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14 lipca 1889 r. - Nowa Reforma nr I 58 

MORDERSTWO W JABŁONICY, o którym otrzymał wczoraj nasz 
dziennik telegraficzni\ wiadomość, przedstawia lłę Jako :r:brodnl.a na 
tle miłosnym. Oto wiązanka bliższych szczegółów : w Jabłonicy, 
obok stacji kolejowej Tatarów, dokonano w nocy z 9 na 10 bm. 
mordentwa na lłutącej żyda tamtejszego Marmaroca. s~ca na
zywa lltt Jewdocba Abrahamczuk 1 ma 19 lat. Kula trafiła ofiarę 

w tylną część głowy, tak te d:r:lewczyna 1tracila z.araz przytomn~ 
Na mlejace zbrodni przyjechała komisja 1M1dowa 1 ksll\dz, ateby 
.ltonaj,cej udzielić jeszcze ostatnlego namuzczenla. Słu!bodawca 

nie tele(rafował zaraz po lekarza, gdy Jes:r:cze ratunek był łatwie}
szy, at dopiero rano, gdy sam wybierał się w drogę. Morder~ Jest 
syn Marmarosza, Nuta, który z nleszczęśllwą otlarą utrzymywał mi-

łosne stosunki. Po dokonanej zbrodni uciekł winowajca w stronę 
worochty I tu przylapał go żandarm. Sędzia 1 lekarz 11ą przy kona
jącej 1 spodziewają się, ie przed śmiercią odzyska przytomność 

i poda jakle szczegóły z tego, co zaszło. · 

20 lipca 1889 r. - Nowa Reforma nr 163 

Kronika : 

[ ... ) Nieszczęśliwa ofiara po dwóch dniach męczarni umarła, wy
dawszy poprzód nieżywy plód. [ ... ] Jewdocha przytomności już nie 
odzyskała i nie mogła dać sędziemu śledczemu żadnych wyjaśnień. 

0fl/ numerze tym podano już właściwe nazwisko Jewdochy, Abramczuk) 

SĘDZIOWIE są ostatnim dramatem Wyspiańskiego wydanym 
za jego życia. Przygotowanym przez niego do druku, z jego korektą 
i autorskimi poprawkami. Druk ukończono I O października. 

28 listopada 1907 r. -Poeta zmarł. 

Pracę nad Sędziami rozpoczął wkrótce po ukończeniu Klątwy. 
Dziennikarska notatka podsunęła mu pomysł na tragedię. P<? Jragedii 
plebańskiej" miała to być Jragedia karczemna". Znaczna część 

Sędziów powstała na przełomie roku 1899/1900, ale Wyspiański nie 
dokończył dramatu. Jak twierdzą znawcy przedmiotu, powodem 
tego mógł być wyrok Sądu Okręgowego w Stanisławowie. 

Na procesie, który odbył się w dniach 5 i 6 czerwca 1900 r. , ława 
przysięgłych , większością głosów, nie uznała winy Nuty 
Marmaroscha 11za udowodnioną" i trybunał wydał wyrok uniewin
niający. 

Jeżeli Wyspiański przeczytał w dziennikach wiadomość o wyniku 
procesu, mogło się to przyczynić do zaniechania dokończenia 

i publikacji utworu, w którym człowiek , formalnie uniewinniony przez 
sąd, przedstawiony jest wyraźnie jako zbrodniarz. Wszystko to są 
tylko hipotezy i przypuszczenia, prawdziwym pozostaje fakt, że 
niedokończony utwór, autor odłożył do szufiady. 



Powrócił do niego dopiero w ostatnich miesiącach 1907 r. 
W przeczuciu zbliżającej się śmierci, porządkując autorską tekę , 

wydobył z niej Sędziów oraz fragment Juliusza li. Poeta zachował 
zasadniczą koncepcję utworu - tragiczny splot winy i kary -
uporządkował jednak kolejność scen. Z pierwszej zachowanej 
redakcji wynika bowiem, że poszczególne sceny Sędziów pisane były 
nie w tej kolejności w jakiej następują po sobie w ostatecznym 
kształcie utworu. Wyspiański zmienił także niektóre sceny, dopisał 
nowe monologi. 
Dlaczego właśnie wtedy? 

Wydaje się, że zamknięcie pracy w takim momencie życia, jest 
wymownym znakiem „ważności " zawartego w utworze przesłania, 
Wyspiański szukał odpowiedzi na udręki człowieka „mocującego" się 
ze swoim życiem . Nie interesowało go zło samo w sobie czy postaci 
napiętnowane grzechem, ale egzystencjalna kruchość człowieka 

wobec zła i jego skutków. Karczma, w której rozgrywa się dramat 
była jak dusza ludzka, w której staczają ze sobą ciągły bój jasne 

i ciemne siły, dobro i zło , światłość i mrok. To dialog między Bogiem 
i człowiekiem, który bierze na siebie funkcję osądzenia własnych 
czynów. 
Kim są tytułowi sędziowie? 

Na pewno nie są nimi urzędnicy przybyli do karczmy tuż po 
zabójstwie?. „Karykaturalna niezaradność, maluczkość sędziów 

ziemskich , z głębokim celem zamierzona ich marionetkowość - pisze 

Stanisław Kołaczkowski - służy ku uwydatnieniu przepastnej 
niewspółmierności rachub, ocen, sądów ludzkich - i wyższych 
nieprzeniknionych wyroków". Interpretacja wydarzeń, na którą 

zdobywają się urzędnicy sądowi rejestruje tylko zewnętrzne kontury 
zdarzeń , nie oddaje ich sensu i głębi . A przecież mamy tu różne sądy. 
W tym stworzonym na wzór antycznej tragedii dramacie, każdy jest 
sędzią samego siebie i każdy sądzi według własnych kryteriów. Oto 
np. Dziad do planowanej zemsty chce wciągnąć najpierw córkę a na 

koniec samego Boga! Przewrotność która towarzyszy tej postawie 

nie ma nic wspólnego z chrześcijańską zasadą przebaczania 
i miłosierdzia. Zło doznane w przeszłości powraca jako siła fatalna 
i niszcząca, niepodległa Bogu i Jego sądowi. Z kolei Joas osądza 
swego ojca i brata z „nakazu" Boga, ukazując im prawdę Bożych 
planów, które z ich życia wyparło kłamstwo prowadzące do śmierci, 
Joas dokonuje sądu wbrew rodzinnym więziom, Jego sąd nie dotyczy 
konkretnego przestępstwa, którego dopuścili się oskarżeni, ale 
dotyka ich odniesienia do „spraw bożych", do sposobu życia, jaki 
przyjęli zaślepieni pokusą świata . Nie ma w nim miejsca na 
kompromis czy wyrozumiałość wobec ludzkich słabości. Jest to 
kategoryczna konieczność zerwania relacji ze złem, tak jednoznaczna 
i silna, że przy jej wyrażaniu, Joas umiera. Przyjmuje na siebie grzech 
ojca i brata, ale jego śmierć nie przynosi natychmiastowego ocalenia 
grzeszników, daje im jednak szansę na ekspiację i pragnienie 

nawrócenia, z czego skorzysta Samuel. 
Świat przedstawiony w Sędziach wyraźnie rozpada się na dwie 

części, jedna związana jest ze strukturą świata biblijnego, z wyraźnym 
zaznaczeniem porządku moralnego i ładu dotyczącego całej 

rzeczywistości wynikającej z prawa i władzy Boga nad światem. 
Druga forma istnienia świata jest wyraźnie antybiblijna i ateistyczna, 
odrzucająca prawa boże i wprowadzająca w ich miejsce prawa 

ludzkie i władzę człowieka. 
W świętej przestrzeni - losami ludzkimi rządzą prawa Boga 

i „Sędzia Odwieczny", jak pisał Wyspiański, przestrzeń grzechu -
tworzy obraz świata rządzącego się prawami ustanowionymi przez 
ludzi. Wokół tych przestrzeni ogniskuje się główny konflikt 

dramatyczny Sędziów. 
Badacze twórczości Wyspiańskiego stwierdzają zgodnie, że 

poeta w swoich dramatach ciągle oscyluje wokół tematyki moralnej, 
skupiającej się na ustawicznym rozdzielaniu prawdy od kłamstwa 
i „traktowaniu życia jako realizacji przeznaczenia i misji, bądź zdrady 
i odrzucenia powołania (. „). Postaci dokonują osądu siebie oraz 
innych osób dramatu, a także różnych aspektów rzeczywistości, 

zawsze z innych powodów i według innych kryteriów prawdy". 



Wyspiańskiemu bardzo zależało na wystawieniu Sędziów 
w Krakowie . W listopadzie 1906 roku jeszcze przed 
opublikowaniem dramatu, przesłał Solskiemu szkicowy egzemplarz. 
Nie mogąc doczekać się odpowiedzi, przybył do niego osobiście. 
,.Wizyta w najwyższym stopniu nieoczekiwana, zważywszy niechęć 
Wyspiańskiego do Solskiego, jako do tego, któremu oddano 
w roku 1905 upragniony przez poetę Teatr Krakowski - relacjonuje to 
spotkanie obecny przy tym Adam Grzymała - Siedlecki - „Prosić! 

Prosić! - decyduje Solski, ale w tej chwili uprzytamnia sobie, że 
Wyspiański nie ma władzy w nogach, nie wejdzie po schodach na 

pierwsze piętro, gdzie gabinet dyrekcyjny. Trzeba biedaka wnieść. 
Jak we wszystkim tak i tu reżyser Solski natychmiast organizuje 
czterech maszynistów i ci przenoszą Wyspiańskiego z karety na fotel 
- i na tym w górę uniesionym fotelu wnoszą na piętro. Wychodzimy 
naprzeciw. Wyspiański przede wszystkim czuje się, czy udaje, że 
czuje się rozbawionym swoją „wygórowaną" pozycją: „Mam 

w szufladach - mówi nam - rozpoczęty dramat renesansowy, gdzie 
papieża Juliusza li w podobny sposób wnoszą na scenę. - Lody 
przełamane , następuje wcale pogodna rozmowa koleżeńska, zrazu 
o wszystkim, potem o czymś już konkretnym: czy Solski będzie grał 

Sędziów, których egzemplarz przysłał mu autor przed kilku 
tygodniami? Tego pytania Solski najbardziej się bał . Nie wie czy grać, 
nie wie czy sztuka nie urazi dość znacznego łamu krakowskiej 
publiczności teatralnej. Czeka na recenzje i . . . wykazy kasowe ze 

Lwowa, gdzie sztukę przygotowują do grania. Nie mówi 
Wyspiańskiemu , że „n ie ", ale i nie daje wyraźnych obietnic. Wpatruję 
się w Wyspiańskiego, odpowiedzi Solskiego przyjmuje jako 
dyplomatyczną odmowę." 

Prapremiera Sędziów odbyła się już po śmierci Poety, 
11 grudnia 1907 r. w Teatrze Miejskim w Wilnie, na uroczystym 
wieczorze „ku uczczeniu pamięci zgasłego przedwcześnie wieszcza". 

Na program wieczoru złożyły się Tren no śmierć Stanisławo 

Wyspiańskiego Leopolda Staffa, fragmenty Nocy LJstopodowej (Kora 
i Demeter) i „(„.) Sędziowie, tragedija w I akcie St. Wyspiańskiego. 
Tragedija ta napisana była przez Wyspiańskiego kilka lat temu, 
pozostawała jednak długo w rękopisie i teraz dopiero ukazała się na 
półkach księgarskich, jako ostatnie dzieło nieboszczyka. Sztuka ta nie 
była jeszcze graną na żadnej scenie i dziś po raz pierwszy ujrzy światło 
kinkietów na scenie wileńskiej. Nie wątpimy, ze Wilno weźmie udział 
w hołdzie składanym pamięci geniusza, który zabłysnął jako meteor, 
olśnił nas wspaniałym światłem prawdziwej poezji i zagasł, pogrążając 
nas wtem większym cieniu i smutku" -donosiła prasa wileńska. 

Pierwszy spektakl Sędziów wyreżyserowała, dyrektorka 
wileńskiego teatru - Nuna Młodziejowska. W roli Joasa wystąpił 

Juliusz Osterwa. 
Dopiero 11 listopada 1908 r. tragedię wystawił Teatr Miejski 

we Lwowie, .w inscenizacji i reżyserii Tadeusza Pawlikowskiego 
z Romanem Zelazowskim (Samuel), Ireną Trapszo Uoas) i Wandą 

Siemaszkową Uewdocha). 
Następnie 25 lutego 1909 r. Sędziów wystawił w swoim łódzkim 

teatrze Aleksander Zelwerowicz, który spektakl wyreżyserował i zagrał 
w nim Samuela, Joasa zagrał Stefan Jaracz. Tenże spektakl oglądała także 

lubelska publiczność 3 czerwca 1909 r., kiedy to Zelwerowicz przybył 

z teatrem do swojego rodzinnego miasta na zaproszenie powołanego 
tu do życia ( 12 marca 1909 roku) Towarzystwa Przyjaciół Teatru 
Polskiego w Lublinie. 

„Własnymi siłami" zespół teatru lubelskiego wystawił po raz 
pierwszy Sędziów na inaugurację sezonu 9 października 1909 r. Nie 

byłoby w tym fakcie nic nadzwyczajnego, bo Wyspiański, mówiąc 
dzisiejszym językiem, był wówczas na topie - gdyby nie fakt, że 

utworem tym rozpoczął teatralny sezon Julian Myszkowski. Człowiek, 
„który na literaturę dramatyczną modernizmu patrzył jak na klasyczny 

objaw schizofrenii" i był specem .. od operetki. Ale był to wyraźny wpływ 
Komisji Artystycznej TPTP w Lublinie, która podsunęła i wymogła na 
ówczesnej dyrekcji realizację wszystkich poważniejszych utworów, 



3 czerwca 1 909 r. 

Z TE}\_T~U. 

Występy gościnne trupy łódzkiej pod dyrekcją 
A. Zelwerowicza. 

I .Zgon Barbary Radziwiłłówny· 
. Sędz.iowie·-s. Wyspiańsklego. 

Kurier nr 126, 5.06.1909 r. 
Przy zapełnlonej widownl rozpocz~ła w czwartek 

trupa łódzka swoje wyst<;py w Lubltnie ( ... ) 

O .s,dzlach" ni.prawdę ·wyobraienlo prawdziwe 
powzlęłem doploro w czwartek; z jednej strony 
zasługa to sceny, na której ten ostatni utwór mi
strza uwypukla się cudownie, nabiera ebpresji I 
siły, z drugiej naprawdę. odczuć I zrozumieć Se
dzlów• można tylko przy taltlej grze, Ja"k4Ś
my wówczas ujrzeli. 

Cały ze~pół artystyczny grał cudownie jako ca
łość, nikt nie stawiał siebie na plerwsz;m planie, 
kazdy rozumleJąc J świetnie Interpretując swoją ro
l~" grai przedewszystktem z myślą o 1espole ogól· 
nym I dlatego tak wyreżyserowana I tak odegrana 
sztuka musiała sprawiać wrażenie ,podwójnie de>
datole. 
M_ówląc o • Sędziach•, prócz jednej p. Czectiow

skleJ, nlepodo.bna nikogo z grających wyróżnić 1 
wyróżn_len1e Jednego byłoby nlesprawledllwośclą, 
sądz~ Jednak ze takiej gry deski nasze!Jo teatru 
dot11d nie widzlaly. Co do p. Czechowski•], to ]ef 
Je"'.'docha Jest kreakcję nle~orównaną 1 raz jeszcze 
kaze ml zaznaczył, że niepospolita ta artystka 
mało ma sobie równych pod wzgl~dem lntellgencji 
gry I czaru głosu na scenach polskich. 

Z upragn~enlem oczekiwał b~dzlemy dalszj'cb 
przedstawlen trupy Zelwerowicza; sądz~, że nie 
zawiodą o~·e nas .• S~dzlow1e• w Interpretacji tru· 
PY łódzkiej przeszll moje najśmielsze oczekiwanie. 

Jan /wa1)ski. 

Ziemia Lubelska nr 150, 4.06. 1909 r. 

· Ą.tra~~il\ wczorajnego wieczoru hyli 
,Sędziowie . Kto znal to dzieło w ksil\tce 
len nuwatyć musiał it sci;ignio;cie trzyakto'. 

" . . ~-·~ się- aawal la w Naęa nień (M!!Z'low.szy od tydiowy'ch 
at do m~tafizycznych) 1 zn·aczny obuar czasu, 
d? ro.zm1a_rów nader skróconych, musi się od· 
bu.' UJ,•.m_o1e, co s_ię w istocie stało, na wyra-
111tości I 1asoości akcji. 

frzcbieg- dr;im. przedst. oi(; w sposób na
llęeuJ'l.CY; W chacie chłopa, który rozpił się, 

zru1n.o"".al. materjalnie i w końcu znafazl sio; 
" wu;zicniu, o~iadl tvd Samuel, bogaty szyn· 

rz .-. wydzierca mienia i pijawka chłopów. 
'l dzieci chłopa syn poszedł do wojska, dziew
czyn'.! zaS Je.wdocha została w domu szynka· 
na, Jako dziewka do posługi; uwiedziona 
przez starszego .syn~ Samuela, Nataoa, aa je· 
co namową du111 dn„clrn. 
. Ąkcja dramatu rozpoczyoa się po momen· 

cie, kiedy do chaty wra'ca wydziedziczony 
chłop, Jako niena~dZl\CY wyd2iercę dziad, 
l"rótący Samuelowi pomst~ nad jego dziećmi. 
(„ . J .Lq~mi Wyspiańskiego włada przezna
zeme; 1akis ś" iat niew.idzialny p~zemawla 
ze~ -dusac uk proale, . Ja-le boieJ • dziewki 

Jewdochy, przez dusze . pólobl~kane, uchylaj"', 
ce się od rzeczywistości Gukli), a nadewszyst· 
ko przez dusz<; artystyczn~ aoasa). w nich 
sumienie wratliwe oddaje głos Boga; 
one są sędziami tycia ~iem1lciego, brnącego 
w zbrodnie-i zarazem ofiarami. 

Wykonanie takich dziel, jak .s~dziowie" 
nnlety do nader trudnych sceoicznych ekspe· 
rymentów, tern tet większą zasługą jest, it 
artyści, postawiwszy sztuko; na tle zupełnie 
realistycznym, umieli wydobyć z niej jednak 
głęboki symbol, it „tywot pełen krzywdy się 
mści, g-rzech rodzi grzech, zły czyn pocil\ga 
za sobą nieszczęście•. 

' Zna.~omila gra artystów dopeloiala i uwy· 
puklala. piękność artystycznego dzieła, skla
da1ąc s1<; na potętną i głęboką całość. 

Na pierw5zy plan wysuoela sio; p. Cze· 
chowska (Jewdotha), która, grai'loc bez zarzu· 
tu, w momentach rozpaczy była wprost wsp;t.· 
niala .. Artystka ro~porządza przytem nader 
wyraz1st;i twarz!\ t nader pięknym głosem. 

. Dopełniali pio;~nej calosci pan Zelwero
~1cz (Samuel) Fritsche-INatan), Jaracz (Joas) 
1 Ryszkowski (Jukli), jako cztery charaktery
styczne typy iydowskie. Role dziada wyko· 
nał bardzo dobrze p. Tatarkiewicz. 

Nader udatne pierwsze przedstawienie 
Teatru Łódzkiego zapelnilo widownie; przy· 
puszczać naleiy, te i następne przedstawienia 
zgromadzi\ licznie tl\dnych artystycznych 
wratcń lublinian. 

. D.S. 

które ukazały się na lubelskiej scenie w sezonie 1909/I O. Spektakl 
powtórzono nazajutrz, z Pięknym Snem K. Zalewskiego. 

Wybrała go także na swój benefis - 22 marca 191 O r. Natalia 
Morozowiczowa grająca rolę Jewdochy. 

Scena krakowska wystawiła Sędziów dopiero 27 listopada 
1 909 r. w przeddzień drugiej rocznicy śmierci autora. Spektakl 
reżyserował Józef Sosnowski, który wystąpił w roli Samuela, 
Jewdochę zagrała Stanisława Wysocka, Joasa- Irena Solska . 
Irena Solska grając tę rolę, spełniała życzenie Poety. W czasie ostatniej 
z nią rozmowy, właśnie w niej Wyspiański widział joasa, pragnął także, 
aby to ona zagrała Barbarę w Zgonie Barbary Radziwiłłówny. 

A1e wróćmy do Lublina. W okresie międzywojennym Sędziów 
wystawiano jeszcze czterokrotnie. 
- 28 czerwca 1918 r. odbyła się premiera Sędziów i Consilium 
facultatis kom. w I akcie A Fredry w reżyserii Henryka Halickiego 
w dekoracjach Kacpra Wieczorkowskiego 
- 6 maja 1920 r. Sędziów wystawiono łącznie z Warszawianką 
Wyspiańskiego, spektakl reżyserowała Wanda Siemaszkowa, 
dekoracje jak wcześniej wykonał Kacper Wieczorkowski 
-13 stycznia 1928 r. odbył się Wieczór ku czci Stanisława 

Wyspiańskjego, na który złożyły się fragmenty Nocy Ustopadowej, 
Bolesława Śmiałego, Wesela i Warszawianki. Na zakończenie 
wystawiono Sędziów, całość reżyserował Stanisław Dąbrowski, 

dekoracje zaprojektował Bronisław Rysiewski. Największe cięgi od 
recenzentów zebrał Dąbrowski za kostiumy, własnego projektu „czy 
tak wyglądała podkarpacka karczma żydowska w dawnej Galicji? Czy 
tak wyglądał „urlopik"? Czy tak wyglądali żandarmi austriaccy, których 
piuropusze straszyły wioski galicyjskie?( ... ) Nie, p. Dąbrowski, tak to 
wszystko nie wyglądało i te zniekształcenia kładziemy na karb 
niesumienności reżysera" (Głos Lub. Nr 15/ / 929) 



9 października 1909 r. 

~a ~twarci~ ~~mnu na~rn~~. t~atru. 
Dziś wl~c ma się odbyć inauguracyjna 

uroczystość otwarcia sezonu teatralnego. 
Uroczystość to podwójna, !!dyż jest to 

zarazem pierwszy występ Towarzystwa 
Przyjaciel Teatru Polskiego w Lublinie, nie
jako jego debiut. ( ... ) 

Rozpoczęcie od .Sędziów" Wyspiańskiego 
niechaj b~dzle tą dobrą wróżbą, która nas 
ku dalszym wyżynom poprowadzi! 

Kogo los jewdochy I joasa poruszy raz 
do głębi, pragnąć już będzie wrażeń żyw-

Otwarcie sezonu teatralnego. 
Stworzenie w Lublinle teatru repertuarowego 

Jest faktem dokonanym. Wybitne to zdarzenie 
w życiu kulturalnym naszego miasta sprawiło, że 
Inauguracyjne przedstawienie trupy p. Myszkow· 
•kiego odbyło się w warunkach, rokujących naj
lepsze powodzenie na przyszłość. Kasa sprzedała 
wszystkie miejsca na długo przed przedstawieniem 
I wielu musiało zadowolnlć się tylko obejuenlem 
pięknie girlandami przystrojonych klatek schodo
wych I ?rzedslonka. Wnętrze sall było również 
umajone zlelenlą t przedstawiało, rzec można. cza
rodzi ejski widok ze względu na wielką bardzo 
Ilość pięknych mle5'kanek grodu trybunalslr.lego, 
które przybyły tu w balowych strojach. 

Punktualnie o oznaczonej na afiszu godzinie p. 
Myszkowski zaprezentował swoją drożynę puullcz
noścl. Przywitanie gościom wygłosił p. ]an Iwań
ski, skreślając w jędrnej przemowie cele Towa
rzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego w Lublinie I 
wogóle teatru, jako kulturalnej placówkl. Społe
czeństwo musi baczyć na Interesy sztuki I wspie
rać je wedle możności; artyści zaś winni się nat· 
chnąć Ideałami szt"kl, aby móc oddziaływal 
na swoich słucnaczów I stopniowo zapalat w nich 
Iskrę podniet szczytnych. W Imieniu Towarzy
stwa Przyjac iół Teatru p. lwa~skl oddał teatr pod 
opiekę samej p"bllcznoścl. ' 

szych, głębszych, a z tych poruszonych 
stworzy się powoli publiczność I atmosfera 
teatralna, jaka odpowiada Lublinowi i jego 
okolicy . 
Niechajże więc i teraz, tak jak to miało 

miejsce na przedstawieniu amawrskim • We
sela•, duch wielki poety złączy nasze ser
ca i duchy, wszystkich bez wyjątku, którzy 
czar słow<1 polskiego i czar poezji naszej 
odczuwamy i niechaj w tyri nastroju uto
ną wszystkie małostki I drobnostki, którym 
tak przesadne często nadajemy znaczenie. 

Kurier nr 239, 9.10.1909 r. 

E.ntuzj3styczny oklask dla mówcy był odpowie
dzią wldo.-ol. Pcczym obecny na scenie chór 
męzkl odspl ewał kantatę M. Śwleżyńsklgo. Wła
ściwy pro~;rari przedstawien ia rozpoczął • Piękny 
Sen• Kawr.lerza Zalewskiego, konsekwentnie do
pasowany do wste?nego przemówienia.( ... ) 

Ctou' wieczoru stano..:111 .Sędziowie" Wyspiań
skiego. Niezmiernie trudny do grania, trzymany 
nleusran~!e w nastroju tragicznego patosu utwór 
był wykonany, według jednomyślnego zdania, bez za
nutu. Uzdolnienie do poważnego repertuaru wy
kazał cdły szereg artystów. O Ile w pierwszej 
sztuce-prologu poznaliśmy wytrawną artystyczną 
grę p. Leszczyńskiego, Hryniewicza I Antonowicza, 
o tyle w .Sędziach• znowu uwydatniły się wybit
ne zdolności p. Morozewlczowej (E.wdocha), Mań
kowskiej (Joas), Hrynięwlcza (Samuel) I In. Nie· 
zrównane wprost były niektóre momenty sądu. 
Wogóle wystawienie na pierwszy ogień ponurych 
,Sędziów' dowodzi, że nawa teatralna będzie w 
najbliższym czasie prowadzona przeważnie w Imię 
sztuki, bez liczenia się z dotychczasowymi przy
zwyczajeniami bywalców teatralnych! 

Na zakończenie wypada jeszcze zaznaczyć, że 
Widownia uległa gruntownemu odśwleżen\u, a akce
sorja wielorakiemu wzbogaceniu. W gmachu te

atralnym czuje się wprost schludność śctan I podłóg. 
Z całego serca życzymy Wam dalszych sukce

sów artystycznych I rozspnedanych spektaklów. 

Kurier nr 241, 14.10.1909 r. 

Testr Wielki pod dyrekcją Juljana Myszkowki 
Słowo wst~pne w~owie p. Iwański, „Kantata" muzy 
Michała ŚwierzyńslCiego, „Piękny sen", prolog w 2• 

aktach, Kazimierza Zalewskiego, „St:dziowie", ·ar 
d:cieło w 1-ej odsłonie Stani~ława Wyspiańskiego. 
czątek przedstawienia o godz. 8-ej wieczorem. 

Z TEATR U. 
.In~uguracyjne przedstawienie" . 

Sobotnie inauguracyjne przedstawienie 
powinno być dol>r'I wróżb:\ tak dla dyr~ktont 

p. Juliana Myszkowskiego, jako też i dla To· 
warzystwa !'opierania Teatru Polskie.go, pod 
którego ~gidą rozpoczął si~ sezon teatralny. 

Odmalowany westibul, oświetlony nowe
mi lampionami gaZO\'Vl'mi, przybrany w festo• 
ny z zieleni i grupy roślin doniczkowych od
razu wprowadzał przyltywających do teatru 
wi<lzów w mily i dziwnie uroczysty nastrój. 

W dalszym ciągu uderzało każdego w 
oczy odnowi<"nie i odmalowani!' kurytarzy, 
zawieszenie grubych sukiennych zasłon przy 
drzwiach prowadzących do krzeseł, odmalo
wanie wewn<:trzne teatru, ułożenie chodników 
z linoleum w przejściu w krzesłach, pi<:kne 
oświetlenie oraz nader gustowne przybranie 
widowni w festony z zieleni. _ 

Sala teatralna zapełnia/a si<: nader szyb
ko. O g . B m. 15 stosownie do zapowiedzi 
podniosła si<; kurtyna i na scenie oczom wi
dzów ukazała si<: cała trupa teatralna, wraz z 
dyrektorem Myszk<>wskim na czele. 

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Te· 
atru Polskiego do zebranej publiczności i ak· 
torów zwró cił si~ ze wst<:pnem slowem p. Jan 
Iwański, podkreślając zadania i cele Towa
rzystwa, oraz jego odczucie wśród ogółu. 

Oddając teatr i jego ~cenę w ręce pu· 
bliczności, p. Iwański wyrdził pogląd, iż ar
tyści wysoko dzierżyć bi;dą sztandar sztuki, 
a przez to przyczynią się do porlniesienia i 
wyrobienia smaku artystycznf\go wśrod wi
dzów. 

Po przemówieniu tern, chóry mi;skie o:l
śpiewa ły trudną do wykonania Kantatę p. 
:Michała Świeżyńskiego . 

Nast~pnie wystawiono prolog Kazimie· 
rza Zaleskiego. 

Ziemia Lubelska nr 278, 9.10.1909 r. 

Na ubogiem poddaszu mieszczą się dwaj 
przedstawiciele czystej sztuki: aktor i poeta. 
Pustkom w kieszeni i nędzy ich otoczenia 
przeciwstawia się bo~actwo przepięknych i 
szczytnych myśli, kłi;btących si<: w mózgu. 

Sen unosi ich na Olimp w mom~ncie, 
kiedy muzy przychodzą ze skargą do Apelli· 
na na zmaterializowanie ludzkości, która po
rzuciwszy służb<: u oltar,zy sr.tuki; bije czo
łem przed Mamonem. Apollo, wysłuchawszy 
muz aktora i poety, obiecuje ostatnim ich 
wesprzeć w życiowej wędrówce, muzy zaś 
u5pokaja, iż s zczytne ideały sztuki zaw· 
sze odczute będą przez wybrańców i sługi 
Apollina. 

Glówne .role aktora i po~ty w .Pi~ knym 
śnie' odegrali pp. Leszczyilsk1 1 Automewtcz, 
wykazując swó1 bogaty materiał głosowy, 
pi<:kną dykcj<:, duty zapał i szlachetność gry. 
Doskonatym Apollonem był p. Hryniewicz. 

Prawdziwą niespodzianką dla wszyst· 
kich było wystawi~nie ,S<:dziów' Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Wystawienie sztuk Wyspianskiego przed· 
stawia niesłychaną trudność, giyż wymaga 
zespolenia się i zgrania całego personelu. 

Jedna tle wystudjowana rola, pueszar· 
towanie, zepsuć może nastrój sztuki i stwo• 
rzyć karykaturę. 

Zasługą wystawienia , S<:dziów' na inau
guracyjnem vrzedstawieniu nietylko · było zna
komite w.ystudjowanie t wyuczenie się po· 
szczególnych ról, ale i stworzenie' zespołu, 
gdzie nie było ani jcd11ego ~ysonansu, ani 
jednego mom!'ntu, któryby psuł harmonję i 
obniżnł wielkość dramatu. 

Trudne role: Jewdochy (Morozowiczowa), 
Joasa (Mańkowska), Samuela (Hryniewicz), 
dziada (Welichowslci), stworzone były praw
dtiwie artystyczni!'. 

Inauguracyjne prz11dstawieoie przynosi 
zaszczyt p. Myszkowskiemu. 

, Widownia przyjmowała artystów owa -
cyjnie. 

D. $. 

Ziemia Lubelska nr 279, 11. 1O.1909 r. 



- Wreszcie 1 grudnia 1932 r. odbyła się premiera Sędziów 
w inscenizacji i z muzyką Eugeniusza Dziewulskiego. Była to ostatnia 
realizacja tego dramatu przed dzisiejszą premierą. 

Sędziowie są pierwszym, utworem literatury polskiej, który 
został sfilmowany. 12 grudnia 1921 roku wśród reklam Kuriera 
Warszawsldego Nr 343 pojawił się anons, że w dwóch iluzjonach 
warszawskich „(„ .) jest właśnie wyświetlany, Sqd Boży 

kinematograficzna ilustracja dramatu Stanisława Wyspiańskiego 

Sędziowie, dramat wykonany przez artystów teatrów warszawskich". 
Samuela zagrał - podobnie jak w warszawskiej premierze Teatru 
Letniego z 6 września 1909 roku - Stanisław Knake-Zawadzki. Film 
przygotowała Kooperatywa Artystyczna Zdjęć Kinematograficznych. 

Sqd Boży wyświetlany był także w lubelskim Bioskopie 
Makowskiego, który mieścił się w dawnym Teatrze Starym przy 

ul. Jezuickiej. 

a.n. 

22 marca 191 O r. 

Benefis 
Natalii Morozowiczowej 

Z TEATR U. 
T. Cli. • Czr Uf'Odla' obraz tlramafrczn.e, 

St. ll'rsp'1ańsk1 . s~t1zwiv1c" . 
Sz1uki powatne porusz•i~ce zagadnie· 

11ia pierwsz·orzt:dnej wartości, Ż.inusz~jące my. 
śleć, czu ć i cit"rµieć z arti•stami stanowczo 
'nie ma j ~ powodt t> nia w Lublinit", gdzie bio· 
skop. bhoret i ltejsza muza wystarcza )N 

zupe łności wi( ks7.ości mieszkańcól't. 
. Przpwycznili sie dó t ego pn- cześci i la· 

dz1e, •zuk · 1~cy w teatrze podnioślejszych 
~"ra t eri, kló rr.y zawsze widzą . na tego rodta 
,1u prz e d•t~ w1en1ach prz e rata1ącą w kr~g sie· 
bie pu•tke . - " nawet i oktor•v na którrch 
znać ju t zn iec hęc e nie . i wyc:ierpa nie ~er· 
wow e. 

Na \\'t ~rkowem przedstawieniu mimo ben~· 
fisu utal e nl o wa nej arlystki . p. Momzowkzo
wej ró wni e t widownia :chn~ła p'ustkowiem. 
- A s zk oda' 

N;o pie r\\'S1V O!!'ień poszedl obra< dra· 
1na1y r.zn)' p. T. Ch . • Czy upadla'? ( ••• ) • 

Sttub p. T. Ch. o p :irt• na del.tac 
przewal.nie di•nk>gowych silnie <kamat~cznyc 
"'.Ym• ga • • 1'bk1e1 akc1i i dulego wycieniow1 
nia d~alogu oraz gł.osów, które muuĄ być ja 
stal g1t:1k1e, cznse nu twa rde, cz:a.sami. w łkani 
rozpaczne zaklęte. 

. Zadanie Io hylo doś~ trudne i prawrlopodt 
bme ze wzgl~du na zbyt krótki przeciąg c•a 
su ·~ do wystawienia , powierzchowni,.. ~ po 

· traktowane; szwankowała przeto i 1•amięciq 
wa strona ról i akcja i intonacja i mionika. Ni 
;o"'Yrótnieni<; zasluguje p. M o rozowiczow. 
Jako Irena 1 p. M"nasterski jako Szklarski. 

Znacznie lepiej pod wzgl(dem pamięci! 
wego O_Pracowania .ról przed9łnwialo się wy 
sta wre.m~ •. Sędzió w' Wyspianskiego. O sztuc 
Wyaprnnsk1 ego, która na naszej scenie wy 
~taw1an~ byla kilka razy, powiedzieć naletJ 
1t pod wzgl(dem dobrej retyserii i 1try arty 
stów stała na wysokości arcydzieła„ Rolę Je• 
dochy p . Morozowic1.0wa poięln i zagnil 
h~rdzo dobrze, wyw i erają c na widzach . wpro 
!'le<:rtarte wrate nie. Rywalizował z nią p. Orli 
1alrnSamuel i p. Weli~howski, 1ako dziad . I inn 
artyści w miare sil i środków dopełnili di 
brze całości. · 

D. Ś. 

Ziemia Lubelska nr 83, 25.03.1910 r. 

Wtorkow e przestawienie nalety z:allczył do ułla
tnych . Artyśc i nasi d1ll do,..ód, te posiadamy (co 
Już nieraz podnos'°no) dobry zespół dramatyczny, 
który przy należytym poparciu ze strony pulollc•
QOŚCI mógłby zadowolnlć wybr~dne nawet wyma· 
gan11. A tak wobec konlecznoicł przygotowywania 
wcl~i rzeczy nowych dla molocha zwanego pu
bllcin oś r. lą I r odzące j si~ stąd trudności paml~clo· 
wego opanowania ról , nasz zespół słusznie mote 
nar1ek1C. że w swych us lło..,·anlacb spotyka prie· 
llkody, kló rych usunl~cle nie o~ niego zawisło. -

Po ·Nyts •y aelekt dotkllwle dawał si~ we znaki 
w tr akcie grania Jednoaktówki T. Chądzyńskiego 
.Ciy upadła?• Rzecz. cal& zbudowana przew1tnle 
na djalogow ym Ścieraniu .śl~ przekonań wymaga 
temp• i ywego, aby porwać sh!chacza 1 nie po· 
zwoht mu uśwladomlC sobie braku akcji . ( -- / 

Wdll,tcinlelaze pole do popisu .mlell artyści w 
traglę_i!jł .StdLlowle" , Rzec& to grotna I ponura 
oh1tetl1j4ca błyskami glanjusu slraulłwe mroki 
aprawledllwołcl wiecznej, tajemnicze). I auroweJ, 
która przekreśla t krzyiuje rach'll>Y I przewldywa· 
nla ludikle. Sztuka oslra w koolurach I wyrazi · 
ata, przype,.,lnaJ11ca dramat grockl z Jego nleubla· 
ganym przeznaezenlem, z tą rótnlcą, te tam ciło· 

wiek Jost ofiarą. u,..lklan4 w splot zbrodni, za 
które ponosi ur~. a tu w dramute Wyspiańskie
go witmy .byva karany za winy, któryeb sprawie· 
dltwośt zlemaka, nie mająca władzy nad sumie
niami, fJ'IOgłaby nie doslHnąt. Wra t enle wywarte 
na widiach było w; lrz4sające . Śwlad -.ył• o tym 

.clau I oku pieni• pinu)••• no sali, nleprzery„~ne 
nlowczesnyml _ śmiechami, jak' Io mle„ało miejsce 
uwnlej . Gra urystó"' I doba roiy~erja w niemi· 
loj mierze puyczynlły 119 dA wy„cłanla tege wra
żenia . P. Orlik d•ł nam dobrze uch„yconego Sa
muela, którv pow> żQfe t tlmno obllcu zyski 1 
przygotowuje zabó1stwo, a dopiero po stracie sy . 
na wybuch• skargą pełn• naml~rnogo I goflklego 
talu . P . Morozowi cz jako Je111docha był• naprze . 
mian ls1ot4 znouąc4 swoją dol~ • t~pę rezygnacją 
t dobywającą gł~boklch akcentów rozpaczy buntu· 
J•cej al~ przeciw wyuutom sumienia w setnie z 
Naranom. 

Rola Dziada (p. Wellcho„skl) jest tru4na.,~. 
W, zagrał J~ dobrze, mote za d>brze . Wydob}'
wal z aleble cał4 moc hn11ycznego I uśleplon&
ge pragnieniem zemsty wieśniaka, ,&grywał si~·. 
A ~o nledobrie. Pny takim sy•remle łatwo prze 
jaskrawić rol~ I co gorsza, popaśt w nart~ lub 
manier~. Gdy arlyala wyda z siebie cały zaa6b 
swego t1lencu naraz, cóż mu zostanie na przy · 
azłeśt? To miało miejsce z p. Bratkow1klm „ 
przeszlych latach, który w jaklejkołwlek roll J w 
Jaklmkolwlak ucharaktoryzowanlu był n wsze J•· 
dnakowym . 

Gra Innych arty• tów nie pozos!Awlał& wiele do 
iycz1nla. Opanowanie r61 p1m1,c1owe dało lm 
motnośt nłletytego tempa w grze, a nie można 
tego powledilet o jednoaktewce, gdzie rozpaczlł · I 
we wyalłt.J suflera dawały al~ we inakl public„ 
naści I niektórym artystom . Lecz poc6t artystom 
wytykał braki, których fródła gł~bszeLo należało · 
by mot e gdzlelńdrłeJ szukać? 

T. S. 

Kurier nr 69, 23.03.1910 r. 



Love story ... z Wyspiańskim w tle 

Rodowity lublinianin Jan Krzysztof Zapędowski, syn znanego 
lubelskiego lekarza - 13 listopada 1971 r. poślubił pod Wawelem 
piękną Krakowiankę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo 
przystojni lublinianie łamią przecież serca wszędzie - gdyby nie fakt, 

że wybranką pana Krzysztofa została panna Dorota Stanisława 

Wyspiańska, wnuczka samego Wyspiańskiego. 
„Nie było co prawda stroi krakowskich, nie było drabiniastych 

wozów, nie uczestniczyły chochoły w przyjęciu weselnym, które 
odbyło się u „Wierzynka", ale autentyczność uczuć nowożeńców 
sprawiła, że sam dziadzio Wyspiański z przyjemnością uczestniczyłby 
w tym weselu. 

Za to w dwa dni później, w poniedziałek były i krakowskie stroje 
i wozy drabiniaste i stare dorożki i konie na aksamit wyczesane, 
niecierpliwie kopytami stukające i tłum gości, a także tłum 

nieodłącznych gapiów. 
To Andrzej Wajda całą tę niezwykłą machinę gwarną i szumną 

w ruch puścił „kręcąc" Wyspiańskiego „Wesele". A już sprawą było 
przypadku, że niecodzienna impreza zderzyła się w czasie z uroczys

tością ślubną panny Doroty Wyspiańskiej." - relacjonowała Gazeta 
Krakowskaz 16.11.1971 r. 

Po ukończeniu studiów na Wydziale Geofizyki krakowskiej AGH, 
młody małżonek przywiózł swą krakowską żonę do Lublina. I tak oto, 

od ponad 30 lat, wnuczka Wyspiańskiego, ostatnia sukcesorka tego 
nazwiska, została Lublinianką z wyboru. Tu urodził sie prawnuk 
wielkiego Stanisława- Miłosz Jan, a przed kilkoma laty z owdowiałą 
córką zamieszkała pani Leokadia Wyspiańska, synowa poety. 
Mieszkają skromnie na jednym z osiedli LSM i mało kto wie, kim są te 

urocze panie . W Lublinie nazwisko Wyspiański nie kojarzy siew tak 
oczywisty sposób z autorem Sędziów jak w Krakowie. 

Musisz przejść wprzódy cierpień koło 
przejść musisz wprzódy nędze, bole 
a potem kiedyś będzie wesoło 
jak Ci ból serce dość nakole ... 

Wkładając te słowa w usta Haneczki z Wesela Wyspiański nie 
mógł nawet przypuszczać, że tak właśnie potoczy się życie jego 
najmłodszego dziecka, ukochanego „śpiącego Stasia" i słowa te tak 
bardzo będą pasowały do losów jego przyszłej synowej, której 
wówczas nie było jeszcze na świecie. 

W maju 1939 roku, 18-to letnia Leokadia zdaje maturę 

w klasztornym gimnazjum Instytut Marii, snuje plany na przyszłość 
u boku ukochanego Maksa. Niestety, czarowny sen o szczęściu 
kończy się we wrześniu. Wybucha wojna. Podchorąży Maks idzie na 
front, trafia do niewoli w Gross - Born. Ale młodzi nadal są pełni 

nadziei i optymizmu. Piszą do siebie płomienne listy, wierząc, że to 
wszystko szybko się skończy, a w oflagu nie grozi już Maksowi żadne 
niebezpieczeństwo. Planują nawet ślub per procura. 

Tymczasem w Krakowie rozpoczynają się masowe wywózki na 

roboty do Niemiec. Chcąc uchronić przed nimi córkę, pan Julian 

Wiernik, załatwia jej w kwietniu 1940 r. pracę w Urzędzie Gminy 
Kobierzyn. Był to początkowo bezpłatny staż, podczas którego 
musiała opanować pisanie na maszynie i biegłą znajomość języka 
niemieckiego, którego na szczęście uczyła się w szkole. Tu w 1941 r. 
zobaczył ją dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie, który 
znał tę śliczną dziewczynę z widzenia. W kobierzyńskim szpitalu 

pracował bowiem ojciec pani Leokadii i tak jak większość 

pracowników mieszkał wraz z rodziną na jego terenie. Dyrektor 
Krall zaproponował jej pracę. Nie myślała wówczas, że z tym 
miejscem zwiąże całe swoje zawodowe życie i tu pozna swojego 

przyszłego męża. W 1942 r. przeżywa chwile grozy. 567 pacjentów 
szpitala zostaje wywiezionych do Oświęcimia. W transporcie tym 
mieli znaleźć się także wszyscy pracownicy szpitala. Uratował ich 



komendant placówki - Króli, który zagwarantował gestapowcom 
lojalność swoich pracowników wobec władz niemieckich i poręczył 
za nich swoją osobą. 

Kiedy ruszył front wschodni, a z nim nadzieja na rychły koniec 
wojny i szczęśliwy powrót ukochanego, wydarzyła się tragedia. 
Kolumny jeńców z oflagu Gross - Born, pędzone w głąb Niemiec do 
Lubeki, zostały zbombardowane. Piękne listy przestał przychodzić. 
Zakochana Leokadia, nie dopuszczała do siebie myśli o najgorszym, 
wierzyła, że narzeczony żyje, że tylko zaginął, że zdarzy się cud 
i znowu otrzyma upragnioną kopertę. Szukała go przez Czerwony 
Krzyż. jeszcze w 1946 r. jeździła z matką do Warszawy, aby tam 
dowiedzieć się czegoś konkretnego w siedzibie Organizacji. 
Na próżno. Załamana postanawia wstąpić do klasztoru. Nie widzi już 
dla siebie miejsca „wśród żywych" . 

„Śpiący Staś" w chwili śmierci ojca miał 6 lat. Największą troską 
umierającego Poety było zabezpieczenie losu swoich dzieci 

i zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia. Na ręce przyjaciela 
profesora Juliana Nowaka zdeponował pewną kwotę przeznaczoną 
na ten cel. Osieroconymi dziećmi zajęła się zaprzyjaźniona 

z Wyspiańskim rodzina Pareńskich, których dwie córki Zosię 

i Marynę uwiecznił poeta w Weselu i na pięknych portretach, 

a profesorowa Eliza Pareńska była także matką chrzestną Stasia. 
Najstarsza Helenka został wysłana do Szwajcarii, gdzie ukończyła 
Instytut dla dobrze urodzonych panien, Staś wraz z bratem Mietkiem 
ukończyli jezuickie Gimnazjum w Chyrowie. 
Dlaczego dziećmi zaopiekowali się inni? 

W rok po śmierci męża, Teofila poślubiła gospodarza z Węgrzec, 
Wincentego Waśko. Kraków był oburzony, że kala wielkie nazwisko, 

że upadła tak nisko. Mogła przecież nająć Wincentego na parobka aby 

pomagał jej w gospodarowaniu. Zagrodę w Węgrzcach, oddaloną 
o 8 km od Krakowa, kupił Wyspiański w 1905 r. za pieniądze 
uzyskane z Nagrody Akademii Umiejętności, którą otrzymał za serię 
pejzaży z kopcem Kościuszki. Był to prezent dla żony, która 
pochodząc ze wsi , Konary pod Tarnowem, źle się czuła w mieście. 
A i on sam, ciężko już wówczas chory, chciał mieć swój azyl w którym 
znalazłby spokój do pracy, którego tak bardzo brakowało mu 
w Krakowie przez ciągłe najścia odwiedzających go tłumnie 

„wizytatorów". Była to według niego „strata czasu, za którą trzeba by 
odpowiadać na Sądzie Ostatecznym". A jednak „kto po 1905 roku 
bywał u Wyspiańskiego w tych Węgrzcach - wspominał Adam 
Grzymała - Siedlecki - ten nie mógł nie dostrzec, ze poecie tęskno za 
Krakowem („.). Organiczny Krakowianin, bez Krakowa żyć nie 
umiał. Ale były dzieci". Dzieci , które powinny mieć swoje szczęśliwe 
miejsce na ziemi, którego on sam w swoim dzieciństwie nie posiadał. 
To dla nich poświęcił Wyspiański swój Kraków. 

Dziś synowa i wnuczka nie potępiają Teofili. Była młoda, nie 
zapominajmy, że Wyspiański zmarł w wieku zaledwie 38 lat, bała się, 

że sama nie da sobie rady z utrzymaniem gospodarstwa, poza tym 
jako chłopka miała zupełnie inną mentalność. Kochała dzieci, 

wystarczy spojrzeć na cykl pasteli Macierzyństwo. Wszyscy 
podkreślają zgodnie, że Teofila była bardzo przywiązana do Poety 
i gdy ponownie wyszła za mąż często wspominała swoją towarzyską 

pozycję pani Wyspiańskiej. jej drugi mąż, był bardzo zazdrosny 
o swojego poprzednika i kiedy tylko zaczynała o nim mówić rozlegało 
się znaczące psss„. psss„. psss„ . W ten sposób Wincenty dawał do 

zrozumienia, że nie życzy sobie w swoim domu rozmów 
o Wyspiańskim. Teofila z Pytków Wyspiańska zmarła w 1957 r„ 
przeżywszy swego wielkiego męża o całe 50 lat. 

Wrażliwy i delikatny Staś wychowywany, podobnie jak jego 
ojciec, przez obcych , bardzo pragnął ciepła i miłości. Wyrósł na 

pięknego młodzieńca, był bardzo podobny do Wyspiańskiego, ale 
znacznie od niego wyższy. To właśnie wzrost i drobna budowa ciała 



były największym kompleksem Wyspiańskiego, jak twierdził Adam 
Grzymała-Siedlecki. Staś miał duszę artysty i takież uzdolnienia, 
których nie dane mu było rozwinąć. Zajmował się budową 

kryształów, inkrustacją, artystyczną stolarką i introligatorstwem. 
Po wojnie, dzięki dyrektorowi prof. Władysławowi Stryjeńskiemu, 
synowi, zaprzyjaźnionego z Wyspiańskim, młodopolskiego 

architekta Tadeusza Stryjeńskiego otrzymał pracę urzędnika 

w kobierzyńskim szpitalu a także mały pokoik, w którym zamieszkał. 

Nie ułożył sobie życia. Był bardzo samotny. 

Śpiący Staś - pastel 

Poznałam „śpiącego" Stasia Wyspiańskiego - tę rewelacyjną 
wiadomość przyniosła do domu siostra pani Leokadii, Żenia. Pracuje 

w naszym szpitalu, jesttaki miły, sympatyczny a jaki przystojny! Ale jest 
taki samotny, nie ma nikogo bliskiego. Czy mogłabym go zaprosić do 
nas na herbatę? Państwo Wiercikowie nie mieli nic przeciwko temu 

i tak oto Stanisław Wyspiański- junior, zaczął bywać w ich domu. 

Byłam tak pogrążona w swojej rozpaczy, poza tym poważnie 
myślałam o klasztorze, że w ogóle nie reagowałam na to co dzieje się 
wokoło i o czym mówi cały szpital. Kiedy go poznałam musiałam 
przyznać siostrze rację. Był czarującym, pięknym mężczyzną 

o zniewalającym spojrzeniu . Ale oni przez chwilę nie 
przypuszczałam, że z tym człowiekiem może mnie coś połączyć. 
Myślami byłam już za klasztorną furtą-wspomina pani Leokadia. 

Ujął mnie swoją wrażliwością, taktem i delikatnością, był taki 
„pastelowy", jak obrazy jego ojca. Opowiedziałam mu o swojej 
tragedii, o listach Maksa, które traktowałam jak relikwie i o klasztorze. 
Wczesną wiosną 1948 r. Stanisław poprosił ją o rękę. Długo się 
wahała. Wiedziała już, że Maks nie wróci i chociaż Stanisław bardzo 
się jej podobał bała się dzielącej ich różnicy wieku - był przecież od 
niej starszy o całe 21 lat. Ale będąc przy nim w ogóle tego nie 
odczuwała , a on sam wglądał bardzo młodo. Wreszcie zgodziła się. 
I wtedy Staś postawił ultimatum. Zażądał spalenia listów od Maksa. 
Albo ja, albo te listy. Po co żyć przeszłością - powiedział. Listy palili 
razem, zamykając raz na zawsze ten tragiczny rozdział, pełni wiary 

we wspólną, lepszą przyszłość. 
Pobrali się w Krakowie w maju I 948 r. Do ołtarza prowadziła 

Stasia siostra Helena, ją - ojciec. Teofila nie została zaproszona na 
ślub syna. Młoda pani Wyspiańska, poznała swoją teściową dopiero 
po ślubie , Staś bardzo chciał pochwalić się matce swoją śliczną żoną. 
Wziąłeś sobie taką młodą dziewczynkę - powitała ją teściowa. 

A kiedy zaczęła pokazywać jej pamiątki po Poecie, ukryte w skrzyni, 
natychmiast rozległo się charakterystyczne psykanie. Dlatego już 
nigdy nie rozmawiali o ojcu Stasia. Odwiedzali matkę często, zawsze 
dostając na odjezdne słynne „jajeczka i serek". A kiedy urodziła się im 
córka Dorotka, dostali w prezencie obiecane dla niej, podczas 

pierwszej wizyty, gęsie piórka na pierzynkę darte przez babcię. 

Pani Leokadia ani przez chwilę nie żałowała swojej decyzji. Staś 
był cud~wnym mężem i wspaniałym, kochającym ojcem. Żyli 
skromnie, a kiedy żona stwierdzała, że nie ma eleganckiej sukienki, 



mawiał-w swojej perkalikowej, jesteś dla mnie najpiękniejszym kwiatem 
na łqce . Kiedy miała złe chwile, Staś grał jej na skrzypach i śpiewał 
pięknie Karłowicza: Chylisz główkę na pierś białq 

łza w oczętach lśni 
Co się tobie dziewczę stało 
Skqd te duże łzy ... 

Państwo Wyspiańscy przeżyli ze sobą dwadzieścia szczęśliwych 
lat. W listopadzie 196 7 r. Stanisław Wyspiański zachorował na 
białaczkę. Zmarł 4 stycznia 1968 r. 

Dorota Stanisława Wyspiańska, wnuczka Poety, przyszła na 
świat w tej samej, wówczas jeszcze prywatnej, klinice w której zmarł 
jej dziadek. Jako dziecko w ogóle nie zwracała uwagi na swoje 
nazwisko. Ojciec opowiadał jej o dziadku, o jego wielkim pogrzebie, 
który zapamiętał jako dziecko. Chodziła z nim na Skałkę, gdzie był 
pochowany Poeta i było to dla niej czymś zupełnie naturalnym. 

Dopiero w liceum zdała sobie sprawę z tego, że nosi wielkie 
nazwisko. Uświadomiła jej to profesorka od łaciny, która wymagała 
od uczennic płynnej recytacji fragmentów różnych łacińskich 

poematów. Przy każdej pomyłce pani Doroty, podkreślała że, kto jak 
kto, ale wnuczka Wyspiańskiego powinna te strofy wypowiadać 
bezbłędnie. Wtedy poznałam brzemię swojego nazwiska - mówi 
pani Dorota - i zrozumiałam , że wielkie nazwisko zobowiązuje. 
Od tej chwili wszystko co robiłam, starałam się wykonywać jak 
najlepiej . 

Ukończyła bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie we 
Wrocławiu. Pracowała w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej a po przyjeździe do Lublina 
w jednej z filii Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego . Potem przez 
wiele lat była pracownikiem kulturalno-oświatowym w Hotelu 
Pracowniczym Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Przemysłowego. Ta praca była jej prawdziwą pasją i życiowym 
powołaniem. Zorganizowała od podstaw bibliotekę, różnorodne 
kółka zainteresowań, organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, 
cotygodniowe spotkania z filmem, powołała do życia Izbę Pamięci. 
Za swoją pracę zdobywała liczne wyróżnienia i nagrody. 

Ciężkie schorzenie kręgosłupa uniemożliwiło jej dalszą pracę. 
Od lat jest na rencie. 

Lubelski prawnuk Wyspiańskiego - Miłosz Jan Zpędowski jest 
bardzo podobny do swojego przodka, ale poza urodą nie 
odziedziczył po nim żadnych talentów. Pasjonuje się motoryzacją. 
Jego hobby to stare i nowe motocykle. 

Żaden z potomków Wyspiańskiego, jego pra i już praprawnuków 
nie zajmuje się literaturą i sztuką. Najbliższa temu była jedynie pani 
Dorota, która wierzy głęboko, że wielkie geny, na pewno odezwą 
się jeszcze w przyszłym pokoleniu. 

Rodzinne wspomnienia spisała Anna Nowak 

Ornamenty k#iatovve w przerywnikach pochodzą ze stolika w;konanego 
przez Stanisława Wyspiańskiego - juniora 
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Stanisław Wyspiański - gimnazjalista 

Staś z matką 

Teofila z Pytków w Węgrzcach 

Stanisław (w kaszkiecie) z siostrą 
Heleną Wyspiańską-Chmurską, 

jej rodziną i przyjaciółmi 



Stanisław i Leokadia, jego „najpiękniejszy kwiat na łące" 

Dla Niego - wnuczka Poety porzuciła Kraków 

Pradziad 
i prawnuk 



Dorota Wyspiańska 
z prof. Leonem Pleszewskim, 
wydawcą Dziel Zebranych 
S. Wyspiańskiego. 

Wnuczka Dorota Wyspiańska 
i prawnuczka Iwona Sokołowska, 
(wnuczka córki Poety- Heleny.) 

Uroczystości z okazji I OO-lecia 
urodzin Wyspiańskiego. 
Wnuczka i prawnuczka Poety 
z ówczesnym Ministrem Kultury 
i Sztuki - Lucjanem Motyką 

Spotkanie 
z panią Leokadią 
i Dorotą Wyspiańskimi 
w Teatrze im. J. Osterwy. 
Czerwiec 2005 r. 



Anna Augustynowicz. 
Jedna z najwybitniejszych polskich reżyserek . 

Ukończyła teatrologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie i Wydział Reżyserii 

krakowskiej PW.S.T 
Od I 992 r. jest dyrektorem artystycznym 

Teatru Współczesnego w Szczecinie, gdzie zade
biutowała rok wcześniej l<Jątwą S. Wyspiańskiego. 

Za jej dyrekcji scena szczecińska stała się 

ważnym ośrodkiem, na mapie teatralnej kraju, 
promującym dramaturgię współczesną. 

Wyreżyserowała tam m.in. polskie prapremiery sztuk Stiga Larssona Naczelny 
( 1993 i 1999, dla teatru TV), Siostry, bracia ( 1955), Powrót skazańca ( 1998), Clare 
Mclntyre Bez czułości ( 1995), Wernera Schwaba Moja wątroba jest bez sensu albo 
zagłada ludu ( 1997), Bena Eltona Popcorn ( 1999) Mariusa von Mayenburga 
Pasożyty (200 I), Marka Ravenhilla Polaroidy (200 I) Alana Ayckbourna Komiczna siła 
(2003) a także prapremierowe spektakle dwóch scenariuszy Marka Koterskiego 
Kocham i Nas troje ( 1998) Magnifikat Włodzimiera Szturca ( 1995) czy Młoda śmierć 
Grzegorza Nawrockiego. 

Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Otrzymała nagrody za 
reżyserię - Iwony księżniczki Burgunda W Gombrowicza na Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych, Klasyka Polska, Polaroidów na li Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej R.zeczywistość przedstawiona 2002 w Zabrzu, Laur Konrada na 
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach za Moja wątroba jest bez 
sensu, Grand Prix festiwalu Prapremiery 2004 za Powrót na pustynię Bernarda-Marie 
Koltesa zrealizowany w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W 1995 r. otrzymała 
nagrodę krytyków teatralnych Szczecina Oko recenzenta, za promowanie 
dramaturgii współczesnej. W 1998 r. Paszport Polityki „za mądre i odważne 
przedstawienia, dotykające bolesnych miejsc naszej epoki oraz kształt artystyczny 
Teatru Współczesnego w Szczecinie". W 2002 r. tytuł Ambasadora Szczecina. 

Anna Augustynowicz współpracowała także z teatrami - im. W Bogu
sławskiego w Kaliszu, im. W Horzycy w Toruniu, Wybrzeże w Gdańsku, 
Powszechnym w Warszawie, Teatrem 1V 

Sędziowie Wyspiańskiego są jej pierwszą realizacją na lubelskiej scenie. 
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Zdjęcia rodzinne ze zbiorów Pań Leokadii i Doroty Wyspiańskich 
Zdjęcia z Teatru - Tomasz Bielawiec 
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Najbliższa premiera 

Petr Zelenka 

Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 

29 patdziemika 2005 

W przygotowaniu 

Julian Tuwim - Tadeusz Sygietyński 

Żołnierz Królowej Madagaskaru 
styczeń 2006 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania. filmowania 
I nagrywania dźwięku 
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o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 
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