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Zaœlubiny ze œmierci¹.

Legenda II Stanis³awa Wyspiañskiego

Dzieje królewny Wandy niemal od zawsze by³y tematem rozmaitych tekstów

literackich, a tak¿e naukowych opracowañ
1
. Fenomen ¿ywotnoœci tej postaci

i zwi¹zanych z ni¹ mitycznych dziejów pañstwa polskiego sprawi³, ¿e jego linia

interpretacyjna zyska³a kilka wymiarów. Rozpatrywano wiêc historiê córki Kra-

ka z perspektywy mitu dotycz¹cego pocz¹tku rodu, dalej jako egzemplum dla

struktury wartoœci narodowej, wreszcie królewna sta³a siê wzorcow¹ heroin¹,

która „do krwi ostatniej broni³a swojej czci przed zakusami cudzoziemskiego

zalotnika”
2
. Do odczytania pozostaje jeszcze jeden poziom tej historii, a miano-

wicie mityczno-obrzêdowy, i to on w³aœnie stanowi³ bêdzie przedmiot zaintere-

sowania poni¿szego studium. Odwo³am siê w nim do Legendy II Stanis³awa

Wyspiañskiego, twórcy œwiadomie nawi¹zuj¹cego w swoich dzie³ach do antycz-

nego dziedzictwa i jego skarbca, czyli mitów
3
. St¹d Legenda II, która powsta³a

w oparciu o tekstow¹ wersjê Legendy I, odnosi siê do pierwotnego mitu rodu

Kraka, o czym informuje sam Wyspiañski w liœcie do Marii Krzymuskiej:

[...] Oto Wanda jest córk¹ Kraka i Wiœlany i dlatego jest „rusaln¹”; o tym swoim

pochodzeniu dowiaduje siê przy œmierci braci i odt¹d ju¿ z t¹ œwiadomoœci¹ ¿yje,

i taka ju¿ od pierwszej chwili wyst¹pienia u mnie jest.
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W tych „balladach” zaœ zawarta jest historia dwóch Kraków, nie jednego; bo ich

w³aœciwie wed³ug podañ i kronik by³o dwóch. – W mojej Legendzie wystêpuje tylko

drugi Krak i ju¿ w ostatnich chwilach ¿ycia.

Zaœ w³aœnie Smok-¯mij, o którym jest u mnie w balladach wzmianka, jest owym

pierwszym Krakiem, ojcem, który przez króla Wód-Wiœlana zamieniony w straszli-

wego gada, zamieszkiwa³ w norach nad rzek¹, pilnuj¹c skradzionego miecza. – Syn

zaœ jego z wiecznie m³odej Wiœlany zrodzony, a wyrzucony na brzeg i wychowany

przez ch³opów, ani przeczuwa³, ¿e zabijaj¹c smoka, ojca swego zabi³ zaklêtego. –

Wiœlana wychodzi nad wodê p³akaæ swego dawnego kochanka, a pociesza j¹ Krak

m³ody i rozmi³owuje siê w niej, porywa przemoc¹ opieraj¹c¹ siê. Ta te¿ Wiœlana póŸ-

niej porzuca w szuwarach Wandê – dziecko.

A m³ody Krak o¿eniony z córk¹ ch³opa, ma jeszcze dwóch synów wprzódy. Znaj-

dê – Wandê ka¿e wychowywaæ u siebie i oto ca³y powód zamêtu, i oto ca³y szereg

zbrodni i win samowiednie lub bezwiednie spe³nionych [...]”
4
.

Przedmiotem analizy niniejszego tekstu bêd¹ zwi¹zki Legendy II z mitem

rodu Kadmosa, na co wskazuje znaczna czêœæ listu pisarza oraz œmieræ Wandy,

która w dramacie przybiera formê misteryjnych zaœlubin. Zacznijmy od mitycz-

nej opowieœci
5
. Nie mog¹c odnaleŸæ porwanej przez Zeusa siostry, Kadmos,

osiedli³ siê w miejscu wskazanym mu przez wyroczniê. Za rad¹ i z pomoc¹ Pallas

Ateny pokona³ okrutnego smoka, z którego zasianych w ziemi zêbów wyroœli

wojowie. Oni to stali siê wiernymi towarzyszami bohatera oraz budowniczymi

grodu o nazwie Kadmeja. W smoczej pieczarze odnalaz³ Kadmos piêkn¹ Har-

moniê, córkê Aresa i Afrodyty, z któr¹ po³¹czy³ siê ma³¿eñskim wêz³em. Ze

zwi¹zku tego narodzi³y siê cztery córki: Semele, Agawe, Autonoe, Ino, oraz syn

Polidor. Po up³ywie wielu lat, Kadmos, wspominaj¹c dawne dzieje, napomkn¹³

¿onie, ¿e w pieczarze smoka widzia³ przedmiot, jakiego nie zna³o dot¹d ludzkie

oko. Zaciekawiona Harmonia za¿¹da³a od mê¿a, by go przyniós³. Uda³ siê wiêc

po raz kolejny do jaskini, przed któr¹ zasta³ przemienion¹ w nimfê Atenê. Bogi-

ni przestrzega³a go przed fatalnym przedmiotem, „przeklêtym ostatnim tchnie-

niem smoka”
6
. Niepomny ostrze¿enia w³adca Kadmei wdar³ siê do wnêtrza

i spod szkieletu potwora wydoby³ z³oty naszyjnik. Niestety, zapowiedziane nie-

szczêœcie lotem b³yskawicy dosiêg³o Kadmosa, bo gdy tylko wróci³ do pa³acu

okaza³o siê, ¿e syn jego zgin¹³ na polowaniu. Zrozpaczona Harmonia podaro-

wa³a naszyjnik swej najstarszej córce, Semele. Ci¹g dalszy historii naszyjnika

Harmonii to opowieœæ o nieszczêœciach i tragediach, jakich doœwiadcza³y kolej-

ne w³aœcicielki przeklêtego przedmiotu. Jedn¹ z nich by³a Jokasta, która poœlu-
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bi³a Lajosa, syna Labdakosa, wnuka Polidora. M¹¿ jej wywodzi³ siê wiêc z rodu

przeklêtego przez smoka i jako jedyny spoœród ludzi i bogów dopuœci³ siê

gwa³tu na m³odym królewiczu Chrysippie, synu Pelopsa. Zrozpaczony ojciec

przekl¹³ sprawcê okrutnej hañby s³owami: „Niech mu siê nigdy nie zrodzi syn

z prawego ³o¿a, a jeœli siê ju¿ urodzi, to niech siê stanie zabójc¹ w³asnego

ojca”
7
. Tym przeklêtym ju¿ u swego zarania synem by³ Edyp, któremu w ¿aden

sposób nie uda³o siê unikn¹æ kl¹twy. Prawda o jego pochodzeniu, grzechu ojco-

bójstwa oraz kazirodczym zwi¹zku wysz³a na jaw, gdy mordercza zaraza za-

czê³a dziesi¹tkowaæ Teby. Wtedy to Jokasta, jego matka, a zarazem kochanka

„przypada w rozpaczy do swej królewskiej skrzyni. Gor¹czkowo szuka, szuka:

czego? Oto jest, jest naszyjnik Harmonii, fatalny klejnot tebañskich królowych!

Nie, nic ju¿ teraz po tobie, ju¿ dokona³eœ, czegoœ mia³ dokonaæ. Czego innego

trzeba – ot, tego pasa: i cienki, i mocny jest zarazem”
8
.

Przedstawiona przez Wyspiañskiego historia Kraka I i Kraka II w liœcie do

Krzymuskiej oraz we wstêpie (balladzie) do Legendy II
9

posiada widoczne

nawi¹zania do historii Kadmeidów. Oto zamieniony w smoka Krak I strze¿e

w pieczarze „skradzionego miecza”, w micie przedmiotem tym by³ z³oty naszyj-

nik. W miarê rozwoju fabu³y, status przeklêtego przedmiotu zyskuje rusalny

wianek, którym ukoronowana zostaje Wanda. Krak II zabija ojca-wê¿a i poœlu-

bia sw¹ matkê, z któr¹ p³odzi Wandê. Identycznie niemal przedstawia siê histo-

ria potomka Kadmosa, Edypa. Ten, z chwil¹ gdy na Teby zes³ana zosta³a zara-

za, zrozumia³, ¿e przyczyn¹ jej by³ grzeszny wystêpek ojca i ¿e musi zadoœæuczy-

niæ wyrz¹dzonej krzywdzie. Gdy Krak II popada w niemoc, a gród zostaje

wœciekle zaatakowany przez wojów Rydygiera, Wanda zostaje poddana podob-

nej próbie: by ratowaæ wspó³ziomków, musi ofiarowaæ sam¹ siebie. Jej œmieræ

w wodzie mo¿e wiêc nosiæ znamiona odkupienia grzechów ojca, który

w przesz³oœci odmówi³ czci Bogini, zbezczeœci³ wodn¹ grotê, nie uszanowa³

œwiêtych wê¿y, wszystko „poburzy³ i zaora³” (a. I, w. 41), do czego królewna

odwo³ywa³a siê, sk³adaj¹c œlubowanie:

Mój ojciec ofiar tobie przeczy³,

Zabija³ œwiête gady,

Krwawym o³tarzom Twym z³orzeczy³,

Wycina³ œwiête sady (a. I, w. 269–272).
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Gniew ¯ywii by³ bezpoœredni¹ przyczyn¹ œmierci synów Kraka („zabi³aœ

jemu w zwadzie synów”, a. I, w. 293)
10

, wyniszczaj¹cych lud klêsk („Ty klêskê

na nas œlesz za klêsk¹”, a. I, w. 273), przede wszystkim zaœ choroby, niemocy

i zgonu starego w³adcy („Niemocen leg³ na d³ugiej s³omie / zabi³aœ go Ty mœci-

wa”, a. I, w. 277–278). Mityczny Edyp sp³aci³ grzech ojca, wyk³uwaj¹c sobie

oczy. Wanda tak¿e pragnie odkupiæ winy rodzica („niechaj za niego bêdê Two-

ja”, a. I, w. 308) i wybawiæ swój naród:

Nie dla mnie dasz tê szczêsn¹ chwilê,

Nie sobie chcê korony;

Osta³o biednych ludu tyle,

Co ma byæ w brañ wleczony (a. I, w. 281–284).

Zbawienie to ma siê dokonaæ przez œmieræ, królewna przecie¿ mówi wyraŸ-

nie: „Œmieræ biorê. Œmierci¹ wszystko zbawiê” (a. I, w. 291). Zastanawia tu jed-

nak formu³a: „Œmieræ biorê”, charakterystyczna dla ma³¿eñskich godów, nie zaœ

œmiertelnego po¿egnania. Wiêc mo¿e œmieræ Wandy to w istocie pocz¹tek? Na-

rodziny nowej, œwiadomej siebie istoty? Jeœliby spojrzeæ na dramat przez ten

pryzmat, wtedy fabu³a jego odpowiada³aby rytua³owi zaœlubin. Zgodnie z re-

gu³¹ g³osz¹c¹, ¿e forma obrzêdu znaczy – przyjrzyjmy siê jego elementom, które

w tekœcie tworz¹ spójn¹, magiczn¹ ca³oœæ
11

. Od najdawniejszych czasów gody

weselne ³¹czono z misterium œmierci
12

, przede wszystkim ze wzglêdu na rytua³

przekszta³cenia, któremu podlegali Oblubieñcy. Obrzêd ten zwi¹zany by³ z ich

rytualn¹ œmierci¹, oznaczaj¹c¹ pobyt na Tamtym Œwiecie. Stan nieokreœlonej

hybrydalnoœci (Pañstwo M³odzi), a tak¿e nastêpuj¹ca po nim faza transformacji

poprzedzona momentem symbolicznej œmierci prowadzi³y do narodzin obojga

w p³aszczyznach zarówno spo³ecznej, jak i mentalno-duchowej (zmiana dotych-

czasowego statusu). Ta ostatnia zak³ada³a wewnêtrzn¹ przemianê zwi¹zan¹

z misteryjnym wtajemniczeniem, nie nale¿y bowiem zapominaæ, ¿e tajemnicy

ma³¿eñstwa poœwiêcone by³y w staro¿ytnoœci Ma³e Misteria w Agraj. Legenda II
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K. Sosonowski, M. Surma-Gaw³owska, M. WoŸniak, Kraków 2006.



Wyspiañskiego ukazuje zaledwie kilka elementów zwi¹zanych z obrzêdem we-

selnych zaœlubin, a mianowicie: rytualn¹ œmieræ, fazê przekszta³cenia oraz naro-

dziny nowej istoty.

Na pocz¹tku dramatu jesteœmy œwiadkami rozpaczliwej walki wojów Kraka

z czerni¹ Rydygiera. Szala zwyciêstwa przechyla siê na korzyœæ tego ostatnie-

go, m.in. dlatego ¿e wawelski w³adca, z³o¿ony niemoc¹, nie by³ w stanie dowo-

dziæ swoim wojskiem. Tragedia siêga zenitu, gdy najeŸdŸcy wdzieraj¹ siê

w „doln¹ sieñ”, a beznadziejnoœæ sytuacji potêguje œwiadomoœæ, ¿e spadkobier-

czyni w³adzy, córka Kraka, zostanie wraz z nim ¿ywcem spalona na stosie:

[...] a pobok jest choina z³o¿ona,

w powrós³a zielone wi¹zana,

i drwa sporo pobok ciosanego,

bo to na stos; to dla niej i dla niego.

¯e córka, wiêc razem palona bêdzie (a. I, w. 79–84).

W ostatniej chwili, tu¿ przed niechybnym upadkiem ca³ego grodu, Œmiech

zwraca siê do Wandy s³owami, które z jednej strony zawieraj¹ radê, z drugiej –

twardy nakaz:

Ty s³uchaj – jest porada:

p r z y s i ê g ¹ t y s i ê z w i ¹ ¿,

bêdziesz silna jak m¹¿,

niemoc od ciê odpada...

Ty m³oda, ty urodna,

ciebie by ¯ywia wys³ucha³a,

gdyby ty z ¯ywi¹, co gada³a

i ¯ywi s i ê s p r z y s i ê g ³ a [...] [podkr. – I.E.R] (a. I, w. 160–167).

Zwi¹zanie, o którym mówi Œmiech, ma wyraŸnie magiczny charakter, gdy¿

wyznacza los
13

tego, kto siê zwi¹zuje, zobowi¹zuje. Wanda ma wiêc oddaæ

swoje ¿ycie Bogini, taki jest prawdziwy sens przysiêgi. Na jej wahanie: „pogar-

dzi mn¹!” (a. I, w. 200), Œmiech odpowiada rzeczowo: „Mów, a wys³ucha; ty

dziewica” (a. I, w. 201). Wskazanie dziewiczego stanu jest w omawianej sytua-

cji nieprzypadkowe, gdy¿ to dziewica, jako istota z punktu widzenia magiczne-

go pe³na, ma nieograniczone mo¿liwoœci dzia³ania
14

. St¹d tylko dziewicza Wan-

da mo¿e w bezpoœredni sposób zwróciæ siê do Bogini oraz – co istotniejsze –

zostaæ przez ni¹ obdarzona wielk¹ moc¹:
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ŒMIECH:

...Ten móg³by wszystko, £opuch gada³,

kto by siê ¯ywi przysiêg³ ca³y;

czarów by dziwn¹ moc posiada³,

ratarów obcych precz wypêdzi³,

odegna³ za wa³y –

ocali³ ludy, któreæ l¿¹ –

piorunem, burz¹ w³ada³

i wszystko zyska³ œwiêt¹ krwi¹,

zaklêtych m³odych lat (a. I, w. 182–190).

I gdy nadbiegaj¹ca czerñ zdaje siê dosiêgaæ Wandy, królewna wypowiada

s³owa przysiêgi-zwi¹zania:

Wpierw mnie pioruny trzasn¹!

Nó¿ bo ten wprzódy w piersi wbijê,

nimbym siê da³a skowaæ.

Przenigdy, raczej chcê ju¿ ¯ywi

œlubowaæ! – Chcê œlubowaæ!!

ŒMIECH:

W y b i e r a s z œ m i e r æ!!

WANDA:

Œmieræ œwiêt¹!

Œmieræ, œmieræ – wolê ni¿ pêto! [podkr. – I.E.R] (a. I, w. 213–219).

Charakter magicznego rytua³u zwi¹zania wyznacza „si³a, jaka kryje siê za

ka¿dym «wi¹zad³em»”
15

, innymi s³owy: intencja zwi¹zania. S³owa Wandy

œwiadcz¹ jednoznacznie, ¿e mamy do czynienia ze zwi¹zaniem przez œmieræ

(potwierdza to tak¿e wypowiedŸ £opucha: „Jeœli kl¹twê przysiê¿e / Œmieræ j¹

sama dosiê¿e”, a. I, w. 246–247), po nim nastêpuje modlitwa-œlubowanie oraz

ofiara z ³ani:

Klêka, przypad³a do ziemi

i ju¿ rêkami obiema,

z³owieszcza zbójczyni niema,

³aniê chwyta i gniecie kolany;

ju¿ w pierœ zwierzêcia w³ochat¹

nó¿ wpycha po³yskuj¹cy;

krwi strumieñ ju¿ trysn¹³ gor¹cy,

a ona nó¿ wznosi skalany

i rêce k³adzie na no¿u,
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i rêce wznosi ku twarze,

i krwi¹ siê gor¹c¹ ma¿e.

Z³owieszcza zbójczyni niema

klêczy z rêkami obiema

na piersiach skrzy¿owanemi.

Ko³o niej œwiat³a, pioruny,

b³yskañce ko³o jej g³owy.

Krwi¹ rêk¹ zatacza runy,

a usty szepcze zamowy (a. I, w. 225–242).

Wanda dokonuje obrzêdu wedle staro¿ytnych zasad, które g³osz¹, ¿e miejs-

cem aktu ofiarnego nie jest œwi¹tynia
16

, st¹d w dramacie odbywa siê on w jed-

nej z komnat. Przeznaczone do ceremonii zwierzê stanowi³o epifaniê przyzywa-

nego bóstwa
17

. Nieprzypadkowo wiêc córka Kraka, pragn¹c nawi¹zaæ kontakt

z bóstwem akwatycznym, zabija ³aniê, zwierzê poœwiêcone Izydzie
18

, bogini

wodnego ¿ywio³u
19

. „Kulminacyjn¹ czêœci¹ rytua³u by³o podciêcie gard³a ofiary

tak, by czêœæ krwi trysnê³a na o³tarz”
20

. We krwi, która pojawia siê podczas

ofiary, królewna ma¿e siê z kilku wzglêdów. Po pierwsze – by przez krew umo-

cniæ swoje œlubowanie-zwi¹zanie, co odzwierciedla magiczna formu³a: „krew

przyci¹ga krew”
21

. W dalszej czêœci dramatu odwo³a siê do niej WiedŸma

s³owami: „jak [Wanda – I.E.R] siê ocknie rano, / krew zapragnie krwie” (a. I, w.

1345–1346). Po drugie – krew od wieków stanowi³a naturalny ³¹cznik z zaœwia-

tami, ju¿ Roza Weneda maza³a sobie ni¹ powieki, by „zobaczyæ” nie tylko

przysz³oœæ, lecz tak¿e cienie zmar³ych
22

. Krew pozwala wiêc Wandzie prze-

nikn¹æ do Tamtego Œwiata, a dziewiczy stan lokuje j¹ z ³atwoœci¹ po „drugiej

stronie granicy”
23

. Magiczny wymiar rytua³u ofiary stanowi akt ³¹cznoœci z bo-

giem
24

, córka Kraka tylko pozornie wygl¹da tak, jakby by³a ob³¹kana (£opuch:
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„Klnie siê? – Jest¿e w ob³êdzie? / Jakieœ g³osi orêdzie? / Czyli z Bogiem rozma-

wia piorunem?”, a. I, w. 243–245), w istocie ma realny kontakt z Bogini¹ –

swoj¹ matk¹, któr¹ przyzywa: „[...] Jestli to prawda – ¿em Twa córa [...]” (a. I,

w. 297). W s³owach tych znajduje siê œlad wyznania, jakie poczyni³ Wandzie

konaj¹cy brat: „tyœ jest rusalna wodna / o ciebie siê upomni woda” (a. I,

w. 686–687) i które nieco póŸniej wybrzmi¹ w jej litosnej proœbie:

WANDA:

[...] o falo moja ty wiœlana,

Ty, co tam p³yniesz w dole;

o przyjdŸ i weŸ mnie, ukochana [...] (a. I, w. 841–843).

Po trzecie – kontakt z krwi¹ oznacza rytualn¹ nieczystoœæ i przebywanie poza

granicami œmiertelników. Sytuacja taka by³a po¿¹dana, gdy pragniêto uzyskaæ

wiedzê lub moc pochodz¹c¹ z zaœwiatów i ze sfery sacrum
25

. Wanda pragnie,

by si³¹ obdarzy³a j¹ Bogini, czyli istota nale¿¹ca do œwiêtego obszaru („daj si³y

z Twojej mocy”, a. I, w. 262).

W swoim œlubowaniu królewna wi¹¿e siê ze œmierci¹, której misterium prze-

kszta³cone zostaje w weselne gody. „Œmieræ biorê” – mówi Wanda, jakby bra³a

mi³osnego kochanka, i dodaje: „Œmieræ moja mnie wesele!” (a. I, w. 481), co

nieco póŸniej znajdzie swoje dope³nienie w s³owach WiedŸmy:

[...] Oj, rada byœ kochaniu,

rada byœ na Gody;

oj, œmieræ na twoim pos³aniu

najdzie twój pan m³ody
26

(a. I, w. 1022–1025).

Przyzwaniu matki, a zarazem œmiertelnemu œlubowaniu towarzysz¹ grzmoty

i b³yski piorunów, poniewa¿ pochodz¹cy z zaœwiatów piorun stanowi epifaniê

bóstwa, a jego grzmot i b³yskawica s¹ nacechowane sakralnie. Z tego wzglêdu

obecnoœæ pioruna podczas wypowiadania s³ów przysiêgi mo¿emy rozpatrywaæ

na dwóch poziomach; po pierwsze – uœwiêca on œlubowanie i sankcjonuje œmier-

telne zaœlubiny, po drugie – obdarza Wandê magiczn¹ moc¹
27

(„Wol¹ mam od

Bogini”, a. I, w. 346), która przy akompaniamencie trzeciego grzmotu rzuca na

przyby³ego do komnaty Rydygiera i jego wojsko zaklêcie („Zaklêcie rzucam na

was”, a I, w. 351) czyni¹ce z nich œlepców:
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WANDA:

[...] Z r¹k wam wytr¹cê miecze s³ug,

czar œlepce z was poczyni! (a. I, w. 347–348).

[...] Klnê was, patrzajcie w moje oczy,

uroda we mnie ¿ywa.

Œmieræ za mn¹, S³awa za mn¹ kroczy [...] (a. I, w. 353–355).

Jej s³owa-czary powoduj¹, ¿e najeŸdŸcy, którym „jakoby im kto w œlepia

lun¹³ / ¿arem i jasnoœci¹ piorunow¹” (a. I, w. 357–358), wycofuj¹ siê
28

. Tym

blaskiem piorunowym, przeistoczonym w œwiat³o promieni s³onecznych
29

, oka-

za³a siê sama Wanda („Hej ha! dziœ piorun ze mn¹ gra / dziœ piorun ze mn¹

w zmowie”, a. I, w. 337–338). Jej oczy to „oczy uroczne”, nios¹ce œmieræ i znisz-

czenie; to oczy, jakie maj¹ ci, którzy nale¿¹ do zaœwiatowej krainy
30

. Oznacza

to, ¿e królewna znajduje siê w fazie weselnego przekszta³cenia i st¹d zyskuje

status Panny M³odej jako istoty hybrydalnej. O odbywaj¹cych siê w izbie œmie-

rtelnych godach œwiadcz¹ tak¿e s³owa przywróconego na kilka chwil do ¿ycia

Kraka
31

:

[...] Czyli to pogrzeb, czy wesele,

bo widzê weselnice – ?

grajkowie id¹ na ich czele;

ró¿ami gor¹ lice.

Mojej¿e córy to wesele,

któ¿ bierze j¹ w ³ó¿nice – ?

Grajkowie id¹ z nim na czele,

za nimi weselnice – ? (a. I, w. 921–928).
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Pojawiaj¹ce siê chwilê póŸniej trzy Prz¹dki zwiastuj¹ nie tylko œmieræ stare-

go w³adcy, lecz przede wszystkim gody jego córki, co wskazuje, ¿e po raz kolej-

ny w dramacie œmieræ ³¹czy siê z weselem. Od Wis³y nadchodz¹ swaci, ich ak-

watyczny rodowód informuje o charakterze odbywaj¹cego siê obrzêdu, co od-

daj¹ s³owa Starca:

Pókiœ ano œpi¹ca by³a,

mog³aœ tu byæ wœród;

g d y œ s i ê d u c h e m o b u d z i ³ a,

w r ó æ n a g ³ ê b i ê w ó d [...] [podkr. – I.E.R] (a. I, w. 1010–1013),

a nastêpnie Guœlarza:

Jutro – gdy zejdzie noc –

O n a p o z n a s w ¹ m o c

I m o c s w o j e g o d u c h a [podkr. – I.E.R] (a. I, w. 1287–1289).

Sens odbywaj¹cego siê misterium w najg³êbszej swojej warstwie odnosi siê

do transformacji na poziomie duchowym, kiedy to z hybrydy rodzi siê nowa

osoba. Znamienne, i¿ w trakcie obrzêdu Wanda pogr¹¿ona jest w g³êbokim

œnie, co oznacza, ¿e przebywa w zaœwiatach, gdy¿ „sen to m³odszy brat œmier-

ci”
32

. Wybrzmiewaj¹ca w komnacie, tu¿ po pieœni chóru o godach „Hancyna

œpiewka”, odnosi siê do weselnych przedmiotów, a mianowicie ró¿d¿ki oraz

wieñca, z których ka¿dy posiada podwójne znaczenie:

Hej, korona, ró¿¹-wita,

królewski wieniec;

który¿ ci j¹ to nawdzieje

mój oblubieniec (a. I, w. 1323–1326).

Ró¿d¿ka pe³ni funkcjê ber³a królewskiego i jako taka stanowi oznakê w³adzy

(jab³ko). Tak samo zinterpretowaæ mo¿emy wieniec, symbolizuj¹cy królewsk¹

koronê. Z kolei ró¿d¿ka w formie laski z jab³kiem oznacza „drzewko weselne”,

stanowi¹ce nieod³¹czny atrybut pogrzebów obchodzonych jako wesela
33

, podob-

nie wieniec, który staje siê wiankiem weselnym, a Wanda – Pann¹ M³od¹, czyli

istot¹ magiczn¹:

RUSA£KA:

Hej, wieniuszku, hej,

co masz, to jej dej (a. I, w. 1380–1381).
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[...] bêdzie wszystko mia³a,

czego by zachcia³a,

bêdzie wodziæ rej (a. I, w. 1387–1389).

Oznacza to, ¿e królewska córa jako jedyna posiada moc transformacji; tylko

ona za pomoc¹ wieñca mo¿e realizowaæ swoje pragnienia:

WIED�MA:

Co chcesz, to bêdziesz mia³a,

dopóki masz ten wieniec;

choæbyœ pó³ œwiata chcia³a,

czy œmierci, czy kochania

chcesz, bêdziesz mia³a z nag³a,

twojego rozkazania [...] (a. I, w. 1398–1403).

Wianek-korona ma w dramacie dwa podstawowe znaczenia: jest apotropeio-

nem chroni¹cym Wandê przed kalaj¹c¹ moc¹ przelanej krwi
34

i wianem, jakie

otrzymuje od swoich wiœlanych pobratymców:

WIED�MA:

Wiano jej trza daæ

[...]

RUSA£KA:

Koronê wiœlan¹

krwaw¹ kwietn¹ naæ (a. I, w. 1342–1351).

Jest to dar zwi¹zany z jej „rusalnym” pochodzeniem, takim w³aœnie istotom

przys³ugiwa³ bowiem wieniec o demonicznych mocach
35

(„jest ci w wianku

si³a”, a. I, w. 1392). Jednoczeœnie, na co wskazuj¹ s³owa Rusa³ki, ci¹¿y na nim

przekleñstwo:

[...] Kl¹twa na tym wianie;

Œmieræ, kto go dostanie [...] (a. I, w. 1372–1373).

Owo fatum zwi¹zane jest z tragedi¹, która w przesz³oœci rozegra³a siê miêdzy

Wand¹ a zakochanymi w niej braæmi. Brat, którego mi³owa³a jak kochanka,

zgin¹³ z rêki drugiego, zazdrosnego o tê mi³oœæ brata. Jego to – mieczem odna-

lezionym w smoczej pieczarze – zabi³a Wanda. W tym znaczeniu wieniec – ko-

rona œlubna jest przeklêty, bo ci¹¿y na nim krew obu kochanków-braci
36

.
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Nastêpuj¹ce w dramacie b³ogos³awieñstwo ma kilka warstw znaczeniowych.

Po pierwsze przestrzeni¹, w której ta magiczna oracja siê dokonywa³a, by³

„opuszczany przez pannê m³od¹ jej dom rodzinny, do którego ju¿ nigdy nie

mia³a powróciæ”
37

. I tak rzecz ma siê w tekœcie Legendy II, w którym Wanda

ma opuœciæ gród Kraka i powróciæ do prawdziwego domu, o czym mówi

WiedŸma:

[...] czas, byœ do nas powróci³a

do wiœlanych wód (a. I, w. 1008–1009).

Po drugie b³ogos³awieñstwo wyposa¿a inicjanta w wa¿ne i po¿yteczne dla

niego moce
38

, st¹d nad œpi¹c¹ Wand¹ padaj¹ znacz¹ce s³owa: „Wiêzy niech

opadn¹” (a. I, w. 1376), „Stañ siê si³ow³adn¹” (a. I, w. 1377). Po trzecie

b³ogos³awieñstwo rozpoczyna centraln¹ czêœæ rytua³u przejœcia, tu¿ przed wyru-

szeniem m³odych do œwi¹tyni
39

, dlatego stanowi gest zwi¹zany z rytualn¹ œmier-

ci¹
40

. W dramacie Wyspiañskiego Wanda znajduje siê w³aœnie tu¿ przed wyru-

szeniem do walki, a transformacja dokonuje siê w chwili, gdy nak³ada sobie

wieniec na g³owê. Jest to zarówno akt koronacji, przypieczêtowanie zaœlubin,

jak i moment symbolicznej œmierci Wandy-dziewicy i narodzin nowej istoty. To

o tej istocie mówi³ Œmiech, nak³aniaj¹c Wandê do z³o¿enia œlubowania: „[...]

bêdziesz silna jak m¹¿” (a. I, w. 162). Przebieraj¹c siê w zbrojê ojca, staj¹c siê

wojem-królem, koñczy Wanda rytualn¹ fazê œmierci, a zaczyna istnieæ jako

nowo narodzona osoba: W³adca.

£OPUCH:

A jako siê godzi³o,

m¹¿ powsta³ nowy wódz,

by wszystko zmóc (a. I, w. 1554–1556).

O zmianê swej postaci królewna modli³a siê do ¯ywii s³owami:

[...] pozwól mi chwilê byæ zwyciêsk¹;

byæ, jak by³ ojciec w³ady (a. I, w. 275–276).

[...] Pokrusz me cia³o, spal i zniszcz,

a duszê daj zwyciêsk¹ (a. I, w. 301–302).
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Ten moment, walka oraz wydarzenia na promie sprawiaj¹, ¿e Wanda rozpo-

znaje swoj¹ istotê, to, kim jest, sk¹d pochodzi i do jakiego œwiata nale¿y. Ozna-

cza to, ¿e spe³niona zosta³a misteryjna zasada ma³¿eñskich zaœlubin, dotycz¹ca

zewnêtrznego i wewnêtrznego przekszta³cenia.

ŒMIECH:

O dziwy, jak siê dzieje,

¿e si³a w was jest nowa?

Ka¿ecie, jak kazywa³

wódz Krak, gdy m³ody bywa³.

Czy si³ê macie z uroku?

Czyli potêg¹ czaru?!

Mówili o was wró¿e;

zjawi siê on na górze;

Podobnyœcie – wy, panie

do Kraka przez wo³anie,

a kras¹ oblicza ich córze (a. I, w. 1655–1665).

Zewnêtrzne przekszta³cenie odnosi siê do powy¿szych s³ów Œmiecha, wedle

których Wanda posiada fizyczne cechy Kraka. W ten sposób, bêd¹c królem-

-dziewic¹ (a. II, w. 354), dokona odkupienia jego grzechów. Wewnêtrzny akt

przemiany dotyczy zrozumienia i uformowania w³asnego „ja”, w czym dopa-

trzeæ siê mo¿emy zaciek³oœci, z jak¹ broni „rusalnego” wianka oraz dobrowol-

nej œmierci w wodzie. Ta w istocie okazuje siê powrotem do matki, Wiœlanej

Królowej. Ciemnoœæ wodnej g³êbiny porównywalna jest z ciemnoœci¹ nocy,

„nie bez kozery misteria na sposób n o c n y wiod¹ mista [tak¿e Oblubieñca

i Oblubienicê – I.E.R] ku samym pocz¹tkom ¿ycia”
41

. B³ogos³awi¹cy œpi¹c¹

Wandê Guœlarz zapowiada³, ¿e „duchem pójdzie wzwy¿” (a. I, w. 1297), zanu-

rzaj¹c siê w ciemnej toni, wróci³a wiêc do Ÿród³a w³asnej istoty.

THE MARRIAGE TO THE DEATH.

LEGEND II BY STANISLAW WYSPIAÑSKI

S u m m a r y

An article analyses Wyspiañski’s drama entitled Legend II from two levels: myth and ritual.

First, is connected with mythological Kadmos, Harmonia’s necklace and Oedipus. This structure

is reflected in Wyspiañski’s story of king Krak I and Krak II, his sons and daughter. Second,

refers to wedding ceremony as funeral ritual of death. From this point of view, history of princess

Wanda shows that she is death bride, which by death wants to redeem father’s sins.
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