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Emil Breiter 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

(„.) Wesele nie przestało być narodowym misterium 

i przeszło od chwili pojawienia się w przysłowie społe

czeństwa . Fragmenty jego cytujemy wszyscy wszędzie, 

nawet o tym nie wiedząc. 

Ta przemiana szopki weselnej w tragedię polską o tre

ści historiozoficznej jest jedną z największych transfigura

cyj w sferze sztuki i teatru. Nigdy jaśniej niż na przykładzie 

Wesela nie sprawdza się głęboki i trwały związek, zacho

dzący między dziełem sztuki a psychiką zbiorową . („.) 

Dzisiaj, kiedy patrzymy z podziwem na tę mediu

miczną twórczość, wierzyć się nie chce, że ten człowiek 

„żył i cierpiał z nami". Twórczość jego jest jakby nie 

z tego świata. Nadludzka, tak zobiektywizowana 

w poczuciu prawdy historycznej i w przeczuciu tego, 

co nadejdzie, że ogarnąć jej ludzkim intelektem nie

podobna . 

Dlatego obcowanie z Wyspiańskim jest obcowaniem 

z wielkością i tajemnicą. Nie było dotąd pisarza, który by 

tak wejrzał w psychikę narodu, poznał iej mechanizm, 

ocenił wady i widział sposoby uleczenia. („.) 

,,Wiadomości Literackie" nr 50/1932 
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Aniela Łempicka 

WESELE 
Gra planów. Charakter satyry. 

Realistyczny plan sztuki jest skromny - kółko z na

jomych zgromadzonych na sensacyjnym weselu kolegi, 

kilka chłopskich rod zajowych postaci na bezimiennym 

tle bawiącej s ię wsi. Symboliczny wymiar dramatu jest 

natomi as t ogromny - nieoma l Polska porozbiorowa . 

W ten drugi p lan przerzuca sztukę fa ntastyka . Korowód 

gości z zaświata - Stańczyk, Rycerz, Hetman, Szela, 

Wernyhora - przemienia ciasny dworek Gospodarza 

w wielką scenę historii polskiej. Przemiana ta umożliwi 

z kole i wprowadzenie do sztuki fantastycznej imprezy 

powstania. 

Zanim jednak konflikty sztuki rozegrają się w wiel

kiej skali dramatu narodowego, rozgrywają się one naj 

pierw w skal i m iniaturowej w planie komedii rodzajowej. 

Tu w paradoksie, dowcipie, aforyzmie otrzymują one swoją 

formulę intelektualną, którą , gdy już jest gotowa, można 

przenieść na wielki plan.Tak weszły tam powiedzenia, że 

„panowie nie chcą chcieć'', „ch łop potęgą jest i basta", „to, 

co było, może przyj ść", „no, pan s i ę narodowo bałamuci" 

i wiele innych. 

Przemiana planów n ic dokonuje się w Weselu raz, 

wyznaczając od określonego momentu nowy wymiar sztu

ki. Dramat oscyluje między planem kameralnym i ogrom

nym. Raz po raz skromny bohater małego planu, artysta, 

dziennikarz , młody wiejski chłopiec, na skutek przerzu

cenia w inny wymiar sztuki urasta na delegata oboz u po

litycznego, stanu społecznego, wyraziciela okreś lonej idei 

narodowej. Równocześnie domek Gospodarza olbrzymieje 

do rozmiarów całego kraju, wezwanie „na Wesele" brzmi 

jak wezwanie na arenę życi a i walki narodu, i rzeczywi

ście takie znaczenie posiada. Potem przestaje dzi ałać wiel 

ka metafora i sztuka wraca w wymiar mały, toczy si ę dalej 

błyskotliwa komedia rodzajowa. 

Nieustanna gra planów p rzynosi zdumiewaj ącą 

rozpiętość skali dramatu i rozległość jego perspektyw. 

Nadaje także sz tuce ów szczególny ruch, który w dra

macie poetyckim p rzejmuj e na siebie część z adaó dra

matycznych wątłej akcj i sz tuki. Ruch taki powstaje rów

nież w wyni ku ci;igłej zmiany tonu sun, gdy partie 

komediowe przechodzą we wzniosłe, li ryzm w iron i ę 

i satyrę, humor w powagę, patos i tragizm. O tej grze 

ton acji w Weselu , zach wycony nią , pisał wni kliwie 

Tadeusz Boy Żeleński . 
Przy pomocy gry planów i gry tonaq i przeprowadza 

Wyspiański -w sposób oryginalny i misterny - satyryczne 

zadania Wesela. 

Postać, którą poznaliśmy w kameralnym planie sztu

ki, powołana na wielki plan narodowej sceny, zachowuje 

swoje oblicze z poprzedniego wymiaru . Gdy wszystko na 

scenie wyolbrzymiało do wielkich symboli, bohater sztuki 

pozostał niezmieniony, zachował własną osobowość, re

alny, zwyczajny wymiar. W wielkiej roli wygląda ża łośnie . 

Ta dysproporcja wywołuje eksplozję satyryczną dramatu. 

Przechodzi ona ponad głową bohatera, uderza w obiekt, 

którego on przez chwilę staje się znakiem - w obóz pol i

tyczny, stan społeczny, w dogmat narodowej w iary, w spo

sób, działania nakazany przez tradycję lub l)byczaj . To, co 

składa ło się na wizerun ek postaci - charakter, postępowa

nie, rachuby i złudzenia życiowe - przep uszczone przez 
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projektor wielkiego symbolu ukazuje się w innym i niezwy

kle ostrym świetle krytycznym. Działa wtedy wielka satyra 

dramatu, satyra historycznych sytuacji, historycznych, pol

skich postaw myślowych . 

Sam bohater natomiast, realna postać dramatu, nie 

zostaje przez satyrę unicestwiony. Ocala go właśnie jego 
kameralna małość, realna, ludzka wymierność jego posta

ci. Satyra mierzy wyżej i dalej. Jej siły niszczycielskiej nie 

jest w stanie ściągnąć i zatrzymać na sobie uczestnik to

czącej się weselnej zabawy: osoba znana z towarzyskiego 

życia Krakowa, chłop z bronowickiej wsi. Oczywiście, choć 

ocaleni, nie wychodzą oni bez szwanku z tej operacji. Gdy 

przestaje działać moment dramatyczny przenosz;1cy ich 

w sferę działania wielkich symboli, są oni wstrząśnięci 

sprawami, które się wokół nich działy, oszołomieni po

przednim wyniesieniem, rozstrojeni własną małością, bla

mażem w wielkiej roli, do której ich nagle powołano, 

a która była ponad ich siłę i rangę. Jakkolwiek jednak dla 

nich samych gorzki jest moment rozrachunku z sobą, jak

kolwiek n ie oszczędził im autor złośliwej ironii, ich wstyd 

i niepokój wzruszają widza, a także w pewnym stopniu 

ich rehabilitują-widz przecież rozumie, jak skromne jest 
rzeczywiste miejsce w historii . 

Chwyt satyryczny l#sela polega więc na tym, że kom

promituje ono sprawy wielkie przekazując je w ręce dys
pozytorów m iniaturowego formatu. Śmiesznie skromne 

w swoich możliwościach działania środowisko, jego n ie

odpowiedzialność, intelektualna bezradność, jego realna 

bezsiła stają się miarą idei, którą reprezentuje, i imprezy 

narodowej, którą mu autor narzucił. Ten znakomity chwyt 

można by nazwać chwytem artystycznej demagogi i. 

W określeniu tym nie idzie o zarzut, lecz o uświadomie-

nie sposobów (innym jest kłamstwo fikcji literackiej),przy 

pomocy których sztuka objawia swoje prawdy, jeśli je 

objawia. 

Przedstawiony tu charakter satyry jest ważny dla zro

zumienia gatunku artyzmu l#sela. Nie jest ono ani staro

świecką farsą, ani nowoczesną groteską, ani ludową szop
ką, choć pojawiają się w sztuce i działają elementy tych 

gatunków. Siłą artyzmu Wesela jest komplikacja - wielo

rakość i finezja ujęć, różnorodność i wyrafinowanie chwy

tów. Cechy te nad ają l#se/11 rangę arcydzieła , które w lite

raturze trafia się rzadko. 

Ta konstrukcja satyry pozostaje w związku z przyjętą 

przez Wyspiańskiego w l#selu taktyką rozrachunków. 

Rozrachunek poety z „dzisiejszą Polską" jest bezwzględ

ny, prowadzi do wniosków ostatecznych. Nie jest nato

miast takim stosunek autora do realnych bohaterów l#se
la, choć to przecież oni egzemplifikuj ą w dramacie naro

dowy stan rzeczy. Nie jest to także - jak mówiliśmy - sto

sunek dobrotliwy. Uczestników weselnej zabawy autor raz 

po raz ukazuje w ironicznym świetle, ściga zjadliwym 

żartem, satyra l#sela przenika ich wnętrza, obnaża du

sze. Przy tym jednak autor wyposaża swych bohaterów 
w takie cechy charakteru i umysłu, które, mimo ich bała

muctw i małości, czynią z nich ludz i inteligentnych, wraż

liwych, sympatycznych. W sztuce tak na wskroś krytycz
nej, jak l#sele, nie ma postaci zdecydowa nie negatywnej 

lub konsekwentnie i do końca ośmieszonej. 

Inteligenci ,Wesela" 

Kiedy dramat nie wymaga od miejskich gości Gospo

darza, by reprezentowali panów, pozostają oni oczywiście 
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sobą, inteligentami. Ich wiara w solidaryzm spoleczny, ich 
nieco staroświecki demokratyzm, chlopomania - to rów
nież nie pańska ideologia, lecz typowa orientacja inteli
gencji. Wicika polityka rozgrywa się na terenie życ i a na
rodowego. Składamy jednak poli tyce różne świadczenia 
także w naszym życiu osobistym. W tych skromnych 
ramach należy ocenić porcję rzetelnego demokratyzmu, 
który bratających się z ludem inteligentów doprowadził 
do kroku rak stanowczego, jak małżeństwo w sferze 

chłopskiej. 

Małżeństwo z różnych sfer zaaprobowali wprawdzie 
od dawna liberałowie, walczący z przesądami stanowy
mi. W wydarzeniu, w którym Wesele każe nam uczestni 
czyć, chodzi jednak o coś więcej ni ż o prawo swobodne
go wyboru towarzysza życia - chodzi o rodzinne, towa
rzyskie i społeczne koligacje z chłopstwem, o jak na j
bliższy, osobisty związek z życiem wsi. Pamiętamy, z ja
kim umia rem za lecała Orzeszkowa współżycie dworu 
z zaściankiem szlacheckim, jakimi defektami sieroctwa, 
ubóstwa, zawodu miłosnego obarczyła życie J usryny, aby 
skłonić bohaterkę Nad Niemnem do poślubienia sąs iad a 
z zagrody szlacheckiego zaścianka. Solidaryzm społecz
ny ma również swoje odcienie. Czym inym jest apelow
nie do ludu o solidarność z górnymi klasami narod u, 
czym innym osobista decyzja na solidarność współżycia 
z ludem. 

Sam Wyspiański, jako auror dramatu, sroi bardziej na 
prawo od swoich inteligenckich bohaterów. Solidarystycz
nym iluz jom należy przeciwstawić fakt walki klasowej 

i ro właśnie uczynił Wyspiański w Weselu. Podyktował mu 
ro jego historyczny i polityczny realizm. Jednakże o walce 
klasowej przypomina Wyspiański ostrzegając przed 

ludem, jak to od razu zrozumieli - i złożyli głęboki hold 
poecie - naprawdę zresztą znakomici krytycy dramatu 
obozu konserwy, Rudolf Starzewski i ks. Pawelski. Wesele 

bowiem stanowi interesujące i zawsze nieco kłopotliwe 
świadectwo tego, jak przenikliwie można patrzeć na 
współczesność i sądzić ją z prawa. I ro w dramacie poli
tycznym. 

W komedii rodzajowej Wesela - o czym pisali Boy 
i Wyka- satyryk Wyspiański używa sobie na inteligenc
ko-chlopomańskim ryczłtowym zachwycie dla wsi, 
wraz z wszystkim, co w niej jest najmniej god nego za
chwytu. Pan Młody widzi cnotę higieny w niedostatku 
chłopskiego ubi oru , u Racheli poetyc ki entuz jazm 
wywoluje: 

błoto naokoło, potopy, 
hukają pijane chłopy. 

A wtóruje im wyedukowany przez nich chłop: 

my som swoi, my som zdrowi. 

Jest tego rubasznego i finezyjnego humoru dużo 
w dramacie - jak to przystoi dobrej komedii, Wesele śmie

szy i bawi widza. Inteligenci Wesela nie są jednak posta
ciami humorystycznymi, również w swoim chłopomań

stvl'ie. Nie tylko dlatego, że intencje boharerów dramatu, 
nacechowane osobistą szlachetnością , nakazują pewien dl a 
nich szacunek. 

Siedlecki nazwał Wesele żałobnym hymnem pokole
nia . Idzie zbyt daleko, kiedy każe Wyspiański mu przeży
wać w sztuce wlasny dramat wraz z dramatem przyiac i ół 
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i rówieśników. Chodzi o co innego. Wyspiański umie połą

czyć dystans ironisty z współodczuciem liryka. Pokazuje 

jak głęboki kryzys przeżywają jego bohaterowie za zasłoną 

patriotyczno-ludowej donkiszoterii . Przeżywa go każda z 

trzech czołowych postaci tej grupy- Gospodarz, Pan Mło
dy, Poeta - i w każdej z nich, zależnie od temperamentu i 

indywidualności, inny konflikt wysuwa sie na plan pierw

szy. 
Egzaltowana chłopomania Pana Młodego, wnosząca 

tyle humorystycznych efektów do dramatu, otrzymuje 

motywacje wcale niewesołe - to ucieczka od trudu i udrę

ki życia, ucieczka do której pchnęło go, jak się można 

domyślać, głębokie rozczarowanie: 

Los: fatyga, czas: mitręga. 

Spać, muzyka, granie, bajka, 

zakupiłbym sobie grajka. 

Inny jest dramat Gospodarza i Poety. Marzą oni 

o wielkich sprawach, o wydarzeniach na miarę historii, 

pragnęliby żyć w większej skali: 

tak by się nam serce śmiało 

do ogromnych, wielkich rzeczy 

wielkie skrzydła porozwijać, 

lecieć, a nie dać się mijać 

zwierza się Poeta. Nie znajdują jednak dla siebie właści

wego miejsca, odpowiedniej roli - cierpią z powodu ma

łości, zastoju życia. 

Udali się do ludu, bo dostrzegli w nim siłę. Chcieliby jej 

zawierzyć, obłaskawić ją po swojej myśli. Wolą jednak nie 

badać czy rzeczywistość odpowiada ich intencjom. Sami 

nie mają do zaofiarowania nic prócz słów - ani siły, ani 

programu. Nie kwapią się też do działania - zbyt dobrze 

czują własną bezradność. Pozostają więc przy pobożnych 

życzeniach, przy iluzjach, przy marzeniach. 

Mimo jednak nabożeństw odprawianych do „malo

wanek częstochowskich" widzą znacznie więcej, niż chcie

liby się do tego przyznać. Dramat ich zaczyna się tam, 

gdzie dochodzi do głosu świadomość własnej blagi. Eg

zaltacja jest tylko formą nurtującego ich niepokoju. Rze

czywistość ich ściga i raz po raz każe im zobaczyć świat i 

siebie bez farbowanej maski. Wtedy stać ich na refleksje 

pełne cierpkiego krytycyzmu: 

pieścimy się jeno snami 

to Poeta. Pan Młody wypowiada uwagę, która w ustach tej 

postaci zastanawia swoją dojrzałą mądrością: 

Uląkłem się nagle prozy, 

jaka jest we fantastycznym świecie. 

I wreszcie gorzka, namiętna apostrofa Gospodarza: 

Wy a wy - co wy jesteście: 

wy się wynudzicie w mieście, 

to się wam do wsi zachciało: 

tam wam mało, tu wam mało, 

a ot, co z nas pozostało: 

lalki, szopka, podłe maski, 

farbowany fałsz, obrazki. 
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Konstanty Puzyna 

ZAGADNIENIA ,~SELA:' 
(fragmenty) 

Chyba nad żadnym utworem polskiej lireratury nie 

narosła w ciągu półwiecza taka ilość krytycznych niepo

rozumień , co nad Weselem "Wyspiańskiego. Ma racj ę Wyka, 

kiedy rwierdzi, że chcąc zrozumieć ten prosty dramat, trze

ba przede wszystkim odciąć sic;: od przygniataj<icych ko

mentarzy. 

Od chwili uroczystego pasowania Wyspiańskiego na 

Czwartego Wieszcza interpretatorzy Wesela zaczęli mó

wić o wszystkim, tylko nie o Weselu. Pisano o tajemnicy 

bytu narodowego, o narodzie tragicz nym, o głębiach We
sela, o ejdetycznej wyobraźni , o antyku, o demonologii s ło

wiańskiej, o tym czy Wyspiański wierzył w życie pozagro

bowe, nawet o istocie cudu. Dorobiono Wesel11, wywindo

wanemu na wieczysty piedestał narodowy, mroczne 

przedłużenia historiozoficzne i metafizyczne; wydobyto 

najbardziej powikłane myślowo utwory Wyspiańskiego, 

których niestety wiele było pod ręką, aby objaśniać nim 

dzieło logiczne i jasne. Zapomniano - nie bez powodów 

- o tym, co uchodziło za oczywiste i nieistotne: że jest to 

pamflet polityczny. 

W analizach Wesela przeoczono na ogól drobiazg: 

Wyspiański był człowiekiem niesłychanie złośliwym. Przy

pomniał o tym Boy w Plotce o „Wese/11", ale dostrzegał to 

Zjawisko wyłącznie w wymiarach igiełek rozdzielanych 

hoj nie przyja ciołom na stronicach dramatu. Nie dostrze

gł, jak głęboko sięgnęło ono w polityczne sprawy utworu, 

jak złośliwy sarkazm Wyspiańskiego organizuje wszyst-

kie niemal konflikty Wesela . N ie tylko założenia kompo

zycyjne. Nie tylko komedię rodzajową zetknięcia się dwu 

środowisk: inteligencji z miasta i ch łopów bronowickich, 

tak znakomitą w każdej rozmowie, w każdej scenie. Tak

że tragedię narodową finału. Także - i to może na1cie

kawsze - sceny wizyjne Wesela. 
Zastanawiano się nieraz, dlaczego dialog Wesela. 

który w towarzyskich rozmowach aż skrzy się dowci

pem i precyzj<) sformułowań właśnie u posraci wizyj

nych wpada szczególnie silnie w grzmiącą i splątan ą 

gadaninę . 

Czyżby Wyspiański, tak wyrafinowanie rozwijający 

elementy budowy Wesela, tak misternie je wiążący, tak kon

sekwentnie prowadzący każdy wątek, nastrój, myś l, tak 

świadomy swojej roboty w tym dramacie, nie dostrzegł 

raptem pustki myślowej i łarwizn obrazowania, jakie gro

żą tekstowi Rycerza czy Wernyhory? Można tu snuć wie

lorakie przypuszczenia; czemuż nie zastanowić się zatem, 

czy nie mamy tu do czynienia po prostu z zamiarem pisa

rza? Przecież dopiero kontrast między ciętym, chłodnym 

bawidamkiem w scenach z Maryną a wyzwolonym w opa

rach alkoholu rozszumiałym bombastycznym ponu rac

t\vem, które „mu się w duszy gra" - kompromituje na

prawdę Poetę. Rycerz w całej swojej warsrwie stylistycznej 

jest bardzo cienką parodią liryki Tetmajera i jego dramatu 

Zawisza Czamy; obnaża jego efekciarstwo stylistyczne, 

chaos ideowy, tani pesymiz m, mętne młodopolskie sny 

o potędze . Wyspiański kpi sobie wyraźni e z prymitywno

ści wyobraźni Tetmajera, podobnie jak i Rydla. Kpi na 

tyle subtelnie, Że Tetmajer, niczego n ie doscrzegaj ąc, stał 

sie jednym z wielbicieli Wesela; niemniej kpi. Zauważono 

już, że w całym Weselu Pan Młody widzi wszystko w ja-
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snych barwach, a Poeta w ponurych czerniach. Pan Młody 

dostrzega wszędzie sielankę; obłoczki, rosę, pszczoł y, go

łębie ; Poeta - malodramat: wichry, turnie, chmury, pioru

ny, stada wron. Parodystyczny charakter Rycerza jest oczy

wistą iego konsekwencją . Inaczej z Hetmanem: tu drwi

na ledwie już muska samą poezję Rydla, dziecinne okrop

ności Zaczarowanego koła . M ierzy głębiej, uderza w sno

ba i chłopomana, trudno go bardziej ośmieszyć, niż wy

dobywając z jego myśli Hetmana, syntezę reakcyjnej ma

gnaterii , Hetmana mówiącego : „Jesteś szlachcic, to się 

z nami pocałuj". 

Podobnie iest z Wernyhorą. Ileż egzegez jego proroc

twa zdołano już wymyśleć, i leż trudu zadali sobie ludzie 

śmiertelnie poważni, aby wydobyć z tej postaci konkretny 

program wyzwolenia narodowego' Jeszcze w roku 1947 

męczy ! sie nad tym Pigoń : ale j uż przed nim niektórych 

profesorów oga rnia la niezdrowa trzeźwość. Pierwszy za

łamał się Kucharski. „A więc i rozesła nie wici, zgroma

dzenie ludu- pisał w „Przeglądzie Współczesnym" (1932) 

- mają to być tylko jakieś mistyczno-reżyserskie akty, wy

starczające same sobie i nie pociągające jakichkolwiek 

następstw". Należy „wytężyć słuch" po prostu po to, aże

by. .. słuch był wytężony. Oba bowiem zostają najspokoj 

niej przekreślone i unicestwione przez zlecenie trzecie, naj

paradniejsze: 

Leć kto pierwszy do Warszawy. 

Z chorągwią i hufcem sprawy 

Z ryngrafem Bogarodzicy. 

Kto zwoła sejmowe stany 

kto na sejmie s i ę pojawi 

sam w stolicy - ten nas zbawi' 

Więc tu sedno rzeczy ' Nie Kraków i wawelski dwór, 

lecz Warszawa„. Zbawi zatem Polskę nie słodki Werny

hora, nie archan ioł i w ogóle nie to, ku czemu m a się wy

tężać słuch, ale ja kiś mistyczny Leśćko narodowy, szybko

nogi , „kto - pierwszy". Ten opatrznościowy szybkobie

gacz ma dokonać wyczynów równie absurda lnych, 1ak 

wszystkie „rozkazy - słowa" poprzednie. Ma zwołać 

(w roku 1900) takie „sejmowe stany'', których jeszcze ni kt 

wybrać nie mógł , które zatem n ie i stnieją. Ma następn i e 

na tym sejmie - nie sejmie i w tej stolicy - nie stolicy sta

nąć i pierwszy, i nie pierwszy, bo z hufcem i nie z hufcem, 

bo „sam w stolicy". 

A przecież tym samym demaskatorskim sarkazmem 

kipią i inne sceny wizyjne. Popatrzmy na Szelę. Tradycja 

sceniczna wygrywała z niego głównie upiorność potępień

ca: spójrzcie, mi li mieszczańscy widzowie, tak kończą ci, 

którym ś nią się rewolucje. Powracający refren „ręce myć, 

gębę myć, suknie prać, ni e będz i e znać" uważano z a eks

piację, chęć odkupienia grzechów rzezi, powrotu do spo

łeczeństwa. 

Tymczasem jest to tylko szyderstwo - szyderstwo 

z chłopów bra tających się z panami, z Dziada, który kręci 

się po Weselu. „Przyszedłem tu do Wesela , bo byłem ich 

ojcom kat, a dzis iaj ja jestem swat". Jak się bratać - szydzi 

Szela - no, to się bratajmy. 

Niemniej drwiąca jest sprawa Chochoła. Głowiono 

się nad jego sensem na wszystkie metafizyczne sposoby. 

„Kimże jest ostatecznie - zapytuje Pigoń - Chochoł, któ

rego jedni krytycy mienią „twarzą N ocy i Piekła" , posta

cią „od razu zdecydowanie i bez wszelkich obsłonek ujem

n ą", po prostu szatanem; inne zaś uważać będą , Że to 

„domowy bóg rodzimej ślamazarności", a inni równ1ez 
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dowolnie przekonują, że to „słoneczna, złota myśl narodo

wa", spętana w słomianym wiechciu. 

Z apyta jmy najpierw, do czego służy Chochoł Wy

spiański emu: do rozpoczęcia ludowych czarów srnnowią

cych jeden z pretekstów pojawienia się widm, oraz do fan

tastycznego, poetyckiego rozwiązania finału dramatu. 

W finale tym tragiczna satyra osiąga swoje wstrząsające 

fortissimo; i Chochoł jest przede wszystkim postacią, dzięki 

której finał tak nabrzmiewa drwiną i goryczą. To Cho

choi demaskuje ostatecznie i nieodwołalnie bałamuctwo 

narodowe bronowickiej chaty. Jest kwintesencj ą ironii 

Wyspiańskiego, jej podsumowaniem, niemal iron i ą s a mą. 

Dopiero gdy się pod tym kątem spojrzy na Chochoła, 

finał zaczyna być naprawdę tragiczny. Dotychczas wcho

dzi tu na scenę niemrawy snopek, mamroczący coś mo

notonnie i nudno, bardziej zwracając uwagę na melodyj

ność niż na sens wiersza. Tymczasem cóż za szyderstwo 

dźwięczy w tych słowach: „ja muzykę zacznę sam: tr,:go 

gram, tęgo gram", w tym wybuchu „tańcuj, tańczy cała 

szopka I". Chyba najbliższe prawdy było lekceważone zu

pełnie zdanie Lacka, że Chochoł to sam Wyspiański ... 

Klucz polityczny nikomu nie przychodzi do głowy, 

aczkolwiek leży na wierzchu. Z jawy ro postacie konwen

cjonalne zbudowane z utartych wyobrażeń m alarskich, 

literackich i historycznych, postacie, których nadprzyro

dzoność nie jest zagadnieniem poważniejszym n iż bogo

wie greccy z Nocy Listopadowej, a które Wyspiański kon

frontuje z gośćmi weselnymi po to, aby przypieczętować 

ideową klęską zebranych . Nie „imaginacje", lecz „kom

promitacje" - oto formuła zjaw. Każda z kompromitacji 

bohatera rozpoczyna się w wymiarach zwykłej rzeczywi

stości, w dialogach między gośćmi, narasta coraz bardziej, 

aż wreszcie, kiedy widz orientuje s ię już w zagadnien iu, 

pojawia s i ę zjawa - korona blamażu ideowego postaci. Od 

poszczególnych bohaterów W)'spiański - logicznie i dra

pieżnie przechodzi do grup. Pierwsze zjawy ro kompro

mitacje idywidualne: Stańczyk szydzi z postawy Dzien

nika rza, 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 ieszcze powodu do uogólnień ... Dra

mat narasta - Wernyhora ośmiesza Gospodarza . 

Wreszcie w finale, gdy pojawia się Chochoł, jest już 

widziany przez wszystkich, kiedy jego drwina przekreśl a 

całe kolorowe zbiorowisko Wesela, które mu biernie 

uległ o. 

Drwinę, i ronię, sarkazm można oczy1,vi śc i e rozum ieć 

powierzchownie: jako dowcipy i n atrząsania. Można jed

nak rozumieć ją głębiej jako postawę pisarską . Drwina 

l#sela jest postawą: rośnie z rozczarowa ni a. Tu właśnie 

m a swoje korzenie wstrząsający tragizm l#sela. 

Brak w tym utworze jakiejkolwiek ideologii, pod któ

rą podpisuje s i ę poeta; wszystko jest negacją. Takie roz

czarowania rodzą się czasem z w ielkiej miłości , kiedy za 

wala s i ę gmach marzeń, wysi łków, złudzeń p rzez nią 

wznoszony, kiedy na moment nie wiadomo ani co da lej , 

ani po co dalej. "Wyspiański - malarz urzeczon y wsi ą, sam 

żonaty z chłopką; Wyspiański - poeta kształtujący s i ę 

w zmaganiach z poezją i ideologią polskiego romantyzmu, 

wyrastający z nich; W)'spiański - patrio ta, niewą tpliwie 

prawicowy, ale szczerze marzący o wielkiej , wolnq Polsce 

a oglądający jedynie małą i niewolniczą politykę G alicj i -

ten Wyspiański , który na weselu Ryd la noc całą sta ł 

w drzwiach oparty o futrynę, tkwi w l#selu cały jakby był 
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jedną z postaci dramatu, zaś sztuka Wesele jego Zj awą. 
Myślę, Że nie tylko z pamfletem politycznym mamy do 

czynienia w Weselu; także z autopamfletem. Może dlate

go właśnie Wesele tak dojrzałe artystycznie, tak wiclowar

srwo\ve, tak przedziwne; może dlatego nic posiada pozy
tywnej ideologii. 

Przez pól wieku, dzielące nas od krakowskiej premie

ry, Wesele nie zmalało. Urosło jeszcze. Nic tylko dlatego, 

że żyje już dziesiątkami zwrotów i formul w potocznej 
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mowie polskiej, jakGon'e ot uma w rosyjskiej. Dopiero dziś 

staje się naprawdę monumentalne - nie jako wieszczba, 

lecz iako pamflet. Historia dopisała doń przedłużenia tra

gicznieiszc niż taniec Chocholi. Dopiero dziś, z perspek

tywy odmiennej formacji politycznej i ustrojowej, może
my ten pamflet odczytać w pełni, we wszystkich jego obiek

tywnych - choćby niezamierzonych przez autora - kon
sekwencjach. 

„Przegląd Kulturalny nr 29/1955" 
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Kazimierz Wierzyński 

O]CzyZNA CHOCHOŁÓW 

Park dziwów starożytnych, wiatr, który szeleści 

Wokół śpiących pałaców, grobowców bez treści, 

Te lampy i posągi, księżyc, gdzie się siania 

Geniusz rwego narodu, duch zapominania, 

Te rany wielkiej dumy, inne wielkie rzeczy, 

W których tyle jest prawdy, ile sicr złorzecz y, 

Wszystkie cnoty parszywe - to nas nie przejedna, 

To pustką zarażona Polska jeszcze jedna. 

Z czego budujesz kraj ten? 

Z czeczoty, z jesionu, 

Kruchy antyk i rzewność od wielkiego dzwonu? 

Ojczyznę w kolumienkach z widokiem na ule, 

Gdzie miód słodyczą swojską zasklepia się czułe, 

Nad rzeką stoją wierzby, na łąkach bociany, 

Słyszysz, Basiu, to nasi biją w tarabany -

A wyszydzony chochoł, sobowtór symbolu, 

Starym się obyczajem kokoszy na polu, 

Słoma trzeszczy zapchlon a, gzi dziewki w podołku, 

Szumy chmielu, alkowa z pałaszem na kołku 

I ta krzepa: wieś w malwach, szkorbut, dzieci kopa, 

Święta ziemia praojców: 

Twój naród - bez chłopa I 

Z czego budujesz kraj ten? 

Z ludzi, których nie ma, 

Znów jeden za miliony, rękami aż dwiema? 

Z kim pieniactwo wielkości twoje tu się kłóci, 

Gdy wszyscy jedzą dzień swój wolni i rozkuci, 

Na wszystko wasza zgoda spływa narodowa 

Anhellicznym natchnieniem wypchana, jak sowa. 

Duchem są albo diabły, albo namaszczeni 

Gołębim ochędósrwem astrale z przestrzeni, 

Blade rwarze w gorączce, biblijni studenci, 

Bracrwo westchnień, cierpliwcy, wszyscy polscy święci . 

Przelicz jeszcze i dodaj czterdzieści i cztery 

Sposoby wybawienia od wszelkiego licha, 

By wolność jak tabakę zażyć z tabakiery, 

Potem zdrowo i głośno na wszystko się kicha -

I ten rachunek w prawdę sumuj oczywistą, 

Niech ci do romantycznej znów uderzy głowy -

To jest twój sen upiorny, Wielki Realisto: 

Pańsrwo w kamieniach młyńskich, naród niegotowy. 

Buduj teraz, wydźwignij nas dumnie na cokół, 

Wielki pomnik śród świata, nad dziejów przesmykiem, 

Wyjdź pierwszy na pidestal i rozgłoś naokół 

Tę wielkość wymuszoną barem albo krzykiem, 

Święć przemienienie tłuszczy i chrzcij nowe czasy 

Z kropielnicy, co wyschła i krwią już nie chlusta, 

Starym herbem sarmackim w popuszczone pasy 

Zatkaj gęby krzyczące i zgłodniałe usta -

I komu teraz jeszcze otuchy za mało, 

A przeszłość jesionowa praojców nie śliczna, 

Ni ech stanie pod cokółem i porwany chwalą 

Tworzy wolność. 

Masz rację. Jakże jest tragiczna! 
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ADAM HANUSZKIEWICZ 
O ,MTESELU" 
(fragmenty wypowiedzi na pierwszej próbie czytanej) 

f eżeli czegoś się w teatrze nauczyłem 1 coś w n im zna

czę, to wszystko zawdzięczam W)'spiańskiemu i ,Weselu". 

Struktura dramatu oparta na saryrycznej szopce zakłada 

rysunek postaci szkicowany jedną kreską, ale karykatura 

u Wyspiańskiego znaczy dużo więcej - syntezę . Czytając 

uważnie tekst zrozumiałem, że postaci będących wykladni

kami syntez w żaden sposób nie da się zagrać psychologicz

nie, w konwencji dziewiętnastowiecznego miłościwie nam 

panującego teatru naturalistycznego, bo to absurd. Bohate

rowie szopki, jak każe tradycja, mówią wprost do publicz

ności. Tylko w taki sposób mogą przekazać celne i gorzkie 

myśli autora. Nie dialogując między sobą i przybierając pozy, 

ale nawiązując rozmowę z widzem. Tak robił teatr Szekspi

ra, Moliera, Racin'a, Corneille' a. Pamiętam, gdy na przed

stawieniach Gospodarz słowa: ,W pysk wam mówię litość 

swoię" kierował wprost do wybranej osoby na widowni, po 

plecach publiczności chodz i ły mrówki. Czyż n ie o to 

w teatrze chodzi? Jego sensem przecież był, jest i zawsze 

pozostanie dialog między aktorem a widzem. To widz jest 

ważny, nie partner sceniczny i do widza należy mówić zwra

cając się do niego bezpośrednio ' 

Doświadczenie z ,Weselem", ta jego genialnie wymy

ślona struktura pozwoliła mi zrobić wiele kolejnych waż

nych dla mnie spektakli - „Don Juana", „Zbrodnię i karę", 

„Hamleta", „Przedwiośnie", „Trzy siostry", „Płatonowa ". 

Pracując nad każdą z nich zawsze pamiętałem czego na

uczył mnie autor ,;\Vesela" 1 dlatego mój dialog z widownią 

trwa do dziś , czego nie można powiedzieć o krytykach . 

Moje ,Wesele" w Powszechnym ( 1963) odsądzono od czci 

i wiary, bo nikt- poza Janem Kottem, Stefanem Treugut

tem i Jerzym Jareckim - nie chciał, czy może ni e mógł 

zaakceptować konwencji szopki, w której strukturę wpisał 

swoją sztukę Wyspiański. Za ,;\Vesele" w Narodowym 

( 1974) znowu zbierałem bary, ponieważ ośmieli Iem się przy

puścić „atak na inteligencję". To jeden z głupszych zarzu

tów. Celem ataku Wyspiańskiego s ą przecież konkretne 

osoby z Krakowa w rękopisie cytowane jeszcze z nazwi

ska' ,;\Vesele" jest oczywiście atakiem na nasze gadulstwo, 

ni eróbstwo, odwagę husarską, patriotyczne pozy. Ten iego 

policzek miał i„. ma nas zbudzić do życia społecznego, do 

czynu. Przygnębiające i przerażające jest ro, że zmienia ją 

się ustroje polityczne, tak radykalnie jak ostatnio, a ,;\Vese

le" znowu zwraca się przeciw nam. Czyżby miał ra cję 

profesor Kotarbiński, który 40 lat temu na ankietę „Polity

ki" pod h as łem „Polak się zm ienia" odpowiedz i ał: „Polak 

się nie zmienia". 

Olsztyn, wrzesień 1996 
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