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Al1TOPORTR ET I (zapew ne z roku 1893 lub 1894) 

... Wyspiański w kostiumie, z energicznym ruchem głowy, dumn~1m spoj
rzeniem, Twórca, który jest na początku swej wielkiej kariery artystycznej ... 

- przeznaczeniem Teatru jah dawniej, tak i teraz - bylo i jest - służyć - niejako za zwiercia-
dło naturze - pokazywać - cnocie własne jeJ· rysy złości żywy jej obra ~ - a - światu i ducho-
w·i wieku - postać ich i piętno. . 

SL\NISŁAW WYSPIAŃSKI 

... „\Vesele" stało się jedną z 11ajhardziej popularnych i poruszających każcle o-o Polaka sztuk narodowych. 
Nic jest to jednak olimpijski spokój, towarzyszący utworom uznawanym powsze hnie, nie kwestionowanym 
przez nikogo. Każda nowa premiera wvwołuje gwałtowny wstrząs. wzburzenie. „\Vcsele" stale brzmi jak 
utwór współczesny , prawie jak prapremiera autora , żyjącego pośród nas. Sp.Jr o intencje problemowe „We
sela" łączy się raz po raz z kontrowersjami natury estety znej czy fil ozoficzn ej. ( .. . ) 

Każda nowa premiera wywołuje zaciekawienie, potrzebę sporów i dyskusji. i\lożna powiedzieć, że „Wese
lem" qrga do dziś powietrze polskie. ( ... ) Atak Wyspiańskiego na niektóre cechy charakteru narodowego 
tłumaczy w pewnym stopniu nie gasnącą aktualność utworu. \Vyspiański jako twórca ,,"Wesela" stał się ge
nialnym obserwatorem dokonywających się w społeczeństwie polskim przemian psychicznych. Legitymacją 
istnienia społeczeństwa są jego wartośc i odrębne, oryginalne, cenne dla całej ludzkośc i . ZachÓwanie tych cech 
jest wielkim problemem narodowej kont y nuacji. Ale ich dostosowanie do czasu przepływającego w coraz 
g"Vałtowniejszym rytmie - jest sprawą równie doniosłą . Tylko ten naród może istnieć w sposób naprawdę 
wartościowy, który podlega przeobrażeniom. Twórca „\.Yesela" stał się sojusznikiem w walce o zachowanie 
wartości, jakimi się naród oznacza, a zarazem w walce o dokonanie niezbędnych i gruntownych przemian. 
rllożna więc uważać „\i\"esele" ( .. . )za atak na wady narodowe, ale i na tych, co nie widzą żadnych perspektyw 
przemiany, żadnej dla społe zeń s twa (i świata) przyszłości ... 

WOJCIECH NAT.-\.NSO:'-l" 

.. . Żadna z kreacji scenicznych „\Vesela" - żadna z tych zwłaszcza, co podejmują na jakiejkolwiek płasz
czyźnie „interpretację" a jest w „Wes · lu" i musi być interpretaćją kaźdy ges t, każda aktorska kwestia , nawet 
w najbardziej szkolnym uj ęciu - żadna za tem nie obejmuje całości „\Vesela" i żadna „uznana być nie może 
w zupełności ". Dopiero wszystkie razem , w jakimś okresie , stanowią jakąś całość żywego obcowania teatru 
z tą najświetniej - obok „ Dziadów" i „Zemsty" - napisaną po polsku sztuką teatralną. Ale i wszystkie 
razem nie mogą wyczerpać tego , co w ,,"Weselu" mieni się i dźwięczy , i odnawia, i rozgałęzia żywymi konarami 
we wszystkie strony nadal w ca łe j topografii tego, „co w Polsce jest do myślenia"' . 

Dlatego sądzę, że każda dzisiaj nowa inscenizacja „\Vesela", jeżeli nie jest od początku do końca pomyłką 
i jeśli nie jest świetlicowym scenicznym wypracowaniem na koszt poety ( ... ) - każda zatem, choćby niedo
skonała, ale z ambicją i znajomością rzeczy przedsięwzięta, stanowi w sobie jakąś wartość: coś w „Weselu" 
·wyjaśnia, obnaża lub pogrąca żywiej jakąś s trunę, coś odświeża, czasem otwiera jakąś perspektywę - ogól
niejszą albo nawet tylko dotyczącą niektórych wiązań i postaci dramatu , a nawet scen i sytuacji poszcze
gólnych. ( ... ) 

Leon Schiller w swoich uwagach o „Weselu" ustalał z grubsza dwie tradycje sceniczne - tradycje dawne, 
przed- i, międzywojenne : j edną mianował dawnym „stylem krakowskim" - była to „jasełkowa niemal 
forma", ale w wydaniu dość jeszcze prymit ywnym, raczej wynikająca z przypadku niż ze świadomie zrealizo
wanego stylu; druga tradycja ( ... ) wprowadzała do obrazów „Wesela" „coś w rodzaju weryzmu". Geografia 
teatralna i praktyka t eatralna uległy od tamtych czasów wielu przeobrażeniom, ale j akaś rozpoznawalna 
dwukierunkowość poszukiwa11 i roz·wiązań stylistycznych w „Weselu" wciąż jest chyba widoczna - w od
miennej postaci, na innym szczeblu scenicznych doświadczeń ... 

JÓZEF KELERA 



O Weselu" 
" 

Pojechał \Vyspiański na '' es le Lucjana Rydla, na niewinne wesele Lucjana Rydla z dzi ewczyną z Bro
nowic :\Iałych, J agą ..\likołajczykówną; był tam kilka godzin i przywiózł stamtąd „Wesele", jedn<! z najkrwa
wszych i najtragiczniejszych satyr, jakie kiedykolwiek w ogóle napi-ano, :;a tyr~ tym dotkliwsz;:i , że· autor nie 
od siebie mówi i wymyśla, ale pokazuje nam ludzi. I tak pierwsze dzieło naszej epoki, które nam naj szerzej 
i najpeł niej pokaza ło współczesnego czlowieka, st rasrną i krwawą je-t satyrą , jest „Weselem " - upiorów, 
tańczących na grobie. 

( 1\:. PRZERWA-TE 'DL\]ER, 19l6 r) 

Pozornie „Wesele" jest dramatem o Polsce podległej. Ale tylko pozornie. W gruncie rzeczy jest to obuch , 
wymierzony w nieśmiertelność wad polskiej duszy „ 

{A. GRZYiHAŁA-SIEDLE K I, r. 1909) 

Nikt właściwie nie wyreżyserował tej sztuki, wyreżyserowała się sama. Poeta na niemądre, częs to złośliwe 
pytania aktorów dawał odpowiedzi lakoniczne, z lekka ironiczne, wykrętne i niejasne - te znów aktorzy nie
mądrymi nazywali twierdząc, że \Nyspi ań ki na teatrze się nie zna i praktycznie w teatrze nie byłby w sta
nie niczego dokonać. Ciekawe, prawda? Geniusz teatru nie znający się na teatrze? W pamięci utkwiły mi 
bardzo charakterystyczne opowiadania o tym, co się dzi ało za kulisami teatru krakowskiego na próbach 
z „\Vesela". Jeden z aktorów podchodzi do Wyspiańskiego i tytułując go „szanownym" czy „kochanym 
autorem" wedle zwyczaju prowincjonalnych kabot\·nów zapytuje, jak ma rozumieć swoją rolę? Na to Wys
pirt.ń ski: „Od tego pan jest ak torem, żeby rozumieć to, co pan gra". To wystarczyło, aby z Wyspiai'1skiego 
zrobić dyletanta czy indolenta. A przecież on tylk o swą odpowiedzią stwierdził, co obszernie wyłożył w stu
dium o „Hamlecie", mianowici , jak poważnie traktuje sztukę aktorską, jak wiele od niej wymaga i do jakich 
zadań chce ją przygotować. {„.) 

(LEO_ . SCHILLER) 

... Bohaterem „Wesela" jest cały naród, a jego tragc<li::-. przewyższa miarę zwykłego teatru. Środki artys
t yczne pos łużyły tym razem tylko jako medium w wywoływaniu ducha zbiorowości. („.) Tematem „Wesela" 
jest wydarzenie raczej pospolite , ale \v\spiański zrobił z niego syntezę całego życia polskiego, tego we śnie 
i tego na jawie. \;V soczewce jednego pomysłu zdołał skupić wszystkie barwy i wszystkie odci nie : od najbar
dziej płaskiego realizmu przechodzi do liryki, fantastyki, symbolizmu. Niemal bawiąc się wywołuje krańcowo 
przeciwne d 1arakterystyki, zestawia je w banvnych dialogach , żeby zebrać wszystkie w zbiorowej halucyna
cj i zakończenia. Daremne poszukiwane przez romantyzm zespolenie pospolitości i niezwykłości, naturalności 
i ponadnaturalności w ,,'Weselu" dokonuje się zwyczajnie: ten teatr po prostu oczarowuje„. 

(JEAN FAURE, 1957 r.) 

* 
Strząśnijmy najpierw kroplę wina na cześć bóstw poezji i malarstwa. Mało jest dzieł na świecie, które_ by 

tak łączyły wizję plastyczną z upajaj ącvm rytmem słowa . Czarny tużurek poety na tle skuman chłopskich, 
czerwony szal Racheli, światło świec i księżycowe promienie, w których błądzą widma przeszłości, wszystko 
to czyni wrażenie jakby najpienv było widziane, a później dopiero usprawiedliwione słowem . („.) Zestawienie 
barw stało się grą myśli i uczuć ; tekst usprawiedliwia tu pomysł czystowizualny. Stopienie się tych elementów 
jest przecież tak niezwykłe, tak pełne czaru i poezji, że choćbyśmy najchłodniejszym okiem patrzyli i1a scenę, 
ulegamy sile artyzmu. Forma „Wesela" najmniej poddała się zjadliwym chemikaliom czasu. Dzieło zostało 
żywe i zamknięte w obrębie wibrującej poezji ... 

(A. SŁONIMSKI, 1932 r.) 

* 
Gdyby „\Vcselc" dało się sprowadzić t ylko do doraźnego pamfletu politycznego, ataku na stańczyków, 

chłopomanów rzy solidaryzm społeczny anno 1900, nie byłoby ono dramatem poetyckim mimo obecności 
wiersza i zjaw. Ale metafora „Wesela" ma daleko szerszy zasięg;.„ sięga ku różnym prawdom o narodzie, 
tradycji, poezji„. 

(I. SŁAWIŃSKA, 1957 r)' 

* 
„.Wyspiański serdecznie nie lubił, gdy go wypytywano, co znaczy ten lub ów szczegół „Wesela". Może 

sam czuł, że nie umiał wypowiedzieć swoich zamierzeń myślowych z taką jasnością, jakiej wymaga klasyczne 
dzieło sztuki - każde pytanie na t en temat było więc włożeniem palca \V ranę„. 

(.\. GRZYMAŁA-SIEDLECKI, 1932 r.) 

* 
.„z chaty bronowickiej \.V „Weselu", ze sceny teatru w „\Vyzwolemu", z dworku na Grochowie w „War

szawiance" przemawia nie patetyczny wieszcz, lecz przede wszystkim wielki ironista i satyryk, poeta zbunto
wany przeciwko potędze pustego frazesu i patetycznego gestu, przeciwko niedołęstwu przywódców narodu , 
przeciwko życiu, „gdzie się wszystko niańczy w bladze" „. 

(J. Z. JAKuBO\\ SKI, 1967 r .) 

~------~---~=~-~-- -- - - -- - - -- - -



ACTOPORTRET lJ oqern la t p 6%111ei (rok 1902) 

.. melancholijny i spokojny mędrzec z głową otoczoną laurem secesyjnego 
listowia ( ... ) 
Opanował S\\·ój fatalny los osobity i pozostaje w zgodzie z epoką ... 

... PowiadaJ·ą, że zaf<P!ardziali :łoczy1icy , obecni na przedstawieniit okropnych ' widowisk , tal~ silnie 
zdjęci bylt: wra żem:em, że sami s •oje wyznawali z brodm:e. 

I oto urasta scena i sala widzów, teatrum do sali sądowej - gdzie- s:ditka, dratnat, arty:m1 sądzi i takie 
bierze nuty - że jak na wędę sumienia na wierzch wydobywa ... 

STA~ISf.A\\. \Y Y I AŃSKI 
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AUTOPORTRET III r ysowany ołówkiem (rok 1907) 

-.. „tu już nie ma stylizacji, pięknego kostiumu, symbolistycznej nastrojo
wości; twarz poety nosi wyraźne znamiona zeszpecenia nieuleczalną cho
robą ... 

... Leg ndę o wielkim dniu J G marca 1901 roku, dniu premiery „Wesela", trzeba poddać niejakiej rewizji. 
l~nków o:::z,alal po tej premierze. Oczywiście nie tylko dlatego, że bawił go persyflaż dobrze mu znany eh fak
tu,,· i ludzi, ale przede WSZ ) stkim dlatcg , ż.e dramat w całej swej treści był aktualny, pełen inwektyw poli
t · zny hi s jalny-h. ·o zaś najbardziej było fascynującym - to absolutna nowość formy, ledwie widoczne 
u p•JC't~·zowanie jak naj ·urowszego i najprozaiczniejszego w swej istocie realizmu potocznego, zmieszanie go 
z f. nta. tyką ... ). :t\iebywale piękna , przedziwnie brzmiąca, a znów z codziennego tworzywa ukształtowana 
ch ·kcj a dramatu ; bogactwo rytmicwe przy monotonii ostinata piosenki chochołowej, będącej właściwie 
jecl ·n ·m źródłem ·wszystkich rytmicznych i melodyczn ych odmian; nie spotykana dotąd teatralność języka 
dramatycznego, wobec któr go bledną „polonezy słów" fredrowskie i gasną słów kaskady Słowackiego, 
osz zędnoś · łowa i jego bezwzględne pr.zyleganie do akcji, do gestu i ruchu sytuacyjnego; prezycyjnie obli-
zenie wszystkich członów kompozycji, iżby z nich wybornie harmonijna całość powstała: nieustanne, po 

: nę ostatnią, trzymanie widza w napięciu i oszołomieniu za pomocą najszczerszej liryki, głębokiej satyry 
i nieorzckiwanego patosu - wsz\·stko to by ło nowe i wszystko olbrzymie, choć z małych i dobrze znanych 
tematów poczęte. ( ... ) 

.\teatr? Plotki i ploteczki różnie o tym mówią. To pewna, że ówczesna dyrekcja wzdragała się nieco, gdy 
poeta zloż ' ł jej rękopis „Wesela" , ze aktorzy kiwali nad nim głowami i nie rozumiejąc, o co chodzi, kpili 
b z żenad : że powszechnie wróżono fenomenalną klapę i że gdyby nie pewne presje ze strony wpływowych 
prz dstawicieli opinii, arcydzieło nowszej drama tyki polskiej nie byłoby przeszło przez próbę sceny, a wtedy 
i inne dramaty Wy . .-piańsk iego byłyby pozost a ły w te ' lub odgrywane byłyby jedynie w teatrze imagina
nac\-jnym czyt lników. 

(L EO;( SCHILLER ) 

Pisane wierszem ośmiozgłoskowym jak „Zemsta" Fredry, jest „Wesele" żywym zaprzeczeniem tych 
wszystkich powierzchownych twierdzei'l , które neguj ą wielki poetycki talent Wyspiai'lskiego. Wiersz ten 
brzmi wspaniale: nie może być obojętny czy telnikowi czy widzovvi choć trochę wrażliwemu na rytmikę, 
Akt pierwszy jest jedną z najświetniejszych komedii, jakie wydała nasza literatura. Technika krakowskiej 
szopki tradycyjnej została tu zastosowana z ogromną świeżością, zuchwałością i swobodą („ .). Dialog lśni 
zaskoczeniami , przy czym każda z postaci mówi swoim własnym , bardzo zindywidualizowanym, dosadnym 
językiem. Począwszy od aktu drugiego mistrzowskie spadki rytmu w wiers ,u dają chwytający za serce 
nastrój żalu, tęsknoty i bólu, nie wyzbywając się precyzji i jasności. 

(WOJCIECH NATA~SON) 



S_tanisław _Wy:'piański m~arł w trzydziestym dziewiątym roku życia. Cały cykl jego diiałalności artysty
~zn:1 _obeJIYo1UJ_e _mespełna os1emnaśc1e lat. Twórczość dramatopisarska, która najpotężniejsze wywarła wra
zeme i na1silme1sze zostawiła ślady - to okres od prapremiery ,;Warszawianki" (1898) po rok 1907. A wi~c 
- zaledwie lat dziewięć! Próby działalności teatralnej, inscenizatorskie i scenograficzne, nie przekraczają 
czterolecia: 1901-1905. Jeśli się to weźmie pod uwagę i jeśli si~ rzuci na drugą szalę wszystko, czego autor 
„Wyz_wolenia" _dokonał - trudno się oprzeć zdumieniu. ?IIało jest przykładów w dziejach sztuki, by jeden 
człovV1ek potrafił dokonać tak wiele, w tak ciężkich warunkach i w czasie tak zdumiewająco krótkim. 
. . .. ~1y~pia~s~i nie ?Ył mężer:i stani.:, publicystą czy człowiekiem działania praktycznego. Był artystą 
i w te] dz1edzime skupił wszystkie swe siły. Jako artysta może być uznany za „sztukmistrza" w sensie, który 
działalności Cypriana Norwida przypisał - bardzo słusznie - Kazimierz Wyka. Uprawiał bowiem, niczym 
Norwid, równocześnie i równolegle kilka dziedzin sztuki; żadnej nigdy nie porzucając , w każdej osia()'ając 
wyniki niezwykłe .. . Ale najsilniej oddziałało dramatopisarstwo Wyspiar1skiego, jego teksty teatraln~, od 
„Warszawianki" po „Noc listopadową". 

(WOJ CIECH NAT ANSON) 

W roku 1898 ukazała się „Warszawianka" . Pieśń z roku 1831". Ten utwór dramatyczny miał za życia 
autora pięć wydań. W tym samym roku odbyła się krakowska premiera „vVarszawianki" ( ... ). 

Rok 1899 przyniósł publikację czterech utworów dramatycznych. Dwa z nich - „Meleager" oraz „Pro
tesilas i Laodamia" - zostały oparte na motywach antycznych. Antyczne pojęcie tragizmu przenika również 
„Klątwę", choć - jak głosi informacja autorska na początku utworu - „rzecz dzieje się we wsi Gręboszowie, 
pod Tarnowem". W czwartym utworze, wydanym w roku 1899 - „Lelewel. Dramat w pięciu aktach, osnuty 
na tle wypadków sierpniowych w V/arszawie 1831 roku" - wrócił \Vyspiański do sprawy powstania listo
padowego. (. .. ) 

W roku 1900 opublikował Wyspia11ski dwa rapsody: „Bolesław Śmiały" i „Kazimierz Wielki" oraz dra
mat z ż~cia M~ckiewicza - „Legion. Scen dwanaście" . ( ... )Rok następny przyniósł „Wesele" , dramat, który 
zapewmł poecie ogromną popularność u współczesnych) utrwalił jego sławę. Trzy lata później, w roku 1903 
powstało „Wyzwolenie", dwa inne dramaty („Bolesław Smiały" i „Achilleis") oraz rapsody „Piast" i „Henryk 
Pobożny". ( ... )W roku 1904 wydał Wyspiański dwa kolejne dramaty - „Akropolis" i „Noc listopadową", 
rok później opublikował „Studium o „Hamlecie", w 1906 dramat „Skałka", w 1908 „Powrót Odysa", „Sę
dziów", przekład „Cyda" Comeille'a. W ostatnich miesiącach życia Wyspiański pracował nad niedoko11czo
nym, niestety, dramatem „Zygmunt August". 

(] ,\N Z Y Gi\IU~T JAKU BOWSKI) 

i\lyśl W · ~piailskiego nic w\Taża s ię nigd::-· przez słowo; nie myślał on słowami, myślał napięciami woli 
i wzruszeniem, wyrażającymi ię harwą, ruchem, dźwiękiem. Myślał teatrem i gdy chciał coś sam sobie po
\\"i edzieć , czuł w ~obie zbiorowe wzruszenie, które dopominało się o wyraz, który byłby tonem , barwą , ruchem 
i w~Tast ającym z nich wzru. z niem. 

(STA::\ISŁAW BRZOZOWSKI) 

. .. Ostatnim artystą polskim , któremu spoleczeilstwo polskie, a w każdym razie część tego społeczeństwa 
przyznała tytuł wieszcza, był Stanisław \Vyspiailski. Był to jednocześnie pierwszy pisarz, któremu tę godnoś(; 
przyznano publicznie, chciałoby się powiedzieć oficjalnie, niemal urzędowo. Po premierze „\Vesela", w roku 
1901, wręczono mu srebrny wieniec z magicznymi cyframi „44" ... 

J edenaście lat po śmierci Wyspiańskiego Polska odzyskała niepodległość. Wyspiański ciągle był wiesz
czem. \;\ 'ładzę w kraju objęli ludzie z gruntu wieszczeniu przeciwni. Wy~piański pozostał wieszczem, wpraw
dzie przewrotnym, ale wieszczem. To wystarczyło, żeby mu zaszargać opinię ( ... ). Normalni wieszczowie 
mieli trudne początki, wypędzano icl1 z podn;czników, a w opinii publicznej rośli nieustannie. Wyspiailski 
zy~kał tę godność w bardzo młodym wieku , w podręcznikach ciągle jest wielki, a w opinii publicznej? 

(Z. R ASZEWSKI} 

... Najistotniej sza rola Wyspiańskiego polega na tym , że stv;:orzył kilka dzieł, w których jak nikt inny wy
raził nastroje , pragnienia i tęsknoty swego pokolenia, w których ukazał nurtujące je sprzeczności i którymi 
j ednocześnie ujarzmił w pewien sposób wyobraźnię narodową. Narzucił j.ej pewien tok myślenia, pewną pro
blematykę, z którą następne pokolenia - czy chcą, czy nie chcą - muszą się liczyć. I tę siłę zachował Wys
piański także w latach późniejszych niezależnie od tego , że jego popularność zaczęła zanikać ... Często wielkie 
pomysły popularyzują. się w nie wiadomo jaki sposób, jak gdyby niosła je sama atmosfera. Nadają kierunek 
myślom innych t wórców, choć świadomość ich źródeł zdaje się zanikać. Ukazanie tych źródeł po pewnym 
czasie jest dla nownh odbiorców niespodzianką. radosną i mającą w sobie coś z olśnienia ... 

(E. CSATO) 



... Kim był ten człowiek, który żył tak niedawno, że pamiętają go jako rówieśnego, jako wajomego z kra
kowskich domów ludzie, dzisiaj w pełni sił i nowych zamiarów, a który stał się w naszym wyobrażeniu jakąś 
jak gdyby nigdy nie istniejącą realnie postacią z narodowej legendy, polskiego misterium, który, zdaje się 
nam , nie żył w określonym czasie , ale istnieje w jakiejś platońskiej przestrzeni równocześnie z l\Iickiewiczem, 
Norwidem i Słowackim . 

Dla ludzi jego pokolenia, a może jeszcze więcej dla tych , którzy przeżyli młodość pod czarami jego sztuki , 
\\iyspiański jest to wzruszenie, któremu nie trzeba objaśnienia. J est to przypływ niepodobnej do niczego, roz
dzierającej i pocieszającej zarazem muzyki najprostszych polskich słów, jest to świat cały utęsknionej \viel
kości, w który jak mistyczne fale , jak tęczowy opar spłynęły wszystkie kolory i dźwięki polskości od jej sło 
wiańskich i greckich początków, od rusałczanej piastowskiej zieloności, od mistycznych świateł i pogrzebowych 
dźwięków gotyku, od patetycznych apostrof starożytnego bohaterstwa, tak przez naszą łacińską kulturę pol
skich , ale które dopiero Wyspiański odczuł naprawdę - od odgłosu kroków Ko'nrada i dźwięku liry Werny
hory, do głębokich czerwieni i patetycznych gestów :Matejki. 

Wyspiański jak każdy wielki twórca był oczywiście nowy. Przynosił nowość w połączeniu tej właśnie 
wchłoniętej przez siebie całej polskiej kultury, myśli krytycznej, głębokiej ironii z prostotą uczuć i prostotą, 
czasem zdawałoby się, ubóstwem słowa; nowe i niepokojąco dziwaczne były owe dramaty między symbo
lami, owe nachodzące ciągle poetę asocjacje z historii, malarstwa, literatury, nowa była i jedyna cała chemia 
tego cudownego dzieła, darzącego zarazem urokiem najbardziej subtelnego duchowego wdzięku i najprostszą 
żywiołową mocą. 

Ale jeśli pomyśleć , jakim zuchwalstwem fantazji, jakim fundamentem szaleństwa położonym pod polski 
teatr były „Dziady" , „Samuel Zborowski'', rewolucyjność „Wesela" czy „Wyzwolenia" wyda nam się tylko 
genialnym dalszym ciągiem teatru faustycznego czy szekspirowskiego i zarazem tak narodowo polskiego tea
tru. Sam Wyspiański zresztą nie przychodził czynić rewolucji ... 

Dar, który przynosił narodowi, nie była to nowość teatralnej premiery, nowość artystycznej wymyślności, 
niebywałych kadencji. Ten najbardziej bezlitosny sędzia, szyderca ucztujący wśród oślepiających zaiste świa
teł, orgii kolorów, nawałnicy dźwięków i ciskający narodowi śmiech z jego nędzy - niósł mu zarazem naj
większe dobrodziejstwo, które jest wspaniałym darem.„ Było to dobrodziejstwo spowiedzi . 

. „ Jak Mickiewicz, jak Słowacki, którzy pisali o swoich przyjaciołach , o ludzkich żyjących z nimi równo
cześnie - Wyspia11ski postawił w blasku prawdy współczesność polską i naród zobaczył w tym świetle, że 
jest ona tak samo ważna jak owa rzeczywistość, z której zrodziły się „Dziady" czy „Kordian": w dialogach 
„Wesela" pod najbłahszymi słowami, zdających się ukrywać wszystko czym każdy Polak żył w swej samot
ności - naród polski - odnalazł swoją jedność i swoją historię. 

To, w czym odnalazł jedność, był to ciężki, wspólny, wielowiekowy grzech, który urósł do ciężaru zbrodni; 
współczesna historia Polski, którą pokazał Wyspiański w „Weselu", była to klęska gorsza od .Maciejowic 
i Cecory„. 

W sennej bezwoli ostatniej sceny „Wesela" cały naród zobaczył prawdę swego życia, nie grubą, plotkarską , 
przyziemną rzeczywistość, która jest prawdą gawiedzi, ale tę jedyną i wieloznaczną, będącą dnem nas samych, 
dziedzictwem wszystkiego, cośmy uczynili i zarodkiem wszystkiego, czym będziemy, prawdę, przez którą 
każdy grzech i każda małość stają się ludzkie, prawdę, której tajemnicę znają tylko modlitwa, sztuka i miłość .„ 

(JAN LECH O~} 
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