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„Wesele'' mr. Babbitt. 

Już to przyznać trzeba, że stoimy pod znakiem zaścianku, i to 
me dlatego, że Polska jest kulturalnie czymś zabitym deskami od 
świata , ale dlatego, że o wszystkim. co si~ nri tej ziemi Harodziło wspa
niałego i gen ja l nego, myślimy jako o czymś, co jest zaściank..owegu 

formatu i do zaścianka się tylko narlaje. Przyrodzona nam melago
rnania narodowa dziwnie bo jak.oś skromnieje. gdy przychodzi mówi<'.' 
o tym. co u nas jest naprawdt;: wielkiego i naprawd~ na ogólno 
ludzką miarę. \i'Vtedy opuszcza nas poczucie wa7.r10ści i stajemy się 

cisi i potulni. Bo któż odwa:i.yłby si~ u lias porówna{ np. Słowackiego 
z Shcl leym albo '\orwida z Browningern. nie ośmicszaj(\c się tym we 
własnych oczach! '\ikt. :\.nikt dlatego, że ... nie znamy literatury 
polskiej, że wciąż uważamy ją za coś. co zostało stw9rzone tyl ko ad 
usum naszych dorńowych potrzeb i że zaspokojeniP tych pot rzch „na
rodovvych .. wyczerpujP wszystko. co w niej jest zawarte. To sprawiło. 

że nie tak dawt10 byliśtn · świadkami tego, jak .. Dziady„ i .. Sen 
Srebrny'' i ,Jrydiona" próbowano zło:i.)1'· do lamusa jnko dzieła kul
turze polskiej j nar()(l Ov\'l polskiemu już właściwie niepotrzebne, gd) ż 
spełniły swe zadanie. uratowały świarlomośc' narodu w dni.ach kata
strofy dziejowej i teraz "inne ustąpić .,uowej rzeczywistości·' (t. zn. 
nowa rzeczy"istość nie jt>st ho\\'iern hynajmniej wynalazkiem lat po
wojennych!). Zapomniano o tym, a raczej nie wiedziauo i nie" idziano, 
że wprawdzie dzieła te były orężem w walce o istnien.ie narodu. ale 
że niezależnie od tego były one czym~ \\'ięcej jeszcze, że III częśc~ 

„ Dziadów''. to nie jest coś w rodzaju genialnej .,agit ki.. narodowej. 
ale że jest to dzieło na mian: najwyższą. wyrażające m ·śli i uczucia 
catej ludzkości ówczesnej, a postacią Konrada stworzył poeta jednego 
z rPprezentantów poetyckich Lejże ludzkości. jak był nim f'aust CZ) 

\'lanfred. 'l'ego jednak zaściankowe oczy wyczyta<; z .. Dziadów" nie 
potrafiły. Dla nich był to tylko manifest \\'alk.i z caratem. a ponieważ 
\\'alka ta po upadku caratu stała si(( czymś nieaktualnym, a więc co 
rychlej zakwalifikowano ,.Dziady'· do.„ archiwmn, jak przestarzały 

dokument, nic więcej. Że się to u ie udało. t'o inna rzecz, ale w ca
łym blasku zademo11strowano ów zaściankowy sposób patrzenia na du
chową wielkość naszej poezji, nie dostrzegając. że sprawa istnienia 
narodu. acz kol wiek spiritus movens powstania tycp dziel, niewyczer
pała ich zawartości , i że sprawa ta st;mowiła tylko medium , przez 
które wyrażały się zagadni<>nia i treści o zasięgu ponad narodov1:ym 
i ogółno Judzkim. 

Od tr-go z(lŚciankowC'go sposobu "'idzcnia ucierpiało w niemałej. 
mierze i „ v-\' cselc". _l to niemal od dni swego powstania. .Już Józet 
Kotarbiński, który jako dyrektor teatru krakowskiego wpro'vvadził ,, yv es.e
le'' na deski tej sceny, pisał iż jest to właściwie sztuka „gali.cyiska„, 
gdyż daje poetycki przekrój społeczeństwa ~wczesnej Gal,icji, i. to „z~
cbodniej", ale ju:i. nic społeczet1stwa polskiego w ~· Kro1estwie, gdzie 
,.,vielkie ideały na dnie dusz szlachet1J.ych tkwiły'~ , i surow.a ~ryty -~a, 
za warta w ,.\Yeseln". nie była przeto aktualna. Było to uięcie „ He
sela" o krok zaledwie oclclalone od tego, jakie w pe\\nych kołach po
pulanH' było wówczas w Kra}<O\\•ic, gdDie ,, Wesele:' uważan? na'':et 
nie za dramat ,.galicyjski'', ale poprosln za skandal towar.zyski, za me
przystojną satyrę na przyjaciół i znlljomych poety .. maJących pel~e 
prawo obrazić sit~ za taki nietakt, jak .,umieszczenie„ ich w d·ramac1~. 
Wiadomo przecież, że \Y yspianski. l~isząc ., W cs.ele'·, swe ~raniat1s 
personae nie określał pierwotnie tak, pk to ucz.yml <lla sceny 1 "'.wy
daniu książ.kowyni, np. Poeta lub Dziennikarz .. ale pc~prost~ ~azw1s~a
mi czy imionami tych, którzy mu służyli za pierw_9\\ zo•:-., i\~e1aka ~v1~ 
podstawa do uważania ,. V\'esPla„ za .. skandal towa~·zysk1_ rnewą~phw1.~ 
hvła. Ale to właśnie doprowadza do absurdu w1dzemc w .,.Weselu 
t;:lko odbicia jakiejś społecznej rzeczywistości. choć nie"·ątpliwie. rz~
c"zywistość taka, i to bardzo konkretna, istniała. Z biegiem czasu 1 h1-
st~rii. ten towarzysk.o-galicyjsko-zaści.ankowy sposób patrzenia na .. ,Ve

sele" uległ pewnej przemianie. Po r. 19 l 8, a naw~t w:ześni:i·. za~z~
to sącl7..łć, że przestało być: one aktualnym dJat~go. 1~ mP.ma 1:1~ _rnieJ
sca na ,.taniec chochołowy'·, bo przecież mamy JUŻ mepoclległosc i t. d. 
i, jak pisał Babski, ,,dnieje", ·\ jednak, mimo tych ciągłych zapew
nier1 różnych luminarzy kry1yk.i, :i.e „ Wesele'' pacst~ło być aktualnyn~, 
ilekro(: pojawiło się ono na scenic, przyciągało do teatru t~urny wi

dzów. Byli krytycy, które to nieustające a zagadko\Ye <lla mch ~owo
rlzenic „ Wesela" przypisywali jego \\'alorom artystyczny.m. ;A:e 1~1erw 
szy lepszy wirlz „vYesela'" powiedziałby im. i~ b):naJITH~leJ me dla 
„walorów artystycznych'· poszedł do teatru, by 1qrzec to dz1cło, al~ dla 
jakichś innych, trndny,cb do sformułowania powodów, które sprawrn.ły. 
że nie patrzał na „\Vesele" tylko jako na dzieło artyzmu, albo Jak 
na dokument minionych czasów, ale jako na utwór, który pon1sZ;ał 
w nim coś, sam niP. ~vie co. Bo niewątpli ,,·ie z „ Weselem'· jest jak 
z , ,Dziadami". v\' alka z caratem należy do przeszłości, jak do przesz
łości należy krakowski światek. z Ryrllern i Tntmajerem,, a.le spr.a w a 
,.Wesela" nie należy do przeszłości. Ona żyje i ona to s.c1ąga meus-

tannie tysiące widzów. 

Oczywiście, sprawa ta nie sprowadzała by co wieczór tłumów, g~,·~y 
JCJ wehykułem nie był artyzm Wyspiai'tskiego. Ale artyzm H.acme a 
jt>st rÓ\\'nież wielki, a dziś spożywają go głównie smakosze. Dl~ ~ame~o 
artyzmu nie chodzą tłumy do teatru. Chodzą .dlatego, tylk.o i 1edyme 
niemal dlatego, i'l. usłyszec~ tam mogą ,.co s1ę w duszy komu gra". 
I oto stajemy przPd pytaniem: jaką melodię wyzwala w widzu „VVe-
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se]e'', ·i:c jesl mu on tak wierny? Innymi słowarni, jaka to jt'St spra

wa, o którą wciąż wiclon.ni<' jeszcze chodzi? 

\rVszyscy żyjemy ''' większej lub mnH'Jszej mierze pod hypnozą 
tego, ·ie ,,\i'\lesele'" odbywa się w prostej chacie chłopskiej, i dlatego 
wciąż jeszcze skłonniśrny widzieć w sprawie ,.VVesela" sprawę tylko 
tej realności społecznej. którą w chacie tej ukazuje poeta, a co naj
wyżej. Polski . . W istocie jednak, mówiąc zmienionymi sło'"ami \Yy
spiaiiskiego, ,.drama~ poza te\ chatę polatuje·:. \\~ czym bowiem mie
ści się los tragiczny ludzi, któryc~ zawarła w sobie ta „chata rozśpi '
wana"? '\'ie w czym innym~ jak w tym, że 'Nszystkie owe <lramatis 
personae, ja kie się tu zeszły, są ofiarami czy przedstawicielami wege
tatywnego planu bytowania .. ,\\· ist, partyjka kolacyjka"·. mówi Dzien
nikarz, ,,·l.eby mi tam było cicho, spokojnie"'. mówi Pan .\ lłody. ,,swo
je trocha, dobre i to'', mówi Czepiec, to wszystko piosenki na tą samą 
u utę, która w gruncie rzeczy jest nutą wszystkich, i Poety, i Gospo
rlarza.. całego tego świat a ,. \\' esela·'. \Y szyscy oni, aż po Klimim( 
i Kubę. pragną jak Dziennikarz: .,byle polska wies s1:ioko_ina·.· .. '\iech 
się świat tam w jakichś Chinach pali, niech zapada si(,'. z1en11a i walą 
niebiosa, byle tu bylo cicho i spokojnie jak pragnie Pan :\lłody. ~a
wet chłopski wigor i „bijacka'· półwariackich 'animuszów są organem 
t<•j omnipotentnej wegetatywności, której odmian jest bez liku, tyle 
niemal co ludzi. Jedni chcieliby się z tego bagienka wegatywności 
wyrwać, ale brak im sił. inni żyją zmyśleniem, trzeci grzęzną w nim 
z ·lubości.a~ ale wszyscy oni są mniej lub więcej świadomymi iej niewol
nikami. ·To jest ich wiara i filozofia: kurdesz nad kurdeszami! To 
tkwi u dna dusz ich wszystkich. którzy od samego właściwie pocz('\tku 
wykonują „chochołowy taniec" zbiorowej samotności, ka'l.dy sobie, 

i.\ iedna k wszyscy razeui. 
Czy jednak ta wegetatywność~ która \\' rozumieniu poety była 

główną l;rzyczyną nie?b~cności ~ 1 olsk_i w życiu na~·od~w :. jest . szczeg~l
ną przywarą Polaków? Znakormty pisarz amęrykansk1, Srnc1a1r Lew1s, 
wsławił się pierwsz<~ swą powieścią. kt.órej· bohaterem jest przeciętny 
businessman amerykaóski, mr. Babbitt, wzorowy przedstawiciel wegeta
tywnego ,.odczuwania świata" zaoceanicznego wzoru. i\lr. Babbitt 
mógłby się znaleźć w bron•>Wickiej chacie i wcale by się tam nie po
czuł obco. Tak samo iego szanowna małżonka, i córeczka, i syne~, 
i wszyscy niemal znajomi, gdy'l. tam, nn drugi.ej połkuli, odbywają 
oni ten sam taniec chochołowy, tak samo uśpieni , mo'i.e także tęskniąc 
do wezwaniil jakiegoś \Yernyhory (amerykaóskiego), tak samo wycze
kując głosu Złotego Hogu. Czyż więc to nie nasze złudzenie, że tylko 
w tej chacie bronowickiej odbywa się ów upiorny pląs'! Odbywa sią 
011 

i gdzie indziej, i w Polsce: i poza Polską, i w Paryżu, i :v Chi
cago, i Bu enos \y'rcs. wszędziP, gdzie głównym artykułem wiary są 
słowa Dzi ·unikaJ:za: byle polska wieś spokojna . l dlatego owa chata 
podkrakowska, to nie jest chata: to jest cały świat. a przynajm~i~j 
caly świat t. zw. zachodniei kultnry, która ugrzęzła w wegetatywnosc1, 

;v . wy~o,dzic! . i , spok,o.Ju, w pragnieniu ciszy .i pra\l\'a do sielankowej 
sm1erc1 Babh1ttow, I a chata, to „arka \Y powodzi". jak mówi Rachel 
'.trka, do. k~órej .zabrano, j~k do biblijnej, z każdego gatunku po pan'..e'. 
1, oto w1dzun~ ich. wszystkich. gogrążonych \V sennym ta1'1cu, pod nutę 
Chochoła. ktory 1est - bogiem tego globu. Xierna miasta ni wsi 
w Europie, Ameryce, Australii, gdziehy nie rozbrzmiewała chochołowa 
melodia: To jest . melodia globalna . . [ dlatego „ Wesele" jest drama
te1?1 globalnyn~. Jest dramatem o braku tego pierwiastka odkupującego. 
ktory zawarty 1est w obecności Złotego Rogu. ......._ 

I ten _to. dramat wszechświatowy odbywa się w prostej chacie 
P?dkr~kowskie1 . f odbywa(~ się może. gdyż według starej formuły ma
giczneJ, „co na górze. to na dole". Czem jest makrokosmos -świat. 
glob. tym. jest mi.k ro~osmos. owa „chata rozśpiewana" piosenką Cho~ 
~h~ła,. ~<lz1: obowiązu1e ten sam układ wewnętrzny. co na „wielkim 
s\v1ecie , Ja~. ukł~d wewnętrzny ato.mu obowiązuje w systemach sło
necznych. .Nieświadomym wyda<" siQ może, że do ukazania dramatu 
świata tr.zeba kuli.s jak świat ogromnych. Ale okazujs. się. i to nie 
po _raz pierwsz.)> .że jest ~uaczej, że całą „fatalność dziejową"' globu 
~10zna zamknąc. ]dk mówi Hamlet, ,.,w łupinie orzecha", tylko trzeba 
Ją um.1ec zamknąć, t~~· jak_ uczynił to Wyspiat'1ski, w arce swej chat y 
ukanljąc całą ludzkosc , tkmQt•i bezwłarl~m wegetatywności. 

. . Gdyby \Yyspiar'1ski żył. może ijowie<lziałby. 'i.e nie śniłC1 mu się 
~i~ac dran~a~u .. globalnego." Nie chodzi jednak o to. co mu się nie 
~n,1_ło cz·y· smł.o, ale co zrobił. Być naw('t może, pisząc .. \Y esele". pisał 
s" ia<lonne ch1eło o pos~na ku „skandalu tO\\ ai·zyskiego". jak mniemał 
. . Rydel. .\le. z chwilą, grly dzieło oderwie się od twórcy, żyje ono 
J~Z \''.łasny~1, ~n~zależnyrn o~ zamysłów autora, życiem. Jak powiada 
Norw1d, ~azdf' rlz1cło składa się z tego. czym stworzone zostało, i z tego. 
c~ na mm narosło. Jeśli tak, to na „ Weselu'· narosło niezmiernie 
w1~le. ~ar?sł globalny <lrar~iat wiary. gdyż w ostatniej instancji 
,. V\ esele . i est .dra mate~ wiary, dramatem o nieobecności Złotego 

~ogu, k.toregc~ 1,11~ zastąpi ża~en .. ,kult życia'·, będący właściwie niczym 
rnnym 1ak meswiadomyrn siebie kultem wegetacji. 

, . Nar;1 przysł~~ia „Wesele" ów „strój ukąpany tęczą~'. owa swoj
skosc. ktora czym je nam zb ·t bliskim. Obcym przysłania je ten sam 
tęczowy polonez kształtów , który znów czyni je im zbyt dalekim. Nie 
tak t~ łatw? we_jśc'.'. obcym do ~ronowickiej chaty i poczuć się tam 
~o~ą, Jak znow me tuk łatwo wy]ŚĆ z tej chaty i poczuć się na scenie 
~wiata. I może nawet tego nie potrzeba, bo, jak powiedziano, ta chata 
iest globem, ten glob jest chatą. Ale trzeba i należy zrozumieć, iż 
spra~ra .,V\'esela" jest sprawą na światową miarę, i że w dziele tym 
raz Jeszcze _Polska dała odpowiedź na coś, co dziś jest ,pytaniem całego 
rodu ludzkiego. W. H. 
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