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W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI 
WYSPIAŃSKIEGO 

Pamiętam jak dziś ten dzień, kiedy dowiedziałem się 
o śmierci Wyspiańskiego. Szedłem z kolegą ulicą małeg 
miasteczka, gdzieś na południowym krańcu Rosji, bardzo 
daleko od wszelkich centrów polskiego życia umysłowego. 
I kiedyśmy przechodzili koło domu znajomych - nagle otwo
rzyło się okienko i pewna znajoma, ciotka Karola Szyma
nowskiego, wychyliła się ku nam: „Wiecie, wiecie, powiedziała, 
Wyspiański umarł I" Zrobiło to na nas ogromne wrażenie. 
Pamiętam to uczucie żałoby i opuszczenia jakiego doznałem 
potem dopiero po śmierci Żeromskiego . 

Któż to był ten człowiek, którego śmierć tak szerokim 
echem odbiła się pomiędzy Polakami? O żadnyrµ z poetów 
czy pisarzy tej epoki nie napisano tyle co o Wyspiańskim, 
a mimo to - a może właśnie dlatego, określenie jego wiel
kości, charakterystyka jego twórczości, jest wciąż jeszcze 
niedokonaną . . Wielostronność tej natury, jej niezmierzone 
bogactwo może jest częściowo przyczyną tego zamętu, jaki 
w określeniach jego wartości panuje. Po czterdziestu latach 
wydaje się nam on jak jakaś góra ogromna, niekształtna, 
jednak bogata, przebogata w kopalnie pierwszorzędnych krusz
ców. Geniusz zaś jego najbardziej odczuwamy wiążąc go 
z epoką, senną i pof!rążoną w maraźmie i ze środowiskiem 
małego Krakowa, środowiskiem które stało się już nie tylko 
plotką, ale i legendą. Największą sprawą Wyspiańskiego jest 
pokonanie tej epoki i obudzenie tego środowiska. 

Stanisław Lack po~iada: „Wyzwolić się ... nie znaczy 
wyzbyć się. Jakże wyzbywać się siebie, podstaw i rdzenia 
własnego działania: przeszłości„. Jakiś krytyk posłyszawszy 
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ze sceny, że trzeba i• odwrócic od przeszłości, rozumie że 
1rzeha ię odwrócic od przeszłości, zaprzeczyć jej. A nawet 
to g , nie wiedzieć dlaczego, cieszy. A cie ·zy go lak dalece, 
że wychwytuje poetę na sprzeczności i woła: „ty jeno 
mówisz, że trzeba się uwolnić od przeszłości, ale ty sam nic 
zdołasz uwolnić ię od niej''. „Naturalnie poeta tego nie che 
i nie może cbc1eć, ale każdy.„ ujrzałby w Lem właśnie dramat: 
można się uwolnić od przeszłości, jeżeli się przeszło ci nie 
ma, a ten kto przeszłość ma, może usiłować, ale w tym celu, 
aby okazać jako to jest nie możliwe ... " 

Takie określenie tragedii Wyspiańskie~o jest mote naj
właściwsze. Walka jego z czasem i środowiskiem przepro
wadzana jest z taką bezwz~ędnością tylko po to, ~by okazac 
jak wielkie więzy, jak ścisłe związki łączą Wyspiańskieg 
z tym czasem i z tym środowiskiem. Dlatego też twórcxość 
Wyspiańskiego posiada dwa aspekty - i pod tymi aspektami 
ukazuje się raz po raz potomności. Stąd też i rytm w kulcie 
Wyspiańskie~o tak nierówny. Fale jego wpływów i podziwu 
dla niego przychodzą wówczas. kiedy spostrzegamy jego 
walki i przezwyciężenia, fale o łabienia naszych uczuć w sto
sunku do nie~o w momentach, kiedy poczynamy widzieć, 
iak bardzo byt synem epoki, synem swe~o miasta. 

Czterdziestolecie jego śmierci - lękam się - wypadło 
właśnie w takim momencie odpływu, jak to czę to bywa 
z jubileuszami i tem i ę może tłumacz.v to nil łe echo, jakie 
uroczysto.ci związane z tą rocznic;'\ w Polsce wywołały. N·e 
wiele tylko teatrów J!ra je~o sz tuki, a w prasie literackiej, 
nie mówiąc już o codziennej, o ielkim autorze ,, Wesela'' 
jakoś jest ~lur.ho. A przecież jeżeli mamy walczyć z roman
tyzmem lo w nim musimy widzieć nasze o poprzednika! 

„Wierzył - powiada o nim Wincenty Trojanow ki 
że przesztość martwoto. trupią życie pam zaraża. Jego wielką 
zasługą było zwrócić na to uwagę społeczeństwa i w dzwon 
'rwogi uder.lyc. On pierwszy ~emalnie odczuł z~ubne zna~ 
czenie hypnozy przeszłości, w jakiej były pogrążone najlep
sze siły i dążenia społeczne nasze, paraliżującej normalny 
rozwój, niedozwalającej wytworzenia ideału czynu, ideału 
postępu, a służącej dla oparcia i rozwoju wstecznictwa!" 
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W Wy piańskim słu znie widzimy wielkiego budziciela 
uśpione~o nasz.ego, ta czaro"' anej!o przez rozlicznych cho
chołów, społeczeństwa. „Dla nie~o również - powiada An
toni Potocki - jak dla tylu wielkich poprzedruków, jak dl 
obecnego pokolenia sz!uka.„ stała się potrzebą ie~o apo
stolstwa wolt przekształcającej świaL " 

Przekształcenie ·wiata przez Wyspiańskiego dotyczył~ 
przede wszy!tkim dziedziny arty tycznej. Dramat polski 
stał ię zupełnie czymś innym po Wyspiań kim, a . cena 
wzbogaciła ~ię o szereg dz1et o nieprzemijającej wartości. 
Ale i społeczne znaczenie je o dzieła jest olbrzymie. Jest 
ono przygotowaniem nadchodzącvcb po nim pokoleń do 
pracv i do czynu - do losów,· które stały się po śmier
ci Wyspiańskie~o n zym udziałem. I może lo jest trochę 
dziwne, a zwłaszcza niesprJwiedliwe1 źe w epoce pracy 
i czynu odwracamy się jakgdybv od naszel!o patrona. Dla 
mnie nie olega wą pliwo ci, że sprawiedliwość będzie z cza
sem oddana autorowi 11Wesela" i „Bołe ława $miałe~o". 

Jaroslaw lwa zkh•wicz. 

I I C Y D''. 
azywał się Rodryg Diaz de Bihar i był jednym z naj

butniejszych panów-rycerzy w Hiszpanii XI wieku. Wobec 
}el!o władzy i znaczenia niezbyt pewnie czuł ię na tronie 
sam król Kastylii, który. zaoewne licząc na pozyskanie nie
bezpiecznego wasala, dał mu za żonę • wą kuzynkę Ximene 
ależy przypus-iczać, że małżeń two to nie przyruo ło po

dziewanych przez króla wyników, gdyż niedługo po ·tubie 
Rodryg zostaje skazany na wygnanie Zgodził i~ na nie! 
Lecz wszedł w porozumienie z maurytań ką Saraj!os ą. 
stworzył własną armię i podbił kilka ksiąstewek arabskich 
zręcznie wyzyskując panujące w 'ród nich walki i jeszcze 
zręczniej zmieniając chwilowych swych arabskich sprz)mie
rzenców. Pod koniec życia był iuż panem potężnej Wa
lencji. l Arabów zyskał groźne imię Cyda, L.j. pana. 
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Tego wła ·nie Cyda znam) z literatury jako szlachet
ne!lo rycerza bez skazy, jako zbawcę Kastylii zagrożonej 
;>rzez Arabów, jako narodowego bohalera Hiszpanii. 

Ten awans Cyda z nie przebierającego w środkach 
dumne~o warchota na uosobieme wszystkich doskonała· ci 
średniowiecznes!o rycerza - to iei!o wspaniała kariera lite
racka. Na bie~ tej kariery złożyły się biszpań kie pieśni lu
dowe i oparte na nich późniejsze poematy epickie; bezi:mien
nJ m autorom tych pieśni i poematów imponowała posta 
Cyda wą nieposkromioną siłą i fantazją. wobec której po
lityczne jego matactwa traciły znaczenie. Ciemny i niewolny 
lud nie znał się na polityce, nie brał w niej udziału. Wi
dział wielko · · czynów, nie rozumiał ich pobudek i sensu. 
W ten sposób powstała legenda o Cydzie, która zaćmiła 
historię . 

W XVI wieku legenda ta przechodzi już do dramatur4ii 
hiszpańskiej. Tryumfy święci dramat o Cydzie Don Guillen'a 
de Castra. Zaciemnienie prawdy historycznej je t już tak 
wielkie, że król Filip II poleca rozpoczęcie tarań o kane
nizaoję Cyda - obrońcy chrześcijań'itwa . Pozycja Cyda. 
w opinii ogółu jest już ustalona na zawsze. 

Historia kariery literackiej Cyda jest jednym z najwy
mowniejszych przykładów społecznej funkcji litera ury: swym 
oddziaływaniem artystycznym tworzy ona le~endy literackie, 
urabia opinię i pogląd na ludzi, zdarzenia, epoki. Teatr 
odgrywa tę rolę jesz ..:ze silniej niż utwór czytany. bo działa 
ezpośrednio. Toteż dopiero teatr hiszpański XVI wieku 

uczynił Cyda bohaterem narodowym Hiszpanii, a nieco póź 
nie1sza tragedia .,Cvd 11 Comeille'a sprawiła, że stał się on 
własnością całego świata kulturalnego. 

Tryumfalny pochód arcydzieła Corneille'a nie ominął 
i P Iski. Już w 1662 roku. L j. w niecałych 30 lat po pre
mierze paryskiej, „Cyda" w świetnym przekładzie Andrzeja 
Morsztyna ogląda na cenie Zamku Królewskiego w War
szawie król Jan Kazimierz z Marią Ludwiką. Początek .'IX 
wieku przynosi nowy, dużo słabszy, przekład Ludw1ka Osiń
skiego. Wreszcie w marcu 1907 roku wychodzi z druku tłu
maczenie ,,Cyda'' dokonane przez dogorywającego już Sta
nisława Wyspiańskiego. W tymże roku Ludwik Solski wy-
tawia to „llumaczerue" na cenie teatru krakowskie~o. 

Wychowanek kultury francuskiej Andrzej Morsztyn 
udostępnił P lsce współczesne dzieło francuskie; jest to zja
wisko zupełnie naturalne i zrozumiale. ie można dziwie 
ię i klasykowi Osińskiemu, ie dał przekład arcydzieła kla
ycznei literatury francuskiej. Dziwne natomiast może wy

dac się, że na „Cyda" właśnie zwrócił uwagę neoromantylc 
Wyspiański, poeta-dramaturg, który w swej nieokieh.nanej• 
fantazji daleki był, zdawałoby się, od re~ularności klasy
cyzmu francuskiego XVH wieku. 

Wystarczy jednak zwrocie uwagę na to, co Wyspiail
dojrzał w 11Cydzie 11 i jak go przetłumaczył, a ws:z.ystko 

~łanie się jasne. 
Pasja Wyspiańskiego do teatru powstała w nim wcze: 

nie, a na jej rozwój wpłyn<\ł pobyt w Paryżu, 1tdzie młody 
adept sztuki malarskiej chodzi na każdą premierę do Ko
medii Francuskiej, nieraz kosztem obiadu czy kolacji. 
W teatrze tym widzi najczystszy styl klasyczny w repertua
rze, inscenizacji i grze aktorskiej. Na klasycznym teatrze 
·raocuskim kształci więc swój talent dramaturga, i choc 
póżniej w swej własnej twórczości będzie rozbijał ramv 
kompozycji klasycznej. to jednak pewnym normom kła ycyz
mu pozostanie wierny. Przede wszystkim patosowi tragedii 
klasycznej . Bliscy mu byli wspaniali w swej nieco kotur
nowej wielka ci bohaterowie tragedii francuskiej, przema
wiający językiem dostojnym, wznio łym, przeżywający kon-
likty silne, choć proste w swym wyrazie etycznym „ Wie -
iłem i w1elbię bahaterów Corneille' a" - to słowa z li ' 1 

Wyspia1iskiedo pisanego do Rydla w 1896 roku. 
Z drugiej jednak strony obcy jest Wyspiańskiemu chi 

agedii francuskiej, jej dialektyczna - rozumowy charakter. 
Pociąga go racze1 rozlewny liryzm romantyków i moder
ni tów. 

Gdy więc pod koniec życia, jakby dla wspomnieni 
at młodzieńczych, wrócił do klasycznego Corneille'a, nie 
przetłumaczył „Cyda", lecz przerobił go w skali własnej 
ndywidualoo -ci, dał nie przekład, lecz parafrazę. 

Wybrał właśnie „Cyda", bo dojrzał w nim zarodki H
r zm.i i m1i:li w 'ci oparcia tra~eclii bohaterów na pojęciu 
osu, p rzeznacze11ia ktory !dał u pod taw je~o dramatycz
ego po~lądu na S\'\ iat. 



W lragt:diJ Corneille'a konłlikt dramatyczny oparty ie t 
11a wolnej woli bohaterów, nie na tragicznej winie. Rydry 
mając do wyboru miłość lub zemstę, wybiera to, co mu 
nakazuje poczucie obowiązku, i nie ma żadnei siły, która 
by w tym wyborze mogła mu przeszkodzić. Decyduje tyl
ko jego wola! Podobnie jest z Szimeną, gdy ma wybierac 
między uczuciem miłości i obowiązkiem zemsty. 

Wyspiański to niby pozostawił, lecz na comeille'ow 
problem woli rzucił promień przeznaczenia. łowa Sz1meny 
z 1-ej sceny, które w ory~iaale mają na celu tylko przygo

anie widza do późniejszych nieszczęść, u nasze~o poe 
rozrastają ię do fatali tycznego poglądu na świat· 

„Bo wielkiP. .szczę "cie los zazdrosny •ctga. 
Ody człowiek naprzód dolą swą się ciPszy., 
iuż tajemnicze, niezgadnionl! moce 
etos dlań qotujq, co szczęście zdruzgoce''. 

Podobnie sprawę ujmują i inne postacie, przy czy 
Infantka w swych rozważaniach uderza w ton , prost :in· 
tyczny: 

11 Czy los rak igra może 
z tym, co człowieka cie zy, 
z tym, co człowieka boli?" 

,flos dziwne kola kre li" (Akt U, c. 5J 
W tym tak charakterystycznym dla Wyspiańskiei 

„ufatalnieniu" tragedii Corneille'a ukazuje się w pełni indy
widualność 'miałego tłumacza. 

Bod„j że jeszcze silniej ta śmiałośc widoczna jest 
w ~mianach, jakie nasz poeta wprowadził w stosunku do 
postaci lnf anlki. 

U Corneille'a jest to postać, która dużo kłopotów pra· 
wiła krytykom. Nie wiedzieli, po co ta załamująca jedność 
akcji postać iesl polrzebna. Osiński w swym przek adzie 
w o~óle ją pominął, chcąc zachowa przeP,isy klasyczne 
w nieskażonej formie. 

Wyspiański wprost przeciwnie. Rozszerzył rolę infantki 
~hwilami wysuwaj_ąc jef postać na plan pierwszy, powiąza 
Ją mocno z przebiegiem wydarzeń i nadał jej bardzo wy-

aznv charakter dram':!.lyczny. Postać la pociągnęła o nie
wątpliwie tk •iącymi w niej zarodl·ami liryzmu, i dzięki niej 
właśme parafraza W · spiańskie~o tała "ię utworem, w kt6· 
rym el ment liqczny przemawia na s osób zupełnie roman
tycznv. Liryczne " nurzenia Infantki i.1 1- azują przeż wany 
przez nią dramat, I tóry wpływa na całkowitą jej zmianę: 
bez tro ka królewna, wawolnie wzywająca Amora, by dal 
jej rozkosz miłości, przechodzi przez okre lragicznesto za
łamania, ~dy marzy, by Rodry~ zabił Gomeza, a w końcu 
y,•znosi się do wyżyn of•. -'!l "'~o ·yrzeczenia się. 

• W ym wyrzeczeniu się znowu widzimy Wyspiańskiefo, 
ie Corneille'a. · 

Wyspiański, który tak" był przepojon pol ko · cil:\, że 
.awet Hamleta chciał widzieć na krużJ.{ankach Wawelu, nie 
umiał oderwać się od tradycji palri tycznych lileratuq• pol-
kiei. Wyrzeczenie się Infantki połączył więc z o'ddaniem 

~ię Ojczyźnie, jak lo czynili romantyczni bohaterowie Mickie
wicza czy Słowackief!o. Ten Gustawowo - ł\onradowy CZ! 

Kordianiczny ton reprezentuje zresztą nie tylko Infantka, 
al~ i Rodryg. ~dy mówi: 

„Ody mi/ość nie chce mię bogacić, 
niech milo "ć kraju starczy za nią". 

To romantyczne polszczenie „Cyda" je l dla widz 
polskie~o 1e zcze jednym promieniem dorzuconvm do aure
o01i otaczającej legendarnego Cyda. 

Eugeniw;z Sowr1mm icz . 
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WYSPIAŃSKI W TEATRZE POLSKI 
W WARSZAWIE 

1. WARSZAWIANKA - pieśn z r 1831 
Wyslawione dn. 17 wrzesnia 1915 r. i grane 27 raz 

2. ZYGMUNT AUGUST i BARBARA 
Wysłowione dn. 2 pożdzierniko 1915 r . i grane 1 raz 

3. WYZWOLENIE 
Wyslawione dn. 12 kwietnia 1916 r. grane 18 raz, 

4. LELEWEL - Akt I. 
WARSZAWIANKA 
KAZIMIERZ WIELKI 
LEGION - Sceny 1, 3, 6. 9 

Wysłowione .dn. 28 listopada 1917 r. i grane 6 ro.: 
5 WYZWOLENIE 

Wyslowione dn . 28 lislopodo 191 8 r. i grane 17 raz 
6. NOC LISTOPADOWA 

Wysłowione dn. 29 listopada 1921 r. 1 grane 23 roz:y 
7. WESELE 

Wysłowione dn. 7 grudnia 1922 r. i grane 9 raz 

3. NOC LISTOPADOWA 
Fragment odegrany no przedslowieniu dla uczczen c 
10 lecia Niepodległosci 
Wysłowione dn . 28 listopada 1928 r. grane 13 r.ozy. 

9. BOLESŁAW SMIAŁY 
Wysłowione dn. 13 lipca 1929 r. i grane 7 raz 

iO. NOC LISTOPADOWA 
Wysłowione dn. 29 listopada 1930 r. i grane 26 ro:i, 

~ l. WYZWOLENIE - Akł li . 
Wieczór p. I. ,,Pieśń o czynie" 

Wysłowione dn . 19 mareo 1934 r . i Qrane 5 roz 
· 2. WYZWOLENIE 

Wysłowione dn . 8 czerwca 1935 r . i grane 22 raz, 

13. NOC LISTOPADOWA 
Wysłowione dn . 31 mareo 1938 r i grane 23 roz 

Jak z lego zestawienia wynika, w T eołrze Polskim w Warszawie 
w czasie od 1915 r. do 1938 r . odbyły się 203 przedstawienia ulworów S 
Wyspiańskiego. 

Pięćdzies~ąl przedstawień „ H AM LET A " 
Premiero „Homleło" odbyło się 1'7 lipca 1947 r„ os1qgo1qc IO grud 

nio ub. r. 50 przedstawi en, no klórych było 49.023· widzów. Słonawi to 99,43'~ 
zapełnienia widowni. 

Cyfry le świadczą, ze „Hamlet" zdobył no1większe powodzenie wśrocr 
sztuk wysłowionych w ciągu powojennej, prawie dwuletniej, działołnośc 

T eołru Polskiego. 

B-33903 Druk. „Lech" W -wu . Tel. 829-86. 


