
EWA MIODOŃSKA-BROOKES

„DOBRZE ZROBIONA” SZTUKA ZŁEGO PISARZA

Niepoważny, w gruncie rzeczy, tytuł próbuje zwrócić uwagę na dwa rodza
je stereotypowego trybu myślenia o Weselu i twórczości Wyspiańskiego. Pierwszy 
z tych stereotypów ujawniał się przede wszystkim we wczesnej fazie recepcji arcy- 
dramatu, drugi zaś, jako uogólniający sąd zrazu formułowany przez konserwatyw
nych krytyków epoki, przybiera na sile w czasach współczesnych. Zbitka pojęć ze
stawionych przeze mnie przypomina wzorzec formalny, którego długotrwałe ciąże
nie estetyczne pozwalało krytykom oceniającym Wesele stwierdzać brak dramatur
gicznego zmysłu konstrukcyjnego i upodobanie autora do dziwactwa; z drugiej 
strony przywołuję powtarzane, czasem dość kategorycznie, przekonanie o niedo
statkach talentu i sprawności pisarskiej (zwłaszcza językowej) Wyspiańskiego, któ
re to braki rodzą utwory kalekie, pogmatwane, nieznośnie przegadane i koturnowe.

Przypominając etykietki przyklejane Wyspiańskiemu, chciałabym podjąć 
kolejną próbę powrotu do samego tekstu dramatycznego i niektórych najbliższych 
mu kontekstów kulturowych. Jako punkt wyjścia proponuję trzy spośród wielu 
głosów towarzyszących prapremierze Wesela w krakowskim Teatrze Miejskim; 
wszystkie trzy należą do przedstawicieli tego samego, w przybliżeniu, pokolenia1.

1 K. Przerwa-Tetmajer - ur. 12 II 1865 roku; R. Starzewski - ur. 8 VIII 1879 roku; A. Neuwert-Nowaczyński - ur. 

9 I 1876 roku
2 R. Starzewski, „ Wesele" Wyspiańskiego,„Cos” 1901, nr65-67 (19-21 III), nr 69 (23 III), nr 70 (26 III).

3 Tamże, nr 65.

Pierwszy z nich stanowi obszerna recenzja-studium Rudolfa Starzewskie- 
go2, z której najczęściej przypomina się słynny fragment o „weselu trwającym 
przeszło wiek”, zamknięty konkluzją: „To stuletnie wesele jest ideowym jądrem, 
właściwą miazgą poetycznej osnowy dramatu Wyspiańskiego”; pomija się zaś spo
sób, w jaki krytyk relacjonuje rozwinięcie problematyki w sztuce, tworzy swoisty 
model „sprawozdania z dzieła”. Wątkiem głównym wywodu recenzenta jest próba 
uchwycenia relacji między wnikliwie scharakteryzowanym ensemblem żywych 
i konkretnych osób a właściwymi „aktorami dramatu, którymi są „dobywające się 
z dusz dziwne głosy i echa [...] wirujące nierozdzielnie, a nieuchwytne 
i rozpryśnięte (podkr, moje E.M.B.) wszystkie te atomy duchowe, które w móz
gi i serca kładzie od stu lat wieszczów poezja i patriotycznego rozumu wysiłek”3. 
Relacja ta, zdaniem Starzewskiego, odsłania dwojaki rodzaj sprzeczności: we
wnętrznej, immanentnej dramatowi oraz sprzeczności w wyznaczanych przez dzie
ło regułach odbioru: podporządkowanie zmysłowemu wrażeniu i sugestyjności fra
zy poetyckiej przeciw przymusowi natężenia inteligencji, wysiłku rozumienia. 
Potężne odczucie jedności dzieła zdaje się Starzewski wiązać ze stwierdzeniem, iż
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streszcza ono wszystkie charakterystyczne znamiona twórczości Wyspiańskiego. 
Tak więc kryterium jedności sytuuje on w podmiotowej płaszczyźnie utworu. 
Twórczość ta płynie „z niezmiernie natężonej inteligencji krytycznej i z ogromnie 
czynnej, samodzielnej, nerwowej fantazji [...]. Każde dzieło Wyspiańskiego po
wstaje jak te różnobarwne, poskręcane, lśniące kielichy i kwiaty, jakie na Murano 
biegłe dłonie rzeźbią i modelują ostrzem dłuta w płynnym szkle, wśród iskier, 
w blasku rozpalonego ogniska. Poezja Wyspiańskiego podobnie ma w sobie zasty
gły żar, a zarazem jakby szklisty, zimny połysk krytycznej, obiektywnej inteligen
cji”4·

* Tamże, nr 70.

5 A. Neuwert-Nowaczyński, Dramat polski XIX wieku, „Ateneum" 1900, t. 3, s. 1-30.

6 A. Neuwert-Nowaczyński, „ Wesele". Dramat w trzech aktach Stanisława Wyspiańskiego, „Słowo Polskie" 

1901, nr 135.
7 K. Przerwa-Tetmajer, Wielki poeta, „Tygodnik Ilustrowany" 1901, nr 43, 47, 49-51.

Drugi głos wyszedł spod pióra Adolfa Nowaczyńskiego na krótko przed 
pojawieniem się Wesela i zaraz po prapremierze. W trzecim numerze „Ateneum” 
z roku 1900 (listopad) Nowaczyński opublikował spore, wnikliwe studium poświę
cone dramatowi polskiemu XIX wieku, uwzględniając w nim „przedweselny” do
robek dramatopisarki Wyspiańskiego. W sposób sobie właściwy sformułował do
bitnie tezę: „życie otaczające współczesne nie dawało mu nic, gdyż chwil współ
czesnych nie odczuwał i nie słyszał. Patrzy przez mgłę na życie współczesne, ale 
choć je widzi, nie widzi w nim tchnienia, nawet poezji ani barw, które by go ośle
piły, ani czynów które by go wprawiły w zdumienie, ani ludzi, których by sobie 
mógł upodobać jako przedmiot artystyczny”5. Jego recenzję z prapremiery Wesela, 
opublikowaną w „Słowie Polskim”, ze względu na tonację emocjonalną i styl wy
powiedzi, można też postrzegać jako rozwinięcie wołania Dziennikarza ze sceny 
7 aktu II o krzyk: „co by był nasz, z tego pokolenia”. Autor recenzji wyrzuca z sie
bie traumę przeżycia „czyśćcowego widowiska”, w jakie Wyspiański pchnął wi
dzów, przeżycia wstydu rozpoznania duszy pokolenia, z której poeta „zdarł brudną 
szmatę [...] i ukazał się zatęchły - śmierdzący, zrobaczały trup”, wreszcie przeży
cia rozpaczy „kiedy się pomyśli, że tak wnet będzie, że ta zuchwała wróżba tego 
zuchwałego poety spełni się do joty, kto wie w jak bliskiej przyszłości”6.

Opinię rysującą się w tekstach Nowaczyńskiego, w nieco zmodyfikowa
nym ujęciu można odnaleźć także w popremierowej publikacji Kazimierza Przer- 
wy-Tetmajera; mówi on: „Nie można było przeczuć, że ten człowiek obrócony 
twarzą ku przeszłości, albo obcy powszechnemu, ogólnemu tętnu serca w swoim 
społeczeństwie, potrafi nagle odezwać się głosem, który od dołu do góry, ludzi 
wykształconych i ludzi niewykształconych porwie, wstrzęśnie, przejmie, wzruszy 
i - ujarzmi...”7. Podkreśla więc Tetmajer moment całkowitego zaskoczenia fak
tem, iż artysta, którego postrzegano jako człowieka odwróconego plecami, oczyma 
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i duszą od współczesności, spoglądającego w całkiem inne światy i inny czas, oka
zał się kimś tak wnikliwie wsłuchanym w to, co go otacza.

Można by powiedzieć tak: u początków rozumienia Wesela legło doświad
czenie i zjawisko wyobcowania. W pierwszym rzędzie wyobcowania twórcy we
wnątrz żywej zbiorowości, która ku swemu zaskoczeniu rozpoznała samą siebie 
w nowym jego dziele8. Może więc doświadczenie wyobcowania jest tą płaszczy
zną, która głęboko łączy twórcę, dzieło i odbiorców, która stanowi podwalinę jed
ności dzieła, mimo dostrzeganych w nim sprzeczności, pozornego rozchwiania 
i nadmiernej różnorodności, fragmentaryczności ujęć świata przedstawionego. Ma
terię dialogiczną Wesela stanowi wszak przede wszystkim struktura konwersacji, 
rozmowy wykorzystującej całą skalę możliwości, od sztuki konwersacji począw
szy po intymną rozmowę z elementami medytacji. Rama sytuacyjna i paradyg
mat struktury wypowiedzi dramatycznych zarysowuje więc doświadczenie współ- 
obecności nastawionej na budowanie międzyludzkiego kontaktu, na wyrażanie 
naturalnej dla człowieka potrzeby bycia z innymi, na przeżywanie czasu wstrzy
manego, stanowiącego jakby antrakt pomiędzy innymi momentami egzystencji wy- 
syconymi wyrazistą celowością i pragmatyzmem9.

o
Idzie tu oczywiście o taki rodzaj rozpoznania, który omija czysto anegdotyczne, plotkarskie, oparte na zaktuali

zowanym kluczu personalnym rozumienie Wesela.
9 Zob. F. Jaques, Trois strategies interactionelles: conversation, négociation, dialogue, [w:] Echanges sur la 

conversation, Paris 1988; H. Markiewicz, Morfologia dialogu, [w:] Wymiary dzieła literackiego. Warszawa 
1984; J. Rokoszowa, Język, czas, milczenie, Kraków 1999; J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990, zwl. 
rozdz. 4; Przestrzeń obcowania z drugim.

O szopkowej kompozycji scen i dialogów Wesela krytycy pisali od prapremiery dramatu; rzadziej, lub wcale, 
zwracali uwagę na głęboką strukturę, sensy i sposób operowania kategorią kadru, fragmentu jako sposobów su- 
biektywizowania i wartościowania świata przedstawionego, zob. E. Miodońska-Brookes, .....a cóż to za
śmieć? Czy tylko śmieć?, [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej. Kraków 
2001, s. 137-152.

Realizacja podmiotowej współobecności otwiera rozległą gamę stopnio
wania bliskości i oddalenia osób rozmawiających, prawdziwości lub pozorności 
osobowego obcowania, utwierdzania tożsamości ,ja wychylonego ku innemu ,ja”, 
lub petryfikacji etykiety, maski jako ludzkiej podmiotowości, odciętej od szansy 
porozumienia z drugim, opresywnym „ty”. Sam sposób bycia w owym zawieszo
nym czasie konwersacji zakłada wobec przedmiotu rozmowy otwartą strukturę te
matyczną, w znacznym stopniu nieprzewidywalną (kwestia spontaniczności, ukry
tej celowości, przymusu „zapełniania” czasu), rozwijającą się w całość niekoniecz
nie spoistą, raczej luźną, niekiedy dygresyjną, przebiegającą w zmiennym rytmie 
intensywności lub zanikania aktów mowy. Ta z natury rzeczy rozlewna czy nawet 
amorficzna struktura mowy została w Weselu zorganizowana formalnym rygorem 
epizodyczności właściwej szopce, gwałtownych, wydaje się niemal mechanicznych 
cięć, budujących sekwencje migawek, obrazeczków, fragmentarycznych „uchwy
tów świata”10.
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W ujęciu Wyspiańskiego goście weselni od początku dramatu albo lekce
ważą drugiego, jakby wypowiadając przede wszystkim siebie wobec partnera, albo 
reagując na jego obecność, wysłuchują z niej pojedyncze słowa, hasła, motywy, 
które obracają i deformują w swej myśli. Sądzę, że nie przypadkowo inicjalny dia
log dramatu Wyspiańskiego ujawnia dobitnie, by nie powiedzieć egzemplarycznie, 
całkowitą oddzielność osób, nie tylko ich skali mentalnej i towarzysko-społecznej, 
ale przynosi ostentacyjny gest odrzucenia, zdławienia w zalążku możliwości 
współbycia i zrozumienia. Dialog Dziennikarza z Czepcem o niemożliwości roz
mowy w jej znaczeniu istotowym, głębokim - jako podmiotowego spotkania, roz
poczyna korowód takich właśnie niemożliwych, niespełnionych rozmów-spotkań, 
których ważnym zadaniem jest sondowanie rozmiarów i głębokości wyobcowania, 
oddzielności osób. Dotyczy to oczywiście nie tylko wyrazistych rozsunięć środo
wiska miasta i wsi, inteligencji i chłopstwa, artystów i zwykłych zjadaczy chleba; 
wewnątrz tych grup, w podobnym trybie ucieczki od rozmowy lub otwartej odmo
wy udziału w niej, powtarza się gest przekreślenia „ty”, odrzucenia go jako natręta, 
uciszenia jego głosu. Wyzierająca ze wszystkiego monologiczność w kostiumie 
„rozlewności towarzyskiej”, rozgadania i śpiewności lub w kostiumie momentalnie 
wygasającej sprzeczki, awantury, ukazuje dojmujące odsunięcie człowieka od czło
wieka, zamyka drogę prawdziwego, głębokiego kontaktu. Rozmowy przelewają się 
więc w ów dostrzeżony i odczuty przez Starzewskiego wir „atomów duchowych” - 
„nierozdzielnych, a nieuchwytnych i rozpryśniętych”.

Szczególną odmianę unieważnień głębokiego sensu rozmowy-spotkania 
przynosi zresztą akt II, a ściślej sekwencja scen - przerywników i łączników zara
zem - pomiędzy dialogami Dziennikarza, Poety, Pana Młodego ze stającymi przy 
nich „osobami dramatu”11. Dominują w tej sekwencji: ton niedowierzania, ironii, 
gest zniecierpliwienia, „odesłania rozmówcy do diabła”, pozostawienia w próżni 
wyciągniętej ręki, jako znaki oddalenia od siebie ludzi. Sens tych króciutkich scen 
tylko pozornie wyczerpuje dramaturgiczna konwencja łącznika i zapowiedzi na
stępnego epizodu o szczególnej wadze semantycznej, jak skłonni byli uważać kry
tycy i widzowie Wesela; w istocie kondensują one efekt rozmijania się ludzi, roz
pryśnięcia „atomów duchowych”. Ponadto ich ton zyskuje dopełnienie i wariacyjne 
przetworzenie w sekwencji dialogów z postaciami nadrealnymi.

1 S. Wyspiański, Wesele, [w:] Dzieła zebrane, red. L. Płoszewski, t. 4, Kraków 1958, sceny: 8, 10. 14 aktu

II. Wszystkie cytaty z Wesela z tegoż wydania, w nawiasie obok cytatu cyfra rzymska oznacza akt, arabska numer 
wiersza.

Wszak w łańcuchu konfrontacji osób i „osób dramatu” dominantę stanowi 
zestawienie biegnących obok siebie ciągów wyznań, deklaracji, skarg, autoanaliz, 
retorycznych gestów, z których wyziera poczucie obcości, strach, odraza do upo
staciowanych idei dziejowych czy wyemanowanych w ludzki kształt obsesji we
wnętrznych. Słowem, rozwija się obraz wykorzenienia z czasu dziejowego, i wy
korzenienia z siebie tu i teraz. Wydaje się więc, iż dokonany przez dramaturga wy
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bór możliwości tkwiących w paradygmacie mowy konwersacyjne] jest funkcjonal
nym spoiwem całego utworu; obejmuje zarówno wątek realnej sytuacji towarzy
skiej, wątek konfrontacji ludzi z „osobami dramatu”, jak i niezwykle ważny wątek 
snucia pomysłów poetyckich i „spowiedzi” weselników. Ujawniana przez tę domi
nantę i zasadę kompozycyjną osobność każdego i każdej, kalejdoskopowe rozbicie 
na „obrazeczki”, „portrety”, „sceny narodowe” i scenki rodzajowe całej rzeczywi
stości bronowickiej chaty-dworu, zawiesza jako czystą potencjalność, niepewną 
przyszłość, niejasne jutro wybrzmienie „krzyku, co by był nasz, z naszego pokole
nia”, buduje znak zapytania nad niesamowitym tańcem skupionej wreszcie groma
dy, której przygrywa szyderczy Chochoł.

Użyta przeze mnie w tytule aluzja do skonwencjonalizowanego wzorca 
estetycznej strategii dramatopisarskiej12 podkreślającego: sceniczność gatunku; jas
ność, logiczność, czytelność motywacji i przebiegu konfliktu czy po prostu intrygi 
dramatycznej; ekonomię w różnicowaniu i hierarchizowaniu epizodów; w dążeniu 
do podporządkowania utworu regule spoistości - pozwala wrócić do refleksji nad 
konstrukcją Wesela z innego jeszcze punktu widzenia. Da się więc pomyśleć, iż li
teralnie rozumiana sytuacja, która stanowi zasadniczą materię życiową utworu 
Wyspiańskiego nie jest diametralnie odległa od, na przykład, pozostającej w stałym 
repertuarze teatru krakowskiego, komedii Michała Bałuckiego Dom otwarty'3, 
w której bal karnawałowy, jour fixe, „tańcujące” spotkanie towarzyskie stanowi 
centralny motyw dramatu. Różnicę istotną w Weselu wyznacza motywacja towa
rzyskiej zabawy, na którą składają się: jedzenie i picie, tańce i rozmowy. To ślub; 
wydarzenie zasadniczo prywatno-rodzinne, a przekształcone w towarzyską cele
brację, które zazwyczaj poprzedza, uzasadnia zabawę, a nie ma być jej, często za
kamuflowanym, celem. Sztuka Bałuckiego zawiera scenę wykładającą coś w ro
dzaju ideowej teorii tańcującej zabawy towarzyskiej. To humorystyczny dialog po
między specjalistą od prowadzenia i organizowania karnawałowych zabaw pry
watnych, panem Fikalskim, a przedstawicielami rodziny, która pragnie mieć taki 
„wieczór tańcujący” w swoim domu. W dialogu tym pan Fikalski prezentuje po
gląd, iż taniec jest wielką rzeczą, społecznym posłannictwem, ponieważ to właśnie 
w tańcu i przy tańcu dokonuje się zbliżenie ludzi ku sobie. Taniec służy zarówno 
zapoznawaniu się młodych i kojarzeniu małżeństw, jak spotkaniu postaw, poglą
dów, wymianie i tworzeniu opinii; słowem, taniec ma funkcję jednoczącą grupy, 
towarzystwa, społeczności14. Komiczna emfaza wykładu pana Fikalskiego zyska 

12 Zob. E. Udalska, „Piece bien fait": termin, formula, miejsce w poetykach XIX wieku, [w:] Dramat i teatr po
zytywistyczny, red. D. Ratajczakowa, Wrocław 1991.
13 Zob. J. Michalik. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915, Kraków 1985, t. 5, vol. 2, s. 33.46 i inne.

14 M. Bałucki, Dom otwarty, akt I, sc. 4; Tyrada Fikalskiego oraz jego zapowiedź wygłoszenia publicznych od

czytów na temat tańców jest oczywiście parodią pseudonaukowego stylu myślenia i interpretowania naturalnych 
ludzkich czynności; kontrapunkt dla napuszonego znawstwa stanowią wypowiedzi Telesfora, przez śmiech 
i irytację przywracające właściwą proporcję rzeczy.
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przedłużenie w paśmie kłopotów, przykrości, gaf, kompromitacji, niestosowności 
zachowań, pokracznieniu spotkania i samego tańca.

W Weselu taniec jako naturalny, konieczny i ważny składnik towarzyskiej 
sytuacji został ujęty w kilka wyraziście rysujących się płaszczyzn konstrukcyjnych, 
zarazem wyodrębnionych i mocno ze sobą powiązanych formalnie i znaczeniowo. 
Wzorcem wyodrębnienia jest chyba forma korowodu, szeregu sunącego lub pędzą
cego w różnych rytmach i tempach - oraz forma „kręcenia się w kółeczko”. Te 
dwa modele zaś modyfikuje dodatkowo obraz tłumu, ścisku, stłoczonej masy i ob
raz par wyodrębniających się ruchem, gestem, tonem. Pierwszy z tych modeli, jako 
sytuacja dramatyczna i sceniczna zarazem, konkretyzuje się raczej niedosłownie, 
aluzyjnie, bardziej jako ślad czy przetworzenie, a zarazem jako temat wypowiedzi. 
Związany jest z przestrzenią scenicznie uobecnionej izby, w której spotykają się ci, 
co wysunęli się z wiru, z ramion partnera czy partnerki, by chwilę odpocząć, po
myśleć, po prostu jakby odsunąć się od natrętnego rytmu, dźwięku, światła, tło
ku15.

15 Zob. R. Starzewski, tamże, nr65.

16 Zob. Didaskalia poprzedzające akt I Wesela, od słów:..... cala uwaga osób [...]”; przykładowo sc. 3, 14 aktu I:

sc. 4, 8, 15, 20 aktu II; sc. 7, 8, 16 aktu III. Dodatkowo kwestię tę oświetla językowa strategia w użyciu zwrotów: 
iść ku muzyce, iść w kółeczko.
17 S. Wyspiański, Wesele..., Dodatek krytyczny, s. 249-253.

Drugi model - istnieje przede wszystkim jako dźwiękowy, akustyczny, 
rytmiczny akompaniament obrazu scenicznego, a zarazem znak siły przyciągania 
wyodrębnionej i nieskonkretyzowanej scenicznie przestrzeni16; także jako temat 
wypowiedzi, przedmiot obserwacji lub samoobserwacji osób niosących w swoim 
ciele i emocjonalnym rozwibrowaniu uczestnictwo w kolistym wirze tańca wesel
nego.

W pierwotnym tekście Wesela Wyspiański wprowadził epizod rozmowy 
Ojca z Haneczką, który w ostatecznej wersji dramatu wyeliminował17. Jak można 
przypuścić, skreślił ten fragment, bo na scenie mógłby zostać odczytany wąsko, 
wyłącznie jako prosty komentarz dosłownego wymiaru zdarzeń czy sytuacji uloko
wanych w izbie przytanecznej, a - być może - osłabiłby też ów efekt wyobcowa
nia. Rozmowa dotyczy dwóch tańców właśnie; toczy się pomiędzy młodziutką 
dziewczyną, zachwyconą atmosferą weselnej fety, z zapałem i ogniem uczestniczą
cą w wirze stłoczonych taneczników, na chwilę oddaloną od sugestywnego rytmu, 
melodii, szumu i blasku izby tanecznej, a starym człowiekiem, już przede wszyst
kim obserwatorem ludzi i życia. Temat szczegółowy i wyraźnie zaktualizowany 
w ramach akcji dramatu, zyskuje w tej rozmowie status ważnej metafory dzięki 
prostemu zabiegowi doboru rozmówców. Doświadczenie i pamięć długiego życia 
Ojca aktualną sytuację wpisują w ciąg analogii, powtórzeń, czyniąc z obrazu tańca 
i taneczników model i wyraz ich życia powierzany, czy tylko zwierzany młodziut
kiej słuchaczce otwierającej dopiero księgę własnej pamięci. Dla mówiącego stare
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go człowieka patrzenie na łańcuch obrazów weselnych tańców staje się także drogą 
osobistego poznania czy też rozpoznawania, przybliżania się do niejasnej, tajemni
czej prawdy; mówi Ojciec do Haneczki i do siebie zarazem: ,ja [...] to coraz lepiej 
widzę,/ co tu było dawno, dawno; com ani nie wiedział wprzódy,/ to na starość mi 
to jawno”18.

18 Tamże, s. 252.

19 Tamże, s. 253.

Ten komentarz do dawnych wesel i do wesela, które się właśnie odbywa 
zyskuje rozwinięcie w opisie tanecznego korowodu par: „chłop kobicie rękę poda 
i wiedzie ją tędy, siędy”. Przywołany w pamięci, a zarazem aktualnie formowany 
w rozmowie obraz, uruchamia swym kształtem językowym pamięć opisu poloneza 
w zakończeniu Pana Tadeusza, a poprzez tę aluzję odsyła do wielu innych tekstów 
polskiej kultury, literackich i plastycznych, wreszcie do stereotypu zbiorowej pa
mięci i wyobraźni. Kiedy Haneczka zapyta: „A rząd długi?”, Ojciec odpowie: 
„Długi, długi, straśnie długi/ długi nie do skończoności” i dorzuca: „żebym to 
pozbierał nutę...”19. To zawieszone nad całą rozmową zdanie mówi o pragnieniu 
a zarazem chyba niemożności, przynajmniej tu i teraz, dla siebie i dla młodziutkiej 
słuchaczki - scalenia myśli i doświadczeń, pozbierania nuty. Jest ona zapewne 
znakiem odsyłającym do melodii, muzyki, tańca w izbie chaty-dworu, ale odsyła 
także do zapisanego w naszej tradycji kulturowej toposu „polskiego chodzonego”, 
który w całym bogactwie różnych artystycznych konkretyzacji artykułuje „sposób 
bycia” i rozumienie sensu bycia opartego na idei ciągłości i całości.

Wyrażenie: „długi nie do skończoności” przez osobliwą konstrukcję gra
matyczną zdaje się też sugerować, iż owa długość przyciągająca spojrzenie i myśl 
jest w równym stopniu pamięcią przeszłości, co niejasnym marzeniem o przyszło
ści; linearny porządek tańca w tym obrazie jest otwarty jako kompozycja i jako 
trwanie w czasie, a zarazem skomentowany poczuciem niemocy scalenia go w „nu
tę”.

Wycofanie tekstu rozmowy Haneczki z Ojcem było być może decyzją 
chroniącą tę wielowarstwową strukturę metaforyzacyjną, moment poetyckiej kon
densacji i wyrastający ponad perspektywę postaci mówiącej i ponad perspektywę 
niedoświadczonej życiem słuchaczki; może poeta obawiał się nawyku poszukiwa
nia przez odbiorcę wypowiedzi rezonera dramatycznego. Myślę, że nie ufał zdol
ności percepcyjnej słuchacza i widza współczesnego. Pozostawił tylko powtarzają
ce się w różnych scenach i w ustach różnych postaci myśli o tańcach, co Jak pa
ciorki różańca/ taniec jeden, jak drugi/jednaki,/ a łańcuch taneczny długi,/ do rana, 
od rana do nocy” (II, 868-872).

Wskazywana przeze mnie kwestia pozwala uchwycić sposób, w jaki poeta 
kondensuje i rozprasza sygnały wyznaczające skalę pojemności formy kreowanego 
przez siebie świata. Łączy w jeden węzeł metaforyzacyjny: zasadę powtarzalności 
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i sekwencyjności, temat i obraz tańca jako więzi międzyludzkiej, pojęcie i ideę 
„tonu”, „nuty”20 jako figury osobniczej osi życia i jako figury uczestnictwa w cało
ści egzystencji zbiorowej. Mentalne i zmysłowe wyczulenie postaci uwidocznione 
w jednym epizodzie dramatu ostatecznie pozostawia w owym uchwyconym przez 
Starzewskiego wirze „nierozdzielnych a rozpryśniętych atomów duchowych”.

70 Zarówno korespondencja Wyspiańskiego, jak różne jego teksty artystyczne pozwalają obserwować znaczną 
częstotliwość stów i pojęć ton, nuta. Pozwalają też uchwycić wyraźny zamysł nadawania im sensu figuratywnego, 
sugerowania pola semantycznego i aksjologicznego o szczególnej dla mówiącego wadze; wiążą je i z egzysten
cjalnym doświadczeniem jednostki, i z kwestią jej samoświadomości i wewnętrznego dynamizmu kierunkowego, 
jak i z tajemnicą procesu twórczego.
2' Korespondencja Wyspiańskiego dostarcza wielu interesujących wątków fascynacji artysty zmysłowymi proce

sami percepcji słuchowej i wzrokowej, analizy ich przebiegu, rezultatów poznawczych i mocy kreacyjnej prowa
dzącej do nowatorskich rozwiązań artystycznych, nowych sposobów zapisywania świata.
22 Zob. E. Miodońska-Brookes, „Hamlet" Szekspira i Wyspiańskiego, [w:] Stanisław Wyspiański - studium 

artysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996, s. 67-84.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż podkreślane przez piszących o We
selu upodobanie Wyspiańskiego do posługiwania się wielorako rozumianą i funk- 
cjonalizowaną zasadą powtórzeń, dawało najczęściej asumpt ocenom krytycznym, 
nawet opiniom deprecjonującym wydolność warsztatową pisarza. Przecież jednak 
chwyt powtórzenia nie wyczerpuje się w tym utworze jedynie na płaszczyźnie for
my zewnętrznej i jej estetycznych jakości, dotyka nie tylko tego, co możemy 
„oczami zobaczyć” i „uszami wysłuchać”. Akt „wsłuchiwania się” w wykreowaną 
wizję świata, podmiotowe otwarcie na świat strzępów, fragmentów, różnorodność 
i pozorna przypadkowość krótkich rozmów, skłania przede wszystkim do stawiania 
sobie pytań, doświadczania nieoczywistości, wreszcie do samoobserwacji w proce
sie odbioru.

Wśród tych pytań, nieostatnia zapewne, będzie kwestia czy słyszenie tek
stu Wesela przez to, co się w nim na różne sposoby powtarza w tonie trywialności, 
przypadkowego frazesu, chwilowego konceptu i sytuacyjnie egzaltowanej formuły, 
skłania bardziej ku biernemu poddaniu się strumieniowi mowy czy ku uchwyceniu 
momentów, w których powtórzenie wywołuje w nas zmianę słyszenia zmysłowego 
i wewnętrznego21. Czy, paradoksalnie, nagle to samo, ale nie to samo słyszymy.

Samo zjawisko powtórzenia nie wyczerpuje się tu w skali: upodobnienie - 
odpodobnienie, sekwencyjność wariantów, lecz może stać się momentem przekro
czenia, głębokiej zmiany; wydaje się ono być przede wszystkim szansą dla odbior
cy, rysem przyporządkowanym wirtualnemu widzowi i czytelnikowi, ale wydaje 
się też elementem głębokiej struktury tekstu dramatycznego. Sądzę, że większość 
tekstów Wyspiańskiego ten chwyt wprowadza i funkcjonałizuje, a jego poznawczy 
i egzystencjalny wymiar spróbował autor Wesela rozwinąć i skomentować w eseju 
o Szekspirowskim Hamlecie22, w którym powtarzanie czynności codziennej prze
chadzki i lektury, czynności zwyczajnej, może nawet zmechanizowanej, uczynił 
momentem jakościowej zmiany świadomości i egzystencji człowieka, który tę 
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czynność zwyczajową powtarza angażując w nią myśl i ciało. Tak pokrótce rysuje 
mi się kolejny aspekt możliwych interpretacji Wesela umieszczonego w skali po
między kryterium „dobrego skrojenia”, jakiejś wyraźnie dającej się uchwycić ten
dencji kompozycyjnej, i opinią o „złym pisarstwie”, która jako zabieg etykietujący 
twórczość Wyspiańskiego winna być co najmniej ujęta w cudzysłów.

Pora przejść do innego jeszcze składnika paradygmatu sztuki dobrze zro
bionej jako jednego z luster, w którym mógłby się przeglądać dziwny twór wy
obraźni Wyspiańskiego. Punkt istotny tego paradygmatu wyznacza nie tylko reguła 
i praktyka różnicowania funkcji poszczególnych aktów, nadawania im własnej wy
razistej dramaturgii i rytmu, ale także staranne budowanie finałów, tych wyodręb
nionych części kompozycji ogólnej. Można by sformułować opinię, iż pod tym 
względem kompozycja Wesela jest wyjątkowo klarowna i efektowna. Trzy finały - 
każdy inny; w pierwszym wrażeniu uchwycimy przede wszystkim różnice, każdy 
wnosi inną „nutę” do całości „melodii i tonu”.

Finał aktu I to scena często przez krytyków roztrząsana i jakby nicowana, 
scena zaproszenia Chochoła, przepełniona efektem śmiechu (podkreślam tu wciąż 
kwestię słuchania i wysłuchiwania tekstu). Śmiech ten zdaje się potwierdzać stan 
zabawy i beztroski (akcent spoczywa tu na postaciach Państwa Młodych), lecz jest 
równocześnie śmiechem nieco nerwowym, zważywszy, iż jest on przecież artyku- 
lacyjną kontynuacją propozycji Poety zaproszenia wszystkich, „którym źle, któ
rych bieda, Piekło dręczy, których duch do [...] wyzwoleństwa się rwie” (I, 1313- 
1316). Nerwowość, paradoksalność tego śmiechu tym łatwiej da się wysłuchać, im 
żywsza jest pamięć głosowej instrumentacji zaproszeń kierowanych ku podobnym 
adresatom przez Mickiewiczowską gromadę w II części Dziadów23. Zamiana for
muły zaproszenia proponowanego przez Poetę na zaproszenie Chochoła, „głuchej 
psiajuchy”, opatrzenie jej cudzysłowem śmiechu, jest ostrym efektem artystycz
nym.

Idzie tu nie tylko o macierzysty tekst Mickiewicza, lecz także o ukształtowany w ostatnim ćwierćwieczu XIX 
wieku model wykonawczy w kantacie Widma S. Moniuszki oraz w lwowskim jej opracowaniu przez S. Dobrzań
skiego; wreszcie idzie o sceniczne opracowanie Dziadów dokonane przez samego Wyspiańskiego, zrealizowane 
w teatrze i opublikowane w formie scenariusza.

Finał aktu II można by nazwać skandalem towarzyskim. Z punktu widze
nia reguł i wymagań sztuki dobrze zrobionej, motyw skandalu towarzyskiego przy
porządkowuje się oczekiwaniom na ciekawą, pełną zaskoczeń i niespodzianek 
intrygę. Skandal uformowany przez Wyspiańskiego wspiera się na konwencji oby- 
czajowo-towarzyskiej i na stereotypie wykorzystywanym w charakterystyce men
talności postaci dramatycznej, która jest spiritus movens niestosownego wydarze
nia. Gospodarz, pan domu, który staropolskim zwyczajem winien jest swoim go
ściom grzeczność, uprzejmą otwartość, służebność, robi im przecież awanturę, ob
rzuca inwektywami, ustala ostrą granicę między ,ja” i „wy”. Jak łatwo zauważyć, 
wszczyna tę awanturę nie bardzo trzeźwy, w podwójnym tego słowa znaczeniu. To 
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już nie pierwszy dzień ani pierwsza noc wesela spędzanego także „przy szklenie”; 
jednocześnie to nietrzeźwość i zaczadzenie zrodzone z atmosfery oraz presji nie
dawno odbytej rozmowy z gościem niezwykłym, Wernyhorą; to wreszcie „nie
trzeźwość” w postrzeganiu realnego i „zachwianego” w swej rzeczywistej skali 
świata, przestrzeni i skupionych w niej osób.

Przypomnę też w tym miejscu celną opinię Stanisława Tarnowskiego, by
najmniej nie w pochlebnej dla autora Wesela intencji wyrażoną, wskazującą na 
obfitość cytatów i parafraz z tekstów Juliusza Słowackiego24. Nie o cytat w tym 
wypadku chodzi, ale o uderzającą zbieżność jednej z nut Wesela z celną i zjadliwą 
strofą Poematu Piasta Dantyszka25 charakteryzującą polskiego szlachcica, co to jak 
o Polsce myśli, to wódkę pije i wyje, a jak przestaje myśleć, to wtedy nerwowo się 
śmieje. Otóż aura tego groteskowego portretu sarmackiego snuje się jako kontekst, 
mentalna i kulturowa motywacja uchwycona w finałowej scenie II aktu, kulminują
cej afrontem, jaki Gospodarz wyrządza swym gościom, a ściślej części zaproszo
nych, boć przecie Wyspiański stanowczo upominał teatralnych realizatorów jego 
sztuki, by trzymali się ściśle dramaturgicznej logiki wyraźnie wyznaczającej adre
sata impertynencji Gospodarza26, piętnującego „lalki, szmatki, podłe maski, farbo
wany fałsz, obrazki”. Skandaliczny epizod kończący II akt Wesela rozgrywa się 
w dworku, który jest równocześnie chatą, gromadzi różne stany, ludzi, co wpraw
dzie przyszli z całkowicie naturalnej i towarzyskiej okazji, równocześnie jednak 
coraz dopuszczają do siebie i między sobą myśli daleko wykraczające poza ramy 
okazjonalności towarzyskiej. O tym, co było, o tym co jest, a niekiedy o tym, co 
będzie, dodając jeszcze ważkie pytanie, czy w ogóle jeszcze może coś być27.

24 Zob. S. Tarnowski, Z ostatniego rozdziału historii literatury polskiej... 3. Wyspiański. „Przegląd Polski"

1907, nr 490.
26 J. Słowacki, Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle, w. 641-644; poemat Słowackiego był wydany 

m.in. w popularnych seriach lwowskich: Biblioteka Mrówki 1878, Biblioteka Kieszonkowa 1878. także w 4 tomie 
drugiego wydania Pism J. Słowackiego, opr. A. Małecki, 1885 (wraz z Księdzem Markiem i Snem Srebrnym Sa
lomei).
26 Zob. list S. Wyspiańskiego do H. Wójcickiego z 16 kwietnia 1901 roku, [w:] S. Wyspiański, Listy różne - 

do wielu adresatów. Listy zebrane, oprać. M. Rydlowa, t. 4, Kraków 1998, s. 214-242.
27 Spośród wielu wariantów tych pytań szczególną silę i gorycz mają wypowiedzi Dziennikarza (sc. 7 i 8 aktu II), 

Nosa (sc. 2 aktu III), Maryny (sc. 8 aktu III).

Kształt i duch finału, po raz kolejny w tym dramacie, pobrzmiewa literac
kim echem Pana Tadeusza. Mam oczywiście na myśli fragment „Rady” opowiada
jący o przybyciu okolicznej szlachty do domu Maćka Dobrzyńskiego. Tok narracji 
rozwija napięcie pomiędzy dwiema wersjami celu spotkania gromady z Maćkiem - 
rozstrzyganie sprawy Ojczyzny i rozstrzyganie kwestii zajazdu na Soplicę. Kulmi
nację tego napięcia i sytuacyjnego zwrotu buduje mowa Maćka, której leitmotivem 
znaczeniowym i dźwiękowo retorycznym, poza argumentacją i jasnym wyłoże
niem surowej oceny obecnych, jest powtarzające się wielokrotnie zawołanie: „głu
pi”, a sposób wprowadzenia tego słowa w tok zdań daje mu siłę fali gniewu rozry
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wającej ład retorycznego porządku28. To słowo działające jak pocisk wymierzony 
w słuchaczy, kondensujące i obrazujące zarazem siłę gniewu pozwala uchwycić ja
ko celowy zabieg rozgadanie oskarżenia Gospodarza, rozgadanie przygotowujące 
i zarazem obrazujące konieczność wyczerpania, wygasania furii mówiącego.

28 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. VII: Rada, w. 498-512:

Aż Maciek, dotychczas ponury, 
Nieruchomy, wstał z lawy i wolnymi kroki 
Wyszedł na środek izby, i podparł się w boki; 
I spojrzawszy przed siebie, i kiwając głową, 
Zabrał głos, wymawiając zwolna każde słowo, 
Z przystankiem i przyciskiem: „A głupi! a głupi! 
A głupi wy! na kim się mięło, na was skrupi. 
To póki o wskrzeszeniu Polski była rada, 
O dobru pospolitym, głupi, u was zwada? 
Nie można było, głupi, ani się rozmówić, 
Głupi, ani porządku, ani postanowić 
Wodza nad wami, głupi! a niech no kto podda 
Osobiste urazy, głupi, u was zgoda! 
Precz stąd! Bo jakem Maciek, was, do milijonów 
Kroćset kroci tysięcy fur, beczek, furgonów, 
Djabłów!!!...

Nastąpiło tu istotne przesunięcie, analogia jest analogią zmiany. Kto inny, 
w inny sposób, i jakby z mocy innych motywacji wypowiada oskarżenie. Nie jest 
to ani głos doświadczonego rozumu, ani głos rzeczywistego autorytetu, ani głos 
człowieka utwierdzonego w sobie i we własnym sposobie oceniania świata; to głos 
człowieka w gruncie rzeczy podobnego tym, których oskarża. Ale w tym głosie 
brzmi prawda, ten głos zbiera przecie i sumuje, przetwarza jakby rozproszone mo
tywy słowne, sytuacyjne nadając im zgrabną efektowną i nośną postać językową. 
Wydaje się, iż tak obejrzany finał II aktu Wesela ujawnia konsekwentny rys 
w kształcie tekstu dramatu Wyspiańskiego. Tak w ogóle dzieje się z mową ludzką 
w tym utworze, tak dokonują się przesunięcia pomiędzy sferą potoczności, realno
ści, aktualności, zwyczajności, a sferą wyobraźni, poetyzacji, konceptualizacji; 
pomiędzy sferą naiwnej a niekiedy wyrachowanej i zahaczającej o cynizm gry wy
obraźni, pomiędzy wyobraźnią spontaniczną a wyobraźnią - narzędziem lekcewa
żenia innych, pomiędzy gorącą i chłodną prowokacją.

Wreszcie sięgnijmy ku trzeciemu finałowi, posługując się kontekstem wy
powiedzi nieoficjalnej, a sformułowanej bezpośrednio po obejrzeniu przedstawie
nia. Myślę tu o fragmencie listu Henryka Opieńskiego, który pisał do narzeczonej 
o swych wrażeniach jako widza teatralnego: „więc jest rzecz tak smutna, tak nie
słychanie gorzką a tak silna i potężna przy tym, jak mało się widziało i słyszało. 
Jest jakaś olbrzymia fantazja myśli i obrazu, jakaś synteza wszystkich nieszczęść 
moralnych, które kiedykolwiek tkwiły i tkwią w umysłach i sercach Polski całej, 
wyrażone tak jak jego portrety - z tym genialnym, a jednak tak czasem przykrym 
realizmem [...] zakończenie całe, w czasie którego siedzi się jak skamieniały, jak ci 
na scenie, z kosami w rękach, o brzasku dnia nasłuchujący czy już słychać ów tę
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tent konia Wemyhory od Krakowa i pary zaczynają ten powolny pląs w takt chłop
skiej muzyki, tak strasznie deprymujący jak najsilniejsza akwaforta Ropsa’’29.

29 List H. Opieńskiego do A. Krzymuskiej z 16 kwietnia 1901 roku, [w:] Wyspiański w oczach współczesnych. 

opr. L. Ploszewski, t. 1, Kraków 1971, s. 191.
30 R. Starzewski, tamże, nr65.

Zaskakująca, lapidarnie ujęta myśl młodego muzyka wydobywa z finału 
Wesela, przez skojarzenie z twórczością Ropsa, paradoksalne złączenie bezwładu 
i tonu biernego pesymizmu oraz tonu wewnętrznego rozjątrzenia, niepokoju, roz
drażnienia, pobudzenia negatywnych emocji. Skojarzenie to ponadto śmiało prze
rzuca pomost pomiędzy artystami i dziełami bardzo odległymi, zawiera sugestię 
postrzegania Wesela w perspektywie uniwersalnej, a nie lokalnej czy tylko naro
dowej, wskazuje na podobieństwo sposobów prowadzenia dialogu przez artystę 
z odbiorcami, dialogu, w którym ostrość, drastyczność obrazu i diagnozy współ
czesnego człowieka i życia stanowią dominantę tonalną, chce wzbudzić zdziwienie 
i oburzenie jednocześnie.

Powroty do tekstu Wesela, odkopywanie dramatu spod bogactwa stuletniej 
tradycji badawczej, aktualizacja lektury z nadzieją na świeżość jej przeżycia pod
suwa myśl, że żadne wyroki chwili nie rozstrzygają definitywnie o „życiu lub 
śmierci” dzieła. To prawda banalna i dość oczywista, żywi się nią od zawsze re
fleksja humanistyczna; warto jednak dodać, że w szczególnie intensywnym wa
riancie występuje ona w postawie samego Wyspiańskiego jako imperatyw rządzą
cy ciągłością i żywotnością kultury, a prowadzący często do uchwycenia niedo
strzeganych czy nie dość rozumianych związków w strumieniu czasu i doświad
czenia.

Jeszcze raz pragnęłabym powrócić do świetnego studium Rudolfa Starzew- 
skiego, by w nim odnaleźć argument za sensownością powrotów do słuchania tek
stu, a nie zamykania się w kręgu dyskusji, tez i propozycji interpretacyjnych mniej 
lub bardziej uczonych specjalistów.

Zapomina się często, iż długa, publikowana w kilku numerach „Czasu” re
cenzja, rozpoczyna się od śmiałej i bardzo udanej próby streszczenia Wesela, 
streszczenia dramatu, który z pewnością nie wspiera się na intrydze, a i z akcją, 
w sensie zdarzeniowym, niewiele ma wspólnego. Streszczając Starzewski trafnie 
jednak pokazuje, co w istocie winno stanowić zasadniczą materię streszczenia: 
osoby, ludzie, ich sposób bycia i reagowania na współobecność, chwytanie rozbły
skujących jakby na chwilę sylwetek psychofizycznych i świateł, jakie nawzajem na 
siebie rzucają30. Wywód Starzewskiego stanowczo wymyka się zarówno pułapce 
całkowicie zaktualizowanego klucza personalnego, jak i pułapce przeświadczenia, 
że oglądamy wyłącznie schematy, personifikacje i uproszczone typologie, ożywio
ne symbole. Akcentuje w postaciach dramatu żywy puls krwi, potencjał ludzkich 
osobowości. Uprzytamnia tym samym, iż to różne ujęcia postaci jako ludzi zdają 
się skupiać uwagę artysty, a ich ludzki wymiar i doświadczenie tworzy gęstą siatkę 
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szkiców raczej niż portretów, szkiców wymagających ciągłych dopowiedzeń, roz
winięć i światłocieni.

W liście do Elizy Pareńskiej Wyspiański pisząc o swych wrażeniach z prób 
lwowskiej wersji Wesela podkreślał, że dopiero tam jego dramat „wyjdzie jak trze
ba”, dopiero tam pokażą się różne niuanse i szczegóły, o które chodzi31. Sporządził 
dla adresatki listę postaci dramatycznych i wykonawców ról, lapidarnie wartościu
jąc realizację zainicjowanego przez tekst utworu tonu każdej z osób. Zwrócił więc 
uwagę, że to ożywianie postaci, kształtowanie „Bohatera Żywego” jest tym, co We
sele naprawdę nam niesie i proponuje jako miazgę nieustannego dialogu z jego 
dziełem, wymóg ciągłego wnoszenia w postać człowieka coraz to nowych do
świadczeń, pytań o ich kształt i sens.

3' List z 22 maja 1901 roku, (w:] S. Wyspiański, Listy róine - do wielu adresatów. Listy zebrane, opr. M. Ry

dlowa, t. 4, Kraków 1998. s. 161-162.
32 Pojęcie i koncepcję „Bohatera Żywego” rozwinął Wyspiański w swoim eseju o Hamlecie.

33 S. Chwin, Szósta nad ranem, [w:] „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 48, ankieta: Żeromski po 75-u latach.

Z tej perspektywy w tkance tekstowej dramatu szczególnej ważkości wy
dają się nabierać te wypowiedzi, bohaterów, które w różnych wersjach powtarzają 
pytanie o jutro, o to jak żyć dalej, każdego dnia, gdzie i jak znajdować powód do 
życia, które by nie było tylko biernym trwaniem-przyzwyczajeniem do tych sa
mych ścieżek i przyzwyczajeniem do swego ludzkiego kształtu, bez wysiłku rozwi
jania, tworzenia osoby. Pytanie o jutro, jak sądzę, jest oczywiście pytaniem o Pol
skę jako wymiar życia wspólnego, ale jest to zarazem jutro każdego i każdej, w ca
łej rozciągłości indywidualnego losu.

Wesele może więc wciąż stanowić żywy i ważny akompaniament tonów 
i melodii brzmiących w pytaniach, w refleksji naszej współczesności. Czy zatem 
da się usłyszeć bliskość głosu Wyspiańskiego i jego „Bohaterów Żywych” i głosu 
współczesnego pisarza, wypowiadającego się w ankiecie poświęconej Stefanowi 
Żeromskiemu i jego Przedwiośniu32, w ankiecie stawiającej problem dialogu z kul
turową tradycją?

Oto, co piszę w tej kwestii Stefan Chwin: „bardzo szanuję i cenię ludzi, 
którym z ust nie schodzi pytanie, dokąd zmierza Polska, jaki będzie jej kształt, 
choć nie da się ukryć, że są wśród nich i tacy, którzy to pytanie wymawiają z lubo
ścią, jakby łykali prawdziwy smakołyk, czują się bowiem świetnie w pawiopiórej 
roli budowniczych narodowego losu”. A dalej czytamy: ,ja sam w moim życiu 
i w mojej twórczości niestety kłopoczę się zupełnie innymi kwestiami, dużo bardziej 
szarymi. Stawiam sobie na przykład codziennie o świcie takie oto pytanie: skąd 
wziąć siłę ducha, żeby przeżyć kolejny pięknie zapowiadający się dzień. Jeśli ktoś 
powie, że to jest pytanie zupełnie niepoważne, odpowiem: nie masz racji koteczku, 
to jest pytanie najważniejsze na świecie. Jest to nawet, ośmielę się rzec, pytanie du
żo poważniejsze niż formułowane z zachwycającym rozmachem żarliwe pytanie 
o Polskę”33.
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Proszę wysłuchać Wesela, szukając takich pytań o to, jak i czym żyć jutro 
po tym najbliższym świcie, czym może być ten czy ów człowiek cokolwiek dalej 
w swojej codziennej i zwyczajnej egzystencji. Proszę wyłowić okruchy tego nie
pokoju i zarysy marzeń w pytaniach zadawanych sobie i innym przez różne osoby, 
począwszy od naiwnych dziewczynek, przez prawie dorosłe panny, sceptycznych 
dziennikarzy, zgorzkniałych lub egzaltowanych poetów, dojrzałych ojców rodziny, 
a skończywszy na pytaniu o szansę spełnionego życia i spełnionego człowieka, ma
łość i wielkość życia w tych ramach, w których zostało ono zamknięte, a więc tak
że w powiązaniu z pytaniem - hasłem rzuconym przez „Pana-Dziada z lirą” - Ju
tro wielką tajemnicą”.
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