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N a tle, gwiazd pod gwiazdami, w gwiazdach boha
terowie Tadeusza Micińskiego doznają najwyższych 
olśnień , miewają chwile jasnowidzenia. Umówmy się, 
że to słowo: jasnowidzenie będziemy pojmowali pro
ściej bez narzutu skojarzeń szarlatańskich, .iako wi
(Jzenie jasne, a więc czyste i pełne .. Jako stan maksy
malnej koncentracji zmysłów i rozumu, niezbęne.i 
w każdym wysiłku poznawczym. Upraszczamy w ten 
sposób filozofię Micińskiego, zgoda, ale zachowujemy 
z niej to, co uniwersalne. W jego powieściach, w Nie
tocie i Xięclzu Fauście, w dramatach, w liryce ze zbio
n, W mroku gwiazd - gwiazdy ustawicznie towarzy
szą ludzkim myślom . Są wci<iż obecne, ale obecne 
\" niejednakowy sposób. 
Dają znać o sobie najintensywnie.i \\:tedy i tylko 

wtedy, gdy człowiek jasno wid z i zagadkę wła
~nego istnienia. I jeszcze: gdy byt własny odczuwa 
jaką zagadkową część zagadki większej, którą jest 
cały świat i cała ludzkość. 

Czytamy w Nietocie: Arjaman szerll znowu wśród 
zamieci padających gwiazd. Miewał chwile jarnowidzc
nia. Zwróćmy uwagę na owo szedł znowu. Wiemy 
z lektury tej powieści, że droga Arjamana do 'Taje
mnicy Natury była drogą pokrętną, pełną przeszkód. 
Arjaman ustawicznie traci i odnawia kontakt z gwiaz
dami, to znaczy: ustawicznie gubi myśli o zagadce 
bytu i odnajduje je w sobie. Gwiazdy są bowiem poza 
nim i w nim samym.Dusza ma własne gwiazd y i taj
niki. Wystarczy chwila nieuwagi, snu, znużenia, ab~· 
blask gwiazdozbioru stracił swą intensywność. W ta
kich wypadkach jasnowidzenie przechodzi w swoje 
przeciwieństwo staje się, by tak , rzec, ciemnowidze
nicm. Mrok, który otacza gwiazdy, przenika do ich 
świateł, - świat przemienia się w olbrzymią czarną 
chmurę: 

Na szafirowej snów głębinie 
toną żałobne gwiazd mych łodzie. 
A cień olbrzymi jest na wodzie 
od chmury, która ze mną plynie. 

Dzieje się tak, jak gdyby <(wiazdy stanowiły rozum
n<t część natury. Można by rzec, że w świecie poe-



lyckim Micińskiego działa prawo swoistego sprzęże
nia zwrotnego między człowiekiem a nieskończono
ś cią. Gwiazdy mają zdolność rozumienia naszych my
śli. Gwiazdozbiór znajduje się jakby na_ nieustann ym 
podsłuchu. Czy tak? 
Otóż tego nie są w stu procentach pewni bohate 

rowie Mici11skiego. Przyjmują wian; w rozum <>wiazd 
jako rodzaj złej wiary. Być może to jest tylko nad
u~;ycic wyobrażni. Być może jes t to wiara zgoła ab
suralna. Dla nich jednakże - konieczna. l\!IÓ\vi Bazy
lissa Teofanu: 

Wiemy, że gwiazdy nie moną inte resować sie drob
nymi pełzającymi istotami, lecz właśnie trm Absurcl 
;;.uchwyca mnie: wiqzać los antropoidów z biegiem 
w1jdatszych gwiazd. 
Niepewność, podejrzliwoś ć, migotliwość .i as n o

wi dz c ń, które mogą przejść każdej chwili w ciem-
11owidzenia, jak mrok w światło gwiazd , stanowi 
pierwszą fazę dramatu poznawczego Bazy lissy czy 
Arjamana. Zagadką bowiem nie jest sam świat, ani 
odwrotnie: sam człowiek. Zagadkę stanowi i czło
wiek i Ś'-'{iat jednocześnie. Niewiadomą „x" w rów
naniu znajdujemy tak po stronie przedmiotu, jak i po 
stronie podmiotu. Zwracał uwagę na tę właściwość 
filozofii Micińskiego Brzozowski: 

Na plan pierwszy wysuwa się tajemniczość nie
określona: - nie wiadomo, cz1,;m j est świat, wiaclo
m.o, że nic jest niczym określonym. I dalej: Wobec 
k(1Żdeao określenia życia, wobec każdej czynnej po
stawy (Miciński) występuje ze swoim: „świat może 
by{; czymś nieskończenie innym." I to wieczne .,co in
nego" nazywa się tajemniczością istnienia. 

iVlechanizm nieokreśloności tajemnicy odnajdujemy 
w lirykach Micińskiego. Jednemu wid ze n i u prze
ci~:stawia się tu za chwilę jakieś inne: 

Widzę w Twych oczach ciemne mo-rza tonie 
i szafir nieba, co się w nich przegląda -
rozkosz otchłani, która śmiercią zionie -
ciszę bezmiarów - których się pożąda. 

Lub mi się zdaje, że to l eśne glusze„. 

Albo: Widzę w Twych oczach zdradliwe sadzawki ... 
Lub mi się zdaje, że to są wieżyce 
pohańbionego ko:iciola, gdzi e straszy ... 

Owo ustawiczne Lub mi się zdaje, owa niekończąca 
si~ walka jasnych widzel1 i ciemnych przywidzeń , 
stanowi, jak powiedziałem, pierwszą fazę dramatu. 
Terenem konfliktu jest tu świadomoś ć ludzka. 

Faza druga, to dramat między człowiekiem i czło
wiekiem. Między tym, który uparcie dąży do pozna
nia tajemnicy bytu, a tym, który z tego dążenia rezy
gnuje. Trzeba silnie podkreślić, że ol.'inienia metafi
zyczne nie są. dla Micińskiego, przywile.iern garstki 
wybranych. To 1-,ie los wybiera człowieka, lecz sam 
człowiek wybiera swój los. (Ja wybie rając los m.ój, 

w ybrnlem szaleństwo - i porzudlcm Taj ·i zsze dłe m. 
w czarne erraty). W szczególnosci zaś olśnienia m eta
fizyczne nie muszą by ć udzi ałem t ylko „specjalis tów"' 
od nieskończoności: kapłanów, mędrców , artys tó w. 
Koncepcja człowieka metafizycznego jest w założeniu , 
koncepcją całkowicie d emokratyczną. Każ.dy człowiek. 
powiada Miciński, ma szansę uzyskama kontaktu 
z międzygwiezdną „rozmównicą" . 

Ta/cie królewskie gody ma zarówno więzie?i, 
jale po trzykroć co dnia w rzece Hirimawatu 
myjący ~ię Purohita -
tę chwilę, kiedy zbudzony ze .'.;iw 

wiclzi się w otchłani 
i otchla;i śpiewa hymn - N iewiadomemu ... 

Jak dochodzi do podziału na „metafizyków" i ,re
s ztę"? Kontakt z Niewiadomym wymaga wyrzeczenia 
s ic radości ziemskich, dóbr doczesnych, trosk codzien
ności. Bohaterowie Micit1skiego muszą V ·y brać albo 
los Don Kichota albo żywot Sancho Pansy. Autor 
Nietoty przyjmuJe romantyczną interpretacjq mitu 
Don Kichota, zgodnie z którą R ycerz ma by ć uposta
ciowaniem nafwzniośl cjszych idei ludzko~ci, nato
miast Sancho - ucieleśnieniem tego, co wulgarne, 
utylitarne i płaskie. (Tak pojmow ali powieść Cervan
tesa m. in. Schlegel, Heine, Byron, Hugo, Turgieniew, 
Dostojewski). W Nietocie l\IIicir'lskiego odradza s i ę mit 
Don Kichota przy czym autor bczp o~ redni o odwołu j 
s i ę do tego ~1 itu. Bohaterowie Nie toty , Arjaman i de 
Mangro, to symbole odw iecz11ic d.?i a l ających, zm r1ga
jqcych się poL<;g. Z jednej tron y Arj am an , ryc r z 
c• smutnej t w arzy swoistego w yr obu; któr y stanowi 
kreację nowego Don Quichot a, i j eszcze: niedoko
nanie w ·zys t frich dywin 1c ji i /,red ów Don K ichota. 
.Jego zależność od swego pop rzed nika id zie t ak da
l eko że Arjaman s ta cza nawet bój z wi atrakam i I -

z ct'rugiej strony de Man gro. Symbol na jn ·i żn IJC/1 
chceii we frnku i cu l inclrzc. Nowy S anch o Pansa . w y
twór burżuazy jne.i ety ki, dok onan y pwjr k t Sn n czn 
Pansy na gubernatorstwo ziemi. 
Władza jest w jego ręku. Akcja Ni.et.r. l.!J dzi e je s i 

współcześnie, tj. w początkach XX \'.' ick u , k iedv t 0 
Arjamanowie m,.ogą żyć tylko legendq, n a rraw acll 
dziwaka, na „wariackich papierach·'. 

Dopóki świat trzyma się w nuoich m echaniczno
f i zjologicznych ramac/i - pisze l\1 i c: ińsl-:i - San ch o 
Paasowie będą rządzili m agami. Osobli w i e d ziś, gd11 
.\zubienica, gmach gieM 11 i ka pelusz kokot y góru j t1 
nad l udzkością, zamiast d aw nych hekatomb, przez 
oswiecony Mangrowizm z buclż tu ludzkości wym a·-

onych. 
Inaczej w Bazyli ssie Teofan u. Tu rządy sprawuj ą 

i\rjamanowie, a w k ażdym razi e walczą jeszcze o rzą d 
dusz. Są gotowi nie tylko przy j q ć na s iebie odpowi e
dzialność ·za własną otchla1i straclrn i męcarni. , lec z 
również za strach i męczarnię ludzkości. Iówi Bazy 
lissa: 



Niech będą pochwalone nocne godziny, 
kiedy człowiek jest sam 
w otchłani strachu i męczarni, 
kiedy poznaje piekło sweQo istnienia 
i jak demon - zamyśla się 
nad światem, w którym musi zginąć. 

Człowiek „metafizyczny" Micińskiego, i na tym po
lega tragizm bohaterów jego dzieł, nie potrafi prze
żywać tajemnicy bytu w samotności. iVIusi insceni
zować ową otchłań strachu i męczarni dla siebie i in
nych. Nie liczą się jego zbrodnie. Liczą się motywy 
zbrodni. Dopóki Nikefor, dzielny wódz i „kosmokra
tor", prowadzi swe gigantyczne podboje w imię „ży
ciowego utylitaryzmu, Bazylissa pogardza nim. Co 
więcej: bliżej jej jest pokonany Eddewlet, z którym 
można - uwaga! - rozmawiać o gwiazdach. Z chwilą 
jednak, gdy Nikefor wyzna Bazylissie, że walczy 
w imię Nieznanego, gdy powie: 

pTzekraczam świaia pól, zwycięzam Termopile, 
w miłości do Zjawienia na ziemi Nieznanego ... 

- Bazylissa radykalnie zmieni swój stosunek do „ko
smokratora". Pokocha go - Mam więc miłości swej 
1.1.1zeczywistnienie ... Nie „tylko człowiek", lecz ,,aż", 
tak niepojęcie wiele: zjawisko wśród wieczności. .. 

Nie liczą się też zbrodnie samej Bazylissy. Oto bo
haterka dramatu jest świadkiem zamachu stanu. Do 
pałacu dostają się spiskowcy. Bazylissa może pozba
wić ich życia, przeciąć sznur. Przywódca spiskowców, 
J. Cymisches , nie błaga o litość . Doskonale wie, że de
cyzja Bazylissy będzie uzależniona od pobudek innej 
natury niż zwyczajna niechęć do spisku, jej decyzja 
nie podlega ani prawom etyki, ani zdrowego rozsąd
ku, ani też nie wynkia z roli, jaką odgrywa w „mro
kach złotego pałacu". Dlatego Cymisches mówi: 

Jeżeli Twoja metafizyczna wola musi koniecznie 
za bić ośmioro Ludzi winnych i zbrodnic."Cy ch, tnij 
s<.nur. 
Zresztą słowo „zabić'' ma tutaj inny sens niż w obie

gu potocznym. Nie miecz zabija, lecz 1'1!VŚ1. Nie nóż, 
lecz metafizyczna wola. Tę degradację praw materii 
na rzecz praw ducha doskonale uchwycił i opisał 
w swej recenzji z Buzylissy Teofanu B. Leśmian: 

I nie ma w tej krainie , z samych tylko wyżyn i ot
chłani złożonej, ani ciała, ani bólów cielesnych! Gdy 
JJazileu s Nikefor umiera, ugodzony mieczem przez 
spiskowca, Teofanu mówi do niego : „Ty 1im.ierasz? to 
r.ic od tej marnej rany mieczem' Ty masz zmienioną 
u~ do potworności myśl Twegu ducha!" Uderzenie 
więc mieczem było tylko znakiem umówionym, rytu
ałem bezbolesnym, zbytecznym manifestem potęg 
świata zewnętrznego, zjawiskowego ... 

A jednak manifestacje potęg świata zewnętrznego 
dochodzą w dramaturgii Micińskiego do rozmiarów 
olbrzymich. Im dalej postępuj e degradacja rzeczywi
stości materialnej, tym silniej przejawia się potrzeba 

jej pełnego unaocznienia. Im wyraźniej na plan pierw
~zv występuje myśl, tym natrętniej narzuca się two
r; y w o mater i al n e myśli: historia: Gigant_Yczn e 
wojny. Egzotyka obyczajowości. Mechamzmy sp1sKów 
i spektakle ceremonii pałacowych . 

To jest trzecia faza dramatu bohaterów ~iciń.skiego. 
Antagonizm między tęsknotą do pustelmczei kon
termplacji a potrzebą ustawicznego sprawdzania wła
snej idei w świecie gęstym od tłumu. Powiada słu
sznie Brzozowski, że au tor Bazylissy Teofan u był nie
·i1.stannie hipnotyzowany przez iłum w swym my.ś!c-
11.iu. Nie jest rzeczą przypadku, że Arjamanów - Don 
Kichotów spotykamy zarówno w „mrokach złotego 
pałacu" Bizancjum, jak i na pokładzie pancernika 
.Patiomkin w czasie rewolucji 1905 roku (dramat 
'Kniaź Patiomkin). Wszędzie tam, gdzie idea metafi
zyczna zmaga się z ideałami „mangrowizrńu". 
Wróćmy do gwiazd. Powiedzieliśmy na począ~k~ 

teao szkicu że s tanowią one rozumne tło dla przezyc 
taJemnicy by tu. Dodajmy teraz: nie tylko. W św iecie 
gęstym od tłumu, zamieszek , spisków, masek, w tym 
okrutnym krwawym karnawale Micińskiego gwiazd y 
spełniają również rolę z n a k ów ro z po z r: a w
e z y c h dla ludzi tego samego „klanu" metafizycz
nego. Mają charakter emblematów J".iewi~domego , 
są czymś w rodzaju szyfru dla wta)emmczonych . 
Kiedy Bazylissa Teofanu chce przekazac swemu OJCU 

wiadomość o tym, że nie zdradziła idei Niev:iadomego, 
mówi: Powiedz mu, że kocham zawsze gwwzg.y . I to 
jest jakby gryps spiskowy, przekaz nadany „gwiezd
nym" szyfrem. Vvspomniałem już, że od pochwały 
gwiazd zaczyna swą rozmo.wę z pok~nanym. Edde
wletem. Podobnie w Nietocie. Gdy poiawia się mag 
Litwor sieje gwiazdy" . Wtajemniczony ~rjaman wie, 
r.o to z~~CZ)'. Wie, z kim ma do czynienia. Będzie z ni
mi dzielił swe myśli, będzie gotów oddać za niego 
życie . Okrucieństwo łączy się z największą, chwilami 
nawet sentymentalną tkliwo ścią . (I tylko jedno pozo
stało mi szczęście na tym bezgranicznym świecie, że 
elano mi tylko czasem rozmawiać z gwiazdami.") 

Nie można jednak i ść za Micińskim - szlakiem 
gwiazd sygnałów gwiezdnych - w pełni zaufania , 
że pro,:,,,adzi nas drogą ku „królewskim godom". Nie 
można mu zaufać, kiedy maluje krainę olś nień meta
fizycznych jako krainę wszelkiej szczęśliwości, w któ
rej każdy dzień jest największym świętem, każdy 
ruch staje się ofiarą, a każda myśl zakonem i jego 
posłuszeństwem. Może się bowiem okazać, że droga 
ta zaprowadz i do piekieł. 

W zmarzłej dolinie Cienia śmierci, 
gdzie gwiazd migocą sarkofagi -
buduję sobie dół - i nagi -
z płomieniem schodzę w cienie śmierci . 

Pisał Leśmian, że Miciński należy do tych duchów 
nienasyconych, którym sama sztuka nie wystar~za. 
Trzeba jednak pamiętać, że to jest tylko sztuka. Filo-
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zofi a porusza je j m echa nizm y, organizu je napięcia 
i konflikty, to wszelako , c:o zostaje z c:hwilą zmierzchu 
filozofii, j est przede wszys tkim po ezj ą i jako poezję 
winniśmy ją tr aktować. 
Micińsk i - fil ozof na długo, po dziś dzie11, przesło

ni! Micińskiego - arly stę. Pośp iesznie, manifestacyj 
ne rehabilitacje nik ogo przekonać nie mogą, i zre
zygnujmy z nich . Zas tanowić s ię jednak wy pada nad 
slovvami Witkacego, który u\vażal Bazylissę T eofanii 
z;; najwybitniej sz r dramat polski. Czy mylił się fa
talnie i całkowicie? Czy ten wybredny, surowy kry
tvk swoich czasów istotnie pop ełnił błąd , kiedy pisał: 

J edynym utworem , który ja k potęż ;1.a wieża kate-
61 y, w znoszqca s ię nad zbiorowiskiem domów, góruje 
1rn cl calą na szą t wórczościq, j esl Dazylissa Teofanu? 

Na to pytanie nikt nie dał jeszcze przekonywającej 
odpow iedzi. A odpowiedź na l eż ' do teatru. 

WÓDZ BI Z ANTYN SKJ 

Mini atura z rękop. W~1lykan 

MICIŃSKl·EGO 
„BAZYLISSA 
TEOFAN U" 
TEH ES/1 

\\'RUBLEWSK1\ 

U rodzon~· w roku 1873 jes t dzisiaj Tadeusz Miciń
::k i jedn ym z n ajmn iej zn anych, a za razem - jed
nym z najbardziej głośnych , otoczonych legend ą pre
ku rsors twa wobec literatury dwudziestolecia, pisa 
rzem dru giej fazy epoki Młodej Polsk i. Ilekroć mówi 
~ i e; dzi siaj o dalek ich źródłach nowej sztuki polskie.i, 
t} lekro ć wy mienia s ię jednym tchem w iersze Miciń
~, k iego, dramaty Miciń skiego , powieść M iciń s kiego „ 
1'. le od czasów Młodej Polski sy tu ac ja Micińskiego 
ba rd zo niewiele s ię w is tocie zmieniła. T yle ty lko. 
i..L l egen dę pisarza niezrnzumialego, ezo teryczn " O 

„mis tyka" i „czciciela taj emnic" zas tą piliśmy dzis iaj 
l egendą .i ego wielostronne.i artys tycznej odkry \ ·czo 
; ci. Legendą na pewno słuszną, ale wciąż nieu m oty
wowan ą, n ie popartą żadn ą próbą mery tor~r czne.i an a
lizy jego dzieł, nie zaświadczoną (poza jedny m w y 
.ią t ldem , jakim jes t wybór liryków Micińskiego opu
b likowany w roku 1957), wznowieniem jego coraz 
bardziej niedos tępnych ks i~żek. 

Ta legenda now ators twa Micińskiego nie ufor m o 
wała się jednak dopiero w latach po woj enn ych . Zro
dziło ją międzywojenne d wudziestolecie. a właściwi e 
trzy zasadnicze fakty: słynna schill erow~ka insceniza
cja Kniazia Patiomk ina w roku 1925 w Warszawie, 
oficjalne powołanie Micińsk iego n a patron a grupy 
ekspresjonistów poznańskich skupionych wokół p i
sma Zd·rój i wreszcie - co zavmżylo tu zdecydowani e 
najmocniej - opinia Stanisława Ign acego Witkiewi· 
cza. Bo Witkacy przyczynił s i naj w alni ej do nobili
tacji pisarstwa Mici ńslci ego, bronił go pr ze d napaścia
mi i atakami, przed posądzeni am i o blagę, pozę, f ilo 
zoficzny i artystyczny bluff, tymi posą dzen i am i, któ
rych tak wiele pod adresem Mic ińsk iego n apisał a 
Młoda Polska . W tym , co Młoda Polska uznawał a 
w Micińskim za chaos i anarch i1-~ formy, on pierwszy 
zobaczył po p rostu nową formę. nowy jej rodzaj i t y p. 
W Bazylissie Te o fanu, o której powiedział, że „n ale 
;:y do tych ni elicznych dzieł. które dają nam p rawo 
by tu na tej planecie", widział realizacj ę podstawo
wych założeń swojej Czystej Formy w teatrze, 
w wierszach Micińs kiego - realizację podstawowyc h 
tend encji cale.i nowej sztuki, w jego cał ej twórc zo 
ści - swego najwy bitniejszego poprzednika, z któ -
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rym zresztą , mimo dzielącej ich różnicy wieku (12 lat) 
ł ączyła go długotrwała przyjażń. Ale Witkacy do
s trzegł w Micińskim nie tylko artys tę - prekursora. 
Widział w nim także - wyraziciela myśli, p-lsarza 
„o niesłychanie ostrym i oryginalnym intelekcie" ce 
ri! go za operowanie „powszechną, a nie zaściankową 
metafizyką", lecz przede wszystkim podkreślał 
w nim to, co dla jego własnej proble".!:latyki filozo
ficznej i artystycznej było najwa żniejsze, a miano
'Nicie" .. . piekielne napięcie jedności osobowości i wy
ros łe na tym tle natężenie do os tatnich granic po
czucie tajemnicy istnienia, dziwnośc i i dziwaczności 
bytu ... " To do tych właśnie treśc i pisarstwa Miciń
sk iego Witkacy będzie nawiązywał bezpośrednio, jego 
Poczucie Tajemnicy Istnienia wyrasta przecież nie 
tylko z filozoficzn ych lektur, lecz z tej najbliższej 
mu rodzimej trad yćj i, do związku z którą tak jawnie 
i otwarcie s ię przyznawał. Wkład Micińskfrgo w te
orię Czys tej Formy Witkacego, w jego pom ysły po
wieściowe i dramaturgiczne, w jego s łownictwo , sty
listyk ę , a nawet - w uznaną za tak bardzo dla Wit
kacego charakterystyczną egzotykę kulinarną - ten 
wk1ad, tak widoczny właśnie w Bazylissie jest nie
wątpliwie ogromny, chociaż wciąż nie przebadany 
dokładnie. 
Głos Witkacego o Micińskim należy w ciwudziesto

ll'ciu do najbardziej dziś dla nas ciekawych. Ale nie 
był to przecież głos jedyny. Na temat Micińskiego 
napisano w tamtych latach spo ro, tylk o że bardzo nie
\Viele ówczesnych opinii ma j akąkohviek wartość po
znawczą. Najwięcej zajmowano s ię bowiem rozwikła
niem zagad kowyc h okoliczności śmierci Micińsk iego, 
najmn iej - samą analizą, samą rzeczową interpre
t .:. cją jego dzieł, bez której - przed czym właśnie 
tak mocno przestrzegał Witkacy - grozi tu zawsze 
zej$cie na gołosłowne pochwały lub nagany i nieod
powiedzialne chlastanie" . To też tego „chlastania", 
fraz.esów i wszelkich poetyczności o dziwacznej na
turze tal entu autora Bazylis sy napłodzono mnóstwo. 
Od tej reguły jest kilka wyją tków, ale dadzą się one 
policzyć na palcach. Żeromsk i , który próbował 
uchwycić i s totę fenomenu niezwykłości Micińskiego, 
Wilam Horzyca, właściwy inicjator schillerowskiej 
inscen izacji, który bardzo trafnie charakteryzował 
techniRę jego dramaturgii, Witold Wandurski, który 
jeszcze przed premierą Schillera wystąpił z własną 
propozycją w ys taw iania tej sztuki , Józef Czecho
w icz - au tor ciekawego s tudium o Ni :? tocie, powie
~ci, którą porównywał z Ulissesem Joyce'a, Kazimierz 
Czachowski, Czesław Latawiec, Stefan Rutyna ... Po 
wojnie - tylk o autor wstępu do tomiku wierszy 
W mroku gwia;zd. Ale to już naprawdę wszystko. 
Wszystko - do dziś. 

Od czasu napisania pierwszej wersji Bazylissy Te
ufanu mija w tym roku dokładnie 60 lat. Pierwszej -
bo Miciński napisał ich dwie. Wers ja pierwsza pocho
dzi z roku 1907, jest dramatem 3-aktowym, bardziej 
zwartym pod względem przebiegu samej akcji od 
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drugiej, ale znacznie mnieJ, niż ona, ciekawyi:n pod 
względem plastyk i wiz.ii scen icznej. Rękopis te.1 wer
sj i dochował się do dzis iaj w stanie nieomal ideal
n ym (co bardzo dla rękopisów Micińskiego rzadkie) , 
w grubym zeszyc ie o twardych czarnych okładkach. 
Na stronie t y tułowej jest tam pieczęć z laku k§ztałtu 
owalnego, w jej środku wciąż jeszcze lśni mały zło
tawy kwadracik z odciśniętymi literkami TM. To ten 
właŚnie zeszyt wysłał Miciński pod godłem Słowia
nin (pieczęć musiał przyłożyć póżniej) r1a Dramatycz
ny Konkurs Krajowy do Lwowa w roku 1907. Na gro
dy nie otrzymał, nie otrzymał jej wówczas zresztą 
nikt, chociaż komisja konkursowa jedno głośnie stwier
dziła, że spośród nadesłanych był to utwór najbar
dL.ie.i wybitny. Wybitn y - ale jako „poemat", „gobe
lin dramatyczny i fresk", ale nie - jako dramat . 
„Jako poemat - pis.al nie bez racji sprawozdawca 
wvników konkursu w Gazecie L wowskiej - utwór 
ten jest hors ligne. .. J a ko dramat musi pozos tać hors 
concours". 

Jak bardzo Miciński poczuł się tą oceną dotknię
ty - świadczy jego wstęp do drugiej, _pięcioaktowe j 
wersji Bazylissy, którą op~blikował w dwa lata póź
niej. Użalał się w nim, że w Polsce zawsze jest mi_ęj
sce na „bredy purchawkowe a pieprzne", nie ma dla 
rzeczywiście „śmiałej i prawej inicjatywy". 

W odpowiedzi na zarzut niesceniczności Bazylissy 
jeszcze bardziej tą śmiałą inicjatywę spotęgował. 
Rozbudował elem ent widowiskowości dramatu, roz
szerzył jego warstwę ikonograficzna-muzyczn ą, 
wzmógł przepych niezwykłej ornamentyki wnętrz pa
laców i kościołów Konstantynopola, w dialogi włą
czył hymny i liturgiczne pieśni, ogromne monologi 
wewnętrzne i w iersze. Wprowadził szereg wątków 
i postaci drugoplanowych , pierwotny akt końcowy 
rozbił na dwa osobne, dopisał w końcu cały nowy akt 
trzeci, najwspanialszy w dramacie akt Mist erium, 
w którym złączył w jedną całość tradycję misteriów 
chrześcijańskich z tradycją żywotnych jeszcze w po
czątkach chrześcijaństwa misteriów dionizyjsko-or
fickich, misteriów obrzędu i orgii. Dał dzieło, w któ
rym rozmach jego wyobrażni poetyckiej, plastycznej 
i muzycznej osiągnął swój szczy t, ale przez którego 
zawiłą symbolikę nie łatwo jest przedzierać się nawet 
dzisiaj, k ied y operujemy opowiednim kluczem, które 
jest jedną z najbardziej twórczych podniet dla sceno 
grafa w dorobku polsk iego dramatu , ale które jest 
leż zarazem jednym z najbardziej hieroglificzn yc h , 
najtrudniej - obok Nietoty odczytywalnych ut worów. 
Wł2.ściw ie nie można się dziwić, że Bazylissa swych 

współczesnych szokowała. Szokowała odmiennością 
formy i metodą dramatu rg icznej konstrukcji, trakto
waniem halucynacji i snu jako rzeczywistości realnej , 
zasadą, kierującą następs twem pozornie luźno ze so 
bą powiązanych scen, realistycznych i wizyjnych na 
przem ian. Scen, które są bezpośrednim wizualnym 
przedstawieniem abstrakcyjnych i filozoficznych kon
fliktów, i wobec których to, co się nazywa intrygą 
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Tzw. Wieża Tzimiskesa na górze Athos 

dramatyczną i wątkiem fabularnym pelni tylko rolt; 
pomocniczą. Dzisiaj po doświadczeniach dv; udziesto
wiecznego dramatu - ekspresjonistycznego zwłaszcza 
- w estetyce którego Bazy~issa najpełniej się mie
~c i - ta metoda konstrukcji! kompozycji nikogo już 
r1ie zaskoczy i nikt nie posądzi jej o „niezrozumia
łoś ć" . Dzisiaj, jeśli Bazylissa może się jeszcze wyda
\'/ać niezrozumiała, to z trochę innych względów. Ze 
względu na naszą słabą orient3.cję w zakresie histo
rii b1lancjum X wieku. historii. która jest jej tłem, 
i ze względu na nieznajomosć filozoficznych poglądów 
Micińskiego, które stanow ią tu oś zasadniczego we
wnętrznego konfliktu i właściwy teren jej „aj<cji". 

Bazylissa rozpoczyna s ię sceną uroczystości żałob
n ~-ch odprawianych nad trumną Autokratora Kon
s tantego Porfyrogenety . Jest 11 listopada 955 roku. 
Ko ns tanty, jed en z najbardziej wykształconych wład
ców bizantyjskich, zmarł jak podają historyczne źró
dła - 9 lis topada tegoż roku, pozostawiająC' na tronie 
sw ego syna Romana lI. W roku 956 młody cesarz 
poś lubił „z własnej skłonności ' niezwykle piękną 
córkę karczmarza - Anastazję , która jako cesa_:zowa 
przybrała imię Teofanu. Yo ona właś nie jes t central
n ą postacią dramatu . . Roman ulegał jej wpływom tak 
d alece, że zgodził się -- na jej żądanie - usunąć 
z pałacu własną matkę Helenę i zamk_nąć w klasz
tc rze pię ć swoich sióstr. Za jego rządów całą admini
~ tracją bizantyj s ką kierował znienawidzony przez lud , 
eunuch - jak wszyscy prawie w ysocy urzędnicy Bi
'!: ancjum - Józef Bringas. Sławę swego krótkiego 
panow:mia zawdzięcza Roman 11 Nikę!orowowi Fo
kas, generałowi pochodzącemu z Azji, najwybitniej
szemu do wódcy wojs.!_(owemu swoich czasów, który 
cle.konał szeregu zwycięskich podbojów na wschodzie 
w wyprawie przeciwko w ojskom Saif-ad-Daulaha 
( U Miciilskiego:_ Se.ifa Eddewleta) odniósł wielkie 
z.wyciP,stwo n a d Arabami, usuwając w t en sposób 
największe ni eb e7.pieczeństwo grożące Bizanc.ium z te.i 
s t.rany i otwi erając drogę na Wschód. Waleczno ś ć 
F'okasa dała mu wielki autory tet wśród żołnierzy: 
w momencie ś mierci Romana został on przez nich 
spontanicznie obwołany cesarzem. 
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Smierć R om an a II (15 marca 9G3) oddała władzę 
\ v· ręc e Bazylissy panu ją cej w imieniu sw ych ni elet
nich svnów. Inteligen tna i młoda ces arzow a doskonale 
zdawała sobie spra wc; , że ni uda s ię jej. te j wł~dzy 
utrzymać . Krzyżuj a c plany Bringasa, ktory wz.mec1ł 
przeciwko niej powstanie, oddała rękę znaczni e od 
sie bie s tarszemu Nikeforowi F'o lcas. U roci.ysta koro
n acja Nik efo ra miała miejsce 16 s ier pn ia 963 roku 
i ona 'Nła śnie stanowi historycznie wierne tło aktu 
d rn giego. Nikefor ods unął od udziału w r ządach !3rin
.t:asa, a jego ''un.( cj ę powierzył B . Leka penow1. ~a 
;; tanowisko naczeln ego dowód cy woj sk wschodmch 
Jana T zimiskes (u Micir1skiego: Cymisches). drug ie
go - obok s iebie z wielkich wo dzów .epoki .. Ni~efor 
miał w swoim życiu dwie ogromne paSJe: woinę_ 1 re 
li g ię chrześcijań.ską . Ale traktuj ą c wojnę jako misj 
r li gijną był zarazem bardzo zdecydow an ym pr_z~-

iw ni k iem kościelnej ortodoksji. Wydał mianow1c1e 
jeden z najsuro ws zych dekretów prz ciwko zakla 
daniu noi; y ch klasztorów i zakonów, i bardzo os tro 
prz eciws tawiał sic; kosztow ny m kościeln ym cerem u
n rom . „ ' ik efor usiłował podbić Bu ł a rię p~zy p~n-iocy 
i-u kie ro ks iecia światosława i jego m a tki O~g 1, na
w róconej n a · chrześcijafa two i zakładającej w f?uł
garii sekty „bogomiłów" . Szybko s ię .\e dn~k z~nen
tował, że ma do czynienia me ze sprzym1erzencem, 
lecz z nowo rodzq cą się potęg • . która zechce zagar
nąć nie tylko Bułgarię , lecz tak z.e - Kon~tant ynopol. 
Bezustannie zaj ę ty walkami i poszerza111em teryto
riów Bizancjum Fokas nie zauważył skierow anych 
przeciwko sobie pałacowych inLry g_ W nocy. z 10 na 
11 grudnia 969 r. pad! ofiarą zamachu stanu 1 zdrady , 
którą zgotowała mu jego własna żona i zarazem ko-
hanka Jana Tzimiskesa, cenionego przez mego. do

wó dcy i osobisteg o przyjaciela, zwan ego z ~wag i -r:ia 
niski w zrost „iVIałym Człowiekiem " . Do słownie w kil
ka minut po dokonan iu morders twa Tzimi.sk e~ _koro~ 
nawał s ię jako Basileus Wschodu w w1elk1eJ sali 
C'hrvsolition święt ego Pałacu. „Nigdy zam ach stanu 
Eie · miał bardziej szybk iego, ba rdziej piorunu jt1cego 
przebiegu" komentuje tę pałacową rewolucj ę - Gu
staw Schlurnberger, wybitny bizantolog, autor .w~ pa
niałego dzieła L f:pop ee byzantinc ci la f i n du d~x1~m~ 
siec:lc ( 1896), na które we wstępie dramatu M1cmsk1 
s ie powoływał. 

Dziesięć lat tej burzliw ej historii Bizancjum X wie 
lrn zamknął Micii1ski w pięciu aktach swo1e 0 0 dra
matu . Ale mimo dość s zcze„ólowej wierności wobec 
dat i wobec historycznych wydarze11, które w n~e
wielkim tylko stopniu zmienił poddając je swoim 
r.adrzędnym zamiarom, mimo tego , że n~\\'.et Rom.an 
Melodos jest postacią autentyczną, chocraz prze~1e
s ioną z wieku VI w wiek X (to mieszanie epok Jest 
zresztą dla Micińskiego bardzo znamienne), nie jest 
przecież Ba.zyUssa T eofanii dramatem przede wszyst
kim historycznym. Nie chodziło w nim bowiem -
jak pisał Miciński we wstc;pie - „o wystawi_enie 
gmachu Sciencji", lecz - „o głębin y ducha ludzkiego, 



o tajemnicq. Jaźni przejawiając ej siq w tych ś wiet
nych . apokaliptycznych czasach Bizancjum na szczy
tach Jego potęgi". Bizancjum - państwo które ufun
ciowa_ło swą :-Vielkość na zdobyczach i podbojach te
n·tonalnych I którego oszałamiający przepych w koń
cu X wieku nosił już wszys tkie znamiona później
szego schyłku, Bizancjum - państwo hieratycznie 
sztywnego ceremonału, w którym zobaczył Miciński 
symbol wszelkiej przymusowości i ortodoks.ii, Bizan-

.1 ~m . - teren walczącej ze sobą od wieków schry
s.t 1ai:1~owanej . myśli greckiej i religii rzymsko-kato
l1ck1eJ , organizm bezustannie wstrząsający od wew
nątrz kontrowersjami na tle religijnym: wzniecanymi 
przez co~az to nowe, tępione przez oficjalny kościół 
z~ herezJę, sekty monofizyków, ariuszy i nestoria
now, - to Bizancjum stało się dla Micińskiego do
skonałym preteks tem do zademonstrowania nurtują
cych , go od pocz~tku twórczości filozoficznych pro
ble~ow. Bo_ w. historyczny dramat walki o władzę 
pomiędzy N1keforem, Bazyfo·są i Tzimiskesem a za
r~ ~~r;i -:-- pomiędzy kości_ołem i pańs twem , 'wpisał 
. .i_cmsk1 swą wielką metafizyczną tragedię i ona wła
s:iie ma !u centralne_ znaczenie. Metafizyczną w sen
s ie. podwoJnym. Po pierwsze - w sens ie stałej obec
nosCI p y tania o „grozę istnienia'', o sytuację czło
wieka wobec bytu, o rolę ludzkiego poznania i sens 
egzys tencji. Po drugie w sensie zobrazowania 
w teJ „tragedii_ Biza:icjum X wieku" świata własnych, 
orygm~lnych filozoficznych poglądów, do których do
szedl„ Juz wcześniej i które w Bazylissie tylko dalej 
ro zv-:iJa~. Pogh)dy te stanowią trudny d0 uporządlrn
wania_ i op_1~u sys t~m, w którym krzyżuj ą się \Vpły
W'::( fil_oz.of11 _perskieJ , neoplatonizmu, gnostycyzmu. 
m 1styk1 s~e?n10wiecznej, renesansowej i hiszpańskiej 
a z dru gie] strony - wpływy Berasona Fichte" o 
Dostojewskiego i Niestzschego .. . Ale nfewąt~liwie c~~~ 
traln_ą pozycję zajmują w tych poglądach' dwie za
sad_r_ucz~ sprawy: teoz-ia lucyferyzmu i recepcja filo
zof11 Niestzschego. Z Niestzschego, któremu właśnie 
Baz-y_liss~ poświęcił, ale z którym przez całe życie 
nam1ętme polemizował, zaczerpnął Miciński przede 
wszys_tk1m P)"Zekonanie o śmierci Boga, apotezę jed
nostki oraz ideał autonomii i pełnej wolności czło
wieka i ideał ten uczynił pods tawowym składnikiem 
swego. pozytywnego programu. Teorię Iucyferyzmu 
natomiast ukształtował tylko częściowo pod wpły
wem Przybyszewskiego, w znacznie większym stopniu 
d?szedł do_ niej samodzielnie, poprzez nawiązanie do 
t11~słych~t11e odległyc_h systemów myśli gnostycznej, 
ktorą . zamteresował się poprzez pisma mistyczne Sło
wackiego. W oparciu o te różnorodne tradycje ukształ
tował Miciński s wój obraz świata jako walki dwóch 
sprzecznych, wrogich bezustannie i co bardzo ważne 
odw~ec~nie walczących ze sobą 'sił: królestwa świa~ 
tła i_ ciemności , materii i ducha, boga i szatana, do
bra i zła. Al~ szatan nie był w koncepcji Micińskiego 
traktowany Jako zło bezwzględne i na tym właśnie 
polega cała oryginalność i całe s~omplikowanie jego 
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teorii. Szat2n stanowił dla ni e o (w przeciwieństwie 
np. do Baudelaire'a) gwarancję ludzkiej wolności. 
a wolność tę Miciński traktował zawsze jako dobro 
najwyższe. Jednocześnie szatan stanowił według nie
go czynnik aktywny i dynamiczny, a więc twórczy, 
bo wnoszący ruch i przemianę świata, a do zmiany 
ś wiata Miciński ustawicznie dążył. W dodatku - sza
tan , który miał odwagq zbuntować się przec iwko Bo
gu i który według kabaly był skazany przez Boga 
za ten bunt na wieczną wędrówkę w kosmos ie i na 
ziemi w poszukiwaniu prawdy o przcdstworzennych 
ta jemnicach Bytu - stanowił dla M icii1 skiego sym
bol mądrości, wied zy , odwagi, i p rom cteis tycznego, po 
znawczego wysił k u. Dlatego Miciński pisząc słowo: 
I.uc f er, posługiwał s i ę na ogół trans k ry pc je) łaci ńs ka 
(Lucifer - niosący ś wiatło) . Dlate o też mówił o nim 
„Ten k tó ry idzie wbrew B oga", Lucyfer - Twórca 
Wolny", posąg m r ocznej N ieugaszonej Energii", „Wie
cwy Energeta", „Ten, co za m ilion y walct:y - Duch 
Piornnowładny", „Lucyfer, Swiatowid, Agni„. Nieza
l eżn y od ludzkich kiepsk ich przem yśleń i niewia r ." 
To też wszystko, co w swych intenc jach jest twórcze , 
co chce cokolwiek zmienić w ś wiecie, choćby ta 
zmiana miała się dokonać poprzez generalne znisz
czenie ś wiata , będzie przez l\/Iicit'lskiego zawsze koja
rzone z elementem lucyferycznym. Pierwiastek lucy
feryczny decyduje o postępie (toteż jego historiozo
ficzne ucieleśnienie widział Miciński w rewolucjach), 
pierwiastek chrystusow y - symbol dobra , pokory 
i ofiary jest elementem statycznym. Ale naturalnym 
kierunkiem nieskrępowanei działalności Lucyfer a 
byłyby jakaś fatalna des truk.ucja i zniszczenie. Stąd -
ostatecznie udoskonalenie świata widział Mic iński 
w dokonującej się poprzez walkq dobra i zła syn· 
tezie tych dwóch elementów, w paradoksalnym po
stulacie połączenia Lucyfera z Chrystusem. Dopiero 
to połączenie miało doprowadzić do harmonii ś wiata 
i do stworzenia nowych ludzi , ludzi „słonecznych", 
jak ich Miciński nazywał. 
Właściwa problematyka Bazyli1;sy obraca si l:· w krę

gu tych właśnie idei i koncepcji. Całą _nietzcheat1sk~1 
świadomo ś ć metafizyczną i złożoną symbolikę Lucy
fera ucieleśnił Miciński w Teofanu. Skupia on w so
bie· wszystkie dobre i złe - w jego rozumieniu -
cechy Lucyfera i cechy nadczłowieka zarazem. Towa
r zyszy jej z jednej strony - Choeri_na, z drugiej 
,Jan Tzimisches - wyraziciele tylko destrukcyjnych, 
nietwórczych sił lucyferycznego ducha ciemnoś ci. 
Ideowym przeciwnikiem Teofanu jes t Nikefor - s~·m
bol w dramacie najmniej sprecyzowany idei chrystu
so wej. Po tej samej stronie znajduje się Nrelodos -
symbol toczonej w łonie chrześcijaństwa „walki du
szy z ortodoksją", uosobnienie mistycznej koncepcji 
zEspolenia człowieka i Boga. św Atanazy i Patriar
cha - to w tym układzie personifikacje ortodoksji 
religijnej i wpływów łacińskiego, zachodniego ko . 
ścioła Tego kościoła, z którym Miciński przez całe 
swe życie i na każdej stronie Bazylissy wiedzie swój 
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ri rkas tyczny i n am ic; tny spór. Spór o pojmowanie 
boskie j transcede cji, o rolę człowieka w świecie 
i rolę p rzezn <:czen ia . S pór, w którvm ar eume ntów 
clo sta rczyła mu wła §nie myśl gnozy ~vschod;;iej i an
Lyc h rz eśc ijań s ka kam pania Nie tzsch eg o jako autora 
1l11tychr ysta. 

'!'cofa nu w alczy z kościołem w imię człowieka, 
ldorego chce post awić w mi ejsce wszystkich umar
~yc~ bożyszcz : J es t za czlowieki em przeciw Bogu, za 
z~· c 1 e 1:1 pr_zec1 w śmierci, za Dioni zosem - przeciw 
1\poll~r;ow1. A'.e ma j ednocześ ni e bardzo ostrą świa
domos c metafizycznej samotnoś ci jednostki, niedwo
łalnego kresu je j egzystencji. („Jestem sama Jaźń 
\\' pustyni, kuszona przez Nicość"). T-\l świadomość 
n ap ełnia ją grozą , ale nie prowadzi do rozpaczy -
w JCJ obliczu Teofanu wybiera ideę nadczlowieczeń
st wa, którą rozumie jako hasło wyjścia ponad czło
wieka": „bo kiedy bóstwo wstępuj e w człowieka -
t o tylko miraż, większa jest rzecz, k_iedy człowiek 
st a je si ę bogiem. największa kiedy jest aż do głębi -
sobą". Teofanu Ż <cJ da od człowiek a ciągłego przekra
u an ia hory zontów, których granice zakreśla egzysten
cja ludzi przecic;tnych, nazywanych przez nią „antro
poiaami". Gardzi wszys tkim, co tchórzliwe i mar
ne, nienawidzi litości, kompromisu i pokory, nie chce 
znać upakarzających człowieka pojęć grzechu i- łaski. 
~Vielbi odwagę, inteligencję , dociekliwość poznawczą 
1 przede w szystkim - bunt. Bunt podejmowany 
w. 1n:i ę wolno~c i jednostki, od zrozumienia które] u za
l ·zrna wszelki proj ektujący przyszłość twórczy czyn. 

T en swój program w yrazi chyba najpełniej w jed
n_e j z ~ońcowych scen, kiedy móv.;i do ruskiego k się
c ia ~:viatosł~ ':'.a, _któremu „c~arne ihumeny" chcą na
r zu cie chrzesc1Janstwo: „Utworz moc własna! Zniw ecz 
r~~ za_wsze to, co jest u twego narodu strachem przed 
J\n ew1adomym„. Okaż mi Tvvojego Wolnego Człowie
ka". Savitri, aut~rka jednej z trzech recenzji jakie 
w roku 1909 o dramacie Micińskiego napisano, na
zwała Teofanu „wolną duszą ludzkości'. Wilhelm Feld
man w roku 1912 dostrzega w niej sprzeciw wobec 
wszelkiej przymusowoś ci i „hierarchii wszystkich 
pozaosobowych", determinujących z góry ludzkie ży 
cie sił. I obecność tego właśnie sprzeciwu podykto · 
wała chyba Brzozowskiemu słowa, które w roku 1912 
zanotował w swym pamiętniku: „Pomimo wszystko, 
co mam do zarzucenia Micińskiemu, jest wprost coś 
zalosnego w tym samym cza sie obok takiej Teofanu 
m oże ukazywać się Sułkowski" ... 

Choerina jest bratem Bazylissy. Rzeczywistym 
i sy mboliczn ym. Jest tej samej, co ona gliny, i zna 
te same co ona metafizyczne prawdy. Ale drwiąc ze 
ws zystkiego Choerina drwi także z heroizmu Teo
fanu i przyjmuje świat takim jakim ten świat jest: 
.. Trzymaj się kupy dopóki jesteś Choeriną„. ~wiat 
zgaśnie kiedy nie będzje ciebie". Choerina jest scep· 
tykiem i jest w tym dramacie najmądrzejszy, naj
bardziej gorzki, najbardziej przenikliwy i współcze-
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'1l y. I rozumie, jak się zda je, prawd ziwe nieb ezpie 
czeństwo programu Bazy liss~·. 
W postaci Teofanu zawarł Micit1ski całą s k a l ę swoich 
odkryć. Dał jej ciumę, odwagę, szlach etno ś ć, ilileli
i~encję i czystość ostatecznych celów. Ale dał jej tak że 
ok rucieństwo i zwyrodniałą nieomal zbroclniczos ć . Bo 
du „odrodzenia świata", do relig ii boskości c złowieka 
i antychrześci.iańskiej pełni. radosnej, dionizy jskiej 
re li gii „żywego słońca", przeci·.vstawn ej „mrocznemu 
krzyżowi chrześ cijaństwa" Teofanu dąży przez 
„coraz większ <1 tra ged ię "'. przez m or dy , zn iszczenia 
i 1'.rew. Wier zy w katarktyczną ofiarę krwi składan ą 
t<a ołtarzu przyszłości nawet wówczas. kiedy jes t to 
kr ew niewinna. Wie, także. że „ka ż d e wstępowanie 
n a tron jest procesj ą żywych duchów v.' ciemnoś ciach 
k lasztorów" .„Ale T eofanu (w dramacie Micińskiego) 
nie walczy o tron, lecz o świat. Dlatego j es t przec.iw 
c a ł emu istniejąc emu światu. Dlatego chce zniszczy ć 
jEgo symbol i jego wielki gr zech - Bizanc jum. Dla
tego wreszcie przyzywa ru skie woj ska światosława, 
w którym pokłada całą s woją nadziej ę . Oto typowy 
przykład powiązania u i\1Iicińskiego m otywacji meta
fizycznej z ideologiczną i historiog raficzną jednocze
ś nie. Z zawsze mu drogą ideą sł,Jwiańs zczy zny , z którą 
się przez cale życie bory kał. 

D emoniczność Teofanu byłaby o wici e mnie.i pełna , 
g dyby była t y lko demoniczności<) filo zoficzn e .i abs tra
kcj i. Ale jes t przec ież także i to w stopn iu nies łycha
nie s ilnym demonicznością płci. Bo T eofanu jest sy m 
bolem , _i!l e jes t tak że kobietą. Kocha i odt n1 ca ofiaro
wywaną miłość. Tylko, że w szys tkie je j zw ią zki ero
tyczne mają zarazem sw oje metafiz yczne dno. Na.i!e 
piej widać to właśnie w jej stosun k u do Nikefora, 
,._.- stosunku, który wydaje się w t ym dr amacie na.i
mniej zrozumiały. Który jest ci ągłą dialektyk ą wza 
jemnej afirmacji i negacji, sympatii i nienawiśc i . przy 
wi ą z a nia i wstrętu. W tej dialek tyce chcia ł Mic i1'1ski 
wyrazić naj m niej ja s n ~l i n aj b a rdziej paradoksa l n ą ze 
~; w:>' ch rny.ó.l i. I cl eę zesp olenia Lu cyf er · i Chrys tus a, od 
które j uza l eżn i a ł p rzysz łą h a rmonię świat a . S t<\d wła 
~nie - ciągła gra witac ja tych pos taci wok ó ł siebie 
i wzaj emne ich oddział ywanie, cią O'la wewnę trzna wal
ka o zrozumienie S\.vych diametraln ie różnych praw d, 
n iemożliwoś ć c a ł kowitego zc:_rwania , al e i n i ern oi: liwoś ć· 
c• s tateczne.i zgod y. W Bcizylissi e bo w iem M icir1 ~ ld w to 
pojednanie nie wier zy ł. Dlatego na pis ał dr ama t , któr' 
nie jest naiwn y . Dramat, który kończy s ię w r ezultacie 
zwycięs twem zła . Zia w nie j samej, bo ostatecznie nie 
przeszk a d za morderstwu Nikefo ra, i zła ortodoksji, 
która .i ą za życia zabija. Ten p esvmizm nie jes t jedn a k 
absol u tn y. Dotyczy t y lk o teraźniejszośc i ~w iata Teo
fa nu, nie - j go przyszło ś ci. Zanim b azyliss ie n arzucą 
k a ptur pok u ty , zdąży ona jeszcze i deę „nadsłonecz 

nionego" życia" przekazać swym synom, którzy mają 
t e przyszłość stworzyć. Zakot'lczenie typowe dla IV!ició 
sldego, który nigdy nie p rzestał wierzy ć w możliwość 
lepszego dla człowieka ś wiata, ale zawsze przesuwał 



jego realizac ję w nieokreś lon y czas nastqpnych poko
ler'l. 

Kiedy z utworów Tadeusza Micińskiego chce się w y 
dobyć ich merytoryczne treści, dokonu.i c s i ą zawsze 
w sposób nieuchronny zniekształcenia ich bardzo ży
wego obrazu. Merytoryczna interpretacja odwo1uje się 
bowiem zawsze do taki ch pojęć jak s til.nowisko, po
g lą d , program, twierdzenie i są d . Po.ięć, które są ze 
swej natury obiektywizujące i sta tyczne. Utwory Mi
e:ińsk iego natomiast, a Ba zylissa jest tutaj najbardziej 
l~·powym przykładem, są krańcowym zaprzeczeniem 
wszelkiej statyczności i obiektywizacji, ich zasadniczą, 
najbardziej znamienną cechą jest właśnie ogromna dy
namiczność i subiek tywizm. Miciński nie pokazuje bo
wiem właściwie „poglądów" postaci - lecz sam pro
ces najbardziej wewnętrznych zmagań myś li. Ale myśl 
n ie jes t u niego czymś . co istnieje na zewnątrz posta
ci. lecz czymś, co ją absolutnie, od stóp do głów, an ga 
żuje. Myś l .iest u niego poprostu najgłębiej przeżywa
nym, każdorazowo inn ym stanem emoc,i onalnym, po
•;t ać - sumą tych stanów, ich spontaniczna ek>presją. 
Sumą bezustannych wewnętrznych zmagań i du cho
wy ch przełomów, sumą własnych wewnętrznych sy tu
a cji. Sytuacji co chwila inn ych i nie tyle wypowiada
nych, co właśn i e bezposrednio i wprost odgryw!!_nych 
n a scenie. T eofanu nie wypowiada lecz odgrywa swoj e 
duc howe przełomy każdym gestem i ruchem swe_i po
s laci. Bezustannie przerzuca sic w swych nastrojach 
od n "ljgłębszej rozpaczy do ekstatyczne.i nadziei, od 
miłości do pogardy, od s krajnego pesymizmu do równie 
skra jnego optymizmu. I nigdy nie ma wobec siebie 
dys tansu. Tak właśnie, jak w eks presjonistycznym ty
p ie „Ich - Drama", któr ego metodami f\Tici t'1ski pre
lrnrsorsko s ię tutaj posłu żył. Podobnie, jak w kompo-
7.0•cj i Bazylissy posłużył s ię wzorem religijnego miste
rium . Misterium, które było ulubioną formą jego dra
ma tu i najtypowszą formą ekspresjonistycznej drama
tu rgii. 

Baz ylissa od początku do końca jest takim właśnie 
m isterium, w k tórym o du szę bohatera ciąg l e walczą 
ze sobą siły dobra i zła. Ale nie jest to misterium jed
nolite w tonacji, jednolicie patetyczne i podniosłe 
i w tym chyba tkwi dodatkowy, ogromny wa lor tego 
dramatu . W swojej ogólnej atmosferze Bazylissa wc iąż 

BITW A MORSKA 

Miniatu ra z rękop. Oppianosa 

SCENY WOJENNE 

Bizancjum 1 minialur.:t z X w. 

05cyluje pomiędzy mistyczną relig ijną eks tazą a se
ksualną perwersją, pomiędzy pogrzebem i pornogra
fią , t ragizmem i wulgarności') (Choerina), pomiedzy 
obrzędem i orgią. 

Ale chyba przede wszystkim jest Bazylissa dr aniatem 
\1·spaniale widowiskowym. Oderwana choćby na mo
ment od swojej teatralnej partytury, od swego scen i
L7.nego kształtu - przestaje być po prostu sobą. Traci 
to co w niej fascynowało najmocniej i fascynuje wciąż 
n :-dal. Swoją naprawdę niezwykłą i naprawdę pory-

a ,i ącą wizyjność teatralną. Flauber t porówn ał kied yś 
Salambo do płatu czerwonej mater ii, Madame B ovary 
do kawałka szarego sukn a , Bazy li s sę można b y porów
nać tylko do najdziwniejszej halu cynacji najdziw niej 
szego s nu. Z takich halucynacji i snów skład a sie cał a 
.i ego twórczość. A le sen Bazyli ~sy jes t w całej twór
czości Micińskiego najbardziej suges tywn y. 

O wystawieniu Bazytissy T coJcmu po su k.c es ie K nia
z ia Patiomkina marzyli w dwud zies toleciu Horzyca 
i Schiller i postulował je parokrotnie Witkacy, który 
w swoich własn ych dramatach dał demonicznej boha
i 0rce Micit'1skiego szereg nowych wc ieleń . 

Te w tórne wcielenia B azylissy og l ą daliśmy w lea 
l r ze już nie raz. Ich wła ' ciwy prototyp dopiero dzi
s iaj - po sześćdziesięciu latach swego legen darnego 
is tnienia - przeżywa po raz piel'\vs zy pr ń b sceny . 
Sceny, które.i hi storia polsk iego drama tu i teatru tego 
wysiłku chyba nie zapomni. 

1 !J 



LISTY 
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MICIŃSKIEGO 
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RATA.lCZ!lK 

Szczęśliwie zachowane. ocalone z pożarów \vo jny 
'Tch iw um Zenona Przesmyckiego (Mi ri3m a), znajdu
ią e s ic; w B ibliotece Na rodowej w Wa rszaw ie, zawie
ra obszern ą k o r es pon dencję z lat 1834--1941, w tym 
także lis ty Leśm i an a, orentowicza , S arneckiego, Bt:>
renta i in. T n obfity blok epistolograficzn y mieści 
ró\. rn i eż korespondencję Tadeusza Mic ińsk iego , 6fl li
stów z lat 1902-1913. Kilka z nich dotv czv rn. in . 
powstan ia i druku B azilissy T eofa nu, jedneg'o z dra
matów Miciil ·k iego. Tworząc Baziiissę Teofa nu by ł ju ż 
l\'l iciń s k i autorem szeregu \ iers z ' • tomu poezj i 
(W mroku gwiazd), dramatów (Marcin Łuba . Noc Ra
binowa, Kniaź Paliomkin). Współpracuj ąc ponadto 
z czasopismami literackimi , związany hył takż e 
z Chimerą, warszawskim m iesięcznikiem wydawanym 
i r edagowanym p rzez Zenona Przesm yckiego w latach 
1901- 1907. 

Miciński drukował w Ch i:m c „zc w iersze W mrok!l 
g w iazd, W ieczni wędrowcy , przekłady . Nic wic;c dzi
wnego, że w tym cenionym za wysoki poziom arty 
s tyczn y pi ś mie, pragnął ujrzeć swoją tragedię z dz ie
:iów Bizancjum. Kierował się przy tym realnymi 
przes łankami. Chimera nie unikała bowiem publika
cji utworów dramatyczn ych (czego dowodem dru k 
dram a tu Villiers de L 'I. le Adam a, C. G r abbego , 
A. H crtzó w ny i in.). W tych upor czywyc h za biegach , 
odrzucanych zr e ·z t ą najwidoczniej g rzeczni e, a le st;·1-
nowczo, chod ziło Miciń skiemu prawdopodobnie nie 
tyle o sam druk , ile o związane z nim u zna nie przez 

l iriama, uważanego \ ów czas niemal za w y roczni 
s prawach ar tystyczn y h. Zwłasz za, że w utworze 

podsuwanym Przesmyckiem u up atrywał poeta najl e 
psze swoje dzieło. Rozmowy na ten temat przerwało 
zamknięcie pisma . Akt pierwszy t rn<>edii wydruko
wała dopi ero Kryiyka, w 1908 roku (to jes t w 3 lata 
po napisaniu utworu). Całość za ś wydał pisarz na
kładem \vłas nvm w Kra k o> ie, V.' roku 1909. 

5 lis tów publ ikowan ych bttaj odnos i s ię zatem do 
k rótkiego s tosunkowo okresu, od grudnia 1904, d o 
maja 1905 roku (za wyjątkiem list os tatniego, pisa 
nego dwa lata póżniej). Lis ty te o brazują za biegi Mi
cińskiego wokół ewentualn e,"o dru k u Baz11l iss 11 T eo
fcmu i inn ych utworów w Ch im.crze. Sta d oprócz 
spraw czysto towarzyskich i ok a zjonalnych · nie brak 
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\u również informacji na temat przebiegu pracy nad 
sz tuk <\ oraz prób okreś lenia jego walorów i wartości. 
Z tych właśnie względ ów listy te mogą bud z ić nasze 
.: a interesowanie. 

(Zakopane, grudzier1, 1904'?) 

Kochany Panie! 

Niedos trzegalna na razie zwłoka wyrosła '"' turm c; 
Babelu , którą jest moja wina względem Pana. Lecz 
już wysyłam rękopisy znacznie zwiększone w ilości. 

We Lwowie pracowałem nad „Królem Duchem" '), 
wróciwszy tu pracowałem namiętnie nad bizantyjską 
tragedią histor. z X wieku i ukończyłem. Czy Pan 
by ją chciał - ja jestem bardzo szcześliwy, że mi 
ona odkryła gdzieś nowe wizje. Tytuł B azylissa Teo
f ano, lecz może za ciemny - i lepiej : Ks iężPa 11;-o
ków. 

Teraz pojad c; do Krakowa i może do Wiednia, bo 
l·hcc; uzupełnić swoje studia nad epoką, osobl. Wscho
ci cm ov.;oczesny m. 

Tu wieczory sobotnie niezbyt pros peru ją - pu
b liczność składa s ię z chorych ogłupień - flirtów -
i -- pragnień cukiernianych. 
Ułożyłem też tom wierszy - m usz<; go wydać ni e

;,,ad łu go -
ściskam gorąco i serdecznie 1. okazj i nowych lat -

Kochanego PanR 
TM 

wtorek 

(List nic dato\vany . Prawdopofobn ą chrunologiq 
można usta lić w oparciu o aluzję dotycząca „nowych 
lat" Miriama. Prze'.' myc ki. urodził s ię 22. XII. 1861 
? oiw. Stąd wniosek, ż e lis t mógł być pisany w gru
dniu. Na 1904 rok wskazują natomias t powiązania 
treśc iowe w listem z dn. 20. III. 

!; , . Ucińskiemu chodzi o odczyt pt. Król Duch -
.Ja ~ n. 

II 

Poemat Juliu szu Słowack iego dru k. Kry l y ka 1905 t. 2.) 

Z akopane, 1 mare· 1905?) 
w. Gąsienicówka 

Szanow n y i Kochany Panie ! 

\Vla śn ie wczoraj ukoóc zyłem os tatecznie utw6r 
\\ i ększy, który chcę wysłać do Chim ery. w 3 aktach tra 
ged ię prozą z dziejów Bizancjum . Pracowałem nad 
n ią 4 mies iące i to było powodem, że nawet tak r ze
czy pros tej, jak w y lania gotowych już da\\miej utwo
r0w. które Pan był łaskaw przyj ą ć, uskutecznić nie 
mogłem - w tych razach bowiem każda myś l nie od
nosząca sic; do sfe ry twórczej i chwilowo te.i jedyn ej 
.i <c•s t mi natrę tna. 
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T cufano '.>:ic;c posy łam , bc;dzie t ak rozlegla jak Kle
op aL ra ') i t a k mię zadziw ia .. g? czyta.m. Kleopatrę -
Ż C' jes t tam wewnę trzn e Ja lues podob1enstw o. 

P o yl m i t ale h c iałbym, żeby . P ana Kochanego 
\'- z i c;ł a ' •aclz ie i jeanak n a t o pel! eJ nie mam . _s koro 
\vspom in aj ąc K asprowicza hy rnn y, Ber nt a Prochno, 
R evmonla Komnrasaki~) - pomija Kochany Pan zu-
p in ie moie w·półdz i a l an ic . . . 

fl.l iol pra wo ch illes w alczyc: z krolem A~amem~ 
non cm - o honor, m am i ja - bo ź le Jes t byc u;ięcc J 
uiż pierw szym lu b nic my& lcć, że pierwszym trzeba 
IJ11c' w czem '·k ot wiek. 

' 1 otóż 
sowy są, aby w nocy wiclzialy:') 
Dżel Icddina4) przekładam wi~cej, jak Pan pra .~ nął. 

Dziwnie pięl ne głębie . . 
N iezadłu go , a może \ rraz z t ym Its tem bq d ę w War

szawie - nie , jed n a k ieco później , bo wyjadę do 
[.w owa jeszcze d la - staw ien i· Teofana w tea tt~ze: 

rz _żvl iśm~· mroczne czas y , może to przed sw1ta 
ni cm . Wv t ża lem całą m oc , aby od <>adną ć - co 
\\ . Warsz ~w i e, podczas gdy j~ m u .. io.ł em ży ć w Kon
:;lan t ,·n opolu w mrokach Z!otcqo Pałacn. . . 

ścisk am Kochan ego Pana . ł c,c z · c prag111c111e prc;d
J; i2go ujr zenia Pan a . 

T. Micińsk i 

w każdvm r azie h vłbym w d zi<;czn y za słówk_o od
p11.viedzi, ·c:~ :v Ch im.c „a m iałaby ie z.cze ~·~żn,ośc wy
clania·l) „Teof<ino" - - \\: r azie oczy\\' 1 ~ c1e, .1cs l10y u zn ał 
l'an jej warto~ć . 

(List n ie dato wan '" ~Iowa w nim iednak o Kleo 
patrze N orw ida , d ru k owan j po r a z p1 crw~zy w C:hi 
mc rzc w 1904 rok u. P ona d to przekład y Dz laleddma, 
po 0 ty p ersk iego, uk azały s i<; tamże w . z~s zy cie z X~ 
-XTI Hl05 roku . Moi.n a w 1c; c:: p t·zy1<1 c chronolo g1q 
listu n a rok 1905. 
1. C. N un .- id : K leo pa t r ci . Traged ia his toryczn a w 3 

<ik tach . P r wd r . C ltimcr·u 1904 t. 8 s . 62-208. 
2. W yrn ie11ionc przez M i cińsk iego u two ry dr ukowane 

b· · ł • w Cl!imerzc w 1901 rok u. 
~. '}·t. z Kle opatry. . . 
4. 1'.Iewlan::-. Dżela lcd d i n nu mi, po la p ers k i; Jego 

drobne utwor v w tłumaczen iu Mic 1ń ·bego uk a L l 
s i<; v Chim erze w 1905 rok u (t. 9). . . 

5. op i ck i\Iic iil skic;,o l ~· czy ewen.tua l'.'vch .mozl1-
\ \„ · c i \ •ydan i t ragedii \ W:nla n 1c tw1e Chime ry .) 

m 
20/l II. Zako pane: n ta lów!rn (1905) 

Ko~han v P «n · ! P rzybvlcm tu do Z akop an ego n a 
dwa ty ocl n ie , lecz panie . a ;!; wpad~em w wi: n owych 
prac, j es tem już blisko pól roku 1 c1 ą ,o;J e nie dopl~r 
wa m brzeg u . To jes t wł śc iwi e jeden dramat skon
cz ~·lem przed 'owym llo k iem, /1 od tego cza u pra
c u j na d pow i c :i c ią. 

;\fa list Pański n ie odpowiedziałem zaraz, b o myś la
Jem, że odpowiedni utwór mieć będę. Ale istotnie 
trudno mi coś uczynić, skoro Chimera już nie chce 
dramatu, ani wiQkszego utworu. 

Te utwory, które kiedyś leżały w Chimerze teraz 
zostały jeszcze wessane do nowy ch prac i śladu 
z nich nie ma - jako z oddzielnych całostek. 

W każdym razie przejeż dżając przez W ars zawc; 
przedstawię Kochanemu Panu wszys tkie prace go
towe, j eś li będzie jeszcze miejsce, czas i wola, proszc; 
rozporządzać. 

Zima była cudowna. Jeszcze śni eg i miąższe na 1
/ 0 

metra zaległy Sybirem równiny i góry. Lecz już wichr 
wiosenny dmie, już mgły kurniawą ciemn<) poże rają 
z dachów śnieg i z jodeł. Ży ję tu w wielkim odosob
nieniu. Ledwo na kilka dni wyrwałem się do Kra
kowa i znów jadę pełną parą. Bazilissa Teofanu zdaje 
s ię pójdzie na t eatr peters burski. Tamże chce dać 
i K niazia/2. Nie mam możności przesłać Panu, bo bez 
cenzury jest. Bar dzo dziwn9 i niekonsekw. napisał 
recenzję Nowaczyński. Mu s zę sam napisać autorefe
rat. $ciskam najserdeczniej dłoń Pana. 

T . Miciński 

(List nie datowany. Chronologia została przyjęta 
2. e względu na powiązania treściowe z listami poprze
dnimi. 
l. Najprawdopodobniej chod zi Mic ińskiemu o Bazi

li ssę T eofanu. 
2. Kniaź Potiomkin . Dramat w 4 akta.eh. Druk Kry

lyka 1906 t. 2. 

IV 

Kochan y Panie, wczoraj dopiero wróciłem z Wilna , 
byłem u Pana chcąc złożyć P anu me naj <; łq bsze 
współczucie z powodu straty rodzinnej. 

Niestety już wyjeżdżam i nie mogc się z Kocha
nym Panem widzieć. 

A prócz tej czysto uczuciowej chęci, chciałbym 
móc (po rozmowie wczorajszej z żerornskim. gdzie 
wspominał , że mu Pan dał taką piQkną odbitkę z Wal-
9że rza (1) przyszła mi myś l, że btotnie raz jeszcze 
muszę Panu zaproponować i gorą co namawiać na 
Bazilissę T eofanu . Wszakże nie zdążył Pan jei, poz
nać? Mógłby mi Pan nawe t mniej dać odbitek, jeśli 
z<> dużo i za drogo byłoby 3000. Po prostu ja nic lep
szego nie mam! .Jeś liby ostatecznie Pan już ni e chciał 
(choć w tym byłby jakiś melancholijny dla mnie wę
zeł, bo w Teofan.o włożyłem pól roku moich .2ajlep
'=zych prac i natchnień), to jeszcze spróbuję Hiera
klita/2, choć trudno mi ręczyć. 

Pan widzi, że nie szukam niczego innego . .iak mej 
ambicji artys t yczn ej , aby w kończącej siG Cl1 imcr.?.'.' 
był mój utwó r najlepszy. Prosz~ o rychłe słówko od
powiedzi. Dłoń Pana serd eczn ie ściskam 

Tadeusz 
I<.ral.;:ów, ul, Marka B 



(List nie datowany. Napomknienie do „kończącej się 
Chimery' pozwala w przybliżeniu określić chronologie; 
listu na rok 1907. 
I. S. Żeromski: Powieść o Udalym Walgierzu. Chi

mera 1905, t. 9; utwór wydany został osobno na
kładem Wydawnictwa Chimery. 

2. O przekładzie jednego z dzieł Heraklita wspomniał 
Miciński Miriamowi w li ś cie z 13. V. 1905. 

* 
Zamieszczone powyżej listy nie posiadają dat. 

Także koperty się nie zachowały. St<Jcl wyniknęły 
pewne trudności z ustaleniem chronologii, która jest 
lylko hipotetyczna, oparta przede wszystkim o roz
wiązania aluzji odnoszących s ię do sprawdzialnych 
faktów. 

Pisownia listów została zmodernizowana. Zachowa
no jednak osobliwości jc;zyka i ;; t ylu autora.) 
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JIDJIMA 

MICKH.'W!CZ ! l 

framne nt 

p ukiż przez głuche piaski i przez dzikie lqcly 
M c11n lecieć, za gwiazdami wypuściwszy wodze ? 

Gwiazdy, nóg nie mające, nie ustaną w drod.z c , 
.lok ustają znużeni ludzie i wielbłądy . . 

Gwiazdy patrzą się wiecznie, bo nie majq powic ie. 
/.:'.nużonych bezsennością, jak podróżny cz lo11;'ick. 

Slm!cc nam poczerniło obl i cza i czola: 

Siwym włosom czarności przywrócić nic zd.ola. 

C<:yliż sędzia niebieski szroższym dw was bęcl?ie, 
Niźli ziemscy, litości nie majqcy sędzie? 

Wody mam dość na drogę . kiedy z d es czcm p lunie, 
Zbieram ją i w skórzane zamykam nacz ynie . 

Pttdzę z gniewem wielbląd11: nie gn iewam się na nic . 
Lecz niech czują, że z panem idq na wygn.anie, .. „„ . 

„„. Dziś Pers i Arab będ zie pastwiska n·~m skqpil, 
Bo A bu Szodża Fatik do mopilV ,żstąpil: . . 

Lud egipski drugiego Fatika nic liczy, 

.Jego miejsca na ~wiecie nikt nie odziccl ziczu. 

Jlbu Talib za życia nic miał równych sobie: 
Dzisiaj wszysc·y umarli równi j emu w grobie . 

.lrQom szukał mym okiem, wołał mymi usty. 
CM znalazłem dokoła? - Swia t głuchy i pust11. 

Tam wróciłem, skąd 11,iegdyś bylem wędrownikiem, 
I znowu chcę z piórami odnowić zabawe; 
Jlle mię pióro czarnym ostrzegło językiem: 

„Nie piórem ale mieczem zarab'iaj na slawę. 
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1Neżmie.~z pióro, gdy rękę zmordujesz żelazem; 
I'ióro pracuje tylko za miecza rozkazem". 

Tak mię pióra uczyły w przyjaznej rozmowie, 
T r zeba bylo posłuchać z głupstwa się ulecz yć; 

Nw słuchalcm , i teraz nic mogę zaprzeczyc, 
2cm sam sobie wszkodził, .~e mi braknie w o!o .vie. 

Mi eczem można się tylko celu życzeń obić; 
Spy taj: czy kto na życie mógł piórem zarouić·? 

Gdy podróżujesz, obcy lud patrzy na cie bie, 
Jak gdybyś żyć przychodził o żebranym chlebie. 

Niesprawiedliwość ludzkie rozdzie la plemiona, 
Chociaż wyszliśmy wszyscy z je dnej matki łona . 

Ha! dziś inaczej będę gościnności szukać : 
W p rawny do miecza, mieczem będę do drzwi stukać. 
Niechaj oręż rozstrzygnie, kto karku uchyli: 
Cz1.1 owi, co cierpieli, lub ci, co gnę bili?„. 

MONETA BAZYLISSY T!iEOPI-IANO 
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R ok temu, o tym samy m c:i: asie w Bisk1zc d o\1· ie
działcm się z dzi enn i! ów o żałosnym koń cu Osl<ara 
v ilde . Oddalenie nie pozwolito mi n ie~ tety , przyłą 
czy ć sic; do szczupt " O or~zak u , k tóry odprowadził 
jego zwłoki na cm en tarz >.XX ; napróżno martwiłem 
s i „ że moja nieobccno~(: może je:;zcze bar dzie j zm n i j 
s zyć ni wie lk ą liczb prą jaciól, j c.· pozostali m u 
w ierni; i dla tego µos tanow i! · m zaraz spis i' tych k il
ka stron . T ymczasem od pewnego czas u n azwis ko 
\V ilcle 'a znó\ st ało s iq vv·la~ n ością dzien n ików. 1 te 
n:.z, k i cly uciszył ~' s ię n iedysk retn e pl otk i wo! ół t eg <J 
nazwiska, ki ed y tlum zn użył s ię w końc u pochwal< -
mi, dziwicni "m s ic;, a na~ tępn ie zło rzeczen i mi -
być może tera z właśnie ud a s i ' j ak iem u ~ przyj acie 
!0wi wyrazić sm utek , k tór y na m pozost ł i zło ż. ć , 
niby w ien iec na zapom n ian •m grob ie - s lo '.·.1a u zu 
cia , p od ziwu i pełn ej sz.tcun kll litv5c: i. 

K iedy kandalie zny p roce · rozj ą trzy ł op i nię ang iel
skq i zagroził złaman iem m u życi a, k il k 1 litera tów 
i ar tys tóvv próbowało \ V pewien sposób rntować go 
w imię lite ratury i sztuk i. Spodzi wano się, że ch wa 
l<JC pisarza będzi można ro zg rzeszyć cz.low iek a. Nie
~tety. Było to nieporozu mien ie, pon ieważ trzeb a to 
sebie v.-Tes zcie powiedz i eć: Wilde nie był wielkim pi 
sarzem. Ołov.; i ane kol o r a tunk owe, j ak ie mu rzu cono, 
pr zy czyniło się ty lko d o jego zgu by; jego ut wo ry nie 
podtrzymały go, p r zeciwn ie, zdawały s ię p og ra ża ć r a
zem z nim. Daremnie wysunęło s ic; kilka rą k. Woda 
zamknęła się nad nim . Wszystko było skończone. 

Nie myślano w ted y o zupełnie inne.i obronie. A prze 
cież zamia.st kryć człowieka za dziełem - t rzeba było , 
j ak ja to dziś próbu ję , pok azać wp ierw człowieka, 
12.odnego podziwu - w tedy samo dzieła w yk azalob.v 

ie; w e właśc iwym świetle . Z yc iu da ję calu mój g -
niusz - mówił Wilde - t w ór czo.ki ofiaruję t ylko 
talent. Wielk i pisarz? Nie, ale w ielki vi v eur, w peł
nym znaczeniu tego słowa. Podobn y d o g reckiego fi
lo zofa. Wilde nie pi s ał, ale ro zumiał i przeżywał 
swo j ą mądrość nierozważnie powierzaj ;.1 c i<\ płynn ej 
pamięci ludzkiej tak, jak by z ap i sywał ją na wodzi e. 
Niechaj ci, co dłuże j go znali opowiedzą nam jego 
biografię. Jeden z t ych, kt · rzy n aj bardziej chciw ie 
go słuchali przekazuj e tu ta j kilka osobistych wspo 
mnień . 
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Ci, którzy zbliży li się do Wilde'a, dop iero \V osta
tnim okresie jego życ ia i poznali człowieka stabe'iO 
i rozbitego, jaRim zrnbiło go więzienie, żle sobie w y 
c,brażają tę cudowną istotę jaką by ł poprzednio. 

Po raz pierwszy spotkałem ~ i e; z nim w r. 1 Bill. 
Wild e rnial wtedy za sobą to, co Thackeray uważ '1 
za główny przywilej wielkich ludzi : powodzenie . J ego 
1;est, spojrzen ie triumfowały, powodze..::.ie było tak 
pewne, że wydawało się, iż wyprzedza Wild e'a, a on 
dotrzymuje tylko kroku. Jego książk i budzil y podziw 
i zachwyt. Jego sztuki zaczynały cieszyć się rozgto 
sEm w Lon dynie. Był bogaty, był wielki. był piękr.y: 
piawi l się w pomyślności i zaszczy tach. Niektórzy 
porównywali go do azjatyckiego Bachusa, dr~1dzy do 
.iednego z rzymskich cesarzy, inni do samego Apol
lina - fakt, że ś wiecił pełnym blaskiem. 

Kieuy przyjechał do Paryża podawano jego nazwi
sko z u st do ust; opowjadano o nim kill~'I niedorzecz
nych an egdot: Wilde to ten, co pali papierosy z ust
ni.kami ze złota i chodzi po ulicach z kwi atem sło
necznika w ręku . Rzeczywiśc ie, umieją c zręcznie wa
bić tych, którzy tworzą światow<.1 sławę - Wilde po
t z a fil wywołać obok swej prawdziwej osoby zabawny 
t;ień i dov cipnie nim żonglował. 
Slyszałem jak mówiono o nim u 1 lallarme'go (kto .' 

naszkicował jego sylwetkę jako błyskotlhve~o roz
mówcy). Wzbudziło to we mnie chęć poznania go , 
chociaż nie spodziewałem się, że może się tr, zd~·:z:yć. 
Przysłużył mi się szczę ś liwy przypadek, a właśc'iwie 
przyjaciel, któremu zwierzyłem si<;' z mego życzenia. 
Zaproszono Wilde'a na obiad do r estauracji . Było nas 
czterech, ale mówi! jedyn ie Wilde. 

Wilde nie rozmawiał, ale opowiadał. Podczas całego 
obiadu nie przestał opowiadać: opowiadał cicho po
woli; już sam jego głos był zachwycający. Znał do
skonale język francuski, ale czasem udawał, że szuka 
pewnych słów, kiedy chciał, żeby na nie czekano. 
Prawie nie miał obcego akcentu albo miał go tylko 
tyle, ile mu się podobało zachować, a co mogło nie
raz nadać słowom znaczenie na\vet i dziwne. Chętnie 
zmieniał wymowę wyrazu „sceptycyzm „ na „skep
tycyzm" ... Tego jednak wieczoru jego niekoilcząc e się 
opowiadania nie były klarowne i nie należały do na.i
lepszych. Wilde, niepewny swy ch rozmówców, chciał 
nas wypróbować. Ze swej mądrośc i czy głupstwa po
dał ty lko to, co sądził, że przypadnie do sm aku słu
chaczowi. Każdego obsłużył wedłu g apetytu, właści
wym daniem; ci, którzy nie oczekiwali od niego ni
czego, nie mieli nic lub zaledwie lekką piankę ; ponie
waż chodziło mu o to wpierw, żeby bawić, wielu 
z tych którzy uważali, że go znają, znali go tylko 
jako żartownisia. 
Wyszliśmy po skończonym posiłku. Moi dwaj przy 

jaciele szli razem. Wilde odprowadził mnie na stronę. 
- Pan. umie słuchać oczami. - powiedział dosyć 

szorstko. Dl.atego opowiem panu taką historię : 

Kiedy umarł Narcyz, polne kwiaty, µełne smutku. 
zażądały od rzeki kropel wody, ażeby go opłakiwać -
/•eh, - Odpowiedziała rzeka gdyb·y wszystkie kro
ple mojej uJody stały się Izami, nie miałabym ich do
syć, aby go opłakiwać. Kochałam Narcyza. - Och , 
podjęły polne kwiaty, jak mogłabyś nic kochać Nar
cyza? Był przecież pięknji . Czy był piękny? - zapy
lała rzeka. . Któż lepiej od ciebie powinien to 
ii:-iedzieć? Codziennie poch_ylony nad twoim brzegiem 
przeglądał się w twoich wodach swojej piękności ... 

Wilde zatrzymał się na chwilę ... 
- Jeżeli go kochałam - odpowiedziała rzeka - to 

dlatego, że kiedy pochylał się nad moimi wodami, wi
działam w jego oczach odbicie moich wód. 
Następnie Wilde, podnosząc grdykę, wybuchnął 

dziwacznym smiechem i dorzucił: 
- I to się nazywa uczeń. 
Doszliśmy do jego domu i pożegnaliśmy się . Zapro

s!ł mnie na nowe spotkanie, Tego i następnego roku 
widywałem go często i wszędzie. 

* 
Wobec innych, o czym już mówiłem, Wilde . zakła

dał maskę, jak na paradę, czy to, ażeby dziwić czy 
ażeby bawić, nieraz ażeby dokuczać . Nie słuchał ni
gdy i mało się troszczy! o myśl z chwilą kiedy nie 
należała do niego. Przygasał, kiedy nie mógł błysz
czeć wyłącznie sam. Można go było dopiero odnaleźć 
1nalazłszy się z nim sam na sam. 

Wtedy zaczynał : 
- Co pan robił od wczoraj? 
A ponieważ moje życie płynęło wówczas bez przy 

Ł<ód, opowiadanie moje nie magio wzbudzić, niczyjego 
zainteresowania. Starałem się odtworzyć poslu3znie 
drobne zdarzenie i obserwowałem, jak podczas te,E:o 
czoło Wilde'a powlekało się chmurami. 

- A więc naprawdę to pan robił? 
- Tak - odpowiedziałem. 
- I to prawda, co pan mówi? 
- Tak, oczywiście. 
- ,1leż w takim razie po co to opowiadać, sam pan 

widzi, że nie jest to wcale interesujące. - I niech 
pan zrozumie, że mamy dwa światy: ten który jest -
chociaż się o nim nic mówi - nazywamy go światem 
realnym, ponieważ nie potrzeba o nim mówić, ażeby 
go zobaczyć i jest jeszcze drugi świat ~ztuki; o nim 
w/a.foie trzeba mówić, ponieważ bez tego by nie ist
niał. 

„Był kiedyś człowiek, którego na wsi kochano, bo 
opowiadał powieści. Każdego poranka wychodził 
z wioski, a kiedy wieczorem wracał, wszyscy miesz
kańcy wioski po trudach całodziennej pracy, zbierali 
się wokół niego i mówili: „Opowiadaj, opowiadaj, co 
dzisiaj widziałeś?" I człowiek ów zaczvnał: Widzia
łem w lesie fauna, który grał na flecie i widziałem 
jak wokół niego tańczyła gromadka małych syle
nów. - Opowiadaj, co wjdziałeś jeszcze tamci pro-
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sili. - Kiedy przyszedłem na brzeg morza, ponad 
falami zobaczyłem trzy syreny, które złotym grze
bieniem rozczesywały swoje zielone włosy. - I lu
dzie kochali go, ponieważ opowiadał im powieści. 

Pewnego poranka, jak zawsze, opuścił wioskę. -
.-\ kiedy przyszedł nad brzeg morza - dostrzegł na
prawdę trzy syreny, trzy syreny ponad falami, roz
czesujące złotym grzebieniem swoje zielone włosy. 
I kiedy szedł dalej i przechodził obok lasu zobaczył 
fauna przygrywającego na flecie gromadce sylenów ... 

Tego wieczora, kiedy powrócił do wioski i kiedy 
jak zawsze zapytywano go: Opowiadaj, opowiadaj, 
co widziałeś? - człowiek ów odrzekł: „Nic nie wi
działem". 

Wilde zatrzymał się na chwilę ; pozwolił zakoszto
wać sensu opowiadania; następnie mówił dalej. 

- Nie lubię pańskich ust; są zbyt prostolinijne, 
jak usta tego , co nigdy nie kłamał. Chciałbym nau
czyć pana kłamania, ażeby usta pańskie stały się 
piękne i wykrzywione niby u autentycznej maski. 

Czy pan wie, czym jest dzieło sztuki, a czym dzieło 
natury? Czy pan wie, co stanowi o różnicy między 
nimi? Bo ostatecznie kwiat narcyzu jest równie pięk
ny, jak dzieło sztuki - to nie piękność jest tutaj ele
mentem wyróżniającym. Czy wie pan, co je różni? -
Dzieło sztuki jest zawsze jedyne w swoim rodznju. 
Natura, która nie tworzy nic trwałego, ząwsze pow
tarza się, ażeby nic, co stworzyła, nie przepadło. Jest 
wiele kwiatów narcyzu; dlatego każdy może żyć tylko 
przez jeden dzień. Za każdym razem, kiedy natura 
wynajduje nową formę natychmiast ją powtarza. 
Potwór morski wie, że w inn ym morzu istnieje też 
potwór do niego podobny. Kiedy Bóg stwarza w histo
rii jakiegoś Nerona, Borgię czy Napoleona, w tej 
s amej chwili innego podobnego odkłada na stronę. 
Nie znamy go, to mało ważne, ważne jest to, że jed
nemu się powiodło; ponieważ Bóg odkrywa człowie
ka, a człowiek odkrywa dzieło sztuki. 

Tak, wiem... pewnego dnia zapanował na ziemi 
wielki niepokój, jakby nareszcie natura stworzyła 
coś naprawdę jedynego - i Chrystus narodził się na 
ziemi. Tak, wiem dobrze ... ale n iech pan posłucha .. 

Kiedy Józef z Arymatei schodził wieczorem z Gol
goty gdzie skonał Jezus, zobaczył młodego człowieka, 
który siedział na białym kamieniu i płakał. Józef 
zbliżył się do niego i powiedział: - Rozumiem, że 
twój ból jest wielki, tamten człowiek był sprawiedli
wy. Ale młody człowiek odpowiedział mu: Och! Nie 
dlatego płaczę' Płaczę dlatego, że ja sam także ro
biłem cuda! Ja także zwracałem ślepcom wzrok, 
uzdrawiałem paralityków i wskrzeszałem umarłych. 
1 ja kazałem uschnąć nierodzącemu drzewu figo we 
mu i zmieniłem wodę w wino ... A ludzie mnie nie 
ukrzyżowali." 

Niejednokrotnie zauważyłem, że Wilde był przeko
nany o swym posłannictwie. Ewangelia niepokoiła 
i drażniła tego poganina. Nie wybaczył jej cudów. 
Cudem pogańskim jest dzieło sztuki:. Chrystianizm 
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• naruszał te cudze prawa. Każdy mocny, artystyczny 
irrealizm wymaga realizmu związanego z życiem. 

Najbardziej pomysłowe przypowieści i najbardziej 
niepokojące ironiczne powiedzenia służyły Wilde'mu 
do konfrontacji dwóch moralności; naturalizmu po
galiskiego i chrześcijańskiego idealizmu. ażeby ten 
ostatni skompromitować pod każdym względem .. 

- Kiedy Jezu s postanowił wrócić do Nazaretu - · 
opowiadał Wilde - miasto Nazaret było tak zmie
nione, że Jezus nie poznał już swojego miasta . W Na
zarecie, w którym mieszkał, pełno było łez i lamen
tów; nowe miasto pełne było wybuchów śmiechu 
i śpiewów; I Chrystus wchodząc do miasta zobaczył 
niewolników niosących kwiaty i śpiesznie zdążają
C~'ch po murowanych schodach do domu z białego 
marmuru. Chrystus wszedł do domu i w głębi sali, 
wyłożonej jaspisem, dostrzegł złożonego na purpuro
wym posłaniu człowieka, w którego rozpuszczonych 
włosach lśniły czerwone róże i którego usta były czer
wone od wina. Chrystus zbliżył się, dotknął jego ra
mienia i powiedział: - Dlaczego prowadzisz takie 
życ ie? - Człowiek odwrócił się, poznał go i odrzekł: 
- Byłem trędowaty, ty mnie uzdrowiłeś. Dlaczego 
miałbym prowadzić inne życie? 

Chrystus wyszedł z domu.· I oto na ulicy zobaczył ko
bietę której twarz i szaty były malowane i której nogi 
były obsypane perłami; a za nią szedł człowiek w dwu
barwnym odzieniu o oczach ciężkich od pożądania. 
J Chrystus zbliżył się do tego człowieka, dotknął jego 
ramienia i powiedzi a ł: - - Dlaczego idziesz za tą ko
bietą i tak na nią patrzysz? - Człowiek odwrócił 
s i ę, poznał go i odrzekł: - Bylem ~ lepcem: ty mnie 
uzd rowiłeś. Co miałbym innego robić z moim wzro
kiem? 

I Chrystus zbliżył się do kobiety: - Droga [.>O której 
idz iesz - powiedział - jest drogą grzechu ; dlaczego 
po niej stąpasz? - Kobieta poznała go i odrze;da ze 
śmiechem. - Droga, którą idę, jes t przyjemna a ty 
darowałeś mi wszystkie grzechy. 

Wtedy Chrystus poczuł, że serce ma pełne smutku 
i zobaczył wreszcie nad rowem miejskim mtodego 
czlowieka, który siedzia ł i płakał. Chrystus z]:J l iżył 
s i ę do niego i dotykając jego kędziorów. powiedział -
przyjacielu, dlaczego płaczes z? 

Łazarz podniósł oczy, poznał go i odrzekł. - Uma
rlem, a ty mnie wskrzesiłeś ; cóż miałbym innego ro
bić w życiu? 

Czy zechcesz pan posłu chać pewnego sekretu? -
zagadną ł mnie ':'J'ilde pewnego dnia - to było u He
rcdia, odprowadził mnie na bok w salonie zatłoczo
nym gośćmi - to sekret i prosz:; mi przyrzec, że pan 
nikomu tego nie powtórzy ... Czy wie pan. dlaczego 
Chrystus nie kochał swej _matki? - powiedział mi 
to do ucha cicho jakby wstydliwie. Zrobił krótką 
pauzę, ścisnął mnie za ramię, cofnął się i nagle wy· 
buchnął śmiechem: 

- Dlatego, że była dziewicą! 
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~ i ec haj m i będzie wo ln o .ie zez pr z.vtocz.1·ć jedna 
z najd ziwaczniejszych pr7. powieś ci , n a jak ie może 
s ię natknąć umysł , i z awieraj~\ ą sprz.eczn o ć , której 
Wilde ch y ba 1 ie o dkrył: 

„„.I n as tało wielk ie milczen ie na Boskim Sądzie. 
Dusza grzesznika, całkiem naga, zbliżyła s i ę do B oga. 

1 Bóg otworzy ł hic;gc; grzes rnego żywota. - Z a iste 
;i yc ie twoje było bardzo zle. Popełniłeś ... (tu następo
wało cudowne zachwycające wyliczenie grzechów). 
Skoro zrobiłeś to wszys tko, poślę cię do piekł a . 

- Nie możesz mnie posła ć do piekła. 
- I dlaczego to nie mógłbym posłać cie; do piek ła '> 
- Ponieważ byłem t am przez całe życie . 

Wted y nas t a ł o w ielkie milczenie na Boskim Sądzie. 
- No cóż , skoro nie mogę wysłać ciebie do piekła , 

poś lę cię do nieba. 
- Nic możesz po · ł ać mnie do nieba. 
- I dlaczegóż to nie mógłbym pos i ać cię do nieba? 
- Ponieważ ni ' dy nie mogłem go sobie wyobraz ić. 

I nastało wielkie mi lczenie na Bosk im Sądzie . 
Kiedy ś rano Wi.ld e podał mi artykuł , w którym pe -

wien dosyć tępy krytyk życzył mu „umiej ę tności wy
szukiwania pi c;lm ych opowiastek do lepszego przyo 
dziania swej myśli". 

„Oni wierzą - rozpoczą ł W ilde - że ws zys tkie 
myś li rodzą się nagle ... N ie rozumieją: że ja mogę 
myśleć tylko kategoriami opo w ies ci. !ł zeżbiarz ni e 
u s iłuje tłumaczy ć swo jej rn~·śli na marmur; myś li 
bezpośrednio , w ma rmurze. 

„Był ki edyś człowiek, który potr afił my§ l eć tylko 
w bronzie. I t ego wł aśnie człow ieka na\'liiedz iła pew
ne0o dnia myś l o rado ś ci, o r , do<ci. która tr wa przez 
chwilę, poczuł, że mus i to powied zie ć. Ale n a całym 
świecie nie było już an i kawałka bronzu ; bo ludzie 
cały bronz zużyli. I człowi ek óv.; poczuł. że oszaleje, 
jdli nie wyrazi swoj ej myś li. 

I przypomn iał sobie o ka w le bronzu na g robie 
swojej żony , o posągu , który pos taw ił na grobie żo
n y, jedynej kobiety , j aką I ochał ; był to pOSC!g smutku 
przenikającego całe życie . I człowiek ów poczuł , że 
oszaleje, jeżeli ni e w razi ' wo jej myśli. 

Wziął wtedy ten p osąg sm u tku , smutku przc!1ikają
cego życie : strzaskał go, przetopił i wyrzeźbił posąg 
1 adośc i, tr v..- aj ą cej tylko p r zez chwilę. 

Wilde wierzył w j ak i ś fatali zm artys ty i uważał, 
Ż(· idea jes t silniejs z~ . niż człowiek. 

Istni eją d wa rodzaje artys tów - mawiał - jedni 
clają odpowiedzi, drudzy stm:v i a i ą py tania. Trzeba zdać 
' obie sprawę czy n ależy ię d o tych, którzy odi:i_owia
oa}ą czy do tych, k tórzy pyt ają; ponieważ ten kto 
pyta, nie jest nigdy odpowiadającym. 

Istnieją dzieł a . któ re czekają i których nie rozu
mie s ię bardzo długo; to t e , które dają odpowiedź na 
niepostawione jeszcze p ytanie, a częs to p ytanie do
chodzi do nas przeraźl iw i e dłu go po odpowiedzi''. 
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I mawiał ieszcze: 
. „Du_ sza rÓdzi się w cie ie s ta ra; ciało s tarzej e si~. 
zeby Ją odmłodzić. Platon, to młodość Sokratesa ... " 

Nie widział em go potem prze z trzy lata. 

Przekład : 

Stanis ła w Il c ha nowski 

.\1ll1re ,y Beard s l.::iy il. do „Salome" ' Vildc" a 
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BEAUMARCHAIS 
MYŚLI 

REFLEKSJE 

W połowie ubiegłego wieku L. L . de Lomenie, piszący stu
dium o Beaumarchais, udał się do rodziny pisarza: do jego 
wnuka Alfreda Delarue - Beaumarchais, prosząc o udo
'tępnienie rnu odziedziczonych po dziadku dokumentów. 
Wyważono drzwi do nie otwieranej od 54 lat mansardy 

i od razu trzeba było wybić szybę, bo intruzi dusili si~ 
w kłębach kurzu. Odnaleziono wtedy rękopisy Cyrulika Se
wHskiego i Wes ela Figara oraz zegar z łacińskim napisem: 
Caron' - filius ae tatis 21 annorum regulatoren1 invenit P.-t 
fecit 1753. Ten zeg nr stał się przedmiotem pierwszego pro
cesu (zresztą wygra nego) Beaumarchais przeciwko zegar
mistrzowi Lepaute, który chciał mu wykrnść wynalazek . 
W kufrze były też portrety kilku kobiet i miniatura śłicz 
Hej młodej dziewczyny. 

Do dziś wszystkie pamiątki są w rękach r odziny. 
Do biblioteki Komedii Francuskiej oddano jedynie ręko

pi~y Cyrulika i Figara. Nie publikowane doląct maksymy 
i refleksje wydrukował w 1960 r. Le Figaro Litteraire" 
z komentarzem Gerarda Bauer. 

Oto niektó re z tych spisywanych na gorąco notatek. Nie 
określają one, jak maksymy L a Rochefoucaulda, niezmien
nych cech ludzkiej natury. Bauer twierdzi, że nawet wtedy, 
gdy pisarz piętnuje występek, wyczuwamy w nich winn: 
w możliwość zmiany, pasję i nadzieję reformatora . Poz
najemy w nich też wielką witalność Baumarchais, który 
mówit o sobie: „ Wydaje mi się , że dzielę zda! n ości swo je 
na trzy części". 

1 Caron - syn (rodzinne nazwisko Beaum archais) w w! ~ ku 
21 lat wynal azł i wykonał zegar w 1735 r. 

Czy możemy sądzić , że stajemy się uczciwymi ludź
mi dlatego, że nadając przyzwoite nazwy naszym wy
SIGpkom oduczyliśmy się czerwienić? 

Przymus ciągłego udawania uczciwości jest kosz
towniejs zy, niż n?.prawa obyczajów. 

Możemy powiedzieć, że czlowiek który chce być po
dziwiany robi wszystko, aby uzyskać oklaski, gdyby 
nie robił jeszcze więcej, żeby pozbawić ich swofrh 
konkurentów. 

Naturze stawiamy zarzuty, k tórych sobie chcemy 
oszczędzić. 
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Fortuna nie mogąc z głupca zrobić zdolnego czło
\l"i eka częs to czyn i go szczęśliwym. 

Jeżeli uczyniłeś mi jakąś przysługę - mówił pe
wien człowiek do tego kto wymawiał mu niewdziGcz
ność - nie sprawiaj mi przykrości , których mi kie
dyś oszczędziłeś. 

Nadzieja posiadan ia jest szcz~ściem. 

Sumienie mówi niegodziwiec - jest chimerą, wy 
nalezioną przez słabych, ażeby pohamować mocnych. 
Moim sum ieniem jest zręczność, przebiegłość pię.i(· 
albo szpada. 

Nieszczęśliwy, który chce żyć płacze i mówi o swo
im nieszczęściu. Ten, który chce umrzeć ma oczy 
suche i milczy. 

Ludy wolne osądzają i krytykują swoich władców, 
ludy niewol_nicze podziwiają, milczą i w swoim po
niżeniu dochodzą nawet do tego, że użyczają tyranom 
tysiąc przymiotów, z których ci niewolnicy czerpią 
jedyną dumę do jakiej są zdolni . 

/ 

Niechaj uczą się oficerowie obracać w prawo i w le
v.-o w czasie pokoju po to, ażeby niekiedy obrócić 
tyłem w czasie wojn y. 

Wiejski proboszcz niemiłosiernie okradziony przez 
swoich parafian - powiedział im w czasie kazania: 
. .. „N ie wiem o czym myślał Jezus Chrystus umiera
.iąc za takie kanalie jak wy. 

Z chwilą kiedy jej mąż wyjecha ł - cieszyła się, 
Żl jest niepocieszona. 

Najbardziej wstydzę s ię nie tego, że ciebie kocha
łem, lecz że nie żałowałem tego nawet po twojej 
zdradzie. 
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Co za dziwna władza miłości! Potrafi wyrzeczenie 
uczynić równie słodkim jak przyjemności i nadaje 
ta.ki sam urok temu co robi dla kogoś innego , jak
byśmy świadczyli to sobie samym . 

. Jak miłe są iluzje miłości. Jej ułudy są poniekąd 
prawdami. Rozum milczy, ale serce mówi. Kochanek 
wychwalający zalety, których nie mamy, widzi je 
przecież tak, jak je przedstawia. 

Bynajmniej nie kłamie, mówiąc kłamstwa. Zmyśla 
nie poniżając się można go cenić wcale mu nie wie
rząc. 

Kochaj mnie powiedział wzgardzony kochanek. 
Zgadzam się - odpowiedziała dama - ale spodo

baj mi się. 

Mam wreszcie to czego chciałam. Czy jestem szczę
?:liwy- Wydaje mi się, że nie. Czego mi zatem br::ik ! 
Moja dusza nie ma już ostrej aktywności, jaką daje 
pożądanie i która wzrasta tak wspaniale w miarę jak 
urzeczywistnia się nadzieja posiadania. Ach, nie po
winniśmy mieć złudzeń. Prawdzivv<1 rozkoszą nie jest 
posiadanie lecz pościg. 

W miłości młodzi płacą za to. co robią, starzy za 
to, czego nie robią. 

Jak dziwną chorobą jest zazdrość, wszystko służy 
jej za pożywkę, a nic jej nie leczy. 

Kobieta, która odmawia, ma zawsze prawo oddać 
się, lecz kobieta która się oddała nie zawsze ma prawo 
odmowy. Można już jej nie prosić. 

Szukając praw.dy wpadł do studni która ją kryła. 

Szukał em sędziów dla swej słusznej sprawy - 7na
l ą zlem ty lim wspólnika twojej niesprawiedliwości. 

Przełożył: 

Stanisław Hebanowslc i 
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NORA 

DRA1MATY 
I BSE NA 
w 
POZNANIU 

!l. XI. 1882 - Pierws ze przeds tawienie dramatu lb~ c
na w Poznaniu. 
Obsada: Nora - Zapolska, Helmer - Saganow Id, 

Krogs t<:dt - Podwyszyński . Krys tyna - Sosno
wska, dr Frank - Królikowski. 

Sezon 1886/87 - druga premiera. 
23. III. 1905 - występ gościnny G. Popławs kie.i -

Morskiej. 
Hi . XII. 1958 - reżyseria Tadeusza Byrskie"o sceno

grafia Bednarowicza. W roli Nory: Elżbieta' Barsz 
czewska, Aleksandra Koncewicz i E\va Kołogói·ska. 

PODPORY SPOŁECZEŃSTWA 

13. 1. 1883 oraz w sezonie 1891 /92 

WROG LUDU 

w sezonie 1892/93 goscmny wys t p Edmunda Rv -
gera w roli dra Stockmanna, 10. XII. 1989 - w roli 
głównej Edmund Ryger, 1. IV. 1905 oraz 9. V. 1908 r. 

HEDDA GABLER 

ID. XI. 1901 - w roli t y tuło wc:j An ton ina Podgórska. 

UPIORY 

26. III. 1904 i 13. X. 1908 r. 

IWSMERSHOLM 

22. IX. 1906 
Obsada: Brendel - Edmund R yger, Rektor Kroll -

Zawierski, Rebeka West - Bogucińska, Rosmer -
Boguciński. 

26. III . 1908 - występ gościnny Stanisławy Wysockiej. 
16. III. 1928 - premiera z okazji setnej rocznicy uro

dzin Ibsena. 
Reżyseria Stanisławy Wysockiej. 
Obsada: Jan Rosmer - Władysław Brack i, Rebeka 

West - Stanisława Wysocka, R ektor Krall - Sta
nisław Bryliń s ki, Ulryk Brendel - Tadeusz Chmie
lewski, Piotr Mortensgard - Józef Kondrad t. P ani 
Helseth - Jadwiga Sachnowska. 

:11 



„ROSMERSHOLM" Henryk Ibsen w Teatrze Polskim 
w Poznaniu \V reżyserii Stanisławy Wy5ockiej. 

Premiera 16. III. 1928 r. 
N:t zdjęciu .Jaclwigd Sachnowska (Pani Helscth) i Stanislawa 

Wysocl< a (Rebeka Wesl). 

,.ROSMERSHOLM" H en ryka Ibsena w Tealrze Polskim 
w Poznaniu w r e żyserii Stanisławy Wysoc k iej_ 

Premiera 16. III. 1928 r. 
Sl8ni s la w Brylii\ski (Kroll), Tade u sz Chmielewski (Brencie!). 
Włacl y sław Bracki (Rosmer), S t:inisla wa Wysocka (Rebeka). 

DZIKA KACZl{A 

25. IV. 1908 - benefis Rygera 
i 7. III. 1922 - reżyseria Roma11a Żelazowskiego. 
Obsada: Władysław Stoma (Hialmar), Zygmunt Bie-

siadecki (Grzegorz) Helena Czechowska (Jadwiga) 
Franciszek Ryll (Ekdal), H. A rkawinówna (Gina) 
oraz Latoszyńska, Bogusławs ki, Wasilewski, Hny
dziński, Piotrowski. 

BUDOWNICZY SOLNES 

1. V. 1909 r . 

. JAN GABRIEL BORKMAN 

~o. IX. 1912 oraz 31. X. 1923 r. 
Obsada: Roman Żelazowski, Helena Arkawin, Nuna 
Młodziejowska-Szczurkiewiczówna, F'. Ryll, R. Gan
tkowski. 

GDY SIĘ ZBUDZIMY WŚRÓD ZMARLYCH 

14. XI!. 1912 r. 
Obsada: A. Królikowska, Latoszyńska, Mlodziejow: ka, 
Pieńkowska, Kęcki, Mastalski. 

Poza tym w Teatrze Nowym grano: 

UPIORY 

IV. 1225 r. 
Obsada: Karol Adwentowicz Oswald) ,'\. rka winówna 

(pani Alving), Kaden, Wasilewski , ?: asempianka . 

HEDDA GABLER 

IV. 1927 r. 
Iłeżyser: Korecki 
Obsada: Arkawin (Hedda), Korecki (Bracki), Melina 

(Tesman), Korecka (Pani Elvsted), Łuszczewski 

(Lovborg), Chojnacka, Broniewicz. 
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OPINIE RECENZENTÓW 

... \:\'sz ystl~ie wł aści wośc i dramntu ibsenowskiego \Vy::>v„.11 e 

tlt1. q n a j le pi e j trudności , z jakimi artysta liczyć siG 1nusi, 

o ·'l\V.J.r zają c na sce nie postacie ibsenO\l·.'Skie. Inteligencj .1, 
sludiurn roli, oprac.owanie szczegółó\v, cią ~ ły w z -l ąd n;1 

c~1!0S6, \V rolnch głównych jako rzecz niezbt:;dną, w ielki ta
le nt scen.iczny, ot co wyma g a się od artystów 1 ra .!~·\ey cJ 1 

s7.t uki ibse no w skie. 
Na preniierze sobotniej w świetny sposób wszyslki1n tyn1 

warunkom odpowiad a ł p. E. Ryger w roli Ulryka Brendla 
i wątpimy czy bodnj na którejkolwiei{ ~-~ c: e !l l 1• po l :...kiej fH>

stać l.ę oddano by l a k znakomicie. Toteż każde pojawieni 
siq na scenie postaci tej - artysta ucharnkleryzo\v.:1nie m 
przypomina! Ibsen:i - wywoływało głębokie wr:iżenie. 

Dru gą postacią trafnie uję tą i oddaną przez p. Zawier
skiego była rola Rektora Krolu, p. Bogusińsk u w rnli Re
beki West udowocłniła, że posiadn dużo talen l u i warunki, 
p o których ?nożn a obiecywać sobie wiele, to samo dalob:v 
s ię powiedzieć o grze p. Bogus i11skiego w roli .JDna Rosmer~1. 
Oboje w yszli r ę k:1 obronną, choci a ż zada n ie cło spełnienia 

było tak trudne. Caio~C wy padła ku zupełnemu zadowoleniu 
pub licznoś ci. Okolicz n o śl; , i:i. zaraz na początku sezonu mia
no odw .?.gt.~ v"· ys tąp i C. z tego rodzaju dr a m a tem, świ~1rlczy , 

żt' poc; i ~ rlrtny 10. l o~ ~:; iły przednie. 

Dziennik Poznański 25. IX. 1!101; nr 218 s. '1 

„.U cła t si ę p. Kondralhowi dzi e nnikarz Mor tensg aard (jed 
ll t:i z. mi s trzowskich figur ni e odZuło'.v.:in ego Bończ~'). P. Ko11-

ctratl1 je s t w ogó le interesujący. Morlensgaa rdowi można 

rlodać trnchę w i ęcej spojrze n. spode łbD i obleśnych zagi~ ,; 

\\ intonac j i. J est to wywrclov./iec o ou.•;zy filistr.1, c zło\viek 

z g-niłego kompro1ni s u, mał a podłata - ła s i si~ i kąsa rów
noeześnie ... 

„.P. Wysocka jest duszą tego odświętnego prz~ds tawie niil, 

włożyła w nie cały swój o g romny talent reżyserski i rów
nie \vielkie doświadc i.enie. Nie mniejszy triumf iniała j ako 
R e bel< a West. D aj e w tej postaci wszystko, co czyni ją wiel
ką aktorką: jednolity ton, niezrównaną delikatność rysunku, 
poczucie ko n trastów i głęboką moc wyrazu. Rzadko się wi
dzi co ś t a k sk or\czonego, jak te dwie „spowiedzi'', ilustro
\-1, ·a ne mimicznnie tylko nerwówym drganiem pal C6 \v. Osoi)
nym \ ys iłki ern j e j arly z rnu i odczucia sceny było s twor ze 
rie wn.ę trza Rosme ,-sholm ll z tych okrawków i obłamków, 

j.:ik ie nazy\V.a się inwe n t a r ze rn n u szego teatru i proszą o eme
ryturę od Bóg wie ilu l at . Było to pra wdzi we ukręcenie 

b icza z piasku i tylko W ysockiej mogło się tak udać. Okln
s k 1wa no znnkon1 it ą a rl ys t. kę z zapałem po każdym akcie . 
Hos m ershotm przyciągnął pełną salę pozostawił mo c ne 
µ e łne tr eśc i \V ra żenie. 

Ku rl e1· Po zn a ński 17. III. 1928 r. nr 127 s. :1 
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Ze zbiorow 
Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

TE.\TR POLSKI 

TADEUSZ MICIŃSKI 

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU 
czyli 

BAZYLISSA TEOFANU 

Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku 
Adaptacja: Stanisław Hebanowski 

PRAPREMIERA 

8 września 1967 r. 



os oby: 
BAZYLEUS ROMAN WIES LA W NOWOSIELSKI 

PORFYROGENETA 

BAZYLISSA TEOFANU D A N UTA BALICKA 
jego żona 

DESPOTIS HELENA JRENA OSUCHOWSKA 
jego matka 

TEODORA .JAD WIGA ŻYWCZAK 

ZOE REGINA REDLINSKA 

AGATA ALINA HORANIN 
księżniczki 

PRZEORYSZA A LINA PEWNICKA 

PATRIARCHA EDWARD WARZECHA 

WIELKI EUNUCH ZBIGNIEW BEBAK 
BRINGAS 

KALOCYR P i OTR WYPART 
poseł do !<rajów 

barbarzy ńskich 

NORMAN ALOJZY il-IAKOWIECKI 
naczelnik straży 

CHOERINA MARIAN POGASZ 
ex mni ch, brat Teofanu 

HUMBAMBAROPULOS ZDZISŁAW ZACH ARIUSZ 
poeta 

ROMAN MELODOS .1 ANUSZ GREBER 
mistyk 

NIKEFOR T ADEUSZ GOCHNA 
wódz 

SW. ATANAZY W1RGJLJl:łS2i 6h Xl'l 
RAJMUND JAKUBOWICZ 

KRÓL SEIF EDDEWLETT ANDRZEJ JUSZCZYK 

AL MUTENABBI JANUSZ GREBER 
poeta arabski 

,JAN CYMISCJ-IES LESZEK DĄBROWSKI 
Ormtanin, siostrzeniec 

Nikefora 
kopitan w wojsku gre ckim 

MNICH . OZ EF ZEMBRZUSKI 

ŻOŁNIERZ EUGENIUSZ KOTARSKI 

EUNUCH LEKAPEN HENRYK OLSZEWSKI 
magnat z rodziny 

cesarskiej 

CEZAR FOKAS M A RIAN MIRSKI 
sta rzec , ojciec Nikefora 

WELIA BRONISŁAWAFREJTAŻANKA 
czarownica, matka Teofanu 

KRATEROS STANISŁAW OWOC 
slarze c , ojciec Teofanu 

BALANTES .TAN !BEL 

TEODOROS ANDRZEJ SAAR 

DIONIZOS ZAGREUS ANDRZEJ JUSZCZYK 

KUMERA !LADY JANUSZ GREBER 
map.; 

K llnTI ! JL RIO S 
1< a111erclyner 

SWIATOSŁAW 
. k ni ~ź. r u.·Jd 

SWEN OLD 
hetman :Swiatosława 

/\ DHZF.J I( YC[] TP.TI 

,\NOHZ E J JU ZC ZYK 

RA t M UN D .f AKUBOWICZ 

REŻYSERIA : MAREK OKOPINSKI 
SCENOGRAFIA: ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

MUZYKA: RYSZA RD GARDO 
ASYSTE , T REŻYSERA: 'VJ.IECZYSl.AW KOBEK 

I NSPIC .J · NT: OLA. TA W ,\HZECHA 
S UFLEH: DA N UT A C Z APKÓ W NA 

/\ kt I w Konstan ty nopolu 11. X I. 959 r. wnętrze 

kościoła My riandrion 
J\kt II w Syrii, przed obleganym zam k iem H a de:; 

16. VIII. 963 r. 
Akt III Misterium 

Akt IV Komnata w zamku Bazyleusów 
Akt V w złotym pałacu w Konstantynopolu 

10. XII. 969 r. 

rrzerwy po dn1gim i czwartym akcie. 

Z kronik l3iwncjw11 
Bazyleus Roman II Porfyrogene ta - obj ął tro n po 

śmierci Konstantyna VII w r. 959. M imo staranne ;(o 
wychowania, słaby, samolu bny, ulegaj ący wpływom 
otoczenia. Poślubił piękną szynkarkę, któr swe po
spolite imię Anastazja zmieniła na uroczyst e 'Teo
fana. Między lekkomyślną parweniuszką a cesarzo 
wą wdową i jej córkami stosunki były j ak najgor
sze i niedługo po pogrzebie Kons tantyna Roman II 
na życzen ie żony wypędził z pałacu swe siostry i zam
knął je w klasztorze. 

N i kefor, wódz bizantyński z rodu Fokasów, zdoby ł 
saraceńską stolicę Chandax na Krecie, następnie 
toczył zwycięskie walki z Seifem Eddewlcttem w S.vrii. 
P o nagłej śmierci Romana II wrócił do Konstantyno 
pola, gdzie został oskarżony o zdradę stanu przez 
wszechwładnego Eunucha B ringasa . 

Przeciwko Bringasowi wybuchł bunt, któremu prze
wodził eunuch Lekapen. W ciągu kilku dni miasto 
przeszło w ręce powstańców. Pałac Brin rrasa zrówna
n o z ziemią, a Nikefor został koronowany przez pa
t ri archę. 

Nikefor zaślubił wdowę Teofana legitymują c w ten 
~ 1osób swoje prawo do cesars t w;:i. Kronik a r ze poda -



.i ą, :le s urowy wódz o fan a lycznej d uszy mnicha. p rzy
jaciel św. Atanazego anachorety z góry A thos, pałał 
clo piękne.i córki karczmar za gwałtowną miłością. 
Fatalna miłość przyniosło mu t ragiczne rozdarcie 
'N ewnętrzne. Poza tym naraził się mnichom wydając 
edykt, zakazujący zakładanie nowych klasztorów. 
K!aszfory zabierały cesars twu poddanych i wyrywa
ły uprawie ziemię. dlatego też cesarz - wo jownik 
mus iał ugodzić w przeros ty monach izm·u. „Mnis i 
nie posiadają żadnych_ cnót ewangelicznych - czyta 
my w edykcie - myślą tylko o nabywaniu dóbr ziem
skich". Przeciwko Nikeforowi wystąpił również pa
triarcha, rzucając klątwę na cesarza. Przewrotna 
Teofana nawiązała romans z walecznym Janem Cy
m ischesem, znakom itym wojownikiem, którem u Ni
kefor zawdzięczał diadem cesarski. Chcąc poz by(: 
s ic: starego męża i osadzić na tronie kochanka Teofa
no ukryła w nocy z 10 na 11 grudnia 969 r. zamachow
ców w swoich komnatach. Spiskowcy wpadli do sy
pialni Nikefora. Balantes zadał pierwszy cios. Długo 
mordercy znęcali się nad swoją ofiarą. Patriarcha 
n ie chciał zrazu zgodzić się na koronację Cymischcsa, 
ostatecznie ustąpił pod warunkiem, że nowy cesarz 
wypędzi z zamku Teofano, odwoła edykty przeciw 
mnichom i ukarze spiskowców. Balan tes został ska
zan y na śmierć i stracony, a ten wyrok umożliwił 
Cymischesowi ocalen ie innych spiskowców. Dla z\vią
zania s i ę z dynastią Porfyrogenetów. Cyunisches po
święcił kochankę i poślubił siostrę Romanosa II -
Teodorę. Teofano poszła na wygnanie do Armenii. 

Seif Eddewlett (Seef-ed-Dauleh) znakomity wódz 
arabski, waleczny i szlachetny , n a jwybitniejsi poeci 
a rabscy ściągali na jego dwór. Z jego śmiercią w r . 
967 islam stracił jedynego wodza mogącego w Syrii 
przeciwstawić się ekspansji Bizancjum. 
Swiatosław ks iążę kijowski, zawładnął miastami nad 

dolnym Dun a jem i opanował prawie cała Bułgar ię . 
Pokonany w r. 972 przez Cym isch esa został zdradziec
ko zabity w czasie odwrotu przez wodza Pieczyngów . 
Cymisches wcielił Bułgarię do cesarstwa bizantyń
skiego. 

Al Muten.abbi wielki poeta arabski Jedną z jego 
kassvd tłumacz.v ł Adam Mickiewicz. 
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