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Ja słucham, słucham i patr zę 

poznaję - znane mi twarze, 

ich nic ma - myślę i marzę, 

widzę ich w dnSZ!/ teatrze! 

RODOW,ÓD 
TEATRU 
POLSKIEGO 

(fragment artykułu pod pow. tytułem, który ul<azat się w Ty

godniku literacko-społecznym „PION" 1 nr 51-52, z dnia 25 grudnia 

1H38 L). 

D opiera długo po klęsce powstania styczniowego, po prze
kwicie pozytywizmu warszawskiego, pod sam koniec ubieg
łego wieku znalazł się człowiek, który położył kres temu 
zlekceważeniu i zaniedbaniu wielkiej puśc!zny romantycz
nej. Tym człowiekiem był odnowiciel wielkiego dramatu 
polskiego, Stanisław Wyspiański. Nie wystąpił on bynaj
mniej w czasach, kiedy prawem reakcji młode pokoleni2 
poetów chciałoby wracać do wielkich koncepcyj swoich 
dziadów. Przeciwnie, tzw. Młoda Polska miała raczej upo
dobania kosmopoHtyczne i modernistyczne, nie tradycjo
nalne - co najlepiej ilustruje działalność Przybyszewskiego. 
Jeden tylko Wyspiański przeciwstawił się dążnościom; On 
tylko jeden zrozumiał i ocenił, czym jest nasz dramat na
rodowy, i on tylko jeden do niego nawiązał. Wysoka i wy
subtelniona kultura artystyczna kazała mu z tego zrozu
mienia wyciągnąć konsekwencje nie tylko literackie, ale 
i teatralne, co miało dla rozwoju sceny polskiej doniosłe 

znaczenie. Na przekór jednak grubym tomom, które na
pisano już o Wyspiańskim, można twierdzić, że dzieło jego 
jeszcze nie oceniono dostatecznie, szczególnie gdy chodzi 
o teatr. Ale wiemy o nim dość dużo, by już dziś móc 
określić podwójną rolę twórcy: jako kontynuatora wiel
kiego dramatu polskiego i jego tradycyj oraz jako pierw
szego prawodawcy nowoczesnego teatru polskiego, nie zmu
szonego jak l\llickiewicz do przebywania w bezcielesnym 
świecie idei, ale praktycznie urzeczywistniającego swe po
mysły i zamierzenia. 

Rzecz pewna, że gdyby nie Wyspiai1ski, krąg drama
tyczny polskiej tragedii wyznaczałyby nazwiska wieszczów 
wraz z Norwidem, a dzieło ich stałoby się wnet tworem 
muzealnym. Dzięki temu, że Wyspiański nawiązał do owego 
dramatu „wizyjnego", jak go określił - nastąpiło uaktual
nienie go, nijako odmłodzenie, a u Okrągłego Stołu wiel
kich romantyków zasiadła nowa generacja p isarzy drama
tycznych, z autorem „Nocy Listopadowej": na czele to Że-
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romski z „Różą", Kasprowicz z „Marchołtem", a nade 
wszystko Miciński z „Kniaziem Potiomkine:-n", „Bazylisą 

Teofanu" i „Termopilami polskimi" . Kto wie, cz y nawet 
Przybyszewski nie znalazłby tu swego miejsca. Że ta nowa 
fala dramatu poetyckiego powstała i wyrzuciła takie dzieła, 
to piśmiennictwo nasze zawdzięcza tylko Wyspiaóskiemu. 

Ta regeneracja tragedii pol sk iej stała s ię możliwa dzięki 

temu, że Wyspia11ski wniósł do dramatu swoje własne i nie
powszednie dzieło , mające nowe i odrębne oblicze. Wy
spiaóski, podobnie jak Mickiewicz, był tradycjonalistą i re
wolucjonistą w jednej osobie; podejmując więc dzieło na
rodowego dramatu polskiego, przekształcając je, więcej: 

nawet zwalczał, ale i tę walkę czynił w końcu elementem 
wielkiej tradycji dramatycznej; „Wyzwolenie" i bunt prze
ciwko prze;złoś ci, przeciw rcrnantyzmowi grobów katedral
nych , jest tego ś wiadectwem. I ta postawa wyznacza jedną 
z zasadniczych dążności Wyspiańskiego : współczes ność, 

„obecność", ukazać \V wymiarach wielkiego dramatu; s two
rzyć nową formę dramatyezną, która zdolna jest zawrzeć 
w sobie nową tre~ ć zaczerpniętą z dnia dzisiejszego i z ży
cia. To sprawiło, że na wiele dziesiątków lat przed powsta
niem nowoczesnych prądów artystycznych \Vys piai1ski był 

„ekspresjonistą" i „fauturystą" w jednej osobie. „Sędziowie" 
czy „Wyzwolenie" są tego dov.rodem. Niejedn <~ zresztą 

właściwość sztukii lat ostatnich dostrzec można w poetyck im 
dziele Wyspiaóski ego : od apsychologizmu po formalizm 
ekspresjonist czn y. I rzecz ciekawa, zrozurniano to w pełni 
u Wyspiaóskiegu dopiero wówczas, gdy za granicą doszły 

do głos Li te sam e dążenia, a więc długo p o śmierc i po et;>'. 
Sporo czasu patrzano na „Sędziów" czy na inne jego dr a 
maty jako na niewątpliwie pełne siły, ale troch ę dziwactwa . 
W żartobliwym wierszyku „Był u mnie ktoś derec:t von 
Wien" pokpiwa z tego sam Wyspiai1ski. 

Lepsze było zrozumienie dramató w jego, obrazującyc'.-i 

;:ikty dziejowej tragedii narodu, jak „Legion", „Noc Listo
padowa", aczkolwiek i tu nie doceniano tego, co dla Wy
spiańskiego było równie istotne jak treść : k ształt a r ty
styczny, walor tworu jako dz,ieła sztuki. Właśnie tego jego 
„ekspresjonizmu'', który nie od Niemców (bo go wówczas 
nie mieli), ale od Greków i ich tragedii się wywodził, ani 
też tej pasji w tworzeniu samowystarc:1Jalnej formy arty
stycznej, którą tak wielbił Wyspiański u dawnych Francu
zów (przekład „Cyda" świadczy •O tym) - tego nie doce
niono, dostatec:zn.ie, ciągle porównując Wyspiańskiego z bo
giem ówczesnego dramatu, Ibsenem, oczywiście na nieko
rzyść naszego poety. A tymczasem ta Ajschylosowa forma 
widzenia postaci , nie jako osób z przeżyoia.rn i, ale jako ko
lumn cie rpiących, grecki a polski rytm heroicznego r aps o-
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dLi jego wiersza, to były nowe skarby zdobyte przez poetę 
dla dramatu polskiego, nowe i nieznane formy ekspresji, 
pomnożone przez jedyne w swoim rodzaju korzystanie z do
robku artystycznych form ludowych, także apsychologicz
nych i także rapsodycznych, jak np. w „Bolesławie śmia

lym" czy w „Legendzie". Tak jak na ilustracjach do „Ilia
dy" łączył mu się w jedną chłop polski z greckimi herosa
mi, tak w jedm\ muzyczną a zarazem rzeźbiarską całość 

lączyly mu się podkrakowska pieśń ludowa z rytmami 
chóru Ajschylosa. Pod ten rytm odbywały się u niego zda
rzenia na scenie, pod ten rytm poruszały się jego osoby, 
"nówili jego bohaterzy, nieledwie padały pioruny katasto,fy. 
Dramat :.•czne dzieło Wyspiańskiego, to widzenie rzeźby po
prz~z rytm. Ale takie widzenie dramatyczne wymaga nie
słychanie celowej konstrukcji, ogromnej precyzji we wła
d aniu kształtem, krótko mówiąc: tej matematyki artystycz
nej, która w sztuce jest matką wszelkiej doskonałości. Tej 
matematycznej m etody tworzenia używał Wyspiański w dra
macie i z niego przeniósł ją do teatru, na scenę. 

Myśląc o teatrze Wyspiańskiego nie w literackim tego 
słowa zrozumieniu, nie należy zapominać o fakcie, że Wys
piański wysz edł właśnie z opery, a pierwsze jego większe 
dzieła , b libretta operowe. Nie chodzi tu o tzw. muzyczne 
walory dramatu, ale o to, że teatr, jako dzieło sceny -
to twór specyficzny, w którym nie ma miejsca na impro
wizację aktorską , jak w byle komedii, a wszystko przewi
dziane jest i ustalone z góry, w zwią~ku z ·każdym taktem 
\ V partyturze. Jest to właściwie teatr „umowny", stojący 

całkowicie pod znakiem - jak mówił Norwid - „kałkułu", 

ma tematyki arty;tycznej: czego ta matematyka nie przewi
c!Lije, to nie ma prawa istnienia na scenie. I tak właśnie 

wyobrażał sobie Wyspiański teatr dramatyczny, służący 

wielkie.11u polskiemu dramatowi: nasz teatr monumental
ny. Chciał go widzieć jako twór poddany bezwzględnej 

dyscyplinie artystycznej, opartej na ścisłości artystycznego 
planu, wkonywanego na scenie, twór o niezawodnej pre
cyzji kształtu i konstrukcji, gdzie nie ma miejsca na do
wolności, gdzie o wszystkim decyduje zamysł twórcy i wy
mogi form y. „To musi mieć formę nieodwołalną, artystycz
ną formq nieodwołalnego piękna, przed którym nie ostoi się 
nić" - mówi us tami Konrada w „Wyzwoleniu". Takim 
chciał mieć ten teatr. Nie byłby to zapewne teatr umowny 
w znaczeniu operowym, ale na pewno tentr „absolutny", 
teatr wszechwładztwa formalnego, telowości, planowości. 

Jeśliby uciec się do terminu z dzisiejszego języka gospo
darczego, można b y go nazwać teatrem wiązanym, a więc 

tym, w którym wszystkie czynniki związane są jedną wolą 
a rtystyczną. 
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Do tego ideału swego teatru, w którym widzieć chciał 

realizowany wielki polski dramat, dążył przez cały swój 
krótki żywot. Na śmierć i życie walczył z przypadkowością, 
która władała ówczesnym teatrem, posługującym się szablo
nowymi dekoracjami i kostiumami. Zapowiadał teatr poety, 
inscenizatora i reżysera, jeśli chodzi o wolę rządzącą. Jeśli 

zaś chodzi o jego wyraz plastyczny odrzucał iluzjonizm, 
a na jego miejsce stawiał konstrukcję, której zresztą nie 
wyobrażał sobie abstrakcyjnie, lecz realistycznie. Makieta 
do „Bolesława Smi:ałego" jest jego dowodem. Tym samym 
wszechwładnym prawom artystycznym poddawał ludzi 
i kostium, jak to widzimy z rysunków do „Legendy" i te
goż ,,Bolesława". Zasadniczej idei inscenizacji jako dzieła 

teatralnego podporządkowywał również aktorską interpre
tację, rozumiejąc że dla celów realizacji, zarówno całego 

dramatu polskiego jak i jego własnych dzieł, potrzebny 
jest inny, nowy styl gry, nie mający nic wspólnego z na
tur·alistycznym psychologizmem, zupełnie na miejscu np. 
w komediach Zapolskiej. Jednym słowem, widząc swój 
„teatr ogromny", widział go jako bliski greckiemu teatr 
monumentalny, będący całkowicie we władaniu dyscypliny 
al'tystycznej; widział go jako realizatora wizji scenicznej, 
której elementy określał w swych dPamatach. Dlatego Wys
piański, to pierwszy rzeczywisty i praktyczny twórca pol
skiego teatru monumentalnego, jego prawdziwy ojciec i za
łożyciel. Że stosunkowo niewiele udało się mu z tych swoich 
zamysłów scenicznych zrealizowl\Ć na scenie, to fatalność , 

która bardzo na teatrze polskim zaciążyła; dopiero bowiem 
w dwadzieścia lat póżniej przystąpiono do dalszej budowy 
tego, czego fundamenty położył Wyspiański. 
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T. S. ELIOT 

WYDRĄŻENI LU DZIE 
(fragmenty) 

My, wydrążeni Ludzie 

My, chochołotm Ludzie 

Razem się kol yszem11 

Głowy napełnia nam słoma 
Nie znaczy nic nasza mowa 
Kiedy do siebie szepczemy 
Cios nasz jak suchej trawy 
Przez którq wiatr dm.ie 

.Tak chroboi E cz1Lrzd łapu 

Na rozbitum szk/,c 
W sucl>rj na szej pi.wnicy 

1-\.sz taUu b z formu. ete nie be;; barwy 
Siła odjęta, gesty bez ruchll. 

„ • " 

Więc okrążajmy kak t us na.sz 
Kak t.us nas- kakt11 s nasz 

Więc okrqżajmy kaktus no~< :: 

O pintc j porl zinie rano. 

T'omi rlz11 id <: 
I r=ccz y1 ·istofr 
Pomiędzy zamio r 

I dokonanie 
Pa.da cień 

J1Lbow i m Tuum est Regn um 
Pomi{fdz y koncepcję 

I kreację 
Pomiędzy wzru szenie 
I odczucie 
Pada cień 

Przełożył Czesław Milosz 
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WIL.1M JlORZYC.1 

WESELE -
I MR. BABBITT 

Już to przyznać trzeba, że stoimy pod znakiem zaścianka , 
i to nie dlatego, że Polska jes t kulturalnie czymś zabitym 
de:>kami od świata, ale dlatego, że o wsz~'s.tkim, co się na 
tej ziemi narodziło wspaniałego i genialnego, myślimy jako 
o czymś , co jest zaśdankowego fo rmatu i do zaścianka się 

tylko nadaje. Przyrodzona nam megalomania narodowa 
„ dziwnie bo jakoś skromnieje, gdy przychodz-i mów.ić o tym, 

co u nas jes t naprawdę wielkiego i naprawdę na gólno ludz
ką mia.rę . Wtedy opuszcza nas poczucie ważnośc i i stajemy 
się cisi i potulni. Bo któż odważybby się u nas porównać np. 
Słowackiego z Shel!eym albo Norwida z Browningiem, nie oś
mies21ając się tym we własnych oczach? Nikt. A nikt dlatego, 
że„. nie znamy literatury polskiej, że wciąż uważamy .i<~ 

za coś , co zostało s tworzon e tylko ad usum naszych domo
w~'ch potrzeb i że zaspokojenie tych potrzeb „narodowych" 
wyczerpuje wszystko, co w nie.i jest zawarte. To sprawiło , 

ż e nie tak dawno byliśmy świadkami tego jak „Dziady" 
i „Sen Srebrny" i „Irydiona" próbowano złożyć do lamu5a 
jako dzieła kulturze polskiej i n a rodowi polsk iemu już wła
ś ciwie niepotrzebne, gdyż spełniły swe zadanie, urat ował» 

świadom ość narodu w dnia ch kata s trofy dziejowej i tera z 
winne ustąpić „nowej rzeczywistości" (tzw. nowa rzecz~·

wistoś ć nie jest bowiem b ynajmniej w ynalazkiem la t powo
jenn~·ch!) . Zapomniano o tym, a raczej nie wiedzian o i nie 
widziano, że wprawdzie d:ziieła te były oręże:n w walce 
o istnienie narodu, ale że niezależnie od tego były one czymś 
więcej jeszcze, że III część „Dlliadów", to nie jest co: w 
rodzaju genialnej „·ag.itki" narodowej, ale że jest to dzieło 

na miarę najwyższą, wyrażające myśli i uczucia całej ludz
kości ówczesnej, a postacią Konrada stworzył poeta jednego 
z r eprezentantów poetyckich tejże ludzkości , jak był nim 
Faust czy Manfred. Tego jednak zaśc iankowe oczy wyczytać 

z „Dziadów" nie potr.afily. Dla nich był to tylko manifes t 
walki z caratem , a ponieważ walka ta po upadku caratu 
stała s ię czymś nieaktualn ym, więc co rychlej zakwalifiko
wano „Dziady" do„. archiwum, jak przestarzały dokument, 
nic więcej. Że się to nie udało, to inna rzecz, ale w całym 
blasku zademonstrowano ów zaściankowy sposób patrzenia 
na duchową wielkoś ć naszej poezji , nie dos trzegając , że 
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THE TRE „ A HT ET ACTION " PARYŻ a. XI. tn ~;i 

sprawa istnienia narodu, aczkolwiek spiritus movens po
wstania tych dzieł, nie wyczerpała ich zawartości, i Ż;! sprawa 
ta stanowiła tylko medium, przez które wyrażały się zagad
nienia i treści o zasięgu ponadnarodowym i ogólnoludzkim. 

Od tego zaściankowego sposobu widzenia ucierpiało w 
niemałej mierze i „Wesele". I to niemal od dni swego po
wstania. Już Józef Kotarbiński, który jako dyrektor teatru 
krakowskiego wprowadził „Wesele" na deski tej sceny, pisal 
iż jest to właściwie si.;tuka „galicyjska", gdyż daje poetycki 
przekrój społeczel'lstwa ówczesnej galicji, i to „zachodniej", 
ale już nie s.połeczeńs,twa polskJiego w b. Królestwrie, gdzie 
„wielkie ideały na dnie dusz szlachetnych tkwiły", i surowa 
krytyka, zawaPta w „Weselu", nie była przeto aktualna. 
Było to ujęcie „Wesela" o krok zaledwie oddalone od tego, 
jakie w pewnych kołach popularne było wówczas w Krako
wie, gdzie „Wesele" uważano nawet 111ie za dramat „gali
cyjski", ale po prostu za skandal towarzyskli, za nieprzy
stojną satyrę na przyjaciół i znajomych poety, mających 

pełne prawo obrazić się za <taki nietakt jak „umieszczenie" 
ich w dramacie. Wiadomo przecież, że Wyspiański, pisząc 

„Wesele", swe dramatis personae nie określał pierwotnie 
tak, jak to uczynił dla sceny i w wydaniu książkowym, np. 
Poeta lub Dziennikarz, ale po prostu nazwiskami czy imio
nami tych, którzy mu służyli za pierwowzór. Niejaka wię 
podstawa do u żania „Wesela" za „skandal towarzyski" 
niewątpliwie była. Ale to właśnie doprowadza do absurdu 
widzenie w „Weselu" tylko odbicia jakiejś społecznej rzecz'
wistości, choć niewątp1iwie rzeczywistość taka, i to bardzo 
konkretna, istniała. Z biegiem czasu i historii ten towa
rzysko-galicyjsko-zaściankowy sposób patrzenia na „Wesele" 
uległ pewnej przemianie. Po r. 1918, a nawet wcześniej za
częto sąd:z.ić, że przestało być ono aktualnym dlatego, iż nie 
ma już miejsca na „taniec chochołowy", bo przecież mam y 
już niepodległość itd. i jak pisał Rabski, „dnieje" . A jednak, 
n1imo tych ciągłych zapewniei1 różnych luminarzy krytyki, 
że „Wesele" przestało być aktualnym, ilekroć pojawiało się 

ono na sceruie, przyciągało do teatru tłumy \Vidzów. Byli 
krytycy, którzy to nieustające a zagadkowe dla nich powo
dzenie „Wesela" przypisywali jego walorom artystycznym. 
Ale pierwszy lepszy widz „Wesela" powiedziałby .im, iż by
najmniej nie dla „ walorów artystycznych" poszedł do teatru, 
by ujrzeć to dzieło, ale dla jakichś innych, trudnych do 
sformułowania powodów, kitóre sprawiły, że nie patrzał na 
„Wesele" tylk·o jako na dzieło artyzmu, albo jak na doku
ment minionych czasów, ale jako na utwór, który poruszał 
w nim coś, sam nie wie, co. Bo niewątpliwie z „Weselem" 
jest jak z „Dziadami". Walka z caratem należy do przeszło
śc i, jak do przeszłości należy krakowski świadek, z Rydlem 
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i Tetma jerem, ale sprawa „Wesela" nie należy do przeszłości. 
Ona żyje i ona to ściąga nieustannie tysiące widzów. 
Oczywiście, sprawa ta nie sprowadzałaby co wieczór tłu-

1.nów, gdyby jej wehikułem nie był artyzm Wy~piańskiego_ 
Ale artyzm Racine'a jest również wielki, a dziś spożywają 

go głównie smakosze. Dla s amego artyzmu niechodzą tłumy 
do teatru. Chodzą dlatego, tylko i jedynie niemal dlatego, 
iż i.:słyszeć tam mogą „co się w duszy komu gra" i oto sta
jemy przed pytaniem: jaką melodię wyzwala w widzu „We
sele", że jes t on tak wierny? Innymi słowami, jaka to jest 
sprawa, o którą wciąż widocznie jeszcze chodzi? 

Wszyscy żyjemy w większej lub mniejszej mierze pod hy
pnozą tego, że „Wesele" odbywa się w prostej chacie chłop
skie.i, i dlatego wciąż jeszcze skłonnErny widzieć w sprawie 
,,'Wesela" s p rawę tylko tej realności społecznej, h.1:órą w cha
cie tej ukazuje poeta, a co najwyżej Polski. W istocie jednak, 

•.nówiąc zmienionymi słowami Wyspiańskiego „dramat poza 
tą chatę polatuje". W czym bowiem mieści się los itragicz
nych lud zi, których zawarła w sobie ta „chata rozśpiewana"? 
Nie w czym innym, jak w tym, że wszytkie owe dramatis 
personae, jakie się tu zeszły , są ofiarami czy przedstawicie
lami wegetatywnego planu bytowania. „Wist, partyjka, ko
lacyjka", mówi Dziennikarz, „żeby mi tam było cicho, spo
Jrn jnie", mówi Pan Mrody, „swoje trocha, dobre i to", mówi 
Czepiec, to wszystko piosenki na tę samą nutę, które w 
gruncie rzeczy jest nutą ws zytkich, i Poety, i Gospodarza, 
całego te ~o świata „Wesela". Wszyscy oni aż po Kliminę 
i Kubę, pr gną jak Dzienikarz : „byle polska wieś spokojna". 
Niech się świat tam w jakichś Chinach pali, niech zapada 
zi er.n ia i walą niebiosa, byle tu było cicho i spokojnie jak 
pragnie P an Młody. Nawet chłopski wigor i „bijacki" pół
wariackich animuszów są organem tej omnipotentnej wege
tatywności, której odmian jest bez liku, tyle niemal co ludz·i. 
Jedni chcieliby się z tego bagienka wegetatywności wyrwać, 
ale brak im sił, inni żyją zmyśleniem, trzeci grzęmą w nim 
z luboś CJią, ale ws zyscy oni są mniej lub więcej świadomymi 
jej niewolnikami. To jest ich wiara i filozofia: kurdesz nad 
kurdeszami! I pod rozlewną melodię wegetatywności, rzec 
by można, egzystencjonaLizmu, „tańczy cała szopka" swój 
taniec chochołowy. Gdy jednak z ciemnej widowni patrzymy 
na ten pląs upiorny, nagle nachodz,i nas myśl, że patrzymy 
nie na scenę, ale - wzwierciadło. To my sami tańczymy 
tam, w tej chacie rozśpiewanej. Poznaj emy w nich wszys tkich 
siebie. I ten Dziennikarz bez kręgosłupa moralnego, i ten 
estetyzuj ący Pan Młody, 1i ten bezs.ilnie rozmarzony Poeta, 
i te temperamenty „półwariackich animu·szów" i ten Dziad 
o z łym sumieniu , te panienki, wsz:-.-stko to wciąż jeszcze my. 
Tańczymy, i w iąż jakby czekamy gł osu Złotego Rogu. Py-
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tają dlaczego „Wesele" jest \vciąż ak,tualne? Oto dlaczego: 
Wciąż jeszcze zawodzą skrzypki Chochoła wciąż jeszcze 
milczy Złoty Róg. 

Czy jednak tylko my zaklęc·i jesteśmy w ten taniec? Czy 
ta wegetatywność , która w rozumieniu poety była główną 
przyczyną nieobecności Polski w życ·iu narodów, jest szcze
gólną przywarą Polaków? Znakomity pisarz amerykańsk,i, 

Sinclair Lewis, \Vsławił się pierwszą swą powieścią, której 
bohaterem jest przeciętny businessman amerykański, mr. 
Babbitt, wzorowy przedstawiciel wegetatywnego ,,odczuwa
nia świata" zaoceanicznego wzoru. Mr Babbitt mógłby się 

znaleźć w bronowickiej chacie i może wcale by się tam nie 
poczuł obco. Tak samo jego szanowna małżonka, i córeczka, 
i synek, i wszyscy niemal znajomi, gdyż tam, na drugiej pół
kuli odbywają oni ten sam taniec chochołowy, tak sarno 
u śpieni, może także tęskniąc do wezwania jakiegoś Wernyho
ry (amerykańskiego) , tak samo wyczekując głosu Złotego 

Rogu. Czyż więc to nie nasze złudzenie, że tylko w tej chacie 
bronowickiej odbywa się ów upiorny pląs? Odbywa się on 
i gdz,ie indziej, i w Polsce, i poza Polską, i w Paryżu, i w 
Chicago, i w Buenos Ayres, wszędzie, gdzie głównym arty
kułem wiary są słowa Dziennikarza: byle polska wieś spo
kojna. I dlatego owa chata podkrakowsk,a, to nie jest chata: 
to jest cały świat, a pi-zynajmniej cały świat, tzw. zachod
niej kultury , któr a ugrzęzła w wegetatywności, w wygodzie 
i spokoju, w pragnieniu ciszy i prawa do sielankowej śmier
ci, śmierci Babbittów. Ta chata, to „arka w powodzi", jak 
mówi Rachel, arka, do której zabrano, jak do biblijnej, 
z każdego gatunku po parze, i oto widzimy ich wszyst
kich pogrążonych w sennym tańcu, pod nutę Chochoła, 

który jes't - bogiem t ego globu . Nie ma miasta ni 
wsi w Europie, Armeryce, Australii, gdzie by nie rozbrz1nie
wała chochołowa melodia. To jest melodia globalna. I dla
tego „Wesele" jest dramatem globalnym. Jest dramatem 
o braku tego pierwias,tka odkupującego, który zawarty jest 
w obecności Złotego Rogu. 

I t en to dramat wszchświatowy odbywa się w prostej 
chacie podkrakowskiej. I odbywać się może, gdyż według 

s tarej formuły mag.iczne; , „co na górze, to na dole". Czym 
jest makrokosmos, świat, glob, ty m jest mikrokosmos, .owa 
„chata rozś piewana" piosenką Chochola, gdzie obowiązuje 

ten sam układ wewnętrzny, co n a „wielkim świecie", jak 
układ wewnętrzny atomu ob0wiązuje w systemach słonecz
n y ch. Nieświadomym wydać się może, że ukazania dramatu 
~ wiata trzeba kulis jak świat ogromnych. Ale okazuje s ię, 

i to nie po raz pierwszy, że jest inaczej, że całą „fatalność 
dziejową" globu można zamknąć, jak mówi Hamlet, „w łu
pinie o rzecha", tylko trzeba ją umieć zamknąć, tak jak 



uczynił to Wyspiański, w arce swej chaty, ukazując całą 

ludzkość, tkniętą bezwładem wegetatywności. 

Gdyby Wyspiański żył, może powiedziałby, że nie śniło mu 
się pisać dramatu „globalnego". Nie chodzi jednak o to, co 
się nie śniło, czy śniło, ale co zrobił. Być nawet może, pisząc 
„Wesele", pisał świadomie dzieło o posmaku „skandalu to
warzyskiego", jak mniemał ... Rydel. Ale z, chwilą, gdy dzieło 
oderwie się od twórcy, żyje ono już własnym, niezależnym 

od zamysłów autora, życiem. Jak powiada Norwid, każde 
dzieło składa się z tego, czym stworzone zostało, i z tego, co 
na nim narosło. Jeśli tak, to na „Weselu" narosło niezmier
nie wiele. Narósł globalny dramat wiary, gdyż w osta
tniej instancji „Wesele" jes·t dramatem wiary, dramatem 
o nieobecności Złotego Rogu, którego nie zastąpi żaden „kult 
życia", będący właściwie niczym innym, jak nieświadomym 
siebie kuLtem wegetacji. 

Nam przysłania „Wesele" ów „strój ukąpany tęczą", owa 
swojskość, która czyni je nam zbyt bliskim. Obcym przy_ 
słania je ten sam tęczowy polonez kształtów, który znów 
czyni je im zbyt dalekim. Nie tak to łatwo wejść obcym do 
bronowickiej chaty i poczuć s-ię tam sobą, jak znów nie tak 
łatwo wyjść z tej chaty i poczuć się na scenie świata. I może 
nawet tego nie po trzeba bo, jak powiedziano, ta chata jest 
globem, ten glob jest chatą. Ale trzeba i należy zrozumieć, 

iż sprawa „Wesela" jest sprawą na światową miarę, i że w 
dziele tym raz jeszcze Polska dała odpowiedź na coś, co dziś 
jest pytaniem całego rodu ludzkiego. 
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Z publikacji KAZIMIERZA WYKI O „WESELU" 

Legendę „Wesela'', jeszcze dzisiej w świadomości literac
kiej przynależną integralnie do jego tekstu, należy od niego 
stanowczo i bezwględnie odłączyć. Bez niej pozostawione, 
„\Vesele" zda na pewno egzamin swojej żywotności, posiada 
bowiem jej gwarancję we własnym tekście, ułomnym w par
tiach uważanych za znakomite, znakom»tym w partiach 

mniej wychwalanych. 

Legenda i prawda „wesela' ' 

Wspólna jest mianowicie świadomość, że codzienne życie 
tych ludzi, ich troski, czyny i związki wzajemne, to - wielki 
świat pozorów. Rzeczy.wistość jest w „Weselu" pozorem nie
godnym tego, żeby trwał. A przecież pozorem, który w o~łę
dnvm tańcu końcowym ogarnie wszystkich i z grzęzawiska 
po~orów nikomu nie pozwoli wyrwać stopy. 

Wejdźmy pomiędzy weselników ujętych w czar 
chochołowej muzyki, zapatrzonych w okna, przez 
które nikt się nie pojawi - póki oni sami nie oderwą 
nóg z bagniska pozorów, szeroko nie otworzą drzwi. 

„ VVesel e" wc ią ż .:1klu c1lne 
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I catil u wagH osób, które przez t<' izb •-scenę przcjd<t. 
zwrócona jest tam, ciągłe tam: zasłuchani, zapatrzeni 
ustawicznie w ten tan, na polską nutQ... wirując~ 
<lookoła, w półświetle kuchennej lampy, taniec kolo
rów, krasych wst.iżck, pawi ·h piór, ki ·rcz~j. lwrwny('li 
k.iftanów i kabatów, nasza dzisiejsza wiejska Polska 

Hzecz dzieje siq w roku tysiąc dziewięćsetnym 
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