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Niebo c.ż cz.arne. Wicher go
ni ołowiane. ciężkie chmury, 
liście przylgnęły trwożnie do 
łysych jesiennych wzgórz kraj
obrazu, szemrzą cichutko sie
roce skargi.„ Drzewo samotne, 
rozczepione nawałnicą wycią
ga ku niebu w niemej prośbie 
Ukuty nagich bezlistnych ra
mion. 

W głębi s~d chocholi pogrążony w zwiędłym zapa
chu. przy~zaJonych lękliwie róż, drzemie. oglądając 
swoJ~ zniekształcone odbicia - widma w rozlanych 
kałuzach, czeka uparcie na pierwszy podmuch wios
ny ... 

„Wesele" wielkie misterium narodowe. 
Lis~opadowa noc rozpłakana, posępna, pełna stra

szące.i muzyki, wycia wichru, piorunów, chrzestu ła
miących się gałęzi, pełna tajemniczych poświstów, po
szumó~y . i sze~tów, skarg miotanych zawie.ią z\vięd
lych hsc1, nagich gałęzi róż w chocholich opończach.„ 

Noc pełna zwidów, zjavv ... 

Noc pełna grozy i lęku, niepokoju 

Burza w naturze, potop ... 

poezji... 

Stara chata bronowicka. jak arka świeci w powo
dzi, mruga jasnymi oczami okien, niebieska w dymie, 
rozedrgana namiętnością, huczną wesołością pijana. 
Izba po starochłopsku gościnna, z uśmiechem wita go
~';ci z miasta, ciekawie podsłuchuje sekretne wynurze
nin, namiętne propozycje, obraźlhve oskarżenia ... 

Nade drzwiami Panna święta w koronie, szeipce do 
ucha w noc ciemną o jakiejś wielkiej mocy -- zaklę-

tej - co się kiedyś opamięta. 

Burza w sercach.„ 

Nawałnica uczuć rozparła scrnny. Izba pękła. Star,·1 
podłoga zaskrzypiała w szyderczym uśmiechu star
czymi zębami krzywych, spróchniałych desek, powa
ła wyszczerzyła się, zgrzytnęła dźwiękiem nierównego 
akordu czarnych klawiszy belek. Wiekowy piec za
majaczył ciemną opasłą sylwetą, wystraszony zaparł 
dech, skrzynia cicho przycupnęła na skraju, chciwa 
pełności bogatej, samotny, zapomniany fotel przy
czaił się w ciemnym kącie i czeka.. . Chata cała zd1 
się słuchać tych rozmów pełnych goryczy, cierpienia. 
żalu serdecznego ... 

Wybiła północ niespełnionych n adziei... Sprzed wic
ków, z wawelskiej kopuły ozwał się głos spiżowy 

4rólewskiego dzwonu... Zachrzęścił marsz bohaterów 

zardzewiałym dźwiękiem połamanych kopii, szczytów 
i mieczy, uświęconych krwią poległych, niezawahana 
ofiarą, Grunwald... Chichot diabli przypomniał o ka~ 
rze za zdradę, za oportunizm, za snobizm, za kuma
nie się z arystokracją ... 

Zapiekła, nieprzejednana, chłopska nienaw1sc za
chlupotała grzęzawiskiem stężałej krwi rzezanych 
ciał... zatętniły kopyta coraz bliżej, bliżej... błysnął 
majak złotego rogu wyzwolenia, tęskne.ty całego na
rodu, wyczekującego, spragnionego .. 

Noc zwidów, zj.aw ... 
Noc narodcwa ... 

Przerażenie ogarnc;ło weselnych gości, sumienia 
groźne jak sędzie stanęły przed tymi żebrakami o wo
lę, o wiarę w cokolwiek, o nadzieję. Czy odejdą roz
grzeszeni z tej sp.owiedzi narodo\vej? Czy nie zaprze
paszczą jedynej szansy? 

Noc \vrzawy weselnej, roztańczonej, pijanej. Noc 
niedomówionych pragnień, wzlotów, marzell, tęsknot 
i nie-pokojów. 

Noc odsł.:=micijących się serc i trwożnych sumiet'l ... 
Noc porachunków moralnych, zdemaskowanej blagi 
bałamuctwa narodowego. 
Noc m·:trze11 o wolności, marzeń o czynie i noc peł

na bezwolnych majaków, noc niewiary i gasnących 
wzlotów, jak garści lnu spalającego się na wietrze ... 

N ce narodowa. 
Burza w umysłach, w sercach ... 
Duch człowieczy, który błąka się między pragnie

niem bohaterstwa, a poczuciem swojej niezdolności 
do czynu, ofiary, poświęcenia i który czeka na świt. 
na cud, na .archanioła z mieczem ognistym, który za 
niego wywalczy wytęsknioną wolność ... 

Naród pogrążony we śnie, tragicznie zatat'lczony w 
takt ogłupiającej, narodowej tramlipolki, „w kółecz
ko" dookoła własnego losu. 

Naród: Chłop z godnośch1 króla Piasta. Potęga. 
Chłop gotowy do czynu, posłuszny rozkazom, k;:irny 
:::ołnierz Głowacki - ale i chłop rozkochany w pa
wich piórach, łakomy bogactwa, rozbawiony. 

Inteligencja, artyści i politycy, którzy pogrążeni w 
spleenie kawiarń i barów cyganerii ówczesnej, nic 
znajdują ratunku w rozpamiętywaniu zwycięskiej 



przeszłości i przera±eni bolesną teraźniejszością 
zwątpili o przyszłości... Żadnej drogi, pustka, próch
no, grób, noc. Przejmująca świadomość tragedii na
rodu ukryta pod maską młodeipolskich sloganów, bez
myślnych, efektownych frazesów kontuszowości pa-
triotyzmu obrazkowego... ' ' 

Wielkie zamierzenia udaremnione przez brak woli, 
ucieczkę od rzeczywistości w brzeczenie kapeli wiej
skiej, w sentymentalny ckliwy sen o polskiej wsi, 
rozta11czone.i, roześmianej, wystrojone.i, odświętnej ... 

Polska w nocy niewoli i bezczynu, wymazana z ma
py. Jedyne miejsce, gdzie można ją odnaleźć, to serce 
i to tylko gdy zaboli, wtedy przypomni o głęboko u
krytej w nim ojczyźnie. 

Chochoł, który kryje pod swoją słomianą sukienką, 
zwiędnięty krzew różany, chroni go by nie zmarzł w 
wichrze jesieni i mrozie zimy. Chochoł przywołany 
przez wielką moc Poezji i Miłości, czeka, bezstronny 
sędzia czy .nie obudzi się uśpiony duch narodu, czy 
nie zabiją s~rca Polaków pragnieniem czynu ogrom
nego... A Ll~dy Jasiek zgubi złoty róg. kiedy nie ma 
już żadnej nadziei ocalenL~. to on właśnie swoim gra
niem, swoją muzyką „z polskiej gleby bólem i rozko
szą wykołysaną" wyrwie umęczony Naród z czaru 
czekania na cud, przywoła na krótką chwilę przej
mującą świadomość narodowej tragedii, zanurzy ser
ca uśpionych w oczyszczającej rozpaczy i pogrąży w 
dreptaniu sennym, w wąskim kółeczku codzienności, 
~1ż do nadejścia wielkiej wiosny, aż do rozkwitnięcia 
życia \volnego narodu zaklętego w krzewie różanym. 

IREN A GÓRSKA 

STANISŁAW BRZOZOWSKI 

·-~-· 
..._,•,· 

Gdy ktoś nóż obróci w ranie, rana broczy, jeśli 
sztylet nie tkwi w piersi trupa. Społeczeństwo pozna
ło, że ktoś położył mu ciężką, zimną dłoń na sercu 
słucha ... 

Czy jest jeszcze coś prócz mnie? pyta śm;erć. 
Czy bijesz jeszcze krwawiące się serce? 
Zbiorowe ja poczuło lodowaty ciężar tego pytania. 
Nie może odejść i nie chce zrozumieć, że głos poety 

mówi: przeszłości już nie ma. Jesteście tylko wy. Ma
cie tylko siebie. Z grobu nie wróci nikt. Jest tylko 
życie. 

Tej mowy społeczeństwo zrozumieć nie chce. 
Wie, że nie będzie miało siły uwierzyć w siebie. 
Myśl Polski obecnej, historycznej zosb!a rażona w 

samo serce przez piorun Wesela i gdyby miała serce 
padłaby trupem. 
Myśl Wyspiańskiego nie jest jeszcze mową życ:a 

to jest dopiero sąd umarłych. 

Krzywdy, zaslugi to wszystko już pogrzebane. Siła 
·vv-::isza, rzeczywi!:fość wr.sza, to to czym wy jesteście. 

Społeczeństwu, które przeszłością żyć chciało, Wy
·"Piański głosi rzeczywistość śmierci. 

Jego poezja nie daje n'1m żC1dnej pozytywnej wie
d:.t.y o żywym życiu, nie daje żadnych żywych i dla 
~:ycia myśli - ani perspektyw. Przezwyciężył on du
chowo świat, do którego s~m należy i poza który nie 
może wyjść. 

Z jego poezji wypływa tylko dla nas głębokie prze
konanie o kcnieczncści życia jako wartości jedynej ... 

Liczni komentatorcwie mówią nam o symboliźmie 
teatru Wyspi.al'lskiego. Żaden jednak nie wskazał nam 
tego świata idei, który poprzez symbole te m:l prze
świecać. 

Jest to zrozumiałe. 

Dla Wyspiańskiego czlovviek nie oznacz':t nic poza 
tern czem jest, nie jest znakiem i rBrzędzi2m jakichś 
głc~bszych, ponadludzkich tajemnic i przeznaczeń. 

Postacie dramatów Wyspiańskiego przeżywają tyl
ko siebie. 

Przeżywają one tylko misterium whsnego swego 
7.ycia. 

Żyjąc człowiek, ciągle łudzi się, że \vłaściwe zna
czenie jego życia Jeży jeszcze przed nim w przyszło
ści, że jego czyny i przeżywania nie są jeszcze wła
:ściwym życiem, lecz dopiero z::ipowiedzią. Póki żyje
my, leży sens każdej chwili dla nas zawsze poza tą 
ch\vilą, wydajemy się samym sobie nieustannie, nigdy 
nie jesteśmy. Zycie nasze mieni się ciągle w naszych 
oczach i nie pozvvala się ująć . 

Powołane z m:irtwych postacie WyspiaI'lskiego -
.i uż tylko są. Są bez złudzeń. 

Teatr Wyspiaóskiego to właśnie 1:1 prawda bez 
świadka, obnażająca się raz na zawsze w absolutnej 
pustce i milczeniu. 

Sprawiedliwość tego teatru leży w samych posta
ciach. 

(Ze szkicu „życie i śmierc:~ 

w twórczości St. Wyspia11skiego'') 

TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 

Nie podobna mi w ram0tch mn,e.iszego ;,zkicu przed
stawi(· całych re3.liów Wesela, n:lwet tych, które rnog<\ 
mi być dostępne, że jednak żyłem jak najbliżej w śr::-i
dowisku, które odmalowane ie~.t w Weselu, on1z by
lem jednym z dość szczupłej garstki uczestników owe
go słynnego weseliska Lucjana RydlJ, przypomn~ 1u 
ten i ów rys, z którego sztuka ta powstała. 

Zaczni.im od terenu akcji, 
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Bronowice jest to jak wiadomo wioska o pół mili 
od Krakowa, nie różniąca się zdawałoby się niczym 
od innych wsi w Krakowskiem, a jednak posiadająca 
pewną właściwość, która zaważyła w polskiej litera
turze i sztuce. Mianowicie od niepamiętnych czasów 
Bronowice należą do p=1rafi kościoła Pc:inny M arii 
w Krakowie. Modlą się zwykle bronowiczanie w po
bliskim wiejskim kościółku, ale śluby biorą z paradą 
u Panny Marii w Krakowie. Wówczas to przez długą 
ulicę Karmelick'L przez cały Rynek Krakowski zajeż
dżają przed kościół owe wozy chłopskie wyładowane 
białymi sukmanami, „bajecznie kolorowymi" gorseta
mi kierezjami, \vieńcami, czepkami, w asystencji 
szt;mnych drużbów na koniach, tworząc istotnie po
rywający grą swoich barw i z:i.maszystością fantazji 
obraz. 

Któż mógł najlepiej odczuć odrębne piękno i cha
rakter tego ludu jeśli nie m;ilarze? Taki więc orszak 
ślubny przejechał przez Kraków w lecie r. 1890 i na ca-
·łe miasto gruchnęła wieść: Władzio Tetmajer ożenił 
się z wiejską dziewczyną. My ludzie dzisiejsi nie od
czuwamy już dostatecznie zgrozy, jaką fakt ten mu
siał przejąć ówczesny Kraków. Młody pełen przyszło
ści malarz, piękny i świetny młodzieniec z „dobrej 
rodziny" - z chłopką! '• 

Osiadłszy .w Bronowicach Tetmajer zżył slę ze wsią 
najzupełniej po bratersku. Cieszył się zaufaniem nie 
tylko swojej wsi: zasiadał w radzie powiatowej, po
słował do parlamentu. W ogóle Tetmajer miał niesły
chaną łatwość wżywania się w każde środowisko, 
równie swobodnie czuł się we fraku w salonach, jak 
w siermiędze rH wsi, w Paryżu, jak w Bronowicach. 
Ale przez osobliwą i jakąś bardzo polską kombinację 
ten „chłopoman", ten pionier ruchu ludowego, w grun
cie zachował typ najczystszej szlachetczyzny, skory
gowanej jedynie wdziękiem artysty, Typ t en z latam.i 

c~ra~ więcej si~ zaznaczał; stopniowo Tetmajer stał 
s~ę Jedną z ~a.ibardziej charakterystycznych polskich 
f1_gur'. ze SWO.Ją swadą i humorem, z temperamentem 
rown1e zapalnym jak łatwo ulegającym depresji, 
z towarzyską rozlewnością i upodobaniem do gwa
rzenia przy „szklenie". 

Żona Tetm~.iera miała dwie siostry, obie jak i ona 
bardzo urodznve. Z jedną, Marysią, zaręczył się uta
lento":"any :nalarz i kolega Tetmajera, Laveaux, su
chotnik (Widmo w Weselu): wyjechał dla studiów za 
granicę i tam ~marł. O drugą, .Jadwisię, posunął 
w konkury Luc.Jan Rydel, poeta, i pojął .i<1 w małżeń
stwo w 10 lat po ślubie Tetmajera, w roku 1900. Ale 
i wesele to i małżeństwo nie były podobne do tam
tego. 

Tamto było czymś samorzutnym, śmi::i.łym, urodz]o 
się z serca i z oczu, to - raczej z głowy i z p::lpieru. 
Hydel przeżywał swoją „miłość" jak temat literacki; 
p1syw.ał pseudoklasyczne wiersze, w których pol'ów
ny wał swoją Jadwisię do Afrodyty wychodzącej z fa
li zboża etc. Oczywiście mvażał swój krok za bardzo 
rewolucyjny, gotował się na walkę z rodziną, tym
czasem pod przemożną falą jego wymowy twierdza 
natychmiast ustąpiła: „Niech się żeni, niech się żeni 
jak najprędzej, bo nas zagada na śmierć" - mó1vviJ;1 
matka, brat... Ale Rydel, rozpędzony dalej gadał, 
przekonywał, walczył.„ „A pan gada, gada, gada" mó
\Vi Radczyni w Weselu. Dodać trzeba, że o ile Tetma
jer musiał s i ę w początkach małżei1stwa przebijać 
przez najcięższą nędzę, o tyle Rydel rozpoczyn::1ł je 
od skromnego, ale spokojnego dobrobytu. 

Zabawny był stosunek Rydla do chłopów. Ten poe
ta był to klasyczny mieszczuch niewiele mający po
czucia wsi i chłopa; popełniał tedy co chwilę wykro
czenia przeciw etykiecie wiejskie.i, które raziły bro
nowickich gospodarzy. „Ten pan Rydel to dobry czło
\Viek, uczony człowiek, ale strasznie źle wychowany·' 
- mówili, a mianowicie dlatego, że Rydel chcąc się, 

„zbliżyć do ludu" chodził w konkury boso, poza tym 
w marynarce i z zawiniętymi spodniami. Otóż na wsi 
chłop chodzi boso albo przy pracy, alibo jeśli nie ma 
butów, ale z wizytą ~ nie, Rydel posuwał swoją „lu
dowość" tak daleko że przyszedłszy raz z wizytą do 
willi swej ciotki p. Domańskiej (Radczyni z Wesela) 
prosił ją o pozwolenie zdjęcia butów, bo tak się już 

przyzwyczaił... Pokazywał wszystkim, kto chciał i kto 
nie chciał, że nie nosi gatek etc. I gadał, gadał, gadał.„ 

Wesele Rydla odbywało się w domu Tetmajera (Go
spodarz), było huczne, trwało o ile pamiętam, wraz z 
czepinami, ze dwa, trzy dni. Niejeden z gości przespał 
~;iq wśród tego na stosie paltotów, potem znów \vstał 

i hulał dalej. Wieś była oczywiście zaproszona cala, 



~ ~ias~a kilka o?ób z rodziny i przyjaciół Rydla, cały 
sw1~tek .??~l~rsk1 Kra~owa . . I Wyspiański. Pamiętam 
go Pk dz s Jak szczelnie zapięty w swój czarny tużu
~·c'.c,. st.al c ~ łą noc .opar~y o futrynę drzwi, patrząc 
·-\\. oun1 stalowymi, niesamow itymi oczyma. Obok 
wrznło weselisko, huczały tańce a tu do ·tej izby nz 
~-.o raz wchodziło po parę osób,' raz po raz · dolatyw,al 
.iego uszu strzęp rozmowy. I tam u,irz:ił swoją sztukę„. 

Mimo, że We.sele_ urodziło się z rzeczywistości, sto
sunek, w jakim została ona zaczyniona fantazją poety 
nie jest we wszystkich postaciach jednaki. 

Nie ~odo~ma dobrze zrozumieć postaci Dziennika
rz~l. o ile s.i.ę j"l. ode.rwie od figury, z które.i wyszła. 
W~adomo , iz Dziennikarzem tym był Rudolf Starzew
ski,. redaktor k~~k~ws~i~go „Czasu". Starzewski była 
to J~dna z naJS\Vietme)szych polskich inteligencji 
~vspołczes~1ch;, zc.miłowa_nia literackie skierowały go 
Jo'. ,.Czasu , ktorego poz10m kulturalny wznosił się 
wowczas ?onad inne pisma. Redaktor „Czasu" było 
1o \~ oweJ dobie gali~yjskiego życia politycznego, sta
nowisko b ardzo wybitne: „Czas" to była większość 
w Kole Polskim, a Koło Polskie to była ówczesna 
czynna i jawna polityka Polski. Czym była owa pol i
t~r~rn p olska w Austrii - wiadomo. Zazwyczaj z trady
<'Jl rc~aktorem ,,Czasu" bywał stary piernik; tu 
l_Jył. ~1m człowiek młody (Starzewski mic1ł wó\vcza ~ 
Jaloes 30 lat), człowiek o gorącym sercu Polaka ot
warte~. ąłowie, inteligencji drążącej w głąb ke:;żdej 
kwestn 1 w głąb samego siebie. Był on człowiekiem 
najba~dziej p~w?ł:mym, aby na tym Weselu objawiła 
:nu się przemk1Iw 2, gorzka , surowa myśl, upost c.1 cio
wana w Stai1czyku. 

Poeta jest bratem Gospodarza; bo też wiadomo, był 
nim Kazimierz Tetm1jer, „Żurawiec·' bawic::.cy wówczas 
\V kraju przelotem między jednym a drug.i~ pobytem 
we Włoszech, na szczycie rozgłosu poety, ale przed 
wydaniem najbardziej męskich swoich dzieł: Tetmajer 
lubił jak Fantazy Słowackiego „bić się na pałasze 

z babami" zwłaszcza z pannami (całe życie miał sła

bość do panien) o ile spotkał godną partnerkę w tej 
szermierce na słowa i serca. Dotychczas niemal wy
Jqcznie liryk, pierwszy raz wówczas próbował Tetma
jer rozwinąć skrzydła w wielkiej poezji dramatycznej : 
napisał utwór pt. Zawisza Czarny wystawiony na 
krótko przed Weselem w krakowskim teatrze. Stąd 

Rycerz, który olśni~wa go ina chwilę swoim zjawi
~; Jdcm i przepada kędyś w nocy „niI\vany". 

Tak samo dalsze figury. Radczyni, to profesorowa 
Domariska , ciotka Lucj ana Rydla, żona lekarza i radcy 
miejskiego, później autorka wybornych powieści dla 
młodzieży; z temperamentu kostyczka i wered>'czka . 

Panienki Zosia, która mimo, ze naznaczona kilkoma 
kreskami wydaje mi się jedną z najładniejszych po
:;taci kobiecych w naszej literaturze - Maryna, cię

ta, ironiczna, wygadana M aryna, to Zosia i Maryna 
:.>2reńskie, młodziutkie wówczas podlotki. córki sław
nego lekarz::t. Trzeźwa i obowiązkowa Haneczka to 

Hanka Rydlówna, siostra Lucjana,a rówieśnica i przy
j.Iciółka Zosi. Autentyczne imiona własne (tak .samo 
jak imię małej Isi) utrzymał Wysplai1ski na afiszu. 
mimo niezadowolenia z tego starej p .:mi Rydlowej. 
Charakter wszystkich trzech dziewcząt z1chowany je.st 
najwierniej w świecie; nie tylko clnrakter, ale nie
mal sposób mówienia; czytając mam wrażenie , że sły

szę każdą z nich. 

Najbardziej samoistnym tworem czystej fantazji 
jest Rachela. Tutaj rzeczywistość posłużyła jedynie za 
materialny punkt wyjścia. Autentyczna córka brono
wickiego karczmarza, młoda dziewczyna, nazywała się 
Pepa Singer, miała lat 15, była dość bezb ::lrwna i dość 
bierny brała udział w bronowickim życiu arty.stycz
nym, mimo że niewątpliwie mogło ono na nią działać 
swą odrębnością i urokiem. Ciekawy jest wpływ, jaki 
Wesele Wyspiai1skiego wywarło na dalsze koleje Pepy 
Singer: stała się ona niejako chodzącym cieni=m swe
go literackiego sobotwóra, istniała odtąd wyłączn:e 

jako Rachela, ożywiała się jedynie skoro się zetknęh 

'7. którąś z osób działających w Weselu . Lata c.ałe „o
bijała się" w artystycznych knajpach krakowskich, 
nie z.mma nikomu z imienia i z nazwiska. znana je-
dynie jako Rachela. · 

Tyle sobie przypominam naprędce anegdotycznego 
materiału Wesela, to są elementy, z których Wyspiai'l
ski umiał ·wyczarować ten kawał polskiej duszy, pol
skiego życia, żywej Polski. A uczynił to tak po pro
stu, jak po prostu „naturalnie należy grać ten 

utwór. I sądzę, że ta świado
mość jak bardzo związany jest 
z rzeczywistością ten utwór, 
który prawie natychmiast po 
ukazaniu stał się jakby sym
bolem, może go nam uczynić 
tym żywszym a zarazem d:.:ić 

ten moment jedynego w swo
im rodzaju wzruszenia, które 
przeżywaliśmy, my bliscy na
rodzinom Wesela. 

(Z plotki o „Wesel•.t'') 
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