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Autoportret - Ołówek 

Wyspiański Stanisław (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, historii sztuki i literatury na UJ. W 1890-95 
podróżował po zachodniej Europie, m. in. trzykrotnie przebywał w Paryżu. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe, grafikę książkową, tworzył polichromie, projekty witraży, zajmował 
się również wystrojem wnętrz. 18 IX 1900 poślubił chłopkę z podkrakowskiej wsi Konary 
Teodorę (Teofilę) Pytko (1868-1957), z którą wcześniej żył w konkubinacie. Ponieważ po 
ślubie wyszło na jaw, że wcześniej był ojcem chrzestnym dziecka swej żony, ślub został 
unieważniony i zawarty ponownie 17 XI 1900, a więc na parę dni przed ślubem Rydla i 
Mikołajczykówny. Wyspiański usynowił swe nieślubne dzieci: Teodora Tadeusza (ur. 1890 
lub 1892), Helenę (1895) i Mieczysława (1899). Już po ślubie przyszedł na świat Stanisław 
(ur. 1901). Co najmniej od 1898 chorował na kiłę . Choroba ta była w jego przypadku 
nieuleczalna, gdyż organizm nie przyjmował lekarstw. Od 1902 był docentem Akademii 
Sztuk Pięknych. W 1905 brał udział w konkursie na dzierżawę T. Miejskiego. 19 lI zgłosił 
swą kandydaturę, 17 IV zaś ofertę-zobowiązanie do prowadzenia teatru przez 3 lub 6 lat. 
W dniu glosowania w Radzie Miejskiej 11 V wycofał swą kandydaturę, uznając za nie do 
przyjęcia warunki 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 stanu zdrowia musiał zaprzestać 
publicznej działalności. L'ltem 1906 nabył gospodarstwo we wsi Węgrzce i tam przeniósł 
się wraz z rodziną. 14 XI 1907 przewieziony został do kliniki w Krakowie, gdzie zmarł. 
Pochowany został w krypcie kościoła oo. Paulinów na Skałce. 

Był autorem dramatów: Daniel(1883, wyd. 1907), Królowa Polskiej Korony (1893, wyd. 
1908), Legenda I, Warszawianka (1898), Meleager, Protesilas i Laodamia , Klątwa, 
Lelewel(l899), Legion(1900), Wesele(l90l), Wyzwolenie, BolesławŚmialy,Acbilleis (1903), 
Legenda n, Akropolis, Noc listopadowa (1904), Skałka (1906), Sędziowie, Powrót Odysa i 
niedokończony Zygmunt August (1907), ponadto parafrazy Cyda Corneille'a 0907), 
Studium o ''Hamlecie" (1905), adaptacji i inscenizacji Dziadów Mickiewicza (1901). Za 
jego życia teatralnych premier doczekały się w Krakowie: Warszawianka (26 XI 1898), 
Lelewel (20 V 1899), Wesele (16 III 1901), Wyzwolenie (28 II 1903), Protesilas i Laodamia 
(25 IV 1903), Bolesław Śmiały (7 V 1903), Cyd (26 X 1907), we Lwowie zaś Legenda Jl 
(26 I 1905). Punktem zwrotnym w jego życiu była krakowska prapremiera Wesela, która 
przyniosła mu niezwykły rozgłos i zapewniła pozycję narodowego wieszcza. 
Współpracował z teatrem jako scenograf i inscenizator, wystawiając własne dramaty 

oraz Dziady (31 X 1901). W obu tych dziedzinach wykazał niezwykłą inwencję. Potrafi.ł 

posługiwać się wszystkimi środkami, jakimi dysponował ówczesny teatr w celu osiągnięcia 
pożądanego efektu . Jego dramaty mają charakter partytur czy scenariuszy przedstawień 
teatralnych, w których sytuacje, dekoracje, kostiumy, ruch, muzyka, światło w sposób 
integralny wiążą się z tekstem. Partytury te zostały dookreślone i sprecyzowane w przypadku 
utworów wystawianych w teatrze pod jego okiem. Pozostała dokumentacja w postaci 
egzemplarzy reżyserskich, projektów dekoracji i kostiumów czy też dyspozycji autorskich 
(najpełniejsza do Bolesława Śmiałego). Przez długie lata teatry starały się kopiować autorskie 
inscenizacje Wyspiańskiego. Jego twórczość miała ogromny wpływ na teatr modernizmu 
i okresu międzywojennego. Była jedną z głównych inspiracji idei narodowego teatru 
monumentalnego, sformułowanej przez L. Schillera. 

Rafał Węgrzyniak Wokół „ Wesela " Stanisława Wyspiańskiego, Wrocław 1991 
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Stanisław Brzozowski Stanisław Wyspiański 

Rozdział II 

Postacie Meleagra stwarzają w naszych oczach los swój własny, my widzimy, 
jak wyrasta on z ich własnej świadomości i jej granic. Widzimy, jak zabobon 
Althe i, z wolna, nieuchronnie staje się czymś na zewnątrz niej istniejącym. Ona 
sama nie wie, czy jest to tylko jej wmówienie, czy coś rzeczywistego. Świadomość 
człowieka jest tylko jego świadomością, poza granicami jej istnieje możliwość 
innego życia. To, co wydaje się nieuchronnym, koniecznym z punktu widzenia 
danego stanu świadomości, staje się zbędnym i znikomym dla innych form, innych 
typów życia . Tragedie nędzy i bezsiły wobec potęg kulturalnych, niweczące 
nowoczesnego Europejczyka, nie byłyby tragicznymi dla entuzjasty ubóstwa z 
czasów Franciszka z Asyżu, dla indyjskiego fakira. Życie załamuje się w nas w 
kategoriach i formach naszej świadomości. To, co wiemy, co myślimy, co czujemy, 
to jest nasze przeznaczenie, nasza siła i nasza słabość. W momencie gdy Althea 
spaliła ową fatalną głownię, zerwała łącznik pomiędzy synem a sobą. Meleager 
został sam, tak jak tego pragnął. Miał już tylko siebie i oto widzi, że on sam, cała 
jego istota zrośnięta jest z tym podłożem, od którego się oderwał, że nie odnajduje 
w sobie żadnej siły własnej , całe jego ja świadome to jest cząstka, wynik tego 
kompleksu życiowego, którego uosobieniem była matka. Nasze myśli zakreślają 
ściśle granice, poza którymi nie ma dla nas życia . Nasze ja to forma związana 
tysiącznymi nićmi z pewną tylko treścią. Aby wyjść poza nie, aby wyjść poza 
okręg stwarzany przez naszą własną świadomość, trzeba mieć już w sobie to inne 
życie. Meleager widzi , że gdy cała jego związana z przeszłością istota spłonęła, 
zginął on sam cały, pozostała naga możliwość, myśl bezkształtna, która widzi 
tylko śmierć wszystkiego, co było treścią. Stary Ojneus wskazuje, jak wyzwala się 
człowiek od przeznaczenia. Obumiera się, obojętnieje się na życie, dojrzewa się 
dla śmierci, i to jest wyjście jedyne. Do pewnego stopnia w chłodnym tym, 
wyrzeźbionym dramacie Wyspiańskiego, jest już cały program jego twórczości : 

tylko że świat ten jest dopiero ujrzany, nie przeżyty . Ludzie , żyjąc, żyją zawsze w 
pewnych formach, mają tylko pewne myśli, tylko pewną wolę, pewną wiedzę . 

Każdy snuje z samego siebie to swoje wewnętrzne fatum, każdy w swoim ja ma 
zarazem i granice, w których obrębie jedynie rozumie innych, czyny każdego 
wpadają w życie wewnętrzne innych nie takimi, jakimi je chciał mieć sprawca, 
lecz takimi, jakimi czyni je życie wewnętrzne tego, na kogo czyn działa . Rozumiemy 
właściwie ciągle tylko siebie, zamykamy innych w granicach naszego ja i to ja 
nasze ciąży jak los nie tylko na nas, lecz na całym świecie z nami współżyjącym . 

Mamy tu całkowicie konsekwentną immanencję psychologiczną. Snują z siebie 
ludzie tkankę , w której giną. ( „ .) 

( „ .) Na wstępie twórczości Wyspiańskiego jest twarde poznanie, że myśl nie 
zmienia rzeczywistości, może ją poznać, widzieć, zrozumieć, ona trwa niezmienna. 



Ludzie z widowni, kim j esteście, wy, któ rzy patrzycie na chłodną grę życia? Wyście 
wolni? Od czego? Od losów Meleagra, Atalanty? Patrzycie na nie tacy bezpieczni, 
spokojni , a wy, wasz los? Co daje wam ten spokój? Ojneus przeczuwa go, on 
patrzy już na świat tak , jak ma prawo ten patrzyć, kto zbliża się do grobu . Wzięło 
życie wszystko, co było moje, wyplotło ze mnie całego swoją tkaninę , los cały 
mój i innych wysnuł się już ze mnie, pozostało to, co wolne już jest od ludzkich 
losów, bo przestaje być człowiekiem. Ludzie z widowni, twórco dramatu , czy i wasze 
losy skończone? Wyzwala się człowiek od życia tylko poprzez śmierć! I następny 
dramat Wyspiańskiego to elegia tęsknoty za życiem . ( ... ) 

(. .. ) Na początku więc twórczości, która wyraz swój znalazła w Meleagrze, jako jego 
przesłankę psychiczną odnajdujemy ten stosunek do życia , który uderza nas w tym 
utworze . Życie jest tu czymś tak zamkniętym, przesądzonym, jak jest dla nas 
zakończonym, zastygłym świat tego dramatu . Ten stan dusz jest pierwiastkowym, jest 
założeniem samego dzieła, tylko dzięki niemu i z niego powstać ono mogło. Pozornie 
więc tylko widownia nie mówi nic o sobie w dramacie tym. Mówi ona nieskończenie 
wiele. Mówi: życie dla mnie jest czymś obcym, snującym się i trwającym poza mną . Nie 
biorę udziału w jego grze, z której wychodzi się poprzez śmierć. Każda forma życia, 
każda postać jego to los. Ja widzę, jak rodzi się los z tych form. Jestem poza nimi . Nie 
ma w sztuce rzeczy bezosobistych i obojętnych . I ona jest formą życia , i nią też rządzi 
surowe prawo, ukazane przez Wyspiańskiego w chłodnym księżycowym świetle , które 
świeci w jego utworze. Każda postać życia jest losem, a życia bez formy, bez postaci 
nie ma. Ujrzeliśmy kształt i oblicze jego, chociaż łudziło się, że jest nieobecne w 
Meleagrze. Bezwiednie czy świadomie Protesilas i Laodamia wyrasta najzupełniej 
konsekwentnie z tego wątku psychicznego. Meleagra stworzył człowiek, któremu 
pozostało życie - obraz, życie dokonane. Dokonane jest wszystko. 

Czy istotnie? Skądże zmysłowy żar Laodamii, ciężkie krążenie krwi spragnionej życia? 
Los dokonany jest poza nami. Widzimy go i poznajemy, jak się snuje w królestwie 
umarłych. A my? My sami? Co stanie się z naszą własną potrzebą życia? Tak, widowisko 
spraw ludzkich snuje się przed naszymi oczami: jasne, przejrzyste i coraz bardziej 
obce, nudne. Nuda tu rządzi, właściwie brak życia . Aby wyjść poza los, trzeba najpierw 
umrzeć. Ale krew jeszcze plonie, jeszcze napływa do głowy . W Laodamii czuje się 
atmosferę gorącą, przesyconą zapachem więdnących kwiatów: światło, które tu świeci, 

jest dziwne, purpurowe. Coś walczy z mrokiem. Coś nadto gorącego, by poprzestać 
mogło na chłodnej poświacie myśli, unoszącej się nad ruinami: odbudowującej powalone 
gmachy cudzego życia . Ja chcę życia własnego, mojego życia, mówi Laodamia. Mnie 
dość jest wspominać o życiu . Życie, które nie jest sobą, nie jest w sobie, które ciąży ku 
czemuś, co jest poza nim, jest brzydkie i niegodne, chociaż ma w .sobie pamięć dumy 
i wielkości. Laodamia odtrąca pieśń, gdy chce jej zastąpić życie . Chłód Meleagra jest 
utracony. Żyeie zbudziło się, nie wystarcza mu rozumienie losów cudzych. Woła o 
własny. Przeminął i - wpadł w nicość na wieki. Zagadka Meleagra ukazuje się w nowej 
postaci. Życie moje minęło, nieznane życie - wola - lecz mam głos, który był przed 
chwilą tak mądry i spokojny. Moje przeznaczenie było w świecie, który skonał . Poza 
mną jest ono. I dziwna m;iska mądrości , która patrzy w życie , jakby śmierć sama -
prysła. Oto· wyciąga rozpacz ramiona ku cieniom: zabierzcie mnie, wetcie mnie ku 

sobie . Sytuacja zmieniła się. Scena rządz i , ona jest życiem. Życiem jest to , co przeminęło, 

i co było, wydawa ło się tylko widowiskiem, a na widowni: to za pomniane tylko przez 
śmierć trupy, któ re wołają do uma rłych , by wysiali po nie łódt Charonową . Przybywaj 
śmierci ! 

Dziw ne przesądy rządzą w litera turze krytycznej. (. .. ) 

( . .. ) Natu ra lnie, moja analiza pie rwszych dwóch dramatów Wyspia ńskiego wyda 
s i ę krytyko m przesadną . Po prostu poeta opracowywa ł te maty greckie. O t tak 
sobi e posta nowił opracować ta ki e te ma ty . Któż mu za b ro ni? Na tu ra lnie, 
postanowiwszy, s tworzy ł , wywoła ł w sobie takie wzruszenia , jakie do wybranych 
te matów s ię nadawa ły . Temat s ta rożytny, klasyczny, musi być chłód i p owaga, 
umie j ę tne naś l a dowa nie s łowem posągów , bi e l ej ących wś ród pinii w noc 
ks i ężycową. Natu ra lnie . Można s i ę usposobić odpowiednio. Goethe pieśc ił j a kiś 

posążek grecki , pisząc Ifigen ię . Ale zara z mówić o naszym osobistym życ iu z 
powodu dramatu: - to brak zrozumie nia dla artyzmu . Artyzm przec ież, to nie 
codzie nna psychika, zgoła co innego. 

Nieste ty . Nie tra fi a j ą mi do przeko nania te argume nty . Nie przes ta ję tw ierd z i ć, 

że rzeczyw iste przeżyc i a, rzeczywista treść naszej psychiki jest jedynym materia łem 

nasze j twórczośc i - z nie j wyras ta cała nasza sztuka. I nie j es teśmy w stanie 
wprowa d z i ć d o d z i e ł a sz tuki na jniez n acz ni e jsze j d ro binki u czu c iowe j, 
na jdro bnie jszego drga nia duszy, któ re by by ł y na m o bce w rzeczyw is tym, 
powszednim naszym życ iu. Dlatego też rzeczywiste życ ie ksz ta łtuj e sztukę, gdyż 

wytwa rza ca ły je j ma te ri a ł: nie znajdzie s i ę w niej ani a to mu , któ ry by nie powsta ł 

w tej drod ze. (. .. ) 

( .. . ) Złudzeniem jest, że sztuka może być uc ieczką od nas samych. Pozostaniemy 
w nie j tym, czym j es teśmy : będz iemy w niej ży li takimi wł afoie, jakimi j es teśmy , 

to jest pot rzebą za po mnie nia o czymś w naszym życiu , wyrzeczenia s i ę w sobie 
czegoś, co w nas istnie je. Wszystkie pierwias tki naszego psychicznego życ ia i ich 
stosunki odnajdą s ię w te n lub inny sposób w sztuce . I gdybyśmy myś le li odrobinę 

śc i ś l e j, by ł oby to jas nym. To , co znajduje wy raz w sz tu ce, bez poś redni o 

poprzedzający twórczość stan duszy, musi w nas powstać, aby twórczość by ła 

możliwa . Aby zaś mógł pows tać mus i o n być wynikie m naszego rzeczywistego 
życ i a, umotywowanym przez jego skład i przebieg, inaczej wp rost pojaw ić by s i ę 

nie mógł. Samo więc odwrócenie s i ę od rzeczyw i stośc i , od życ i a jest tylko formą 

życ ia . Wyrażamy zawsze sie bie, tylko s iebie i nic innego . Sztuka ludzi pragnących 
uciec do nie j od życ ia jest tylko wyrazem stanu dusz jednoste k, któ re życ ie własne 

u znają za bezwa rtośc iowe, odczuwają jako ta kie. I te n stosune k ich do życia o raz 
jego przyczyny i iródła odb ij ą s i ę nie uchronnie w ich twó rczośc i. W logice 
wewnę trz n e j utwo ru o dn ajd z ie my g ra ni ce i c hara kte r tyc h pie rw ias tków 
psychicznych, z któ rych o n s i ę wykrystali zował. Los c iążący nad postaciami dramatu 
to przede wszystkim psychika samego auto ra . Tra nspo nuje o n ją i przekszta łca 

formalnie, lecz zmienić nie jest w sta nie. Nie jest w stanie przes tać być sobą. (. .. ) 

(. .. ) Niewzruszon ą pozostaje p rawda , że psychika własna , rzeczywista twórcy, 
pisa rza jest ź ród łem wszystki ch praw rzą dzących w stworzo nym przez niego 



świecie. Mówi się o kierunkach, stylach, wymaganiach tematu : to wszystko są już 
wytwory i skutki, źródło i przyczyna tkwi w życiu, z którego wyrasta sztuka. ( ... ) 

(. .) Dlatego też wniknąć musimy w samą tę miazgę psychiczną, w i stotę 

podstawowego życiowego faktu, z którego wyrasta dana twórczość, jeżeli chcemy 
zrozumieć je j perypetie. Poza Meleagrem i Protesilasem odnajdujemy to, co jest 
niezależne od tematu i stylu, lecz określa style i tematy: rzeczywistość życiową . 

Jakąż jest ona? Wyrazem jej powierzchownym, rzucającym się w oczy jest fałszywe 
panowanie nad życiem. Patrzy poeta i widz na życie i los, jak na krążenie zamarłych 
gwiazd. Dlaczego zajmuje takie stanowisko? Laodamia nam odpowiada: nie ma 
własnego życia, któ re mógłby przyjąć, uznać za swoje. Rzeczywistym swym życiem 
gardzi, jak Laodamia śpiewakiem. To co jest wartościowym, istotnym , czuje swoje 
okwitanie bezużyteczne. Althea spaliła głownię i Meleager czuje, jak przepalają, 
rozpadają się w nim wszystkie włókna życia. Określiło się więc bliżej to stanowisko: 
jest to świadome umieranie. Wszystko, co żyje w duszy, czuje swoją zgubę 
nieuchronną, czuje, że jest już z góry skazane na zanik, że nie zdoła znaleźć dla 
siebie w życiu, w rzeczywistości wyrazu. Ale jest to powierzchowna tafla, pod nią 
tkwi bunt i żal. Nie przeżyte życie mści się, wydobywa się co chwila na 
powierzchnię, łaknące krwi żywej i gorącej, urzeczywistnienia. Sztuka przychodzi 
i uderza, jak ów Oneiros w Laodamii, Sławą, pod którą tęsknota się odurza 
nasennymi makówkami: niech ci się śni Los cudzy. Każdy tu jest dla ciebie cudzym. 
Ten nawet, jaki przyzywasz w półśnie i obojętnym omdleniu duszy. Poznaliśmy 
pierwszą formę tego stanu . Ma on jednak w sobie możliwość innych. I rzecz 
charakterystyczna: te inne mogą być pozornym przeciwstawienie m się pierwotnej . 
Tą pierwotną był spokój. Wszystko jest poza mną . Życie umarło. Przyglądamy się 
widowisku, jak snują przędzę życia istoty ludzkie na powierzchni śmierci. Autor
widz panuje tu. Wszystko jest poza nim. A raczej on jest poza wszystkim i nie 
bierze udziału w niczym. Wyrzucony jest poza życie . Każda forma życia jest 
właściwie równie obojętna wobec śmierci - głosi ta pierwsza mądrość. Ale wnet 
odnajduje się jej inne znaczenie, sens krwawy był pod tym lodem. Co uczynisz ze 
mną? - wola jedyne życie własne. Nic. Cokolwiek bądź wybierzesz - czeka cię to 
samo: próżnia. - Ale ja jestem, czuję, pragnę - Bezcelowe: sam w sobie musisz się 
stlić. Na dnie spokoju jest ślepa, przepalająca się męka i straszny krzyk: ja nie 
chcę umierać i nie mogę żyć . Musisz zginąć, sczeznąć nieuchronnie. Nie zostanie 
nic. - Ale ja żyję.- Zginiesz, stlisz się. Wijesz się jeszcze na palu nad zgasłym, 
umarłym życiem. Ani ty, ani nikt nie wyzwoli c i ę: widziałeś przecież, życie jest 
tylko snuciem własnej śmierci. Wszystkie korzenie życia wytkane są z nicości. 
Odnaleźliśmy więc pod tym chłodem bezsilną rozpacz po utraconym życiu: ca le 
pokłębienie namiętności i żądz, które wiedzą, że losem ich tylko spopielić się i 
sczeznąć . Nie ma życia, jest świadome dogasanie. 

Hegel rozróżnia w swojęj Fenomenologii, mówiąc o tragedii greckiej: świat bogów 
słonecznych - świat państwa i prawa - i świat bogów podziemnych, który my dziś 
moglibyśmy nazwać światem biologii ludzkiej. Człowiek żyje w świecie społecznym, 
w świecie kultury stwarzanej przez niego i jego współżyjących. Ten świat kultury 
to świat jego woli. Wszystko, co zależy od niego, co on może uczynić musi wrosnąć 
w ten świa t , jedynie posłuszny jego woli. Kultura to forma zużytkowania własnego 
życia, przetworzenia go na swobodę. W drodze dalszego oddziaływania przeistacza 

ona samą biologiczną osnowę człowieka, jego życie, jego osobistość 
psychofizjologiczną. Życ ie swobodne człowieka to życie w świecie takiej kultury, 
która przyjmuje w siebie, wchłania w siebie te dążenia i potrzeby emocjonalno
popędowe, które w nim tkwią. Człowiek jest swobodnym, gdy zdoła, i o ile zdoła 
całą swoją psychofizjologiczną istotę urzeczywistnić w kulturalnym świecie bogów 
słonecznych. Gdy giną cale sfery, całe okręgi jego wzruszeniowego życia, gdy 
świat, posłuszny jego woli i świadomości, stwarzany i sprawiany przez nie, jest 
odporny względem całej skali zmysłowej, konkretnej natury człowieka, wtedy w 
podziemiach słonecznego świata żarzy się ślepy bunt lub rozpościera się śmierć. 
Gdy istnieje jakaś możność zmienienia tego stanu rzeczy, konflikt ma formę 
złagodzoną . Jest to walka czerpiąca swoje siły z podziemnego świata, ale odbywająca 
się w słońcu. Inaczej, gdy rozbieżność jest całkowita. Wtedy cały słoneczny świat staje 
się obojętnym, czczym, pustą, beztreściową formą, a stłumione, zdławione życie wre 
ślepym ogniem lub zapada w letarg - pozostawiając na powierzchni bladą pamięć 
wznoszącą powietrzne miraże, w których nie ma krwi.(. .. ) 

(. .. ) Aby móc żyć, człowiek musi być wolnym i musi sam siebie zdobyć. Musi być 
tym, czym być chce, aby mógł żyć, aby mógł "w pięknie" kochać. (. .. ) 

(. .. ) w miarę jak człowiek traci swój świat słoneczny, tj. swoją kulturę, wyraz 
osobowości, traci osobowość swoją w tym, co jest najistotniejsze w miłości. I sztuka 
uwydatnia to natychmiast. Proszę rozważyć, jak potężnie wybucha bezosobowe, 
erotyczne życie u Żeromskiego. Pewne obrazy, uczucia wydobywają się na powierzchnię 
jego twórczości nieopanowane, zmieniają linię artystyczną utworu , burzą perspektywę. 
Podobnie u Wyspiańskiego nie ma miłości, ale jest bezkształtna erotyczna tęsknota, żal 
wewnętrzny nie włączonej w osobowość ogólną namiętności. Trzeba czuć łączność 
swą rzeczywistą ze światem, w którym by się chciało żyć, aby mieć kształt, formę w 
swym erotycznym życiu. W Wyspiańskim, jego stylu mamy bezerotyczną osobowość 
intelektualną i bezkształtną, przepalającą się tęsknotę miłosną , która wybucha wskutek 
tego w obrazach nieumotywowanych lub też wre pod ziemią, nadając jakiś krwawy, 
niesamowity koloryt tej poezji. Poezja Wyspiańskiego przypomina człowieka, z którego 
wszystka krew wypłynęła i wsiąka w ziemię bezkształtna. Jest tu bezkrwistość i jakby 
woń świeżej krwi: bolesne rozdarcie wewnętrzne . 

Wydaje mi się, że spostrzeżenia te mają ogólniejsze znaczenie, że rozstrzygającą 
rzeczą w stylu, charakterze danego artysty jest stosunek zachodzący pomiędzy 
jego kulturalno-umysłowym a jego seksualnym ja. Styl całkowity, jednolity istnieje 
tylko tam, gdzie zlanie jest zupełne, tj. tam, gdzie obraz świata, w którym człowiek 
żyje erotycznie, zlewa się z obrazem świata, w którym żyje jego ja umysłowo
kulturalne. Rozbieżność może mieć różne postacie i formy. Przez nasze ja seksualne 
najściślej jesteśmy zrośnięc i ze światem. Gdy ten świat nie wytrzymuje miary 
naszego ja kulturalnego - wytwarza to koloryt ociężałej nudy, zniechęcenia, 
obrzydzenia, potrzeby ucieczki: naturalizm, romantyzm itp. Wszystko to są formy 
tego rozszczepienia. Są to wszystko formy niewoli wewnętrznej. W danym wypadku 
w twórczości Wyspiańskiego przybiera to taki charakter: obrazy świata, stwarzane 
przez ja kulturalne, są jakby nierzeczywiste , obce, pod nimi pozostaje bezkształtne, 
bezimienne życie erotyczne, nie podniesione do tego stanu jedności, który jedynie 
uprawnia do użycia wyrazu "ja". (. .. ) 



Thetis z fa l wynurzająca się ku synowi - Ołówek 

Stanisław Wyspiański LIS1Y DO PRZYJACIÓŁ (fragmenty) 

(.„) Doprawdy mógłbym już umrzeć, skoro mam tak wyrobioną imaginację. 
Dobrze, że nie jestem poganinem i nie będę musiał pić letejskiej wody, bo chyba 
długo bym pić musiał. - Skądinąd szkoda Hadesu, pół elizejskich, nawet dziś w 
piekło nie wierzymy, a i piekła szkoda . Pomyśl , co za efekta . - Wierzę dziś w 
nieokreśloność jakąś flamariońską, w j ak i eś au-deła stimmungowe, w 
nieśmiertelność strasznie samotną . Gotów jestem wymyślić religię nową i stworzyć 
cały nowy świat boski. Cały Olimp nowoczesny mój, ca łe "świętych obcowanie" . 

I przymyśliwam (nad) nowym kościołem budynkiem, który by był mieszkaniem 
nowych bóstw, nowego boga. Jak by to mogło być piękne. Nie idzie tu o sektę, 
ale o zebranie tych pojęć z jakich się my dzisiejsi składamy i o danie im wyrazu, 
celem określenia rzeczy mniej łatwo dających się określić. (. .. ) 

(. .. )Jestem jakby u$piony i nowych wrażeń nie odbieram żadnych widzę tylko, 
obserwuję, spostrzegam, myślę, rozważam, (kombinuję, układam, kopiuję naturę 
łub siebie, ale wrażeń nie odbieram żadnych . (. .. ) 

(. .. )Jakżeż dawniej było inaczej. Siedziałem jakby na pędzącej wichrem chmurze, 
jakby na hulającej fali, na lecącym okręcie . - Dzisiaj kieruję - dzisiaj płynę, dzisiaj), 
chmury są d la mnie parą, oparem. - I pomimo tego wszystkiego że jestem 
trzeźwiejszy, całe nie jestem "zdrowy" - Zamiast wyzdrowieć, rozchorzałem jeszcze 
bardziej. - Ale co ciebie to wszystko może obchodzić. (. .. ) 

Stan isław Wyspiański do Henryka Opieńskiego, Kraków 8 XI 1895 

... 

(. .. ) Klęknąłem przed nią jak przed posągiem przeszłości. -
patrząc na ni ą widzi się, że to wołanie ludów sprag nionych boga i 

dopominających się boga - wołanie żarliwe, gorące , rozpaczne . - żądza dowiedzenia 
się i zbadania zagadki życia - pytanie rzucone wiekom "co jutro". - jęk beznadziejny, 
ponury za każdem gasnącem słońcem. -

(. . .) .. . drzwi do wewnątrz otwarte, widać daleką ciemną głębię - ze wszystkich 
śc ian patrzą we mnie te potwory. - "nie oglądaj się poza siebie" - po coś tu przyszedł 
- dawniej przychodzili tu się modlić - idźże, uklęknij - złóż ręce - módl s ię - a wiesz 
do kogo? - he! Nie wiesz? - kościół dom boży - nie rozglądaj się po ścianach. "ściana 
gadem się rusza przebrzydła" - przede mną czarna głębia wnętrza z migocącem 
dalekiem światłem lamp - pusto - najdrobniejszy szmer urasta do wrażenia straszydła 

- zda się że szatany rychoczą mi naci głową - wyją z poświstem wichrów otchłani. -
ach - jakże straszno. - wierzysz nie wierzysz - wyśmieją zawsze - zdepczą - stłumią -
zduszą. - widzę dokoła ich twarze obrosłe, straszliwe, oczy iskrzące - tłumnie się 

cisną cło drzwi portalu - wyciągając długie drapieżne ręce - szamocą się i wiją klębem 
- w mrokach wieczoru - tam w tym tłumie wśród nich - ta twarz - ja znam tę twarz -
porywają- krzyk - męczą - ten głos - ja znam ten głos, o męko! 

Jezus Maryjo! 
- rozleciało się wszystko i rozpierzchło 
i "znów pustka milcząca" ........ . 
wyszedłem na zewnątrz. 

Stanisław Wyspiański do Lucjana Rydla , Amiens-Reims 27 VI - 3 VII 1890 

(. .. )Jednej nocy śniło mi się że był dzień pełny - około południa, słońce piekl o mię 
w plecy i ręce gdy szedłem po pustej ulicy Grodzkiej i około kościoła Św. Piotra 
wszedłem w podwórze collegium prawnego, jakie się tam znajduje. - podwórko to 
widywałem zawsze puste, wyłożone kamykami żóltawemi , okrągłe luki podcieni -
niskie, niezgrabne kolumny. - w kącie podwórza widziałem we śnie na ziemi leżące 
wielkie drzwi drewniane, było to zejście do piwnicy - naraz uderzył mię chłód - drzwi 
się podniosły - z nory wyszły dwa szkielety - przed którymi chciałem uciekać -
uc iekałem - goniły za mną - i skoro mię już dopadły rozmawiając z nimi oswoiłem się 
jakoś i wróciliśmy znów wśród upału słońca na owo podwórko. - Szkielety przestraszały 
mię swoją rozmową - dowodziły że "nieśmiertelność" jest nieprawdą , że to jest poezja, 
że nam się dlatego podoba - bo czujemy że to niemożebne. - "Kłamią ci, co ci mówili, 
kłamiesz ty sam sobie kiedy mówisz - umrzeć musisz zupełnie i zaginąć zupełnie -
patrzaj na nas - my jeszcze czas tylko niedługi opierać się będziemy" . i pokazywali 
mi na sobie zużycie własnego ciała, kości, zanik muskułów, rozkład - "uciekać chcemy 
przed przyszłością, co nas czeka i uciekając zużywamy jeszcze prędzej resztki materii 
co nas okrywa i przez którą jeszcze istniejemy". - Jeden z nich miał nogi do kolan 
wystrzępione i schodzone i ręce odpadłe do łokci - drugi jeszcze był cały, miał tylko 
kości stóp nadpsute. - widziałem je jeszcze, jak zerwały się i gonić zaczęły ulicą 
Grodzką ku zamkowi - "nieśmiertelność jest nieprawdą". strach mię ogarnął wielki. 
chcia łem silami wszelkiemi odpędzić tę myśl - zwyciężyć inną myślą. - zaginąć zupełnie 
- jak to?! -z przerażeniem zbudziłem się . - długo jeszcze była noc - do rana uspokoić 
się nie moglem bo rozmowa ze szkieletami zachwiała we mnie ideę nieśmiertelności. 

i do dziś dnia uspokoić się nie mogę. (. .. ) 



Akt kobiety siedzącej - kredka 

Akt kobiety stojącej - kredka 

• 
' 

(. .. )jeszcze jeden sen dziwny chcę ci opowiedzieć. 
była jakaś feta wielka - jakieś trybuny, ławy, tłum ludzi - wszyscy chcieli coś widzieć 

- za czem tak upatrywano nie wiem - siedziałem w pierwszym rzędzie ławek - nacie 
mną wielkie drzewo z gałęźmi nisko ponad ziemią - , a na gałęziach dziewczęta 
siedziały i kołysały się - jedna z nich, mała dziewczynka - osunęła się ku mnie -
przyciągnąłem ją na ławę do siebie - uściskałem i roznamiętniłem że rzuciła się na 
ziemię i wolała, "weź mię - weź mię - ja chcę ciebie -" - ale ja ją odsunąłem i nie 
chciałem jej pozwolić zbliżyć się do siebie - wszyscy już patrzyli na nas - miano ją 
osądzić jako niemoralną . -

jej rodzice byli też przy tern - ojciec patrzał na mnie wzrokiem mściwym. - a podczas 
tego sądu i obmów dziewczyna rosła - że już miała lat piętnaście -

wtedy wyciągnąłem do niej ręce - rzuciła się cło mnie i objęła mię szczuplutka jak 
była - i zapłakała mi na piersiach. - że ją tak wyratowałem od sądu - i od własnego 
rozczarowania . 

to uratowanie jej własnej godności jej - zapamiętałem.-

wciąż mi się jeszcze zdaje że widzę i czuję ją przy mych piersiach - z rozpuszczonymi 
włosami płaczącą ---

ale kto ona ? -
Stanisław Wyspiański do Lucjana Rydla, Paryż ok. 10.IV. 1893 

(. .. ) Cały dzień nie wychodząc z domu gdy mi wypadnie polecieć za czem 
wieczór na miasto idę (. .. ) i spotkam zawsze jakąś jeclnę , dwie kobiety -które mi 
twarzy lubym wyrazem wejdą w pamięć , kształtami ciała podatnymi i rozkosznymi 
zaczną grać i bić we wyobraźnię że już spokoju nie mam - i rzuciłbym wszystko 
zamierzone żeby gonić za niemi. („.) 

( ... ) Do tego czas nijaki, półwieczór, nagłe jasności pochodzące od witryn i 
nagłe ciemności gdy sklep się minie i ta pewność że wszystkie te Venery można 
by mieć tylko trochę fatygi - kilkanaście słów, komplementów żywo mówionych, 
nagłość rozmowy, szybkość idei podsuwanych osobie którą się chce posiadać, 
środki niezawodne miłości, po prostu nawet miłości. .. Ale to czas zabiera, trzeba 
odstąpić od zamiaru pójścia tam i tu gdzie się chciało pójść, trzeba się zająć 
Venerą, poświęcić jej cały wieczór, ergo nie robić czego się chce zamierzywszy, 
tylko co przypadek każe. 

Ach tego za dużo. Co dzień wieczór używam sztuk różnych żeby się nie dać 
uwieść, a nawet samo wyjście na miasto źle wpływa na mnie bo nie tylko że 
wrażenia odbieram, na co zgoda , ale im podlegam, na co niezgoda. 

A dawniej było mi łatwiej uniknąć, nie dać się opanować, odbierałem tylko 
wrażenia coraz to innych wypadków, zdarzeń , obrazów, widziadeł, (. .. ) 

(. .. ) Dzisiaj nie - dzisiaj mnie wrażenia niezupełność pcha dalej, ciągnie do 
zrealizowania najdziwniejszych nieraz pomysłów i bawi mnie zbyt szybka akcja. 
To niebezpiecznie , bo jak ci mówię czasu nie mam na dziewcząt tyle, ile mogę 
nieraz pragnąć przebiegłszy ulicą parę kilometrów. 

Czytam i wśród czytania zaczynam nie widzieć liter tylko dziewczynę dopiero 
co spostrzeżoną na ulicy. Że nie mogę czytać i kilka razy powtarzam czytany 
ustęp - nie zawsze próba się uda żeby czytaniem odpędzić Venus, bo mi się nagle 
zdaje książka martwa , stara, dawna, a dziewczyna książką świeżą, nową, ciekawszą. 



Przywodzę sobie na pamięć wszelkie możliwe rozczarowania że one są 
wszystkie Venery jedne i te same, że nie są i nie będą nowe i że im bardziej są te 
same w kochaniu tern milsze że coraz to inne mają rysy i form szczegóły i układ -
Że nie raz przypominam dawniej brałem kobiety przeróżne rzeczywiście raczej 

dla obserwowania niż używania i ku ich zdziwieniu przyglądałem im się w różnych 
miłych pozach i ruchach n a t u r a I n y c h i ileż razy ku przerażeniu niemal 
kobiety która pragnęła czego innego, prosiłem nagle żeby zatrzymała się w jakim 
półruchu bo chciałem rysować i rysowałem . Co one sobie o mnie myślały jako o 
mężczyźnie łatwo się domyśleć, ale niemal zawsze czułem u nich te n zawód. ( ... ) 

(. .. ) Zgodziłbym s ię chętnie na jakiś inny stan , inną formę niż męską ludzką, 

żeby nie podlegać przymusowi męskiemu - pragnienia ciała kobiecego. (. .. ) 

(. .. ) Ileż razy musiałem kobietę wprzódy zaspokoić a dopiero późn iej oddaną 

mi układać, pozować, wtedy już rozumiała le pie j czego chciałem w tych pozach i 
ruch łatwo zostawiała, zatrzymywała swój naturalny. (. .. ) 

Stanisław Wyspiański do Lucjana Rydla , Kraków 8.II. 1896 

(. . .) Ileż to razy pamiętam sobie gdy o zmroku Wujostwo w ciemnym siedzieli pokoju, 
na sofie swobodnie rozparci ... a cały pokój ginął w cieniu i widziałem tylko czarną 
sylwetę głowy Kazia na tle szyb o kna zażółconych świa tłem zachodu - ... ileż to razy 
wśród tego zmroku Ciocia s ię odezwała ... "Jakże bo ten Staś Maszkowski kocha tę 
swoją matkę" -- ... Jakiego wtedy doznawałem uczucia słysząc to ... bo ja sobie 
przypominałem w tej chwili , że ja nie byłem taki dla mojej matki .. . że ja byłem za mały 
wtenczas aby umieć jej okazać czułość ... że ja wtenczas już odlatywałem daleko i 
goniłem sam już nie wiem za jakimi fantazjami ..... . a później gdy mógłbym dzisiaj 
okazać moją czułość ca łą .. . i moją miłość - to już nie mam komu, bo mi s ię wtedy 
zdawało kiedy patrzyłem na twego brata, że tylko matkę można tak kochać i jakże 

zazdrościłem mu kiedy słysza łem, jak Wuj po chwili namysłu odpowiadał - .. . " a bo 
wiesz Joasiu ... jak też ona tego Stasia swego kocha" ..... . 

oto mi się na płacz zbiera ło, bo sobie przypominałem że i mnie tak moja mama kochała 

... a ja tego uczucia nie rozumiałem wtedy .... .. że i mnie ktoś miał prawo tern samem 
wzywać imieniem ... 

a to już dla mnie na zawsze przepadło - z oczami pełnymi łez biegiem wtedy do salonu 
ciemnego, z temi zielonemi meblami, chciałem być sam ... aby się użalić i uskarżyć - że dla 
mnie już nie ma takiej miłości . .. . . i chodziłem po salonie i dek.lamowałem, i grałem jakieś 
nieznane dramata ... jakieś tragedie .. . bo ja wszystkie cierpienia odczuwałem w ten sposób ... 
po aktorsku .. . ale to uczucie było prawdziwe i te łzy były prawdziwe ... 

nieraz ś niłem tak w tym cza rnym sa lo nie s iedząc że jestem jakby w jakim lesie 
gęstym i dzikim i że j a kieś duchy białe przelatują ko ło mnie .. . światła lata rni od 
plant odbij a ł y s i ę jasnymi piatami na śc i a nie ... i zdawało mi s i ę rozpoznawać rysy 
znane wśród tych duchów ... i twarz zn aną ... lok i kręcone nad czołem - niebieskie, 
duże jas ne oczy .. . białą koszu l ę z bufiastymi rękawami jak noszono w 63 
roku i gorsecik czarny ... czarną długą suknię ..... och, poznawałem ja to widziadło 
- i daremno wyc iąga łem ręce ..... mara ginęła w zmierzchu - i mroku ... lub ktoś 
nagle otworzył drzwi i wpadło do sa lo nu świ atło żół to zapa lo nej świeżo lampy ... 
Kazio wszedł często ... 

wołano mię - "Stasiu - czemu tam po ciemku siedzisz - chodź tutaj do nas" .... . 
więc ja szedłem ... "Stasiu - czemu ty masz oczy czerwone , czy znów c ię bolą " .. . 
pytał mi się Wuj ... ... i cóż ja miałem odpowiedzieć ... chyba wybuchnąć płaczem 
na nowo ... -

I pytam się dlaczego ja to piszę ... 
och kiedyś o tym więcej myślałem jak teraz .. . bo przez to chcę ci powiedzieć 

że nigdy, nigdy mię żaden z Was nie zrozumie, bo macie przed Wami żywą tę 

istotę, którą prawdziwie kochać nauczyć się może tylko ten co j ą utracił. ---
och, jakże to bolesne dla mnie wspomnienie --- ale już nie chcę o tern mówić ... 

bo z te rn się wiąże cały szereg innych wspomnień , - któ re ja sam nie rozumiem i 
nie wie m jak sobie tłumaczyć, chociaż już przebaczyłem dawno ..... . . 

nie ... nie, wy mnie nigdy - nie będziecie mogli zrozumieć - i ja tak zawsze sam 
zostanę ... (. .. ) 

Stanisław Wyspiański do Karola Maszkowskiego Paryż 15 rx 1892 

Szkic do obrazu Śmierć matki - olej 



Scenariusz 

i reżyseria 

Scenografia 

Muzyka 

Asystent reżysera 

Marek Fiedor 

Monika Jaworowska 

Bolesław Rawski 

Piotr Bigora 

PREMIERA 22 MĄJA 1998 

Twórcy składają serdeczne podziękowan ia p. Nikosowi Chadzinikolau 
oraz kolegom z zespołu Teatru Polskiego pp. Arnoldowi Pujszy i 
Sylwestrowi Woronieckiemu za pomoc przy realizacji spektaklu 

Prolog (Liga Żółtych Kwiatów) 

Wyspiański 

Przyjaciel 
Adela 
Andzia 
Karol 

Janusz Stolarski 
Artur Pierściński 
Katarzyna Strojna 
Masza Bogucka 
Roland Nowak 

Meleager (Rodzina-Kochankowie-Śmierć) 

Althea 
Służąca 

Oineus 
Atalanta 
Meleager 

Intermedium 

Doktor 

Małgorzata Peczyńska 

Lucyna Winkel 
Sławomir Pietraszewski 
Zina Kerste 
Piotr Bigora 

Józef Jachowicz 

Achilleis (Przemiana-Noc-Przyjaciele-Śmierć) 

Achilles 
Odys 
Pa trok.los 
Hi poda mia 
Noc 
Pentezilea 
Priam 

Intermedium 

Modelka 

Roland Nowak 
Artur Pierściński 
Przemysław Kozłowski 

Masza Bogucka 
Zina Kerste 
Katarzyna Strojna 
Józef Jachowicz 

xxx 

Prot;esilas i Laodamia (Wdowa-Nuda-Gusła-Zaświaty-Śmierć) 
Pokojówka 
Pokojówka 
Laodamia 
Aojdes 
Protesilas 
Starzec 
Nuda 

Inspicjent Elżbieta Bednarczyk 

Lucyna Winkel 
Masza Bogucka 
Katarzyna Strojna 
Przemysław Kozłowski 

Piotr Bigora 
Sławomir Pietraszewski 
Zina Kerste 

Sufler Helena Krauze 



Poznań - Ołówek 

Dramaty Stanisława Wyspiańskiego 
na scenie Teatru Polskiego 

1 XI 1902 
19 XI 1902 
25 Il 1903 
19 Dl; 1905 
6 XI! 1907 

12 XII 1908 

15 I 1910 
20 XI! 1910 
6 IX 1912 

16 XI! 1912 
10 IX 1913 
28 XI 1914 
20 II 1915 
5 Il 1916 

31 X 1918 
26 XI 1918 
28 XI 1919 
maj 1920 
14 X 1923 
31 X 1924 
27 XI 1927 
29 XI 1927 
29 XI 1930 
27 XI 1932 
5 X 1933 
3 V 1935 

24 1936 
10 IX 1936 
1 II 1946 
11 II 1956 
14 II 1959 
22 X 1966 
27 IV 1968 
15 II 1969 
27 IX 1975 
24 III 1979 
14 XI! 1990 
22 V 1998 

w Poznaniu 

Dziady Adama Mickiewicza w układzie Wyspiańskiego 
Warszawianka 
gościnny występ Heleny Modrzejewskiej w roli Marii w Warszawiance 
Warszawianka 
Warszawianka 
Zgon Barbary Radziwiłłówny 
(VI scena niedokończonego dramatu Zygmunt August) 
Sędziowie reż. Z. Werowski 
Cyd (P. Corneille - S. Wyspiański) 
Bolesław Śmiały reż. Bolesław Szczurkiewicz 
Warszawianka (pod tytułem Na polu walki) 
Sędziowie 

Wesele (fragmenty) 
Sędziowie 

Meleager - wersja skrócona reż. F. Ryli 
Warszawianka, Sędziowie reż. Bolesław Szczurkiewicz 
Wesele reż. Bolesław Szczurkiewicz 
Wesele reż. Władysław Ryszkowski 
Powrót Odysa (fragmenty) 
Legion (fragmenty), Warszawianka 
Wesele reż. Władysław Ryszkowski 
Wesele (fragmenty) reż. Stanisława Wysocka 
Noc listopadowa reż Stanisława Wysocka, scen. Stanisław Jarocki 
Warszawianka reż. Józef Sosnowski 
Akropolis reż . Teofil Trzciński 
Wesele insc. i reżyseria Ludwik Solski 
Cyd 
Bolesław Śmiały reż. Helena Arkawin 
Wyzwolenie reż. Roman Zawistowski 
Wesele reż. Władysław Stoma, scen. Jan Piasecki 
Cyd reż. R. Sobolewski, scen. Karol Frycz 
Wesele reż. Tadeusz Byrski, scen. Piotr Potworowski 
Wyzwolenie reż. Marek Okopiński scen. St. Bąkowski 
Acbilleis reż. Jerzy Zegalski, scen. Jan Kosiński 
Klątwa reż. Izabella Cywińska-Adamska, scen. Zbigniew Bednarowicz 
Wesele reż. Roman Kordziński, scen. Zbigniew Bednarowicz 
Warszawianka reż. Roman Kordziński, scen. Zbigniew Bednarowicz 
Wyzwolenie reż. Grzegorz Mrówczyński , scen. Zbigniew Bednarowicz 
tryptyk wyspiański scenariusz i reżyseria Marek Fiedor, 

scen. Monika Jaworowska 
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Teatr Polski w Poznaniu 

Obowiązkiem naszym jest przedewszystkiem wyrazić 
uznanie dyrekcyi za wystawienie na scenie naszej utworu 
Wyspiańskiego. Cudny język jego chwyta za serce, treść 
zachwyca duszę i wiedzie ją w wyżyny, w których ongi 
bujał duch Słowackiego. 
Odegrano Warszawiankę znakomic ie . Górował 
przedewszystkiem p. Andruszewski w roli Chłopickiego, 
którą odtworzył z glębokim przejęciem i zrozumieniem 
trudnego zadania. Maryą reprezentowala p. Orwid i z 
w)jątkiem dwóch miejsc, w których zabrakło jej akcentu 
prawdziwej, do głębi przejmującej rozpaczy, oddała swą 
rolę bardzo poprawnie. P. Jeremi odtworzyła bardzo 
udatnie i umiejętnie rolę Anny, radzilibyśmy jej wszakże, 
aby w słowa głoszące pociechę i współczucie zbolałej 
siostrze, więcej jeszcze włożyła uczucia i troskliwości. 
Skrzyneckiego oddał poprawnie p. Poleński. Paca grał 
starannie p. Czerniak, literata przedstawił p. Dybizbański. 
Narzeczony Anny w interpretacyi p. Wiślańskiego w 
chwili pożegnania wypadł trochę za sztywno. Na uznanie 
zasługuje p. Turski w roli starego żołnierza. Pozatem 
role w większej części nieme i dekoracyjne wyszły bez 
zarzutu. 
O ponowienie sztuki prosimy dyrekcyę i zachęcamy 
publiczność, aby nie pominęła danej okazyi zobaczenia 
prawdziwego arcydzieła, zarówno przemawiającego do 
duszy, jak do umysłu artystycznego. 

s xn 1902 

Helena Modrzejewska 
na scenie poznańskiej 

Ponieważ dzień wczorajszy był ostatnim z programowych 
występów p. Heleny Modrzejewskiej, zgotowano jej gorące 
owacye. Po odegraniu pierwszej sztuki wręczono genialnej 
artystce wspaniały wieniec od "Dziennika Poznańskiego", 
przed rozpoczęciem zaś "Warszawianki" p. Modrzejewska 
formalnie zasypana została kwiatami. Wręczono jej więc 
kosze od młodzieży wielkopolskiej i zakordonowej, a 
niezliczone bukiety i bukieciki ze wszech stron widowni 
spadały jak deszcz na scenę . Objawem tym widocznie 
wzruszona artystka dziękowała bezustannie. Wyczytała 
bowiem z niego niechybnie przeświadczenie, że publiczność 
poznańska potrafi wywdzięczyć się i uznać pracę i talent 
swego drogiego gościa. 

27Il 1903 

Z teatru. 
("Sędziowie", Tragedya w dwóch odsłonach Stanisława 
Wyspiańskiego). 

Wystawienie sztuki Wyspiańskiego jest w chwili obecnej dla 
każdego reżysera teatru polskiego szczytem amb icyi , 
ponieważ Wyspiańskiego uważa się powszechnie za jednego 
z tych poetów, którego reżyser powinien swoją sztuką 
uzupełniać. 

O grze artystów samych należy stwierdzić, że widoczny był 
u wszystkich wielki i szczery pietyzm dla Wyspiańskiego, 
dlatego ról na ogół nauczyli się dobrze, i grali je z przejęciem. 

18 I 1910 

KRONIKA TEATRU POI.SKIEGO W POZNANIU 

Narodowy Teatr Wielkopolski 

Teatr Polsk i z radością otwiera swe podwoje dla wszelkich przedsięwzięć 

artystycznych oraz instytucji związanych z Wielkopolską i jej stolicą . 

- 16 lll 1998 na naszej scenie po raz kolejny wystąpił Polski Teatr Tańca 

- 31 III poci patronatem Towarzystwa im. H. Wieniawskiego koncertowali 

bracia Jarosław i Krzysztof Śmietana . Obecny był pan Harald 136hlmann 
Wiceburmistrz Hanoweru, miasta stale współpracującego z Poznaniem. 

- 25 i 26 IV w ramach tradycyjnego Galicyjsko-Wielkopolsk iego Pomostu Kulturalnego 

organizowanego przez Agencję ADA pojawił się w Poznaniu Sta1y Teatr z 
Krakowa ze spektak lem Sztuka Yasminy Rezy w reżyserii Krystiana Lupy. 

Zmiana warty 
24 i 25 III dyrektor Matuszewski przeprowadzał zwyczajowe rozmowy sezonowe z 

zespołem aktorskim. Już wcześniej z etatowej pracy w Teatrze Polskim zrezygnował 

Roland Nowak, który od przyszłego sezonu zasili zespól poznańskiego Teatru Nowego. 

Natomiast dyrektor Matuszewski nie odnowi od pierwszego września kontraktów z 

następującymi aktorami: Piotrem Bigorą , Krzysztofem Banaszykiem (który zaangażował 

się już do Teatru Nowego w Łodzi), Krzysztofem Baumanem, Wojciechem Chorążym(od 

nowego sezonu w Teatrze Miejskim w Gdyni), Jolantą Cynkutis , Bogumiłem Gaudenem, 

Mateuszem Kostrzyńskim(przechodzi do Teatru Polskiego w Szczecinie), Ireną 

Lipczyńską, Grzegorzem Mostowiczem-Gersztem, Marią Skowrońską, Katarzyną Strojną, 

Małgorzatą Walas, Robertem Więckiewiczem. Fakt ten wywołał duże poruszenie w 

prasie (Wymówienia - Głos Wielkopolski, Aktor Wędrowny- Życie Wielkopolski, Trzeba 
znać swoje miejsce w szyku - Gazeta Wyborcza, Remonty także personalne - Express 

Poznański, Zwolnienia w Teatrze Polskim - Dziennik Poznański) i w środowisku 

teatralnym. Z zespołu Teatru Polskiego odejdzie niebawem również Masza Bogucka. 
Pojawią się natomiast nowe twarze aktorskie: Gizela Bartel - tegoroczna absolwe ntka 

wrocławskiej PWST, Sebastian Grek - ubieg łoroczny absolwent PWST w Krakowie, 

Iwona Kotzur - z Teatru Lubuskiego z Zielonej Góry, Jakub Ulewicz - powraca do 

Poznania z Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Witold Szulc - dawny aktor Teatru 

Nowego, przychodzi do nas z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Janusz Kulik - z Teatru 

im. Jaracza w Olsztynie, Mieczysław Hryniewicz - niegdyś aktor Teatru Narodowego w 
Warszawie oraz Katarzyna Węglicka. 

Międzynarodowy Dzień Teatru 
27 III był dla Teatru dniem niezwykle pracowitym. W programie Święta, które 

rozpoczęło się o godz. 8.00 rano i trwało do późnej nocy zna lazły s ię rozliczne atrakcje 

zarówno dla młodszych, jak i starszych teatromanów. Teatr otwarty dla dzieci i młodzieży 

zapraszał młodą publiczność do zwiedzania kulis o raz na spektakl Pchła Szachrajka 
wg Jana Brzechwy. W tym dniu obchodził też swój jubileusz 45-lecia pracy artystycznej 

znakomity aktor Teatru Polskiego Józef Jachowicz. Dostojny jubilat przedstawił się 

publiczności w rolach Ojca w Fernando Krapp napisał do mnie ten list T. Dorsta i 

Świętego Piotra w Kowalu Ma/ambo T. Słobodzianka, a uroczysty benefis zorganizowany 

przez Dyrekcję i Zespól Teatru zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz i 

poznańskiego środowiska artystycznego. "„ . przy suto zastawio nych stołach toasty 

wznie:ili wiceprezydent Poznania Jacek Łukomski oraz dyrektor Matuszewski. Bankiet 

(w foyer I piętra) trwał jednak krótko, bo już po chwili zaczął się następny (w piwnicach 
Teatru) z okazji otwarcia Kl11bu Środowisk Twórczych "U STULA". Tutaj najpierw została 
odsłonięta karykatura Nota-Nowickiego przedstawiająca patrona Klubu,. 
niezapomnianego Stula Hebanowskiego. 

Potem jubilat wyszedł na środek sali , aby przeciąć symboliczną wstęgę do niego, 
której to kor'ice zgodnie trzymali prezes teatralnego ZASP-u Edward Warzecha oraz 

gospodarz Klubu Marek Ornoch. Prezes Warzecha zaśpiewał , a Szymon Melosik zagrał. 



I w tym też momencie pojawili się prosto z premiery Parad aktorzy Teatru Nowego na 
czele z prezesem poznańskiego ZASP-u Witoldem Dębickim, Marią Rybarczyk, Michałem 
Grudzińskim. Kto znalazł miejsce przy stole zasiadł, no i tak oto zaczęło się w Poznaniu 
życie klubowe. O ten klub środowisko toczyło boje od czterdziestu już chyba lat. Brak 
jego był dyżurnym tematem wszystkich spotkań z władzami. Wybór patrona okazał się 
wyjątkowo trafny. Stulka Hebanowskiego wszyscy w Poznaniu kochali i nader chętnie 
w jego towarzystwie po każdej premierze, ba , niemal po każdym przedstawieniu, 
biesiadowali i dyskutowali". 

Olgierd Błażewicz, Kamilla Placko-Wozińska Głos Wielkopolski 

Pożegnanie ,,Alkestis„ 

3 IV po zaledwie dziewiątym spektaklu pożegnaliśmy inscenizację Eurypidesowej 
Alkestis. Przedstawienie to nie okazało się niestety sukcesem Teatru i otrzymało mocno 
niepochlebne recenzje (wyjątkiem okazała się tylko red. Ewa Obrębowska-Piasecka 
publikująca swą odmienną opinię w artykule To co nieprzewidywalne- Gazeta Wyborcza 
7 IV br.) 

Dziejopis 
Wszystkich zainteresowanych zarówno historią, jak i dniem codziennym naszego 

Teatru zachęcamy do systematycznego zaglądania na łamy Dziennika Poznańskiego, 

gdzie od dłuższego czasu red. Edmund Pietryk, dziennikarz, poeta, aktor publikuje 
swoistą kronikę sceny przy ul. 27 Grudnia. Dzięki niemu poznaniacy mieli okazję 
poznać bliżej zarówno aktorów Teatru Polskiego, jak i ludzi ukrytych zwykle w cieniu 
artystów, a bez któ1ych sztuka sceniczna nie mogłaby istnieć- znakomitych rzemieślników 
teatralnych. Red . Piet.ryk publikował ostatnio m. in . sylwetki: Małgorzaty Peczyńskiej, 
(Pani Małgorzata), Sławomira Pietraszewskiego (Krzepki Nestor), Andrzeja Szczyt.ki (Aktor 

rozpoznawalny), Jakuba Ulewicza (Kuba), Wojciecha Siedleckiego (Od Racine 'a do 

Mickiewicza), Henryka Leina - teatralnego szewca (ButolofiJ, Zbysława Nowickiego 
(Stolarz-artysta), Aleksandry Turguły (Modystka), Marka Ornocha - gospodarza Klubu "U 
Stula" (Sojusznik), Andrzeja Biskupa - kierownika technicznego teatru (Biskupia pasja). 

Przeprowadzka 
Pracownie krawieckie zajmujące dotychczas ciasne i niewygodne pomieszczenia na 

III piętrze przeprowadziły się już do nowego lokalu na ulicę Gwarną, gdzie sąsiadować 
będą z pracownią plastyczną p. Antoniego Pawlaka i tapicerską p. Eugeniusza Marszała. 

Natomiast III piętro Teatru zostanie w pełni zaadaptowane na pokoje gościnne dla 
realizatorów i gości spoza Poznania, co pozwoli w skali roku zaoszczędzić ogromne 
sumy wydawane dotychczas na rachunki hotelowe. 

Wielkie marzenia Dyrekcji 
Iluminacja fasady Teatru Polskiego, tak, aby był on z daleka równie widoczny jak 
inne istotne dla historii i życia miasta gmachy i aby swą urodą przykuwał 
wzrok każdego przechodnia. 
Remont zaniedbanych i mrocznych garderób, aby można było przekształcić je 
w rzeczywiste Pracownie Artystów, gdzie będą oni odnajdować prawdziwe 
skupienie i piękno. 

Autokar (o czym dalej) 

Nowe afisze 
Wraz z premierą Alkestis Eurypidesa na zmieniony w kształcie i formie afisz Teatru 

Polskiego powróciło jego stare logo. 

TEATR - POLSKI 

lsnłejeod 11175r. 

W stronę tradycji w Poznaniu 

Opracowana już została plansza kolorystyczna wnętrza Teatru Polskiego, 
zrekonstruowana ściśle według pierwotnych wzorów przez konserwatora zabytków 
Jerzego Borwińskiego. Prace nad jej odtworzeniem potrwają do roku 2000, aby na 125-

łecie Teatru odzyskał on swe dawne architektoniczne piękno. 
Ściany teatralnego foyer zapełnią niebawem reprodukcje archiwalnych afiszów Teatru 

Polskiego pochodzących ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. 

Teatr w drodze 

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i znacznym poszerzeniem 
obszaru, którego stolicą będzie Poznań, zwiększą się obowiązki Teatru Narodowego 
Wielkopolski (jak wielu mieszkańców Regionu określa Teatr Polski). Ruszy on więc z 
misją upowszechniania sztuki scenicznej do wielu miejscowości, dokąd wcześniej nie 
docierała Melpomena. W tym celu Teatr powinien mieć autokar, który będzie w stanie 
pomieścić zarówno zespól jak i dekoracje, i którym poznańska scena udawać się będzie 
na bliższe i dalsze wojaże. 

ff-+-jilllll! 
tlSO 1 i-12.1. 



Pora na przetargi 
Teatr podejmuje w najbliższym czasie duże przedsięwzięcia natury organizacyjnej 
i strukturalnej. Ogłoszono przetargi na: 

wykonanie przyłączy gazowych (ze strony Teatru sprawę pilotuje inż. 
Jarosław Falkowski, a wykonania podjął się Wielkopolski Okręgowy Zal<lad 
Gazownictwa, pod łaskawym protektoratem dyrektora Stanisława Szołkowskiego 
w pełni rozumiejącego potrzeby Teatru). 
Komputeryzację królestwa p. Renaty Stolarskiej czyli sekretariatu Teatru 
i Biura Obsługi Widza (komputerowa rezerwacja miejsc i wydruk biletów). 
Zapewnienie stałej obecności Teatru Polskiego w Internecie. 

Goście Teatru Polskiego 
6 IV Teatr gościł artystów warszawskiego Teatru Ateneum ze spektaklem Dzieci 

mniejszego Boga M. Medoffa w reżyserii Waldemara Matuszewskiego. „Głos Wielkopolski' 
piórem Olgierda Błażewicza oznajmił: „ ... spektakl ten jak się wydaje koniecznie trzeba 
było zobaczyć i to z dwóch powodów. Jako pierwszy pokazanie się Poznaniowi dyrektora 
Waldemara Matuszewskiego, który to przedstawienie wyreżyserował. Drugi powód to, 
że jest to pierwszy chyba spektakl o problemach ludzi głuchych i wykonany przy tym 
w znacznej mierze w języku migowym". Wydatną pomocą w sprowadzeniu do stolicy 
Wielkopolski tego przedstawienia służyli nam PP.:Jolanta Konieczna z Fundacji Dzieciom 
Na Rzecz Integracji, prezydent Art and Business Jerzy Gumny oraz Ewa Szostak z 
Polskiego Związku Głuchych. Bilety dla widzów niesłyszących, a tacy w znacznej części 
zapełnili widownię dofinansował Zarząd Miasta. 

Zaczynamy pracę nad „Don Juanem" 
Odbyła się pierwsza próba czytana sztuki Moliera Don juan. W roli tytułowej wystąpi 

gościnnie aktor warszawskiego Teatru Studio Grzegorz Emanuel, a jako Sganarela 
zobaczymy Mieczysława Hryniewicza. Przedstawienie reżyseruje Waldemar Matuszewski, 
scenografia jest dziełem Ewy Strebejko. 

A w planach następne premiery: 
12 IX Ballady i Romanse Adama Mickiewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego 

19 IX Pożegnanie Wilama Horzycy w reżyserii Michała Znanieckiego 

25 IX Don juan Moliera w reżyserii Waldemara Matuszewskiego 

Noc tuż przed lasami Bernarda Marii Koltesa w reżyserii Pawła Wodzińskiego 

Errata 
Redakcja Kroniki Teatru Polskiego serdecznie przeprasza p. Hannę Rubas, dyrektora 

Wydziału Kultury za pomyłkowe podanie błędnego imienia w poprzednim odcinku Kroniki. 

TEATR POLSKI 
\\ Po11ian1u 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

Waldemar Matuszewski 
Kierownik literacki 

Joanna Nowak 

Koordynator pracy artystycznej 

Małgorzata Misztal 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Joanna Skałuba 
Kierownik techniczny 

Andrzej Biskup 
Główny elektryk 

Janusz Dratwa 
Akustyk 

Wiesław Janicki 
Brygadier sceny 

Marek Jaworski 
Garderoby 

Emilia Glapa 
Izabela Witek 
Pracownia krawiecka damska 

Marzena Adamska 
Pracownia krawiecka męska 

Karol Drzymała 
Stolarnia 

Zbysław Nowicki 
Pracownia obuwnicza 

Henryk Lein 
Charakteryzatornia 

Małgorzata Stawicka 
Modystka 

Aleksandra Turguła 
Malarnia 

Antoni Pawlak 
Ślusarnia 

Grzegorz Głębocki 
Pracownia dekoracyjno-tapicerska 

Eugeniusz Marszał 
Rekwizytornia 

Wojciech Wasiński 

Redakcja programu 

Joanna Nowak 
Opracowanie graficzne i druk 

Irmina Felińska 

Wykorzystano rysunki St. Wyspiańskiego z albumu WYSPIAŃSKI, wyd. Auriga 1969 
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CENTRALA 
DYREKCJA TEATRU 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
KASA BILETOWA 

Biuro obsługi Widzów 

852 56 27 
825 64 95 
852 05 41 
852 05 41 

czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.00 

Kasa biletowa teatru 
czynna od wtorku do soboty 
w godz. 13.00 - 19.00 
w niedziele w godz. 16.00 - 19.00 

Telefoniczna rezerwacja biletów 
w Biurze Obsługi Widzów 
w kasie biletowej teatru 
tel. 852 05 41, 852 56 27 

SPONSORZY : 

mecenat radiowy 

Naświetlanie: iii[!] li!il STUDIO " PRE PRESS TEL C0-61! 867 53 02 

Jeśli pragniesz podać nam pomocną dłoń i wspomóc finansowo pamiętaj 
o istnieniu Fundacji" Naród Sobie" przy Teatrze Polskim w Poznaniu 

nr konta: WBK SA V//0 Poznań 10901362-9377-128-00-0 




