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DRAMAT DUSZ 
Rozmowa z Anną Polony 

- Choć minęło dziewięćdziesiąt lat od powstania „Wesela", dramat ten 
wciąż fascynuje. Sprawy narodowe, które uczynił Wyspiański pnedmiotem 
sztuki, mimo wydaneń historii i zmian układu politycznego nie odeszły 
w przeszłość, czego dowodem ostatnie imcenizacje. A co Panią zainteresowa
ło w tym dramacie? 

- „Wesel "jest sądem nad Polakami, rzeczą o sprawach ojczyzny, o nas 
samych, stąd niezwykła żywotność utworu, stąd zainteresowanie, które 
budzi u realizatorów i widowni. W tym dramacie Wyspiańsk i z niezwykłą 
przenikliwością ukazał polską m ntalność, ostro i zarazem przewrotnie 
wyeksponował nasze wady narodowe. Dlatego „Wesele" powinno być dla 
nas rodzajem „DekaloguH czy raczej, by nie używać porównań nazbyt 
patetycznych, drogowskazem, jak omijać manowce, ku którym ciągnie 

polską duszę. „Wesele" opowiada o niemożności działania, o inercyjnym 
patriotyzmie Polaków, o „przysypianiu" i ciągłym oczekiwaniu na cud, 
o skłóceniu grup społecznych i indywidualistycznym podejściu do spraw 
narodowych, uniemożliwiaj ącym społeczną integrację i so lidarność w dzia
łan iu. 

Wesele" to także dramat o poezji, o jej dwoistym działaniu na Polaków. 
Z jednej strony poezja uwzniośla i uszlachetnia życie, z drugiej - dz ia ła jak 
narkotyk, mąci, truje, otumania, nie inspiruje' do czynu. Jeżeli człowiek nie 
stara się czerpać z poezji siły, lecz ulega jej czarowi - uczucia zmieniają się 
na nastroje, te zaś z racji swej ulotności nie mogą pobudzać do działania. 

- Czy „ Wesele" w Pani imceoizacjijest dramatem o klęsce, o przegranej 
czy o nadziei? 

- Myślę, że interpretacja jest zgodną z in t encją autora, który nie 
rozstrzyga przecież tej kwestii, pozostawia ją otwartą . Wprawdzie dramat 
kończy się tragicznie - Jasiek gub iąc ,,zloty róg" zaprzepaszcza szansę 
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poderwania narodu do walki, ale sam widok zaczadzonyc h, zauroczonych 
par, kręcących się w takt złośliwie-żałosnej piosenki Chochola powinien 
widzem wstrząsnąć, wywołać jego sprzeciw, może nawet sprowokować do 
działania. Sądzę, że o to chodziło Wyspiańskiemu w 1901 roku. I ja 
chciałabym wywalać podobny odruch u publiczności oglądającej nasz 
spektakl dzisiaj. W gruncie rzeczy jako naród niewiele zmieniliśmy się od 
tamtego czasu, chociaż dzieli nas od niego tyle gorzkich doświadczeń. Ciągle 
mamy tendencje do kłótni, szybkiego zniechęcania się przeciwnościami, do 
„przysypiania". I dlatego ciągle trzeba wołać: „Polaku, obudź się i spójrz na 
siebie. Czy przypadkiem nie jesteś taki sam, jak ci na scenie?" 

- Dlaczego spektakl nosi tytuł „Co się w duszy komu gra" a nie po prostu 
„Wesele''? 

- Nie realizuję na scenie pełnego tekstu „ Wesela", wobec czego muszę 

być uczciwa wobec autora. Rezygnacja z części tekstu nie wypacza idei 
„Wesela" ani też jego artystycznego wyrazu. Ominęłam niektóre postaci 
„Wesela", starając się wyeksponować główny problem utworu - rozdarcie 
między chęcią działania i niemocą, niemożność porozumienia się, zapat
rzenie w przeszłość. Dla ekspozycji tych zagadnień zrezygnowałam z po
stac~ które stanowią otoczkę obyczajową. Nie ma więcCzepcowej, Kliminy, 
Radczyni, Nosa, Dziada, Marys~ Wojtka, a t akże Staszka i Kuby, których 
tekst wpisałam w rolę Kaspra. Drugi powód zmiany tytułu wynika 
z przyczyn interpretacyjnych. W mojej inscenizacji osoby dramatu, a więc 

widma grane są przez Chochola. Tytu ł spektaklu, „Co się w duszy komu 
gra" pochodzi z wypowiedzi tej postaci w scenie trzeciej drugiego aktu, 
zapowiadającej dramat dusz. 

- Dlaczego Chochoł wciela się w widma, bierze na siebie ich role? 

- Co prawda Wyspiański życzył sobie, by widma urzeczywistniały się na 
scenie materialnie, we współczesnym teatrze takie ich ukazanie wydało mi 
się ryzykowne. Postaci te pojawiałyby się jak ku kielk~ jak duszki, a tego 
rodzaju skojarzeń chcialam uniknąć. Użyłam więc w interpretacji scen 
z widmami klucza psychologicznego. Zjawy to nie duchy z przeszłości lecz 
majaki wyobraźni, poetyckie upostaciowanie myśli i uczuć bohaterów, ich 
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kompleksów i obsesj i. Chocho ł „pomaga" je tylko zobaczyć (przede 
wszystkim widzowi) kreując się zewnętrznie na osoby dramatu. Motywacja 
jego przeobrażeń jest real istyczna. Pod wpływem wiatru- „żeby ino wicher 
wiał" - krzak gubi słomiane strzępy przybierając różne kształty, zmieniając 
rekwizyty. W scenie z Dziennikarzem to fragment pałuby układa się 
w charakterystyczną stańczykowską czapkę, w scenie z Rycerzem jego 
płaszcz jest peleryną Poety. Widmo Szeli na przykład sprowadza się do rąk, 
które starają się łapać Czepca. To jemu ukaże się Upiór, nie jak chciał 
Wyspiańsk i, Dziadowi, co wydało mi się zabiegiem ostrzej ukazującym 
dramat podziału między chłopstwem a inteligencją. 

- Wspomniała Pani, że „Wesele" to dramat o rozdarciu między poezją 
a chęcią czynu, o rozgoryczeniu, że sztuka w niewielkim stopniu oddziaływuje 
na społeczeństwo. Czy wystawiając „Wesele" liczy Pani na poruszenie 
sumień odbiorców? 

- Naturalnie, że liczę. Wprawdzie doświadczenie uczy nas, że praca 
humanistów nie zapobiegła ani pierwszej wojnie światowej, ani następnej 
i wielu konflik tom , których dzi ś jesteśmy świadkami r:z.y uczestnikam~ ale 
la świadomość nie zwalnia nas, ar tystów, z obowiązk u posłannictwa. Nie 
wolno zaprzestać pisać wierszy, uprawiać muzyki, grać na scenie, bo 
spadniemy na dno, stoczymy się jako społeczeństwo, jako naród, w pustkę. 
Nawet gdybym miała pewność, że do niewielkiej garstki widzów dotrze 
przesłanie naszego przedstawienia, to i tak podjęłabym tę próbę. 

Rozmawiała Elżbieta Tasza 
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CHOCHOŁ 

W rozumieniu autora „Wesela" 

Słomiane okrycie róży na zimę dla ochrony od mrozu stojące 
w ogrodzie pod domem Gospodarza, które ożywa pod wpływem 
zaklęć Racheli, Poety, Panny Młodej i Pana Młodego i przybywa 
na wesele, stając się jedną z osób dramatu, a w zakończeniu objawia 
się jako „fatum narodu polskiego", jest najbardziej zagadkowym 
i wieloznacznym symbolem w dramacie. Wyspiańskiego zain
spirowały podobno chochoły sterczące przy domostwie Tetmaje
rów w Bronowicach. Motyw ten pojawił się w jego twórczości już 
wcześniej. Na przełomie 1898/99 namalował bowiem pastel „Cho
choły". Wyspiańsk iego wielokrotnie pytano, czym jest Chochoł 
z „Wesela". H. D'Abancourt wspomina spotkanie z poetą, w trakcie 
którego zebra~i p~óbowali usłyszeć rozwiązanie zag~d~L ~ajr.óż
niejsze odpow1edz1 podsuwane przez zebranych Wysp1ansk1 kwito
wał krótkim „Nie !" Najbardziej odpowiadać mu miała sugestia 
autorki wspomnień: „Chochoł to to, co było w nas - jakaś zaklęta 
beznadziejność wyczekiwania narodowego,jakiś marazm i prostra
cja, i bezwola senna zakrzepła w społeczeństwie, i bezwład zapat
rzenia zaklęty w nas, i nastrój zapamiętywania, nie dający czynu 
ująć w dłoń, z którego wyrwać się nie podobna.„ chyba wolą lub 
cudem - nastrój tkwiący w narodzie„." Wyspiański miał dorzucić: 
„i w tych, co grają, i w tych, co na widowni patrzą". 
(Rafał Węgrzyniak: Wokół „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, 
Wrocław 1991). 

W sporach krytyków 

Chochoł jest symbolem niemocy, martwoty, bezwładu, śmierci 
polskiego życia społecznego, biorącym górę nad dążeniem do czynu 
i wolą działania. W takim ujęciu C~ochoł jest czy~ złowrogi~ 
i negatywnym. Interpretatorzy, ktorzy upatrywali w dramacie 
rozprawę z politycznym romantyzmem, skłonni byli jednak widzieć 
w nim ucieleśnienie wartości dodatnich i pozytywnych, takich jak 
niezniszczalność do odradzania się życia narodowego. Zgodnie 
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z ich egzegezą Chochoł rozprawia się bowiem z romantycznymi 
iluzjami i złudzeniami, udaremnia przedwczesny i poroniony 
zbrojny zryw, zapobiega więc katastrofie. W takim ujęciu rzecz 
jasna zakończenie nie ma wydzwięku tragicznego. Poszczególni 
interpretatorzy w trakcie sporów rozmaicie określali istotę Cho
choła i zadania, jakie spełnia w dramacie, zasadniczo dzielili się 
jednak na tych, którzy uważali, że słomiana powłoka kryje różę, i na 
tych którzy twierdzili, że róży wewnątrz słomy nie ma. 
(R. Węgrzyniak: Wokół „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego) . 

W niektórych imcenizacjach 

Teatr Miejski w Krakowie, 16.111.1901 r. 
insc. S. Wyspiański, reż. Adolf Walewski, dekor. wg projektu Wyspiań
skiego wykonał Jan Spitziar 

Takieso kostiumu jeszcze krawcy teatralni nie szyli. Składał się 
ów kostmm chyba z dwóch części: jedną był jakbl, długachny, 
zakrywający żupan z rękawami, ze zgrzebne~o płotna szarego, 
naszytego wzdłuż źdźbłami słomy. Drugą częscią kostiumu była 
jakby peleryna z wysoką spiczastą kapuzą na głowie, poszyta gęsto 
wzdłuż znowu źdźbłami słomy (z pamiętnika aktora i reżysera 
Władysława Ryszkowskiego w: Jerzy Kreczmar, z tradycji teatral
nej „Wesela", „Twórczość" 1955). 

Teatr Polski w Warszawie, 7.X.1922 r. 
reż. A. Zelwerowicz, scen. A. Pronaszko 

Reżyser „puścił" całą rzecz; nie chciał się zastanowić, że Wer
nyhora jest zjawą na pół żywą, zostawiającą dowody swojej 
obecności, i oświetlił go trupio. Korygował pomysły Wyspiańs
kiego, tragiczną groteskę spotkania Isi z Chochołem zmienił w sen 
Isi; myślał, że ożywi rzecz nieśmiertelną wskazaniem rodowodu 
osób. Binokle na nosie Pana Młodego spełniaj ą tę rolę. Muzycy 
twierdzą, że nakazy muzyczne Wyspiańskie~o, szcze~ólnie w scenie 
ostatniej, były herezją. Ch.ochoł był „drewmaną piłą '; na to nie ma 
innego wyrażenia. 
(Kornel Makuszyński w „Rzeczpospolitej" 1922). 
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„ Wesele" Reduty, Jłilno 1926 r. 
insc. I. Gall i J. Osterwa, dekor. I. Gall 

(„) P?Wstaje kapitalny pomysł rozpoczynania aktu drugiego od 
drgn.1ęc1a . ~ho~hoła, który, ?cierając się o białe tło tzw. rampy 
s~e~czneJ, idzie z pola do tZby, co jest znakomitym uplastycz
memem pomysłu Wyspiańskiego i daje kompletne złudzenie rze
czywistości (natury). (W. Piotrowicz „Słowo" 1926 r). 

Na paru pierwszych przedstawieniach muzyka Chochoła w finale 
zaczynała się od tonów skrzypcowych, potem zaś podchwytywał ją 
zespół instrumentów dętych umieszczony nad sceną; („.) Wywoły
wało to niezwykłe wrażenie. Na dalszych przedstawieniach musia
no ~ '.ego zr.ezygnować - ze względów oszczędnościowych. - Ró
wmez na pierwszych przedstawieniach przed podniesieniem kur
tyny do. aktu drugiego przez pole proscenium przechodził Chocho~ 
było to Jakby przygotowanie widza na przyjęcie nowej rzeczywisto
śc~ która miała wtargnąć do chaty w akcie drugim. (A. Łempicka 
„Wesele" we wspomnieniach i krytyce, Kraków 1970). ' 

Teatr Miejski w Łodzi , 28.XJ.1932 r. 
reż. J. Szyndler, dekor. S. Jarocki 

O~zczędność polegała na tym, że osoby Chochoła i Wernyhory 
stopiono w j edną całość j akiegoś „eh och ho r a". Jak to wyglądało 
in natura theatrali, nie wiadomo nam bliżej. Prawdopodobnie był 
to Chochoł z teorbanem w ręku. Na afiszu napisano w podtytule 
"Rzecz się dzieje w roku 1932", żeby zaś nikt w to nie wątpiL 
Chochoł rżnął w ostatniej scenie III-go aktu rumbę. 

Czy Rachel była pijana cocktailem i grała w jo-jo? Czy Panna 
Młoda nastawiała co chwila radio? Czy Czepiec wciórnościował 
~a kom~rn~ów_? Czy miejskie panienki rozmawiały o Kiepurze 
1 Marleme D1etnch? Czy Branicki przyjeżdżał samochodem i gwiz
dał pr~eboje Ordonk!? („.) jeżeli nie, to szkoda, bo publiczność się 
tylko rrytowala, a rue bawiła. Jak j uż coś takiego robić, to na 
całego. Grano Hamleta we fraku, a „Wesele" też warte parodii„. 
(„Ilustrowany Kurier Codzienny", 1932 r). 

8 

„ 

Stanislaw Wyspiański . 117ięrrze" { D:iewc:ynka za ~m), 1898. 

Teatr Stary w Krakowie, 29.X.1 962 r. 
Reż. i scen. A. Wajda 

Chochoł właściwie nikogo nie sprowadza. Jego rola uległa tu 
zdecydowanej degradacji (przynaj mniej w akcie II). To nie ów 
spowity w słomę . różany krzew, przejmujący i tajemniczy, który 
w~r~cza na gody J ~ko spiritus movens całej akcji duchów. To tylko 
mm1aturowa kukiełka słomiana, która zwiduje się śpiącej Isi, 
mamrocze kilka zaledwie słów i znika nie przegoniona nawet 
miotłą. Nie odczuwa się w żadnym stopniu jego związku z resztą 
osobliwych Gości, wdzieraj ących się tej nocy pomiędzy żywych. 
Oc~yw~1cie intruzi ci personifikują nie jakieś bliżej określone 
„w1dll'.a , ~bdarzone ~ytem autonomicznym, lecz subiektywne 
przyw1dzema poszczegolnych bohaterów. 
(L. Jabłonkówna, ,,Teatr" 1963). 

9 



Kazimitrz Witrzyń.skl 

Ojczyzna Chochołów 

Park dziwów starożytnych, wiatr, który szeleści 
Wokół śpiących pałaców, grobowców bez treści, 
Te lampy i posągi, księżyc, gdzie się siania 
Geniusz twego narodu, duch zapominania, 
Te rany wielkiej dumy, inne wielkie rzeczy, 
W których tyle jest prawdy, ile się złorzeczy, 
Wszystkie cnoty parszywe - to nas nie przejedna, 
To pustką zarażona Polska jeszcze jedna. 

Z czego budujesz kraj ten ? 
Z czeczoty, z jesionu, 

Kruchy antyk i rzewność od wielkiego dzwonu ? 
Ojczyznę w kolumienkach z widokiem na ule, 
Gdzie miód słodyczą swojską zasklepia się czule, 
Nad rzeką stoją wierzby, na łąkach bociany, 
Słyszysz, Basiu, to nasi biją w tarabany -
A wyszydzony chochoł, sobowtór symbolu, 
Starym się obyczajem kokoszy na polu, 
Słoma trzeszczy zapchlona, gzi dziewki w podołku, 
Szumy chmielu, alkowa z pałaszem na ko/ku 
I ta krzepa: wieś w malwach, szkorbut, dzieci kopa. 
Święta ziemia praojców: 

Twój naród - bez chłopa :' 

Z czego budujesz kraj len ? 
Z ludzi, których nie ma, 

Znów jeden za miliony, rękami aż dwiema ? 
Z kim pieniactwo wielkości twoje tu się kłóci, 
Gdy wszyscy jedzą dzień swój wolni i rozkuci, 
Na wszyslko wasza zgoda spływa narodowa 
Anheliicznym natchnieniem wypchana, jak sowa. 
Duchem są albo diabły, albo namaszczeni 
Gołębim ochędóstwem astrale z przestrzeni, 
Blade twarze w gorączce, biblijni studenci, 
Bractwo westchnień, cierpliwcy, wszyscy polscy święci. 

Przelicz jeszcze i dodaj czterdzieści i cztery 
Sposoby wybawienia od wszelkiego licha, 
By wolność jak tabakę zażyć z tabakiery, 
Potem zdrowo i głośno na wszyslko się kicha -
I ten rachunek w prawdę sumuj oczywistą. 
Niech ci do romantycznej znó w uderzy głowy -
To jest twój sen upiorny, Wielki Realisto: 
Państwo w kamieniach mlylzskich, naród niegotowy. 

Buduj teraz. wydźwignij nas dumnie na cokół, 

Wielki pomnik .fród .rwiata, nad dziejów p·rzesmykiem, 
Wyjdź pierwszy na piedestał i rozgłoś naokól 
Tę wielkość wymuszoną batem a/be krzykiem , 
Święć przemienienie tłuszczy i chrzcij nowe czasy 
Z kropielnicy, co wyschła i krwią już nie chlusta, 
Starym herbem sarmackim w popuszczone pasy 
Zatkaj gęby krzyczące i zgłodniałe usta -
I komu teraz jeszcze otuchy za ma/o, 
A przeszłość jesionowa praojców nie śliczna. 
Niech stanie pod cokó/em i porwany chwalą 
Tworzy wolność . 

Masz rację. Jakże jest tragiczna ! 
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Teatr Powszechny w Warszawie, 26.X.1 963 r. 
reż. A. Hanuszkiewicz, scen. A. Kilian 

Wchodzi Chochoł. Właściwie nie Chochoł, ale młody chłopek, 
opasa~y tyJfc_o p~wrósłem ze słomy. T~ ~esztą nic nie przeszkadza 
-moze byc 1 taki Chochoł. Ale po chwil i okazuje się, że to wcale nie 
Chochoł, lecz Sie~ion. Siemion, postaciujący jakąś bliżej nie 
sprecyzowaną złą Silę, która bez dostatecznej motywacji napastuje 
po~zcze&óln_ych ludzi,. ata~uje_ ich gniewnym szyderstwem, wy
sm1~wa ich 1 postponuje .. S_1em1on miota si~ po scenie, wybiega za 
k~l1;SY, w_raca o_stentacyJme wlokąc rekwizyty, wdrapuje się na 
wiezyczki szopki, stamtąd wykrzykuje, to znów wypowiada świsz
~zącym szeP.tem słowa każdej ze zjaw; słowa, które w tej osobliwej 
mterpre~acJi tracą ~ens, stają . się zupełnie niepojęte; co najmniej 
połowa ich ~esztą me dochodzi do widza. To nie Widmo, zrodzone 
z tego! „~o się w duszy komu Ęra", to raczej jakiś groteskowy Puk, 
przemes1ony ze snu nocy letmej w noc bronowicką. 
(L. Jabłonkówna, „Teatr" 1963). 

Teatr im. J. Slowackiego w Krakowie, 27.Ill.1 969 r. 
reż . L. Zamkow, scen. L. i J. Skarżyńscy 

- Cuda dzieją się w Krakowie! - Lidia Zamkow zlikwidowała 
Chochola~ - Przewró~iła wszystko do góry nogami! - Epokowe 
wydar~me! - Wstyd 1 ~braza Boska, co ta niewiasta (hic mulier) 
wyrabia! - Wara! - Niech nam żyj e! (.„) 

Jak to wygląda? ~r~tko: Isia kołysze do ~nu dziecko i utula je do 
sn~ taką lu~o:v?-~z1ec~nną kle~hdą o słoffilanym Chochole, a w tej 
~aJeczce rruesci s1~ dialog Is1 z Chochołem w jej wykonaniu 
Je_dnoosobo~ym (cień Chochoła wyświetiony na ścianie). Dzien
mkarz cz~m rachunek sumienia: wkłada sobie na głowę pieróg 
z gazety Jak c~apkę bl.azeńs~ą, dookoła niego przemykają się 
w. reflektorach i otaczają go identyczne postacie w gazetowych 
pierogach, ale to tylko nieme odbitki - Dziennikarz peroruje na 
głosy tekstem własnym i Stańczyka. Poeta wreszcie - ten ma 
szansę - zac_zyna pis~ć przx st?!~, na skrawk~ papieru, scenę 
d_ramatu: kole;ne kwestie rodzi, w1ąze, szuka rymow, potem zrywa 
się od stołu 1 dalej na żywo inscenizuje rozmowę z Rycerzem 
Czarnym („.) 

lO 

Jeszcze sprawa finału. Zamkow przygotowuje finał metody~nie! 
na zasadzie uj awniającej się wreszcie zbiorowo, a nurtUJąCeJ 
wszystkich z osobna tęsknoty za jakimś czynem istotnym, który coś 
zmieni. Tej psychozie, irracjonalnej w oczekiwaniu cudu, poddają 
się stopniowo najodporniejsi. („.) Ale - pamiętajmy - brak 
Chochola: to straszydło z dziecinnej bajki wymyśl ila Isia. Więc 
sama Isia, w nocnej koszuli, włazi na skrzynię i odczynia magiczne 
zaklęcia. Pary tańczące przechodzą na chocholim motywie w krok 
poloneza i korowodem polonezowym okrążają Jaśka. To ma swój 
wyraz. I to ma znaczyć - poprzez Isię na skrzyni: dziecko ogłasza, 
że król jest nagi.„ Taka deziluzja cudu. Śmiem j dnak wątpić, czy 
to znaczenie dociera do znakomitej większości widzów j aśniej, 
klarowniej niż Chochoł grający na patyku. Szkoda Chochola. 
(J. Kelera, „Odra" 1969 r). 

l i 
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Taniec śmierci 
mitologii 

narodowej 
Ostatnia scena „Wesela", scena „chocholego tańca", niejeden raz bylajuż 

przedmiotem zainteresowania krytyki, historii literatury, nawet - literału· 
ry pięknej. Scenę tę odczytywano na różne sposoby: jako symbol pokolenia 
Wyspiańskiego, jako symbol zniszczenia niesionego przez ideę „spolem", 
jako zapowiedź przyszłego odrodzenia się społeczeństwa polsk,iego itd., itp. 
Dla nas „chocholi taniec" gości „Weselnych" zdaje się być przede wszystkim 
swoistą repliką ideową „Melancholii" Malczewskiego: oto w rytm Chocho· 
la kręcą się w koło sprawy wielkie i małe, wielcy i mali bohaterowie, idee 
i marzenia, mity i ich karykaturalne repliki. To taniec śmierci naszej 
narodowej mitologii! 

(.„) Autor „Wesela" to twórca sprzeczności, twórca niepokoju. Podejmuje 
centralne zagadnienia, którymi żyje współczesność, polemizuje z utartymi 
schematami myślowymi, ale odpowiedzi jasnych na stawiane mu py tania 
unika. Zmusza kolejne pokolenia do rozliczenia się ze swoim narodowym 
sumieniem, nie daje jednak pocieszenia. Przeprowadza publiczną spowiedź 
z wad i win narodu, ale nie rozgrzesza. I dlatego jego narodowa twórczość 
zdaje się być wzorcem nowej polskiej tragedii. W tragedii tej śmiech 
przerywany jest spazmami płaczu . W niej, niby w zwierciadle, ogląda się 
naród polski. Ale zwierciadło to magiczne, odbija się bowiem w nim nie 
tylko zewnętrzna maska, widać w nim nadto i duszę narodu. 

Działalność artystyczna Wyspiańskiego stanowi graniczny slup w litera
turze; to także graniczny slup w dziejach polskich mitów narodowych. 
Poddane próbie ognia, rewizji, żyć będą odtąd w świadomości społeczeń· 
st wa polskiego w wersji nadanej im przez autora „Wesela". Bez względu na 
to, czy potomni będą aprobować stosunek Wyspiańskiego do tych mitów, 
czy nie, czy będą odczytywać ukryte poza symbolicznymi znakami i po· 
staciami prawdy, czy też dostrzegać będą tylko zewnętrzną ich otoczkę, 
w dziejach polskiej myśli narodowej istnieje odtąd ścisła cezura dzieląca je 
na czasy „przed Wyspiańskim" i „po Wyspiańskim". 

Franciszek Ziejka: „ W kręgu mitów polskich", Kraków 1977 (fragment 
studium: "Chocholi taniec") . 
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THOMAS STEARNS ELIOT 

Wydrążeni ludzie 
(fragmenty) 

My, wydrążeni ludzie 
My, chochołowi ludzie, 
Razem się kolyszemy 
Glowy napelnia nam sloma 
Nie znaczy nic nasza mowa 
Kiedy do siebie szepczemy 
Głos nasz jak suchej trawy 
Przez którą wiatr dmie 
Jak chrobot szczurzej lapy 
Na rozbitym szkle 
W suchej naszej piwnicy 

Kształty bez formy, cienie bez barwy 
S ił a odjęta, gesty bez ruchu. 

A którzy przekroczyli tamten próg 
I oczy mając weszli w drugie Królestwo śmierci 
N ie wspomną naszych biednych i gwałtownych dusz 
Wspomną, jeżeli wspomną, 

Wydrążonych ludzi 
Chochołowych ludzi. 
( „.) 

V 

Więc okrążajmy kaktus nasz 
Kaktus nasz kaktus nasz 
Więc okrążajmy kaktus nasz 
O piątej godzinie rano 
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Pomiędzy ideę 

I rzeczywistość 
Pomiędzy zamiar 
I dokonanie 
Pada Cień 

Pomiędzy koncepcję 

I kreację 
Pomiędzy wzruszenie 
I odczucie 
Pada Cień 

Pomiędzy pożądanie 

I miłosny spazm 
Pomiędzy potencjal ność 

I egzystencję 
Pomiędzy esencję 

I owoc jej 
Pada Cień. 

Albowiem Tuum est 
Życie jest 
Albowiem Tuum est 

I tak się wlaśnie kończy świat 
I tak się wlaśnie kończy świat 
I tak się wlaśnie kończy świat 
Nie hukiem ale skomleniem . 

Albowiem Tuum est Regnum 

A życie jest bardzo dlugie 

Albowiem Tuum est Regnum 

Tlum Czesław Milosz 

lS 



Jeny Duda-Gracz. • .Motyw polski - Eksodui', / 982. (fragment) 

DOTYCHCZASOWE INSCENIZACJE „WESELA" NA SCENIE 
KATOWICKIEGO TEATRU 

12.II.1924. Reż. Wacław Nowakowski, scen. Stanisław Ligoń 
19.III. 1936. Reż. Wanda Siemaszkowa, scen. Józef Jamutowski 
6.X 1945. Insc. i r ż. Bronisław Dąbrowski, scen. Stan i s ław Tenerowicz 
26.IX.1964. Reż. Józef Gruda, scen. Janusz Warpechowski 
2.III. 1974. Insc. i reż. Zbign iew Bogdański, scen. Ali Bunsch 
16.XII.1978. Reż. Michal Pawlicki, scen. Krzysztof Pankiewicz 

17 
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7 października 1922 otwarł swe podwoje Teatr Polski w Katowicach. 
Uroczysta premiera . .Królewskiego jedynaka" L. Rydla w reźyserii 
Wacława N owakowskiego, zapoczątkowała działalność sceny, której 

jubileusz 70-lecia istnienia obchodzimy w tym roku. Teatr Polski, działający 

w gmachu, którego fron ton jeszcze niedawno wieńczył napis „Deutschen 
Wart und deutscher Art", mia{ do spełnienia ogromnie odpowiedzialną rolę 

głosiciela polskiego słowa i polfkiej kultury na terenach, które znów 
odzyskały niepodległość. Katowicka publiczność miała odtąd stalą 

moźliwość obcowania z największymi dziełami dramatycznymi 
w profesjonalnym wykonaniu. Staraniem kolejnych dyrektorów, przede 

wszystkim Mariana Sobańskiego, który k ierował Teatrem aż do wybuchu 
Jl wojny światowej , przybliżano widzom klasykę polską ( od „Dziadów" 

począwszy na dramatach patrona teatru skończywszy) . obcą, utwory 
współczesnych dramaturgów, a także prezentowano widowiska, przez osobę 

autora lub tematyką związane z ziemią śląską ( m. in. „Konrad 
Kędzierzawy" J. N . Jaronia czy „ Wesele na Górnym Śląsku" S. li goni a) . 

Po okresie okupacji Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego staje się przystanią 
dla aktorów Teatru Dramatycznego ze bvowa. Z zespołem tym wiąże się 

ambitny początek powojennej działalności Teatru i do niego też 
w następnych latach nawiązywać będą w swych ambicjach kolejni 

dyrektorzy. Obecność takich artystów jak W Horzyca, K. Adwentowicz, 
B. Dąbrowski, W Woźnik, debiutantów. G. Holoubka, T Łomnickiego , 

E. l.assek, wspaniałych reżyserów i scenografów - W Langego, 
J. Kaliszewskiego, J. Kreczmara, J. Jarockiego, L. Zamkow, E. Żyteckiego, 

J. Szajny, przyczyniła się do tworzenia autorytetu Teatru w polskim 

środowisku artystycznym. 
Dziś świętuje on swe 70-lecie - z nadzieją na to. że dalsze lata pracy będą 

równie udane. jak minione sezony. Hlierzymy głęboko, że wysiłek włożony 
w kolejne realizacje przyniesie satysfakcję zarówno 

zespołowi jak i wiernej teatrowi widowni. 



DYREKTORZY TEATRU ŚLĄSKIEGO W LATACH 1922-1992 

dr Tadeusz Wierzbicki 
Waclaw Nowakowski 
Henryk Czarnecki 
Józef Karbowski 
Kazimierz Biernacki 
Marian Sobański 

Przerwa okupacyjna 

1922-1923 
1923-1924 
1924--1925 
IX-XI 1925 
xn 1925 --v m 1927 
IX 1927-31VIII1939 

Wilam Horzyca/Karol Adwentowicz III 1945-IX 1945 
Broni sł a w Dąbrowski l IX 1945 - 31 VIII 194 7 
Wł ad ysła w Krasnowiecki 1 IX 194 7 - 31 VIII 1949 
Wladyslaw Woźnik 1IX1949-30 IV 1951 
Zdzisław Grywałd/Roman Zawistowski l V 1951-30 IX 1954 

Wacław Kozioł/Gustaw Holoubek 
Józef Wyszomirski 
Jerzy Kaliszewski 

Roman Zawistowski 
Mieczysław Daszewski 
Mieczysław Górkiewicz 

Ignacy Gogolewski/ 
Edward Szyksznia 

Józef Para/ 
Edward Szyksznia 

Krzysztof Rościszewski 
Michał Pawlicki 

Jerzy Zegalski 

1X1954-30IX1956 
1 X 1956-30 IX 1959 

1X1959-31VIII1962 
1 IX 1962- 31 VIII 1965 
1IX1965-31VIII1967 
1IX1967-31VIII1971 
1IX1971-31XII1974 
1IX1974-31XII1974 
1I1975-31VIII1977 

1 I 1975-15 VI 1976 
l IX 1977-31VIII1978 
1IX1978-31 VIII 1981 
1 IX 1981- 31 VIII 1992 

PRACOWNICY PAŃSTWOWEGO TEATRU SLĄSKIEGO IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

1X1992 

Dyrektor naczelny i artystyczny - BOGDAN TOSZA zastępca dyrektora - KRYSTYNA SZARANIEC 

Aktorzy: 
Joama Budniok-Machera 
Alina Chechelska ~ .:~ 
Michalina Dąbrowska 
Anna Kadukka 
Teresa KaJuda 
Katarzyna Kulik 
Ewa lkśniak 
Krystyna Moll 
Bogumiła Murzyńska 
Violetta Smolińska 
Maria Stokowska 
Maria Swiecówna 
Anna Wesołowska 
Krystyna W~niewska 
Agata Witkowska 
Marla Wilhelm 

Zespół artystyczny 

..... Qrm 
Adam Baumann 

Andrzej Dopierała 
Jerzy Głybin 

Antoni Cryzilc 
Wiesław Kańtoch 

Andrzej Kowalczyk 
Jerzy Kozłowski 

Bernard Krawczyk 
Jerzy Kuczera 

Wiesław Kupczak 
Roman Michakki 

Krzysztof Mi5iurkiewicz 
Ja111sz Ostrowski 
Grzegorz Przybył 
Tomasz Radecki 

Współpracują: Jan Bógdoł, Edward Skarga, Marian Skorupa 

Michał Rosiński 
Wiesław Sławik 
Czesław Stopka 

Andrzej Warcaba 
Piotr Warszawski 
Zbigniew Wróbel 
Ryszard Zaorski 

* 
Mariusz Mruczek 

Da111ta Pułecka 
Hanna Przyłudzka 

Anna Podsiadło 
Elżbieta Tosza 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Stanisław Hołówka, Wanda Nowak, Adam Niśkiewicz, Marian Kawka, Ryszard 
Górny, Urszula Slabińska , Jan Sztwiertnia, Andrzej Minajew, Stanisław Kiecki, 
Adolf J ankowski, Marian Kraczla, Helena Kiedos, Gabriela Szendera, Ewa Kerger, 
Elżbieta Halczuch, Krystyna Kulik, Jolanta Woszczyńska, Małgorzata Kaczmarek, 
Alfred Blukacz, Maria Bem, Zofia Jankowska, Teresa Melek, Tomasz Prokop, 
Daiwta Michniewicz, Beata Głombik, Stefan Skrobisz, Adam Szymura, Amrzej 
Michalik, Janusz Jodłowski, Maria Mroczkowska, Jerzy Boczkowski, Waldemar 
Janiszek, Romuald Klyta, Dariusz Sobiera1 Lech Hamerlik, Ireneusz Gajda, 
Jarosław Witek, Jerzy Lipiec, Stanisław Rodak, Ewa Sternik, Ama Witt, Aneta 
Oskard, J adwiga Fuzakowska, Janina Pisarek, Józef Wilk, Barbara Bógdoł, 

Henryk Nowak, Marian Szczepanek, Ryszard Kotłoński, Paweł Buczyński . 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY 

Henryk Mrozek, Grażyna Szewior, Rozalia Gajda, Małgorzata Raszke, Ewa 
Tomanek, Aniela Ullmann, Iwona Szyndel, Irena -Barczyk, Teresa Maciejewska, 
Anna Słuszniak, Nadzieja Witek, Magdalena Musioł, Helena Orzechowska, Anna 
Wyrwa, Aniela Andziak, Adela Żak, Bożena Biała, Halina Kotula, Ewa Salamon, 
Urszula Janowska, Stefan Olszówka, Stefania Grzegorczyk, Józef Lebioda, 
Norbert Stefanik, Zofia Grzyb, Urszula Marciniak, Halina Kornak, Aniela Tatara, 
Michał Grąglewski, Anna Stefańska, Daniela Stencel, Krystyna Piszczek, Zbigniew 
Gruca, Paweł Buczyński, Mariusz Poznański, Zdzisław Wilk, Wiesław Kurkowski, 
Gabriela Swadźba, Ryszard Polcyn, Agnieszka Kloryga, Katarzyna Jenkner. 

WSPÓŁPRACUJĄ 

Magdalena Broił, Łucja Kulik, Helena Kurek, Teresa Szlachta, Zofia Kowalek, 
Maria Michalczyk, Krystyna Rzepka, Małgorzata Bryłka , Gertruda Seidel, Edel
trauda Duras, Zbigniw Płachta , Jolanta Duda, Kazimierz Duda, Sylwia Wolna, 
Stanisława Jarosiewicz, Sylwester Rutkowski, Cecylia Broniszewska, Ewa Marcin
kiewicz, Irena Stanoszek, Barbara Misterka, Ewa Buszta. 


