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PRZYJDŹ CHOCHOLE NA WESELE. 

(. .. ) Zapytajmy najpierw, do czego służy Chochoł 
Wyspiańskiemu: do rozpoczęcia ludowych „czarów", 
stanowiących jeden z pretekstów pojawienia się widm, 
oraz do fantastycznego poetyckiego rozwiązania finału 
dramatu. W finale tym tragiczna satyra osiąga swoje 
wstrząsające fortissimo; i Chochołjest przede wszystkim 
postacią, dzięki której finał tak nabrzmiewa drwiną 
goryczą. To Chochoł demaskuje ostatecznie i 
nieodwołalnie bałamuctwo narodowe bronowickiej 
chaty. Jest kwintesencją ironii Wyspiańskiego, jej 
podsumowaniem, niemal ironią samą. Dopiero gdy się 
pod tym kątem spojrzy na Chochoła, finał zaczyna być 
naprawdę tragiczny. Dotychczas wchodził tu na scenę 
niemrawy snopek, mamroczący coś monotonnie i nudno, 
bardzięj zwracając uwagę na melodyjność niż sens 
wiersza. Tymczasem, coż za szyderstwo dżwięczy w tych 
słowach: ,ja muzykę zacznę sam, tęgo gram, tęgo gram", 
w tym wybuchu: „ Tar'lcuj, tańczy cała szopka!". Chyba 
najbliższe prawdy było zlekceważone zupełnie zdanie 
Lacka, że Chochoł to sam Wyspiański. Lecz pra tyka 
teatru musi przekreślić i tę interpretację: nie 
Chochoła ucharakteryzować na Wyspiańskiego, 
przestanie wówczas być Chochołem. Dlaczegóż jednak 
nie przyjąć wyjaśnienia, które jest najprostsze: że 
Chochoł to jest - Chochoł? Tak, słomiane straszydło z 
ogrodu, ożywające, kiedy je się wywoła, na prawach 
ludowej baśni? 
Że takjest właśnie, że pod Chochołem nie kryje się żadna 
szczególnie mroczna symbolika, przekonać nas może 
scena z Isią. Nie zwrócono dotąd baczniejszej uwagi na 
fakt, że Chochołjestjedynym widmem w WESELU, które 
pojawia się dwukrotnie. Potrzebny w swej ożywionej 
postacijest pozornie tylko w finale - po coż zatem scena 
ż Isią? Służy ona jedynie prezentacji Chochoła, ale 
Wyspiańskiemu wyraźnie na niej zależy. Łatwo pojąć, 
dlaczego. Nie tylko dlatego, że Chochoł jest jakby 
reżyserem całego wizyjnego planu dramatu, 
spełniającym poetycko-pfjacką zachciankę gości i o 
więcej - podającym psychologiczną formuł!J.1 ':f.szystkich 
następnych zjaw: „co się w duszy komu ~co kto w 
swoich widzi snach" ... Istnieje jeszcze drugi ważny 
powód. Wszystkie inne zjawy są jakąś znaną osobą, nie 
grożą nieporozumieniem; Chochoł jest wymysłem 
fantazji Wyspiańskiego, trzeba zatem jakoś powiedzieć 
widzowi, kim jest ta zjawa, urobić sąd o niej, zanim się 
jej powierzy funkcję mistrza ceremonii w finale. I oto 
ośmioletnie dziecko - moderniści bardzo wierzyli 
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w mądrą wyobraźnię dzieci, że przypomnę tylko HANUSIE; 
- urabia sąd: „a cóż to za śmieć? ( ... ) Ha, słomiany 
nygusie, wynocha, paratusie!". Chochoł to tylko słomiane 
straszydło - takiego osądu widza pragnie Wyspiański. Bo 
dopiero wtedy drwina finału jest jasna: byle śmieć was 
prowadzi, zatańczycie pod każdą muzykę. 
J tak z wolna, obserwując ironię Wyspiańskiego, 
zaczynamy inaczej pojmować także to, nad czym wciąż 
biedzą się komentatorzy WESELA: z as ad ę pojawiania 
się zjaw. Nie znajdowano w nich dotąd jednolitej 
koncepcji myślowej. Najbardziej utarło się wyjaśnienie, 
które rzucił jeszcze Starzewski w oparciu o cytowany 
tel\st Chochola: zjawy to są „imaginacje" osób 
działających, ich upersonifikowane myśli, uczucia, 
i postawy. („.) 
Żjawy to postacie konwencjonalne, zbudowane 
z utartych wyobrażeń malarskich, literackich 
i historycznych, postacie, których nadprzyrodzoność nie 
jest zagadnieniem poważniejszym niż problem bogów 
w NOCY LISTOPADOWEJ - a które Wyspiański konfrontuje 
z gośćmi weselnymi po to, aby przypieczętować ideową 
klęskę zebranych. Nie „imaginacje", lecz „kompromitacje" 
- oto formuła zjaw. Każda z kompromitacji bohatera 
rozpoczyna się w wymiarach zwykłej rzeczywistości, 
w dialogach między gośćmi, narasta coraz bardziej, aż 
wreszcie, kiedy widz orientuje się już w zagadnieniu, 
pojawia się zjawa - korona blamażu ideowego postaci. 
Od poszczególnych bohaterów Wyspiar'zski - logicznie 
i drapieżnie - przechodzi do grup. Pierwsze zjawy to 
kompromitacje indywidualne: Stańczyk szydzi z postawy 
Dziennikarza, Rycerz ośmiesza Poetę, Hetman Pana 
Młodego, Szela Dziada. Widz ma prawo odnosić te 
demaskatorskie zabiegi do szerszego kręgu inteligentów 
i chłopów, ale pisarz nie daje mu jeszcze powodu do 
uogólnień. Lecz dramat narasta - i oto Wernyhora, 
ośmieszając Gospodarza, ukazuje sięjuż nie tylko jemu: 
widzi go Kuba i Staszek. Co więcej, zostawia Róg - widzi 
go Gospodarz i Jasiek, gubi podkowę - Gospodyni 
chowa ją do skrzyni. Cały ten krąg ludzi wplątany jest 
już oficjalnie w bałamuctwa Gospodarza - jego 
kompromitacja spada i na nich. Wreszcie w finale, gdy 
pojawia się Chochoł, jest już widziany przez wszystkich, 
kiedy jego drwina przekreśla całe kolorowe zbiorowisko 
WESELA, które mu biernie uległo. ( ... ) 

KONSTANTY PUZYNA 
fragm. artykułu „Zagadnienia WESELA" 

Przegląd Kulturalny 1955 nr 29 



Wyspia1iski c/zi.'iic!j, c/la m11i<' to Ili akt 
wt:st:J.A - ten, któ1 .11 rozgrytva .o.;ic;już po 
przc/Juc/zc11it1 od wic/m i alkoho lu: .sd.slc;j: 
pi >1w.o.;za j e.qo czę.o;( poprwclzaj<,Gł 
powrót J< :jka i ux:jsdc Chochoła, 
nie-.o;ymlmliczn , z, wicl·ajłc~1 .... ceny z 
Nosem, l'oeta, f'annn Młocl.tJm . 

Akt I Wt:St:l.A jt~.<t l ka/Jćłretem literackim: 
zostawiam go historii litcratwJ/, ni · tam 
<Ila mnie nie ina poza paromcl kupletami, 
które so/Jit• czasem powtarzam dla 
smiedw. dntf/im rwic/mowym! akcie 
W..tJspia1iski o<lsłania kal<'ctwo sw(j 
wielkości. Sceny z wi<lmami rolJic.1 na 
mnie takie wraiC'nic, j akby /Jy!y tylko 
t~jrzane i usłJJSZćłłH' p rzez Wyspia1iskiego, 
a nie napisane. N.1/.'ilt;, że wyo/Jrainia 
Wyspi<uiskiego nic~ 1u-zccz.111Pistni21ta się w 
jęZJ/kll, lecz w o/Jrazach: o/Jr<1z l>.LJI jc'.i 
pierwszą, ko11iccZłk.1 form ; . W.t1spia1iski, 
prz.11puszczam, 1ł'i<lzi<1! oso/>_11. czy raat;j 
icl1 kostiwny, oraz sf.LJ .'iZClł tylko 'lftm ic/1 
moWJJ lu/J jak<r~ mdo<li<.; wprawi<!i<wą .i<' 
w ruch frksl 4jawiał .'iit; w fazie O.'itc1ln ic;j; 
poeta clopi.\t/Lmł flO c/o 1(1i4ji_j1 1ż gotowej, 
jak lilm~tto clo muz.t/ń:i, kłac/ł uo j.1k 
poclpi.'i JX>cl obraz. Nt1z.11 kc1 u .11tm o .... mio-, 
CZJJ c/zicuiic;cioz.qło.'ikoW< rl, mdoc/id 
„ Warszau 1ianki", krakowiak 1 
po.~rc·<lniczyłc1 pomic;<lz.11 o/n azcm a 
słowem; /Jyła poclłożcm, z l.:t1)r<'fJO 

WJJłaniało sic: .'iłowo. Nałar.'iko-muzycz11.11 

roc/z;~j fl<~m·zy sprc1u 1c/za .'iic; w całc:j 
lwórczosd W_t1.o;pian-;kicuo: <kc .t1<11~jc o 
j<~f/O widko.<;d jako reformatora l<'atrn, a 
pomnic;jsza .i<'UO znacze11ic jako p oC'(t/. 
I. . . I 

Słowo i ol>raz nic w.i111ik;~jćJ z .'iit'llic 
nawZćJjem: .o.;łowo powst<ye z 
poprzcclnief/O słowa i rcxlzi na.'ilt.;pnc, 
poczynając ich mnożenie się w cal<' 
. ~wiaty słowne, rz<~clz;~n~ sic; wła.-;11,.1 

med1c.mik<1. Słowo Wy.'ipi,m.-;kiego jest 
WJ/naturzonc, /Jo wyhoclowa11c na 
obąJc:/1 poi.L/Wkrl( h illlJJ.'il.LfCZłl.l/<"h 

lmm.t1cl1 z ma lat st wa i muzyki: cllateuo 
jest nietrwałe, niezdolne do istnienia 

samocJziclnego, niezależnego 0</ 
teatralnej realizacji. Ponwsł li aktu 
WE'SE'LA WJJOlmłiam sobie tak: pomiędzy 
oso/J_LJ z o/Jrazów Styki i karykatur 
Sidullskicgo <pomy.slał> wejdą osoby z 
obrazów Nat<;jki, l!JGdć.1 mówic: jakoś ... 
cn<i... - i palcami wystukiwał to 
wszystko, co powie(Jzą. Powiedziały wic;c 
tekst lJ_LJle jaki, zamarkowany, f)(;dąqJ ni 
to paroclią, ni to 1ia_<i/adownictwcrn 
maniery mloclopolskiej, a w gruncie 
rzccz.11 OW<! manierą w tanie czystym. 
( ... ) 

Wyspia1iski, któr.tJ w poezji był 
manicryst<), i to wtórnym, posiadał 
zarazem niclJywałą (a częstą u malarzy! 
zclolno.<ic: zapisywania rzeczywistej 
mowy: podolmic J<-Jk Boy; podobnie jak 
13cr .nt. Był ponctdto inteligentnym 
n ;jcstralorcm ważnych wątków 

m,LJ . .ć, lowycll . Olo co mówi Nos, pijany, 
q<lu go p1zJ1jaciclc clo s1m 
uklacliLJ<~:„Chciałem, icl>ym w tłumie 
ZUiłlć.lł, żc/J.IJ się lak miwelowac.~ 
z,uwrzyc" sic; po szczyt głowJ} w t t:11 świat 

ze/rowy; inc/J/Wi<lualnośc.' zdusi(. <;Io 
pro.-;tot.11 .o.;ię przymusie.', ale coż, kiedy 
natura roz.śpicwała moją cluszc:: mimo 
iem d1ciał się pogłę/Jic~ na plan pierwszy 
wstć~pić muszę - cZL~ję! psiakrew, serce 
cztyę .. . ". 
/\TUZJJka .\;cichła, korowód się rozproszył, 
o.o;o/J.11 ux:hodzą na scenę sprowac/zonc 
rozwojem wyclarzcti, nie za.<i, jak w akcie 
pierw.-;zym, rytmem szopkowych 
o/Jrotóu..1; .-;luka jeszcze rylm wiersza, 
trwa o/Jse.'?_ja stylistyczna lecz raz wraz 
wiersz zanika pod naciskiem żywego, 
potocznego, c/yskursywnego języka. 
Pijany Nos mówi to, co każdy polski 
intelektualista w stanie alkoholowego lu/J 
l>c•zalkołlolowego jasnowidzenia . 
Rozważa mianowicie modus swojej 
cgzyslenrji w .·w iecie społecznym. Kim 
jc.<;l? 
Komu jest potrzebny? Jak ma się 
zachować? Biernie, CZJJłlłlie ? Dumnie, 

pokornie? Usunąć się w samotność? 
Poddać się konieczności, sytuacji, 
okolicznościom? On ma rarję, czy 
większość? Atakować większość, bronić 

sw ej wyjątkowości? Z czego ustąpić? 
Jaka cena jest do prz!Jjęcia ? Jestem 
wartością, którrj mam bronić dla dobra 
ty ch, co jej nie uznają, czy własnym 
urojen iem, które co rychlej muszę 
porzucić, aby zachować porządek 
obiektywny? Od Nosa zaczyna się w 
literaturze polskiej wielki temat 
samounicestwienia intelektualisty. Nos 
jest pierwszym z rzędu masochistów, 
którzy zapełnią potem dramaty 
Witkacego. Nos j est także pierwszym w 
polskiej literaturze katastrofistą, 

ponieważ wie, że na nim kończy się cykl 
historyczny w dziejach polskiej elity: 
„Spłyniem, inni po nas prz!Jjdą; 
uciekąjcie, kysz a kysz - apres nous le 
delug e ... ". Elita traci rolę przywódczą, 
bierze zaś rolę służebną. 
Co się właściwie stało? Daleko jeszcze 
przecież do rewolucji, wszystko jest na 
swoim miejscu. Bardzo przenikliwa jest 
odpowiedź Wyspiańskiego zawarta w 
symbolicznej części 111 aktu: Hasła, idee, 
symbole, które straciły siłę dla elity, stały 
się jrj towarem na sprzedaż („Z jednego 
takiego bąjania można sobie powóz 
sprawić ... N), przedostały się poza jej 
krąg, do ludu, a ten wziął j e na serio! 
HRzeczy serio nie ma, wszystko jest 
p rowizoryczneN - zapewnia Dziennikarz 
Radczynię; w ty m samym momencie 
Czepiec mobilizuje wsie okoliczne do 
powstania, czy marszu na Kraków, z 
powodu kilku oderwanych słów 
podsłuchanych z pijackiego bełkotu 
Gospodarza. Poetyckie symbole, 
dosłownie zrozumiane i przejęte przez 
ludzi czynu, stają się ponurą groteską: 
„Uląkłem się nagle prozy, która jest we 
fantastycznym świecie" (Poeta). W Ili 
akcie WESELĄ którego symbolika 
zaciążyła nad całym półwieczem naszej 

literatury, zaczyna się drugi wielki temat 
polski: dewaluacja ideologii, śmierć 
mitów, zwątpienie w wartość słów. Elita 
paple, rzeczywistość rozwija się swoją 
koleją. ( ... ) 

Jeszcze jedna scena do zapamiętania 
osobistego: „A jest jedna mała klatka -
To zakładka gorseta - A tam puka? - I 
cóz za tako nauka? Serce! - A to Polska 
właśnie!" Wydawało mi się, że jest to 
scena z pierwszego aktu WESELĄ z 
szopki zatem, miałem ją dlatego za 
sentymentalną formułę patriotyzmu. 
Lecz to jest scena z aktu Ili. Tej nauki 
osobliwej udziela Pannie Młodej Poeta, 
który znienawidził tę chałupę bronowicką 
razem z j ej gośćmi oraz widmami, które 
przez nią przeszły tej nocy, ten Poeta, 
który dopiero co zwierzył się Mary n ie, że 
jest „przemieniony", bo już pojął, że 

„przed sobą własną prawdę kryje". Nauka 
o ojczyźnie ukrytej pod zakładką gorseta, 
udzielona dziewczynie 
unieszczęśliwionej przez kabotyna, a za 

j rj pośrednictwem każdemu Polakowi 
wciągniętemu w krąg mistyfikarji, 
załgania zbioroweg o i terroru 
werbalnego, ta nauka Poety 
przebudzonego, wytrzeźwionego, 
przełożona na prosty język, brzmi: Polska 
to ty, bądź sobą, będziesz wolny, 
wyzwalając siebie ojczyznę wyzwalasz. Z 
tej „klatki małej" zaczyna się trzeci wielki 
temat polski: temat zindywidualizowania 
życia polskiego, czyli walka o ludzką 
autentyczność. Wyzwolenie Polaka ma 
się dokonać przez krytyczne osądzenie 
kultury narodowej, jaką ukształtowała 
niewola polityczna; poprzez 
wzmocnienie jednostki i uzbrojenie jej 
duchowe przeciw zaczarowanej 
gromadzie: poprzez ekspansję 
osobowości. 

ANDRZEJ KIJOWSKI 
fragm. artykułu zamieszczonego w: 
„Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych 
i historycznych" T.1, W-wa 1991 



CHOCHOŁ 

( ... )Jest najbardziej zagadkowym i wieloznacznym symbolem w 
dramacie. Wyspiańskiego wielokrotnie pytano, czym jest Chochoł 
z „Wesela". H. D'Abancourt wspomina spotkanie z poetą, w 
trakcie którego zebrani próbowali usłyszeć rozwiązanie zagadki. 
Nąjróżniejsze odpowiedzi podsuwane przez zebranych 
Wyspiański kwitował krótkim „Nie!". Najbardziej odpowiadać mu 
miała sugestia autorki wspomnień: „Chochoł to, to, co było w 
nas - jakaś zaklęta beznadziejność wyczekiwania narodowego, 
jakiś marazm i prostracja, i bezwola senna zakrzepła w 
społeczeństwie, i bezwład zapatrzenia zaklęty w nas, i nastrój 
zapamiętywania, nie dający czynu ująć w dłoń, z którego wyrwać 
się nie podobna... chyba wolą lub cudem - nastrój tkwiący w 
narodzie ... " Wyspiański miał dorzucić: „i w tych, co grają, i w 
tych, co na widowni patrzą" („Ze wspomnień o Wyspiańskim" 
Tyg. Radiowy 1927 nr 32). 
W myśl tej nąjbardziej rozpowszechnionej interpretacji Chochoł 
jest symbolem niemocy, martwoty, bezwładu, śmierci polskiego 
życia społecznego, biorącym górę nad dążeniem do czynu i wolą 
działania. ( ... ) 

RAFAŁ WĘGRZYNIAK 

„Wokół WESELA Stanisława Wyspiańskiego" 

Ossolineum 1991 
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