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Echa „Kordjana“ w twórczości Wyspiańskiego1).

I. „ K o r d j a n “ a „Noc  l i s t o p a d o w a “.
Jako dwudziestotrzyletni młodzieniec, stworzył Słowacki 

genjalne dzieło, „Kordjana“, którego wnikliwe spojrzenie w du
szę romantyczną, oraz niezwykłe i nowe bogactwo artyzmu, 
wpiły się w psychikę Wyspiańskiego. „Kordjan“ — to dramat 
o powstaniu listopadowem ; podążając śladem Słowackiego, już 
w pierwszej epoce twórczości Wyspiański zapuszczał sondę 
w duszę narodu z owego właśnie okresu; w jego dziejach wi
dział, jak Słowacki, doskonałe odbicie epoki romantycznej, której 
za „Kordjanem“ zarzucał poetyczność, słabość, nieprzystawanie 
do realnego życia, niezdolność do czynów. Na tem tle powstała 
w Wyspiańskim koncepcja, powtórzona niejednokrotnie w twór
czości jego — koncepcja chwili poetycznej : ludzie słabi umieją 
stawać się silni w jakiejś chwili szczególnego podniecenia, koń
czącej się bolesnem przebudzeniem; doskonałym wyrazem ta
kiego typu ludzi jest Kordjan, nie gorszymi nieukazujący się 
na scenie bohaterowie „Warszawianki“. Tak więc, tworząc swój 
pierwszy utwór o epoce powstania, Wyspiański poszedł w nie- 
jednem za „Kordjanem“ — ale jeszcze silniej nawiązał do „Lilii 
Wenedy“ ; to też nie możnaby omawiać stosunku „Warsza
wianki“ do „Kordjana“ bez analizy jej stosunku do „Lilii“, 
co znów pociągnęłoby za sobą analizę „Daniela“ i „Legendy“.

Natomiast inaczej ma się rzecz z ostatniein dziełem Wy
spiańskiego o powstaniu listopadowem. I tu wprawdzie nie 
znikły zupełnie ślady „Lilii“ ; widzimy je odrazu w scenie pierw
szej „Nocy Listopadowej“ ; zwoływanie mianowicie Niki przez 
Palladę zawiera reminiscencje z sceny 4 aktu IV „Lilii“ (Lilia, 
w. 413 nn., Nocy w. 30 nn.). Śladów „Lilii“ inożnaby w „Nocy“ 
wykazać więcej, jeśli chodzi np. o związek Kory i Rozy. Ale 
góruje tu „Kordjan“ ; co więcej, niektóre sceny „Nocy“ tworzą 
wprost pendant do scen „Kordjana“.

W „Nocy Listopadowej“ Wyspiański każe akcję przygoto
wać bóstwom; aparat klasyczny wziął po części z eposu, wprowa
dził bóstwa do prologu w pewnej mierze za Eurypidesem 2),

ł) Rozprawa niniejsza jest wyjątkiem z przygotowywanej przezemnie 
pracy większej.

2) Por. Sinko, Antyk W yspiańskiego2, Warszawa 1922, str. 234. — 
Scena I Nocy przypomina również „Drogę do Szwecji" Zbylitowskiego, w któ
rej, gdy król przybywa do Gdańska, Bellona pobudza Marsa do wojny, bo — 
jak mówi — „widzę, że inszy Bogowie | Ofiary wdzięczne mają, a ty n a s w e y  
głowie, I Nosząc żelazny szyszak, y  miecz w ręku krwawy, | Masz bydź wzgar- 
dzon w tym mieście moy mężu łaskaw y?“ (motyw „gniewu bogu“); ponie
waż Mars uważa, że na wojnę jeszcze czas przyjdzie, Bellona sama „z w y 
sokiego  Obłoku się spuściła do miasta Gdańskiego. | Na iey przyście po m ieście 
stał się rozruch w ielki“ i t. d. - -  „Gdy tak już kilka godzin ona burda 
trwała, I A Bellona sie między trupy uwiiała, | Ucieszywszy sie, w gęstym
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lecz w szczegółowem rozwinięciu i wykonaniu sceny potrącał 
również o przygotowanie romantyczne akcji w „Kordjanie“. Nie 
tylko w tem, że Pallas zwołuje do siebie Niki, jak Szatan djabły, 
że bóstwom Wyspiańskiego nie są obojętni wodzowie, tworzeni 
przez djabłów: Chłopicki, czy Lelewel i że wkońcu sąd poety 
o tych wodzach okazuje się, jak zobaczymy, bliski opinji Sło
wackiego — ale i w czemś ważniejszem. Zadaniem szatanów 
jest skrzywić «bieg powstania, odebrać mu wielkość przez obłą
kanie żołnierza, zbliżenie go do „cichego wśród Niemców 
doktora“, czy do romantycznego włóczęgi, byrońskiego Man
freda — symbolikę tę podjął Wyspiański w osobie Niki z pod 
Cheronei, roztaczającej plany, pokrewne słowom Szatana (129) : 
„Ten naród się podniesie, zwycięży i zginie“. Związek tem 
prawdopodobniejszy, że w „Warszawiance“ Wyspiański zupełnie 
w duchu Słowackiego przedstawił szał, któremu uległ polski 
żołnierz1), skreślił ową pozycję zwycięstwa przez zgon; chociaż 
więc poeta w „Nocy“ zwrócił uwagę na wartość powstania dla 
przyszłości narodu, nie odrzucił wcale poglądu na duszę po
wstańców. Nike z pod Cheronei, bogini klęski raczej, niż zwy
cięstwa, walczy z Palladą, chce, jak szatan, z trzeźwego żoł
nierza uczynić człowieka rozdartego, kochanka śmierci. Myśl 
Słowackiego o słabości ducha narodowego, powtórzona w „War
szawiance“, skojarzyła się w wyobraźni Wyspiańskiego z przed
stawieniem przyrody jesiennej, czy zimowej, a zwłaszcza krze
wów7 w krajobrazie jesiennym. W „Kazimierzu Wielkim“ skarży 
się naród (strofa XLVI) :

Otośmy drzewa na jesiennej słocie, 
i kłosy zżęte, rzucone na wichrze (i t. d.)

W „W eselu“ obraz ów wyrósł na symbol Chochoła — teraz 
takim Chochołem, symbolem słabej, ponurej, jesiennej i roman
tycznej duszy narodu, staje się Nike z pod Cheronei. Mówi też 
ona, jakby Rachel o Chochole:

(I 248) Oto wieńce wam niosę wiązane
z choin: przystanęłam w ogrodzie 
i rwałam —
róż niema, róże pomarły : badyle kwiatów suche

Wicher przegnał zimną zawieruchą 
nad ogrodem : —

a zwłaszcza:

obłoku w pokoie ] W ysokie, z oczu ludzkich, poleciała sw oie“. (Bibl. staroż. 
pis. pol., t. III).

Pokrewieństwo pomysłu (w wykonaniu zresztą nie wytrzymującego 
żadnego porównania z utworem W yspiańskiego) występuje jaskrawiej, gdy 
uzupełnimy akcję dramatu „Częścią muzyczną“ Nocy listopadowej (por. Wier
sze, fragm enty.., Kraków 1910, 202 nn.).

’) Jak zauważył prof. Sinko, Antyk, str. 190.
7*
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a krzewy, co najdroższe, 
w zimnej słomianej uwięzi. l)

Nike z pod Salaminy naturalnie oburza się na takie tło 
walki, i woła:

Wstanąli to pieśniarze i ślepce 
lirni — czy męże jako spiż?

więc walka toczy się o to, czy powstańcy będą żołnierzami, 
czy poetycznymi wojownikami, podobnymi do swych braci 
z „Warszawianki“ (a pośrednio „Kordjana“ i „Lilii Wenedy)“. 
I Nike z pod Cheronei opanowywa cały chór bogiń ; ulegają 
one sugestji szału, jak postaci w innych utworach Wyspiań
skiego, i głoszą nowy program, różny od Palladowego:

oto po Śmierć, po śmierć dążę; 
niech giną we chwale zbroi.

Wten sposób motyw homerowy narady bogów, zawiera
jącej też zapowiedź przyszłych zdarzeń w świecie ludzkim, poeta 
złączył z elementem technicznym dramatu — prologiem, przy- 
czem nawiązał bezpośrednio do prologów takich w „Kordjanie“ 
i w „Lilii Wenedzie“ ; I scena jest w „Nocy“ jakby preludjum, 
w którem występują wszystkie ważne motywy utworu, i to w for
mie pewnego skrótu akcji, nakreślonego barwami o wysokim 
walorze nastrojowym; jeśli moment ostatni zbliża nas bardziej 
do „Lilii“, to technika skrótu przez to zwłaszcza przypomina 
„Kordjana“, że w obu utworach poeci dają niby skrót c a 
ł e g o  powstania, a nietylko tej jego chwili, która stała się 
tematem dzieła: prawdziwe bowiem zwycięstwo Niki chero- 
nejskiej należy do dziejów dalszego ciągu pow stania2).

Widzimy więc, że Wyspiański nie pożegnał się z dawnym, 
zależnym od „Kordjana“ poglądem na powstanie, nie omieszkał 
i w „Nocy“ narodu krytykować. Nike z pod Cheronei nie jest 
najpierw obca Belwederczykom (sc.III): Nadaje im poeta duszę 
romantyczną, każe oddawać się nastrojom listopadowym, i w nich, 
jak w „Kordjanie“ „myśl śmierci z przyrodzenia w duszę się 
przelewa“. Rej, wodzi Goszczyński, romantyk: (III 35 nn.)

Drzewa szepcą — miotem gałęzi, 
a krzewy w słomianej uwięzi 
przystanęły, równie jako my, 
w oczekiwaniu i lęku.

Z tego nastroju wyłania się, jakby wyraz myśli Belwe- 
derczyków, jakby ich wizja — Demeter i Kora. Belwederczycy

*) Za zawiązek przeprowadzonej w tekście paralleli: Nike z pod Che
ronei — Rachel — Chochoł można uważać cenną, choć nieco chaotyczną roz
prawkę St. Schneidera „Motyw ,rusalny‘ w poezji polskiej"; Pam. liter. 1917, 
R. XV, str. 8 9 -9 9 .

2) Znaczenie produkcyjne tej sceny w „Nocy“ podkreślił już Siedlecki,
W yspiański3, Warszawa-Lublin-Łódź, b. d., str. 208.
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więc myślą o swym czynie, jako o czemś, co bezpośrednio 
przynajmniej prowadzi tylko ku śmierci.

Już w źródłach historycznych (Barzykowski, Mochnacki), 
opowiadano szeroko o nastrojach jesiennych studentów -po
wstańców, ale mimo wszystko historja dostarczyła stosunkowo 
mało treści scenie; szczegóły zewnętrznych zdarzeń poeta po
minął, skupiając się w rozwinięciu d u c h o w e g o  obrazu Bel- 
wederczyków. I w tem właśnie pomógł mu zapewne Słowacki; 
zachodzi mianowicie wyraźne podobieństwo między sc.V aktu III 
„Kordjana“, a tą w „Nocy“. Sytuacja jest podobna: tam Kordjan, 
tu  studenci są niedaleko człowieka, na którego życie czynią 
zamach, mszcząc się za krzywdy narodu. Jak Kordjan, tak 
i Belwederczycy snują teraz swoje wizje. Mimo jednak, że Sło
wacki był tu mistrzem Wyspiańskiego w obrazowaniu stanów 
psychicznych w formie wizyj, to jednak Wyspiański odbiegł 
daleko od swego wzoru : Belwederczycy są o wiele zdrowsi od 
półobłąkanego Kordjana, ich wizje więc nie mają nic z choro- 
bliwości i z cieplarnianej atmosfery zjaw Kordjana; Kora i De
meter, będąc wyrazem romantycznych tęsknot do śmierci, uczą 
jednak o twórczej sile śmierci, o tem, że krew użyźnia glebę. 
Wkońcu wniósł Wyspiański, jako pierwiastek nowy, charakter 
symboliczny wizyj belwederskich *), jakoteż ich udział w akcji 
boskiej, w tym śnie nocy letniej, przez co Demetera odrywa 
się od postaci studentów, służąc innym celom artystycznym.

Belwederczycy więc są zdrowsi od Kordjana, za to Kon
stanty w dramacie Wyspiańskiego jest o wiele mniej zdrowy 
od Wielkiego Księcia Słowackiego. W. Książę, dowiedziawszy 
się o pożarze na Solcu, powiada : Słomiany ogień — zgasł — 
(Noc list., sc. II 380), zarzuca więc powstańcom chwilowość ich 
zapału, poprostu uleganie chwili poetycznej, która prędko prze
minie; otóż jest ciekawe, że i on ulega czarowi tej chwili2), że 
się w nim dokonywa chwilowa przemiana, którą Wyspiański 
kreśli barwami sc. V, aktu III, „Kordjana“. Zanim jednak zwró
cimy uwagę na rysy kordjanowe Konstantego, musimy się przy
patrzeć rysom, wspólnym Konstantemu i Księciu u Słowackiego. 
Na czoło wysuwa się gwałtowna natura W. Księcia, który nie 
umie panować nad sobą, ale daje się porwać swoim namiętno
ściom; stąd zmienność jego nastrojów. Rysy te uwydatnił Sło
wacki w scenie na placu Saskim, każąc Księciu pienić się 
i wściekać, to znów ostygać i prosić — nie inaczej zachowuje 
się on u Wyspiańskiego: wyraża się urywanemi zdaniami, na
miętnie, syczy ze złości (rosyjskie Małczaj — u Słowackiego 
spolszczone w Milcz — w obu dziełach się powtarza), zniża się 
do błagań. Nie jest on jednak z gruntu zły, ma w sobie zdol-

h Por. Sinko, Antyk, 222 n.
s) Tyle zauważył już prof. Sinko (1. c. 235), mówiąc, że „na księcia 

dz:ała czar chwili dziejowej“,
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ność do gestu wspaniałomyści, ша tlące się gdzieś iskry szla
chetności, jako władca jest poprostu człowiekiem słabym; u Sło
wackiego wyraża się to w stosunku Konstantego do Kordjana, 
u Wyspiańskiego w tem np., że dowiedziawszy się o pomocy 
ze strony Potockiego, wykrzykuje jakby z rozczarowaniem: 
„Z pomocą? — Podły“ — Wobec Polaków zajmują obaj stano
wisko dwuznaczne: obok nienawiści jest tam i podziw, mają 
nawet ambicję na punkcie odwagi i godności Polaków; to wi
dać w stosunku Konstantego do Kordjana i Krasińskiego. — 
Wobec cara czują się tu i tam uśpionymi do czasu tylko lwami 
(w obu dziełach do lwa się porównywają), i w chwilach pory
wu szału, w jakich obaj poeci nam Konstantego ukazują, myśli 
Książę o zamachu na cara, o koronie (jeśli u Słowackiego car 
nazywa Konstantego Polakiem, to mówi tak o sobie u Wyspiań
skiego sam Książę).

Mimo tych zapożyczeń, odznacza się W. Książę Wyspiań
skiego nieporównanie bogatszem życiem, występuje tu jego 
postać nieporównanie silniej i plastycznej — nietylko mówi 
bardziej realistycznie, zdaniami krótkiemi, uciętemi, w których 
kipi uczucie (jedynie słabe zawiązki tego stylu znajdujemy 
w djalogu księcia z carem, u Słowackiego), nagromadza cha
rakterystyczne „ja“, „ty“, mówi z rosyjska, miesza rosyjskie 
Małczaj, won i podobne wyrazy z francuskiemi, ale poza tem, 
z prawdą psychologiczną i realizmem, na jakie Wyspiański, 
wychowany przecie już na sztuce naturalistycznej, mimo zwykłej 
u niego stylizacji, nieraz się zdobywał (por. „Sędziów“, ale 
i „Wesele“), występuje w słowach i ruchach Księcia niezwy
kła skala falujących uczuć: nienawiści i nagłych tęsknot, ma
rzeń i — to najsilniej — brutalnej zmysłowości w stosunku do 
żony; wszystko zaś to zlewa się w końcu w stanie półobłąkania.

W tem wszystkiem wyszedł Wyspiański poza charaktery
stykę Słowackiego, ale nie opuścił, jak powiedzieliśmy, gruntu 
kordjanowego. W żadnem może dziele Słowacki nie poświęcił 
tyle miejsca i sztuki psychologicznej analizie stanów nienor
malnych; Wyspiański do kreślenia tych stanów wogóle miał 
skłonność, lubiał przedstawiać rozmaite „szały“, a Bolesław 
Śmiały, Odys i i. tworzą szereg ludzi Wyspiańskiego, przy końcu 
dramatu prawie obłąkanych — teraz dołącza się do nich Książę; 
Joanna w „Nocy Listopadowej“ ; w analizie ich psychiki pomagał 
poecie H am let1), ale i w niemałej mierze obłąkany Kordjan. 
Wprawdzie już w historji znalazł Wyspiański bodziec do przed

!) W sc. X mianowicie Joanna, rozstrojona przejściami ostatniej nocy, 
nuci zwrotkę z „Pieśni legjonów “ („Mówił ojciec do swej Basi“ i t. d.), po
dobnie, jak obłąkana Ofelja śpiewa piosenki (por. sc. V, aktu IV „Hamleta“, 
a także Wyspiańskiego „Śmierć Ofelji“) .— Nieco Hamletowe jest leż pow ie
dzenie Księcia w sc. II (w. 42 n.) „Filozof ja — tak poomacku ! szukam 
ludzi“, które jest aluzją, jak się zdaje, do znanej anegdoty o filozofie cy
nicznym, Diogenesie z Synapy, szukającym z latarnią człowieka.
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stawienia Księcia, ]ako półszaleńca, ale Wyspiański scenę histo
ryczną zupełnie przekształcił, zarówno, gdy chodzi o zdarzenia 
zewnętrzne, jak w obrazie stanu duchowego W. Księcia; wtem 
ostatniem właśnie nawiązał wyraźnie do kordjanowej walki ze 
Strachem i Imaginacją. Owe dwie władze omotały też duszę 
Konstantego; dla przestraszonego wieśćmi o ruchach powstań
czych rolę Imaginacji gra Joanna, dzięki temu, że staje się ona 
sumieniem Księcia (por. jego słowa: II 237 n. — ty z duszy 
głębin wydobyła | podłość! — To ty mój wróg!), do czego znów 
pomogło Wyspiańskiemu symboliczne tej postaci ujęcie; nie 
tylko bowiem później, gdy Joanna przemienia się w Wenerę, 
romansującą z Aresem, wyrasta ona na symbol Polonji, ale już 
w scenie 2 jest ona symbolem owej Polski, którą przygarnął, 
czy zagarnął Konstanty, do której Konstanty stał w dziwnym 
stosunku napół despotycznego i brutalnego pana, a napół ko
chanka, wobec której dalej Książę marzył o koronie — oczy
wiście w jakichś chwilach poetycznych. Teraz więc w obliczu 
powstania każe poeta z genjalną psychologją w miotanej gwał- 
townemi uczuciami duszy Konstantego skupić się i odżyć historji 
stosunku Księcia do Joanny — Polski. Zaznacza to jakby sam 
W. Książę, gdy w scenie II następującemi słowami odzywa się 
do żony:

— — — W blaskach ty, polska dusza,
Ty we św ielle, w twych oczach skry i żar, i zorza.
A chciałabyś ty, — co — od morza, hej, do morza?
No, skrzydła rozwiń twe, — roztaczaj ty twój lot.

U Słowackiego spiskowiec, przed czynem opanowany prze
strachem, oddawał się złudzeniom Imaginacji, patrzał przez 
okno i widział z ciemności wyłaniające się trumny, mające 
przydusić cara, potem ujrzał trupa, stającego w oknie — u Wy
spiańskiego ten, na którego spiskują, pod wpływem strachu 
przed śmiercią i słów Joanny-Imaginacji, widzi też cienie, snu
jące się po oknach, przysłuchuje się szmerom w ogrodzie, wal
czy z rozmaitemi myślami, z sumieniem, i w końcu w stanie 
rozstroju ma wizję przygniatającego go posągu Sobieskiego.

Ostatnia jednak wizja, wyrastająca z terenu (posąg So
bieskiego znajduje się w parku Łazienkowskim) w psychice 
Księcia, po kordjanowemu rozstrojonej, prowadzi nas do prawdo
podobnej zależności Wyspiańskiego od innego utworu Słowac
kiego, o której trzeba dla związku wspomnieć. W piekielnym 
lesie spostrzega Dantyszek („Poema Piasta Dantyszka o piekle“, 
w. 1013 n.), jak konnych ludzi kupa — Galopem ściga książę
cego trupa

I nie słuchają komendy, lecą
I kopytami ognistemi św iecą;
Próżno się książę drzew płaczących chwyta;
Na łeb mu skrawe rzucają kopyta.
Na blade czoło, na lenty ze srebra i t. d.
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Wedle objaśnienia Słowackiego, tymi półludźmi są Cen
taury, tym człowiekiem W. Książę. Wydaje się zatem dość 
prawdopodobne, że każąc Sobieskiemu na koniu, w wizji Księ
cia, tratować jego pierś, Wyspiański nieświadomie był pod 
wpływem poematu o Dantyszku. Wyspiański wprawdzie sam 
wskazuje inne źródło owego pomysłu, stancę Raffaela1), gdy 
słowom W. Księcia o swojej wizji (sc. IV, w. 78 nn.):

— — — Wot, — koń jego parska 
pianą i wyrzuca mnie krew na koszulę.
On na koniu, sam śnieżny król, — wskazał buławą, 
a koń kopytem w pierś, — w pierś moją bije, — 
tratuje mnie, — na moje wdarł się łoże!

każe się następującym skończyć wierszem :
A rycerz, król z kamienia krzyknął: H e l i o d o r z e O !

Ale zdaje się, że ów pierwowzór mógł u ś w i a d o m i ć  się 
Wyspiańskiemu ex post, a w akcie twórczym (podczas pisania, 
czy przedtem jeszcze) mogło współdziałać kilka czynników. Ko
rzystanie ze źródeł nie jest bowiem~często niczem innem, jak 
korzystaniem z tego, co się w psychice utrwaliło z życia, więc 
i z lektury czy odbioru dzieł innej gałęzi sztuki. To, co było 
kiedyś w psychice, nie ginie, lecz zostaje, wedle jednych, ze
pchnięte w półświadomość, z której wydobywa się podczas 
aktu twórczego, szukając, jak psychologowie mówią, dla siebie 
wyrazur albo, wedle innych, wytwarza dyspozycję do powtór
nego powstania w świadomości treści podobnej; w każdym 
razie może kilka podobnych przeżyć równocześnie się wydobyć 
i zlać w jedno, nowe przeżycie, znajdujące wyraz w dziele.

Scena w salonie Księcia zawiera może jeszcze jedną remi
niscencję z „Kordjana“ : Posłużył się tu mianowicie Wyspiański 
użytym przez Słowackiego, w scenie na placu Saskim, środ
kiem uwydatnienia godności bohatera, wobec krzykliwej bru
talności Konstantego, przez milczenie. Jak tam Kordjan, tak 
w „Nocy“ Potocki nie odpowiada na oburzające propozycje 
Księcia. Por. K o r d j a n  a. III, sc. VII, 23 nn. :

W. K s i ą ż e :  Dać tu cztery konie.
Ha ty psie masz gorączkę, ale ciało zdrowe?
Każdy z członków zostawisz na końskim ogonie,
A koń mój najsilniejszy zerwie z karku głowę.
Milczysz! Ha ja się wścieknę... ten pies ciągle milczy.

(Por. jeszcze propozycję skoku, ww. 30 nn., poczem znów 
pytanie: Milczysz?)

N oc l i s t .  sc. V, 114 nn.:
W. K s i ą ż e :  Donnez l’ordre, mon vieux-beau — que la Pologne meurt!

Marchez, — sur Varsovie, — et massacrez tout!

0 Chodzi о Raffaela Stanza dell’ Eliodoro, co do której por. Sinko,
1. с. 237; tenże cytuje St. Lacka (Noc Listopadowa, Nowe Słowo 1904), który 
pierwszy zauważył ów związek.
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P o t o c k i  (milczy — posępny).
4Y. K s i ą ż e :  Comment? — Tu restes m u et? 1)

W jakim stopniu Wyspiański umiał, mimo posługiwania 
się wielu wzorami, tworzyć jednak, zupełnie nowym duchem 
tchnące dzieła, dowodzi także scena 6 „Nocy Listopadowej“ : 
„W Teatrze Rozmaitości“. Pierwszy bodziec dała znów historją, 
która wspomina w związku z osobą Chłopickiego, o przedsta
wieniu w Teatrze Rozmaitości. Idąc za Szekspirem, użył poeta 
motywu sceny na scenie, i wprowadził do niej za „Hamletem“ 
momenty pantomimiczne, a ze „Snu Nocy Letniej“ nastrój we
soły i motyw opracowania znanego wątku podaniowego; jako 
wątek taki wybrał sobie, niezgodne z historją, podanie o Fauście, 
przyczem tłumaczył miejscami dosłownie tekst Goethego. Two
rząc zaś scenę końcową, w której Chłopicki gra z Niką Napo- 
leonidów w karty, poeta oparł się na fakcie historycznym, że 
Chłopicki żył tradycją napoleońską, że namiętnie grał w karty, 
i że wkońcu w nocy 29 listopada skrył się po wyjściu z teatru, 
niechcąc brać udziału w powstaniu; mógł sobie jednak Wy
spiański również przypomnieć owego Chłopickiego, którego 
z „szpilek kaprala“ - Napoleona tworzy szatan, owego Chło
pickiego, który nic z rozumu Napoleona nie otrzymuje, a wy
szedłszy z kotła, jest „nie do boju, nie do trudu“. Mógł Wy
spiański wreszcie znać poemat Maurycego Gosławskiego p. t. 
„Banko“ (Poezje M. S., Bibl. pis. pol. t. XXVI, Lipsk 1864, str. 
163—205)2). W tej, jak ją autor nazwał „fantazji“, kreślącej 
napół sentymentalnie, napół z humorem, dzieje ułana z czasów 
powstania, jego myśli do Zory i Laury, a pojmującej życie, 
jako grę w karty o banko, wtrącił Gosłowski ustęp p. t. Polska 
w banku, w którym znów historją powstania listopadowego 
przedstawia się jako gra w karty o Polskę, spartaczona przez 
przywódców polskich. Jako pierwszy z nich występuje Chło
picki :

I zagrzmiało wielkie banko
Nocy listopada.
Tego banko wielką chwałą,
Grzmiały ziemia i niebiosy;

‘) Motywem takiego milczenia posłużył się Słowacki jeszcze w „Lilii 
W enedzie“ (akt I, sc. 1), i w „Beatryx Cenci“ (akt I), na co zwrócił uwagę 
prof. Kleiner, .T. S łow acki2 II, 295 n. i 338, por. Objaśnienia W ydawcy do 
nowego wydania Dzieł Słowackiego, t. IV, 543. — Wyspiański bardzo często 
używał m otywu milczenia w swej twórczości (np. Warszawianka, W esele, 
Achilleis, Powrót Odysa).

2) Podejmuję rzuconą przez J. Pietrzyckiego uwagę (Powstanie listo
padowa w dramatach St. Wyspiańskiego, Lwów 1909, str. 20, 61), że „po
dobny pomysł poetycki (sc. gra Chłopickiego o szczęście wojenne) znajdu
jemy w poemacie Maurycego Gosłowskiego ,Banko“*. Prof. Since (1. c. 238) 
przypomina ta scena gry w karty „baśniowe partje, np. kości rozgrywane 
z djabłem o duszę“. — Coś podobnego zresztą spotykamy w „Horsztyńskim“ 
Słowackiego; w sc. II, aktu IV-go Szczęsny w karty czyni stawrką — swój 
udział w konfederacji.
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A za nimi nic nie stało,
Oprócz naszych serc — i kosy.
Nie był bankier ów Konstanty!
Chciał z Chłopickim razem,
Po partacku — grać na fanty 
Układami, nie żelazem.
Czuł wyraźnie przegraną, prosił o akordy:
A dyktator akordować raczył,
Uradzono, zrobiono — i Konstanty hordy 
Ściągnął z banku, i całe za Bug uprowadził.
Chłupicki wziął taliję, — i chociaż od dawna 
Dobrze znał naturę kart,
Lecz dłoń do faraona tylko była wprawna,
W djabełka, on djabła wart.
W owym wielkim djabełku nocy Listopada 
Gdzie jedno wygrywało: „byt albo zagłada“,
Drżącą dłonią nie wiedział,
Czy ma ciągnąć, czy nie?
Założywszy ręce, siedział 
I marnował całe dnie i t d.

Przypuszczenie, że Wyspiański znał poemat Gosławskiego, 
możnaby poprzeć faktem, iż także w „Nocy“ Chłopicki, w pew
nych chwilach gry, intenduje, że tak powiem, poprzez osobę 
Niki do Księcia, jako do partnera (tak właśnie jest u Gosław
skiego). Por. sc. V, 282 nn.:

N i k e :  Upadłeś — Książę ucieka,
C h ł o p i c k i  (rzuca karty)
N i k e :  Przegrałeś! (zadaje mu kartę)

Zwycięstwo w obozie księcia 
i książę obezwładniony?

C h ł o p i c k i  (rzuca kartę)
N i k e :  Przepadłeś!
C h ł o p i c k i :  D a j c i e  mi  p o l e  o t w a r t e !

Ze względu na podkład historyczny sceny I „Nocy“, nie można 
na pewno stwierdzić zależności od Gosławskiego, jeśli jednak 
nawet tak było, to tylko tem wyraźniej wystąpi oryginalność 
Wyspiańskiego, co grę w karty o zwycięstwo przeniósł w sferę 
walk wewnętrznych Chłopickiego, dramatyzując je dalej, jak 
romantycy, w formie djalogu między Chłopickim a wizją Niki. 
Można też dodać, że gra w karty u Wyspiańskiego wygląda 
raczej na t. z. wykładanie kart i wróżenie z nich, niż na grę 
właściwą; w ten sam sposób daje się tłumaczyć powiedzenie 
Chłopickiego „Niech będzie na jedną kartę“ : gdy mianowicie 
dotąd z barwy poszczególnych kart przyszły dyktator wniosko
wał o swoich poszczególnych zwycięstwach, czy klęskach w woj
nie z Konstantym, teraz wróży sobie o losie c a ł e g o  powsta
nia z j e d n e j  karty.

Niemniej oryginalny był Wyspiański, gdy w poprzedniej 
części tej sceny stał pod wpływem „Kordjana“. Bardzo subtelnie, 
w cudownem przetworzeniu, które o niebo przewyższyło wzór, 
wkradły się tam echa sceny 1, a głównie 3, aktu III „Kordjana“ : 
W tych scenach Słowacki starał się kilku pociągnięciami pióra
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skreślić stosunek ludu do koronacji i cara, oraz jego nastrój ; 
w pierwszej z owych scen panuje atmosfera wesoła, sypią się 
dowcipy przeciw carowi, w drugiej — atmosfera ponura, wy
wołana najpierw zdarzeniem z matką, później śpiewem Niezna
jomego — podobnie stara się przedstawić nastrój ludu Wy
spiański w scenie teatru : wyrazem owego nastroju stają się 
Satyrowie, należący wprawdzie do baletu, ale przechodzący 
w pewnych chwilach w postacie nierealne ^  Jak żołnierz Sło
wackiego śpiewa „nie w takt — i nie w sens“ : „Boże pochowaj 
nam króla“ — tak mieszają się ku oburzeniu Aktora do wo
dewilu Satyrowie, wyśmiewając W. Księcia. Nie opuścił też 
Wyspiański części ponurej : u Słowackiego miesza się między 
kilku z ludu, pijących wino z beczki, Nieznajomy, zachęca 
do picia wina, poczem dodaje:

A gdy przyszło z m a r t w y c h w s t a n i e ,
Chrystus w i n o  z m i e n i ł  w krew. . .
J u t r o  błyśnie jutrznia wiary,
Pijcie wino, idźcie spać!
My weźmiemy win puhary,
By je w śklanny sztylet zlać.
N i e c h  t e n  s z t y l e t  s i l n e  r a m i e
W p i e r s i  w b i j e ;  z a ł a mi e . . .
Pijcie wino! idźcie śnić!
Lecz się b ę d z i e  ś w i t  p r o m i e n i e .
Trzeba wino w krew przemienić,
Przemienione wino pić !...

Tego Nieznajomego możemy uważać za prototyp Satyrów, 
gdy wśród pijących z beczki wino, w piwnicy Auerbacha się 
ukazują:

II S. Bóg Cara zrobił Carem
I S. Dziś resztę nocy się zabawię.

N a d z i s i a j  w i n o ,  j u t r o  k r e w !
II S. Tyrana szarfą własną zdławię!

Wesoły dzisia j nucę śpiew !
Chór studentów: Lńihula — lailala hulaila, lilalala!

I S. Przysiąźcie chować tajemnicę!
II S. Maska dziś naszą kryje twarz.
I S. J u t r o  d z i e ń  m ę ż ó w  p o z n a  l i c e .
II S. Przy księciu będziem pełnić straż.
I S. T y r a n a  m i e c z e m  w k r w i  p o w a l ę ,

D z i e ń  z e m s t y  p r z y s z e d ł  i d z i e ń  k a r ! !
II S. Nie będzie Carem Car.

Publiczność Wyspiańskiego mogłaby o sobie powiedzieć, 
jak II z ludu w „Kordjanie“ : „Śpiew huczał we mnie i pode mną“ 
(por. słowa 1 Satyra: O czem oni myślą? — II S.: Co innego, 
Nie to, co się na scenie gra, — te ich myśli wypowiadają wła
śnie Satyrowie). Przejście Satyrów z roli aktualizujących wie-

’) Spolszczenie Satyrów może też mieć pewme źródło w podobnych  
pomysłach staropolskiej literatury, przedewszystkiem w„Satyrze“ Kochanow
skiego.
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czór aktorów w rodzaj djabłów, budzących instynkty, skłoniości, 
w ludziach zaczajone, uwidocznia się przedewszystkiem w zstą
pieniu Satyrów między publiczność, wśród której jeden staje 
za Chłopickim, głośno wypowiadając jegó myśli i amoicje. 
Oprócz Chłopickiego miał Wyspiański zamiar wprowadzić do 
teatru Słowackiego, co dowodzi, w jakim stopniu „Kordjan4 czu
wał nad poetą przy tworzeniu „Nocy listopadowej“. Podczas wy
buchu powstania, Słowacki bawił w Warszawie, przeżył vtedy 
wewnętrzny dramat, który odsłonił i po części napiętiował 
w „Lambrze“ i „Kordjanie“. Dramat ten każe Wyspiański prieżyć 
Słowackiemu w Teatrze Rozmaitości, nadając poecie rysy inpro- 
wizującego na Mont Blanc K ordjanax). Chcąc krytyczni? na
świetlić ducha Słowackiego z owej doby, Wyspiański każe prze
mawiać nie samemu poecie, ale owym djablikom w dusiy — 
Satyrom. Satyr więc parodjuje improwizację Kordjana, ?rzez 
płaskie wyrazy sprowadzając symbole i przenośnie w sferę 
fizyczną, albo potęgując patos wyrażeń. Tak więc wejśce na 
„najwyższą igłę“ Mont-Blanc, i słowa pierwsze Kordjana: „Tu 
szczyt“ — przedrzez'nia Satyr: „Koniecznie musisz wleić na 
górę, I wdrapać się na najwyższy szczyt“. Specjalnie jednak 
bierze sobie Satyr za cel szyderstwa ustęp między ww 249 
a 271 owej sceny „Kordjana“. Słowa cytowane odpowiadaj* ma
rzeniom Kordjana: „O gdyby tak się wedrzeć na umysłów 
górę I Gdyby staną л na ludzkich myśli piramidzie“ — marze
niom, które jednak wykazują bohaterowi jego niemoc i wywo
łują w nim pragnienia, by „jak Bóg w dzień stworzenia | 
Ogromnej dłoni zamachem | Rzucać gwiazdy nad świata zbu
dowanym gmachem“ — Satyr ironizuje te wyniki: „byś poznał 
duszy twej strukturę | i zyskał Boskiej wiedzy spryt“. Przedtem 
jeszcze Kordjan, który o sobie powiedział: „Jam jest posąg 
człowieka na posągu świata“, marzył o tem, by „przebić czo
łem przesądów chmurę“, teraz myśli ze zniechęceniem o rzu
ceniu się w lodowe szczeliny, ale wracając do zamiaru zawo
łania i zbudzenia ludów, „rzuca się na rodzinną ziemię z wy- 
ciągniętemi rękoma“. — Satyr wyzyskuje ze strony fizycznej 
te dwa przedstawienia ruchów w kierunku przeciwnym, ku 
chmurom i w przepaść, i łączy je dla wywołania komizmu: 
„Posąg człowieka, Ty na globie | uderzysz czołem w chmurny 
strop I a wtedy pokłon oddam Tobie | i wskażę przepaść — no 
skocz — hop!“

Zastosował w fragmencie tym Wyspiański swą metodę 
syntetycznego ujmowania postaci historycznych, która polegała 
na tem, że, ukazując psychikę w skrócie, w przekroju niejako, 
poeta lubił przytem posługiwać się niby surowcem, materjałem 
faktów, w naszym przypadku utworów poetyckich. Jako pier
wiastki duszy Słowackiego podkreślił tu Wyspiański głównie

’) Por. Wiersze, fragmenty..., str. 108.
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niezwykłą ambicję, podniósł więc rywalizację z Mickiewiczem 
(„Twój rywal zwie się, ,kysz a kysz‘“), w czem do pewnego 
stopnia popełnia anachronizm, mówiąc o „Dziadach“ (oczywiście 
III części). Rywalizacja ta jednak jest tylko wyrazem tendencji 
Słowackiego, by się wybić ponad innych; Kordjan, w tem oświe
tleniu, nie z miłości istotnej dla Polski, ale z chęci wodzostwa 
podejmuje trud narodowej spraw y; Słowackiemu zarzuca Wy
spiański, że jeśli podczas pierwszych dni powstania myślał 
o udziale swym, to mu się marzyła jakaś wielka rola prze
wodnika, co w swym skrócie Wyspiański, krzywdząc poetę, 
wiąże z koncepcją Króla-Ducha l) („uczynię Królem - Duchem, 
słysz“); z epoki mistycznej Słowackiego może, a nie tylko dla 
rymu, użył Wyspiański wyrazu „glob“ zamiast „świat“ („Ty 
na globie“). Całą zaś konsternację duchową Słowackiego, 
w pierwszej jego epoce, posługując się obrazami Kordjana, 
stojącego na szczycie góry, ujął Wyspiański jako pozerstwo 
bajronistyczne, wciągając tak Słowackiego do krytycznego ry 
sunku dziejów romantycznych powstania; to też, gdy Słowacki 
odzywa się, po słowach Satyra, jakby słowami chóru po III akcie 
„LiliiWenedy“: „O polska ziemio“, Satyr odrazu przerywa: „Ton 
Bajrona!“ 2) — Nawiasem można dodać, że i w dalszym ciągu 
Słowacki mówi za wspomnianym chórem : „O ziemio smutku — 
łonie krwi, | przez Ciebie nęka zbrodnia“ — por. słowa chóru ; 
„O ! święta ziemio polska ! arko ludu ! | jak zajrzeć tylko myślą, 
krew się lała“.

Ponieważ Satyrowie są wyrazem duszy publiczności, ze
branej w teatrze, więc ostatnim pierwiatkiem duszy Słowac- 
kiego-Kordjana, zaznaczonym w fragmencie, byłby autokryty
cyzm, jakiego nie brak było istotnie Kordjanowi w chwili, gdy 
na Mont Blanc marzył o swej s ile3). Mimo to nie można się 
oprzeć wrażeniu, że więcej od autokrytycyzmu Słowackiego 
wydobywa się tu krytycyzm i złośliwa ironja Wyspiańskiego, 
tego największego w Polsce niszczyciela złotych cielców naro-

b Krzywdzi go Wyspiański, stawiając na równi Słowackiego w epoce 
„Króla-Ducha“ z Słowackim w dobie „Kordjana“, ale mimo to bardzo bystre 
jest spostrzeżenie, że koncepcja Króla-Ducha stoi na końcu tej samej linji, 
która rozpoczyna się od słów Kordjana: „Jam jest posąg człowieka na po
sągu świata“. (Prof. Kleiner w wykładach o Słowackim, w III trymestrze r. 
ak. 1925/6, podkreślił związek „Genezis z Ducha“ z „Kordjanem“).

s) Cztery pozostałe wiersze fragmentu są trochę niezrozumiałe: Nie
wiadomo napewno, co znaczą słowa Satyrów: „Car cię polubił — książę 
drwi“, t. j. czy odnoszą się one do Słowackiego - Kordjana, czy do Polski; 
słowa ostatnie Słowackiego: „Ileż to dusz chwyciłeś w kleszcz | uśpionych  
twoim darem“ — które, jak zauważył Feldman (Objaśnienia do Wierszy... 
str. 233) w eszły do tekstu „Nocy“ (sc. V, w. 104 n.), włożone w usta Fausta — 
mogą tyczyć się Satyrów — m yśli Słowackiego, któryby więc bronił się 
przeciw podszeptom szatańskiej dumy: „Tyś jest Polski pochodnia“.

3) Por. J. Kleiner, Jul. Słowacki*, I, 243 nn.; zestawienie to uczy 
w7ogóle, ile trafnych, choć jednostronnych, spostrzeżeń zawarł Wyspiański 
w sparodjowanej improwizacji Kordjana.
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dowych, którego przewyższa chyba tylko Nietzsche. Fragment 
nie wszedł do tekstu, nie można go więc osądzać tak, jakbyśmy 
osądzili utwór, ogłoszony za życia; mimo, że zawiera n a o g ó ł  
prawdę, odbijałaby ta krytyka poety, któremu Wyspiański 
w „Nocy“ tyle zawdzięczał właśnie jako autorowi „Kordjana“, 
przykro od tych scen utworu, w których poeta szuka dobrego 
dna w duszy W. Księcia, lub ludzi, uważanych współcześnie 
za zdrajców (Potocki, Wincenty Krasiński)1).

Wykazuje nadto ślady „Kordjana“ scena szósta.— Widzie
liśmy jakie znaczenie ma Nike z pod Cheronei dla obozu po
wstańców w „Nocy“ ; bóstwo to jest też panią Lelewela. Wprowa
dzając Lelewela, jednego z przyszłych kierowników powstania, 
Wyspiański odrazu na wstępie poszedł za sądem, który o nim 
wydał Słowacki w „Przygotowaniu“. Ta „postać blada“, która 
„wiecznie dławi księgarnie i mole“, a wyszedłszy z kotła, 
w chwili, gdy się gotuje powstanie, myśli o kwestji teoretycz
nej : „Czy lepiej kiedy jest król? czy kiedy go niem a?“ we
szła z pewnemi ślady satyry i do „Nocy“. Lelewel, w chwili wy
buchu powstania, schylony nad monetą, troszczy się: „B,0 — 
Bolesław, ale który ?“ Lelewel więc jest uczonym, ale nie czło
wiekiem czynu, ma on duszę pełną niepokoju, cheronejską, dziw
nie się zrastającą z nastrojem domu, w którym ktoś kona. Na 
podłożu kordjanowej nieco psychologji Lelewela, pojawia się 
przed nim cień Ojca, odwodząc go od czynu. — Jest jednak 
możliwe, że w scenie tej Wyspiański powtarza scenę I, aktu IV 
„Horsztyńskiego“ : Sługa donosi tu Szczęsnemu o rewolucji pol
skiej w Warszawie. W chwili, gdy Szczęsny ma się zdecydować 
w sprawie swego udziału, wchodzi do pokoju cień jego ojca, 
hetmana Kossakowskiego i dwukrotnie „pokazuje ręką, aby 
został“, poczern odchodzi do znajdującego się obok gabinetu. 
Jest to cień hetmana, rzeczywiście w tej chwili konającego — 
Lelewelowi psychicznie zbliżonemu o tyle do Szczęsnego, o ile 
obaj związani są pokrewieństwem z Kordjanem, w chwili, gdy 
mu Bronikowski donosi o wybuchu powstania i gdy ma stanąć 
w szeregu walczących, ukazuje się cień zmarłego właśnie w po
koju obok — ojca, wstrzymując go od czynu. Lelewel-ojciec 
wprawdzie nie jest zdrajcą, ale w gruncie rzeczy wyznaje tę 
samą politykę, co targowiczanin Kossakowski — ugody z Moskwą, 
w imię której odwołuje od krwawego rozwiązania narodowej 
sprawy.

Echa „Kordjana“ z „Nocy Listopadowej“ rozbrzmiewają 
w trzech dziedzinach treści ideowej, pewnych pomysłów i obra
zów poetyckich, z towarzyszącemi niekiedy reminiscencjami

’) Fragment omówiony wygląda na echo książki Tretiaka o Słow ac
kim; nie znając dokładnej daty napisania tej sceny, nie możemy jednak za
leżności owej przyjmować napewno. Styczności są w każdym razie; por. np. 
str. 72, o nieszczerości i teatralności sceny na Mont-Blanc, w salto mortale 
Kordjana z góry Mont-Blanc do szkoły podchorążych i t. p.
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stylistycznemi, oraz środków techniki dramatycznej. Ideowe 
były zapewne świadome, inne naogół nieuświadomione. Wpły
wy te działały w „Nocy“ na dojrzałego mistrza, a nie na po
czątkującego ucznia, to też wybija się ponad nie wszędzie — 
twórczość: treść ideową przełamuje myśl o wartości przelanej 
krwi; pomysły stanowią bodziec, który poeta bogato rozwija, 
kombinując te koncepcje z innemi, obcemi i własnemi; po
dobnie w dziedzinie techniki wizyjnego dramatu łączy się 
twórczość romantyczna z współczesną poecie, przy współ
udziale pierwiastków własnych, w twór nowy, co jednak pro
wadzi już daleko poza „Kordjana“.

II. P ro lo g  „ K o r d j a n a “ a w a l k a  K o n r a d a  z G e n j u s z e m .

„Wyzwolenie“ wyszło z „Dziadów“, jest po prostu, w pewnem 
znaczeniu ich kontynuacją i transpozycją w czasy współczesne; 
zdawałoby się więc, że dzieło takie nie będzie chyba miało nic 
wspólnego z owem zaprzeczeniem „Dziadów“, jakiem był „Kor- 
djan“ ; ale po głębszem zastanowieniu się, jeszcze nawet przed 
analizą stosunku „Wyzwolenia“ do „Kordjana“, można się z góry 
spodziewać, że Wyspiański, podejmując „Dziady“, musiał też 
przemyśleć dzieło, które było na utwór Mickiewicza odpowie
dzią. W liście do Karola Maszkowskiego z dnia 30 IX 1891 (La
mus, lato 1910, Cz. II — Wczoraj, str. 387) poeta pisze: „Albo się 
jest artystą bezwiednie i idzie się wciąż tą bezwiedną drogą, 
albo się to robi ze samowiedzą i postępuje się wciąż z tą sa 
mowiedzą, kontrolując swój każdy krok i ruch, każdą myśl. 
W tym ostatnim razie wykształcenie i inteligencja (zawsze 
względna i zależna od stosunków) potrzebuje ciągłego rozwoju 
i ciągłych wrażeń, dla kontroli swoich myśli i pojęć, potrzebuje 
ogarnąć całą przeszłość cywilizacji, aby nareszcie znalez'c dla 
siebie miejsce“. Wyspiański teoretycznie wybrał postępowanie 
drugie, w praktyce zaś walczyły w nim bezpośredniość i nie
świadomość z intellektualizmem ; jednakowoż nigdy nie poszedł 
on w tym stopniu drogą samowiedzy i kontroli ideowej, w jakim 
to czynił, pisząc „Wyzwolenie“. Do tych przesłanek dołącza się 
wyniki analizy, która pouczy, że owo przemyślenie „Kordjana“ 
niejednym kręgiem wzbogaciło kościec ideowy „Wyzwolenia“.

Krytyka Słowackiego idzie w dwu kierunkach: 1. Sło
wacki, podejmując po raz pierwszy, przed utworem Wyspiań
skiego, temat „Dziadów“ — krytykuje tezy mesjanistyczno-chry- 
stusowe Mickiewicza: temu poświęca głównie Prolog. 2. Sło
wacki odpowiada na obraz duchowy polskiego romantyka, 
krytykuje prawdę psychologiczną owego obrazu, przeciwstawia
jąc mu Kordjana : temu poświęca całą akcję dramatu, a zwła
szcza dzieje czynu kordjanowego w akcie III. (Oczywiście, że 
pośrednio i punkt drugi jest krytyką tezy o chrystusowości
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narodu)1). Oba momenty znajdują wyraz'ne echa w dziele Wy
spiańskiego; w tem miejscu zajmiemy się tylko sprawą pierwszą. 
Walkę z mesjanizmem i mistycyzmem polskim prowadzi poeta 
już w 1 .1 i II akcie, ale głównie nawiązuje do Prologu w akcie III, 
w obrazie walki Konrada zGenjuszem, za zawiązek tej sceny mo
żemy mianowicie uważać spór trzech Osób Prologu „Kordjana“, 
głównie jednak Osoby I i III. W gruncie rzeczy to, co prze
ciwstawia Słowacki Mickiewiczowi przez usta III Osoby Pro
logu, nie było wcale obce Mickiewiczowi2), jako twórcy Kon
rada, jak znów z drugiej strony dał się później i Słowacki 
omotać idei mistycznej chrystusowości ; stąd Wyspiańsi, który 
już w „Legjonie“ przeciwstawił twórcę c z ę ś c i  p o g a ń s k i e j  
„Dziadów“ Mickiewiczowi-mistykowi, oddaje i tu sprawiedliwość 
wielkiemu poecie: nie każe walczyć jakiejś postaci Słowackiego 
przeciw Konradowi, tylko właśnie Konradowi przeciw owej 
pierwszej Osobie Prologu. Prometejski Konrad, ten, którego 
znamy z początku III części „Dziadów“, najlepiej odpowiadał 
ideałom III Osoby, i najlepiej przeciwstawiał się Księdzu Pio
trowi, czy I Osobie. Wyspiański więc, idąc torem „Kordjana“, 
ale odpowiednio przekształcony, kazał niejako walczyć ze sobą 
dwom Mickiewiczom — młodemu, apollińskiemu twórcy pogań
skich Dziadów (Konrad) i reprezentującemu pierwiastek Chry
stusowy, męczeński i grobowy starczemu-mistykowi (Genjusz); 
Konrad miał walczyć z księdzem Piotrem.

Zanim jednak wrócimy do Prologu „Kordjana“, musimy 
wpierw załatwić się z kwestją, czy możliwe jest, by Wyspiański 
w tej walce Genjusza z Konradem poszedł za Prologiem, wobec 
analogji, jaką ma „Wyzwolenie“ w „Kazimierzu Wielkim“. Mu
simy sobie uprzytomnić, że treść „Wyzwolenia“, mimo, iż prze
sunięta jest w utworze w sferę walki jakby dwóch postaci z p rze
s z ł o ś c i ,  jest jednak a k t u a l n a :  Konrad bowiem i Genjusz 
reprezentują także to, co z idej romantycznych żyje z jednej 
strony w duszy Wyspiańskiego (Konrad), z drugiej — narodu 
(Genjusz); treścią więc tej części „Wyzwolenia“ jest walka Wy
spiańskiego, który wziął z przeszłości jej siłę, prowadzona przy 
pomocy poezji, przeciw duszy narodu, przepełnionej oparami 
przeszłości grobowej3). Otóż to wszystko zawiera in nuce „Ka

b Ten stosunek „Kordjana“ do „Dziadów“ podkreślił pierwszy prof. 
Ujejski, („I. Słowackiego Kordjan“, na str. 18 nn.), tylko, że prof. Ujejski 
uważa „Kordjana“ za odpowiedź na wszystkich bohaterów III części „Dzia
dów“, co o tyle nie wydaje się słuszne, że Kordjan, jak Konrad, jest obra
zem pewnej wyjątkowej jednostki.

2) Jak zauważył prof. Kleiner w swej monografji.
3) Tylko takie ujęcie stosunku Konrada i Genjusza do Mickiewicza 

i do w spółczesności, pozwala w pełni zrozumieć maski obu postaci na przed
stawieniu teatralnem, oraz słowa poety do Kotarbińskiego. (Por. Pogrobowiec 
romantyzmu. Warszawa 1909, str. S9 i 157). Krytycy (np. Z. W asilewski, 
Siedlecki, Kotarbiński), niektóre tylko punkty interpretacji Konrada i Gen
jusza podejmowali, a dopiero prof. Sinko (Rapsody historyczne St. Wyspiań-
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zimierz Wielki“, ów poemat, który powstał w chwili, gdy nad Wy
spiańskim po raz drugi (pierwszy raz w Paryżu) rozbiła się bania 
jego poezji, a który w stosunku do „Wyzwolenia“ odegrał rolę 
podobną do tej, jaką względem „Kordjana“ odegrał „Lambro“. 
I w owym utworze więc Wyspiański przeciwstawił sobie dwo
jakie odżycie przeszłości : jedno — o cechach grobowości, pro
wadzące najwyżej do chwil poetycznych (odżycie Kazimierza 
w narodzie), drugie — pełne siły podjęcie myśli żywotnej (od
życie Kazimierza - kowala w poecie), a czynem, do wyzwolenia 
prowadzącym, jest i tu — poezjaJ). Ten związek uwydatnił sam 
Wyspiański: Wszak Konrad, którego łączność z osobą twórcy 
jest niezaprzeczona, kiedy przychodzi wyzwalać naród, powiada: 
„idę, by walić młotem“, młotem poezji naturalnie (znanym i z „Ka
zimierza“), co jeszcze jaśniej wynika z aktu II, w którym Kon
rad powiada o swej sztuce, że ma to być forma nieodwołalnego 
piękna, „która jak młot walić będzie“. Czyż więc, powtarzam 
pytanie, można, wobec tego zawiązku „Wyzwolenia“ w własnej 
twórczości poety, mówić o wpływie „Kordjana“ ? Można, bo jeśli 
chodzi o stronę ideową, to właśnie Słowacki był tym, który 
nauczył Wyspiańskiego walczyć poezją przeciw romantycznym 
oparom, a jeśli chodzi o formę przeprowadzenia tej walki w „Wy
zwoleniu“, wykazuje ona właśnie takie w stosunku do „Kazi
mierza“ odrębności, które doskonale zgadzają się z wpływem 
„Kordjana“. Chodzi tu najpierw o sprowadzenie walki już w zu
pełności w sferę poezji, o zastąpienie politycznego mówcy poetą, 
Mickiewiczem. Otóż Wyspiański, który uczył się od Słowackiego 
zarówno mieć kult dla poezji, jak jej zgubne działanie kryty
kować — gdy kształtował w psychice swej postaci dwóch anta
gonistów7, nie kroczył prawdopodobnie we wszystkiem własnymi 
szlakami, ani też zapewne torem „Żab“ Arystofanesa, ale — 
torem „Kordjana“ 2).

skiego, Kraków 1920, str. 66) zrozumiał, że Konrad W yspiańskiego jest Kon
radem Mickiewicza z tej części „Dziadów“, w której walczy jeszcze z Bogiem ; 
ale i prof. Sinko nie podkreśla Miekiewiczostwa Genjusza, walki dwóch 
Mickiewiczów i znaczenia obu postaci, jeśli chodzi o odżycie przeszłości 
w poecie i w narodzie.

ń Przedstawioną tu interpretację, starałem się uzasadnić w rozprawce 
„Ze studjów nad rapsodami W yspiańskiego“ (Przegląd Warszawski, Paźdz. 
1925, 34 nn.); ustęp o młocie w „W yzwoleniu“ dodaję teraz.

2) Należy się jeszcze załatwić z inną trudnością. Jak wiadomo, prof. 
Tretiak pierwszy wykazał, że I Osoba Prologu jest M ickiewiczem, a naj
wcześniej mógł to ogłosić 26 I 1903 r., kiedy „przedstawił“ I część swej mo
nografji na posiedzeniu Wydziału filologicznego Akademji Urn., (por. Spra
wozdanie za r. 1903, Nr. 1, str. 2); Wyspiański tedy nie mógł (o ile nie miał 
prywatnych stosunków z prof. Tretiakiem) znać tezy prof. Tretiaka, bo 27 I 
1903 odbyła się już „próba czytana z 3-aktowego dramatu St. Wyspiańskiego 
„Wyzwolenie“ “ (Czas, 27 I, 1903). Zostają w ięc 2 wyjścia: albo poeta sam 
doszedł do tego, że I Osoba to Mickiewicz, twórca postaci ks. Piotra, coby 
nas bardzo nie dziwiło, jeśli zauważymy, że podobne odkrycia interpreta
cyjne zdarzały się poecie częściej, np. jak zaznaczył prof. Sinko (Wyspiański 
i Krasiński, Kraków 1920, str. 40 nn. — i „Widzenie ks. Piotra“, Przegląd

Pam iętnik literack i XXV . 8
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Tak więc wracamy do Prologu, i do twierdzenia, że spór 
Osób jest zawiązkiem walki Konrada z Genjuszem. Starcie od
bywa się w obu utworach w sferze poezji, na deskach teatru; 
Konrad Genjusza, jak III Osoba Prologu Pierwszą „spędza ze 
scenicznych progów“, i mają do tego powód podobny: I Osoba, 
przedstawiająca M ickiewicza-mistyka, chce mąk dla siebie, 
a dla narodu snu:

Boże, zeszlij na lud twój, wyniszczony bojem,
Sen cichy, sen przespany, z pociech jasnym zdrojem;

III Osoba przeciwstawia jej ideologję życia; nie znajdując 
zapewne materjalu wśród żywych,chce z grobów życie w s k r z e 
sić,  chce poezją zbudzić dawne siły w narodzie; „Z przebu
dzonych rycerzy zerwę całun zgniły“ — wola, i przepowiada nie 
sen, ale życie pod „nieba polskiego błękitem“. — Podobnie 
przeciw Genjuszowi, będącemu, w znaczeniu podanem, Mickie- 
wiczem-mistykiem, a głoszącemu analogiczny program zarówno 
Chrystusowej męki, jak i grobowej senności :

Przyjmijcie tutaj z mojej dłoni 
pokarm i napój niepamięci

powstaje Konrad, nawołując do życia, odwracając od grobów:
0  Wawel! Wawel! Otoś stawił przedemną grobowce, po- 

sążne postaci rycerzy, — legli w sen kamienny.
Konrad więc o tyle chyba różni się od III Osoby, że we 

wstręcie do grobów, nie chce nawet owych śpiących rycerzy 
budzić, chce zerwać wogóle z tem, co już raz straciło siłę ży
wotną, i prowadzić naród do realnego, na glebie polskiej ży
cia; w tem ostatniem zaś znów sobie Konrad i III Osoba po
dają ręce.

Stosownie do różności poglądów, różnią się też i pod 
innymi względami antagoniści. Genjusz, jak i I Osoba, mają 
w sobie coś autorytatywnie stężałego, są posągowi i spokojni:

1 Os. — — — ...szata w długość szczodra
Spływa do stóp; pas złoty przewiązał mi biodra,
Głowę kryje włos biały, jak śniegi, jak wełna i t. d.

por. zakończenie aktu I „Wyzwolenia“ o Genjuszu:
Jako posąg jego postawa;
jako spiżowe pokrywy,
jego ubiór i strój jego: Sława i t. d.

Konrad, jak zapewne i Osoba III, są młodzi i zapalni. 
Działanie Genjusza suggestyjne, magiczne wprost, na ludzi może

Powszechny, Kraków 1917). Wyspiański „wyczuł... z lektury „Dziadów III“, 
że mężem przyszłości, owym czterdziestym czwartym ma być Konrad“, albo 
musim y ograniczyć wpływ Prologu do tego, że na wzór Słowackiego, Wy
spiański wprowadził za „sceniczne progi“ walkę postaci, reprezentujących 
dw ie różne koncepcje dróg narodowych: starczą, grobową i mistyczną, oraz 
młodą i ziemską. .
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stać również w związku z słowami I Osoby Prologu o swej 
sile, która zmusi do tego, by przed nim wszyscy upadli czołem.

Zdawałoby się, że scena Słowackiego jest zbyt niepozorna 
w stosunku do owej części III aktu „Wyzwolenia“, by móc być 
jej zawiązkiem, ale Wyspiański miał, jak Słowacki, wyobraźnię 
niezwykle pobudliwą i ruchliwą — i jedno „spędzam ze sce
nicznych progów“, czy „z przebudzonych rycerzy zerwę całun 
zgniły“, wystarczyłoby jako zaczyn dzieła dla tego, któremu 
kilka gobelinów i posągów w katerze wawelskiej natchnęło 
czteroaktowy dramat (poetom dość jest nieraz suchej pozycji 
w kronice dziennikarskiej, jako bodźca do stworzenia utworu) *).

Jest zresztą bardzo możliwe, że na obrazie walki Konrada 
z Genjuszem wyryte są ślady nietylko Prologu do „Kordjana“, 
ale i końcowych strof piątej pieśni „Beniowskiego“, w których 
i Słowacki wyraźnie nawiązał do anonimowego starcia w „Kor
djanie“. W strofach owych Słowacki kreśli swoją religję:

(V 469) Widzę: że nie jest On tylko robaków  
B o g i e m  i tego stworzenia, co pełza.
Wielki czyn często Go ubłaga, nie łza 
Próżno stracona przed kościoła progiem.

Temu Bogu mocy i czynu przeciwstawia poeta mickiewi
czowskiego Boga pokory :

(V 476 n.) Gdzież więc ten człowiek, który jest zwiastunem  
Pokory ?

Wyrzuca dalej Słowacki Mickiewiczowi, że prowadzi na
ród „drogą kłamną“, zamiast której on wskazuje drogę miłości, 
przekleństwa i płomienia, jednem słowem — pełnego życia; 
tam o n poprowadzi naród, na drogę słońca : on bowiem kocha 
„Lud więcej, niż umarłych kości...“ ; Mickiewiczowi pokaże Sło
wacki „fałsz... w ostatnim pacierzu, I pokazanym fałszem śmierć“ 
mu zada. W tej walce nietrudno odnaleść echa ciosów, zwró
conych przeciw I Osobie, jak i podobieństwa z sporem o rząd 
dusz w „Wyzwoleniu“. W. Barbasz.

*) Do pewnego stopnia zaznaczył już w pływ  Prologu na W yspiańskiego 
prof. Sinko, w następujących mian. słowach (Antyk, 190): „Trzecia osoba 
prologu wzięła, „proch zamknięty w narodowej urnie, by z prochu lud 
wskrzesić, stawić na mogił koturnie“, Wyspiański zamknął tę urnę w gro
bach wawelskich, choć mu się marzyło z tą samą trzecią osobą: „Z przebu
dzonych rycerzy zerwę całun zgniły — wszystkich obwieję nieba polskiego  
błękitem — wszystkich oświecę duszy promieniem i świtem  — urodzonych 
nadziei“ “.

* *
*

W tekście swym odsłoniłem tylko jedną stronę związku „W yzwolenia“ 
z „Kordjanem“ ; związek ten idzie o w iele dalej i głębiej, dotyczy zaś przede
wszystkiem zdekadentyzowania m ickiewiczowskiego Konrada na modłę (po 
części) Kordjanową; tem zajmę się we wspomnianej pracy.


