspiańskiego. Każda jest 

p r o p o z y c j ą p o l e m i c z n ą. 
Według wskazań Bertolda Brechta - „w teatrze ciekawe jest 

dziś to, że widzowi pokazuje się znaną rzecz z nieoczekiwanej, osob
liwej strony, albo na odwrót to, co daje nam odczuć bliski, zrozu
miały sens nieznanych, osobliwych spraw ... Teatr czynić to powi
nien za pomocą tzw. efektu osobliwości tj. pokazywania na scenie 
z nowej strony, rzeczy dobrze znanych". 

A więc jaka jest nasza propozycja polemiczna - jaki efekt osob
liwości pragniemy wydobyć z WESELA realizowanego na scenie, 
na której odbyła się prapremiera tej zawsze aktualnej pozycji reper
tuarowej? 

Zanim odpowiemy na to pytanie nową realizacją WESELA, 
pragnąłbym wyjaśnić na marginesie pracy reżyserskiej, główny kie
runek naszych zamierzeń. Dostrzegam ten kierunek w następujących 
słowach Kazimierza Wyki z jego szkicu „Gasną świece narodoweu 
(Teatr, 1956): 
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„Jedno jest wspólne - wszelkim dojrzałym i świadomym 
postaciom dramatu; udziela się też z kolei wydarzeń postaciom 
dalszym, zrazu niedostrzegającym swojego uczestnictwa w tym 
fakcie -

jedno jest wspólne - Gospodarzowi, Poecie, Dziennika
rzowi, Panu Młodemu, Czepcowi, Ojcu, a odkąd każda z tych 
postaci spotka się z osobą dramatu staje się wyrzutem dręczą
cym, jak wbita pod paznokieć drzazga: 

wspólna jest mianowicie świadomość, że codzienne życie 
tych ludzi, ich troski, czyny i związki wzajemne, to - - -

w i e 1 k i ś w i a t p o z o r 6 w. 

. Rzeczywistość jest w WESELU pozorem niegodnym tego, 
azeby trwał, _a przecie pozorem, który w błędnym tańcu koń
cowym ogarme wszystkich i z grzęzawiska pozorów nikomu nie 
pozwoli wyrwać stopy. 

:?to jest pier~sza szafa dramatu Wyspiańskiego. Rzeczywi
stosc. nar?dowa Jako złuda, jako pozór. Jako to, co przełamać 
nalezy, azeby dotrzeć do prawdy. 

W WES.ELU zawarte jest dotkliwe i bolesne ostrzeżenie. 
W podobn:J sytu~cji jest ono zawarte. Niezdolni wyjść z kręgu 
kłamstwa 1 pozorow, kręcić się będziecie w nieskończoność - -

raz dokoła, raz dokoła.„ 

Ta.k ~yryguje Chochoł, którego pewni krytycy podejrzewają 
o. to,, ze ~est on po prostu samym Poetą, Wyspiańskim, a nie ja
k1ms ogolnym symbolem. 

Wyspiański . posta:Vił uczestników przed próbą powstania 
narodowego, zainscenizował w zakończeniu - _ -

m i t n a r o d o w e g o p o w s t a n i a. 
To jest specyficznie polski klucz. Historia walk narodowo

wyz~oleńczych. - przykład roku 1794, 1830, 1846, 1848, 1863 _ ten mit 
osadziła w zło~ac~ po~s~iej świadomości narodowej i patrio
t~z~~· Po~ole.me Wyspianskiego było głęboko przekonane, cho
ciaz me :viedziało jak to może historycznie i realnie nastąpić, że 
po';stame - to oczywista droga Polaków do wolności. Ten mit 
~worca W~SELA wprawia w ruch. Za ]ego pomocą ukazuje 
1 o~trzega, ze z zaklętego koła pozorów nie ma dla jego poko
lenia żadnego wyjścia. 

T~ założenie było świadome i zamierzone. Już w pierwszym 
zamysł~ WESELA rozszerzało ono ściany bronowickiej chaty 
ponad ich rzeczywisty wymiar. 

, . . Wyspiańs~i opo~adał St. Esteicherowi, że ujrzawszy na 
sciarue reprodukcJę Mate3kowskiego Wernyhory, zadał sobie pytanie: 

... Co by to. b,~ło~ gdyby nagle z tej ściany zstąpił Wernyhora 
przynosząc wie~c, ze .wypełnia się jego proroctwo i że przyszedł 
czas wyzwolenia z niewoli? Jakie by to wywołało wrażenie na 
obecnyc~, jak~ skutek wywołałoby w narodzie? 

Zakonczemem dramatu odpowiedział: 
. - W ta~im społeczeństwie, jakie znam w roku 1900 w ta

kim narodzie, w takiej chwili - żaden skutek. Nia się ~ie sta-
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nie. Będą nadal kręcić się w zaczarowanym . kole, wsluchan~ 
w obezwladniającą muzykę. 
A więc, „co by to było, gdyby" ... 
Wyspiański według relacji St. Esteichera zadał sobie to pytanie 

stojąc w drzwiach izby weselnej. „Zjawy to próba krzyżowa dra
matycznego starcia marzeń z rzeczywistością, dlatego są to - osoby 
dramatu". Dodajmy: dramatu pozorów. 

Chochoł zapowiada ironicznie, że objawi _się na weselu to -

Co się w duszy komu gra, 
Co kto w swoich widzi snach„. 

Z tego wynika (jak pisze r. Pannenkowa - patrz artykuł) rzecz waż
na: „żadna ze zjaw nie może przynieść konkretnych wskazań ani 
planów działania, o ile nie tkwiły one w świadomości danej kon
kretnej osoby. Poeta może tylko zjawy te uplastycznić, ubarwić poe
tyckim słowem, zaakcentować ich charakter, ale treść ich wystąpień 
nie może wykraczać poza granice imaginacji odpowiednich ludzi, 
która jednak, jak się okazało, żadnych konkretnych wskazań nie 
zawierała". 

Poeta stosuje zasadę jak gdyby „papierku lakmusowego" w sto
sunku do głównych postaci WESELA. Inscenizuje w zakończeniu 
dramatu mit narodowego powstania, którym sprawdza w ostatecz
nym wyniku bezwład i niezdolność do czynu uczestników dramatu 
pozorów. 

W inscenizacji naszej efektem osobliwości jest próba podkreśle
nia i wydobycia tej krytycznej tendencji Wyspiańskiego. Dlatego 
wprowadzając w prologu sylwetkę Poety zapatrzonego w izbę we
selną - jak to opisał Przybyszewski - rozświetlamy imaginacyjne wi
traże. Zapalać się będą zawsze, gdy zjawi się osoba dramatu wy
czarowana fantazją twórczą Poety i jego wyobraźni. Te osoby dra
matu pozorów, to emanacja marzeń ludzi żywych. „Co by to było, 
gdyby„." - próba ogniowa Wyspiańskiego, której to próbie poddaje 
charakter narodowy swego pokolenia. I - bądźmy szczerzy - to 
druzgocąca krytyka pewnych cech naszego społeczeństwa w ogóle. 

Scenograf i reżyser dążyli wspólnie w swych zamierzeniach 
inscenizacyjnych do wydobycia tej koncepcji Wyspiańskiego. 

Nasza próba nowego odczytania WESELA nie ogranicza się tylko 
do tego zewnętrznego efektu osobliwości. Główna uwaga skupiła 
się na pracy nad tekstem. Tendencje satyryczne Wyspiańskiego sta' 
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raliśmy się podkreślić w całej realistycznej tkance utworu. Stąd 
wynikły konsekwencje oczyszczenia spektaklu ze źle pojmowanej 
tradycji błędów reżyserskich i inscenizacyjnych, którym przeciw
stawiał się sam Wyspiański. Walka z szablonowym wyszlachetnia
niem uczestników wesela, a przede wszystkim walka z fałszywym 
pojmowaniem WESELA jako hurra-patriotycznej apoteozy, owego· 
istnego ,,misterium nieporozumień" . Takie bowiem pojmowanie· 
WESELA przekształcało niejednokrotnie to największe dzieło Wy
spiańskiego w sceniczną formę wodewilu ludowego, lub w utwó 
z rodzaju Kościuszki pod Racławicami. 

Ta część pracy zespołu aktorskiego i inscenizatorów obecnej rea
lizacji WESELA - niech tłumaczy się sama ze sceny. 

Bronisław Dąbrowski 
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Popiersie S. Wyspiańskiego 
Dzieło rzeźbiarki skandynawskiej Walgreen - Paryż 1893-4. 
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1895 

'27 czerwiec 
1898 

'26 listopad 
1898 

~O . maj 
1899 

ll listopad 
1900 

16 marzec 
1901 

'24 maj 
1901 

2 lipiec 
1901 

WYSPIAŃSKI T E AT I~ 

KRONIKA* 

Stanisław Wyspiański projektuje kurtynę dla nowego 
teatru w Krakowie. 

Uroczyste przedstawienie w teatrze krakowskim z okazji 
odsłonięcia pomnika Mickiewicza. W programie m. in. 
EPILOG Lucjana Rydla z końcową APOTEOZĄ zaprojek-
towaną przez St. Wyspiańskiego, który tą pracą debiuto
wał w teatrze, jako malarz. 

WARSZAWIANKA - debiut dramatopisarski St. Wy- · 
spiańskiego. T. Pawlikowski z L. Solskim wystawiają 
utwór w teatrz.e krakowskim, z W. Siemaszkową, M. Przy- . 
byłko, St. Knake-Zawadzkim i L. Solskirr:i. 

LELEWEL - drugi utwór St. Wyspiański.ego na scenie . .. 
Prapremiera w teatrze krakowskim za dyrekcji T. Pa- · 
wlikowskiego. 

W kościele Mariackim w Krakowie odbył się ślub poety 
Lucjana Rydla z córką włościanina z Brol").owic Małych; 
Jadwigą Mikołajczykówną. Zdarzenie to przyczyniło się 
do powstania WESELA Wyspiańskiego. 

WESELE - prapremier.a w Krakowie za dyrekcji J, K,o
tarbińskicgo, w reżyserii Adolfa Walewskiego. Z prapre
mierowej obsady pracują dotąd na scenach polskich-: 
Bronisława Lenk-Janikowska i Jadwiga Kor:ecka (Teatr 
im. J. Słowackiego), oraz Franciszek Sarnowski (Teatr 
Ludowy w Nowej Hucie). 

WESELE grane pierwszy r2z w teatrze lwowskim T. 
Pawlikowski.e.go, w reżyserii L. Solskiego. 

T. Pawlikowski wprowadza na soenę lwow~ką W ARSZA
WIANKĘ z H . Modrzejewską, grającą td pierwszy raz 
Marię. · 

:'31 październik DZIADY A. Miokiewicza, wystawia po raz pierwszy na 
1901 scenach polskich J. Kotarbiński, w Układzie tekstu 

i inscenizacji St. Wyspiańskiego,· z A. Mielewskim jako 
Gustawem-Konradem. 

* Kronika obejmuje tylkc wazmeJsze wydarzenia. Na podstawie rękopisu 
.„ Kalendarza Polskiego Teatru" - Teofila ' Trzcińskiego, opracowana i uzupełniona 
'.P rzez Alfreda Woycickiego. 

----
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Styczeń 
190% 

29 listopad 
1902 

22 styczeń 
190l 

25 luty 
1903 

28 luty 
1903 

25 kwiecień 
1983 

28 kwiecień. 
1903 

7 maj 
1903 

28 wrzesień 
190ł 

26" styczeń 
1905 

19 luty 
1905 

18 marzec 
1905 

H kwiecieli 
1995 

WESELE g,rane konspir:acyjnie w domach warszawskich 
z inicjatywy Marii Dzierżanowskiej, w reżyserii Mariana 
Tatarkiewicza i Heleny Ceyzinger. 

W Teatrze Polskim w Poznaniu Edmund Rygier wysta
wia po raz pierwszy utwór Wyspiańskiego. Jest nim 
WARSZAWIANKA. 

Kraków ogląda po raz pierwszy H. Modrzejewską w rol· 
Marii w WARSZAWIANCE 

Helena. Modrzejewska gra po raz pierwszy w Poznaniu„ 
Marię w WARSZAWIANCE. 

WYZWOLENIE -- prapremiera w teatrze krakowskim„ 
z Andrzejem Mielewskim jako Konradem. 

PROTESILAS i LAODAMIA - prapremiera w Krako
wie, podczas ostatnich występów Heleny Modrzejewski.ej. 

W PROTESILASIE i LAODAMU (w teatrze krakow
skim) występuje po raz ostatni w życiu na scenie polskie' 
Helena Modrzejewska. 

BOLESŁAW ŚMIAŁY - prapremiera w Krakowie w re
welacyjnej inscenizacji dekoracyjno-kostiumowej autora. 
z J. Sosnowskim w roli tytułowej. 

i I I i 
Fragmenty AKROPOLIS, odegrano w teatrze lwowskim. 
w ramach wieczoru literackiego. 

LEGENDA - prapremiera we Lwowie w reż. L. Sol
skiego. 

St. Wyspiański wnosi do prezydium m. Krakowa ofertę-
na dzierżawę Teatru miejskiego. 

Wskutek cofnięcia przez S. Wyspiańskiego prawa grania 
wszystkich jego sztuk w teatrze krakowskim pod dyrekcją 
J. Kotarbińskiego, ·reatr Ludowy przy ul. Krowoderskiej 
wystawia WESELE. Było to 50-te powtórzenie sztuki 
w Krakowie. Młodzi aktorzy, J. Węgrzyn i J. Osterwa 
grali Gospodarza i Pana Młodego, M. Dulębianka - Ra
chelę, E. Weychert (pod pseudonimem - Wir~i) - Poetę, 
S. Jaracz - Ojca. 

Młodzież gimnazjalna Krakowa i Podgórza urządza: 
w Teatrze Miejskim wił'-ezór artystyczny, w którym po. 
raz pierwszy wykonano scenicznie 2 obrazy NOCY LI
STOPADOWEJ („W Szkole Podchorążych" i „W Teatrze 
na wyspie" w reż. St. Stanisławskiego, z muzyką B. Wa
lews kiego. 

~------. 

15 kwiecień 
1905 

11 maj 
1905 

26 sierpieJi 
1905 

24 styczeń 
1906 

2~~ kwiecień 
1906 

12 maj 
1906 

5 marzee 
1907 

w dziennikach krakowskich ukazuje się ośw~ad~ie 
:autorów dramatycznych zn kandydaturą ~yspiańskiego 
o teatr krakowski. Podpisani: St. Brzozowski, W. Fel~. 
T. Miciński, Wł. Orkan; Z. Pa_rvi, St. Przyby~, L. 
Rydel, M. Szukiewicz, G . Zapołska, J. żuławsln. 

Posiedzenie -Rady m. Krakowa, na którYm wybrano. dy
rektorem teatru na 6 lat - Ludwika Solskiego przeciwko 
st. Wyspiańskiemu. Na 46 głosuj~~ych Solski otrzymał 
31 głosów. Za Wyspiańskim · padły dwa ~łosy: Ignacego 
Dasizyńskiego i prof. Bolesława Ulanowskiego. 

WESELEM rozpoczyna Ludwik Solski swoją 8-letnią dy
nekcję w Teatrze krakowskim. 

w ARSZA WIANKA wykonana po czesku w Pradze, przez 
K.ruh eeskych spisovatelu. 

WESELE wystawione po raz pierwszy w Wilnie, podczas 
dyrekcji J. Bolesławskiego w Teatrze w Ratuszu. 

W teatrze, urządzonym w wielkiej sali Filharmo~ _war
szawskiej M. Gawe1lewicz i A. Rajchman wyst.aWJ.aJą po 
raz pierwszy WESELE, okalecz;one przez cenzur~ .. bez 
III aktu ze sceną snu Panny Młodej o Polsce, przememoną 
do I. ak'tu. Curiosum to podkreśliła jeszcze Sie~aszk:owa, 
wygłaszając końcowe wiersze na kl~zkach .. Rezyserowa~ 
.J. Kotarbiński. Spodziewana sensacJa zawiodła wobec 
oburzenia opinii publicznej. 

Poz:n...-::i.ńska - Pruska Izba Karna, delego~ana do s;~~ 
powiatowego w Sremie, na wniose~ , ko~ poliCJl, 
zarządza konfiskatę dzieł St. Wyspianskiego. WYZWO
LENIA, LEGIONU i NOCY LISTOPADOWEJ. 

26 październik CYD Corneille' a w tra~skrypcji. St ... WJysp~:_~~~go.. 
1907 prapremiera w Krakowie, w rezysern . ~.l!U'wó1UUll::' 

5 grudzień Teatr krakowski - w tydzień po · zgonie St. Wyspiańsk:ie-
1907 go - rozpoczyna cykl przedstawień Jego dramatów, 

sceną Demeter i Kory z III. aktu NOCY LISTOP ADO
WEJ, oraz WARSZAWIANKĄ. 

8 grudzień 
190'7 

15 grudzień 
1907 

w Teatrze Polskim w Poznaniu, na uroczystość uczczenia 
pamięci st. Wyspiańskiego, dano WARSZAWIANKĘ. 
Było to ostatnie przedstawienie tego utwon.I, zaka7.anego 
niebawem przez policję pruską. 

BOLESŁAW SMIAŁ Y pierwszy . raz w Warszawie 
w Teatrze Wielkim. Bez vawod.zema. W wystawie nie 
trzymano się wzorów autora. 

5:S 



14 man:ec 
1908 

16 maj 
1908. 

11 listopad 
1908 

28 listopad 
190.8 

12 grudzień 
1908 

2 kwiecień 
1909 

21 maj 
1909 

· 8 cze·rwiec 
1909 

16 wrzesień 
1909 

MELEAGER prapremiera w Krakowie za dyrekcj Ji 
L. Solskiego, oraz jeden obraz z ZYGMUNTA AUGUSTA 
pt. ZGON BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY. 

Polski Teatr Ludowy im. A. Fredry w Nowym Yorku1 
wystawia WESELE. 

SĘDZIOWIE - prapremiera w teatrze lwowskim, w r e
żyserii T. Pawlikowskiego . 

NOC LISTOPADOWA - prapremi.e-ra w Krakowie ze 
dyrekcji L. Solskiego. 

ZGON BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY po raz pierwszJ
w Teatrze Polskim w Poznaniu. 

SMIERC OFELII - prapremiera w teatrze krakowskim 
(Ofelia - Irena Solska). 

Pruski Sąd Okręgcwy w Opolu zarządza konfiskat~ 
WESELA, które już przedtem z powodu sprzeciwów cen
zury nie mogło być grane w · Poznańskim. 

CYD - Corne:lle'a - Wyspiańskiego, wystawiony po raz: 
pierwszy w Warszawie w Teatrze Małym, z okazji wy
stępów Andrzeja Mielewskiego. 

SĘDZIOWIE po raz pierwszy w Warszawie w Teatrze 
Letnim w reżyserii J. Śliwickiego. 

23 paź'dziernik KLĄTWA - prapremiera \v teatrze łódzkim za dyrekcj.t 
1909 A. Zelwerowicza. 

27 listopad 
1909 

1909 

15 styczeń 
1910 

22 marzec 
1910 

7 maj 
1910 

17 wrzesień 
i9'10 

SĘDZIOWIE po raz pierwszy na scenie krakowskiej za 
dyrekcji L. Solskiego. 

· SĘDZIOWIE na scenie Intimes Theat2r w Wiedniu. 

Edmund Rygier wystawia po raz pierwszy w Poznaniu 
SĘDZIÓW na scenie Teatru Polski1ego. 

KLĄTWA grana po raz pi2rwszy \V Warszawie w Tea
trze Wielkim. 

Teatr lwowski za swej gościny w Wiedniu zorganizo
wanej przez dyr. L. Hellera - wystawia tam SĘDZIÓW 
i WARSZAWIANKĘ, w reżyse:ii T. Pawlikowskiego. 

W teatrze łódzkim za dyrel,<cji A. Zelwerowicza grano 
po raz pierwszy WESELE, określone przez cenzurę ro
syjską. 

rolskl TBm ludowy [ $ J im.m. hr. Fr6drg. N. 
~ 

NR GZEśG STRNISŁRWR WYSrlRNSKIEGO 
------- odbędzie się _-_-_____ _ 

w S000t6 16 mała Or. w N6W Star Gasłno 115 E. 107 St. N. Y. 
!"bet. Park &. Le.x:i:n.g to:n. .A:ves> 

UROCZYSTY WIECZOR 
połączony z wystawieniem dramatu 
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The Polish Peoples Theatre, New York 
========== p r e s e :n. "t !!i ========== 

on Saturday, May I Sth 1908, at the New S1ar Casino 115 E. I 07 St. lbet. Park&Lexington Av.l 
the Great National Drama by Stanisław Wyspiański 

„W ES ELE." 
THE PERFO~MANCE COMMENCES AT 8 O'CLOCK P. M. SHARP. 



29 listopad 
1910 

28 listopad 
1911 

NOC LISTOPADOWA pi·erwszy raz grana we Lwowie. 

LEGION - prapremiera w Knikowie za dyrekcji L . Sol
skiego. 

październik Zespół Teatru Polskiego z Warszawy (dyr. A. Szyfman) 
listopad przed rozpoczęciem działalności w swej nowej s iedzibie, 
1912 gra w obj~ździe m. in. WESELE - w Kijowi::\ Mińsku , 

Petersburgu i Żytomi erzu. 

16 grudzień 
1912 

1912 

1912 

~ czerwiec 
1913 

? Styczeń 
1915 

Styczeń 
1915 

Styczeń 
1915 

il marzec 
1915 

23 sierpień 
1915 

56 

WARSZAWIANKA od czterech lat zakazana w Poznaniu 
przez poUcję pruską, przemycona w Teatrze Polskim jako 
przedstawienie „Kółka Miłośników Sceny", pt. „Na polu 
walki", obraz sceniczny Lechity. Sztukę, z opuszczeniem 
pieśni, przedłożono cenzurze w rękopisie, jako utwór de
biutanta, A. Foreckiego. Podstęp udał się, pozwolenie uzy
skano. Na przedstawieniu amatorzy mówili nie tylko 
ustępy nie ocenzurowane, ale śpiewali ·całą pieśń. Wi
dowisko to powtórzono 10. III. 1913 r .. bez zwrócenia 
uw:agi cenzury i policji . · 

Towarzystwo Przyjaciół Teatru Polskiego w Paryżu, gra 
WESELE w reżyserii Antoniego Piekarskiego. 

Zespół Teatru Wileńskiego pod dyr. Jana Pawłowskiego 
gra WESELE w Petersburgu. Utwór przyjęty entuzja
stycznie prz2z rosyjskie sfery :artysty;czne. 

Teatr lwowski odegrał w teatrze Gymnase w Paryżu 
WARSZAWIANKĘ i SĘDZIÓW w reżyserii T Pawli
kowskiego. 

Teatr Polski na wychodźctwie, otwiera swą działalność 
we Wiedniu - WESELEM - na scenie Neue Wiener Bil
hne, w reżyserii Jana Nowackiego i scenografii Stanisła
wa Dąbrowskiego. 

Teatr Polski na wychodźctwie gra w Pradze (na Vino
hradach) - WESELE. 

-
SĘDZIOWIE - premiera w Pradze (w wykonaniu czeskich 
.aktorów) - w reżyserii Romana Żelazowskiego. 

WESELE grane po raz pierwszy w warszawskim Teatrze 
Rozmaitości w reżyserii J. Osterwy. Tekst określony. 

W Warszawte, ewakuowanej przez Rosjan, gra Teatr 
Rozmaitości po raz pierwszy WESELE w pełnym tekście. 

2 paźd:r:iernik Zrzeszenie Artystów Teatru Polskiego w Warszawie pod 
1915 dy r. B. Gorczyńskiego, wystawia obok W ARSZA W.I~NKI 

po raz pierwszy ZYGMUNTA AUGUSTA (obr. I, II 1 IV). 

'21 listopad 
1915 

12 kwiecień 
1916 

1 grudzień 
1916 

1916 

:24 listopad 
191'7 

:28 listopad 
191'7 

listopad 
1918 

1918-19 

Jl listopad 
1919 

3 grudzień 
1921 

:2 !'.ł listopad 
1922 

3 listopad 
1923 

NOC LISTOPADOWA grana po raz pierwszy w War
szawie w Teatrze Rozmaitości. 

Zrzeszenie Artystów Teatru Polskiego w Wa_rszawie pod 
dyr. Bolesława Gorczyńskiego wystawia P!eiwszy ~az 
w stolicy WYZWOLENIE z J: Węgrzynem Jako Koma
dem w reżyserii A. Zelw0row1cza. 

Pierwsza próba wystawienia na sceni~ AKI~.OPOLIS -
w Krakowie, za dyr. A. Grzymały-S1edleck1ego. Grano 
akt I i IV (vide 28. IX. 1904 i 29. XI. 1926). 

WESELE i BOLESŁAW SMIAŁ Y w reżys2rii J. Osterw~, 
grane w Teatrze Kameralnym w Moskwie, przez zespoł 
zorganizowany przez A. Szyfmana. 

POWRÓT ODYSSA - prapremiera w Krakowie za dy
rekcji Adama Grzymały-Siedleckiego. 

Teatr Polski w Warszawie pod dyr21kcją L. _Solski~go 
obchodzi uroczyście 10-lecie śmierci Wyspiańskiego. WJ.e
czorem złożonym z I. aktu LELEWELA, scen 1, 3 l 6. -
LEG IO NU (oba fragmenty pierwszy raz w Warszawie), 
sceny z WARSZAWIANKI i fragmentów KAZIMIERZA 
WIELKIEGO. 

WESELE grane po raz pierwszy w Teafrze Polskim 
w Poznaniu. 

CYDA, KLĄTWĘ i SĘDZió~. \"'.ysta\v ia Stanisława 
Wysocka w Teatrze Studia w K1.10w1e. 

KRÓLOWA POLSKIEJ KORONY - prapremiera w _Tea
trze lwowskim za dyr. M . Tarasiewicza i z jego udziałem 
w roli króla . 

KLĄTW A grana pierwszy raz w Krakowie za dyrekcji 
T. Trzcińskiego, po zniesi,e:niu w wolnej Polsce zakazu 
cenzury austriackiej. 

WARSZAWIANKA pierwszy raz grana w Teatrze Miej
skim w KatCY.vicach. 

Teatr literacki „Art et Action" w Paryżu, po~ .dyrekcją 
p. Autant-Lara, b. artystki Komedii Francuskie], wysta
wia WESELE w przekładzie prozą Adama Łady-Cyb1:11-
skiego i G. Lenonnanda. Os;:,bliwością tego przedstawle-

~7 



12 luty 
1924 

29 listopad 
1924 

14 listop::id 
1925 

23 grudzit·ń 
1925 

29 listopad 
1926 

15 styczeń 
1927 

11 listopad 
1927 

28 listopad 
1927 

12 wrzesień 
1928 

11 listopad 
1928 

28 listopad 
1928 

7 grudzień 
1928 

1928 

58 

nia było, iż tylko rule Dramatis p.e1rson.ae II aktu odtwa
rzali osobiście artyści, podczas gdy wszystkie inne rol 
zastępowały drewniti.ne mar~onetki wielkości człowieka. 
Mise en ~ c n e , dekoracje i kostiumy opracowała p. Akakia 
Viala. 

WESELE po ra z pierwszy wystawione w Katowicach 

NOC LISTOP ADOWA wystawiona po raz pierwszy w Ka
towicach przez Z:jednoczone Teatry S0snowca i Katowic 

ACHILLEIS - prapremiera w Warszawie w Teatrze im 
W. Bogusłnwskiego, w mscenizacji L. Schillera. 

Warszawska .. Reduta·· , p o przeniesieniu się do Wilna~ 
otwiera "li Teatrze na P ohulance s\vój pierwszy sezo 
wystawiając WYZWOLENIE. 

AKROPOLIS - prap1·emi.era cało~ci , w teatrze krakow
ski m za dyrekcji Zygmunta Nowakowskiego, w 1reż. .J. 
Sosnowskiego. 

DANIEL - prapremiera w Krakowskim Teatrze Żydow
skim w inscenizacji i reżyserii Ant. Piekarski.'ego -
w przek ladzie na język żydow-ki D. Leibla. Ponadta. 
odegn1110 SĘDZIÓW. 

BOLESŁAW SMIALY g r a n y po raz pierwszy w Kato
wicach. 

W 20-lecie śrnierci S. Wyspiańskiego wystawi.a T . Trzciń
ski po raz pie·rwszy w teatrze lwowskim WYZWOLENIE 
z J. Ost 0 wą, jako Konradem. 

CYD Comeille'a-Wysp'.ańskiego wystawiony po raz pie r\v
szy w Kat8wicach. 

WYZWOLENIE p ie rwszy raz grane w Kato,.vicach . 

Teah Neo.rod1.>wy w Warszawie gra po raz pierwszy w ca
łości LELEWELA znanego dotąd w stolicy tylko w frag
m entach. 

ACHILLEIS pieiwszy raz na sceni.c krakovvskiej za dy
rekcji Zygmunta Nowakowskiego. 

WESELE w przekładzie Floriana Sobieniowskiego wcho-
dzi w próby na scenie Comedy Theater w Londynie. Re
żys rował Robert Atkins - znakomity reżyser szekspi
rowski. ilustracj<; muzyczn ;1 n::i osiem instrumentów. 

13 lipiec 
1929 

14 kwiecień 
1930 

25 listopad 
1932 

26 listopad 
1932 

27 listopad 
1932 

27 listopad 
1932 

28 listopad 
1932 

29 listo-pad 
1932 

19 grudzień 
1932 

opracował Sir Somerville, dekorację i kostiumy zaproje
ktował J . Piwko. Mimo dale.ko posuniętych przygotowań, 
do premiery nie doSŻło, z braku funduszów (12 tysięcy 
funtów ang.) na wynajęcie teatru, zapewnienie okreso
wego engagement zespołowi i t. p. Powrócono do tej myśli 
w 1933 r., niestety również bez efektu. 

BOLESŁAW ŚMIAŁY wystawiony ściśle według pro
jektów insc2nizacyjnych autora, pierwszy raz w Teatrze:.· 
Polskim w Warszawie. 

LEGION wystawiony po raz pi,erwszy w Warszawie 
w Teatrze Wielkim, z W. Brydz.ińskim (Mickiewicz), w re~ ." 
E. Chaberskiego, z dekoracjami W. Drabika. 

Te:ltr im. J. Słowackiego wystawia w kr<.:1 Jrnwsk.im Pałacu 
Sztuki - WEIMAR - w przekładzie A. E. Balickiego, . 
w wykonaniu J. Karbowskiego, W. Nowakowskiego, T .. 
Białkowskiego i W. Staszewskiego. 

W 25-lecie śmierci Wyspiańskiego Teatr Polski w Poz
nani u wystawia po raz pierwszy na tej scenie (a drugi 
w Polsce) AKROPOLIS w reżyserii T. Trzcińskiego. 

w 25-lecie śmierci Wyspiańskiego wyst~wia J. Osterwa 
w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego - KRÓLOWĘ 
POLSKIEJ KORONY. . 

W 25-lecie śmierci Wysptańskiego - Teatr Nowy w Poz
naniu pod dyr. M. Rutkowskiego - wYStawia po raz 
pierwszy w całości ZYGMUNTA AUGUST A. 

W 25-lecie śmierci Wyspiańskiego - Teatr Żydowski 
w Krakowie1 daje nową inscenizację DANIELA. (Ponadtc 
grano SĘDZIÓW). 

BATORY POD PSKOWEM prapremiera w teatrze 
bydgoskim w wyk. Szkoły Podchorążych . 

Minister Oświaty na wniosek komisji sędziowskiej zło
żonej z St. Stanisławskiego, J. Wołoszynowskiego i R. Zrę
bowicza, przyznał następujące nagrody w ogólnopolskim 
konkursie teatralnym zorganjzowanym dla uczczenia 
25 rocznicy zgonu S. Wyspiańskiego: 
1. w dzic.le reżyserskim L. Solskiemu za reżyserię WE

SELA w Te1atrze Narodowym w Waa-szawie, oraz wy-
. różnienie ex aequo J. Strachockiemu za POWRÓT 

ODYSSA w T.<:>atrze Wielkim we Lwowie i M. Szpa
kiewiczowi za ZYGMUNTA AUGUSTA w Teatrze 
Wielkim na Pohulance w Wilnie. 



.l.7 wrzesień 
1935 

16 luty 
1945 

-i3 marzec 
1945 

:14 kwiecielf 
1945 

G wrzesień 
1945 

·n listopad 
1946 

2. W dz.iale dekoratorskim A. Pronaszce za POWRÓT 
ODYSSA w Teatrze Wielkim we Lwowie, oraz wyróż
nienie ex aequo F. Krassowskiemu za WESELE 
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i W. Makojnikowi 
za ZYGMUNTA AUGUSTA w Teatrze Wielkim na 
Pohulance w Wilnie. 

3. W dziale aktorskim J. Osterwie za rolę Konrada 
w WYZWOLENIU w Teatrże irri. J. Słowackiego 
w Krakowie. Ponadto przyznano w dziale aktorskim 
siedem wyróżnień : S . Jaraczowi (Samuel w SĘ
DZIACH - Teatr Ateneum w Warszawie) , J. Lesz
czyńskiemu (Pan Młody w WESELU - Teatr Naro
dow·y w Warszawie), B. Ludwiżance (Panna Młoda 
w WESELU - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie), 
A. Szymańskiemu (rola tytułowa w ZYGMUNCIE 
AUGUŚCIE - Teatr Wielki na Pohulance w Wilnie) , 
J. Węgrzynowi (Stańczyk w WESELU - Teatr Naro
dowy w Warszawie), J . Zbierzowskiej (Jewdoha 
w SĘDZIACH - Teatr Polski w Toruniu) i Z. Ziem
bińskiemu (Poeta w WESELU - Teatr Narodowy 
w Warszawie). Pozatem nagrody zbiorowe otrzymały 
tea.tr,Y: w Częstochowie pod dyr. I. Galla i w Łucku 
pod dyr. A. Rodziewicza. 

Wskutek zmiany nazwy teatru katowickiego na Teatr im. 
St. Wyspiańskiego - w Katowicach wznowiono WYZWO
LENIE w nowej inscenizacji. 

Pierwsze polskie przedstawienie po okupacji w krakow
skim teatrze im. J. Słowackiego: Teatr Wojska Polskiego 
z Lublina gra WESELE. 

Teatr Wojska Polski1ego, po przeniesieniu się z Lublina 
na stały pobyt do Łodzi , otwiera swą działalność WE
SELEM. 

WESELE w Państwowym Polskim Teatrze Dramatycz~ 
nym we Lwowie, przy ul. Gorkiego 11. Inscenizacja i re
żyseria: Bronisław Dąbrowski. 

W Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach osiada 
dotychczasowy zespół teatru lwowskiego pod dyr. Br. 
Dąbrowskiego, rozpoczynając swą dzjałalność WESELEM. 

WESELE w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, ,„„ reżyserii Tadeusza Białkowskiego i .Juliusz.a Osterwy. 
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KU\ TWA i WARSZAWIANKA na scenie krakowskiej. 
w nowej inscenizacji dyr. Bronisława Dąbrowskiego. 
i kompozycji scenograficznej Andrzeja Pronaszki. 

CYD - w reżyserii Edmunda Wiercińskiego, grany przez: 
w:a.rszawski Teatr Polski pod dyr. Br. Dąbrowskiego 
na scenie Teatru Małego w Moskwie (powtórzenie ~ - X .). 

16 październik CYD -- w reżyserii Edmunda Wiercińskiego, grany przez 
19$4 warszawski Teatr Polski pod dyr. Br. Dąbrowskiego· 

w Teatrze im. Lesi Ukrainki w Kijowie. (Powtórzenie 
18. X.). 

27 październik CYD - w reżyserii Edmunda Wiercińskiego, gran;y przez 
1954 w arszawski Teatr Polski pod dyr. Br. Dąbrowskiego 

22 lipiee 
1955 

w Teatrze im. A. Puszkina w Leningradzie. (Powtórzenie 
30. X.). 

WESELE w Teatrze Domu Wojska Polskiego - w dniu. 
otwarcia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
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Na scenie Teatru im. J. Słowackiego w Kra,trnwie grano: 

·wesele - 252 razy, Warszawiankę - 113, Noc Listopadową 74, 
-wyzwolenie - 60, Bolesława śmiałego - 56, Klątwę - 55, Cyda - 48, 
. .Leg1on - 42, Sędziów - 40, Akropolis - 29, Powrót Odyssa - 10, 

Lelewela - 7, Achilleis - 5. Zgon Barbary Radziwiłłówny - 5, 
P r otesilasa i Laodamię - 4, Meleagra - 4, śmierć Ofelii - 3, 

Królowę Polskiej Korony -- 2, 
Weimar - l raz. 
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S. Wyspiański - Widok na Teatr w Krakowie - obr. ol. 
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Zdjęci a do progr amu wykonał Stanisław Senisson 

Cena 4 zł. 

Dru karnia Związkowa , Kraków, ul. Mikołaj ska i3 
N r zam. 404-4 - 23. 8. 1956 - M- 7-1 5179 - 10.000 - druk. ilustr. A l 60 gr. 




