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U STÓP WAWELU MIAŁ OJCIEC PRACOWNIĘ 

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, 
wielką izbę białą wysklepioną, 

żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem; 
tam chłopiec mały chodziłem, co czułem, 
to później w kształty mej sztuki zakułem. 
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem, 
obejmowałem zarys gliną ulepioną 
wyrastający przede mną w olbrzymy: 
w drzewie lipowym rzezane posągi. 

Stanisław Wyspiański ( 15 I 1869 - 28 XI 1907, syn Franciszka i Marii z 
Rogowskich). Od 1880 wychowywał się u ciotki Joanny Stankiewiczowej. W 1879-
87 uczył się w gimnazjum św. Anny w Krakowie. W 1884-95 studiował w Szkole 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1887-90 i 1896-97 słuchał wykładów z historii, hi
storii sztuki i literatury na UJ. W 1890-95 podróżował po zachodniej Europie, m.in. 
trzykrotnie przebywał w Paryżu. Uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę książko
wą, tworzył polichromie, projekty witraży, zajmował się również wystrojem wnętrz. 
Poślubił chłopkę z podkrakowskiej wsi Konary Teodorę (Teofilę) Pytko ( 1868-
1957). 

Od 1902 był docentem Akademii Sztuk Pięknych. W 1905 brał udział w 
konkursie na dzierżawę Teatru Miejskiego. 19 li zgłosił swą kandydaturę, 17 IV zaś 
ofertę - zobowiązanie do prowadzenia teatru przez 3 lub 6 lat. W dniu głosowania 
w Radzie Miejskiej 11 V wycofał swą kandydaturę, uznając za nie do przyjęcia wa
runki kontraktu zaproponowane przez miasto. 26 V 1905 został wybrany członkiem 
Rady Miejskiej z listy Komitetu Demokratycznego Polskiego W pracach Rady brał 
udział tylko do lipca 1905, gdyż na skutek pogorszenia się stanu zdrowia musiał za
przestać publicznej działalności. Latem 1906 nabył gospodarstwo we wsi Węgrzce i 
tam przeniósł się wraz z rodziną. 14 XI 1907 przewieziony został do kliniki w Kra
kowie, gdzie zmarł. Pochowany został w krypcie kościoła oo. Paulinów na Skałce. 

Był autorem dramatów: Daniel ( 1893, wyd. 1907), Królowa Polskiej Ko
rony ( 1893, wyd. 1908), Legenda I, Warszawianka (1898), Meleager, Protesilas i 
Laodamia, Klątwa, Lelewel (1899), Legion (1900), Wesele ( 1901 ), ffyzwolenie, 
Bolesław Śmia(v, Achilleis (1903), Legenda li, Akropolis, Noc Listopadowa 
( 1904), Skałka ( 1906), Sędziowie, Powrót Odysa i nie dokończony Zygmunt August 
(1907), ponadto parafrazy Cyda Come i Ila (1907) , Studium o "Hamlecie" ( 1905), 
adaptacji i inscenizacji Dziadów Mickiewicza (1901 ). Za jego życia teatralnych pra
premier doczekały się w Krakowie Warszawianka (26 XI 1898), Lelewel (20 V 
1899), Wesele ( 16 III 190 I), Wyzwolenie (28 II 1903), Protesilas i laodamia (25 
IV 1903), Bolesław Śmiały (7 V 1903), Cyd(26 X 1907), we Lwowie zaś legenda 
11 (26 I 1905). Punktem zwrotnym w jego życiu była krakowska prapremiera Wese
la, która przyniosła mu niezwykły rozgłos i zapewniła pozycję narodowego wiesz-
cza. 

Współpracował z teatrem jako scenograf i inscenizator, wystawiając własne 
dramaty oraz Dziady (31 X 1901 ). Jego dramaty mają charakter partytur czy sce
nariuszy przedstawień teatralnych, w których sytuacje, dekoracje, kostiumy, ruch, 
muzyka, światło w sposób integralny wiążą się z tekstem. Partytury te zostały do
określone i sprecyzowane w przypadku utworó w wystawionych w teatrze pod jego 
okiem. Pozostała dokumentacja w postaci egzemplarzy reżyserskich, projektów de
koracji i kostiumów czy też dyspozycji autorskich (najpełniejsza do Bolesława 
Śmiałego). Przez długie lata teatry starały się kopiować autorskie inscenizacje Wy
spiańskiego. Jego twórczość miała ogromny wpływ na teatr modernizmu i okresu 
międzywojennego . Była jedną z głównych inspiracji idei narodowego teatru monu
mentalnego, sformułowanej przez Leona Schillera. 



STA ISIAW ESTREICHE R 

ARO DZINY ""WESELA " 

. . ~-: ·> Zaczę ła -~ nim [Wyspiań skim] powstawać i szukać ujścia na zewnątrz 
n1enaw1sc lo n1 e'.v 1t 1 przekonanie, że trzeba s i ę z niej moralnie wyzwolić. Nie trze
ba myśleć_, że przez „v.?'zwolen ie" rozum i ał Wyspia1'1ski, przynajmniej w tych la
tach , zbroJ ną wa l kę o mepodległość . Mo.le zmienił zdanie później (rozmowa z Że
roms kim z ~oku I 905), ale wówczas miał raczej na myś li w zwa lenie etyczne, zrzu
cenie 7 s1 cb1e poczucia ni ewol i, bunt duszy prLeciwko j ej skutkom.( ... ) 

Przy tak ich to właśc i wośc iach umysłu, w takim to usposobieniu i nastroju 
odbyw~ la si ę w tych latach w duszy Wyspiaiiski cgo nieslychanie kr tyczna rewizja 
poglądow 1 ut~rtych zapat rywań na wszy tkie kwestie wiążące i ę z życiem narodo
wym. Wysp iansk1 o wa lkach, jakie w sobie sta czał, niechętn ie mówił. Ale ktokol
wiek go od dawna i_ bl i żej zna ł , \\ idział w nim wewnętrzną walkę. Pragnął pogodzić 
przekona111e o kon iecznośc i n iepod l eg łej nikomu Pol sk i z niewiarą w możliwość 
zbrojnego powstani a, które zaws7e prov\'adLiło do katastrof 

Jan Matejko 
Wernyhora, 1884 

. W jakiś c_zas, może w dobry miesiąc po tym\ esc lu (daty dokładniejszej nie 
pam1ęta'.11) _przyrnósł mi Wyspia11ski i prL.eczytał scenę świeżo przez siebie napisa
ną, w ktoreJ. toc~ły rozmowę dwie osoby: Włodzimierz Tetmajer i Wernyhora. Opo
wiadał rrn, ze toJąc w drLwrnch pokoju, w którym tańczono (po lewej stronie w sieni 
domku), widzia ł na ścianie reprodukcj ę Matejkowskiego Wernyho1y, od dawna zaj-

mującego jego wyobraźnię. I zadał sobie wówczas pytanie: co by to było, gdyby 
nagle z tej ściany zstąpił Wernyhora, przynosząc wieść, iż wypełnia się jego proroc
two i że przyszedł czas wyzwolenia z niewoli? Jakie by to wrażenie wywarło na o
becnych, jaki skutek wywołało w całym narodzie? 

Nad tym pytaniem zaczął rozmyślać- a myślał po swojemu, to jest szere
giem plastycznych, konkretnych obrazów. Myślał nad tym zwłaszcza, powróciwszy 
z wesela do domu, a kiedy do mnie przyniósł pierwszą napisaną scenę, miał już za
pewne i inne w głowie. Nie opowiadał mi wprawdzie, jak one będą wyglądać -
zdaje mi się tylko, że planował zrazu zawrzeć wszystko w jednym akcie (ale tego 
szczegółu nie jestem całkiem pewny). 

W każdym razie sceny ze Stańczykiem , z Branickim, z Szelą, z Zawiszą 
przyrastały do pierwszej sceny później. Najpóźniejszą z nich była zapewne scena 
Kazimierza Tetmajera z Zawiszą, bo mogła przyjść na myśl Wyspiańskiemu dopiero 
po zapoznaniu się z dramatem Tetmajera (połowa stycznia?). A później jeszcze, o ile 
dzisiaj pamiętam , podmalował tło, dodając ekspozycję. Odwiedzałem go w ciągu 
stycznia, mówił mi o postępach Wesela , ale dalszych scen mi nie czytał. Rzecz zo
stała w połowie lutego wykończona. 

KONSTANTY PUZYNA 
ZAGADNIENIA "WESELA" 

(fragmenty) 

Chyba nad żadnym utworem polskiej literatury nie narosła w ciągu półwie
cza taka ilość krytycznych nieporozumieii, co nad Weselem Wyspiaiiskiego. Mara
cję Wyka, kiedy twierdzi, że chcąc zrozumieć ten prosty dramat, trzeba przede 
wszystkim odciąć się od przygniatających komentarzy. 

Od chwili uroczystego pasowania Wyspiańskiego na Czwa1tego Wieszcza 
interpretatorzy Wesela zaczęli mówić o wszystkim, tylko nie o Weselu. Pisano o ta
jemnicy bytu narodowego, o narodzie tragicznym, o głębiach Wesela , o ejdetycznej 
wyobraźni, o antyku, o demonologii słowiańskiej, o tym czy Wyspiański wierzył w 
życie pozagrobowe, nawet o istocie cudu. Dorobiono Weselu, wywindowanemu na 
wieczysty piedestał narodowy, mroczne przedłużenia historiozoficzne i metafizycz
ne; wydobyto najbardziej powikłane myślowo utwory Wyspiańskiego, których nie
stety wiele było pod ręką, aby objaśniać nim dzieło logiczne i jasne. Zapomniano -
nie bez powodów o tym, co uchodziło za oczywiste i nieistotne; że jest to pamflet 
polityczny. 

W analizach Wesela przeoczono na ogół drobiazg: Wyspiański był czło
wiekiem niesłychanie złośliwym. Przypomniał o tym Boy w Plotce o „ Weselu", ale 
dostrzegał to zjawisko wyłącznie w wymiarach igiełek rozdzielanych hojnie przyja
ciołom na stronicach dramatu. Nie dostrzegł, jak głęboko sięgnęło ono w polityczne 
sprawy utworu, jak złośliwy sarkazm Wyspiańskiego organizuje wszystkie niemal 
konflikty Wesela. Nie tylko założenia kompozycyjne. Nie tylko komedię rodzajową 
zetknięcia się dwu środowisk: inteligencji z miasta i chłopów bronowickich, tak zna-



zna~omitą. w każ~ej rozmowie, w każdej scenie. Tak.że tragedię narodową finału. 
Takze - 1 to moze najciekawsze - sceny wizyjne Wesela. 

Zastanawiano. się nieraz, dlaczego dialog Wesela, który w towarzyskich 
rozmowach az skrz~ s~ę do"'.c1pem 1 p:ecyzją sformułowań właśnie u postaci wizyj
nych wpada szczegol111e sil me w grzmiącą i splątaną gadaninę. 

Czyżby ~ys~iański, tak wyrafinowanie rozwijający elementy budowy We
sel~, tak 1;11stem1e wiążący, tak konsekwentnie prowadzący każdy wątek, nastrój, 
?1ysl , .tak sw1.adomy swoJeJ rnboty w tym dramacie, nie dostrzegł raptem pustki my
sloweJ, 1 łatwizn obrazowama, Jakie grożą tekstowi Rycerza czy Wernyhory? Można 
tu snuc w1elorak1e przypuszczenia; czemuż nie zastanowić się zatem, czy nie mamy 
t~ do czyn1e111a po prostu z zamiarem pisarza? Przecież dopiero kontrast między 
ciętym, chłodnym bawidamkiem w scenach z Maryną a wyzwolonym w oparach al
koholu rozszum1ałym bombastycznym ponuractwem, które „mu się w duszy gra"_ 
kompro~1tuJe naprawd.ę Poetę. Rycerz w całej swojej warstwie stylistycznej jest 
bardz? cienką pa:od1ą !tryki Tetmajera i jego dramatu Zawisza Czarny; obnaża jego 
efekciarstwo st.yl,1styczne, chaos ideowy, tani pesymizm, mętne młodopolskie sny 0 

potędze_. Wysp1ansk1 kpt sobie wyraźni.ez prymitywności wyobrażeń Tetmajera, po
d.obrne Jak 1 Rydla . . K?1 .na tyle subtelnie, że Tetmajer, niczego nie dostrzegając, stał 
się Jednym z w1elb1c1e!t Wesela; niemniej kpi. Zauważono już, że w całym Weselu 
Pan Młody w1dz1 wszystko w jasnych barwach, a Poeta w ponurych czerniach. Pan 
Młody dostr~ega wszędzie sielankę; obłoczki, rosę, pszczoły, gołębie; Poeta - me
lodramat: wichry, t.urnie, chmury, pioruny, stada wron. Parodystyczny charakter 
Rycerza Jest oczywistą Jego konsekwencją. Inaczej z Hetmanem: tu drwina ledwie 
już muska samą poezję. Rydla, dziecinne okropności Zaczarmvanego koła. Mierzy 
głębteJ, uderza ;v snoba 1 chłopomana, trudno go bardziej ośmieszyć, niż wydobywa
jąc z ~ego mys.lt Hetmana, s~ntezę reakcyjnej magnaterii, Hetmana mówiącego: 
„Jestes szlachcic, to się z nami pocałuj". 

, P?d.ob?ie z Wernyhorą. Ileż egzegez jego proroctwa zdołano już 
wymyslec, Ilez trudu zadali sobie ludzie śmiertelnie poważni, aby wydobyć z tej 
p.ostac1 konkretny, progra11:1 wyzwol~nia .narodowego! Jeszcze w roku 194 7 męczył 
się ~ad ~~rn P.1gon; ale JUZ przed mrn 111ektórych profesorów ogarniała niezdrowa 
trzezwosc. Pierwszy załamał się Kucharski. "A wię c i rozesłanie wici 
zgrom.adze~ie .ludu pisał w <<Pr.zeglądzie Współczesnym>> ( 1932) mają to byĆ 
tyl~o jak1es mistyczno rezysersk1e akty, wystarczające same sobie i nie pociągają 
ce Jak1chkolw1ek. następstw". Nal~ży "wytężyć słuch" po prostu po to, ażeby ... 
słu.ch b~ł wytęzony. Oba bowiem zostają najspokojniej przekreś ]one i 
u111cestw1one przez zlecenie trzecie, najparadniejsze: 

Leć kto pierwszy do Warszawy 
Z chorągwią i hufcem sprawy 
Z ryngrafem Bogarodzicy. 
Kto zwoła sejmowe stany 
kto na sejmie się pojawi 
sam w stolicy - ten nas zbawi 

Więc tu sedno rzeczy! Nie Kraków i wawelski dwór, lecz Warszawa ... 
Zbawi zatem Polskę nie słodki Wernyhora, nie archanioł i w ogóle nie to, ku czemu 
ma się wytężać słuch, ale jakiś mistyczny Leśćko narodowy, szybkonogi, „kto -
pierwszy". Ten opatrznościowy szybkobiegacz ma dokonać wyczynów równie ab
surdalnych, jak wszystkie „rozkazy - słowa" poprzednie. Ma zwołać (w roku 
1900) takie „sejmowe stany", których jeszcze nikt wybrać nie mógł, które zatem nie 
istnieją. Ma następnie na tym sejmie - nie sejmie i w tej stolicy - nie stolicy sta
nąć i pierwszy, i nie pierwszy, bo z hufcem i nie z hufcem, bo „sam w stolicy". 

A przecież tym samym demaskatorskim sarkazmem kipią i inne sceny wi
zyjne. Popatrzmy na Szelę. Tradycja sceniczna wygrywała z niego głównie upior
ność potępieńca: spójrzcie, mili mieszczańscy widzowie, tak kończą ci, którym śnią 
się rewolucje. Powracający refren „ręce myć, gębę myć, suknie prać, nie będzie 
znać" uważano za ekspiację, chęć odkupienia grzechów rzezi, powrotu do społe
czeństwa. 

Tymczasem jest to tylko szyderstwo - szyderstwo z chłopów bratających 
się z panami, z Dziada, który kręci się po Weselu. „Przyszedłem tu do Wesela, bo 
byłem ich ojcom kat, a dzisiaj ja jestem swat". Jak się bratać- szydzi Szela - no to 
się bratajmy. 

Niemniej drwiąca jest sprawa Chochoła . Głowiono się nad jego sensem na 
wszystkie metafizyczne sposoby. „Kimże jest ostatecznie - zapytuje Pigoń- Cho
choł, którego jedni krytycy mienią „twarzą Nocy i Piekła", postacią „od razu zdecy
dowanie i bez wszelkich obsłonek ujemną", po prostu szatanem; inne zaś uważać bę
dą, że to „domowy bóg rodzimej ślamazarności", a inni również dowolnie przekonu
ją, że to „słoneczna, złota myśl narodowa", spętana w słomianym wiechciu. 

Zapytajmy najpierw, do czego służy Chochoł Wyspiańskiemu: do rozpo
częcia ludowych czarów stanowiących jeden z pretekstów pojawienia się widm, oraz 
do fantastycznego, poetyckiego rozwiązania finału dramatu. W finale tym tragiczna 
satyra osiąga swoje wstrząsające fortissimo; i Chochoł jest przede wszystkim posta
cią, dzięki której finał tak nabrzmiewa drwiną i goryczą. To Chochoł demaskuje o
statecznie i nieodwołalnie bałamuctwo narodowe bronowickiej chaty. Jest kwinte
sencją ironii Wyspiańskiego, jej podsumowaniem, niemal ironią samą. Dopiero gdy 
się pod tym kątem spojrzy na Chochoła, finał zaczyna być naprawdę tragiczny. 
Dotychczas wchodzi tu na scenę niemrawy snopek, mamroczący coś monotonnie i 
nudno, bardziej zwracający uwagę na melodyjność niż na sens wiersza. Tymczasem 
cóż za szyderstwo dźwięczy w tych słowach: „ja muzykę zacznę sam: tęgo gram, tę
go gram", w tym wybuchu „tańcuj, tańczy cała szopka! " . Chyba najbliższe prawdy 
było lekceważone zupełnie zdanie Lacka, że Chochoł to sam Wyspiański ... 

Klucz polityczny nikomu nie przychodzi do głowy, aczkolwiek leży na 
wierzchu. Zjawy to postacie konwencjonalne, zbudowane z utartych wyobrażeń 
malarskich, literackich i historycznych, postacie, których nadprzyrodzoność nie jest 
zagadnieniem poważniejszym niż bogowie greccy z Nocy Listopadowej, a które Wy
spiański konfrontuje z gośćmi weselnymi po to, aby przypieczętować ideową klęskę 
zebranych. Nie „imaginacje'', lecz „kompromitacje" oto formuła zjaw. Każda z 
kompromitacji bohatera rozpoczyna się w wymiarach zwykłej rzeczywistości, w 
dialogach między gośćmi, narasta coraz bardziej, aż wreszcie, kiedy widz orientuje 
się już w zagadnieniu, pojawia się zjawa korona blamażu ideowego postaci. Od 
poszczególnych bohaterów Wyspiański logicznie i drapieżnie przechodzi do grup. 



Pierwsze zjawy to kompromitacje indywidualne: Stańczyk szydzi z postawy Dzien
nikarza, Rycerz ośmiesza Poetę, Hetman Pana Młodego, Szela Dziada. Widz ma 
prawo odnosić te demaskatorskie zabiegi do szerszego kręgu inteligentów i chłopów, 

ale pisarz nie daje mu jeszcze powodów do uogólnień. 
Lecz dramat narasta - i oto Wernyhora, ośmieszając Gospodarza, ukazuje 

się już nie tylko jemu: widzi go Kuba i Staszek. Co więcej, zostawia Róg - widzi 
go Gospodarz i Jasiek, gubi podkowę - Gospodyni chowa ją do skrzyni. Cały ten 
krąg ludzi wplątany już jest oficjalnie w bałamuctwa Gospodarza - jego kom
promitacja spada i na nich. 

Wreszcie w finale , gdy pojawia się Chochoł, jest już widziany przez 
wszystkich, kiedy jego drwina przekreśla całe kolorowe zbiorowisko Wesela, które 
mu biernie uległo. 

Drwinę, ironię, sarkazm można oczywiście rozumieć powierzchownie: jako 
dowcipy i natrząsania. Można jednak rozumieć ją głębiej jako postawę pisarską. 
Drwina Wesela jest postawą: rośnie z rozczarowania. Tu właśnie ma swoje korzenie 
wstrząsający tragizm Wesela. 

Brak w tym utworze jakiejkolwiek ideologii, pod którą podpisuje się poeta; 
wszystko jest negacją. Takie rozczarowania rodzą się czasem z wielkiej miłości, kie
dy zawala się gmach marzeń, wysiłków, złudzeń przez nią wznoszony, kiedy na 
moment nie wiadomo ani co dalej, ani po co dalej . Wyspiański - malarz urzeczony 
wsią, sam żonaty z chłopką; Wyspiański - poeta kształtujący się w zmaganiach z 
poezją i ideologią polskiego romantyzmu, wyrastający z nich; Wyspiański - patrio
ta, niewątpliwie prawicowy, ale szczerze marzący o wielkiej, wolnej Polsce a oglą
dający jedynie małą i niewolniczą politykę Galicji - ten Wyspiański, który na 
weselu Rydla noc całą stał w drzwiach oparty o futrynę, tkwi w Weselu cały jakby był 
jedną z postaci dramatu, zaś sztuka Wesele jego Zjawą. Myślę, że nie tylko z pam
fletem politycznym mamy do czynienia w Weselu; także z autopamfletem. Może dla
tego właśnie Wesele tak dojrzałe a1iystycznie, tak wielowarstwowe, tak przedziwne; 
może dlatego nie posiada pozytywnej ideologii. 

Przez pół wieku, dzielące nas od krakowskiej premiery, Wesele nie zmalało. 
Urosło jeszcze. Nie tylko dlatego, że żyje już dziesiątkami zwrotów i formuł w po
tocznej mowie polskiej, jak Corie ot wna w rosyjskiej. Dopiero dziś staje się na
prawdę monumentalne - nie jako wieszczba, lecz jako pamflet. Historia dopisała 
doó przedłużenia tragiczniejsze niż taniec Chocholi. Dopiero dziś, z perspektywy 
odmiennej formacji politycznej i ustrojowej, możemy ten pamflet odczytać w pełni, 
we wszystkich jego obiektywnych -choćby niezamierzonych przez autora - kon
sekwencjach. 
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ZBIGNIEW RASZEWSKI 

PARADOKS WYSPIAŃSKIEGO 

Pięćdziesiąt lat temu umarł w Krakowie dziwny wieszcz. Nie tworzył leoio-
• . . . b 

now. Nie redagował politycznej gazety. Policjanci mijali go obojętnie. Chciał być 
dyrektorem teatru: sumował kolumny kosztorysów i badał regulaminy. Układał re
pertuar, lepił makiety, projektował gmachy teatralne. Publiczność patrzała na to z 
niedowierzaniem. Wieszcz, który lepi makiety? Patriotyczne wiersze nagrodziła 
srebrnym wieńcem. Za kandydaturą Wyspiańskiego na stanowisko dyrektora teatru 
padły w radzie miejskiej dwa głosy. 

Stanisław Wyspiaóski pozostał dyrektorem teatru wyobraźni. Nie byłoby się 
ostatecznie czym martwić. Wielkość Appii czy Craiga także nie mierzymy liczbą i 
poziomem ich inscenizacji. Nie był o tego wiele. Obaj zostawili jednak obszerne 
książki teoretyczne, albumy projektów, a przede wszystkim wielu uczniów. Wcale 
nie ich własna działalność artystyczna, ale wpływ, jaki wywarli na teatr wieku XX 
zapewnił im miejsce w encyklopediach. 

Wyspiański pracował podobnie. I jemu wypadło żyć w okresie, w którym po 
raz pierwszy od wielu wieków teatr europejski zarysował się w samych fundamen
tach. Wyspiaóski tak.że dostrzegł przyczyny katastrofy i starał się jej zaradzić. W 
ciągu dziesięciu lat przebiegł myślą wszystkie najważniejsze problemy odnowy na
szego teatru. Nie rozwiązał ich oczywiście, bo nie mógł , nawet gdyby mieszkał w 
Paryżu . Wszystkie problemy opisane przez reformatorów teatru z początku naszego 
stulecia są do dzisiaj aktualne po prostu dlatego, że do dzisiaj nie potrafiliśmy ich 
rozwiązać. Od Wyspiańskiego można się uczyć tak samo jak od Appii czy Craiga 
nie określonych rozwiązań, ale wykrywania problemów i poszukiwania dróg. 
Właściwie nie tak samo, bo i więcej, i mniej. 

Wyspiański nie zatrzymał się na obmyślaniu nowego kształtu widowiska. 
Zapragnął jeszcze odnowić dawną jedność twórcy dramatu i przedstawienia. Był to 
najważniejszy postulat w programie Craiga, tylko że sam twórca nie poważył się go 
urzeczywistnić . Wyspiański poważył się. 

„ 

WCIĄŻ CZEKAM, CZYLI KTOŚ NADEJDZIE 

Wciąż czekam, czyli ktoś nadejdzie, 
czyli ktoś przyjdzie może, 
czy jaka gwiazda kędy zej dzie , 
czekam daremno może? 

Czekam i darmo myśl mą muszę, 
by przestać oczekiwać, 
smutek ciężarem przyparł duszę , 

że trudno go ukrywać. 

A miał przyjść, wiem to, czekam na to 
i czekam wciąż daremno . 
Dzień mi się każdy zdaje stratą, 
ktoś miał się widzieć ze mną. 

Ktoś miał przyjść do mnie i powiedzieć 
wieść jakąś upragnioną, 

lecz jaką, jakoż mam to wiedzieć, 
wciąż czekam, próżno pono. 

1904 
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WILAM HORZYCA 

„WESELE" I MR. BABBITT. 

. Wiadomo przecież, że Wyspiański, pisząc Wesele, swe dramatis personae 
nie określał pierwotnie tak, jak to uczynił dla sceny i w wydaniu książ kowyrn, np. 
Poeta lub Dziennikarz, ale po prostu nazwiskami czy imionami tych, którzy mu słu
żyli za pierwowzór. Niejaka więc podstawa do uważania Wesela za „skandal towa
rzyski" niewątpliwie była. Ale to właśnie doprowadza do absurdu widzenie w Wese
lu tylko odbicia jakiejś społecznej rzeczywistości , choć niewątpliwie rzeczywistość 
taka, i to bardzo konkretna, istniała. Z biegiem czasu i historii ten towarzysko -
galicyjsko - zaściankowy sposób patrzenia na Wesele uległ pewnej przemianie . Po 
r. 19 l 8, a nawet wcześniej, zaczęto sądzić, że przestało być ono aktualnym dlatego, 
iż nie ma już miejsca na "taniec chochołowy", bo przecież mamy już niepodległość 
itd. I, jak pisał Rabski, "dnieje". A jednak, mimo tych ciągłych zapewnień różnych 
luminarzy krytyki, że Wesele przestało być aktualnym, ilekroć pojawiło się ono na 
scenie, przyciągało do teatru tłumy widzów. Byli krytycy, które to nieustające a za
gadkowe dla nich powodzenie Wesela przypisywali jego walorom a11ystycznym. Ale 
pierwszy lepszy widz Wesela powiedziałby im, iż bynajmniej nie dla „walorów ar
tystycznych" poszedł do teatru ; by ujrzeć to dz ieło, ale dla jakichś innych ,trudnych 
do sformułowania powodów, które sprawiały, że nie patrzał na Wesele tylko jak na 
dzieł o artyzmu, albo jak na dokument minionych czasów, ale jak na utwór, który po
ruszał w nim coś, sam nie wie co. Bo niewątpliwie z Weselem jest jak z Dziadami. 
Walka z caratem należy do przeszłości, jak do przeszłości należy krakowski św iatek, 
z Rydlem i Tetmajerem, ale sprawa Wesela nie należy do przeszłości. Ona żyje i ona 
to ściąga nieustannie tysiące widzów. 

Oczywiście , sprawa ta nie sprowadzałaby co wieczór tłumów, gdyby jej we
hykułem nie był artyzm Wyspiańskiego. Ale artyzm Racine'a jest również wie.Jki, a 
dz iś spożywają go głównie snrnkosze. Dla samego artyzmu nie chodzą tłumy do te
atru. Chodzą dlatego, tylko i jedynie niemal dlatego, iż usłyszeć tam mogą „co się w 
duszy komu gra". I oto stajemy przed pytaniem: jaką melodię wyzwala w widzu 
Wesele, że jest mu on tak wiemy? Innymi słowami, jaka to jest sprawa, o którą wciąż 
widocznie jeszcze chodzi? 

Wszyscy żyjemy w większej lub mniejszej mierze pod hypnozą tego, że We
sele odbywa się w prostej chacie chłopskiej, i dlatego wciąż jeszcze skłonniśmy wi
dzieć w sprawie Wesela sprawę tylko tej realności społecznej, którą w chacie tej u
kazuje poeta, a co najwyżej Polski . W istocie jednak, mówiąc zmienionymi słowami 
Wyspiańskiego, „dramat poza tą chatę polatuje" . W czym bowiem mieści się los 
tragiczny ludzi, których zawarła w sobie ta "chata rozśpiewana"? Nie w czym in
nym, jak w tym, że wszystkie owe dramatis personae, jakie się tu zeszły, są ofiarami 
czy przedstawicielami wegetatywnego planu bytowania . „ Wist, partyjka kolacyjka'', 
mówi Dziennikarz, „żeby mi tam było cicho, spokojnie'', mówi Pan Młody, „swoje 
trocha, dobre i to", mówi Czepiec, to wszystko piosenki na tą samą nutę, która w 
gruncie rzeczy jest nutą wszystkich, i Poety i Gospodarza, całego tego świata Wese
la. Wszyscy oni , aż po Kliminę i Kubę, pragnąjak Dziennikarz: „byle polska wieś 
spokojna" . Niech się świat tam w jakichś Chinach pali, niech zapada się ziemia i 
walą niebiosa, byle tu był o cicho i spokojnie jak pragnie Pan Młody. Nawet chłopski 
wigor i „bijacka'' półwariackich animuszów są organem tej omnipotentnej wegeta
tywności, której odmian jest bez liku, tyle niemal co ludzi. Jedni chcieliby się z tego 
bagienka wegetatywności wyrwać, ale brak im sił, inni żyją zmyśleniem, trzeci grzę
zną w nim z lubością, ale wszyscy oni są mniej lub więcej świadomymi jej niewolni
kami. To jest ich wiara i filozofia: kurdesz nad kurdeszami! To tkwi u dna dusz ich 
wszystkich, którzy od samego właściwie początku wykonują „chochołowy taniec" 
zbiorowej samotności, każdy sobie, ajednak wszyscy razem. 

Czy jednak ta wegetatywność, która w rozumieniu poety była główną przy
czyną nieobecności Polski w życiu narodów, jest szczególną przywarą Polaków? 
Znakomity pisarz amerykański, Sinclair Lewis, wsławił się pierwszą swą powieścią, 
której bohaterem jest przeciętny businessman amerykański, Mr. Babbitt, wzoro
wyprzedstawiciel wegetatywnego „odczuwania świata" zaoceanicznego wzoru. 
Mr.Babbitt mógłby się znaleźć w bronowickiej chacie i wcale by się tam nie poczuł 
obco. Tak samo jego szanowna małżonka i córeczka i synek, wszyscy niemal zna
jomi, gdyż tam, na drugiej półkuli, odbywają oni ten sam taniec chochołowy, tak 
sarno uśpieni, może także tęskniąc do wezwania jakiegoś Wernyhory (amerykań
skiego), tak samo wyczekując głosu Złotego Rogu. Czyż więc to nie nasze złudzenie , 

że tylko w tej chacie bronowickiej odbywa się ów upiorny pląs? Odbywa się on i 
gdzie indziej , i w Polsce, i poza Polską, i w Paryżu, i v„r Chinach, i Buenos Ayres 
wszędzie, gdzie głównym artykuł em wiary są słowa Dziennikarza: byle polska wieś 
spokojna. I dlatego owa chata podkrakowska, to nie jest chata: to jest cały świat, a 
przynajmniej cały świat tzw. zachodniej kultury, która ugrzęzła w wegetatywności, 
w wygodzie i spokoju, w pragnieniu ciszy i prawa do sielankowej śmierci Babbittów. 
Ta chata, to „arka w powodzi", jak mówi Rachel, arka, do której zabrano, jak do 
biblijnej, z każdego gatunku po parze, i oto widzimy ich wszystkich pogrążonych w 
sennym tańcu, pod nutę Chochoła, który jest - bogiem tego globu. Nie ma miasta 
ni wsi w Europie, Ameryce, Australii , gdzieby nie rozbrzmiewała chochołowa me
lodia . To jest melodia globalna. I dlatego Wesele jest dramatem globalnym. Jest 
dramatem o braku tego pierwiastka odkupującego, który zawarty jest w obecności 
Złotego Rogu. 

I ten to dramat wszechświatowy odbywa się w prostej chacie podkrakow
skiej. I odbywać się może, gdyż według starej formuły magicznej, „co na górze, to 
na dole". Czemjest makrokosmos, świat, glob, tym jest mikrokosmos, owa „chata 



rozśpiewana" piosenką Chochoła, gdzie obowiązuje ten sam układ wewnętrzny, o 
na „wielkim świecie", jak układ wewnętrzny atomu obowiązuje w systemach sło
necznych. Nieświadomym wydać się może, że do ukazania dramatu świata trzeba 
kulis jak świat ogromnych. Ale okazuje się , i to nie po raz pierwszy, że jest inaczej, 
że całą „fatalność dziejową" globu można zamknąć, jak mówi Hamlet, „w łupini e o
rzecha", tylko trzeba ją umieć zamknąć, tak jak uczynił to Wyspiański, w arce swej 
chaty ukazując całą ludzkość, tlrniętą bezwładem wegetatywności. 

Gdyby Wyspiański żył, może powiedziałby, że nie śniło mu się pisać dram a
tu „globalnego". Nie chodzi jednak o to , co mu się nie śniło czy śniło, ale co zrobi ł. 

Być nawet może, pisząc Wesele, pisał świadomie dz ieło o posmaku „skandalu towa
rzyskiego", jak mniemał...Rydel. Ale z chwilą, gdy dz ieło oderwie się od twórcy, 
żyje ono już własnym, niezależnym od zamysłów autora, życiem. Jak powiada 
Norwid, każde dzieło składa się z tego, czym stworzone zo tało , i z tego, co na ni m 
narosło. Jeśli tak, to na Weselu narosło niezmiernie wiele. arósł globalny dramat 
wiary, gdyż w ostatniej instancji Wesele jest dramatem wiary, dramatem o nieobec
ności Złotego Rogu, którego nie zastąpi żaden ,,kult życia", będący właściw ie ni
czym innym jak nieświadomym siebie kultem wegetacji. 

am przysłania Wesele ów ,,strój ukąpany tęczą'', owa swojskość, która 
CLyni je nam zbyt bliskim. Obcym przysłania je ten sam tęczowy polonez k ztałtów, 
który znów czyni je im zbyt dalekim. Nie tak to łatwo wejść obcym do bronowick iej 
chaty i poczuć się tam sobą, jak znów nie tak łatwo wyjść z tej chaty i poczuć się na 
scenie świata. l może nawet tego nie potrzeba, bo jak powiedziano, ta chata jest glo
bem, ten glob jest chatą. Ale trzeba i należy zrozumieć, iż sprawa Wesela je t spra
wą na światową miarę, i że w dziele tym raz jeszcze Polska dała odpowiedź na co:, 
co dziś jest pytaniem całego rodu ludzkiego. 
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ANIELA ŁEMPICKA 

GRAPLANÓWICHARAKTERSATYRY 

Realistyczny plan sztuki jest skromny: kółko znajomych, zgTomadzonych na 
ekstrawaganckim weselu kolegi, kilka chłopskich rodzajowych postaci na bezimien
nym tle bawiącej się reszty wsi. Symboliczny wymiar dramatu jest natomiast o
gromny - nieomal Polska porozbiorowa. W ten drugi plan przerzuca sztukę fanta
styka: baśń chochoła. Korowód gości zza świata - Stańczyk, Rycerz, Hetman, 
Szela, Wernyhora - przemienia ciasny dworek Gospodarza w wielką scenę historii 
polskiej. Ta przemiana umożliwi z kolei wprowadzenie do sztuki fantastycznej im
prezy narodowego po,:vstania. 

Przemiana planów nie dokonuje się w Weselu raz, wyznaczając od określo
nego momentu nowy wymiar sztuki. Dramat oscyluje między dwoma planarni . Raz 
po raz skromny bohater z pierwszego planu, artysta, dziennikarz, młody wiejski 
chłopiec, na skutek przerzucania w inny wymiar sztuki urasta do symbolu obozu 
politycznego, stanu społecznego , idei narodowej. Równocześnie domek Gospodarza 
olbrzymieje do rozmiarów całego kraju, zabawa gości weselnych przeobraża się w 
gody narodowe, wezwanie „na Wesele" brzmi jak wezwanie na arenę życia i walki 
narodu, i rzeczywiście takie znaczenie posiada. Potem przestaje działać wielka meta
fora i sztuka wraca w wymiar mały, toczy się dalej błyskotliwa komedia rodzajowa. 

Zanim konflikty sztuki rozegrają się w wielkiej akcji dramatu narodowego, 
rozgrywają się one najpierw na skale miniaturową w planie komedii rodzajowej w 
krótkich spięciach słownej szermierki rozmówców. Tu w paradoksie, dowcipie, afo
ryzmie otrzymują one swoją formułę intelektualną, którą, gdy już jest gotowa, moż
na przenieść na wielki plan. Tak weszły tam powiedzenia, że „panowie nie chcą 
chcieć", „chłop potęgąjest i basta", „to, co było, może przyjść", „no, pan się naro
dowo bałamuci" i wiele innych. 

Nieustanna gra planów przynosi nie tylko niezwykłą rozpiętość skali drama
tu i rozległość jego perspektyw, nadaje również sztuce ów szczególny ruch, który w 
dramacie poetyckim przejmuje na siebie część zadatl. dramatycznych wątłej akcji 
sztuki. Chodzi o ciągłą zmianę tonu scen, gdy partie komediowe przechodzą we 
wzniosłe, liryzm w ironię i satyrę, humor w powagę, patos i tragizm. 

Powołany na wielki plan sceny narodowej bohater nie otrzymuje jednak no
wego wyposażenia psychicznego, przeciwnie - zachowuje całkowicie swoje ob
licze z poprzedniego wymiaru. Gdy wszystko na scenie wyolbrzymiało do wielkich 
symboli historycznych , on sam w wielkiej roli wygląda żałośnie. Ta dysproporcja 
wywołuje eksplozję krytyczną dramatu. Ale przechodzi ona trochę ponad głową bo
hatera, uderza w niego ubocznie, trafiając nade wszystko w obiekt, który on przez 
chwilę wyobraża w obóz polityczny, stan społeczny, myśl narodową. Wszystko, co 
składało się na wizerunek postaci, charakter, postępowanie, rachuby i złudzenia ży
ciowe, przepuszczone przez pryzmat wielkiego symbolu, ukazuje się w nowym, nie
zwykle ostrym świetle krytycznym. Działa wtedy wielka satyra dramatu, satyra hi
storycznych sytuacji i historycznych postaw myślowych. 

Realni bohaterowie Wesela podporządkowani zostają natomiast innemu 
dramatycznemu działaniu. Gdy przestaje działać moment dramatyczny, podnoszący 
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uczestników bronowickiego wesela do wielkich symboli, kurczą się oni do codzien
nych wymiarów, wstrząśnięci sprawami , które się wokół nich działy, oszołomieni 

poprzednim wyniesieniem, rozstrojeni własną małością, blamażem w wielkiej roli, 
do której ich nagle powołano, a która była ponad ich siły i rangę. Jakkolwiek dla 
nich samych gorzki jest moment rozrachunku ze sobą, jakkolwiek nie oszczędził im 
autor porcji złośliwej ironii, ich wstyd i niepokój wzruszają widza i w pewnej mierze 
ich rehabilitują, tym bardziej że widz rozumie, jak skromne jest ich rzeczywiste 
miejsce w historii. 

Chwyt satyryczny Wesela polega więc na tym, że kompromituje ono sprawy 
wielkie, przekazując je w ręce dyspozytorów miniaturowego formatu. Śmiesznie 
skromne w swoich możliwościach działania środowisko, jego nieodpowiedzialność, 
intelektualna bezradność, jego realna bezsiła stają się miarą idei, którą reprezentuje, 
i imprezy, którą mu autor narzucił. Jest to chwyt swoistej demagogii artystycznej, 
ale demagogii w sztuce uprawnionej i w tym wypadku szczególnie celnie zastosowa
nej, ponieważ chodzi o mity nabożnie kultywowane przez takie właśnie środowiska. 

KAZIMIERZ WYKA 

"WESELE" WCIĄŻ AKTUALNE 

(„.) Jedno jest wspólne wszelkim dojrzałym i świadomym postaciom drama
tu. Udziela się też w kolei wydarzeó postaciom dalszym, zrazu nie dostrzegającym 
swojego uczestnictwa w tym fakcie. Jedno wspólne Gospodarzowi, Poecie, Dzien
nikarzowi, Panu Młodemu, Czepcowi, Ojcu, a odtąd każda z tych postaci spotyka się 
z „osobą dramatu", staje się wyrzutem dręczącym jak wbita pod paznokieć drzazga. 

Wspólna jest mianowicie świadomość, że codzienne życie tych ludzi, ich 
troski, czyny i związki wzajemne, to -wielki świat pozorów.Rzeczywistość jest w 
Weselu pozorem niegodnym tego, ażeby trwał. A przecież pozorem, który w 
obłędnym tańcu końcowym ogarnie wszystkich i z grzęzawiska pozorów nikomu 
nie pozwoli wyrwać stopy. („.) 

Oto jest pierwsza szala dramatu Wyspiańskiego. Rzeczywistość narodowa 
jest złudna, jako pozór. Jako to, co przełamać należy, ażeby dotrzeć do prawdy. W 
pięćdziesiąt lat później cóż na tej samej szali leży? Po raz drugi niepodległa ojczy
zna. Pierwsza w roku 1939 zakończyła się fiaskiem tego gatunku, że refleksy Wesela 
widoczne są dzisiaj (myśl Konstantego Puzyny) aż na zaleszczyckiej szosie. Głośny 
utwór Emila Zegadłowicza Domek z kart te refleksy utrwalił w dramaturgii polskiej. 
Domek z kari, czyli dom z pozorów. 

Po raz drugi niepodległa. Pozory i złudzenia noszą nowe i tylko naszemu 
pokoleniu tak dobrze znane imiona.(.„) Szala, która przerażała Stanisława Wy
spiańskiego jako twórcę Wesela, bynajmniej nie jest dzisiaj pusta. I chociaż o kilo
metr od chaty bronowickiej budują Instytut Badań Jądrowych, chociaż na wiosen
nych pustkowiach malowanych przez niego z widokiem na kopiec Kościuszki wyro
sły całe dzielnice to jest podobne i to jest wspólne. („.) 



Czyż konieczne j t wyl i czać do końca tę z:iwa rtość szali pozorów, jaką na 
pam ięć zna każdy obywatel Polsk i Ludowej, jaka trącon ą być musi pod grozą cho
ch lego tań ca'.! ( ... ) 

To j akoś orzeka o żywotnośc i Wesela. c hociaż wydarzenia są w nim abso
lutni e różne, choc iaż idee polityczn dz i eła należą do historii doktryn politycznyc h. 
Jak w pewnym l i ście napisał Wyspiar'lski - ,,znów jest ten ranny czas dnia rozpo
czętego" . Wśród ł ysza nych ze sceny trosk tamtego pokolenia narodu odzywa się e
cho nowych do.:wiad ze li społecznyc h i p litycznych. 

Zwłaszcza że zgodna 'ć nie kończy ię tylko na ec hu . Wej dźmy pomiędzy 
wesel ników uj ~tych w czar chocholej muzyki, zapatrzonych\\ okno, przez które ni kt 
się nie pojaw i póki oni sami nie oderwą nóg z bagni ·ka pozorów, szeroko nic o
tworzą drzwi. W Wese lu zawarte jest dotkliwe i bolesne ostrzeżen i e, w podobnej 
ytuacj i jest ono zawarte. Niezdolni wyj ść z kręgu kłam twa i pozorÓ\\., kręcić si~ 
będz i ec i e w ni skończoność - raL dokoła , raz dokoła , raz dokoła„ . Tak dyryguje 
Cho h oł, którego pewni krytycy podej rzewaj ą o to, że jest on po prostu samym 
poetą- Wysp ia1't kim, a nie j akimś ogólnym ymbolem. 

Czy dla tej strony H esela można równ ież wskazać echo i odpowiednik \\' 
bczro' rednim doświadczeni u na zej gen racj i. Czy o .lywotn ości dramatu orzeka 
także i to echo? Chyba nie. a pewno nic. Po stokroć nie. Gdyby wni oskiem z bole
snej walki o prawdę, o czystość po lityczną, o mora lność polcczną, zujną odpowie
dzialność przed narodem, z walk i toczonej w tegorocznej Pol ce, mi ała być w na
szych nadziejach tylko pewność chocholego ta11ca, tailca bez kresu - za iste, dziełu 
Wyspia li skicgo wini en być wzbroniony \ stęp na sceny polskie. A podnosimy nad 
nim kurtynę, by ostrzegało, by przypom inal . Lichy patri tyzm narodu, który by 
t lko po hwaly znosi l. ( ... ) 
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O STANISŁAWIE WYSPIAŃSKIM 

Dziś o Wyspiańskim jedno da się powiedzieć, jedno ustalić: była to indywidualność 
w bogactwie swoim najbardziej oryginalna, jaką spotykamy na obszarze dziejów na
szej kultury piękna. 

Adam Grzymała-Siedlecki 

Wyspiański był pewnego rodzaju koniecznością. Dziecko Matejki, Mickiewicza i 
Słowackiego, sam objawił się z wielu miar jako genialny artysta i nadzwyczajny u
mysł . ( ... ) Tworzył przede wszystkim z Polski i dla Niej! 

Kazimierz Tetmajer 

Gdyby Wyspiański dłużej żył, na pewno stałby się światowym reformatorem teatru -
na pewno nastąpiłyby rewelacje w tej dziedzinie, którą tak bezskutecznie rozmaici 
ludzie teatru chcą pchnąć na nowe tory. 

Stanisława Wysocka 

Po Norwidzie, jako proroku Artyzmu polskiego, uważam Wyspiańskiego za mistrza 
Artyzmu teatru. 

Juliusz Osterwa 

Dla pokolenia, w którym pisał, zostanie Wyspiański przede wszystkim tym właśnie 
rewolucjonistą i odkrywcą, tym, który wyraził nasz ówczesny stan duszy, żądnej 
wolności i potęgi, żądnej wstrząsnąć światem, zmieszać narody, kraje, rozpętać ser
ca, duszące się w niewoli . 

Maria Dąbrowska 

Miejsce Wyspiańskiego jest nie tylko w dziejach naszej poezji, ale i w naszych dzie
jach po prostu, obok wielkich mężów stanu, których myślą bezcenną stało i rosło 
państwo polskie. 

Jan Lechoń 

Myślę( ... ), że ten wielki, europejskiej miary tragik dopiero dzisiaj mógłby się nam 
stać naprawdę bliski.( ... ) Myślę w każdym razie, że Wyspiat'lski należy do tych nie
licznych artystó w europejskich, którym udało się tragizm grecki w całej jego suro
wości przenieść do sztuki nowoczesnej. Już to samo uzasadniałoby podjęcie walki o 
właściwe miejsce dla niego w dzisiejszej kulturze światowej . 

Bohdan Korzeniewski. 

Teatr Wyspiańskiego nigdy nie przestaje być teatrem. 
Leon Schiller 

SPONSORZY ~~WESELA~~ 



oo c 
-...J; 

I 

........ en 
ON 
on 
~~ or. 
~~ 
z, 

rt 
(l -

........ 

- rt ~o 
>< ; 
N..,... 
(.;.)O 
I I 
NN 
\O -....] '-) o 

I -

z co 
OC 
~o 
I -0 -; o 

~);;d. ~ ~ 
"1.....a ~~o 
~~~;:n N~ 

~,,, r- -< 

:il 
~-~ o .... .... 
łd ' ł!t ~ 
C1 ctt-= 
~ I'! .... .... 
Q 

Wielkopolski Bank Kredytowy 
mecenasem kultury i sztuki 

9'flecenaf sztuki na najwi~kszym poziomie arlys!ycznym 
Io wiqcej niż dbałość o wizerunek Cf3anku. 

% także rodzaj honorowego zobowi4zania 
wobec ku/fury narodowej. 

cpowołani do pomnażania cennych war/ości~ 

promujemy Io co najcenniej.sze. 

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY S.A. 
Oddział . ul. Krasińskiego 2.87- 1 OO Toruń, tel. 2 1 0-0 l fax274-91 

Filia, ul. Łyskowskiego lSc.8 7- 1 OO Toruń . tel. 45-54-1 O.fax45-08-95 
Punkl Kasowy,ul.Grudziądika 4 5 .8 7-100 Toruń. tel. / fax55-95-60-C.H . "FJLMAR" 



KOPERNIK S.A. 

PL 87-1 OO Toruń, ul. Żółkiewskiego 34 
tel. 310-03, tlx 552243, fax 318-31 

ELANA SA 
ul. M.Skłodowskiej -Curie 73, 87-1 OO Toruń 

informacja o numerach: 562280, 590590 
fax: 561684, tlx: 0555161 

Największy producent włókien i jedwabi 
poliestrowych oraz elpetu®do produkcj i butelek. 

POLSKIE WŁÓKNA POLIESTROWE 
m 

E 
ELANA 

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATER IAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A., 
87-100 TORUŃ, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26, TEL. (056) 59-39-00 

POSIAl>A.\I\' CEinYFIK1\T (;:\IP 

POLECAMY DO SZPITALI, KLINIK I GABINETÓW MEDYCZNYCH: 

* bandaże bawełniane, elastyczne i gipsowe 
: kompresy gazowe z nitką radiacyjną, kompresy 
* włókninov.:e 
: tampony wato - gazowe, setony, tupfery 
* opatrunki indywidualne, chustki trójkątne 
* gaza opatrunkowa serwety operacyjne 
podkłady i serwety włókninow e 

* obłożenia pól operacyjnych 
* włókninowe materiały medyczne jednorazowego 
: użytku: 
* czepki, ochraniacze na buty, fartuchy, 

maseczki, serwety, podkłady,obłożenia P.Ól 

* PODPASKI HIGIENICZNE: 

* NORMAL, EXTRA, EXTRA+, NOVA, KOMFORT, CLASSIC, 

* MAXI. 
*WKŁADKI: PANTY, PANTY+. 

PIELUCHOMAJTKI, TAMPONY Z APLIKATOR EM, WATA, 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE · DZIAŁ SPRZEDAŻY w. 387, DZIAŁ MARKETINGU w. 272 
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GAZETA POMORZA I l<UJAW 

~ 

87-1 00 TORUN 

Szosa Lubicka 2/18 

tel. 553-221 553-322 

fax 553-286 

BANK ROZWOJ U BUDOWNICTWA MIESZKANIOW EGO S. A. 
POMÓRSKI ODDZfAł, w TORUN I -

ul.Chełmir1ska 28 
tel.: I 0-555, fax : I 0-557, tlx:5 52258 

BG S ODDZIAŁ TORUŃ 
ul. Wały Gen . Sikorskiego 15 
87- IOO TORUŃ 
tel. (0-56) 230-13 do 17, fax (0-56) 247-14 

Wydzial Kredytów: ul.Królowej J adwigi 9 
tel. 271-67, 273-86 

VNIWERSALNOSĆ, SOLIDNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO 

Bankm1·0. 'ć to przede wszvstkim so lidno.\:Ć, i ZaL!fan ie. 

To wysoka jako/;{ i komplekso11·0::,:(:· usług. 

To dokładna ocena pr::ed ięw::ięć inwestvcyjnych, 

M:la.frh1 ·e zar::qd::anie powier::onymi nam 'rodkam i. 

To należyta troska o ::achowanie wartości pi niąd::a 

- w interesie KLIE 'TA . 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE S.A. 

Inspektorat w Toruniu 
ul. Żeglarska 13, 8 7-1 OO Torwi 

tel (0-56) 280-82, 280-83,fax 10-040. 

Oferujemy Państwu: 

*ubezpieczenia na życie, 
*ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci, 
*grupowe ubezpieczenia pracownicze, 
*ubezpieczenia na życie z funduszem emerytalnym 

jako nowo.5ć na polskim rynku 
proponujemy pierwsze, prawdziwe ubezpieczenie emerytalne 

-
POGODNA JESIEN 

Toruńskie 

Zakłady Graficzne 

87-100 Toruń, ul. Gen. Sowińskiego 2/4 
tel. 59-84-64. 59-89-57 

kontynuator bogatej tradycji Zakładów Graficznych 
w Toruniu. zapraszają i zapewniają swoim klientom 
druk nowoczesnymi metodami poligraficznymi: 

*książek 

* katalogów i kalendarzy w oprawie 

miękkiej i twardej 

* folderów reklamowych 

* formularzy wielkonakładowych 

* etykiet jedno- i wielobarwnych 

* opako\vań kartonowych z nadrukiem 

(sztancowanych) 



SALO N MEBLOVVV 
O RAZ P RODUKCJA WŁASNA 

tel/fax (0-56) 45-90-27 

P apowo Toruńskie, 87-148 LYSOMICE 

BANK GOSPODARKI łtwNOŚCIOWEJ 

Spółka Akcyjna 

Oddział Wojewódzki w Toruniu 

BIG BANK 
Spółka Akcyjna 

OFERUJE 
- wszechstronne I nowoczesne usługi bankowe 
- zindywidualizowaną obsługę bankową 

POLECA 
- lokaty krótkoterminowe 
- atrakcyjne lokaty terminowe złotowe I dewizowe 
- bony lokacyjne BIG SA 
- finansowanie clzlałalnośc1 bieżącej oraz Inwestycyjnej 
- usługi leasingowe 
- obslugę płatnośc i w handlu zagranicznym (SW1m 
- usługi ma klerskle 
- korty płatnicze BIG VISA BUISNESS CARD oraz Pol Cord 

Oddział Operacyjny w Toruniu, 
ul. Chełmińska 30a 
tel. 54-92-75 i 54-93-54 

POLSKIE 
RADIO 
Pomorza i Kujaw 

REDAKCJA, 
BIURO REKLAMY 
ul. Król,owej Jadwigi 9 
TORU N 
tel/fax 102 36, 254 16 



Cyfrowa Telefonia Komórkowa 

illEMAR 
TELE-KOM 

ĄUTQRYZOWĄNY ~ 
PRZEDSTĄWJClEL ~ 

Plus 
GSM 

o Telefony komórkowe i akcesoria G S r:Jl • 
:i Centrale ::i Telefony u Faxy Kserokopiarki 

o Systemy telewizji przemysłowej 

SALON SPRZEDAŻY 
TORUŃ 
PLAC TEATRALNY 7 
1wejście od ulicy Chełmińskiej 21) 

Panasonic 
SKLEP FIRMOWY: D.H. FLIS 
ul. Szeroka 35, tel. 10-313 
CENTRUM HANDLOWE FILMAR 

TELJFAX 10-381, TEL. 274-42 
TEL. KOM. 0-90515050 

ul. Grudziądzka 45, stoisko 113 1 p. 
tel./fax 55-94-40 w. 113 

'Pi A c K 
D R u K 

POLIGRAFIA 
Uszok Be Uszok 

Toruń, ul. Jodłowa 30 
tel./fax 39 80 80 

Wszystkim sponsorom 
~~Wesela~~ 

serdecznie dziękujemy 

Teatr 



Dyrektor i kierownik artystyczny 
KRYSTYNA MEISSNER 

Wicedyrektor 
ANNA BŁASZCZAK 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefon: 255-97. 
Kasa teatru czynna codziennie 
(oprócz poniedziałków) 
w godz. I 0.00-14.00 i 15.00- I 9.00. 
Telefon : 250-21. 

Zespół techniczny: 

kierownik techniczny- Marek Mierzejewski 
kierownik sceny - Krzysztof Garstecki 
brygadier - Piotr Drost 
światło - Alojzy Koźlikowsk i 

-

dźwięk - Tomasz Baranowski, Dariusz Rutkowski 
garderobiane - Irena Baumgart, Danuta Chojnacka, Teresa Kończykowska , 

Krystyna Tadajewska 
fryzjerki - Krystyna Stankowska, Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Maria Górna 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska 
krawieckiej męskiej - Janusz Małek 
elektryczne.i - Alojzy Koźlikowski 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej - Lech Zakrzewski 
stolarskiej - Józef Cendrowski 
rekwizytorni - Maria Górna 
fry zjerskiej - Krystyna Stankowska 
prace farbiarskie - Maria Brozdowska 

W programie wykorzystano: 

Stanisław Wyspiański , Dziela zebrane, T 4, 11 , 14, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961. 
Rafał Węgrzyniak, Wokół „ Wesela" Stanisława Wyspimiskiego, Ossolineum, Wrocław 1991 . 
Stanisław Estreicher, Narodziny., Wesela", Przegląd Współczesny 1926 nr 50. 
Konstanty Puzyna, Zagadnienia „ Wesela ", Przegląd Kulturalny ł 955 nr 29. 
Zbigniew Raszewski, Paradoks Wyspiaiiskiego, Pamiętnik Teatralny 1957 z. 3-4. 
Wilam Horzyca, „Wesele" i Mr Babbitt, Program TZP w Toruniu, sezon 1946/4 7 nr 9. 
Aniela Łempicka, Gra planów i charakter saryry, [w:] ,,Wesele we wspomnieniach i krytyce". 
Kazimierz Wyka, „Wesele" wciąż aktualne, Przegląd Kulturalny, 1956 nr 41 
Projekty kostiumów Aleksandry Semenowicz do Wesela ( 1996). 

Redakcj a Beata Banasik 
Opracowanie graficzne Lech Zakrzewski 
Naświetlanie klisz Dział Składu Komputerowego 

redakcji Gazety Pomorza i Kujaw NOWOŚCI 
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