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SEN NOCY LISTOPADOWEJ 

Pyl:1niem r:: .:·n\ :ćym dla mnie: co niewol a'? 
C. K. Norwid 

1. 

W swyrn pod ;.l :nvowy m, f u ndamentalnym v.:y miarze We 

sele nic jc»:l odtworzeniem j,1kiej ś r z czywi s toś ci, lecz jest 

0dsloni c:ciem, una oc:>.nicniem czyj ejś świadomośc i . .Jest prze

k sz t ałceniem j e j w obraz, dany bezpo ś r ednio widzowi. Drn

mat nie mó w i wi<;c o tej świadomośc i , lecz j ą pokazuje. 

Procesowi t emu wspótlowarzyszy wyłanian ie s:r; s woistej 

przestrzeni, odpowiadającej u jawni:l ncm u obra zow i . .Jest to, 

mówiąc dzi siej szym językiem, prze strzeń psychodrelmy. Naj

i ~ totniej s ze wydaje s i ę przy ty m r-cd\v Ojc n ie (a może wręcz 

z.wielokrotnienic) w ,; lrnz.:: r.ych zd nrz c ri. Świ:1domcść - obraz 

odsy ła najpierw na zcwn:-ilrz d z i e ła, w kie ru nku a ulom, 

n a ,; tr;pnie jednak zwr ó1 ca si<; w stronę pos taci dramatu. Im 
tnkżc dane S<1 bezp ośrednio tr e ś ci lkwiQce w ich psychice, 

o n e l::Jkże rozmaw i a j ą z widm.owym i obra z<.1 mi i echami 

swy ch dusz„. Zwracał na to UW<1 gt; j uż SL1ni s!aw Brzozow

c:k i, który nie tylko wid z,i o ł w tea trze Wys p·ia1'1 sk icgo „we

\1·nc:trzną wa tkę duszy ", ale też sqdził , iż „cale Wesele („.) 

p ozosln je w t::k im s tos unku do swego t wórcy jak na przy

kład Sta1'iczy:, do Dzienn ik < rzn, m:.ira Szeli do Dziada. duch 

Z<:wis zy do Poety , że jc s l to, słowem, olbrZj 11i ::i zmora , zro

dzon;i v; rozgorznłej i rozgorycz::ncj clt: szy " 

Odpowiednio~ć ześrodkowa 1: cgo w j ~· dnym i ty m samym 

t e: kście zcwr.L; tr zne,~ o i W C\\'; c:t rzn e::; t> p!'Ol' (,S u prz ks:.: lalca-

11in ~wiadomośc i \V o ':: ra L prowad ;- i l e ż . jnk s i<; zdaje, do 

olYvnrcia przcstrzc;1i p~ychodramy w stroni:; rzeczywistego 

wid 7.<l . Pr;1wdzi\•;c uc c.co: ln iclwo w W escln w:;magalo bo

wiem w roku 1901 i \\'ym a g;i w r ok u 1984 unaocznienia 

sianu '.Vb s nej św i a cl omo ś ci, jak i ś v:i ;i domośc i ws r-ółnot y , 

w której s it; is tn ieje. Kreowcrn y przez Wys p i:Jri ~kiego obraz 

jes t szc 7.cgólnym rod z.ajem kabli :ć:1 t o rn, przysri iesz.:i jqcego 

ten pre ces „. A możt· c1. ymś w ic:ccj : przcw · nikiern w prz.c

strz.< lli jccJ noslkcwc j i sroi ec zn ~ j S eh .1'lŚ WiadomO 'ci„. 



2. 

Psychodrama nie jcs l doświadczeniem neutralnym i bez
interesownym. Wyspiań ski każe swym bohaterom zajrzeć 

w głąb własnych dusz i s umień i zobiektywizować to do
znan ie w obrazie - w przekonaniu, że ·ich świadomość jest 
chora, odgrodzona od rzeczywistości, zaplątana we własne 

vmęlrze. Oczywiście: każdy z tych bohaterów jest chory 
inaczej, katdy ma własne demony, ale wszyscy tkwią razem 
w jednym polskim piekle. Jest nim - -niewola .„ Wesele, 
jak wspomina Stanisław Estreicher, zrodziło się z niena
'Niści do niL' j, z chęcoi jej 7.głębienia, zrozumienia, pokonarnia. 
Czy chodzi po prostu o niewolę polityczną? W pewnej mie
r ze lak. Było to w koz'lcu zasadnicze, nie dające się ominąć 

doświa dczenie historyc zn e i egzystencjalne rnie tylko poko
l eni~1 Wyspia z'l sk•iego, ale i kilku poprzednich. Kilkadziesiąt 

lll t przed Wes el em powiadał Norwid: „Zycie narodu tak jest 
ni e ro zdzielnym od życia społeczeń s twa, iż zaślepione nawet 
rz:idy przekonają się sa me najwid-0czniej, dlaczego zatamo
w,1nie tego życia i czterech pokoleń nie wytrzyma. Zam
knic; oie albowiem wszelkiego pola dla rodzących s ię ciągle 

i ciągle wzrastających grozić musi nareszcie takim poli
tycznym przeludnieniem. jak gdz•ie indziej z tychże prawie 
przyczyn przeludnienie socjalne spotykamy. Są to prawa 
mocniejsze od wszelkich represji„." Społeczną odporność 

na bra k narodowego życia oblicza więc autor Promethidiona 
n a 70-80 lat... A je śli niew-0Ja trwa z górą wi ek ? Jeśli 

klęską skończyły się kolejne powstania? .Jeślri narastają 

wewnętrzne podziały i animo.zje? Wtedy niewola staje się 

problemem duchowym, rodzi się świadomość zniewolonu.„ 
„ iewo la - pisze Brzozowski na margines ie d~ieła Wy
s piafo;~;:i e go - wes zła w duszę i przeżywając samych sie
bie, ulega j ąc swobodnemu , żywiołowemu pęd-0wi psychiki 
n .sze i, żyjemy jako własną naturą - rozkładem dz·iej·o
wości , straszLiwą s ilą ciążenia ku naro-dow j nicości." Sto 
Int politycznej nir:woli ukształtowa ło zatem codzienne za
chowania, pn.ekonania, style myślenia jedno-stek i całych 

gru p s.pcł czn ych. Wy t worzylo polskie inferno , przesłania

jące historię i t era źni e j szość grubą wars twą nie uświada

mianych do końe;i i nie podlegających racjonaJ.izacji mitów. 
Wyspiaz1 ·k iego szczególnie uderza to ostatnie stad·ium uwe
Wll E;' lrznia n ia niev.;ol i. Stadium, w którym o-panowuje ona 
ś wiadomość, wypełniając ją martwymi, coraz dalszymi od 
rzeczywistości formami myślenia. („Nriewola - jest to for
my pos tawienie na miejscu celu" - powiada Norwid .) 
W tym stadium ludzie przestają widzieć Judzi. Widzą tylko 
własne o n!ch my.~ Ji - władza schematu staje s ię absolutna. 
Rzeczywistość zm ien ia się w świat pozorów. Nie ma chło
pów, ni e m a inteligencji. Nie ma społeczeństwa. Pozostają 

roj enia , po g.rążanie s ię w nic-0ść, uleganie muzyce Chochoła. 
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Bilet Wys pi~i'1sk ' ego do .J. Kotarbii'! skiego zapowiadający 

Wesele. 

3. 

Jeś li w ś wiadomości jednostek czy grup 1udzi rzeczy
wistość zaczyna się przek ształcać pod wpływem paraliżu

jqcej formy w nierzeczywi s tość, przypominającą koszm<1rny 
sen - to jedną z możliwych dróg powrotu do realności jes t 
przedłużenie tego snu aż do jego końca, w którym cdsloni 
s wą is totę. Tę drogę wybiera Wyspiański dla bohaterów 
swego drama tu: w listopadową noc będącą dla nich czasem 
bamopoznania, każe im śnić do końca, śnić o dwu wielkich 
mitach, o których myślą na jawie: o jedności społ eczeństwa 

i o możliwości narodowego powstan•ia. Doświadczenie jes t 
okrutne: oba mity nie wytrzymują (w nadanym im przez 
bohaterów k s ztałcie) próby rzeczywis tości . 

Klęska zamkruiętych w bronowick-iej arce pos taci , da
remno ść -ich wiedzy o sobie i świ e cie, nie oznacza jednak 
przegranej zewnętrznej psychodramy - dotyczącej autora 
i widzów - anj, tym bardziej zagłady idei jedności (czy 
inaczej: solid a rności) i powstania, traktowanych obiektyw
nie, ni e zaś jako c zęść ideologii , prezentowanych przez 
bohaterów Wyspiańskiego. „ Pewne wydaje s ic; natomias t, 
iż dla autora Akropolis świadomość zniewolona , więziona 

przez formc; - nie jes t w stanie zrealizować swej wolno ści 

w realnym ś wiecie. Aby ten stan os iągnąć, mus i owa świa
domość najpierw dokonać wewnętrznego, zori enlowanego 
e tycznie CJczys zczenia i wyzwolenia . I taki wła śnie wydaje 
s ię ostateczn y horyzont Wes ela - prowadzący wprost od 
niewoli do w ;:i li<i o wcwnc;trzn1 wolność. Jak powiada Brz.o
wwski : „Wa łka wewnętrzna z bezdziejowością, us i łowanie 

przezwy cic;żen ia jej w sobie, zrozumienia na czy m polega 
psychiczna na tura narodowego rozbicia, wypalanie rozża

r zonym żelazem z duszy własnej st ygmatów bez.na rodowego , 
nieczyn nego istnienia , rozpaczliwe dźw,iganie si c; ku zjedno
czeniu duchowemu z potęgą his toryczną narodu - ten 
!:> lra szny !:>amosąd , kr wawe zmaga nie s ię sta nowi <\ is tot<; 
zasadniczego procesu duchowego poety, z którego \vylanialy 
s ię jego dzieła . " 
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