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Notatki z raph1larza SL W.rspiańskiego 

27 ,grudni·:, 19()4 O,.Jd · TI z _ _, . u <1Jq am eta do druku cały rękopis. 

29 grudnia. Piszę akt I-szy Powrotu i zaczynam II-gi. 

~rn grudnia. Piszę akt drugi Powrotu i zaczynam III-ci. 

~I grudnia. Piszę część drugą aktu III-go Powrotu Odysseusa . 
Piszę plan części pierwszej Telernakei. 

4 stycznia 1905. Wieczór przychodzi Tadeusz Estreicher. Opo
wiadamy Odysa i Hamleta. Przepisuję Hamleta. 

9 stycznia . Przychodzi Filipowski i zabiera rPsztę rękopisu 

Hamleta. 

10 stycznia. Uzupełniam Powrót Odysa, Syreny. 

14 stycznia. Przepisuję Powrót Odysei. Przychodzi Reymont. 
Wieczór zaczynam Feaków. 
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I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE 
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I ciągle widzę ich twarze, 
ustawnie w oczy ich patrzę -
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze. 

Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pelnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny. 

Ich sztuka jest sztuką_ moją, 
melodię slyszę choralną, 

jak rosną w burzę nawalną, 
w gromy i wichry się zbroją. 

W gromach. i 1..oicl1/rze szaleją 
i gasną w gromach i wichrze -
w mroku mdlejące i cichsze -
już ledwo, ledwo widnieją -
z nów wstają - wracają ogromne, 
olbrzymie, żyjące - przytomne. 

Grają - tragedię mąk duszy 
w tragicznym teatru skłonie, 
żar święty w trójnogach plonie 
i flet zawodzi pastuszy. 

Ja słucham, słucham i patrzę -
poznaję - :::nane mi twarze, 
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze! 
HJO.J 

Stanisław Wyspiański 



LEON PŁOSZEWSKI 

«Gdzie się kształciłem, duszę swą przynoszę» 

Nie można chyba wskazać innego dramatopisarza polskiego, 
który by był tak ściś le związany z jednym teatrem, jak ma
larz-poeta Wyspiański z teatrem krakowskim; tak ściśle i tak 
wielostronnie. 

Zanim, w wierszu z okresu starań o dyrekcję Teatru Miej
skiego, wypowiedział przytoczone w tytule słowa, zanim posta
nowił teatrem zawładnąć - zbliżał się do tego królestwa z po
czątku okólnymi drogami, stopniowo zajmując coraz to nowe 
obszary. 

Urokowi teatru uległ już w latach szkolnych. «Co sobota 
niemal - pisał tuż po jego śmierci Stanisław Estreicher, jeden 
z najbliższych kolegów - to znaczy w każdą premierę, wci
śnięty w tłum studentów [uczniów gimnazjalnych], uczęszcza
jących wówczas na tzw. parter w dawnym teatrze krakowskim, 
pochłaniał chciwie dobre i złe sztuki, a wracając do domu, 
utrwalał z pamięci na szkicach rysunkowych odebrane wra
żenia». Ciotka i opiekunka poety - Joanna Stankiewiczowa 
wspominała podobnie: «Namiętnie lubił teatr, od którego nie 
było sposobu go powstrzymać. Już od trzeciej klasy na każdej 
premierze być musiał». 

Jeszcze w r. 1890, opisując w liście do Rydla rzeźbę Sądu 
Ostatecznego w portalu katedry w Amiens, przypomniał przy
jacielowi wspólne wyprawy teatralne: «Na odglos trąb zrywają 
się zmarli z grobów (. . .), niezmiernie się spieszą, żeby być 

świadkiem wszystkiego, przy.iść zawczasu i obrać dobre miejsce 
(jak my lecimy do teatru już po w pól do siódmej)". «Lecieli», 
bo to był «parter stojący» bez miejsc numerowanych, a więc 
trzeba było się spieszyć. 
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Tak się zaczynało .. . 
W maju 1891 r . Wyspiański wyjechał na s tudia artystyczne 

do Paryża, gdzie z dwiema paromiesięcznymi przerwami prze
bywał do września r. 1894. 

W czerwcu r. 1891 rozpoczęto budowę nowego gmachu 
teatru przy placu Św. Ducha. Wyspiański z dalekiej Francji 
dopytywał się o postępy budowy, już zaczął rozmyślać nad 
możliwościami malarskiej dekoracji foyer i westybulu, a gdy 
dowiedział się o konkursie na projekt kurtyny, namalował pro
jekt i wysłał do Krakowa, nie licząc zresztą na wyróżnienie. 
(Inny projekt wysłał jego towarzysz paryski - Józef Mehoffer). 

Jako godło wybrał «Z moich fantazji». Nie przypadkowo, są 
tam naturalnie postacie alegoryczne tragedii, komedii itp., 
w dolnym zaś pasie sylweta Wawelu, Wisła z wiankami, rusałki, 
wilkołaki. Krakowska sceneria i postacie, które równocześnie 
figurowały w utworze Wanda, pisanym jako libretto operowe 
dla przyjaciela, Henryka Opieńskiego . Ale nie zdradzajmy 
przedwcześnie tajemnicy, że młody malarz, namiętnie uczę

szczający do teatrów paryskich, wiele czasu poświęca «pisaniu»; 
wiedzieli o tym tylko najbliżsi przyjaciele. 

W październiku r. 1893 otwarto uroczyście nowy teatr pod 
dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego. Jakie przedstawienia oglą
dał tu Wyspiański za krótkiego pobytu w Krakowie w pierw
szych miesiącach r. 1894? Wiemy tylko, że był na przedstawie
niu Poskromienia złośnicy Szekspira i zachwycony grą Hono
raty Leszczyńskiej w roli Katarzyny poprosił ją o zgodę na 
sportretowanie. Portret Leszczyńskiej, datowany «Marzec 
1894 r. p.», to pierwszy zrealizowany czynny kontakt Wyspiań
skiego z teatrem krakowskim, pierwszy z jego licznych portre
tów aktorskich. - Wiedząc o przygotowaniach do wystawienia 
Madame Sans-Gene, Wyspiański przesyłał potem z Paryża ctla 
pani Honoraty fotografie ze spektaklu paryskiego. 
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Dopiero po trzech latach nastąpi dalszy etap na tej drodze 
do teatru: pierwszy osobisty kontakt ze sceną. Spełniając 

prośbę Rydla, który z Paryża przysłał rękopis «obrazka sce
nicznego» pt. Z dobrego serca, Wyspiański przepisał tekst i za
niósł Pawlikowskiemu, który sztukę przyjął, a artystę obiecał 
zaprosić na próbę generalną «Ze względu na dekoracje». Prze
jęty swoją funkcją, Wyspiański starał się «wylatać» po mieście 
odpowiednie sprzęty do urządzenia skromnego pokoju «byłego 
majstra szewskiego». Donosił potem autorowi: «Skoro bylem 
wczoraj na próbie rano ( ... ), asystowałem Solskiemu w urzą

dzaniu sceny, po czym jeszcze po próbie wytargowałem łóżko 
dla Julki od Pawlikowskiego, tak że było wszystko dobrze». 

Taki był pierwszy występ Wyspiańskiego na krakowskim 
theatrum: przyszły «Scenograf» (wyrazu tego wówczas nie 
znano) zaczynał karierę jako ... meblarz-rekwizytor przy wy
stawieniu sztuki przyjaciela. 

Zbliżywszy się do Pawlikowskiego na terenie teatralnym, 
Wyspiański przeczytał mu czy też streścił Warszawiankę i dy
rektor obiecał wystawić ją w przyszłym sezonie zimowym tj. 
pod koniec r. 1897. Rzecz uległa jednak zahamowaniu, bo na 
początku owego sezonu, we wrześniu, Wyspiański odczytał 

Pawlikowskiemu inną sztukę, Legendę (dawną Wandę), i Pawli
kowski ją właśnie przyjął jako pierwszą. Autor już zaczął 

szkicować projekty dekoracji, Opieńskiego prosił o skompono
wanie ilustracji muzycznej. Gdy dyrektor zrezygnował z wy
stawienia Legendy z powodu trudności technicznych, Wyspiań
ski ogłosił ją drukiem w kwietniu r. 1898. Pawlikowski zreali
zował ją dopiero w 1905 r. we Lwowie, gdzie scena była techni
cznie lepiej wyposażona. 

· Dramatopisarz musiał jeszcze uzbroić się w cierpliwość, 

ustąpił pierwszeństwa plastykowi. Wkrótce potem afisz tea
tralny wymieniał po raz pierwszy nazwisko Wyspiańskiego. 
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Program ·«Uroczystego przedstawienia ku uczczeniu setnej 
rocznicy urodzin Adama Mickiewicza» 27 czerwca 1898 -
w związku z odsłonięciem pomnika poety - obejmował jako 
końcowe punkty: V. Epilog, napisał Lucjan Rydel. VI Apoteoza 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Po ostatnich słowach Epilogu, który rozgrywał się w wawel
skiej krypcie Mickiewicza, ze wszystkich stron wysuwały się 
na scenę kulisy: kwitnące krzewy i pęki kwiatów - jakby 
ożywione motywy kwiecistej polichromii Wyspiańskiego w ko
ściele franciszkanów - i przesłaniały kryptę. Był to niejako 
poemat dekoracyjny. 

Wreszcie 26 listopada 1898, przed rocznicą listopadową, na 
scenie teatru pojawiła się Warszawianka, pieśń z roku 1831, 
w towarzystwie dwóch innych, przeciętnych sztuk na tematy 
powstań. 

Słowem, rok 1898 był w pewnym sensie przełomowy dla 
malarza-poety: był rokiem dramatopisarskiego debiutu książ
kowego, pierwszej zrealizowanej kompozycji scenograficznej 
i debiutu teatralnego. 

Pod koniec tego sezonu, a zarazem pod koniec swej dyrekcji, 
Pawlikowski wystawił jeszcze drugi utwór Wyspiańskiego na 
tle powstania listopadowego, pięcioaktowy dramat Lelewel 
(premiera 20 maja 1899). Wdzięczność dla dyrektora, który 
otwarł przed nim scenę, wyraził Wyspiański dedykacją druk o
waną na czele wydania książkowego Lelewela: «J. Wielmoż

nemu Panu Tadeuszowi Pawlikowskiemu Dyrektorowi krakow
skiego teatru poświęca Autor». 

Następca Pawlikowskiego - Józef Kotarbiński - na po
czątku pierwszego sezonu (1899-1900) wznowił jeszcze raz 
jeden Lelewela; Warszawianka wróciła na scenę dopiero po 
sukcesie Wesela. Natomiast żona jego, Lucyna Kotarbińska, 

która zajmowała się m. in. urządzaniem sceny, zbieraniem wzo-
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rów kostiumów stylowych, dziś powiedzielibyśmy: dokumenta
cją, korzystała raz i drugi z pomocy Wyspiańskiego. W nie wy
danej części jej dzienniczka znajduje się ciekawa wzmianka pod 
datą 9 października 1900: «Ja koniecznie chcę wprowadzić 
Wyspiańskiego jako współpracownika do teatru. Myślałam, że 
wszystko pójdzie jak po maśle. Tymczasem: Józef się waha, 
Kamiński nie chce tego, bo się boi, czy to nie osłabi jego stano
wiska - a Wyspiański chce znów słusznie stanowiska decydu
jącego i zdecydowanego. Stracił on na razie równowagę. Nie 
wiem, jak z tego wybrnąć. » 

Pani Lucyna nie wybrnęła„. Stanowiska decydującego za
żąda Wyspiański rok później, przy innej sposobności. 

W grudniu r. 1900 (był to drugi sezon nowej dyrekcji) 
Kotarbiński nie widział możliwości wystawienia Legionu, po
dobnie jak Pawlikowski we Lwowie. Niebawem jednak Wy
spiański przeczytał mu nowy dramat, Wesele . Prapremiera We
sela, 16 marca 1901, stała się, jak wiadomo, wielkim wydarze
niem artystycznym. Utwór świetny teatralnie, dotykający naj
donioślejszych i najboleśniejszych zagadnień współczesnych, 
wzruszał i wstrząsał; wysunął Wyspiańskiego na czoło drama
topisarzy Młodej Polski. Autor Wesela w ciągu kilku dni stał 
się sławny. 

Jego sytuacja w teatrze zmieniła· się; odtąd będzie on już 
inaczej rozmawiał z kierownictwem. Okazało się to dobitnie 
w związku z inscenizacją Dziadów. Dyr. Kotarbiński, konty
nuując program wielkiego repertuaru romantycznego, posta
nowił z kolei wystawić Dziady i zwrócił się do Wyspiańskiego 
o dokonanie skrótów tekstu do rozmiarów jednego wieczoru 
teatralnego. Wyspiański ustaliwszy tekst domagał się powie
rzenia mu wyłącznego kierownictwa w przygotowaniach: "Pra
gnę, aby rzecz ta była wyłącznie mnie pozostawiona („.). Proszę 
raz jeszcze, abym w tym bardzo trudnym studium dramatycz-
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nym mial wolną rękę, swobodę dzialania zupełną i niezależ

nosc tak odnośnie do tekstu poematu, jak interpretacji 
ról, jak wreszcie kostiumów i inscenizacji». (Inscenizacja tu 
w znaczeniu: dekoracje.) Dyrektor odpowiedział najpierw od-
mownie, ale ostatecznie zostawił poecie pełną swobodę. • 

Wyspiański osiągnął swój cel. Dodajmy, że nie zależało mu 
na rozgłosie; afisze krakowskie Dziadów nie wymieniały jego 
nazwiska, a gdy w kilka tygodni po premierze wydawał tekst, 
kartę tytułową sformułował: «Adama Mickiewicza Dzia<ły. 

Sceny dramatyczne. Tak jak były grane w Teatrze Krakowskim 
dnia 31 paźdz. 1901»; tylko u dołu ostatniej strony notka wy
dawnicza: «Wydał St. Wyspiański nakładem własnym » . 

Pojawienie się Gustawa-Konrada na scenie teatru krakow
skiego miało doniosłe konsekwencje dla własnej twórczości 

Wyspiańskiego. Konrad, który powraca wśród nowej rzeczy
wistości polskiej, «nowy Konrad », stanie się osią krystalizacyj
ną nowego dramatu o współczesnej Polsce, dramatu zarazem 
najbardziej osobistego, Wyzwolenia. 

RZECZ NAPISANA W ROKU 1902 

DZIEJE SIĘ NA SCEN IE TEATRU KRAKOWSKIEGO 

Gdzieś przed siódmą wieczorem, 
Kościól kończył nieszporem, 
bram teatru ledwo uchylono: 

DEKOR ACJA: 

Wielka scena otworem, 
przestrzeń wokół ogromna; 
jeszcze gazu i ramp nie świecono. 

Na pustą scenę wejdzie Konrad, a potem w rozstawionych 
dekoracjach katedry wawelskiej rozpocznie się widowisko 
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«Polska Współczesna». Pomysł «teatru w teatrze» ma swoje 
dawne tradycje; w Wyzwoleniu to jest osobliwe, jedyne 
w swoim rodzaju, że ów «teatr» imaginacyjny rozgrywa się na 
scenie konkretnego, wyraźnie określonego teatru, że są zazna
czm;e «realia»: ów Kościół to kościół św. Krzyża obok gmachu 
Teatru Miejskiego, wspomniany potem w słowach Konrada; 
w komentarzach poetyckich są opisy ówczesnych urządzeń tea
tralnych, aluzje do sztuk tam grywanych. 

Premiera Wyzwolenia odbyła się 28 lutego 1903. Już po 
pierwszym cyklu oworocznych występów gościnnych Modrze
jewskiej, która w styczniu grała m. in. rolę Marii w Warsza
wiance (przedtem we Lwowie) i obiecała wystąpić w cyklu 
kwietniowym w tragedii Protesilas i Laodamia. Tragedia t a, 
wydana w r. 1899, tylko dzięki wielkiej artystce mogła ujrzec 
światło ramp. Modrzejewska wystąpiła w trudnej roli Laodamii 
trzykrotnie: 25, 26 i 28 kwietnia 1903. Były to już ostatnie jej 
występy w ojczyźnie, skargi przedśmiertne Laodamii były jej 
ostatnimi słowami na scenie polskiej. 

Do przedstawień Dziadów Wyspiański mógł zaprojektować 
tylko trzy nowe dekoracje, inne dobrano z magazynów teatral
nych. Protesilas ukazał się już w jednolitej oprawie scenogra
ficznej całkowicie jego pomysłu: autor tragedii zaprojektował 
i dekorację, i kostiumy, i stylowe rekwizyty. 

Dramatopisarz, malarz, znawca arkanów teatru, wszech
stronny - jak dziś nazywamy - «artysta teatru» wypowie
dział się jeszcze w tym samym sezonie najpełniej w przedsta
wieniach Boleslawa Śmiałego (premiera 7 maja 1903). Oczom 
widzów polskich ukazała się «pierwsza u nas scenografia har
monijnie zespolona z tekstem dramatycznym i po raz pierwszy 
tak konsekwentnie podporządkowana naczelnej idei artystycz
nej przedstawienia» (trafne ujęcie Kazimierza NowackieSlO 
w studium pt. Inscenizacja «Bolesława Śmiałego»). 
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W sezonie 1902/1903 weszły więc na scenę krakowską trzy 
nowe dramaty Wyspiańskiego, całkowicie od siebie różne tema
tem, poetyką i kształtem scenicznym. Łącznie z Weselem i War 
szawianką było w repertuarze pięć sztuk naszego autora, gra
nych na czterdziestu przedstawieniach z ogólnej liczby dwu
stu trzydziestu ośmiu przedstawień. (Statystyka teatralna po
daje pozycje brzmiące dziś nieprawdopodobnie: w ciągu sezonu 
trzydzieści pięć premier - co sobotę! - Ogółem siedemdzie
siąt dziewięć sztuk, w tym polskich trzydzieści dziewięć; biedni 
aktorzy!). 

Można ów sezon nazwać sezonem Wyspiańskiego . W następ
nym (1903/ 1904) już mniej jego przedstawień, a pod koniec 
sezonu dojdzie do zatargu z dyrekcją. Poeta poczuł się urażony 
listem sekretarza teatru, odpowiedział mu gwałtownie, na co 
otrzymał jeszcze ostrzejszą, obraźliwą replikę dyrektora. Zaw
sze impulsywny, 13 maja 1904 przez swojego pełnomocnika 
mec. Józefa Skąpskiego zakazał Kotarbińskiemu grywania 
swoich sztuk. Próby ugodowe nie dały rezultatu; aż do końca 
swej dyrekcji Kotarbiński musiał zdjąć z repertuaru dramaty 
Wyspiańskiego. Szkodę poniosła także publiczność, zwłaszcza 

przejezdna z Królestwa, pozbawiona możności poznania głoś-
nych sztuk autora Wesela. · 

Wyspiański, zamknąwszy dla siebie samego drogę do sceny 
krakowskiej, bojkotując ją też jako widz, krążył jednak myśla
mi koło teatru, koło aktorów. Dowiadując się z listów Adama 
Chmiela o przedstawieniach zespołu aktorów krakowskich pod 
kierownictwem Al. Zelwerowicza w Zakopanem w lecie 1904 r., 
przesłał Chmielowi wiersz, który adresat określił wyraźnie 

jako «list o teatrze i artystach teatru krakowskiego», ale który 
zresztą ogarnia szersze horyzonty: 

I ciągle widzę ich twarze, 
ustawnie w oczy ich patrzę, 
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ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze. 

Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie powietrzne przestrzen'. e, 
ludzie je pełnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny. („.) 

Aktorom poświęcił też długą dygresję w studium o Hamle
cie (koniec r. 1904), nawiązując do częstej bytności za kulisami 
i w garderobach artystów w czasie przedstawień, głównie sztuk 
Szekspirowskich z udziałem Modrzejewskiej. Opisuje tu w spo
sób bardzo plas tyczny magię sztuki aktorskiej. Jak z jednej 
strony on sam jej ulegał: Oto jest za kulisami przed rozpoczę
ciem sceny na z.amku Makbeta - - -

«I nagle wchodzi Lady Makbet naprzeciw mnie. 
Idzie śmiałym, pewnym, energicznym krokiem; - powzięła 

już jakąś myśl - decyzję. 
Otrzymała list o zamierzonym przybyciu Dunkana. 
Natychmiast zdjąłem kapelusz i pocalowalem ją w rękę . 
Ją, Lady Makbet. - Nikt nie jest w stanie mi tego wyper-

swadować, że to nie była Lady Makbet, ale Modrzejewska.» 
W tej właśnie dygresji upamiętnił poetycko słynną grq 

Modrzejewskiej w scenie obłąkania i wyrzutów sumienia. 
Autor studium ukazuje też inny przejaw owej magii: jak 

aktor równolegle z charakteryzacją przeistacza się w innego 
człowieka , nie tylko zewnętrznie; broni aktorów przed określe
niem, że za kulisami są śmieszn i : 
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śmieszni? - Nieprawda. Oni tylko mają 
pokazać, pokazują w sztuce, którą grają, 
ludzkie przywary i ludzką niewolę , 

i niedołęstwo myśli, i uiomność; 

przyjmują na się maski, strój i dolę 
żywą, a sądzi ich wasza przytomność. (.„) 
To nie są błazny - chociaż błaznów miano, 
oklaskiem darząc, w oczy im rzucano -
lecz ludzie - których na to powołano, 
by biorąc na się maskę i udanie, 
mówili prawdy wiecznej przykazanie. 

Wysokie pojęcie sztuki aktorskiej, wnikanie w jej tajemnice 
dawały impuls do tak charakterystycznego dla poety-malarza 
portretowania aktorów. Rejestr tych portretów, przeważni e 

w rolach z jego dramatów, jest bogaty; wymieńmy tylko czter y 
portrety odtwórców ról w Bolesławie Śmiałym, cykl portretów 
Ludwika Solskiego, m. in. jako Wiarusa w Warszawiance, 
i w sztukach_ innych autorów. 

Sezon 1904/1905 zamyka sześciolecie dyrekcji - (urzędowo: 

dzierżawy) - Kotarbińskiego; w styczniu r. 1905 zarząd miejski 
ogłosił konkurs na nowe sześciolecie . Wyspiański, namawiany 
przez kilku wielbicieli, zgłosił swą kandydaturę dopiero w ostat
nim terminie, ale już odtąd traktował rzecz całą z wielkim 
przejęciem. «Sprawa teatralna» toczyła się przez trzy miesiące 
wśród zmiennych perypetii. Zostały one omówione w XIV to
mie «Dzieł zebranych». Na tym miejscu ograniczę się do wska
zania głównych zamierzeń Wyspiańskiego-kandydata. 

Najlepiej je wyraził on sam słowem wiązanym , w wierszu 
zamieszczonym w jednym z listów do zaprzyjaźnionego kry
tyka Stanisława Lacka, którego w tym gorącym okresie wy
brał niejako za swego powiernika. 

Otóż wśród publikowanych wtedy w prasie deklaracji, 
oświadczeń i petycji zbiorowych w sprawie teatralnej, pojawiła 
się też petycja artystów-malarzy, w tym licznych profesorów 
Akademii Sztuk Pięknych, by w kontrakcie zastrzeżono, «żeby 
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nowy kierownik sceny krakowskiej stanowisko reżysera arty
stycznego sceny ( .. . ) powierzył któremukolwiek z artystów ma
larzy, posiadającemu fachowe wykształcenie artystyczne». Wy
spiański dojrzał w tym akcję przeciw jego kandydaturze i rzu
cił na papier kilkanaście wierszy, pisząc m. in.: 

Las nietrzebiony dostrzegłem przed sobą, 
który sam pragnę karczować pod rolę; 
n i e s a m e s z m a t y t e a t r u o z d o b ą, 
w slow ie n a s c en ie c h cę mi e ć da n ą w o l ę. 
Nie o posadę staram się zyskowną, 
gdzie mój talencik byłby zapłacony; 
lecz chcę, by w dziele stworzyć myśl przytomną, 
by sza n ie c myśl i był myślą s 'ta w i o ny. 
Nie dla mej ręki o teatr dziś proszę, 
ani dla zgrabnych malarskich zalotów; 
g d z i e s i ę k s z t a ł c i ł e m, d u s z ę t a m 

przynoszę, 

by do Sezamu dojść przez chwast wykrotów. 
Nie dla autorskiej ambicji się głoszę -
ale, że wolny - służyć jestem gotów; 
z a ś służyć mogę tylko tam, gdzie rządzę. ( .. . ) 

Przełóżmy to na język prozy. 
Chce oddać swe siły temu teatrowi, któremu zawdzięczał 

inicjację w świat sztuki («gdzie się kształciłem»). Poeta-malarz 
za rzecz najistotniejszą w swoim programie uznawał nie deko
racje («szmaty», «malarskie zaloty»), a w każdym razie nie 
ich prymat - ale «słowo », «szaniec myśli», wartości wewnę

trzne, treściowe utworów. 
W tym duchu obmyślał już repertuar na pierwsze miesiące, 

przeglądał dziesiątki dramatów, żył nimi. 
«Wszystkie osoby wszystkich dramatów - pisał do tegoż 
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Lacka - chodzą po moim pokoju, po mo1e1 pracowni, że 

przejść nie można. Ciasno się stalo. Natłok jest. Chodzą, mówią, 
wrzawa jest. Mówią, zaglądają, co piszę, pochylają się nad stół, 
kładą mi ręce na rękach, szepcą do ucha. Niepokoją się. Zanie
pokojone są i jak ja czekają - na kogo skinę - jakie imię 
wymówię. Obrażają się, dumne są, zagniewane, zadąsane, po
błażające, grożące, kpiące, śmieją się - klócą się, nasłuchują -
nad stół, nad stół się, nad papier chylą, widzą, że do Pana 
list, i odchodzą na pokój w milczeniu. A zbroje, jak stąpną, to 
chrzęstną, a stroje szeleszczą - czyjś śmiech - aha - Toineta 
- ... przysiadła się obok i pyta: no, a kiedyż my? - a patrzę 
w nią - a z drugiej strony, widzę: Lilla». 

Lilla Weneda i Toinette, subretka Molierowska, to jakby re
prezentantki tragedii i komedii. Repertuar wymarzonego teatru 
obejmowałby przede wszystkim utwory wielkich dramatopi
sarzy, szczególnie polskich romantyków i Szekspira. W piśmie 
«urzędowym» Wyspiański określał jako swój obowiązek : «Stwo
rzenie repertuaru, odpowiadającego stanowisku i godności 

Miasta», «celem stworzenia stylu sceny i teatru, który by był 
świadectwem kultury Miasta». 

«Służyć mogę tylko tam, gdzie rządzę» - wyznanie zna

mienne dla Wyspiańskiego. W cytowanym piśmie oświadczał, 
że podejmie się prowadzenia teatru «Z zupełnym kierownic
twem niezależnym i pełną władzą we wszystkich sprawach 
dotyczących teatru». Natomiast urzędowy «Projekt umowy 

o dzierżawę teatru w Krakowie» uzależniał w najdrobniejszych 
sprawach «dzierżawcę» od wszechwładnej miejskiej Komisji 

Teatralnej. Tych sprzecznych tendencji żadne rokowania nie 
mogły uzgodnić i to było jedną z głównych przyczyn, że Wy
spiański na kilka godzin przed decydującym posiedzeniem 

Rady Miejskiej kandydaturę swą wycofał. 
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«Klęskę teatralną» - jego własne wyrażenie - odczuł głę
~oko. Jeszcze w sierpniu pisał do Chmiela: «Ciągle mi się zdaje, 
ze się coś we wrześni_u zacznie, tak dalece nie mogę zapomnieć, 
że nie zacznie się we wrześniu mój teatr». 

Ale gdyby nawet się zaczął, nie trwałby długo ... 
Nowy dyrektor Ludwik Solski zgłosił się lojalnie o pozwo

lenie na wznowienie sztuk Wyspiańskiego. Otrzymawszy do
piero później zgodę na wystawienie Legendy (którą na początku 
roku reżyserował w lwowskim teatrze u Pawlikowskiego), wy
znaczył ją na uroczystą inauguracyjną premierę we wrześniu. 
Tymczasem autor postanowił ją przerobić i sztukę wycofał. 
Solski przygotował na inaugurację dramat Staffa Skarb. 

W czasie przedstawienia premierowego, 16 września, Wy
spiański uległ ostremu atakowi choroby. Zapewne, pogorszenie 
się stanu zdrowia musiało przyjść nieuchronnie wcześniej czy 
później, ale w tym, że nastąpiło właśnie w dzień inauguracji 
nowego sezonu, który miał być j e g o sezonem, tragediopisarz 
mógłby dojrzeć zrządzenie LOSU. 

Odtąd Wyspiański musi się wyrzec twórczości malarskiej, 
a dramatopisarska będzie możliwa tylko okresowo dzięki wiel
kiemu hartowi ducha. 

Solski w pierwszym swym sezonie wystawił wszystkie grane 
już dramaty Wyspiańskiego (z wyjątkiem Protesilasa), a na 
początku drugiego 1906/1907, poczynił wraz z nowym doradcą 
literackim, Adamem Grzymałą-Siedleckim, przygotowania do 
wystawienia Nocy listopadowej, lecz odstąpił od zamiaru wobec 
wielkich trudności technicznych i finansowych. 

W pierwszych miesiącach r. 1907 Wyspiański wydał dwa 
nowe utwory: przekład, a raczej parafrazę Cyda Corneille'a 
i Powrót Odysa. Do Węgrzec, wsi podkrakowskiej, gdzie się 
przeniósł ubiegłej jesieni, przyjeżdżali z teatru w sprawie wy
stawienia Cyda. Z Grzymałą-Siedleckim omawiał m. in. kwe-
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stię Prologu, dekoratorowi Janowi Spitziarowi wskazał jako 
wzór dekoracji obraz Veronese' a «Uczta w Kanie Galile jskiej », 
a dla kostiumów obrazy Velazqueza; w czasie prób przyjechali 
do niego wykonawcy głównych ról: Irena Solska i Andrzej 
Mielewski. 

Premiera Cyda odbyła się 26 października 1907. - Co prze
żywał tego wieczoru autor przykuty do łoża boleści? - Jakże 

odległe czasy, kiedy chłopcem będąc pędził do teatru na 
«parter stojący » ? 

Taki był ostatni kontakt Wyspiańskiego z teatrem krakow
skim. Tak się skończyło ... 

W dwa tygodnie po premierze Cyda przewieziono poetę 

w stanie beznadziejnym do lecznicy w Krakowie, gdzie 28 listo
pada dokonał życia. 

Leon Płaszewski 
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dtanislaw CJ1Jyspia/iski 
, 

POWROT ODYSA 

LAERTES, ojciec Odysa 
ODYS, król Ithaki 
PENELOPE, jego żona 
TELEMAK, jego syn 
EURYKLE.J A, gospodyni 
MELANTO, służebna 
MELANTIOS, pastuch kóz 
EUMAJOS, pastuch świń 
FILOITIOS, pastuch owiec 
FEMIOS ZE SPARTY, pieśniarz 
MEDON, ochmistrz 
ARNAJOS, żebrak 
SŁUGA 
PASTUCH 
TAFIJCZYK 

Reżyseria 
JERZY GOLIŃSKI 

Dramat w dwóch częściach 

- Tadeusz Burnatowicz 
- Jerzy Kaliszewski 
- Katarzyna Meyer 
- Jerzy Szmidt 
- Janina Ordężanka 
- Irena Szramowska 
- Leszek Kubanek 
- Andrzej Balcerzak 
- Andrzej Mrowiec 
- Roman Stankiewicz 
- Julian Jabczyński 
- Eugeniusz Fulde 
- Jerzy Woźniak 
- Józef Dietl 
- Henryk Matwiszyn 

oso y 

l ANTINOOS 
EURYMACHOS 
AMFINOMOS 
AG ELA OS 
KTESIPPOS l J młotnicy LEP ID ES 
EURYNOMOS 
AMFIMEDES 
PEJSANDROS 
DEMOPTOLEMOS 
POLIBOS 
EUENORYDOS 
KALIPSO 
SYRENA I 
SYRENA II 
SYRENA III 

Służebne Słudzy 

MuQ:y~a 
WOJCIECHJ KILAR 

Asystent reżysera - Henryk Matwiszyn 

- Wojciech Ziętarski 
- Włodzimierz Saar 
- Stefan Szramel 
- Stanisław Jędrzejewski 
- Jerzy Sagan 
- Arkadiusz Bazak 
- Karol Podgórski 
- Ambroży Klimczak 
- Marian Szczerski 
- Maciej Nowakowski 
- Wojciech Krupiński 
- Gustaw Kron 
- Małgorzata Darecka 
- Halina Zaczek 
- Krystyna Królówna 
- Nina Skołuba-Szmidt 

Scenografia 
ANDRZEJ STOPKA 

.__ _______________________ r 
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_) 
Spektakl prowadzi 

BARBARA SUŁKOWSKA 

Kontrola tekstu 
MARIA CENCORA 

Kierownik techniczny 
MIKOŁAJ · GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scenotechnicznej 
ROMAN FENIUK 

Ki e rownicy pracowni 
Elektro-akustycznej 
KRZYSZTOF Ł UBA 

Krawieckiej damskiej 
BRONISŁAWA KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 
TADEUSZ STANKIEWICZ 

• 
Zespół perukarni 

KAZIMIERA FOSZCZYŃSKA 
MARIA JAWORSKA 

ELŻBIETA ŻEGLICKA 

* 
Operator światła 

EUGENIUSZ WIECHEĆ 

Brygadier sceny 
WŁODZIMIERZ KOPACZ 

Przy oalarni na I piętrze czynny w przerwach ba r 
'"wo W,, ''°""'w"y „.,., "w~m>ę „SC.co m•cy". (" 
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LEON SCHILLER 

* * * 
We mnie jest duch narodu, - jest ta górna władza, 
o której skaldów bard siwy powiada ... 
duch, co się odmładza, 
co się budzi, co szuka swych dróg, swoich wierzeń, 
szuka bytu i prawdy szuka i sprzymierzeń 
z owymi duchy, co są wielkie, niebosiężne, 
co są mocne nad moce światów, a potężne 
jak legendarne króle - . jak mocarze! 
Ja się ich wskrzesić zrywam, tak ja się odważę 
wskrzesić słowiański świat, arcypogański, 

świat zaginiony. 

Tymi słowami wypowiedzianymi przez jedną z jego tragi
cznych postaci Wyspiański niejako określa istotę swojej twór
czości. Jego sztuka jest nowym zjawiskiem na widnokręgu ży
cia narodowego, nowym momentem w narodowej metampsy
chozie, nowym wcieleniem Króla Ducha narodu. 

W dziełach Wyspiańskiego ten nieśmiertelny Feniks, który 
zapisuje dzieje narodu piorunami na zawrotnych wyżynach, 
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budzi się, domaga swoich praw, szuka nowych dróg, nowych 
sprzymierzeńców. Wyspiański, czciciel Siły i piewca Radości, 
budując swój Wolny Teatr, zwraca się po osnowę widowisk do 
tych epok, w których Siła zespolona z Radością królowała 

w sercach ludzkich. ( ... ) 

Marząc o przedhistorycznej Polsce kłaniającej się bogom 
Słońca, Wyspiański zawędrował do ojczyzny Homera i Aischy
lcsa, tam błąkał się pośród zwiędłych laurów i ruin, wskrze
szając z mogił orszak bohaterów-olbrzymów. Powołuje do no
wego życia te dwa światy, nad którymi dusza jego unosi się 
jak nad bezimiennym chaosem, wyczarowując potęgą miłości 
kształty, bo tylko miłość zdolna jest tworzyć. Wiąże życie tych 
dwóch światów wspólną ideą, tak że Achilles lub Hektor na 
jego scenie, podniesieni do godności symbolów, stają w jed
nym szeregu z bohaterami narodowych tragedii i ballad, wal
cząc o tę samą sprawę. Odczytując tajemny sens legend obu 
tych światów, sens, który każdy twór wyobraźni ludowej kryje 
w swej pierwotnej formie, wiąże je logiką, samodzielnie wy
wiedzioną z późniejszych bohaterskich okresów, i tak zespala 
dwa gatunki tworzywa, że mogą mu posłużyć za fundament 
Przewodniej Idei Historycznej. 
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Ten pierwszy cykl, obejmujący dramaty osnute na polskich 
mitach i legendach: Legenda, Bolesław Śmialy, Skałka, wraz 
z tak zwanymi dramatami greckimi: Achilleis, Potvrót Odysa, 
Protesilas i Laodamia, Meleager, ten pierwszy cykl opiewający 
dawną wielkość, zamknięty proroczym dramatem pod tytułem 
Akropolis, łączy nicią historycznego wątku z cyklem drugim, 
na który składają się dramaty poświęcone historii powstań 
i męczeństwa polskiego narodu: Noc listopadowa, Warszawian
ka, Lelewel, Legion, a także inscenizacja Mickiewiczowskich 
Dziadów. Drugi cykl, fantazja oparta na wydarzeniach powsta
nia listopadowego (1830-1831) i jego historycznych konsek
wencji, to rapsodia, owiana szumem skrzydeł ostatnich napo
leońskich orłów, odlatujących z wichrem jesiennym znad «Zie
mi mogił i krzyżów» . 

Ten cykl «romantyczny» wraz z trzecim i ostatnim, złożo
nym z dramatów, których .fabuła zaczerpnięta jest z życia 

Wyspiańskiego: Wyzwolenie, Klątwa i Sędziowie - spełnia 

w repertuarze Teatru Wojującego najdonioślejszą funkcję: uka
zuje «Światu i duchowi wieku postać ich i piętno » . 

Tak więc teatr Wyspiańskiego zawiera w swoich ramach 
historię, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, dzieje 
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ludzkiej siły w jesiennej porze dojrzałości i zimowy sen o no
wym rozkwicie wiosny, o odrodzeniu. 

Wraz z treścią widowisk zmienia się ich forma. Antyczne, 
przedhistoryczne tematy wymagają krajobrazu i architektury 
zharmonizowanych ze swoim patosem. N a tle tej scenerii 
przesuwają się postacie nadludzi, imponujące maską i gestem, 
jak gdyby wykute młotem w kuźni Hefajstosa, dopełniające 
chlubnych czynów pod osłoną tarcz bogów zrodzonych ze słoń
ca, ziemi i wody. 

Tematy historyczne i współczesne, dla których historia jest 
pomostem łączącym je z antykiem, wymagają innej oprawy. 
Aby krajobraz ilustrował stan duszy bohaterów, trzeba go 
skomponować w posępnych barwach, architektura nie może 
już tchnąć radosną siłą, jaka promieniuje z ciszy ruin, a cała 
sceneria przedhistorycznych dramatów, zarysowana w gigan
tycznych proporcjach, stosuje się do teatralnego „sztafażu" 

stworzonego na miarę Eurypidesa raczej niż Aischylosa, zalud
nia się postaciami, w których piersi radość wygasła, których 
ręce spętane są przez Siłę Wyższą, oraz z widm, urodzonych 
z ich udręczonej wyobraźni w gorączkowych snach. ( ... ) 

Leon Schiller 
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MIECZYSŁAW BRAHMER 

WSPOMNIENIE O SZKOLNYM «POWROCIE ODYSA» 

Nie doceniamy na ogół tej głębokiej zmiany, jaką przyniosło 
oderwanie się kultury współczesnej od antyku, który przez 
wieki, od wczesnych lat szkolnych, kształtował myśl, a zwłasz
cza wyobraźnię całych generacji. Sztubakowi w gimnazjalnym 
mundurku bliżsi byli Achilles i Hektor od Krakusa czy Piasta, 
Tetyda i Helena niepokoiły go bardziej niż Wanda. W żargonie 
uczniów schodziło się na przerwach do Hadesu, wymijało czuj
ność Cerbera, odnajdywało Hefajstosa w kulejącym nauczy
cielu, a rysy gromowładnego Zeusa - nie bez skłonności do 
groteski - dostrzegało się w nasrożonym obliczu dyrektora. 

Lecz, oczywiście, nie kończyło się tu na młodzieńczych 
igraszkach. Przejmowany z pokolenia na pokolenie język meta
for i aluzji stawał się następnie obiegową, przenośną, w swej 
obrazowości skrótową formą wypowiedzi, przyjętą w szerokim 
kręgu wychowanków szkoły ówczesnej. W naszych oczach dłu
ga epoka tej zażyłości ze światem starożytnym przeszła bezpo
wrotnie do historii. I mimo licznych wydań Mitf!logii Paran
dowskiego dla adeptów humanistyki w uniwersyteckiej sali 
ćwiczeń obco brzmi dziś imię Dydony, a młodzi znawcy wszel
kich odmian automobilowych wyraźnie w pięcie mają - piętę 
Achillesa. 

Te pobieżne refleksje wiążą się ze wspomnieniem drobnego 
epizodu z mojego życia szkolnego. 

Powrót Odysa, którego wystawienie omawiał z autorem 
Adam Grzymała-Siedlecki jeszcze w roku wydania dramatu 
(1907), pojawił się na scenie krakowskiej dopiero w dziesięć lat 
później, 24 listopada 1917, za dyrekcji tegoż znakomitego pisa
rza (por. St. Wyspiański, Dzieła zebrane, IX 332). O rok jednak 
wcześniej pokusili się o wystawienie Odysa uczniowie krakow
skiego gimnazjum III, noszącego imię Jana Sobieskiego, wśród 
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których zainteresowanie teatrem było bardzo żywe i nie po raz 
pierwszy dochodziło do głosu. Mimo toczącej się wojny, która 
raz po raz wyrywała kogoś z ławy szkolnej do szeregów, 
12 listopada 1916 urządzono «Wieczór dramatu Wyspiańskiego». 
Obok dwu odsłon Powrotu Odysa zaaplikowano wyrozumiałym 
słuchaczom pięć aktów Lelewela. 

Przyjęto życzliwie tę próbę sił, która poziomem swym na 
życzliwość taką zasłużyła - o ile oceniać ją można z dystansu 
pół wieku i po (trudnym) odliczeniu nadwyżki młodocianych 
entuzjazmów. Dziś jeszcze żarliwe słowa Lelewela, któremu 
w roli Adama Czartoryskiego przeciwstawiać się mi przyszło, 
brzmią dla mnie głosem Jana Gwiazdomorskiego, chluby pol
skich cywilistów. Wybór dramatu «osnutego na tle wypadków 
sierpniowych w Warszawie 1831 roku » był zresztą w znacznym 
stopniu wynikiem ważnej dla wykonawców okoliczności, że 

poza księżną Sapieżyną - którą dość łatwo powiodło się zgubić 

za kulisami - oparty jest on wyłącznie na rolach męskich, 
a w owym czasie pozyskanie współpracy koleżanek z gimnaz
jum żeńskiego (na co by chętnie przystały) nie było w ogóle do 
pomyślenia. Nie odbiegliśmy bowiem pod tym względem od 
tradycji dawnego teatru w kolegiach zakonnych, skazani na 
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zabiegi godne pierwocin księdza Bohomolca. Tu mimochodem 
zauważyć można, że upodobanie zespołów szkolnych do Kor
diana w niemałej mierze, chociaż z pewnością nie wyłącznie, 
z tego samego płynęło wówczas źródła (sprawą główną bywał 
zazwyczaj spisek koronacyjny, poprzedzony wstępnym dialo
giem bohatera z Grzegorzem i sceną na Mont-Blanc). Niekiedy, 
jak w średniowiecznym teatrze, dla roli kobiecej znajdowano 
chłopięcego wykonawcę, który nie śmieszył i nie budził obaw, 
ŻE: stanie się przyczyną niezamierzonej wesołości. Było to jed
nak rozwiązanie przymusowe, którego staraliśmy się uniknąć, 
nie tylko na skutek krytycznych uwag dostojnego («radca 
szkolny! ») polonisty, pouczającego nas z katedry, że kobieta ma 
odmienną budowę ciała - o czym zresztą wiedzieliśmy już coś 
niecoś z zajęć nadobowiązkowych. 

Tak więc i Powrót Odysa skrócony został do dwu odsłon, 

przy czym wyrzec się przyszło Penelopy i jej służebnych . 

Zniknąć musiała niestety kulminacyjna scena aktu drugiego, 
a zwrócone do zalotników słowa obleganej małżonki znalazły 
się w ustach Telemakc, ze zmianą tylko gramatycznej osoby: 

... Matka ma do rana 
daje wam czas. Kto przygnie łuk siłą, 
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założy bełt i grotem pierscienie przerzuci, 
ten mąż jej. Czekać nie chce, czyli Odys wróci ... 

Akt trzeci - chyba bez szkody dla jego dramatycznej ekspre
sji - zacieśniono do monologu Odysa. 

Jako Odys wystąpił Władysław Krasnowiecki - jedyny 
z całego zespołu szkolnych amatorów, który miał już nie roz
stawać się ze sceną. Była to pierwsza jego znaczna rola. Głos 
ściganego klątwą wędrowca, tak różny od głosu przemyślnego 
doradcy najeźdźców spod Troi, przenikał potem długo w nasze 
uszy poprzez rytm Homerowych heksametrów: 

Bodajem nigdy z domu nie był chodził. 
Bodajem lepiej sczezł tu - w zapomnieniu! -
sam czysty - na tej piędzi ziemi - w mym sumieniu; 
W Helladzie moją śpiewają dziś sławę. (. .. ) 
Duszę przeklętą mam - ręce są krwawe ... 

Klasyczny fronton grecki i kostiumy wypożyczył Teatr 
im. Słowackiego, a pogrom zalotników wyróżnił się sportową 

sprawnością, nie przynoszącą ujmy sali gimnastycznej, gdzie 
odbyło się przedstawienie, które by - wedle przyjętej dziś 

terminologii - ubiegać się mogło o zaszczytną nazwę częścio
wej choćby «prapremiery». 
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HENRYK VOGLER 

«POWRÓT ODYSA» W 1969 ROKU 

Powrót Odysa wydany drukiem w 1907 r., na kilka mie
sięcy przed zgonem Wyspiańskiego, jest jednym z jego ostat
nich utworów dramatycznych. Można więc - choćby z tego 
powodu - wywodzić, że jest on tym samym jednym z najdoj
rzalszych myślowo utworów, nad którym krąży już pobudza
jący do refleksji ostatecznych cień śmierci. 

Ale nie tylko z tej przyczyny Powrót Odysa budzi właśnie 
teraz nasze szczególne zaciekawienie. Dość niespodziewanie 
odnajdujemy w tym dramacie zespół doświadczeń i poglądów, 
które uderzają dziś niezwykłą aktualnością i zdają się potrącać 
o istotne wątki współczesnej problematyki ideowej i moralnej. 

Powrót Odysa należy do tych dzieł Wyspiańskiego, które 
podejmują motywy antyczne, sięgając w ten sposób w bardzo 
odległą przeszłość . Ale, jak wiadomo, w wyobraźni autora 
Achilleis każdy temat dźwięczy swojską nutą i natychmiast 
po dotknięciu go rezonuje rodzimymi skojarzeniami. I podobnie 
jak duński Elsynor nie jest u Wyspiańskiego niczym innym 
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tylko Wawelem, tak i dworzyszcze odysowe to, po prostu, sło
wiański gród. Wyspiański zmaga się nieustannie ze współcze
snymi zagadnieruiami bytu narodowego, z tragedią utraconej 
niepodległości i możliwościami jej odzyskania. Dziś są to już, 

wydawałoby się, problemy historyczne. A jednak spoza tego 
potrójnego kostiumu: homerowej Grecji, staropolskiej kultury 
i galicyjskiej rzeczywistości z przełomu XIX i XX wieku -
wyziera nagle zarys zupełnie nowoczesnej myśli. 

Nowoczesność ujęcia objawia się już w stosunku do antycz
nego mitu i homeryckiego pierwowzoru. Jak wiadomo (pod
kreślali to wielokrotnie badacze) rzeczywistość homerycka, 
a w danym wypadku historia Odyseusza i jego perypetii, 
jest - mimo całej plastyiki opisu, a może właśnie wskutek 
tego - jak gdyby jednowymiarowa, fizyczna tylko i zmysłowa, 
J?ierwotnie radosna i pierwotnie, można rzec, optymistyczna. 
Swiat Homera, mimo wszelkich wrzaw wojennych, kłótni i za
bójstw - jest łagodny, harmonijny, klasycznie zamknięty. 
Erich Auerbach w pierwszym rozdziale Mimesis pod tyt. Blizna 
Odyseusza pisze: «Radość, którą budzi egzystencja zmysłowa, 
jest dla nich (scil. dla poematów Homera) wszystkim; a uprzy
tomnienie tej radości jest ich najwyższym dążeniem. Pośród 
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namiętności i walk, przygód i niebezpieczeństw, ukazują nam 
one uczty i łowy, pałace i chaty pasterzy, zawody rycerskie 
i pranie bielizny - po to, abyśmy mogli obserwować ich boha
terów na tle prowadzonego przez nich trybu życia, i po to, 
abyśmy w tej obserwacji mogli radować się tym, jak używają 
oni swego pełnego uroku żywota„. W owym «rzeczywistym », 
istniejącym dla siebie samego świecie, w którego urok zosta
jemy wciągnięci, nie ma nic innego poza owym światem; poe
maty Homera nic nie ukrywają, nie wynikają z nich żadne 
nauki i nie jest w nich utajony jakikolwiek podwójny sens. » 

Otóż ową zamkniętą konstrukcję rozbija Wyspiański wpro
wadzając bohatera - aby użyć modnego dziś pojęcia - zde
zintegrowanego, pełnego wewnętrznych powikłań i kompli
kacji, który - choć to może brzmieć dość ryzykownie - ma 
sporo powinowactwa ze współczesnymi «gniewnymi» buntow
nikami. I nie jest przypadkiem, że powrót do domu rodzinnego, 
który u Homera z a m y k a cykl przygód Odysa, przynosząc 
mu po latach nareszcie spokój, szczęście, spełnienie - u Wy
spiańskiego otwiera dopiero właściwą sprawę. Dom był 

jeszcze w XIX-wiecznej dramaturgii mieszczańskiej symbolem 
ładu wzgl. nienaruszalności norm moralnych i obyczajowych. 

34 

Ale w utworach wielu najnowszych twórców pojęcie to ujaw
nia swoją wielowarstwowość, posiada także inne, bardziej prze
wrotne znaczenia. Odyseuszowy «powrót do domu» jest również 
u Wyspiańskiego p o c z ą t k i em nowego łańcucha zbrodni 
i win, które się tam właśnie inicjują. 

Gdyż problematyka zbrodni, winy, a ponadto - i przede 
wszystkim - odpowiedzialności za nie, to dalsze elementy 
Powrotu Odysa dla nas dzisiaj, w drugiej połowie XX wieku, 
szczególnie interesujące. Aby to należycie zrozumieć trzeba 
sobie na wstępie zdać jasno sprawę kim właściwie jest Odys 
Wyspiańskiego. To człowiek brutalny i bezwzględny, który -
jak mówi o nim Antinoos - «srom w domy nosił i deptal świę
tości cudze - nie uszanował nigdy nic w człowieku, jedynie 
korzyść swoją bral», który jest głównym sprawcą przeraża
jącej rzezi Trojan («kolan mych się chwyta jakaś prośba okrut
na, straszliwa, niezbyta: nie zabijaj mych dzieci, nie morduj 
mych dzieci!»), który powraca do Ithaki, aby zniszczyć swój 
dom («Ze dwora zgliszcz jeno zostanie ... spalę dwór»). U źródła 
tego wszystkiego leży ż ą d z a w ł a d z y i p o si a d a n i a. 
Już w młodości targnął się był na życie własnego ojca i wygnał 
go «chciwy wladzy - pierwszeństwa chciwy i sytości » - jak 
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sam wyznaje w akcie I. Ten czyn pociągnął za sobą pasmo 
krwawych przestępstw i także powrót do domu naznaczony 
zostaje na samym początku nową zbrodnią: zabójstwem 
Pastucha. 

Taka kreacja bohatera nie jest, naturalnie, czymś nowym 
w dramaturgii światowej. Ale właściwie dopiero w nowoczesnej 
literaturze pojawiła się w podobnych rozmiarach (co właśnie 

antycypuje Wyspiański) świadomość winy jako funkcji 
d z i a ł a n i a. Działalność człowieka żyjącego w społeczności 

rodzi w jakimś sensie krzywdę, leży ona niejako w materii 
społecznego świata, jako jeden ze składników rozwoju i historii, 
które we frazeologii Wyspiańskiego określane są jeszcze po
przez pojęcia Boga («Znam dzieła Boże! Widziałem• okrąg ten -
jak ludzie żyją, i wiem, że krzywdą można żyć; - jak tuczą się 
i tyją w blogoslawiefistwie Boga - co przeklina tem, że 
pomoże w złem! » - mówi Odys w rozmowie z Telemakiem). 
Wyspiański, w którego całej twórczości główne c?"edo narodowe 
i ideowe stanowił Czy n, jakkolwiek mało konkretna byłaby 
jego treść (przypomnijmy chociażby Wyzwolenie i przeciwsta-

. wienie się w nim, z te j pozycji, Poezji) - teraz, pod koniec 
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życia , zaczyna sobie, jak gdyby zdawać spraw~ z etyczn j 
ar;ibiwalenc ji tego czynu. 

I oto wraz z tym pojawia się pojęcie od po wiedz i a 1-
n o ś c i. Sprawa odpowiedzialności za swo je czyny, za swoją 
działa l ność sta je się w ch wili obecnej \\'ażnym fak torem nie 
tylko moralnym, ale i politycznym, także, oczyw iście, w na
szym kraju i w naszych warunkach. Temat ów drąży ni spo
kojnie wiele najwybitniejszych dzieł współczesnej literatury. 
Z zadziwiaj ącą jak na swó j czas ostrością i zdecydowaniem 
stawia ten problem Wyspiański, i spośród intcrprctatoróv„· 
Powrotu Odysa racj ę ma chyba prof. J. Z. J akubowski, który 
sens dramatu widzi właśnie w zagadnieniu odpowiedzialnośc.:i 

człowieka za zło, którego jest sprawcą, cytując jako dowód 
choćby sławne wiersze aktu III-go: 

Idziesz przez świat i śu•iatu dajesz kształt przez twoje 

czyny: 

Spójrz w świat, we świata ksztalt, a vjrzysz twoje winy . 

Śpiew syren głosi ujętą w lapidarny aforyzm - zaznaczoną 

j u ż poprzednio - t ezę: Człowiek kształtuje historiq świata 

poprzez konkretną działalność. Ale kształtowana w ten sposób 
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historia pozwala dostrzec w wyniku takiej działalności jej 
błędy, a nawet zbrodnie. 

Uświadomienie sobie tych faktów jest już wejściem na drogę 
wyzwolenia. Zaś gotowość· poniesienia odpowiedzialności za 
swoje błędy i winy, to jedna z najważniejszych chyba miar 
wartości człowieka, a tym samym także każdego działacza. 

W tym sensie Powrót Odysa okazuje się bardzo bliski proble
matyce naszych dni. 

Poddana w wątpliwość przez Wyspiańskiego mitologia 
Czynu oznacza ważny etap w formowaniu się jego poglądów. 
Po raz pierwszy bodaj w swej twórczości zdaje się tu Wyspiań
ski na miejsce absoh1tnego, abstrakcyjnego Czynu podstawiać 
w hierarchii wartości - myśl. «Myśl śmigla twój oręż i bronie» 
wołają w dramacie do Odysa syreny na zakończenie tekstu 
rozpoczętego cytowanym uprzednio dwuwierszem. Być moż~, 
jest to zapowiedź dyskusji z neoromantyzmem i z tak typo
wym dlań, częstym w polskich dziejach ubóstwieniem czynu 
niekontrolowanego należycie rozwagą. Byłoby to dalsze świ'.l

dectwo prekursorstwa Powrotu Odysa, jako zapowiedź racjo
nalistycznego interpretowania polskiego losu narodowego. 
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Oczywiście, ograniczenia zrozumiałe u twórcy tak bardzo 
zrośniętego ze swoim czasem i środowiskiem - nie pozwoliły 
Wyspiańskiemu na wyciągnięcie z tego stanowiska dalszych 
konsekwencji myślowych. Uwikłany w bluszczowate zawiłości 
młodopolszczyzny, nękany w okresie pisania Uramatu straszli
wą, nieuleczalną chorobą - Wyspiański nie widzi wyjścia 

z dylematu, a raczej widzi wyjście: tragiczne. Odys, pełen prze
raźliwie jasnej świadomości swej winy i dręczącego poczucia 
odpowiedzialności za tę winę, które go ściga przez wszystkie 
lądy i morza, i które analizuje nieustannie z godną nowoczesne
go bohatera samowiedzą - nie ma w końcu innego wyboru jak 
śmierć. Tylko to bowiem oznacza zapewne finalne pojawienie 
się łodzi umarłych z postacią Hermesa i rzucenie się Odysa 
w morze z okrzykiem: «Wybawienie! » Ten gest samozniszczenia 
nie może nam dziś wystarczyć jak próba zadośćuczynienia za 
zbrodnie. Ale samo tak rygorystyczne moralnie postawienie 
zagadnienia odpowiedzialności - wystarczy, aby uczynić Po
wrót Odysa aktualnym w 1969 r. 

Ilenryk Vogler 
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Teatr polski istnieje, istnieje w tym samym najwyższym 
znaczeniu, co teatr grecki. I by(· może, jeżeli o d u cha cho
dzi, jest on jedynym godnym odpowiednikiem tego teatru. 
Udowadniać tego właściwie nie potrzeba, wystarczyć powinno 
wymienienie: Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Fredro, Nor
wid, Krasiński. To jest nasz prawdziwy teatr narodowy. ( ... ) 

Stanisław Brzozowski 
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