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KONRAD 

O Boże! pokutę przebyłem 
i długie lata tułacze; 
dziś jestem we własnym domu 
i krzyż na progu znaczę. 

Krzyż znaczę Boży nie przeto, 
bym na się krzyż przyjmował; 
lecz byś mnie, Boże, od męki, 
od męki krzyża zachował. 

Byś mnie zachował od tego, 
coś zasię za mnie przebył; 
bym ja był z twoich wiernych, 
a niewolnikiem nie był. 
( ... ) 
Daj nam poczucie siły 
i Polskę daj nam żywą, 
by słowa się spełniły 
nad ziemią tą szczęśliwą. 

Jest tyle sił w narodzie, 
jest tyle mnogo ludzi; 
niechże w nie duch twój wstąpi 
i śpiące niech pobudzi. 

(Wyzwolenie) 



OSTAP ORTWIN 

WYZWOLENIE 
Wyzwolenie dzieje się na krakowskiej scenie wprost po triumfach 

Wesela niby konsekwentny dalszy ciąg Wesela. Rzecz autentyczna, żyw
cem przeniesiona na deski. Jeszcze broczy i dymi ciepłą krwią. Dzieje 
się na theatrum polskości, jak daleka i szeroka Dusza Narodowa, jak 
wąska i ciasna pierś, która ją więzi. Dzieje się dzisiaj i wczoraj, i ju
tro dziać się będzie, i pojutrze na wszystkich Weselach i wszystkich 
Wyzwoleniach, w widowni i na scenie, wśród aktorów i widzów, w tea
trze i poza teatrem, na każdej komedii i każdej tragifarsie, na której 
Hamlet nie posiada się z oburzenia, jak siaki taki barczysty gbur na 
trybunie czy kurulnym krześle w gałgany obraca prawdziwe uczucie 
i z niego łach robi, by zadowolić patriotyczne uszy narodku. W epoce 
po Weselu (brzmi to, choćby się Bóg wie jak gorąco pragnęło, zgoła 

inaczej niż w epoce po pierwszym rozbiorze albo w epoce po listopa
dowej nocy; wszak się historii nie robi w teatrze), otóż w epoce po We
selu grono przyjaciół, także grupa hamletowskich ofiarników spraw 
wiecznych, improwizowało w przystępie dobrego humoru czwarty do
datkowy akt Wesela. Na temat przyjęcia i zrozumienia, jakie je spot
kało. Otóż w tym czwartym akcie, że go tu w zarysach powtórzę, autor 
odegranych przedtem trzech aktów wieńczony jest laurami przez de
putację, cechy gratulantów, honorowe dyplomy, medale pamiątkowe, 

adresy, jubileusze, Oblęgorki. Na cześć jego odbywa się bankiet. Pre
zesy wygłaszają z emfazą toasty, kapela gra tusz, a publiczność wy
chyla kielichy: Vivat sejm! vivat naród! vivat wszystkie stany! Pod
czaszyn zaś, marszałkiem, królem bibendi i maitrem de plaisir jest Cho
choł. Wszyscy z kolei piją i mówią, mówią i piją. Tylko solenizant mil
czy. Wreszcie traci nadmiar cierpliwości, chwyta pierwszą lepszą bu
telkę pieniącego się szampana i wali nią w czerep zapienionej frezeo
logią fizjognomii generalnego mówcy pro. (Motyw zapożyczony z ra
psodu o Kazimierzu Wielkim). Zasłona spada. A teatr oszalał. Jakby 
po zapasach Ursusa lub zwycięstwie Pytlasińskiego. Powszechna owa
cja. Galeria rzuca się w objęcia parkietowi. Zrównanie dysonansów.' 
Deklaracja praw człowieka. Autora wywołują. Autor dziękuje. Będzie 

Polska, co mówię, jest już Polska. Od najbliższego pierwszego na pod
stawie rozporządzenia ministra rodaka bez teki z daty tej a tej. Ban
kiet. Toasty. Nowy akt. Piąty, ten samiuteńki co do joty i tak bis, 
da capo al fine in perpetuum mobile et in saecula saeculorum, amen. 
Rzecz w każdym calu autentyczna i w polskim tekście ze swojskim 
animuszem wybornie opisana. Rzecz autentyczna, mniej więcej natu
ralnie. Bowiem Wyzwolenie jest takim trzaśnięciem w łeb wszystkim 
generalnym mówcom pro i contra; nową chłostą i ćwiczeniem społe
czeństwa, pardon, publiczności. (W nawiasie szczypta dynamitu: to, 
co naród udaje, to przecież publiczność, nie społeczeństwo. Cóż społe
czeństwo, które nie zwykło udawać, na serio teatr obchodzi i kwestia 
narodowa„. w teatrze? Cum grano salis, cum grano salis, naturalnie). 
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S. Wyspiański, Portret Mariana Jednowskiego w roli Samotnika 
w „Wyzwoleniu" 



Rozpatrując tak, nie bez szubienicznego humoru, osnowę Wyzwole
nia, na razie wyłącznie z realnego punktu widzenia, sub specie diei, to 
jest schowawszy wszystkie sprawy odwieczne pod korzec, spostrzeżemy 
na pierwszy rzut oka, że motyw kontrastowy, podjęty przez poetę już 

w Weselu, tu stanowi mocno pogłębione, fundamentalne założenie dzieła, 
i to nie tylko jako składowa część jego treści ideowej, ale także jako 
pomysł artystyczny i dekoracyjny w postaci kontrastu teatru i rzeczy
wistości tudzież ich analogii. Ukryta poniekąd w Weselu satyryczna 
tendencja autora przez ten namacalny i oczywisty symbol uwydatnia 
się, zyskuje na wyrazistości. 

W tym motywie, przeciwstawiającym nagą prawdę rzeczywistości 

i kapryśną iluzję teatru, wiążą się zaś, spotykają i krzyżują wielorakie, 
różnorodnie załamane momenty tragiczne ucieleśniającego się ideału. 

I tak: oznacza tu teatr w symbolicznej przenośni zwykłego fenomenu 
życia komedię ideału, którą wspólnymi siłami, z rutyną i w zgranym 
ansamblu, w kostiumach, każdy w swej roli, jak kogo stać, przebiczo
wujemy w niedziele i święta. 

W skomplikowany, wielce zawiły aliaż Wyzwolenia, w jego skład 

chemiczny wchodzi też kwas, wyciśnięty z potępienia i negacji samejże 
poezji jako kategorii sztuki. Z tą kategorią wkraczamy z przepustką 

w ręku w progi giełdy uświadomionej poetyczności, produkującej poe
tyczność na eksport en detail i hurtem, wstępujemy w literackie tar
gowisko próżności, na rynek zbytu, gdzie wedle kursu panującego spa
dają lub podnoszą się walory poetyckie, gdzie poetyczność reguluje się 

prawami popytu i podaży. Duchowy rozwój zróżniczkowany tu przez 
podział pracy; poetyczni rozpadają się na wytwórców i odbiorców. Poe
tyczność staje się normalną funkcją społeczną: miarowym oddechem 
duszy narodowej - przeobraża się w stałą pozycję narodowego dorobku, 
tworzy zwyczajowy, tradycyjny repertuar narodowych ideałów. Jest to 
poetyczność zawodowa, poetyczność oficjalna, reprezentacja i ekspozy
tura poetyczności, poetyczność z obowiązku, periodyczna, stale za 
abonament lub bilet pozująca. Wypływa z jałowej potrzeby wymiany 

. myśli, wypowiedzenia się czy popisu z jednej strony, z gonitwy wra
żeń, godziwej rozrywki, budującej zabawy, z drugiej. 

Sztuka będzie, gdy przyjdzie publiczność i kwita. 
Teatr dla publiczności jest - publika ceni. 
Trzeba umieć ją zająć - entuzjazm jest, jeśli 
która umie na tych strunach zagrać jak na harfie; 
jeśli nie umie, nie ma na co się porywać. 
Gadaj sercem, a będą głową przytakiwać, 
jak gdybyś sercem grał... 

„Chcesz przedstawić naród? A to musi odbywać się tak, by naród 
mógł się bawić. Więc się odbywa wszystko za wspólną umową, a na 
rozpoczęcie gra się poloneza, jeśli polski temat, i rzuca jako pierw
szą kartę wielkie Słowo". 

Recepta? Bierze się dwa deka męki, trzy gramy trudu, litr pasji, 
bólu, skarg, żalu, smętku, lęku, grozy i litości. Przybiera się pozę go
ryczy i zmęczenia, zapowiedzi, wróżb i proroctwa, rzuca się na scenie 

S. Wyspiański, Szkic dekoracji do III aktu „Wyzwolenia" 



lub w okładce wykrzykniki wyrzutów, spowiedzi, oskarżeń, chłosty 

i tworzy się tak współczesną Polskę, sercem szczerym, tak, jak ją wi
dzimy współcześnie dokoła. 

Zatem literatura nie jako arka przymierza i kwiat narodowego ży
cia, ale jako szumowina, odpadki, luksusowy fuzel tego życia, dekora
cja, tapety i frazes. A bo „poezję uważa się jako pół prawdy, jako 
rzecz, w którą się nie wierzy, której się nie ufa, na której się nie po
lega". Tak to rozczyn nieprzebłaganej krytyki bez miłosierdzia podgryza 
„ozdobę i ulgę życia" u samego rdzenia. Oto jak siekiera niemal do 
korzeni własnej twórczości przyłożona. 

Ale nie na tym koniec. Tu dopiero początek. Wyżej! dalej! o jeden 
szczebel myśli wyżej. Dotąd szło o pierwiastki poetyczności, tkwiące 

poza poetą, w jego otoczeniu, o wartości zatem obiektywne. Z kolei 
rzeczy zwrócić się czas ku poetyckim wartościom podmiotowym i w za
palczywości śledczego instynktu tropić je i tępić pod własnym dachem. 
Skorpion rzucony w ogień sam się swym żądłem zakłuwa. A Służba 

Boża? Cóż własne ofiarnictwo Ducha, cóż mozół, trud i mitręga szczerej, 
rzetelnej twórczości poetyckiej? A apostolstwo sztuki, a propaganda 
myśli, a scena jako narodowy konfesjonał, a druidyczne posłannictwo 
wieszczej poezji? Próchno, pył, czczy dym, urągowisko i ostateczna 
wzgarda. Pustą maską, wydętą larwą jest artyzm i sztuka, a tajemnicza 
laska Prospera, różdżka czarodziejska scenicznego poety to antykwarny 
sprzęt rekwizytorni teatralnej. Władza ze sceny, duchowy rząd na sce
!lie to efemeryczny wodewil dzwonkowego króla. Do jakichże wierzchoł
ków uwiązane tu cele? W jakiej perspektywie ustawiona meta? Stroić? 
Prędzej się stroić? Dom stawiać piękności? W pstre malowanki usta
wiać jasełka? Olśniewać zmysły i łaskotać serca? Dążyć? Dokąd, gdzie? 
Działać? gestem? czynem, tu, gdzie jaźń zbiorowa czeka marcypanów, 
bakalii, delicyj? Kawioru, kawioru dla tłumu! Tu, gdzie wszystko po
lega na wypowiedzeniu, rzuceniu słów na wiatr jak groch o ścianę, 

gdzie jeno pod urokiem iluzji fosforycznie serce płonąć zdolne, wznosić 
tytaniczną pracę narodową, zapełniać ją polską duszą i polską zwo
ływać sławę? 

Wszak mamy narodową scenę: 

dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż. 
Przecież to miejsce dość obszerne, 
by w nim myśl polską zamknąć już, 
by się te iskry ducho-żerne, 
co u rozstajach siedzą dróg, 
zeszły tu wszystkie za nasz próg 
a światło kinkietów - zacząć ruch. 

Cóż za rola? Co za czyn tragiczną inscenizować grę! Stawiać węgielne 
kamienie polskiej sztuce teatralnej ; dłubać repertuar polskiego Bay
reuth u, Olimpijskich Igrzysk, kłócić się o sceniczną Kolebę na Guba
łówce! Kunsztem sztuki galwanizować trupy i zgrywać się do nitki, aż 
się ten płomień, co gorsze, wypali, aż się to serce, co bije, przekrwawi. 
A jednak Wyzwolenie. I oto nowa cyfra w złotym kalendarzu polskiego 
teatru, płonąca żagiew, którą ten królewski Spowiednik duszy naro-

S. Wyspiański, Kazimierz Wielki 



dowej z brutalnym rozmachem szalonego Orlanda, nieuniknione speł

niając przeznaczenia, ciska pod apatycznie zadrzemane strzechy, roz
kochane w sielance, baśni i elegii. Zatem sprzeczność? Czyżby? A może 
jeden z fenomenów nieśmiertelnej konsekwencji wieczystych niekon
sekwencyj, którymi jak piłką igrają złośliwe, mefistofelesowskie czeredy 
chochlików, jadowitych jaszczurek, sondujących sumienie podjadków 
z II aktu. Czas wstąpić na sam szczyt tej budowy w niebotyczną kopułę 
myśli, stanowiącej zarazem kulminacyjny punkt i finał tych jasełek, 

tej'sztuki w sztuce, którą w Wyzwoleniu odgrywają aktorzy niby lale 
tragiczne poruszane sznurkiem reżysera na scenie poetycznych ma
rionetek. 

A więc pożegnalnym spojrzeniem ogarnijmy jeszcze raz, zanim je 
zdmuchniemy, wszystkie promienie rozszczepionego widma poetycz
ności, a potem zetrzyjmy je z widoku i przerzućmy się znowu ze sfery 
poezji i sztuki w kategorie życia. Niech się nam zdaje, że wszystko 
co się w tym dramacie dzieje, niby w świetle kinkietów i na scenie, 
jest symbolicznym odbiciem nieodwołalnej prawdy życia, grzmiącego 

na theatrum polskości, jak daleka i szeroka Dusza Narodowa, jak wąska 
i ciasna pierś, która ją więzi. Wtedy natężenie natchnione dusz pod
nosząc coraz wyżej, docieramy do ostatniej, najwyższej kategorii poe
tyczności, do religijnej kategorii niezniszczalnego, odwiecznego ogólno
ludzkiego ideału wieczystej piękności i przestrzennej Swobody, wpły
wamy na pełne wody oceanu, w którym wszystkie inne poetyckie ka
tegorie toną i znikają, a zarazem odkrywamy źródła, skąd się poetycz
ność zasila na codzienny użytek. Na tej kategorii oparta ostatnia, kul
minacyjna scena Jasełek Wyzwolenia. 

A teraz w tym całym środowisku poetyczności splątanej w nieroz
wiązalny węzeł gordyjski wyobraźmy sobie kogoś, którego kochanką 

jest wola, poezją siła, ideałem Czyn, hasłem zwycięstwo z krwi i ciała, 

z woli żywej i żywej Potęgi. Nie porwież się on, by rozciąć mieczem 
ten splątany węzeł gordyjski? Nie zechceż on prowadzić z wzniesioną 
pochodnią tam, gdzie trzeba dojść i wnijść, a mocą rozprzeć wrota? 

Wyobraźmy sobie dalej kogoś, co by żył pięknością, a nie był tylko 
naczyniem, przez które by płynął strumień piękności, wyobraźmy sobie 
człowieka, co by całą poezję i poetycznych wziąwszy na serio, zapragnął 
na serio żywej manifestacji Piękna i stawiał postulaty wcieleń, ściąga
nia gwiazd na ziemię. Utworzyłby się wtedy piekielny konflikt na tej 
maskaradzie, szopka jasełkowa naturalnie się kończy, gdyż nikt jej 
na serio nie bierze. Teatr to teatr. Trudno przecież wymagać, aby 
autor n ap r a w d ę słuchaczy chciał wyruszyć z posad, zatrząść nimi 
lub pchnąć bryłę świata. Kończy się tedy grana sztuka w sztuce; akto
rzy wszyscy wychodzą z ról, rozbierają dekoracje i płótna. Całkiem na
turalne: rola skończona, a deski sceniczne dosłownie czy w przenośni 

gdy spod stóp uciekną - i rola najszczytniejsza zamienia się w brednię. 
Wszystko w porządku. Jeden, jedyny niepoprawny Prometej, jak to 
zawsze Prometej, zatraca poczucie rzeczywistośd, w aktorach sztuka bo
jowego hufca i kontynuuje rewolucję. A że noc zapada, a taki rzeczy 
wieczystych porządek konieczny: przez chwilę na koturnach, resztę 

czasu boso - wszyscy bohaterzy, wszyscy poetyczni opuszczają teatr 
(dosłownie i w przenośni), wracają do codziennych zajęć, w rzeczywi-

stość życia. W pustym teatrze na pół obłąkany zostaje samotnie Pro
metej, mocarz, niewolnik i kochanek myśli jednej, pogromca poezji, 
on, który jedyny poezję wziął na serio. W tej głuchej pustce wstyd mu 
pali czoło. 

Zostaje Piewca Czynu, Pogromca Poezji, któremu poezja na serio 
wzięta stała się klątwą, on, nieuleczalny niewolnik piękności, on, Poeta, 
on, największy z Aktorów tego świata, o ironio ironii, zamknięty bez 
wyjścia w teatrze, niby rozbrojony, bezwładny, skazany na dramaturgię 
Hamlet! 

Niech z bolu ryczy ranny Prometej, my, zdrowa publiczność, po 
przedstawieniu idziemy na kolację. 

[O Wyspiańskim i dramacie. Warszawa 1969, pierwodruk: „Krytyka" 1903, z. UJ 
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Chcę, żeby w letni dzień, 
w upalny letni dzień 

' 

przede mną zżęto żytni łan, 
dzwoniących sierpów słyszeć szmer 
i świerszczów szept, i szum, 
i żeby w oczach mych 
koszono kąkol w snopie zbóż. 
Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień 
czas kośby dobrych ziół i złych 
i jak od płowych zżętych pól 
ptactwo się podnosi na żer. 

Chcę pójść w zaciszny gęsty bór 
za skłony sinych gór 

' i patrzeć po konarach drzew: 
od których, z jakich stron 
słonecznych żarów wionie wiew, 
jak krąży w drzewach żywny sok ... 

(Wyzwolenie) 



Leon Schiller 
, 

TEATR WYSPIANSKIEGO 

Teatr Wyspiańskiego jest trybunałem sumienia narodowego. Poeta 
pełni tu funkcje inkwizytora, aktorzy. „co rzadkiego talentu i praw
dziwie wielkich zasług, którzy chłoszczą wady i śmieszności, są naj
wymowniejszymi kaznodziejami poczciwości i cnoty, rózgą , którą po
sługuje się człowiek genialny, aby karcić łajdaków i szaleńców"), akto
rzy, którzy są „wyabstrahowaną i zwięzłą kroniką epoki", stają się 

w jego ręku narzędziami tortur, by dręczyć sumienie winowajców, aż 
zdradzą się i przyznają do winy. Wszystkie widowiska, które tutaj się 

rozgrywają, mogłyby jak sztuka grana w Hamlecie nosić tytuł Pułapka 
na myszy. Wyspiański jako poeta narodowy podjął misję podobną do 
tej, którą duch zamordowanego króla powierzył nieszczęsnemu książęciu 
Danii: oczyma duszy widzi nieustannie Ducha Narodu, słyszy wciąż 

od niego wezwania do Czynu Zemsty i rozumuje jak Hamlet: „Gdzież 
moja głowa". Powiadają, że zatwardziali złoczyńcy, obecni na przed
stawieniu okropnych widowisk, tak silnie zdjęci byli wrażeniem, że 

.sami swoje wyznawali zbrodnie. 

Mord bowiem, choćby ust nie miał, 
Cudowny ma organ mowy. 

I, tak samo jak Hamlet, Wyspiański postanawia uciec się do pomocy 
aktorów, „osób działających na scenie w drodze przez Labirynt zwany 
Teatr", osaczyć sumienia widzów, ujawnić winy, wytknąć palcem wy
stępnych, bo „przeznaczeniem teatru, jak dawniej tak i teraz, było i jest 
służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej 
rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i pięt
no" w teatrze misjonarskim, który miał wskazywać Drogę, objawiać 

Prawdę i darzyć życiem. 
Wyspiańskiemu nie było dane dożyć stworzenia własnego teatru. 

Terenem jego działalności był wyłącznie maleńki teatr krakowski, na 
którego frontonie widnieje napis: „Kraków Narodowej Sztuce". Ale 
Wyspiański, wstępując na tę scenę niby Prospero wiedział, jak nią 

zawładnąć, a jego praca jako artysty teatru pozostanie drogowskazem 
dla potomnych. Wyspiański nakreślił swój program w Hamlecie - „tra
gicznej historii Książęcia Danii świeżo przemyślanej„." To studium 
napisane przez dojrzałego i doświadczonego artystę jest nicią Ariadny 
w prawdziwym labiryncie, w teatrze Wyspiańskiego; wyjaśnia jego 
związki ze sceną narodową i z aktorami, objawia sekret jego teatralnej 
techniki, i jednocześnie daje pojęcie o tym teatrze, o którym Wyspiań
ski marzy. 

I 

S. Wyspiański, Żywioły: Woda, Powietrze, Ogień 



Skrupulatnie studiując zagadkę Hamleta, którą dla niego w Polsce 
jest, „to, co jest w Polsce do myślenia", zastanawia się, jak należy 

wystawiać Shakespeare'a, i zastanawia się, nad „tym Shakespearem, 
który Hamleta pisał", szkicuje jego portret opierając się na pewnych 
danych historycznych (do których jednak nie przywiązywał wagi), lecz 
głównie na myślach wyrażonych w Hamleci e, one bowiem dają świa
dectwo autorowi teatru. Wyspiański marzy o tym teatrze „którego prze
znaczeniem ... jest służyć za zwierciadło naturze", i którego przewod
nikiem jest Shakespeare'owski Prospero, bo czary Prospera „to władza 
inteligencji nad światem i ludźmi", inteligencja „czyniąca sługi z wro
gów i upokarzająca swą wyższością" ... dar odgadywania człowieka ... ta
lent takich ludzi, jak Holbein na przykład, umiejący „czytać w obliczu, 
w żywych ludziach i pisać to w obrazie". Marzy o teatrze, który rzą
dzony przez taką inteligencję „urasta ... do sali sądowej - gdzie sztuka, 
dramat, artyzm sądzi i takie bierze nuty - że jak na wędę sumienia 
na wierzch wydobywa''. Marzy, by „taki inteligentny złożyć sąd" i po
ruszyć sumienia widzów, odkrywać wszystko, co „się kryje i maskuje 
dobrze'', aż „zło i kłamstwo przed nim się zwija i sidła, i wikła, aż 

prawdę wreszcie wykrztusi zmożone czujnością inteligencji". Bo ideałem 
Wyspiańskiego jest Shakespeare, który „żył w teatrze i dla teatru, tea
trowi temu dawał swój artyzm i talent"; który stale będąc w kon
takcie ze sceną i aktorami, z bliska oglądał tych Bohaterów Żywych 
i „życie to, jakie mieli za sceną, a jakiego nie mieli na scenie, chciał 
im na scenie dać„. I bieg ten rozmów naturalny i giętki, i szybki, i do
wolny, poprzez nikogo w rymy nie ujmowany niedołężnie, ale z samo
woli płynący - którego nie mieli na scenie, a który za sceną - chciał 

im na scenie dać". Pisząc dramat Shakespeare „zawsze miał w myśli 

rzeczywistość, w wyobraźni rzeczywistość i ludzie jego dramatu obra
cali się w jego wyobraźni na terenie rzeczywistym„." „I aktora i autora 
obchodziła TRAGEDIA, dramat ich obchodził, los ludzi, LOS LUDZI, 
i to tych ludzi, o których mówiła tragedia. - Ludzie ci albo rodzili 
się z legendy i powieści, albo rodzili się z przypomnień tych artystów. 
Stawali się żywi i mieli swoją wolę. Ich wola była wszystkim. Scena 
służyła , aby ich pokazać. Do tego jest scena''. 

A teraz przyjrzyjmy się, w jakiej mierze Wyspiański w swojej pra
cy teatralnej trzyma się opisanego powyżej systemu i jakie ma on dla 
niego wartości. 

Wyspiański , wyznaczając teatrowi główną rolę w Historii Kultury 
Narodowej, wierzy, że jego odrodzenie dokona się przez zmianę we
wnętrznych warunków panujących w tej instytucji, która jeszcze nie 
uświadomiła sobie swego społecznego zadania i jest dzisiaj albo za
kładem rozrywkowym, albo zyskownym przedsiębiorstwem; wierzy, że 

głównym czynnikiem metamorfozy będzie harmonia między twórcą dzie
ła teatralnego a wykonawcami, między poetą a aktorem, i dobrze znając 
trudności, piętrzące się na drodze do osiągnięcia tej harmonii, sądzi, że 
najprostszą drogą do celu jest współpraca autora z aktorem, podjęta 
we wspólnym interesie, w imię wspólnego ideału . Aktorzy, których spo
tyka na swej drodze, „są to aktorzy najlepsi w świecie, zdolni do wszel
kiego rodzaju przedstawień, tragicznych, komicznych, historyczno-sielan
kowych, czy to w scenach ciągłych , czy to luźnym poemacie. Seneka 

S. Wyspiański, Apollo Melpomena 



nie jest dla nich za ciężki, ani Plaut za lekki". Spotyka takich jak ten 
aktor, który „w niby wzruszeniu, w parodii uczucia do tego stopnia 
mógł nagiąć swą duszę do swych pojęć, że za jej zrządzeniem twarz 
mu pobladła ... " Łzy płyną z ich oczu. „I gwoli kogóż to? gwoli Hekuby! 
Cóż z nim Hekuba, cóż on z nią ma wspólnego? żeby aż płakał nad 
jej losem?" 

Tym aktorom ma powierzyć owoce prometejskich swoich trudów, 
DZIEŁO SWOJEJ INTELIGENCJI, która „zwalcza brak talentu u każ
dego, kto nie jest tegoż dzieła twórcą". I zadaje sobie pytanie, co zro
biłby jeden z tych ludzi „gdyby miał podobny mojemu powód i bodziec 
do wrzenia?" Zapewne wówczas „zalałby łzami całą scenę, rozdarł uszy 
słuchaczów rażącymi słowy, w występnych rozpacz wzbudził, dreszcze 
w niewinnych". Pragnie ich nauczyć, że „wśród największego bowiem 
potoku i że tak powiem »wiru namiętności« trzeba ci zachować umiar
kowanie, zdolne nadać wewnętrznej twojej burzy pozór spokoju"; 
że nie trzeba „w gałgany obracać uczucie, prawdziwy z niego łach 

robić" i to jedynie po to, „by zadowolić uszy narodku, który po naj
większej części kocha się tylko w niezrozumiałych gestach i wrzawie". 

Pragnie, obejmując nad nim kierownictwo, jak Hamlet, jak Shake
speare podnieść zawód aktorski do godności sędziów Człowieczego Su
mienia: bo 

to nie są błazny - chociaż błaznów miano, 
oklaskiem darząc, w oczy ich rzucano -
lecz ludzie - których na to powołano, 
by biorąc na się maskę i udanie, 
mówili prawdy wiecznej przekazanie. 

Takiego dzieła chciał dokonać Wyspiański w małym, ubogim teatrze 
krakowskim, w tym Betleem-Efrata polskiej sztuki, żyjąc pośród „swo
ich" aktorów i tworząc pośród ich przyjaznego kręgu. Jedynie część 

tych zamierzeń zdołał urzeczywistnić. 

Jak wysoko Wyspiański cenił teatr, jak doniosłą wyznaczał mu mi
sję w duchowym życiu narodu, dowodem fakt, że w swoim dramacie, 
o którym mógłby jak Słowacki o swoim Genesis z Ducha powiedzieć, 
że to było dzieło z wszystkich, jakie napisał, najważniejsze, w drama
cie, w którym wieszcz Jowiszowymi piorunami rozdziera pierś na
rodu, by drzemiącą w jej głębi duszę unieść na orlich skrzydłach w tę

czową sferę swych myśli, w tym dramacie pisanym krwią, łączy losy 
Polski z losami „Nowego Teatru". 

I w tym, jak zawsze, bierze sobie za wzór Shakespeare'a, i to „tego 
Shakespeare'a, który Hamleta pisał". Tak samo jak Shakespeare'owi, 
przychodzi mu pomysł wprowadzenia teatru w teatrze, aktorów, „któ
rzy by grali Zabójstwo Gonzagi wobec aktorów, którzy by byli podob
nej zbrodni sprawcami". Przychodzi mu pomysł pokazania „owego sta
rego teatru ze wszystkimi jego właściwościami i nawyknieniami niby 
artystycznymi - a które już w szablon przeszły, z typami starego tea
tru, czarnymi charakterami, królami i królowymi, tragiczną patetycz
nością, historyczno-patetyczno-komicznym liryzmem, w który ci ludzie 

S. Wyspiański, Achilles, którego Pallas za włosy wstrzymała. 



jeszcze wierzą i nad nim do łez współczują - a on jest tylko fałszy
wym alarmem - udaniem". 

Tym „najlepszym w świecie" histrionom starego teatru chce „przed
stawić rzecz, z której się już podśmiewano wśród publiki - w sytuacji 
zgoła nowej . Chciał zaplątać tę rzecz tak w tragizm głównej sztuki, że
by przy zachowaniu wszystkich cech jej śmieszności, śmieszną nie była; 
żeby tak dziwne wrażenie robiła, jakby ten czyn wiodła jakaś ręka 

niewidzialnego FATUM - jakby to był KTOŚ niewidzialny, co jest 
sędzią i sądzi - co sumienia zbrodni na jaw dobywa". I temu drama
towi, tak podobnemu do sławnego Zabójstwa Gonzagi, Wyspiański, 

Hamlet i Shakespeare w jednej osobie, daje tytuł Wyzwolenie, ponieważ 
„prawdziwa sztuka ma za istotny cel nie tylko przeniesienie człowieka 
w chwilowy sen o wolności, lecz także uczynienie go prawdziwie wol
nym". 

Teatr Miejski w Krakowie zapowiedział :na sobotę 28 lutego 1903 ro
ku premierę nowego dramatu w trzech aktach Stanisława Wyspiańskie
go pod tytułem Wyzwolenie. Afisz lakonicznie wyjaśniał: „Rzecz dzieje 
się na scenie teatru krakowskiego". 'I zaprawdę oczom premierowej pu
bliczności dziwny przedstawił się widok. Gdy się podniosła kurtyna, 
ukazała się pusta scena krakowskiego teatru, tak jak wygląda ona przed 
rozpoczęciem spektaklu, pogrążona w ciemnościach bo „jeszcze gazu 
i lamp nie świecono". Scena pusta, jest w niej tylko paru robotników, 
którzy „głowy wsparli strudzone" i siedzą w milczeniu „pod ścianą, 

gdzie kulisy składano", cierpliwie czekając na przybycie tych, którzy 
ich wezwą do codziennej pracy. Ale „choć kurtyny zaklęte, widowisko 
zaczęte" , bo wszedł Konrad, bohater Mickiewiczowskich Dziadów, któ
rych wystawienie Wyspiański niedawno umożliwił, przyjmując w insce
nizacji swoją własną metodę, metodę shakespeare'owską. Konrad, któ
rego Wyspiański świeżo odczytał, przemyślał i przetworzył , obdarzając 

nowym życiem. Wreszcie zjawiają się „najlepsi w świecie" aktorzy, 
a na ich czele sprytny Reżyser, zawsze gotów w wymiarach sceny „dwa
dzieścia kroków wszerz i wzdłuż" zamknąć myśl polską przy huku gro
mów. Wchodzi Primadonna: Muza Literatury, której „nawet kaprysy 
są rutyną"; wchodzi na czele chóru „eterycznych" bogiń teatru, pły

nących w złotych konchach na kółkach. Całe to płoche grono wita Kon
rada jak starego znajomego, zawsze gotowe na jego usługi ; innymi 
słowy gotowe zagrać jego dramat. Ale tym razem Konrad-Hamlet i Wy
spiański w jednej osobie - nie przyniósł napisanej sztuki, ponieważ 
przyszedł działać, i to nie gestem, jak przypuszcza Muza, lecz czynem: 
„Idę, by walić młotem" - mówi. Chce zburzyć teatr stary, chociaż są 
„silne podstawy jego budowy", i chce na jego gruzach wznieść Teatr 
Nowy i w nim „naród przedstawić". Doświadczona Muza, która już 

widziała niejeden narodowy dramat, podsuwa Konradowi tradycyjną 

receptę: 

Bo 

I wszystko 

A to musi odbyć się tak, 
by naród mógł się bawić: 
Trzeba dekoracje ustawić, 
pamiętać o każdym sprzęcie, 
umieścić w budce suflera, 
jeśli kto tekstu nie spamięta -
za kulisami reżysera 
i inspicjenta 
i dać i.ID; skrócony szemat. 
A gdy już wszystko gotowe, 
rozkazać grać na rozpoczęcie 
poloneza, jeśli polski temat, 
i rzucie jako pierwszą kartę 
Wielkie Słowo! 

Czy tu potrzebna nowa forma, 
czy konieczna? 
Pewno jaka sprawa odwieczna -
by zeszła tylko Duse czy Sorma 
i kurtynę wznieść można. 
Sarah czy Modrzejewska ... 

sztukę, 

tragedię wprowadza artysta 

polega na ... 
Wypowiedzeniu. 



Będzie to więc komedia Dell'arte, a jej tematem przypowieść o Polsce 
współczesnej, improwizowana przez „najlepszych aktorów świata" w 
tragikomiczno-historyczno-sielsko-patetyczno-pompatycznym stylu. Muza 
oczywiście w tym dramacie „męki, trudu, pasji, bólu, skarg, żalu, smęt
ku, lęku, grozy, litości" zagra główną rolę w masce Melancholii. „Sztu
ka grana się kończy; nie kończy się myśl Konradowa. Wszyscy inni 
wychodzą z ról, choć pozostają w kostiumach". Robotnicy „rozbierają 

dekorację i płótna, odstawiają je w kąty ... " Tylko Konrad nie wychodzi 
z roli: dla niego czyn spełniony jest czynem prawdziwym nie fikcją, 

czynem a nie gestem. Zbudzony jak gdyby z głębokiego snu przez zbie
rających się do odejścia aktorów, nie poznaje miejsca, gdzie się znaj
duje. Nie poznaje ich, tych „swoich aktorów, przyjaciół". Nie może 

zrozumieć, dlaczego Muza, która „posiadła serce, myśl mą wyzwoliła" 
teraz „tak ciągle dyga" i przesyła od ust całusy. Reżyser musi tłuma
czyć mu, że „diva" dziękuje publiczności za oklaski i wieńce. Ze zgrozą 
patrzy na tę kobietę w laurach, gdy ona wdzięczy się do krytyka, do 
głosu opinii, gdy pozwala mu głaskać się po twarzy. Nie może pojąć, 
dlaczego ci, których przed chwilą widział na koturnach, mówią teraz 
o swoim występie aż nazbyt prozaicznie, nie ceniąc go sobie wysoko. 
Dlaczego porzucili role, które dobrowolnie przedtem na siebie wzięli? 

Rola - rola skończona? Wasz umysł tak dzieli 
myśl na rolę i nicość powszednią, 
że skoro rolę wypowiecie gładko, 
deski sceniczne spod stóp wam uciekną 
i rola najpiękniejsza staje wam się brednią, 
Nędzarze! 

Nie może zrozumieć, dlaczego lica im bladły i łzy płynęły, jeśli Hekuba 
i jej losy nic ich nie obchodzą; a więc to są ci Bohaterowie Żywi? Czy 
ci ludzie mogą swoimi czynami zapisać abstrakcyjną i zwięzłą kronikę 
przyszłości? Przecież to „kramarze świętości", ich rzemiosło to prosty
tucja. 

Swiatła gasną. Aktorzy i reżyser wychodzi dyskutując, czy „ze sta
nowiska sceny" nie należałoby skrócić przed następnym przedstawie
niem sceny, w której zza kulis wraca Konrad. Odchodzą. 

Dobranoc, przyjaciele. 
Dobranoc, mój książę! 

Konrad zostaje „sam już na wielkiej, pustej scenie", „niewolnik wiel
kiej myśli jednej", w której zawarta jest jego niemoc i jego siła. 

Publiczność premierowa obdarza oklaskami autora i aktorów. Pu
bliczność, którą na cały ten wieczór Wyspiański i aktorzy postawili 
niejako pod pręgierzem. Aktorzy, których przez cały ten wieczór Wy
spiański wobec publiczności stawiał pod pręgierzem, dziękują za po
klask niskimi ukłonami. Także aktor grający Konrada wychodzi przed 

kurtynę, by się ukłonić. Czy to dziwne? „Cóż z nim Hekuba, cóż on 
z nią ma wspólnego?" A zresztą program zapowiadał: „Rzecz dzieje 
się na scenie teatru krakowskiego". 

[Nowy teatr w Polsce: 
Stanisław Wyspiański . Myśl 

teatralna Mlodej Polski, 
Warszawa 1966. Pierwodruk 
w' ,,The Mask'', Florencja 
1909/ 1910! 



KONRAD 

Sam już na wielkiej pustej scenie. 
Na proch się moja myśl skruszyła. 
Wstyd mię i rozpacz ·precz stąd żenie. 
Na Świętym Krzyżu północ biła. 

Kędyż się zwrócę? Wszędy nicość; 

wszędy pustkowie, pustość, głusza; 
tęskni samotna moja dusza 
i nad mą dolą płacze litość. 

Z czym pójdę do dom, smutny, biedny? 
Na proch się moja myśl skruszyła: 
niewolnik wielkiej myśli jednej, 
w niej moja niemoc, moja siła. 

Czy jesteś, Polsko - tylko ze mną? 
Sztuka mię czarów siecią wiąże: 
w Świątynię wszedłem wielką, ciemną -
dążyłe·m - nie wiem dokąd dążę. 

Pogasły światła, co świeciły, 
rzucone w płócien wielkie łuki, 
łachmany co świątynią były. 
Jak wyjdę z kręgu czarów Sztuki? 

(Wyzwolenie) 
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