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Kto, z jakiej niewoli, przez kogo, w jaki sposób ma zo
stać wyzwolony? Odpowiedź na te pytania stawia nas od 
razu wobec komplikacji Wyzwolenia. Przedmiot utworu 
obejmuje bowiem zespół spraw wzajemnie od siebie zależ
nych, przy tym pozos tają one w takim między sobą ukła
dzie, że aby zapowiedź tytułu mogła się sprawdzić, dokonać 
się winny co najmniej trzy różne wyzwolenia: 

1. wyzwolenie Polski z niewoli politycznej 
2. wyzwolenie narodu z bezwładu ducha i woli 
3. wyzwolenie sztuki 
Co najmniej, bo do wymienionych ogólnych spraw wy

zwoleńczych dołączyć należy jeszcze jedną, osobną sprawę 
- wyzwolenie poety, bohatera dramatu. 

Wyzwolenie Polski (odzyskanie własnego państwa) stano
wi w układzie tym zadanie ostateczne. Na to jednak, by zo
stało ono podjęte, trzeba, aby naród wyzwolił się ze stanu 
inercji woli i umysłu, aby dokonała się rewolucja świado
mości współczesnych . Tak więc przed zadanie ostateczne, 
walkę o wolność, wysuwa się zadanie wcześniejsze, walka 
o ideologię. 
Misję wyzwolenia podejmuje Konrad. Ma on stoczyć walkę 

o dusze i umysły Polaków. Przystępuje do tego zadania 
rozporządzając podwójną silą - prawdą i sztuką . On to 
bowiem posiada prawdę wyzwolenia i jest poetą - sztuka 
winna jemu i jego prawdzie dać władzę nad duszami. Ale 
właśnie ze strony sztuki zagraża misji Konrada niebezpie
czeństwo. Sama sztuka czeka na wyzwolenie, pozostaje bo
wiem w niewoli kłamstwa. Stąd jej niepowaga. Nikt jej nie 
bierze na serio i dopóki będzie trwał ten stan, prawda Kon
rada nie dotrze do słuchaczy, nie pozyska dusz i umysłów 
współczesnych . Z kolei więc sprawa sztuki wysuwa się na 
plan pierwszy, staje się kluczową sprawą dramatu. Od niej 
winien rozpocząć się proces wyzwoleńczy. 

Wynika stąd dla dramatu wiele konsekwencji konstruk
cyjnych. Wątek sztuki organizuje cały utwór. Powodzenie 
misji Konrada zależy od tego, czy wygra on bitwę o sztukę -
scenariusz Wyzwolenia przedstawia perypetie tej bitwy. Nie 
dość na tym. Dla przeprowadzenia sprawy sztuki i w celu 
wygrania bitwy o nią Wyspiański rewolucjonizuje dramatur
gię Wyzwolenia - burzy teatr stary, tworzy nowy. 

* • * 

Współżycie sztuki romantycznej ze sztuką nieomal dzi
siejszych dni stanowi najbardziej może pasjonujące w Wy
zwoleniu widowisko. Z polskich tradycji romantycznych wy
wodzi się oczywiście wieszczy charakter dramatu i główna 
postać Wyzwolenia, Konrad, bohater Dziadów Mickiewicza. 
Te inspiracje romantyczne mają z kolei swój równie donio
sły rodowów współczesny. Najpierw wypada sięgnąć do 
znanych wydarzeń i okoliczności przyjęcia Wesela przez 



polską, a przede wszystkim krakowską i galicyjską publicz
ność. Trzeba przypomnieć, jak to malarz pisujący dramaty 
z dnia na dzień stał się rewelacją polskiej literatury, jak to 
grupa widzów ofiarowała mu wieniec z cyfrą 44, jak to wie
lu recenzentów Wesela, a wśród nich książę polskiego Par· 
nasu, Kazimierz Tetmajer, powitało w Wyspiańskim długo 
oczekiwanego następcę wielkiej trójcy wieszczów. Trzeba 
ponadto przypomnieć nastroje i ukształtowanie umysłowe 
galicyjskiej inteligencji. scharakteryzowane przez Kazimie
rza Wykę, ową ideologię literacką żywiącą się treściami ro
man tycznej poezji, pełne tęsknoty oczekiwanie na „Tego, 
który przyjdzie (. .. ) Potężnego ... ) Mocnego ( .. ) Nieśmiertel
nego - Geniusza, w którym się absolut uświadomi". A więc 
to współczesna Polska publiczność po Weselu postawiła Wy
spiańskiego obok trzech największych umarłych, a namasz
czenie to było wezwaniem, by autor Wesela misję tamtych 
przejął w swoje ręce. 

Wyspiaó.ski nie okazał się aż tak niezależnym od czasu, 
w którym żył, by ofiarowaną mu godność odrzucić. Litera
tura romantyczna ustanowiła wzór poety-wieszcza, ale na 
decyzję Wyspiańskiego, by przemówić do narodu jako jego 
wieszcz, nie wpłynęły wzory romantyczne, lecz wyraźne za
mówienie publiczności. W Wyzwoleniu zdecydował się wy
stąpić przed publicznością w nowej roli wieszcza. 

* • * 
Być może w dziejach nowoczesnego teatru Wyspiańskiego 

wypadnie przyznać pierwszeństwo zastosowania pomysłu 
całkowitego obnażenia sceny. W stosunku do pochodzących 
z tych samych lat inscenizacji Craiga (1903 - Ibsen na tle 
kotar), które stały się światową rewelacją, pomysł Wy
spiańskiego jest o wiele śmielszy, gdy ukazuje się oczom 
publiczności: „Jamę widownianą (widownię nazywano w 
tym czasie scenę), jaka jest szeroka i głęboka, nie ubraną 
dekoracjami , nie pozasłanianą płótnami, z widokiem na 
wierzchołki drzew na plantach (. .. ), przez okna tylnej ścia
ny widowni ( ... )" 
Wśród tylu innych niezwykłych pomysłów inscenizacyjnych 

Wyspiańskiego ten pomysł nie ściągnął na siebie szczegól
nej uwagi krytyki współczesnej i późniejszej. Dopiero dziś 
z perspektywy dziejów ruchu reformy teatralnej dwudzie
stego wieku, budzi on entuzjazm ludzi teatru. 

* • * 
W Wyzwoleniu ma przemówić wieszcz. Po to, by oddać 

mu trybunę teatralną, Wyspiański usuwa to, co grodzi 
wieszcza od publiczności - samodzielną, oderwaną od auto
ra budowlę dramatu fabularnego. W tym celu przeobraża 
dramat w inscenizowaną wypowiedź autorską. 

* • * 
Wypowiedź skierowana do narodu domaga się podmiotu 

mówiącego. Ma to być wieszcz. Tradycja ustanowiła nie
prześcigniony wzór tej postaci, stał się nią Konrad z III 
Dziadów. Współcześni spodziewając się, że zjawi się między 
nimi wieszcz, w istocie czekają na Konrada. Wyspiański 
czyni zadość tym oczekiwaniom. Na pustą, nagą scenę, ja
kiej zazwyczaj nie pokazuje się widzom, wchodzi Konrad 
z Dziadów. 

Niebawem jednak w rozmowach z reżyserem i aktorami 
rozpoznajemy w Konradzie także współczesnego dramaturga 
pozostającego w fachowej zażyłości z personelem teatru. 
Kim więc jest bohater sceny? Postacią Mickiewiczowskiego 
dramatu, czy postacią współczesną? Konradem, czy Wy
spiańskim? 

Nade wszystko - jest postacią jawnie literacką. Najpierw 
dlatego, że jest to postać gotowa, stworzona przez innego 
poetę, i jej powołanie na scenę jest chwytem pisarskim. Co 
ważniejsze jednak, Wyspiański nie pozwala Konradowi stać 
się człowiekiem konkretnym albo tym samym, którego zna
my z Dziadów, albo innym, żyjącym współcześnie i związa
nym z bohaterem Mickiewicza, pokrewieństwem ducha 
i imienia. Bohater Wyzwolenia jest i nie jest postacią z 
Dziadów, jest i nie jest człowiekiem współczesnym. „Wzią
łem to imię" - powtarza za Gustawem decyzję wystąpienia 
w nowej roli dwudziestowieczny poeta. Konrad nie jest oso
bą, lecz figurą skonstruowaną na użytek autorskiej wypo
wiedzi. Figurą poetyckiego obrazowania. 

Konrad z Wyzwolenia to maska, która kryje autora przed 
oczami publiczności i zarazem znaczy na scenie jego obec
ność, daje słyszeć jego głos . 

W poezji obrazy zachowują jedność tematu i treści, nie 
fabularną konsekwencję obrazowania. Zasadę tę wspiera w 
poezji jawność jej sztuki - czytelnik (słuchacz) uczestniczy 
w sztuce kreacji, dostrzegając i oceniając operacje arty
styczne. Podobnie w Wyzwoleniu na jawnej scenie przy po
mocy jawnych środków artystycznych Wyspiański insceni
zuje w teatrze mowę poezji. Ciąg scen z elementami fabuły, 
odpowiadających elementom fabularnym użytego w wierszu 
obrazu, ciąg obrazów zmieniających swoją zawartość i zna
czenie - układa się w tok inscenizowanej wypowiedzi 
poetyckiej. Obrazy są konstruowane - jak w poezji, a pro
ces konstrukcji jest jawny. Trzeba pamiętać, że wiek dzie
więtnasty dopiero się skończył, by oczami ówczesnego widza 
o~enić efekt, że oto personel teatru wnosi na scenę dekora
CJe - fragmentami do widowiska pod tytułem Polska Współ
czesna . przedstawiać mają z ar a ze m Katedrę i „jakby 
salę seJmową". 

Spełniając wymagania roli, jaką na siebie przyjął, autor 
będzie mówił do publiczności wprost, jak przystoi, by mó
wił prorok, ale mowa jego będzie mową poety, jak przystoi 
poecie-wieszczowi. 

* • * 
„Ktokolwiek żyjesz w polskiej ziemi' - oto adres wypo

wiedzi poety. „Przybywaj tu ... odżyjesz Słowa laską" - to 
program wieczoru i również program misji Konrada. Muza 
objawia nieodzowny warunek spełnienia się misji: 

Wyzwolin ten doczeka się dnia, 
kto własną wolą wyzwolony. 

Określone więc zostały dwie siły, za pomocą których do
konać się ma przemiana: laska słowa i własna wola. 

* • * 
Swój nowy teatr buduje Wyspiański dla nowej sztuki, któ

ra byłaby zarazem działaniem rzeczywistym, wydarzeniem. 
Dlatego miejsce i czas seansu sztuki mają być autentyczne: 
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przebiega on tam, gdzie się odbywa - w danym wypadku 
na scenie krakowskiego teatru - w czasie tożsamym z bie
żącym czasem teatralnego wieczoru. Wydarzenie dokonać 
się ma zarówno za sprawą poety, jak zgromadzonych. Jeśli 
sięgniemy po słowo powszechnego w czasach powstania 
Wyzwoieniia obiegu, ów nowy teatr ma być sztuką, która 
zarazem jest czynem. 

• • 
W ramach jawnie inscenizowanej wypowiedzi autora wi

dowisko Poiski Współczesnej stanowi nowy rozdział tej 
wypowiedzi. Część pierwsza pierwszego aktu prezentowała 
poetę, gramatykę jego inscenizowanej mowy, nowy „jawny" 
teatr. W części drugiej poeta kreuje obraz współczesnej Pol
ski - takiej, z powodu której wziął on na siebie trud misji 
wieszcza. 

• • • 
Drugi akt dzieje 1się oczywiście na tej samej scenie kra

kowskiego teatru, na której przebiega cały seans Wyzwo
ienia. 

• * • 
Przed antraktem publiczność oglądając obraz współczes

ności uświadomiła sobie, poznała, przeżyła, czym dzisiaj jest 
Polska. Teraz uczestniczy w zasadniczej dyskusji nad tą 
ujrzaną i przeżytą współczesnością - w rozprawie ze spo
sobem myślenia, postawą, poglądami Polaków. Te postawy, 
poglądy, sposoby myślenia prezentują Maski ( .. . ) 

Konrad wygłasza sądy najbardziej stanowcze w kwestiach 
1. ideologii i polityki narodowej , 2. ogólnych praw bytu, i 
3. sztuki (. .. ) 

• • • 
Akt drugi przedstawia sytuację, wahania i niepokoje 

poety, którego współcześni wzywają do przyjęcia na siebie 
wieszczego posłannictwa. Na tę bitwę myśli składają się do
ciekania zasadności roszczeń swych współczesnych wobec 
poety, badanie uprawnień i kompetencji poety do spełnienia 
powierzonego mu zadania, a także uświadomienie następstw 
decyzji przyjęcia posłannictwa (. .. ) 

Konrad, artysta, sprzeciwia się ograniczaniu jego myśli do 
obcesyjnych polskich tematów. Broni swego prawa do oso
bistej wolności, do własnego, indywidualnego losu. 

• * • 
Misterium, które wypełnia ostatni człon finału drugiego 

aktu, posiada na ogół symbolikę plakatowo czytelną. Naj
pierw wizja izby, jakby domu Konrada, a w niej niewiasty 
schylonej nad kolebką, później zjawienie się Hestii, starożyt
nej bogini ziemi, strażniczki domowego ogniska - oto siły 
i wartości, w imieniu których działa Konrad. Swiętość ro
dziny, domu, biologiczny fundament ludzkiego życia, znaj
duje swoje przedłużenie w więzach wspólnoty plemiennej, 
narodu i narodowego domu, ojczyzny. 

• • • 
Polską współczesną włada Geniusz. Poznajemy jego udział 

w narodowym życiu, jego program, działanie jego magii. 
Nadchodzi kulminacyjny moment - Geniusz narodu wie
dzie zebranych w czeluść grobów, na zatracenie. Wtedy 

wbiega na scenę Konrad z pochodnią życia i rozpoczyna 
walkę o rząd dusz. Demaskuje szarlataństwo Geniusza, prze
klina egzorcyzmuje, przeciwstawia niebu ziemię, zagradza 
drogę do grobów, wzywa do przyjęcia programu życia -
woli siły, woli walki, woli zwycięstwa . Chór zgromadzonych 
skupia się wokół Konrada i odpędza Geniusza parafrazą za 
klęcia z Dziadów. Na placu boju zostaje płomienny piewca 
życia, a przy nim naród. 

• * * 
Istotny jest w Wyzwoleniu ów podwójny wynik mISJI 

Konrada. Konrad zwyciężył najpierw w rozprawie z Ma
skami, potem w widowisku, w konstrukcji artystycznej. A 
więc spełnił swoją misję, dokonał czynu wyzwolenia. Ale 
aktorzy, publiczność, współcześni pozostali tacy, jacy byli. 
A więc misja Konrada skończyła się fiaskiem. 

Raz przyjąwszy na siebie posłannictwo Konrad nie poJ
dzie do domu, nie zejdzie ze sceny. Zostanie Erynnisem, du
chem krzywdy i zemsty Polski. Póki naród będzie biernie 
znosił klątwę niewoli, Konrad będzie się mścił nad narodem 
i ściga ł go swoją sztuką i swoim losem. Aż prawd a 
s z t u k i s t a n i e s i ę r z e c z y w i s t o ś c i ą . Sceny z Ery
niami są kolejną, wielką prowokacją. Zwłaszcza finałowa 
scena - w której Konrad z furią i rozpaczą dobija się do 
zapartych wrót teatru - prowokuje publiczność zawartym 
w tej scenie wołaniem, by usłyszano Konrada. Usuńcie że
lazną zaporę, jaką wznieliście między sztuką a rzeczywi
stością. Usłuchajcie wezwania poety, którego ogłosiliście 
prorokiem. Niech dokona się wyzwolenie - sztuki, narodu, 
ojczyzny. 

W wierszowanym posłowiu dramatu Wyspiański przepo· 
wiada, że tak się stanie. Jeśli nie za sprawą publiczności, do 
~tórej przemawia obecnie, to - i tu można odczytać jeszcze 
Jedną groźbę czy prowokację pod adresem publiczności -
za sprawą wyrobnika , dziewki bosej żelazne wrota teatru 
odgradzające teatr od życia zostaną otwarte. 

* • 

Aniela Łempicka 
z tomu Bi blioteki Narodowe j 
S. Wyspiański „wyzwolenie" 
Ossolineum, Wrocław 1970 

(W opracowaniu dramaturgicznym WYZWOLENIA dokonanym przez 
Kazimierza Brauna wprowadzono zmiany w kolejności niektórych 
fragmentów tekstu w stosunku do oryginału). 
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