


W ROKU 
WYSPIAŃSKIEGO 

Stanisław 
W1Jspiański 

Umiał wyczarować ten kawał polskiej duszy, 
polskiego życia, żywej Polski. A uczynił to tak, 
po prostu, jak po prostu należy grać ten utwór. 
Umiał w nim pomieszać wszystkie tony: powagę, 
szlachetność, rozmach, iskrzącą złośliwość, 
sarkazm, to znów dreszcz spełniającej się 
jakiejś tajemnicy I sądzę, że ta świadomość, 
jak bardzo jest związany z rzeczywistością ten 
utwór, który natychmiast po ukazaniu stał się 
jakby symbolem, może go nam uczynić tym 
żywszym, a zarazem dać ten moment jedynego 
w swoim rodzaju wzruszenia, które przeżyliśmy 
my, bliscy narodzinom „Wesela", patrząc, jak 
niemal w naszych oczach odbywa się cudowna 
transsubstantacja życia w sztukę, w poezję. 

Tadeusz Żeleński (Boy) 
Plotka o „Weselu" Wyspiańskiego 

premiera 24 marca 2007 
sezon 2006/200 7 



O myśli polska, czyliś już ockniona, 
czyliś była kiedy dość płomienną, 

i jednym ducha tchem rozpromieniona 
zdążyła siłą stać się sturamienną - ? 
Czyliś jest tylko, jak sen, upragniona, 

chwilą krzepiącą nad wodą studzienną, 
oazą skąpą na pustyniach sztuki 

dla tych wielbłądów, co niosą twe juki, 
użytych w podróż dla wytrzymałości, 

by w czas posuchy pruto im wnętrzności 
i napój z toreb ich, jak źródeł, pito - ? 

Czyli twych skarbów jeszcze nie odkryto, 
czy je rozbito już przed lat stuleciem 

i siano perły twe przez gęste sito, 
że ziemie chwastem zarosły, nie kwieciem; 

że przeto chyba gdzieś na wód głębinie 
znajdzie się perła-myśl o wielkim czynie, 

w promieniach słońca da oczom dzień złudy, 
by ją pokryły rzek męty i brudy- ? 

12 kwietnia 1905, St. Wyspiański, Kraków 
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Podkówki, wstążki i taniec nad ranem 
Pod wtór basetli w podkrakowskiej wiosce 
I od stuleci grały się jasełka. 
Nieprzemożonej woli był Wyspiański. 
Teatr narodu widział jak u Greków 
Ale sprzeczności zwyciężyć nie zdołał -
Ona przełamie mowę i widzenie, 
Ona oddaje nas w niewolę dziejów, 
Aż nie jesteśmy osoby, mniej, ślady, 
Pieczęcie w których odcisnął się styl. 
Nam nie zostawił Wyspiański pomocy 

Czesław Miłosz 

Traktat poetycki, Kraków 1984 
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List Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Kotarbińskiego, 
dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie 



OBOK WRZAłO WESELISKO ... 

Wesele Rydla odbyło się w domu Tetmajera, było 
huczne, trwało, o ile pamiętam, wraz z czepinami ze 
dwa, trzy dni. Niejeden z gości przespał się wśród 
tego na stosie paltotów, potem znów wstał i huczał 
dalej. Wieś była oczywiście zaproszona cała, a z mia
sta kilka osób z rodziny i przyjaciół Rydla, cały prawie 
światek malarski z Krakowa. I Wyspiański. 

Pamiętam go jak dziś, jak szczelnie zapięty w swój 
czarny tużurek stał całą noc oparty o futrynę drzwi, 
patrząc swoimi stalowymi, niesamowitymi oczyma. 
~bok wrzało weselisko, huczały tańce, a tu, do tej 
izby raz po raz wchodziło po parę osób, raz po raz 
?olatywał do jego uszu strzęp rozmowy. I tam ujrzał 
1 usłyszał swoją sztukę. 

Tadeusz Żeleński (Boy) 
Plotka o „Weselu" Wyspiańskiego 

KRAKOWSKA PRAPREMIERA 

PAN MŁODY 

A ty z twoim sercem złotem 
nie zgadniesz, dziewczyno-żono, 
jak mi serce wali młotem, 
jak cię widzę z tą koroną, 
z tą koroną świecidełek, 
w tym rozmaitym gorsecie, 
jak lalkę dobytą z pudełek 
w Sukiennicach, w gabilotce: 
zapaseczka, gors, spódnica, 
warkocze we wstążek splotce; 
że to moje, że to własne, 
że tak światłem gorą lica! 

Wesele, akt I, se. 12 

20 listopada 1900 roku odbył się ślub i huczne 
wesele krakowskiego poety Lucjana Rydla z Jadwi
gą Mikołajczykówną z Bronowic. Wesele odbywa
ło się w domu zaprzyjaźnionego z panem młodym 
malarza, Włodzimierza Tetmajera, który dziesięć 
lat wcześniej- ku zdumieniu „świata" i zgrozie ro
dziny - ożenił się ze starszą siostrą Jadwigi, Anną 
Mikołajczykówną. Jednym z gości weselnych był 
Stanisław Wyspiański, kolega szkolny i przyjaciel 
Lucjana Rydla. 

W połowie lutego następnego roku Wyspiański 
przedstawił tekst swojej nowej sztuki ówczesne
mu dyrektorowi krakowskiego teatru, Józefowi 
Kotarbińskiemu. Ten natychmiast włączył ją do 
repertuaru, dając tym dowód nie tylko znakomitej 
intuicji teatralnej, ale i odwagi. 

Podobno nieświadomy konsekwencji 
ski przygotował afisz z autentyczn 
i nazwiskami osób, które posiluL111'I• 

postaci dramatu. Nawet · 
zwisk na ogólnikowe okr 
rowa publiczność nie 
wości, czyje 
(niektórzy 
wid 



Adam GrzlJ.mała Siedlecki 

U KOLEBKI 11 WESELA11 

Nie wiem, czy w „weselologii" bywały już wzmianki o sce
nariuszu tej sztuki, scenariuszu opracowywanym przez samego 
Wyspiańskiego. Scenariuszem nazywam tu reżyserskie wykresy 
sytuacji: skąd kto wchodzi, gdzie staje, kiedy przechodzi na inne 
miejsce i jakie etc. 

W jakiś czas po premierze, może nawet to było już kilka lat 
po dniu 16 1111901*, Walewski** pokazywał mi ten zachowywa
ny przezeń dokument: kartka wydarta z zeszytu szkolnego i na 
niej owe wykresy, ale do jakiejż osobliwości doprowadzone! „Sie
dliśmy przy stole - wspominał Walewski - i Wyspiański zaczął 
pracę: przeciągnął linią granicę izby, gdzie się akcja ma odbywać, 
pozaznaczał drzwi, okna, meble i zaczął od pierwszej' sceny: »Tu 
stoi Czepiec, tu Dziennikarz (zaznaczył to kółeczkami), Czepiec 
mówi: Ino oni nie chcą chcieć- i wychodzi (linią pochód Czepca 
przez scenę do drzwi), wpada Zosia (znowu linia - jej drogi od 
drzwi), siada (kółeczko koło krzesła)« -i tak aż do ostatniej sce
ny aktu pierwszego (bo akt pierwszy tylko był zaznaczony), linie, 
kółeczka, węzełki, znowu linie proste, łuki, półkola, znowu proste 
jak strzelił, a nigdzie nie ponaznaczane, do jakiej figury dana linia 
się odnosi, bo i po co? - »Przecie to wiadome« (ulubiona odpo
wiedź Wyspiańskiego)". 

Z uciechą wpatrywałem się w ten palimpsest. bo chyba tak 
trzeba było nazwać cudacznie zagmatwaną gęstwinę linii i zna
ków, warstwa na warstwie, aż do zupełnego zamazania. Dla Wys
piańskiego jednak nic tu nie było niejasnego, bo w głowie jasny 
miał obraz każdej sytuacji. „Ale, co ciekawe - dodał Walewski 
-to to, że dopóki tak kreślił, to i mnie się wydawało, że wszystko 
doskonale zapamiętam, dopiero nazajutrz, gdym przed tą kartką 
stanął, ogarnęło mnie »psierazienie«." " 

Czy owa kartka dochowała się gdzieś? Byłaby ona rzeczowym 
dowodem, że zachowywany na ogół aż do dzisiejszych przedsta
wień Wesela ruch figurami, ów półjasełkowy, swoisty ruch po
staciami, tyle pomocny ogólnemu nastrojowi akcji, powstał bez 
reszty z inwencji autora. 

„Pamiętnik Teatralny" 1953 z. 4 

* 16 marca 1900 - krakowska prapremiera Wesela na scenie Teatru 
Miejskiego, za dyrekcji Józefa Kotarbińskiego (kierował krakowskim 
teatrem w latach 1899-1905). 
** Adolf Walewski - reżyser prapremierowego spektaklu dramatu. 
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Wszystkie osoby dramatu, wyjąwszy Chochoła, mają pierwo
wzory w rzeczywistości: to ludzie współcześni Wyspiańskiemu 
- z kręgu jego przyjaciół i znajomych lub znane mu ze słyszenia 
- a także postacie symboliczne. 

GOSPODARZ 

Jest scenicznym wizerunkiem Włodzimierza Tetmajera - malarza, 
przyjaciela pana młodego. Dziesięć lat wcześniej pojął za żonę 
Annę Mikołajczykówną i sam osiadł w Bronowicach 

GOSPODYNI 
Anna Tetmajer z domu Mikołajczyk, starsza siostra panny młodej 

PAN MŁODY 
Lucjan Rydel - pisarz, poeta i dramatopisarz doby Młodej Pol
ski; syn lekarza, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
przyjaciel Wyspiańskiego. Jego najbardziej znanym utworem po
zostały do dziś jasełka Betlejem polskie 

PANNA MŁODA 

Jadwiga Mikołajczykówna - młodsza siostra Anny Mikołajczy
kówny, żony Włodzimierza Tetmajera 

CZEPIEC 
Błażej Czepiec, wuj Jadwigi Mikołajczykówny 

POETA 

Brat gospodarza; jego pierwowzorem był przyrodni brat Włodzi
mierza, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, jeden z czołowych liryków 
Młodej Polski 

DZIENNIKARZ 
Rudolf Starzewski - kolega uniwersytecki Wyspiańskiego, w la
tach 1901-1920 redaktor naczelny krakowskiego „Czasu", na któ
rego łamach zamieszczał artykuły polityczne i recenzje teatralne 

JASIEK 
Jan Mikołajczyk - brat Jadwigi, późniejszy gospodarz w Brono
wicach 

RADCZYNI 
Antonina Domańska - ciotka Lucjana Rydla, żona lekarza, profe
sora Uniwersytetu Jagiellońskiego i radcy miejskiego, później autor
ka znanych powieści dla młodzieży, m.in. Historii żółtej ciżemki 
i Paziów króla Zygmunta 

Anna Mikofajczykówna Włodzimierz Tetmajer 

Lucjan Rydel z żoną 

., 

BI aż ej Czepiec z żoną Jacek Mikołajczyk 

NOS 
Tadeusz Noskowski, malarz; wedługT. Żeleńskiego autor przydał 
Nosowi cechy zarówno T. Noskowskiego, jak i innego malarza 
- Stanisława Czajkowskiego 

RACHEL 
Pepa Singer, córka karczmarza z Bronowic 

ŻYD 
Hersz Singer - ojciec Rachel, karczmarz 

OJCIEC 
Jacek Mikołajczyk - gospodarz z Bronowic Małych, ojciec Anny, 
Marii, Jadwigi i Jana 

ZOSIA i MARYNA 
Pierwowzory miały w Zofii i Marii Pareńskich, młodziutkich wów
czas córkach znanego lekarza, profesora medycyny. Trzy lata 
później Zofia zostanie żoną znakomitego pisarza Tadeusza Żeleń
skiego (Boya) 

MARYSIA 
Maria Mikołajczykówna, młodsza siostra Anny i starsza Jadwigi 

HANECZKA 
Hanna Rydlówna - siostra Lucjana, przyjaciółka i rówieśnica Zofii 
Pareńskiej 

KLIMINA 
Matka chrzestna lsi, wdowa po wójcie Bronowic, Klimie 

ISIA 
Jadwiga, najstarsza córka Anny i Włodzimierza Tetmajerów 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer Rudolf Starzewski 



STAŃCZYK 

Domek moly, chata skąpa: 
Polska, swoi, wfasne Izy, 
wfasne trwogi, zbrodnie, sny, 
wfasne brudy, podłość, kłam: 
znam, zanadto dobrze znam. 

Wesele, akt 11, se. 7 

ROK WYSPIAŃSKIEGO 
w Teatrze im. Aleksandra Fredry 

24 marca 
uroczysta premiera WESELA 

16 kwietnia 
Ili spotkanie z cyklu „Scena Amatora" 
organizowane pod hasłem „Wyspiański - inspiracje" 
z udziałem szkolnych zespołów teatralnych 
prezentujących spektakle inspirowane 
twórczością Stanisława Wyspiańskiego 

Po przedstawieniach dyskusja z udziałem publiczności „ 

9 czerwca 
SĘDZIOWIE Stanisława Wyspiańskiego 

udramatyzowana próba czytana 
w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Fredry 
Impreza towarzysząca VII Zjazdowi Gnieźnieńskiemu 
(15-17 czerwca 2007) 
zorganizowana w Dniu Żydowskim 

październik 

„Daj nam poczucie siły" 
wieczór poetycki w podziemiach katedry 
oparty na fragmentach utworów poetyckich i dramatów 
Stanisława Wyspiańskiego 

z cyklu „Poezja w katedrze" 

listopad 
„Zaułek Wyspiańskiego" 

poetycka impreza plenerowa (przed teatrem) 
w wykonaniu aktorów naszej sceny 
i z udziałem młodzieży szkolnej 
połączona z prezentacją instalacji Chochoły 







Fragment obrazu ,,Stańczyk" Leona Wyczółkowskiego 

STAŃCZYK 

Nadworny błazen trzech Jagiellonów: Aleksandra 
Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta 
Augusta. Tradycja i legenda sięgająca renesansu czyni 
zeń patriotę, znawcę arkanów polityki, umiejętnie 
wytykającego monarsze popełnione przez niego błędy 

CHOCHOŁ 

Słomiana otulina krzewu, najczęściej różanego, 
używana zimą dla ochrony przed chłodem i mrozem; 
także sam krzew tak zabezpieczony. Według dawnych 
wierzeń ludowych chochoł był duchem domowym, 
który pomagał, ale też mógł szkodzić domownikom. 
O jego przychylność nalleżało zabiegać, dostarczając 

mu jadła i napoju. W Weselu postać fantastyczna 

WIDMO 

Zjawa Ludwika de Laveaux, zmarłego polskiego 
malarza z francuskiego rodu osiadłego w Polsce 
w XVI 11 wieku, przyjaciela Wyspiańskiego. Artysta 
poznał w Bronowicach i zaręczył się z Marią 
Mikołajczykówną, siostrą Anny i Jadwigi, poślubionych 
później przez W. Tetmajera i L. Rydla 

HETMAN 

Hetman Franciszek Ksawery Branicki - z początku 
stronnik i bliski współpracownik króla Stanisława 
Augusta, później jego antagonista, jeden z twórców 
konfederacji targowickiej. Sojusznik i poplecznik carycy 
Katarzyny, współodpowiedzialny za 11 rozbiór Polski 

RYCERZ CZARNY 

Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima - poseł 

króla Władysława Jagiełły, odznaczył się w bitwie 
pod Grunwaldem. Wielokrotny zwycięzca turniejów 
rycerskich, polski rycerz „bez skazy i zmazy", wzór cnót 
rycerskich. Jego prawość stała się przysłowiowa 

UPIÓR 

Jakub Szela - przywódca buntu chłopskiego w Galicji 
w 1846 roku, tzw. rzezi galicyjskiej. W legendzie 
politycznej późniejszych lat urósł do rangi symbolu: 
dla jednych - krwawy watażka, zdrajca sprawy 
narodowej, przywódca żądnych krwi i mściwych 
chłopskich buntowników; dla innych - reformator 
społeczny, nieustraszony wódz mas chłopskich, 
buntujący się przeciw bezprawiu 

WERNYHORA 

Kozak, lirnik ukraiński, ludowy wieszcz 
przepowiadający przyszłe wydarzenia dziejowe 
- postać historyczna (żył w czasach konfederacji 
barskiej) lub, jak sądzą inni, bohater dawnego folkloru 
ukraińskiego. Chętnie przywoływany w polskich 
utworach literackich, m.in. w Beniowskim i Śnie 
srebrnym Salomei Juliusza Słowackiego 

"Wernyhora" 
Jana Matejki 



STANISŁAW WYSPIAŃSKI (1869-1907) 

Najbardziej oryginalny twórca w dziejach naszej kultury. Ma
larz, dramaturg, reformator teatru, wypowiadał się w różnych 
dziedzinach sztuki. Freski, portrety, witraże, pejzaże, grafika 
książkowa, projekty wnętrz i mebli, scenografia, poezja liryczna 
i dramat - wszystko to mieściło się w ramach jego bogatej, wie
lostronnej twórczości. 

Urodził się i zmarł w Krakowie. Z nim związane pozostaną 
wszystkie najważniejsze wydarzenia jego krótkiego dramatycz
nego życia. Rodzinnemu miastu, temu z przeszłości, ze wspo
mnień i temu współczesnemu, poświęc~ wiele uwagi i miejsca 
w swojej twórczości. Bez Krakowa żyć nie umiał. 

DRAMATURG - INSCENIZATOR - REŻVSER 

Jako autor, który sam pisze teksty i projektuje dekoracje, 
był bardziej wszechstronny od dzisiejszego inscenizatora. Ale 
w mniejszym stopniu od niego bywał reżyserem. 

Nigdy nie związał się z teatrem zawodowo. W 1905 ubiegał 
się o dyrekcję teatru krakowskiego, ale bez powodzenia. 

Wedle ówczesnych pojęć nie miał w teatrze żadnego fachu 
i był skazany na współpracę z rutynistami. Powinniśmy jednak 
docenić fakt, że taka współpraca w ogóle dochodziła do skut
ku. Dzięki niej, bądź co bądź, niespokojny docent - był docen
tem w Akademii Sztuk Pięknych - mógł odkryć nowy rodzaj 
artyzmu, bo choć inscenizatorem w dzisiejszym rozumieniu nie 
był, niewątpliwie odkrywał na użytek naszego teatru tę poezję 
wymownego niedopowiedzenia, które nowoczesną inscenizację 
znamionuje do dziś. 

Był to dziwny człowiek, całą swoją osobowością zakorzenio
ny w polskiej tradycji. Ale - rzecz rzadka u takich natur - również 

w głębszym sensie tego słowa współczesny, co jego myśli zapew
niło szybsze i skuteczniejsze oddziaływanie, a jednocześnie za
ważyło na losach modernizmu w naszym teatrze. Bez niego ten 
kierunek dałby może u nas inne wyniki. Dzięki niemu, a w każ
dym razie dzięki niemu w największej mierze, został adaptowany 
na potrzeby myśli polskiej. 

Sam Wyspiański traktował to jako konieczność. Sądził, że te
atr musi być sztuczny, nieprawdziwy, kiedy omija myśli głęboko 
nurtujące publiczność. 

Zbigniew Raszewsk,i 
Krótka historia teatru polskiego 

Warszawa 1977 



CHOCHOŁ 

Miałeś, chamie, złoty róg, 
miałeś, chamie, czapkę z piór: 
czapkę wicher niesie, 
róg huka po lesie, 
ostał ci się ino sznur, 
ostał ci się ino sznur. 

Wesele, akt 111, se. 17 

Dobrodziejstwo i przekleństwo polskielJO teatru 

Wesele jest dobrodziejstwem i przekleństwem pol
skiego teatru. Z jednej strony, nie sposób sobie wyobrazić 
repertuaru bez sztuki, która na cały wiek zorganizowała 
polską mitologię narodową i przeniknęła do potocznego 
języka tak głęboko jak żaden utwór teatralny. Z drugiej 
strony, im dalej od krakowskiej premiery z 1901 roku, 
tym częściej powracają pytania o aktualność diagnozy 
Wyspiańskiego. Czy wobec głębokich przemian w spo
łeczeństwie, spowodowanych przez dwie wojny, to
talitaryzm i doświadczenie wolności, sztuka napisana 
przecież w zupełnie innych warunkach politycznych, 
w kraju zniewolonym i marzącym o wolności, może au
tentycznie poruszyć serca i umysły dzisiejszego widza? 

[ ... ] bez Wesela nie można sobie wyobrazić dysku
sji o Polsce; to tekst, który każdy wykształcony Polak 
nosi wypalony w sercu. Odwołania do Wesela powra
cają w najmniej spodziewanych momentach. Ostatnio 
po frazę Wyspiańskiego sięgnął niedoszły „premier 
z Krakowa", który nazwał zamieszanie wokół koalicji 
rządowej „chocholim tańcem". Wyspiański chyba nie 
przypuszczał, że jego poezja zdecyduje sto lat później 
o losach rządu. 

Roman Pawłowski 
„Wesele", czyli kosa w toalecie 
„Gazeta Wyborcza" z 5 112006 

PANNA MŁODA 

Buciki mom troche ciasne. 

PAN MŁODY 

A to zezuj, moja złota. 

PANNA MŁODA 

Ze sewcem tako robota. 

PAN MŁODY 

Tańcuj boso. 

PANNA MŁODA 

Cóz ta znowu?! To ni mozno. 

PAN MŁODY 

Co się męczyć? W jakim celu? 

PANNA MŁODA 

Trza być w butach na weselu. 

Wesele, akt l,sc. 13 

Rydlówka - Muzeum Regionalne Młodej Polski w Bronowicach; 
powstało w 1969 roku 

Dworek budował Włodzimierz Tetmajer, artysta malarz, 
w cztery lata po ślubie z szesnastoletnią Anną. Niezwykłe to 
małżeństwo artysty-szlachcica z wiejską dziewczyną odbfo 
się szerokim echem w Krakowie i jeszcze bardziej spopula
ryzowało Bronowice-wieś położoną tuż za rogatkami mia
sta, odwiedzaną wówczas często przez krakowskich mala
rzy impresjonistów, szukających plenerów, światła i koloru 
dla swych obrazów. 

Dom kupił w 1908 roku Lucjan Rydel i po rozbudowie 
w 1912 zamieszkał w nim wraz z rodziną; od tej pory zaczę
to nazywać dworek „Rydlówką". Do dziś pozostaje w rękach 
rodziny Rydla i jest przez nią częściowo zamieszkany. 



Zadania nowe90 
inscenizatora Wesela 

W Teatrze ogromnym Leon 
Schiller pisał, że zadania nowego 
inscenizatora Wesela ograniczać się 
powinny do „skorygowania wszyst
kich błędów, niedopatrzeń, dowol
nych interpolacji". Tym bardziej nie 
dopuszczał myśli o zmianie wymo
wy ideowej dzieła. Pisał, że „ideolo
gia dramatu idzie na rachunek jego 
twórcy, a ujęcie sceniczne musi ją tylko z całym obiekty
wizmem przedstawić". Takie były założenia planowanej 
inscenizacji Wesela. Do urzeczywistnienia tego projektu 
przystąpił jednak Schiller w czasie najmniej odpowied
nim: na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, gdy w teatrze obowiązywał socre
alizm, a Wyspiański znalazł się na indeksie. 

Wesele zniknęło z repertuaru polskich teatrów w se
zonie 1948/1949. Obawiano się, że jego spektakle mo
głyby mieć niepożądany wydźwięk w ówczesnej sytuacji 
politycznej. Dramaturgia Wyspiańskiego nie przystawała 
też w żaden sposób do formuły teatru realistycznego. 
Idee zawarte w jego sztukach uznano za reakcyjne. 

Z poglądami tymi, będącymi wyrazem ciasnego dok
trynerstwa, polemizował Schiller już w roku 1948. W ar
tykule opublikowanym na łamach „Teatru" upominał się 
o prawo do grania między innymi sztuk Wyspiańskiego, 
w tym przede wszystkim Wesela. „Jeśli jakiś dureń We
sele oderwał od epoki i tańcowi pod wtór muzyki cho
choła starał się nadać niejaką aktualność- to tym gorzej 
dla durnia, i to nie powód, by Wesela nie grać" - pisał. 

Proponował ukazać dramaty Wyspiańskiego na scenie 
„w ramach krytyki historycznej", w inscenizacjach, któ
re nazywał „dialektycznymi", „dla podkreślenia wartości 
dialektyki materialistycznej, której metoda nie zawodzi 
nawet w zastosowaniu do dzieł jakoby mistycznych, 
hermetycznych, mglistych czy jak tam". Schiller zdawał 
się wierzyć, że można dramaty Wyspiańskiego pogodzić 
z doktryną realizmu socjalistycznego, a przynajmniiej, że 
uda mu się przekonać ideologów partyjnych, iż w jego 
inscenizacjach sztuki te zatracą swój „reakcyjny" charak
ter, i tym samym uzyskać zgodę na ich reżyserowanie. 

Rafał Węgrzyniak 

Socrealistyczne" Wesele" Leona Schillera 
„Dialog" 1991 nr 8 

Arc1Jpolski i europejski 

Myśląc i mówiąc o Wyspiańskim jako pisarzu tak 
dobitnie polskim, nie dość pamięta się o jego europej1-
skości. Cała jego twórczość literacka i pozaliteracka jest 
wpisana w szerokie otocze europejskie. Wolno mówić 
o związkach z angielskimi prerafaelitami, /'Art Nouve
au Paryża, z modą na japońszczyznę, Gauguinem i van 
Goghiem. Mniej lub więcej istotne są zależności od Wa
gnera, Ibsena, Maeterlincka, Hauptmanna i Nietzsche
go. Ale wszystkie one współdziałały w ukształtowaniu 
osobowości niepodobnej do nikogo i niczego, choć 
tkwiącej głęboko w gruncie, w atmosferze czasu. Dzie
je postimpresjonizmu w sztukach plastycznych i sym
bolizmu w poezji nie są pełne, nie mogą być pełne bez 
uwzg1lędnienia wkładu Wyspiańskiego. 

W jednej zwłaszcza dziedzinie, leżącej na skrzyżowa
niu literatury i „sztuk wzrokowych" - w teatrze - obec
ność Wyspiańskiego jest szczególna i wyjątkowa. Jego 
podwójna kompetencja - plastyczna i pisarska, intuicja, 
konsekwencja artystyczna, wrażliwość na prądy epoki 
sprawiły, że na krakowskim partykularzu Wyspiański 
przeczuł, zapowiedział i twórczo włączył się w prąd re
formy teatru, w prąd, który do dziś dnia jest jego krwio
obiegiem. Leon Schiller zostawił świadectwo, że Edward 
Gordon Craig był urzeczony Wyzwoleniem. Arcypolski, 
arcykrakowski, arcywyspiański dramat urzekał go jako 
forma sceniczna, jako odkrycie czysto formalne. [ ... ] 
Rzeczywiście, ten teatr w teatrze, teatr obnażony do 
wewnętrznego mechanizmu, teatr zdemaskowany 
w swoich granicach i podniesiony do apoteozy w swo
ich możliwościach był czymś niebywałym w momencie, 
w którym Wyspiański pokazał go na swojej rodzinnej, 
ubog1iej scenie w Krakowie. 

O innym jego, bardziej bezspornym utworze, Weselu, 
Jean Fabre - profesor Sorbony, znakomity historyk, 
specjalista od historii wieku XVIII, a zatem ktoś przy
chodzący z odległej dziedziny - powiedział dziesięć lat 
temu [1959]: „Rocznicę premiery Wesela powinniśmy 
obchodzić jako święto teatru europejskiego". Ważne 
jest słowo „europejski" w odniesieniu do dzieła tak arcy
wyspiańskiego, arcykrakowskiego, arcypolskiego. 

Tymon Terlecki 
O Wyspiańskim - w setną roanicę urodzin 
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