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Zabije! 

Rycerz Stanisław pada. 

Ostaje król na czele narodu, król-zbrodzień 

z narodem trwożnych. 

A ów umarły jest znów „Sam" Samotny 

wielkością coraz przez wieki rosnącą , 

wielkością narodowi bezużyteczną, 

orędownikiem jego, co rzeczy czyich słucha 

i własną wieki swoją wspomina winę, 

winę nadużycia czaru. 

Świętym jest dzisiaj, niech świętym zostanie! 

A że król Śmiałym był, niech go nie winią, 

bo s:ę te duchy pod pa11stwa zaranie 

zmogły i były te , co pomost czynią. 

Król Śmiałym został i kiedyś odżyje. 

Gdy b 'skup trumną w:5zedł w wawelskie mury . 

niech król, co przyjdzie, tę trumnę rozbije, 

a duch świętego wzniesie się pod chmury: 

Nierozegrany ten dramat przez wieczność -

Niech go rozwinie z ziemi Bóg-Konieczność! 

Czyż mamy patrzeć na nich obojętnie, 

jak jeden w świętość rośnie, wyższy co dn :a , 

gdy my ku n '. emu ani myślim zdążać, 

a Boliesławów dzień już w naszem tętnie 

wstaje: królewska mu gaśnie pochodnia, 

czyliż pozwolim ją w bagno pogrążać? 

Niech „Śmiałość" w „Świętość" narodu uderzy, 

gdy król w Świętego, Święty w króla mierzy. 

Wstańcie do walki szermierze przez wieczność~ 

Osądzi czyny wasze Bóg-Konieczność. 

Wierszowi temu dał . poeta 
tytuł „Argumentum do dra
matu króla Bolesława i Bisku
pa Stanisława". Takie argu
menta czytał był przed po
szczególnymi księgami Tas
sowego Goffredra w przekładzie 
P. Kochanowskiego lub w 
szkolnym wydaniu „Eneidy" 
Wergilego. Może też pamiętał 
starożytne „hipotezy" (argu
menta), poprzedzające wyda
nia tragików greckich. W 
każdym razie w swoim argu
mentum n '. e dał , jak episy 
(czy ich objaśniacze), stresz-

czenia utworu, tylko na spo
sób grecki, to, co jest podsta
wą dramatu: jego myśl prze
wodnią, odwieczną walkę mię

dzy Śmiałością a Świętością, 
między władzą świecką a du
chowną, walkę, zakończoną 

bezużyteczną dla narodu apo
teozą zabitego, a nierozegra
ną .. . 

(Tadeusz Sinko - z wydawnic
twa Dzieł Zbiorowych, St. Wy
spiańskiego - tom III, Instytut 
Wydawniczy „Biblioteka Polska" 
Warszawa 1925.) 
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STANISŁAW PIGOŃ 

TRYUMF KRÓLA ŚMIAŁEGO 

Przywołując ma pamięć Wyspiańskiego dra
maty historyczne, wykończone czy tylko za
mierwne i dochowane we fragmentach, 
a osnute na dziejach Polski niepodległej, za
uważymy łatwo, że bohaterami ich czyni poeta 
postaci nie tylko wybitne, o n iezwyczajnej 

mocy charakteru, bo to rzecz naturalna, ale 
pr.awie wyłącznie osobistości wyniesione w do
stojeństwie, postaci królewskie . .Jeśli pominąć 

wizje legendowe Kraka i Wandy, widzimy, że 
spośród monarchów polskich Wyspiański uwiel
bił poetycko w dramatach: Bolesława Śmiałe
go, syna jego Mieczysława, Jedwigę, Kazimie
rza Jagiellończyka, Zygmunta Augusta, Bato-

rego, Jana Kazimierza. Osobno wymienić tu 
należy Kazimierza Wielkiego, bohatera rapso
du, i to, co o nim czy o ojcu jego mówi się 

przygodnie w innych utworach. Dramat o Bo
les'ławie Chrobrym przebłysnął poecie krótko 
jako jedna z możliwości twórczych. Wiadomość, 
że Wyspiański planował drama·t o Stanisławie 

Auguście, niie znajduje skądinąd potwierdze
nia, ale jak szacowiał bratanka jego, Księcia 

Józefa, powiedział sam w osobnej prozaicznej 
notatce. Galeria bohaterów odzianych maje
statem władzy wcale więc rozległa. Poza nimi 
za oś struktury dramatycznej obrał poeta tylko 
bi'skupa Szczepanowskiego, a obrać zamierzył 

Samuela Zborowskiego, a więc .a,ntagonistów 
królewskich. 

Dobór zaś owych bohaterów-władców także 
nie przypadkowy; nie sam majestat i potęga 
zdały się tam decydować. Nie ma między ni
mi np. Zygmunta Starego. Jako kryterium 
wchodził tu chyba w grę poza krql1ewskością 

wzgląd jeszcze jakiś inny. Stwierdzić nie trud
no, że owi wybrani i uwielbieni dramatycznie 
to nie tylko, a może nawet nie tyle władcy po-

tężni, ile tacy, którzy stali na wielkich zakrę
tach dziejowych; każdy z nich to „mąż który 
wielki1e przełomy dziejowe podjął", wszyscy 
tacy, za których i przez których nawa państwo
wa Polski zmieniła lub zmienić usiłowała swój 
dziejowy tor. 

W „Bolesławi~ Śmiałym" i „Ka·zimierzu Ja
g ;ellończyku" sprawa idzie o zakres i autorytet 
władzy królewskiej, mocującej się z ogranicze
niami ze strony Kościola czy możnowładoów. 
W dramaciie o Jadwidze konflikt rdzenny doty
czył dróg polityki państwowej: z Niemcami 
czy przeciwko Niemcom. Konflikt Batorego 
ujęty został jako ogniwo szczytowe w dz:iejo
wym zmaganiu się polsko-mosk'.ewskim o su
premację na Wschodzie. Z nieszczęsnego pa
nowania Jana Kazimierza wydobył dram::i.
turg moment - śluby w katedrze lwowskiej -
kiedy mogło się było zdawać, że ustrój spo
łeczny Polski ulegnie decydującemu przeisto
czeniu, że do praiw obywatelskich dopuszczony 
zostanie lud. 
Można by zatem powiedzieć generalnie, że 

fundamenty dynamiki dramatycznej u Wy-



spiańsk ego osadzane były na wielki.eh cha
r&ktEirach, ale niemniej i na wielkich proce
s&ch dziejowych, w których owym przodują
cym bohstErnm wypadło być promotorami 
i wykładnikami. Poeta budował swe konstruk
cje na prze~wiadczeniu, że przez dziejowe ży-

cie Polski 
zwłaszcza 

i wielkich 
wyraźnie 

wielkości. 

szedł rytm potęgi, że w niektórych 
momentach wielkich konfliktów 
dE,:::yzji rytm ów był szczególnie 
słyszalny, wypow~adał się patosem 

Jeżeliśmy k:dy pytali o wiązania „wiary 
wieków'', jak je widzii:1ł i pojmował Wyspiań
ski, to tutaj mielibyśmy zaznaczony jeden jej 
wymiar. Artykułem jej było, że nad plemie
niem polskim z dziejowych j1ego przeznaczeń 

rozpięta jest powinność wielkości, że w wie
kach przeszłych powinność ta - w zwycię
stwach czy w klęskach - wciąż była przytom
na i że n:e brakło duchów przo:iujących, które 

· jej umiały sprostać. 
Ale tEgo nie dosyć. Chodzi o ludzi, chodzi 

bliżej o to, czy i jak oni do owej powinndści 
w sobie dcriastaH. 

Znowu stwierdz' ć nietrudno, że dramaty Wy
spiańskiego tak są konstruowane, by się w ruch ' 
uwidoczniały silne owe wielkie zakręty wY
darwń dz:ejowych i władcze osobistości, ale 
ni1emniej siln'e, by wystąpiły wielkie przetwo
rzenia duchowe' jednostek. Powinność wiel-

kości, odczuwana w duszach przodujących, wy
powiada się ta!ll nie tylko statycznie, ale rów
nież, a może nawet przede wszystk'.m dyna
micznie, mianowicie w procesach wyrostu we
wnętrznego bohaterbw. 

UkaZf!Ć to na przykładach, na postaciach 
z dziejów Polski niepodle:głej będziemy mogli 
częściowo tylko i n:e bez potykanii'.1 się o za
wiłości - wszelako wcale wyraźn' e. Zawiłości 

wynikają z różnych powodów. Czasem stąd , że 

konflikt dramatyczny n:e rozbłysnął w wyobraź
ni poety od razu. Tak jest na przykład z kon
cepcją 'Bolesława Smiałego, tzn. tego bohatera, 
którego ewolucja wewnętrzna w kilku utwo
rach ukaza,na została mni2j więcej w całości; 

poeta mocował się z ujęc·em dość długo i róż
norako. N::i wyrażenie artystyczne tej koncep
cji poświęcil dwa rapsody: „Bo le.sław Sm· ały" 
i (fragmentaryczny) „Sw ęty Stanisław'', tu
dzież dwa dramaty: „Bolesłaiw Smiały" i „Skał
ka". Otóż zawiłości i zamącenia zachodzą za
równo w obrębie każd:2go z tych zespołów, jak 
też i .pomiędzy jednym a drugim. Ni:~ od razu 
sobie poeta z tym problemem. dał radę. 

Nie możemy wszelako wchodzić tutaj w te 
zawiłości i za,w:ktania, ni porać się z ich trud
nościami. Zadowolić się musimy uwydatnie
niem samego centrum konfliktu i jego rozwią
zania. Przypomnijmy zatem. że dynamika tego 
konfliktu występuje tam w napięciu maksy-
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malnym. Dw:e sprzeczne ze sobą i przemaga
jące s'.ę siły występują każda w niajwyższej 
potędze, ścinają się ostrze na ostrze. Król 
Śmiały rządzi siłą ramienia, siłą władczego na
kazu, po tyrańsku. Bez litości karze zbiegłych 
z Kijowa rycerzy, bez zmiłowania jest dla ich 
ni·ewiernych żon. W postawie swej czuje się 

umocniony świadomością misji, przeświadcze

niem o stojącej nad nim sankcji m.dprzyro
dzonej. 

Bom ja tu na to dan, przez Boga ręką stawion, 

bym jako Boża rózga bił, jak Boża blogosławion. 

Zadaniem 21::i.ś tej misji jego jest: z miękkie
go i rozsypliwego tworzywa plemiennego zbu
dować potęgę państwa: 

Nierządni wy, wy rz•ądni sercem dziecka, 

dusza się żali w was, płaczka zdradziecka. 

Kiedyż w was zbudzi się żądność i radość krwi, 

żebyście parli strach jak wilcy (i jak) sępi, 

garnęli pod się ziem, litości poniechali 

i ze mn~, królem swym pr:ewodnim, królowali 

mieczem, co siecze i tępi! 

Jest to więc organizator siły fi?ycznej. 
Biskup Stanisław natomiast włada siłą su

mienia, w imię ludzkości i miłosierdzia; więź

niów wypuszcza, chłopstwo ma za sobą, Sie
ciecha i część rycerstwa zj1ednał, karci króla 
za gwałt i za rozwiązłość, a opornego łam:e klą
twą. Tak zaś czyniąc czuje się również umoc
niony poczuciem misji, przeświadczeniem 

o sankcji nadprzyrodwnej, nie mniejszej niż 
królewska. 

Jest on narodom król 

w koronie, którąm ja mu wdział. 

Niech wie, że ludom król, 

król drugi będę przed nim stal ... 

ż2m ja tu jest od Boga, 

Królowi rówien pan. 

Jego za,ś misją : zbudować potęgę państwa 

zbożnego, zawęźlonego w sobie moralnie. Oto 
jego modlitwa: 

Daj sprawiedliwość i wskaż ją przytomną, 

niech oczy nasze widok jej nasyci: 

.. byśmy Twą wiarę poz•nawszy niezłomną, 

z grzechów i błędów stali się obmyci: 

byśmy ujrzeli, że dola człowieka 

wieczystym Twoim zakreślona kołem ... 

Jak widzimy: antynomia dwu dążeń całko

v.rita, konflikt tu absolutny, nie ma w nim po
jednania. Prawo scma się z prawem, misJa 
z misją, pom:i•zaniec z pomazańcem. Christus 
in Christum - jak to ujął Gal Anonim. W tym 
zwairciu antagonistycznym piorun katastrofy 
powalić musi obu bohaterów. Jakoż giną o!Jaj. 

Ale sam konflikt: Śmi1ałość czy Świętość, 

zaciekły odwet czy sprawiedliwość i miłos:er

dzie, pogaństwo czy chrześcijaństwo - ten 
rdzenny konflikt nie mógł pozostać n:e roze
grany. Dramaturg musi.a·l go rozw:ązać. Ale 
jak? Tu właśnie rzecz zdumiewająca. Wbrew 
cią:heniu całej tradycji literackiej, bez sugestii 
jeszcze ze strony badań historycznych Tadeusza 
Woj.c:echowsk·ego - Wyspiański zwycięską zo
staw;a sprawę króla, nie biskupa. „Zostaw: a"·
może to powiedziane za mocno, ale poddaje, 
cile umacnia w nas takie przeświadczenie. Osta-

teczni2 zatryumfuje śm·ały. Apotrnza króla 
dokonuje się nie zar.s1z - gdz:eś n::i wieków 
późnej fali, ale, ż2 się dckona, nie mamy wątpli
wośc:. W drugim rapsodzie duch św. Stanisława 
miał odszukać, pobłogosławić i znowu introni
zować ducha Bolesławowego. Tak to poeta za
planował w konspekcie: 

Pocałowanie z królem ... Wyzwoleni płyną z orłami 

do kraju - przed nimi Anioły cztery srebrne trąbiące ... 

Koronacja. 

T00 samo znajdz ~ emy w „Argumentum" 
z r. 1903: 

„ ... a że król Smialym był, niech go nie winią, 

dwa się te duchy poi państwa zaranie 

zmogły i były te, co pomost czynią. 

Król Smialym został i kiedyś odżyje". 

Zgodzony z pr.::;.·.vem moralnym, podwyższony 
w sankcji, król Smialy i potężny obejm'.e więc 
kiedyś władztwo nad narodem, by znowu pro
wadz: ć go do mocy i wielkości. 



W dramacie „Skałka" to samo znajdziemy 
zwieńczen~e ideowe. Biskup pojął swą winę, 

obwieszczoną mu przez Śmierć. Działał był po
rywczo: 

Najcięższą wzriąłe§ winę z win, 

że§ wstrzymał Bożej ręki sąd 

sam wypełnił czyn 

i słowo potępienia. 

Dostrzega też zwydęstwo sprawy królew
skiej: przed jego to oczyma przetacza się wi
zyjny, w przyszłość idący krąg rodu Piastów, 
symbolizujący scalone państwo. Ostoi się więc 
skuwająca naród myśl królewskia, myśl dyna
styczna: 

Pierwsze je stawiasz nad ludy, 

w nich Duch Twój Boży się znaczy: 

z pługa je wiedziesz oraczy 

i przez nie dopełnisz cudy. 

W ostatecznym zatem ujęciu przetrwa myśl 
Bolesława. Jakiegoś Bolesława przeistoc:zJonego 
w starciu i nieszczęśdu, Bo1esława króla-ducha. 

Jak przeistoczonego? - tego bliżej nie poz
niamy. Rapsod o św. Stanisław:e nie został do
kończony, dramat zaś o nim zatracił wyrazi
stość konturu w mgławicowym symbolizmie. 
Ale sam fakt wyrostu króla, zamysł ugigan-= 
tyczn:en:a jego zjawy mającej wziąć władzę 

kierowniczą nad narodem - ten nie ulega 
żadnej wątpliwości. W koncepcji Wyspiańskie
go królewskość Bolesława , w ostatniej instancji 
zwycięska - miała wyolbrzymieć i przetrwać . 



Ordon - SosnoW.••••1llwska jako Krasawica 
w Boleslawie ~mialym 



Stanisław Wyspiańsk: . Dekoracja do Bolesława Smialcgo 

Stanisław Wyspiański. 

Widok na Kopiec Kościu s:.sk l 



„Legion" w inscenizacji E . Chaberskiego. Sceno3ra~ia - W. Drabika, Warszawa, Te~tr Nacodowy, 1930 r. „Legion" w '.nscenizacji E. Chaberskiego. Sccno;:rafia - W. Drabika, Warszawa. Teatr Narodowy, 1930 r. 
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15.XII.1907, Teatr Wielki (benefis jubileuszowy Ład

nowskiego). Reżyseria : B. Ładnowski. Dekoracje: Ko

złowski. Obsada: Bolesław-Ł3.dnowski , Rapsod - Ko

tarbiński, Królowa Matka - Bogusławska, Sieciech -

Roland, Biskup - Śliwicki, Krasawica - Marcello

Falińska, Obłąkana - W. Barszczewska, Świt - Bry

dziński, Poświst - Bednarczyk. 

19.V.1920. Teatr Praski. Reżyseria: K. Tatarkiewicz. 

Obsada: Bolesław - Skarżyński, Bi3kup - K. Tatar

kiewicz. 

17.1.1922, Teatr Rozmaitości. Reżyseria: Emil Cha

berski. Dekoracje: W. Drabik. Muzyka: H. Adamus. 

Obsada: Bolesław - Tarasiewicz, Biskup - Szymań

ski, Sieciech - Roland, Włodzisław - Rydzewski, 

Królowa żona - Jarszewska, Królowa Matka - Mar

cello-Palińska, Krasawica - Mirska, Strzemion -

Różański, Poświst - Bednarczyk. 

13.111.1929, Teatr Polski. Insc2nizacja: L. Schiller. 

Scenografia: K. Frycz. Obsada: R apsod - Buszyński, 

Bolesław .....:. Adwentowicz, Biskup - Junosza-Stępow

ski, Niewierna żona - Kunina. 

Emit Chaberski inscenizował i reżyserował oprócz 

Bolesława Smiałego następujące sztuki Stanisława 

Wyspiańskiego: 

SĘDZIOWIE. Teatr M i ejski we Lwowie 15.II.1921 r . 

Obsada: Samuel - Bay-Rydzewski, Joas - Irena 

Trapszo. 

LELEWEL. Teatr Narodowy w Warszawie. 29.XI. 

1928 r. Obsada: Lelewel - Brydziński, Czartoryski -

Chmieliński. Scenografia: Drabik. 

LEGION. Teatr Wielki w Warszawie. 14.IV.1930 r. 

Obsada: Mickiewicz - Brydziński, Krasiński - Bie

gański, Pius IX ·-Staszkowski, Papież Grzegorz XVl

Chmieliński, Rapsod - Węgrzyn, Makryna - Jasińska, 

Fortuna - Broniszówna, Wolność - Halska. Sceno

yrafia - Drabik. 

WARSZAWIANKA. T eatr Nowy w Warszawie. 29.XJ. 

1930. r . Obsada: Wiarus - Solski, Chłopicki - Szy

mański, Maria - I. Solska, Anna - Mirska. 

CYD Corneille'a w przekładzie St. Wyspiańskiego. 

Teatr Rozmaitości w Warszawie. 12.X.1923 r . Obsada: 

Don Rodr·ygo - Węgrzyn, Don Fernand - Sliwicki , 

Don Diego ~ Kotarbiński, Infantka - Solska, Lindor

fówna, Szimena - Zahorska. 

• 
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