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Ludzie problemy „Wesela" 
Powstania „Wesela" nie można sobie wyobrazić bez historii tego głębo

k i ego nurtu społecznego, k tóry na ziemiach polskich powstawał w d .vóch 
0 tatnich dziesiątkach lat minion go stulecia, a który zyskał miano ludo
wości. - W Galicji ksiądz Stojałowski zakłada stronnictwo chłopskie , 
>1 Kró es twie z szybkością płomienia na wichrze rozszerza się konspiracyjny 
Tuch oświaty po wsiach, na Sląsku budzi się górnik i manifestuje swą pol
s ' · ość. „Zwierciadło życia": - sztuka - natychmiast reaguje na to narodo
we zjawisko; w literaturze z czyna się roić od powieści, sztuk, nowel i wier
.,; zy ludowych, do szczytów dochodząc w Konopnickiej, jeżeli idzie o poezję, 
- - do „Placówki" Prusa w prozie. Nie mniej czułym manometrem ukazuje 
s ię i malarstwo owych czasów. Powstaje niejako cała szkoła malarzy ludow-
1·ó , jak Kasper Żelechowski, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinow
~ k.i i w. in. Monachijskie ich pracownie , gdzie uzupełniali kra owskie swe 
pod Matejką studia, napełniały się w izjami sukman, pawich piór i kraśnych 
gors tów. Dwa j z tych arty stów - Włodzimierz Tetmaj er i de Laveaux 
udowość swą zaświadczyli zaręczynami z dwiema siostrami Mikołajczy

kównymi, córkami chłopa z Bronowic pod Krakowem ; de Laveaux zmarł 
rzed śl bem (występuje w „Weselu" jako Widmo) Tetmajer natomiast, 

nełen fantazji Go podarz w tymże „Weselu", serce swoje doprowadził do 
nłtarza i jego żonę Annę widzimy jako stateczną, pełną realnego zmysłu 
Gospodynię. Występuje też w dramacie i najstarsza córka Tetmajera Isia. 

„Plagiatem ożenku Tetmajerowego" nazwano w salonach krakow:;kich 
za ręczenie się Lucjana Rydla z najmłodszą siostrą Włodzimierzowej Tetma
jerowej, uroczą Jagusią Mikołajczykówną. Być może, że było w tym nieco 
uezwiednego naśladownictwa , ale niepomiernie więcej szczerego uczucia. 
Tak czy owak, zapowiedzia 1e drugie z kolei wesele z „bajecznie kolorową*) 
wywołało w światku krakowskim sensacj ę i nieprzebrany stek komentarzy. 

to żyw starał się być na te j ur .- czystości, która się odbyć ma w przedad
' entowy któryś tam listopada 1900 roku. Poznajemy to po samym już spisie 
osób w sztuce Wyspiańskiego . Jest tu i brat Włodzimierza Tetmajera, poeta: 
Kazimierz Tetma ·er, snujący w ówczas pomysły do historycznego swego dra
•. atu: „Zawisza Czarny"; jest Rudolf Starzewski, dziennikarzem tu nazwany, 
· daktor gazety „Czas", organu krakowskich konserwatystów, inaczej „Stań
czyków"; Zygmuntowski też Stańczyk mu się w drugim akcie ukaże, gdy 
wesele duchy zacznq nawiedzać. Jest tu młody wówczas malarzyk Tadeusz 
Nosk owski, Nosem, a właściwie Tanose m przez kolegów przezwany. Jest 
iotka pana m odego radczyni Dom ńska , żona dra Domańskiego, profesora 

Uniwersytetu Krakowskiego a wydziale medy cznym i radcy miejskiego. 
Matkuje ona siostrze pana młodego Haneczce Rydlównie i jej przyjaciółkom 
Marynie i Zosi Pareńskim , córkom profesora uniwersytetu i znakomitego 
lekarza internisty oraz pani Elizy Per ńskiej, nieoc nionej opiekunki mło
dych talentów, m. in. Wyspiańskiego z lat jego siedmiu krów chudych. Zosia 
to dzisiejsza pani Tadeuszowa Boy-Żeleńska, Maryna - późniejsza profe
sorowa Raczyńska - wraz ze szwagrem Boy-Żeleńskim zginęła we Lwowie 
rozstrzelana przez Gestapo. 

Niema już na świecie Gospodarza, .:mi Go.spodyni, Włodzimierza Tetma
jera i jego żon , u których odbyło się w esele Rydla z Jagusią. Zmarł D:den-

•) „BaJeczuie k torowa" to t r tul ll U vicści ~cwcr:i , trakt11i4..:ej o ;1, i .zku \Vlodt:imier -· 
r lDtlliera z Hanu ia Mikola lczykówM. Tvtuł powstał z Teint ic r"w O, lcro -•ar-
lc:t" kr !Of'lin 11 l ę lnaei Hanusi - „ b jocznlc koloro\Ta". 

a ł n, Nos, .Radczy11i, z rn r li IJ j pań~lwo 1 lodzł. Z za 'wi tó już p l.r . 
11a wprowadz ,1n ą r z po raz t w tym t. ,a tn:e, tri w in nym wizj ę ich aut 11 ~ 
tyC'Znych godów, z k tórych pot!ta, a drut ba na I ym \\ di l u - V y spiański -
~'Yczarował do dziś dnia żywe dzieło. 

Pierwowzór do wprowadzenia autenty zności na scenie znalazł Wyspia 1'1 ~ 
ski niewątpliwe w „Dziadach"', pod których czarem pozostawał do końca 
życia, a które później i c la je o „ yzwolenia" staną się punktem wyjścia. 
Ale „Dziadv" to tyl ośmielenie, nie wpływ a ,,W esele"'. Gdyby trzleba 
było szukać wpływu, to nie w litera urze go się znala z ł o lecz w n arodo
wo-społecznych prze onaniach poety. 

Wspomnieliśmy przed chwile uwiel ienie Wyspiańs iego dla „Dzi -
dow". W lis tach jeg z Par · a, do Ł ej ana Rydla pisanych, znajdujemy 
zd -tanawiające wyznanie, że o ile przepada za „Dziadami", o tyle nie m R 
nabożeństwa do ,,Pana Tadeusza' '. 1otyw obojętności zapewne podwójne : 
1) artystyczne oraz 2) t ok Jiczność, że „Pa n Tadeusz" to opowieść szla
checka. A tor ,.Warszawia k i " od najmłodszych lat był ra dykałem społecz 
nym, żywił jask awą niechęć do ,, a rmazynó ·· , - a dusz , je 'li nie wrósł , 
te· starał si, wrosnąć w wars wę l 1dową oj cz . zny. - „Wy najpiersi" -
zwróci się d robot ikó , „w ,Wyzwoleniu'', - szeregowie chłop-wiarus 
j st jedyną hezwzgl dni po zytywną postacią w „Warszawiance", jak znowu 
chłop z fina łu „Kazimierza Wielkiego" to jedyny człowiek czynu (może nad
miernie krań cowego) w jałow rozgadanej cało '·ci społeczeństwa polskieg,;. 

Czymże się sta ło wesele Rydla dla tych radykalnych przekonań demo 
krat ? Tu trzeba w kil k slow eh opisać, jak si ę owo weselisko odbywało: 
Odbywało się ono jak najbardzie j tradycyjnie po chłopsku, hieratyczni 
po krako vsku - z banderią konną przy weselnych od ślubu wozach, ze strze
laniną, z oczepinami, z antyczn m obrzędem i odwiecznymi śpiewami wesel
nymi, - przez trzy calusienkie dob y , jak każe oby czaj, przy chłopskim kwar
tecie - i z całymi Bronowicami z wójtem Czep cem na czele. Ino śmi:,Jały 
w powietrzu jarkie kol ry wstąże i niewieści ch strojów, sukmany, gran<l
towe półżupany, czerwone kab y. - "J ak u Wodzinowskiego" - przem
knęło przez myśl Wyspiańskiemu. Jak w całej tej ludcwcowej szkole ma
larskiej, rozkochanej w stroju k rakowskim, w kierezyjach, w czapach z pa
wimi piórami. - Osta tnie ogniwo tej ludowości w sztuce - oto co niewąt 
pliwie nasuwało się re leksjo baczniejszego uczestnika uroczystoś ·. 
I z Rydlowego wesela powstała sztuka to niewątpliwie ostatni obraz arty
stycznego nurtu ludowości XIX wieku, obraz na scenie namal owany słowem. 

Od tej pozycji ważniejszą następna: 

Tutaj na weselu Rydla Wyspiańsk i, j akby w żywej doświadczalni, m i ł 
p zed sobą zestawione - inteligen ję miejską i warstwę chłopską. Ta sam a 
konfrontacja, którą już przeprowadził w „Warszawiance" i w „Kazimierzu 
Wielkim". Tylko, że co tam b ło niejako nadm·enieniem, to tutaj się s ło 
naczelnym motywem, rozrastając ·ię w przedzh ne, żadnym literackim v zo
rom nie mające nic do zawdzię .zenia, nawskr ś oryginalne, piętno g rv 
zącej satyry wyciskające , a jakąś lazurową liryką nabrzmiałe sceny, dosło ~·· 
ną rzeczywistość mieszające z wizy·ności d a świat powszedniości z naj er
deczniejszą zadumą nad ojczyzną . 

Te wszystkie, zarówno uchwy ne, jak i n ieważk ie, eteryczne piękno ś 1 i 
orówni z głębokim tonem p triotycznym sprawiły, że po „Trylogii" Si 

kiewicza nie będzie dzieła, któr by w na rodzie tak ie wywołało wrażeni . 
jak ten dramat Wyspiańskiego . Dlatego t eż „W esele"' było dat . nie ty llui 
w literaturze , ale i w ży c iu spo eczeńst a. 
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Żywotność „Wesela" 
' ~d razowe wystawieni e utworu z t. zw. „ st rego r pertua r " j $L 

p dtlaniem rewizji jego żywotności. Scena ·est doskonałym tyglen, w t ()

rym dziel przechodzi próbę czasu. Wiele utworów, uchodzących w pew
nym o resie z pozycje re ertuarowo t rwale, nieulegaj ące kruszącemu 
działaniu czasu, traci swo j ą żywotność pod wpływem przemian form życia , 
s ając się w najlepszym w pad u zab tkiem piś iennictwa. Czas sprawia, 
że tracą wa.gę problem !Społeczne, blednie sens przebrzmiałych zagadnień 
polityczny ch; niektóre walory literackie - ze zmianą kierunków i prą
dów w piśmiennictwie - także ulegają ezaktua lizacji. Cóż zatem sta
n w i o trwało · ci tworu scenicznego'? a wzg ędna trwało· ć sztuki p ł. -
~ a w duże· mierze t. zw. robota sceniczn : konstn cja, zwart d 'alog, 
n rw dramatyczn i t. p. walory s · czne, t · m o ajmniej 70 proc. 
s arych sztuk zawdzięcza swe powodzeni , mimo, :ie oruszane w nich pro
blemy dawno zw · etriał . O is totnej jednak rw ł ś ci dzieł dramatyczne · 
g stanowi p rzede wszystkim to, co prze osi u wór pon d czasowe zaintere
s wania i upodoban·a, ponad aktu lność: podej owa · t. r.w. zagadnień 
„wiecznych", „ogólnoludzkich", co nie wyk ucz poruszania problemów a -
tualnych, lecz łączy s· ę z takim sposobem u ·mowania aktualnej rzeczywi
stości, który p ozwoli dotrz ć do jej najbardziej istotn •eh zagadnień o war
t ści nieprzemijającej. 

W procesie „starzenia się ' ' dzieł literackich zachodzi także jeszcze 
inne zjawisko - przesuwanie się pun tu d i oś ci z problemu, zamierzo
nego przez autora, jako głównego, ku inny , niekiedy pobocznym, lub 
też ponown uwypuklenie się - z ja ichś ważnie aktualny ch przyczyn -
zdgadnienia, k tóre w pewnym okre ie zepchnięte było na plan dalszy. 

Przykładem · ekawego procesu osadzania się dz· eła w czasie jest prze
bieg zróżnicowanego oddziaływania „Wese ". Linia, którąby się chciało wy
razić zmienna· ć opinii w odniesieniu do zagadnienia trwałości i żywot
ności „Wese a" , byłaby bardzo łamana . 

Wśród bardzo wielu wspomnień , tyczących pi rwszych przedstawień 
, Wesela", przeważa pamięć niezwykłeg niesamowitego czaru, jakie ono 
wywiera ło na wid wni. „Wesele" - pisze Si ko - chwytało za gardło, 
rzucało o ziemię, wprawiało w ów dziki zachwyt, który niegdyś ogarniał 
uc.:zestników orgiastycznych tanów na cześć Dionizosa. Odkąd istnieje litera
tura żaden inny dramat tak dotkliwie nie dał odczuć mocy swego patrona 
Dionizosa, jako boga ułudy, życia i !mierci". Oczywiście nie działo się tak 
wszędzie i ze wszystkimi. Wiemy, że byli i tacy , k tórzy „Wesela" nie rotzu
mieli, albo rozumieć nie chcieli, lub którzy nie uznawali go, a nawet obu
rzali się na nie. Również wiele skrajności było w proroctwach co do przy
szłych losów „Wesela" w literaturze: jedni z miejsca okrzyknęl' je n~eśmier
telnym arcydziełem, inni przewidywa i krótk i jego żywot po zwietrzeniu 
aktualnych wydźwięków narodowo-społecznych, a sam Wyspiański przeko
nywał kiedyś aktorów, że „Wesele" za trzydzieści lat jeszcze będzie grane. 

W literaturze o „Weselu", w rozprawach k rytyczno-literackich i recen
zjach teatralnych znaleźć można wiele przeciwności w poglądach na zagad
nienie t. zw. „aktualności", rozumianej w sensie żywotności „Wesela". Prze
ważnie były to dysertacje na temat, co zapewni temu dziełu trwałość w hi
storii piśm' enn ' ctwa : wyłącmie jego walory jako dzieła sztuki, czy też pe ,_ 

e wartości pozaliterackie. W dość wczesnej monografii o Wyspiańskim 
s wierdza Adam Grzymała Siedlecki, że „Wesele" „w brew intencjom poety 
N racja ch swojej trwałości jest tył tym, czym był powinno: jest dziełem 
sztuki", wbrew intencjom poety, który gotów był zrezygnować z pewny ch 
wartości estetycznych dla celniejszego dotarcia do trzewi społeczeństwa lan
cet m id ologii społecznej. W wydanej w dziesięć lat później przedmowie 

• a!t p go kł adu rej mo grafii -Siedlecki p nowni s vierdt:i , ż~ 

kart w historii literatury i teatru zapewni Wyspiańskiemu pewien fenome-
1 al ' z_m artystyczny, a nie jego ideologia narodowa, wyrażająca się w stano
""V isk.u w pewnym znaczeniu anty romantycznym, splecionym z antys2lachec-
ością , ze zwalczaniem pseudoidealizmu szlachecka-inteligenckiego i propa

uowaniem Polski ludowej. 
Pogląd Siedleckiego na istotę trwałości „ Wesela" podejmie w j akiś czas 

pote , z okazji pierwszej warszawskiej premiery tego dzieła, Jan Loren
towicz, stwierdzając również, że „powodzenie jego - wbrew łudzącym 
pozorom innego niż to przekonania - zawisło na nitce artystycznego 
czaru". Rzecz jednak charakterystyczna - idea 11Wesela" nie będzie dla 
Lorentowicza, jak dla Siedleckiego i niektórych z jego pokolenia, czy oto
czenia „ponura, n ieprzychylna, odstręczająca". Dzieło to w swej struk
turze ideologicznej będzie teraz zupełnie czym innym, niż było piętn:iście 
lat temu. Atak , idący ze sceny na widzów, albo nie znajdzie żadnego od
dźwięku na widowni, albo „rozbije się o mur „orientacji". „Wesele" pozo
stanie jednak jako dzieło sztuki. „Czy to za mało?" - pyta Lorentowicz. 

Czy jednak i to z biegiem czasu nie zostanie zakwestionowane. Po 
pi_erwszym - bodaj - wystawieniu „Wesela" na scenie lwowskiej poja
wiły się w prasie recenzje, poddające w wątpliwo.:.t żywotność 
i przepowiadające „zmierzch arcydzieła". Rozprawił się z tern prof. St. 
Dobrzycki mówiąc: „Gdyby „Wesele" nie było niczym więcej jak ty!ko 
broszurą polityczną, to w zmiennych warunkach życia naro~u znaczenie 
jego byłoby jedynie historyczne, ale w takim razie musielibyśmy zapro
testować przeciw nazywaniu go arcydziełem. Jest w „Weselu" coś waż
niejszego niż aktualność i coś piękniejszego niż polityka. Jest dusza bez
spr.z:cz~ie. wielkiego poety i jest wielka twórczość". Znamiona tej wiel
k0sc1 widzi prof. Dobrzycki m. in. w daniu przez Wyspiańskiego świetnego 
przekroju duszy polskiej w pewnej epoce, w jej najgłębszych właściwo
ściach, w potężnym przedstawieniu uczuciowego pędu do wolności i Ham
letowskiego załamania czynu woli. 

. M?~łoby się zdawać , że w miarę oddalania się od czasu i atmosfery. 
w Jaki7J powstało „Wesele" trwałość jego będzie się opierała w oczach 
· ;· 'lykow coraz bardziej na wyłącznie artystycznych walorach. Tymczasem 
zda.~ie W~cł~wa Grubińskiego, że „Wesele" staje się wymowne tylko przez 
swoJ wydzw1ęk artystyczny z tą chwilą, gdy chłop zaczął zjobywać w Pol
sc.e powojennej swoje stanowisko w hierarchii społecznej, spotkało się z od
m1.ennym stano:wiskiem ~r~fes.ora Sinki. ""'! swojej przedmowie do wydania 
zb1_orowego dzieł Wyspianskiego upatruje aktualności „Wesela" właśnie 
w Jego treści. ide?l?~icznej: „Aktuali:iość „Wesela" - pisze Sinko - nie wy
gasła! skoro i dz1sieJszym poc~'Xnamom rozma~tych stronnictw politycznych 
nadaje takt muzyka przeszłosc1, a stosunek lch do luclu, wrrażający się 
• stosunku do _reformy rolnej, także nie znalazł ostatecznego wyrazu. Mu
z ka przeszłości raz po raz stawia kwestię agrarną na martwym punkcie". 

. A:ktua~noś~ „~esela". _w Pobce niepodległej rozpatrywano także 
i ~ nieco. m~eJ, moze własc1wszej płaszczyźnie. Trwałość ideowej wymowy 
dzieł~ w1dz1~no V: . walce Wyspiań!Skiego z trwałymi wadami życia 
P?lsk1eg?: „b1ernosc1ą, leniwym tempem życia, zapałem chwilowym, bra
kie~ tworczego plan~ ~. działan~u P1:1blkz.nym". Może najgłębszy wyraz po-
zucia tz_w. „akt~alno~a , rozum~aneJ w meco szerszym znaczeniu, niż przy

\~yk~~ się go ~~y~rac, d~ł Sta_m~ław Kolbuszew!S.ki, stwierdzając, że aktu
amosc „W~sela me da s1 obJąc wykresem czasow. Pi!Sze Oill: „Wesele tale 
długo ~ędz1e ak tualne, póki nie zmieni się natura polska. Nic to, że jest ono 
sy~bo~ic.zn~. d_ramat~m d~szy polskiej w pewnym momencie dziejów. Nic 
to, ~e JUZ dzlSlaJ wa .~ 1 ? mepodległ~ść Polski i marzenia o jej uzyskaniu -
sko~czone. „vy_esel_e sięga d? głębi duszy polskiej; silnie, głęboko ujmuje 
odw1eczn~ tr:~c tej d_u~zy: w1e~zne borykanie się w sobie człowieka, żąd
nego realizacJ1 marzen i uderzającego o ostre kanty rzeczywistości. Ujmuje 
nade ws2ystko naszą na_r?do~a . tragedię, tragedię woli polskiej, ,;akute · 
\ P b , w car na&trn ow, zy1ą a st mi n m ogniem p rvw ·, . J pi 



rl z1 '. dzi · t dk. i aa dł ug i staj la t „Wesele" pełnić będzie rolę „katarsis" dla 
dm;z narodu, omywać ją z win, na oczy stawiając obraz, w którym każd 
. prawom swym, życiu swemu, swej duszy napatrzyć się może". 

Tak ujmowano zagadnienie żywotności „Wesela" na przestrzeni ubieg
łego ćwierćwiecza naszej niepodległości. A dzisiaj? Czy zaszły w naszym ży
ci u tego rodzaju przemiany, aby„Wesele" stać się miało aktualne w innych 
v.-ymiarach? Może pewne warstwy dzieła uwypukliły się, nabrały żywszych 
rumieńców, może pewne symbole, które u Wyspiańskiego dopuszczają dość 
dużą szerokość skojarzeń myślowych, mogą być pod innym kątem widzenia 
interpretowane. Podchodzenie jednak do dzieła sztuki z t aką czy inną -- jak 
I.o dyskretnie określił Lorentowicz - „orientacją", może przeszkodzić czysto 
estetycznemu percypowaniu dzieła. W spiański, bliski w pewnej sferze za
gadnień dzisiejszym prądom społeczno-narodowym, „ni~ agitował - mówi 
Siedlecki, - na rzecz żadnego programu politycznego swoich czasów", pro
gramu, który mógłby mieć łączność z dzisiejszymi aktualnymi przeobraże
niami. „Reformatorstwo poety - pisze dalej - nie jest ani narodowo-demo
kratyczne, ani socjalistyczne, ani konserwatywne, ani radykalne". Reforma
torstwo to jest - głęboko-ludzkie, .duchowe. Osk:irżenie pokolenia 
nie jest „be2podstawną krytyką, która swą okropnością tylko szkodzić po
trafi" jak stwierdza Wilhelm Barbasz pisząc: „ze wzglęj-Sw narodowych, czy 
obywatelskich można by potępić ,Wesele", gdyby nie to, że jest ~mo oskar
żeniem „faktycznych i trwałych wad :życia polskiego w oświetleniu czło
wieka, który sam krwawi ranami i słabością". Pesymizm Wyspiańskiego 
można by nazwać - że się tak wyrażę - optymistycznym, satyrę jego 
uznać za pozytywną, bo u źródeł jej leżała ch~ć stoczenia z narodem walki 
o wartości nowe, które mogły by zadecydować o politycznej przyszłości Pol
ski. O pozytywności tej satyry świadczy sam fakt podjęcia tej walki, której 
by Wyspiański nie toczył z narodem, gdyby nie wierzył w jej celowość. 
gdyby nie był gdzieś w najgłębszych tajniach swej duszy przekonany, że 
po mroźnych miesiącach zimowej niemocy wyzwoli się naród spod panowa
nia Chochoła, gdyby nie wierzył, że: 

„Jeśli kto ma zapach róż 
owiną go w słomę zbóż, 
a na wiosnę go odwiążą 
i sam odkwitnie". 

Z inaczej, niż powyzeJ, rozumianego pesymizmu autora, pesymizmu 
traktowanego niewłaściwie, bo jednostronnie, powierzchownie, kuto w pew
nym okresie przeciw Wyspiańskiemu zarzuty natury artystycznej, odmawia
jąc ,We~elu" walorów istotnego dzieła c;ztuki, które przede wszystkim 
stanowią o jego żywotności. 

Dopiero właściwy, rzeczowy stosunek do tego pesymizmu pozwolił na 
obiektywne sprecyzowanie tego, co stanowi o trwałości „Wesela". 
Zródłem tej żywotności „Wesela" jest, przede wszystkim pogłę
bienie stosunku do aktualnej rzeczywistości, kt6re pozwoliło na do
tarcie do zagadnień o wartościach nieprzemijających, do istoty tragizmu 
pokolenia. Pociągaj~ca ponad to w „Weselu" będzie -z;awsze zagadkowość 
symboliki, „pewien rodzaj poetycznej algebry", dopuszczający różnorod
ność interpretacji, muzyczna melodyjność wiersza, a także stapianie się 
pierwiastku malarskiego z dramatycznym, którego najciekawszym wyra
zem jest w „Weselu" 33 scena aktu trzeciego, piękny malarsko, dramatyczny 
moment oczekiwania na przybycie Wernyhory. Jeżeli dodamy do tego świa
domą umiejętność operowania środkami scenicznego działania, nastrojem, 
efektem scenicznym, hipnotyczną siłą wizji poetyckiej - i inne czynniki 
swoistego oryginalnego artyzmu poety, zrozumiemy, na czym polega do 
ditś trwał , sugestywny czar „Wesela". 
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