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Dramat w 3-ch aktach Stanisława Wyspiańskieqo 

\\'znowienie „Wesela" w dniu dzisiejszym nic jest rzeczą p:·zy
padkow<1. Nie jest to tylko efektowna pozycja repertuarowa - to cv.i 
wi~ ej. Wesele w świetle obecnej rzeczywistości prz:vhicr:i nowy aspekt. 

Współczesna ·wyspim1skicmu krytyka podkreśla straszną siłę „de
monicznej wprost"' satyry, wymierzonej przeci\vko ówczesnemu społe . 
czćństwu. !\ie widzi ona jednak jeszcze, że satyra ta nie jest czyst~1 ne
gac.i:i. - że zarysowuje się już w dramacie wiz.la rzeczy przyszły ·h; 
„\\'ese1e" to poetycka uwertura do nadchodzących nlbrzyrhich przemian 
spc1łeczny<'h .. 

W akcie drugim p da pew ne słowo, w którym slt·cszcza się spo
łeczna rola poety. „A wiesz ty, czym ty masz być?" --- zapytuj e Ryc rz 
poetę. [ sam rzuca mu ważl· odpo,Yiedż: „z w i a s tu n!" 

Poetn-zwiastun, to nie mętny wizjoner, dla którego „sen, marze
nie, mara, wid" jest istotą żyda i poez.ii. To twórca świadom y, 
którv nie tylko obejmuje myślą całok~ztałt współczesnej mu rzeczywi
stości, ale 1 jej zmagań, błądzeń i bezdroży potrafi wyprowadzić szlak, 
prowacb:~cy w przyszłość. 

Takim był Wyspiański, gdy na weselu Bronowickim, „zapięty 
w swój cnirny tużurek, stał całą noc oparty o futrynę drzwi, patr·zqr. 
~wnimi stalowymi, niesamowitymi ocuimi". Tam „ujrzał i usłyszał" nic 
tylko „swo.ią sztukę" - u.irzał po1skię Dziś i Jutro. 

Wy~tawienie „Wesela" na scenie krakowskiej było rewolucją. 
I to nietylko rewolucją w świecie form teatralnych. 

Wyspiański no raz ricrwszy odmalował w dramacie zmicr1ch 
strirca;o ś'viatn, z r· i1nh'n0wfłł na.idMtninie;S?e głowy ówczesne.i elity, 
i wskazał nowe, nieodkr~'te jeszcze źródła siły. 

\V ro1~p : ew~nei chałup: e , na tle muzyki wcselnC'i, w rytmie tnń
ca. w orararh nl1rnrolu odbywti się pozorne zhratanie lmiu z .. panami'' 
(dzi ś po-w•edzielihy~my : z przedstawicielami inteligencii prncui~cej) 
A rtyści oclkr~·waią świat nowy, fad nieznany - ludowość. Znużeni sza
ro~cią. murów mieiskich i kawiarnianymi dyskus.iami. - ~arną się do 
now~·ch 7rodeł świeiośd, siły z0rowia ·- do wsi. rdekai~c od swej 
hezm:idzic;ne.i, n;ewolni<'7ei r1erz~·wistośd, rragnn odnowić się, odro
dzić, wzią.r 1astrzyk tf;'~ie.i cMopskie.i krwi. Nie zrla.ią sohie tylko srwa
wy, że zespolenie i odno'''a nie może przyiść przez z a h ~ wę. przez 
we s c Ie, pfzez przehiernnie się w chłopski barwny strói. Nie wvstar·
czy lnhcYw:mie się pawiemi piórnmi. •. koroną świecidełek". nastro.iem 
rozśpiewanej chaty w noc weselna. Dwie grupy społeczne snlataią się 
w t a ń r u na rronowickim weselu, lecz jest między nimi przepa~c 
niepnehyta Nie zda.ią sohie z tego sprawy uro.ieni nowością. wrażeń 
artvści: f'.zeni ec dopiero rzuca im w twarz: „Pon to ino widzisz pchłv, 
pchły, Ś\Vif'd<lfa. r o. ę. ćmy, a n i e chcesz z n a ć, co o; om m y !'1 

Cic;>7kie oskarżenie. może zhyt ciężkie. Oni chcri. m1prnwdę cl1cą, 
oni się rama , oni c1uia, ie .,eł-kp rot<'ra jest i ł'a~ta''. oni idn w swo
im Pr1ek011aniu naiclalei: łacz~ się z chłopem we1fami krwi. Nie przv
chodri im tylko jeszC'"ze na myśl, że po weselu nast:mić winien wsp ó l
ny. c n d 7. i en n n v t r u rl. 1rrf1ani10'''Pne 1e~p0l0ne '17.iuhmie. Z::i~ 
c-hwYcAiP irh 1ewnetrmE' rralownic1P rekwizvtv h1~ownś<'i. a niP wi
dza · najistctniejszych jej cech. Rozpalają wyob'raźnię chłopa wielkimi 
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h słmn1 , ale gdy IJl'z} jdzie cltJ ich realizacji, czekają na pomne 1rndp1·z\ 
1·odzo1:1Q N~e J?Otr~fi3 ztt żyt ko' •ać w działaniu społecznym wspaniałe •~' ' 
matcri lu, Jakim JC:St c h ł o p s ka ~o ł a, upór zacięty, który sk1e
rowa~y.· ~„. ~dpowic~nic łoży~ko może przybrać f0rm y nieugiętości 
'r n ~.1c1ęz . 'l.eJ walce i chłopski rl1 alny stosunek do czynu. Gdy artyśd 
trwaJą \Y bezpłodnym oczekiwaniu na zaziemskie syrnały i znaki, które 
dadzą hasło do dziułnnia, Czepiec nada.ie gT1towości swe .ie.i kształt realny, 
„kosy o tr0 najeżone". „,Vażna kos a!" - woła. Chłop już wtedy ro. 
zumiC", że 'V walcl' ważna jest ł1rol1. a nie pi~kne słowa. 

f>wczcsJHJ poezję oskarża Wyspia1'1ski. że nie wypełniła 'lzic.!owe
go swego nulania. Skarlałych pogrobowców romantyzmu stawia na po
graniczu dwóch świntów: „d a wnoś ci". która przekazu.ie w ich 
słahf' ręce swe heroiczne tradycje i „j ut r a", którego świt przeczu
wają, lecz którego kształtować nic potrafią. Postawieni w obliczu tych 
potężnych 1arłań, ówcześni „przywódcy duchowi" znaleźli si~ w .błt;d
nym kole, którego dl'amatycznym \Yyrazem ,icst finał .,WC"sela'': - ta
niec we .śnic, kr~cenie sie w kółko ślcpyeh i głuchych weselnikó\V, w fakt 
niesamowite.i. monotonne.i muztyki Choehnła. Tan:ec tym groźn ie jszy, że 
w rytm jcw:> wci:1gnięty został przed~tawicicl siły i t~7.yzny ·- chłop. 

T~miec ten, nieskończenie tl'agiczny, dla wspilłczcsnego Wyspiań
. kiemu pokolenia, taniec, z któr<~go obudził weselników traszliwy dzie
j owy wstrząs i dziś jeszcze .iest o . t r z c ż c n i cm. Wpr<1wdzie dzisit.:j-
zy poeta cdrzucił ze wzgardą „pchły, świeddła, mal'y, ćmy i wbsną 
sztukę w1. rzagł w r~'ciwan rrncy społecznej, dzisie.i<;zy Cze
piec jr~t Prezesem .iakiel!oŚ Koła Samopomocy Chłopskiej, ale 
nasz rodzimy słomiany Chochoł czuwa, i czyha, aby uśpić znów go
towość do czynu monot0nnq swo.i<! śpiewką. Nam. 1awsze gotowym clo 

.wielkiego irywu, a niezdolnym do codziennego, '' ~· trwnłcgo, wspólne
go truciu łaf\YO .iest rornść znowu w tezwład. I dziś ieszcze nieiedcn 
dzicnnilrnrz-katastrofista .iak puszczyk wzywa Nieszczęścia, aby, korzy
stając z zamieszania ,.mricić narorlową kar'ż". 

Nie tylko trrść ide>0wa, aJe i art~·~tyr1na ł'0rma „Wesela" j~st 
proiekcją w przyszłość. Gdy całn poezja Młoclei Polski hyła nciec1ką od 
życi2 --·· ncieczkn ·w świat symrolów, znaków i nastro.lów - dzieło 
Wyspi ~i1skfrgo .i st c:tł'irmacią życia, wezwaniem do życia. Ten wielki 
fo nffl!"ł., który raJnfłnia Sf'C'nę swiatc m duchów l mnr _jest _icrin 7.C~nit• 
niE'uhłaganym realistą. 1'Tie upi<,>ksza, nie zahlap-owuic rzeezywistośc1, 
lecz. wzh~wszy z niej r1eczy na.iistctnie.is1.e, rr1eks1tałca ią w potę~ną 
·yntezę artystyczną. A ntentyzm postaci „ Wesela" wywołał hurz~ w ów
czesnym ~wiecie artystycznym. Nawet ziawy, które są wyrazem pod
ś \dnciomych tt:sknot, zgryzot i duchowych zmaf:{ań uc1estników Wesela. 
'il} .inkhy spnnym spotęgowanirm realnych doznań: to kon1<retne Matc.j 
J·ow~kie wiz.ie plastyczne, z którymi artyst . -czny świat krakowski zży 
ł V był oci hit. 
· · Min~ły cza:-.y wcseln~1c·h Lylko hrula l1 inteligenc.ii z chłopami, 
przehrzmiały echa hronowickie.i zabawy, przyszedł c.zas wspólnego cz ·
nn nflrnr'nweg·o. któ1·y, nie czeka.ine pełnimy n n wezwanie .A. rl'h~niołn. 
„We~cle" \Vyspiańskieµo przetrwało czas zamętu, i znchowało siłę ży
w;;i., .iako je<lyne i niepowtar7alne w swo.ie.i formie potężne rlzirło dra
matycznt>, jako zapowiedź i ostrzeżenie dla nadchodzących pokoleil. 
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