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MIT O ODYSEUSZU 

Odyseusz (Ody15seus, łac. Ul')ISses, Ulyxes) mit. syn Laer

tesa i A'njji\k lei, król \ta•'<i, gló.w ny bohater Odysei Home
ra, który ncir)Wa go pDj kil ometes (przeb iegły . p rzem y~ \ny, 

\)elen fointeli). 

Odyseusz wyruszył n.a WQjnę trojań»1ką, z.os.taWi10 ,jąc to
nę Penelbpę i syn•a Telemacha, który był wówczas niemow
lęciem. Pod Troją na naradach wodzów Odyseusz wyróż

fll ial S1ię wym01wq, a w wyprawach odwagą i sprytem, toteż 

pD śmierci Achillesa Grecy jemu przyzi111ali z:broję bohatera, 

po mijając Ajasa, syna Telamona. Pnzyczynil się ta1kżc do 

z:lobyc:a Tru'i, gdyż za jego radą Grecy zastosowali fo rtel 

z ukryciem żohn1i e r.zy w drewn<ianym kontiu . PrzygDdy Ody

seusza w cza sie powrotu Sipod Troi stano.wią temat Ody

s ei. Prze~\ado.wc•ny przez Posejdona przeiył w.iele niebez

pieaz.nych przygód, w któr)'oh s~r·a.oi l wszystk ich towarzyszy. 

Najpierw tra.fiil do kmru Cykl01pQw, gd zlie Polifem pożarł 

k•ilku jeg.o towarzyszy, następnie przybył do kirOfa wiabrów, 

Eola, który podar01Wał mu z:amknięte w wonkiu wszysbkie nie

pomyśl1ne wiabry. Le k!k'omyśl1ni t01Wanzysze ro.z;wiązali .worek i 

w:a.try mpęd·ziiły akiręty z po.wro·tem do Eol·a. Odyseusz do

tarł takile do kraiju Lesbryg onÓiW, był na wyspie czarodz.iej

ki Kirke, ominął sz:częś\1iwie Syreny, Scyllę i Chaoryhdę . Po 

wielu innych przygodach brafil wreszcie no wySJpę Feaków, 

których król Alkii•noo:;, rozik•CJIZ.ał go odwi eźć na \t alkę . N•ie

poz:nany przybył do domu, g:łizie uoz;to.wali but~ i zalotn•icy 
ubiegający s i ę o rękę owdowi ałej, jak sądrili, Penelopy. 

Odyseusz przy pomocy syna i dwóch wiennych pasterzy wy

mordciwał za 1 o.~n i kćw, a po bi•6wie dol s· i ę poz:nać Penelo 

pie. Odtąd rządził s zc.zęśl i.wie Itaką. Wg póź:n.iej Sizych epi

ków S'fm Odyseu<sza <i Kk ke, Teleg onas, 11o sl'ał wysiany przez 

matkę na po9zu\«i0wan1:e ojca. Burza przyipędZ'iła go na Ita 
kę; schwyta1ny przez Ody~eusza i Telemacha w chwili, gdy 

grob:ł wieś ni a•ków pragnąc zdobyć pożywienie, zobił swe
go nieroz.pornanego ojca. 

Wg Małej encyklopedii świata antycznego 

PWN Warszawa 1962 s. 121 

lade'..lsz Nowak 

PSALM O POWROCIE 

I wróci Odys wróci do Itaki 

od żywej kości dech mieczem odetnie 

policzy owce i na niebie ptaki 

siądzie i morze zamiast niego westchnie 

A po tym morzu czerwonym jak wino 

ślepca spod Troi wiodą białe żagle 

Zmarli aż do 1nas z jego pieśni płyną 

podobni do mnie i do ciebie nagle 

Od zmarłych dzieli nas zwierciadło tarczy 

Stojąc przed tarczą rozczesują włosy 

kobiety nasze Obok nich pies warczy 

na hełm z którego wyciągamy losy 

Kobiety nasze To im zwiastowano 

syna w kapliczce 1obok każdej drogi 

Odchodzą 'chłopcy z karabinem rano 

całując slracom poranione nogi 

I wróci Odys wróci do Itaki 

spod jego dło.ni szare drzewko tryśnie 

O tym nam mówią na niebiosach znaki 

i w zżółkłe księgi spadające liście 



Wilam Horzyca 

ODYSA POWRÓT DO OJCZYZNY 

Jes.Uk wśród dizie·ł Wy51pi.ańsikieg'o jedno, które dLisioj na 

szczególlną może wsł.uguje uwagę. To Po •Wrót Od Y s a, 

órN drama1t o męi:iu, co „sam błqd.zi wędtr01Wiec, w ogromnym 

m<:;tris!k~m 1p1r.reS!tivJor.Z1u" 'i ina iprÓŻ!no „dhce do oJczymy" <i wo

ła ojczyimy: nie zlj~i·a siię l01:ia jego stęsikini•onym u lllmęoto
nym OiaLolm. 

. po .wrót Odys a! POIMrÓlt do wymar.rone<j, wy;tęskoio

nej l·tOlki ! Kitóż z tylu dziś ŻY'jącyoh nie przebył tej samej 

wędrówki przez groŹlne morza tułacz.ąj epopei, k·tóż nie 

przepłyiwa.ł sto i tY'siąc razy pomiędzy Scyllą i OhCl'ryhdą, 

po:l czenwony.m, z;wier.zęcyrm Olkiem pO'i'ifeim0twego monstrum, 

komuż n'ie przy~W'ieoato wi·dmo dalekiej, j·a1kże dalekiiej oj

ozymy - Itaki? Odyis - to hero:; na.szych doni. Bo tei cała 

6u1r'opa od l::i1t situ z góirą je1:;,t ło:lzią o::lylsową, na próżno 

d1!i'e1bem 1SN1ym 1sziulki0Jjącą lt•ak.i. I 1Woszy,sc'{'Śmy d1Lkś O,dyis'ami, 

kia1bdy Z Tl'aS 1przeoh'dd21i/ ek.stiazy •i tragedie po,Wr,OltU; dJ•a

tego też jest aoś wienczego w tym dramacie WyiSlpiań sikie 

go o Qdyi>ie, iktóreigo iwyirziuaiło moinze na ibnze.g1i 1u;pira.gnio

nej .ojczy.zmy pio to 1tytl•k!o, 'by mÓlgł doŚ/Mi{1,d::.zyć, - iż pmw.dzi

w::i boleść .i p1na1w:lzii<w.a męlka oze1k-a go de>p iero tu, ina :zie

mi ~l1:Fdkiej, da1jącej wędroiwwwi 1n\ie aiSlzę •ukoj.enia, 'O.le bo

leść śimielrci. 

Je~H ta.k się sita/o 1i sbać musi ało, że •ka,ż;dy kirOlk, uczy

n-iony przez Ody<s-a na ojczystej ziem.i był k.rOl!<iem ku za

pr.w,:>0szczeJn iu i śmierci , to nie riemia p0<nlosi tego winę, 

Zliemli•a, ja,k ·koż:do mabkla, jest cienpl1i,wa i ipOlk.Olrnie 1kta:dziie 

się u nóg depcących ją. Niie jest zdolna niko.go r.ozcmno

wać, nie pobi1ofi ~eż zdir'a1dzić niikiogo. Zdnadę, ból, denpie

ni!e, śm<ierć n ki.są tytkio serca l ·ud.~k!ie, 1tyJ.ko i 1Wy~ąOZ1nie one; 

to nie 1WYŚnii::iin::i J.t·::i:k.a sprzenieiwiertzyłu 1Się Odys.oiwi, to 1C1n 

sprrnn-ieiwierzył się ziemi, mordując i kładąc trupem ra to, 

że sa1m mli a1 ł du·;;zą pe~ną IZ\O'ści i •,:i'oms.ty. To on, Odys, 1piel

grzym, przy!błęda, uoz)'lnił lta1kę k.f1W!a!WY'm 1p()lem, ms/a1nym 

trupami gachów - to on -pmzem ienił ją w ~ieikto. łli-emia, 

jdk mabka, ni.czym tu nie za,w'iniła: cierpl ~wa i potulna. Za 

n:llsize gr.zieohy inie 'MO'l•no złor.z:eozyć ziiemti. 

A my, jak Qdy.s, z.łoinzeczymy ziemi. Wciąż się wydlClje 

p:elgrzym0twi po W)Slzech morzach, że tam, w ojczyź,nie, p.od 

iego nieobeoność ktoś popelnił id radę, k.tioś sipl •ugawił 

Ś'Mięlość tułaciego marzernia. Nie on wimen izbrodni; go

chy winne. świo.t jest piekłem! Zopomi•na tyl•ko syin laer

te<Jowy, że dlatego piekłem stał się ś.wi·at, iż n'ik.t iinny, a on 

s:im, Odys, rozmiło.wa1ny w Śrl'ie o Itace, prz·1miósł we wła.s

nym serou iskrę piekielnego za.rzewia. A wysta1nozyła ona, 

by od tego serca, rozpa.\oinego og1niem sm•t.ańSlkim, za1paliło 

Slię oałe niebo n-ad lba1ką, i by spłonęło 1WS1Zystko, oo srało 

na beZ/'MPn.nej ziemi: domy, dirzewa, lasy. 

TOlk, j e~li na tej .ziemi zapłoną ł płomień, palący że.rem 

piekielnym, to ogień ten rozpalił się od odysoiweg•o seraa . 

Na próż.no chci ałby on winę za to 1zrz;uoić na 90,chÓIW 

Penel01py, których p01m01rd.ował bez l1i~ośoi. TiO ,on, ty.~ko on 

temu wi1nien, mzem .bo1wiem, z boh,aterem, którego pO<Wrót 

za:p'oiw.iad::i lutnia Fem'iosa, wróci·/ jeszcze kto·ś i•nny: ów „rze

zanliec lłoga", bu nzy.ciel grodćrN, mc1rdero0> Hekuby, Polikse

ny, Rezo s.:i, zobó;:a tylu, tylu n ie>zczęsnych, któryc h los po

s.~awił na drodze od)'ls01Wych zcamieneń. I wówcz:as •bo, gdy 

mordując uwij•.:rł się iw.iród pbnącyoh d()mów Ilionu, w <Ser

ce jego z;apa;dł ÓIW sbronliwy i:iar, .który 'M:enc.Z'as w godzi

n.:e triumfu, wydol mu się niemal ogniem niebiań~kim, a w 

rzeczyw :osbośoi .był żia,rem 'Piekiel1nym, ża1rem IZ!brodn·i •i śmier

ci. A choci aż hs, okruunie go doiw iadczojąc, od01rł go z 

w:;.zysbk nego, co łupem •wziął w Troi i innych grodach, tego 

jed1na0k inie zdobi •mu w.brać 01ni w n•im ~rzygalsić : p ieikiel

nego og1n.i·::i, 1kitórym ,zibro:lnlie zapo1iiły .sero.e 0tdy.so;we na 

dale:<ioh IW)'lpra.waoh, og1rora, które mu, obranemu ,ze wszyst

kiego, jedyine z.Olstato, i k.tóre - o boleści! - "Mniósł swej 

ojozyź,nie w ddr.ze po długi.eh 1lataoeh tęsk.noty i rozłąki. 

Ni.e Zlie.:-: i :i zdrai:lzi~a Odysa; to on Z'dnadził ziemię 

i on zapoli! ·na n.iej poż:ar krwi 'i n.tenOM'iśai. 

A ,przecież k,ooh·a/ ten swój ·kiroj naJprawdę, a .przec i eż 

tęsikini ·ł Z'a niim n.i·eklam·01ni1e. MIPmo to pie11VW>zym jego azy

nem na i ·~aa:<iej ziemi był - mord. Lecz to nie Ody,, ÓIW 

„wo.IO!jący ojczyiLny", pobi ł ga.:hó.w-rodoków, ole kitoś ir')ny, 

prz:ed kim kie:lyś uciekł z domu ,ojoCJIWSikliego, a kitóry doj

rzał .w plielkliel•nym .ogn!iu pkmącej Tiroi: ów rolm1ant'y1k Z!bnod

ni, ktÓlremu wydało Slię, iż jed~ną s.iłą, z:d0<bną 1lcs.zitałto,woć 

obltoze ~w'i.CJlba, jes.t moc gnzeohu. To ów drugli Odys, .m •a!'lY 

n-am już z „Aohilleidy" zimnym i wszysUko n.iby bo no w;k,r:)Ś 

widzącym sipojnzeniem mierzący, mający - Z!dOJw::ibby się 

- z ·rzeczy s~roisi21nych n•a1jsb~asZlnii-ejszą: ddalrtą Z!e Mo'Slzy!Slbkkh 

msłon prowdę. T.o ów Ody;s, wiedzqcy, jalk<a je1St •fstQtn-a 



Odyseusz słuchający śpiewu syren 

I f)iekłam'Ona pro.wda wszechrzeczy, mający prawdziwy 

sma.k ·świata, umiejący bez lęku pCl<trzeć w oazy każdej 

rzeczywiJStości, nie usiłujący uczynić znośniejszą jej okrut

nej nagości. To człowiek, który wie, że ....szptko roziwi ać 

i rozpaść się może, że ws.zys.Hko może okC>nać się zlu<lq 

i niepmwdą, tylko to jedno nie sbraai n.igdy obowiqz.ujq

oej mocy: iż ś.wi at przez tbrod n1ię ks,z;baltuje s.ię twomzy. 

I dlatego tylko, że ta•k wi·erzy, burzy Odys Ilion ~ z:a.b-ija, 

z:ahija bez zmiłowania . 

D.wóch jest Odysów: jeden „spmgniony ojazyiz;ny", dru

gi - oprawca .i „rzezan.iec", wierzący niez:a.ahwia1nie, że 

tylko zbrodn.ia ma rze:.zywt.s tq moc k-.Ltalt01wa1ni•a świ·OJba. 

I oto, gdy pienwszy z Ody3Ów dobił do brzegów lta1ki, ra

zem ,z nim wyszedł no ląd i ów drugi. \Mierny, ·który z nich 

rozis.trzygat, gdy wojsko dobywały Troi. ~tóry jedina•k z tych 

dwóch rozstrzygać tera.z będzie, w ojczystej Itace - a.ho py

ta1n.ie. Jak mlldz i•elić Odys·a - „rzez;ańco" o,d Odys:a -

,;,:i.ielg.rzy:ma"? Gdzie wresrcie ów słu1p gra.niemy, u któ

rego kończy S•ię królestwo zbnodnli •a zC1iCzyna to drugie -

wyśni1o:ne króle.stwo „SiZJki01nych domów"? 

I oto in.cip~t tragoediio po,wrac'ojącego Odysa, nie ma 

bQW.iem pnzedz1iatu pa.między oby'dwa<ma jeg'O .01Sa.ba.mi, j·ok 

n.ie ma owego słupa groinioz;nego, który z.da<lny bybby ro.z

dzielić k<róiestwo zbrodni od 1imjiesl;wa miłości. Gdy serce 

odymwe pęka o,d nadmiaru, równocneś111ie ręk!a .jego, dłu

go w:pmwiona w mardQwa1niu wrogów, ch;wyta ,z:a kostur, 

by mbić fugę. ·Spoz.a ma>Ski istęsikln. i.oneg·o 1wyglądo tok 

często ma.s.kia zobó~cy, iż tej piemN's.zej niemal d·o.shrzec nie

pddobna. Zbr.odnia 1popelin rona za m0<r.tam1i, iobeon·a jest 

bo'Miem w ka1żdym okruchu, w każdej myśli, 1w kai!dym spoj

rzeni·u rzuconym ziem.i rodZii-nnej . StrQsz1 4wy widok: tęsk.nią

cy tbr.od21ień . Jakże i,naoz.ej jednak być może: ktlo .zdolny 

jest zabić Poli<i<•senę i ina łlllp 1wydać lli•on, ten rdolny bę

dzie i swej ojczyźnie pochodnią w oczy zaświecić. Tak mści 

się uma1rta, wykreśla.na •z licnby żywych Tro}a, choaia.ż bo

wiem w penzy>nę .romieni1ono .domy iHoń.siklie, iz:br.Qdnlia, któ

ra •teg.o d.ok'a.n·ała, żyje, oo .ś'Miat, IO/Ne 1sbmszil ~we ZiWieroiadlo 

ozlasu, ozylnli ją 1wiec.21nie obeany:m upiorem. 

„Spójnz w świat, no świa.ta kszi!Jałit, a ujnysz T.woją 

'M~nę", na końcu Odyjs.a.wi śip.i'e!WOlją Syireny. Spojnnat w oro

roid21iej.sikie •I ustno świ'a1ha, i 1uj1nzlal: iż •ojazy.ZJnę swą widz,iol 

tylko w ,;sennym iprzyipomien,iu", a•le ni.e mia.I jej „w praw-



ODYSEUSZ I KALIPSO 
Arnolda Bocklina 

d1Zie i sumieniu". Nie mioł jej, bo m1ec n·ie mógł. Tro.ja 

daJp;ba 111iabares v.idiit„ .. n1ie moiina b0M1iem tbeziki0tmi•e burzyć 

mia'sba •i mord01WaĆ .1.udy. Ale d01pieno tu, w Itace, piOmoł 

0.dys, iż bunząc lli'Oln, burzył siwą Itakę, bezczesiz;cząc Pria

ma, bezcześcił ojca s.wego Loeiriteisa, i d.apebntił tego właś

nie, pnzed azym •udiek.I był z ojczyzmy: zbrodniczego sweg.o 

pr.z:e!Zlnaazenia. Postawiony pomiędzy tamlych diwóch Ody

s&w, bnzeci, tmgiOZJny Odys s.zukiać musi śmienci w fal.ach 

marsklich, po.;z;nawszy wreszcie swe tragic.z:ne złudzenie, je

dyne ja•kie miał ów mąż bez złud: że ~ie ma zb~odini, któ

ra by n.ie godziła przede ws.zystki.m w jej sprn1wcę. 

Z książki: Wilam Horzyca - O dramacie. 
Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe. 

Warszawa 1959 s. 170-175 

Z .,POWROTU ODYSA" 

Idziesz przez świa.t i światu dajesz kształt przez twoje czyny. 
Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy. 
Kędyś ty posiał fałsz i fałszem zdobył slawę, 
tam najdziesz kłamstwa cześć i imię w czci plugawe. 
Kędyś ty żebrał czci i zyskał przebaczenie, 
tam znajdziesz gruz i rum, czcicieli twych zniszczenie. 



, 
OD REŻYSERA 

„. Szekspir kiepsko napisane sztuki, sztuki. któych legendy 

były wspaniale, poprawiał i pisał. i kształtował nareszcie tak, jak 

już miały pozostać . Nie bylo („.) nigdy tego wypadku. żeby Siekspir 

mia/ nap is ':IĆ j:i'dś dramat, którego nie znal z legendy czy noweli, 

lub nawet, i to najczęściej, wprost ze sc~ny, a więc dramat, którego 

leg2ndę sam dopiero miałby wymyśleć . . . 

Powyż,s.ro uwago Wyspiań~kiego o Szekspirze, jest ro

dziiiwi:ająco zgo::łrno z wta.s.ną jego twórczośaią dramaitycz

ną. Wszyst!<ie bo.wiem jego dramaty są „poprawia>11iem" i 

„k5ZJtut.tcw :rn rem" zdarzeń, legend, m ~~ów, wqitków histo

rfcz0nych. Mogły to być wypadki mu ws.półc'Zesne, za,n:.to

w:me z drobiazgowością nieledwie reponterską, jak to ma 

miejsce np. w przypadku We se I a. G1i01sem pO\'Nodem do 

nap'isC1111ia dramatu stawała się przeczylto1na przypodko;wa 

w gazecie notabka o zabójstwie na ,wsi huculskiej - geneZla 

powstania galicyjskiej tragedii S ę d ·z. ri ów. Pomy.sl A k ro

p o I is oiporl Wyspiańs.ki n-a wąllkach bibl ijrnych i Homerze, 

libretto Oi)ernw~ Da n ie I na Bliblii, Leg i o rn na wirndo

mościach czerpanych z listów Krarsińskiego, oraz rela1cjoch 

Smol iJ(Qwskiego i Kcajsiewiaza. N o c ~i st o p a do IN o, Le

l ewe I czy W a r sza w i ·a n 'ka od.wotują się do powsta

nia list01padow~go, aperuijąc au.tentycz;nymi postaci-ami i 

zdarzeniami, mmierwn.a Kronilka Dramatyczna miota być 

udr·amar'.yro.warniem przekazó.w Dlug.osza. Nar-Net o utiworze 

ta•k bad,z.'o me~obryczi:iym ja1k Wy ,z w o I e n i e pisd Grzy

maki-Sie.::J,\ecki: 

Przemysław Mqciewski ciytał był brulion aktu li Wy z w o Ie

n i a i stwierdza, że w tej prywatnej redakcji utworu zamiast Masek 

w nagłówkach dialogu widniały bądź imiona, bqdź nazwiska osób ze 

świata literacko-artystycznego. Były to niejako notatki jakichś rozmów, 

~oże chwyta :iych na gorq::o ... 

Wyspiański nie tworzył no.wych fikcji, lecz „popmwiał 

ksz:tał~01Wał" legendy, mity, historię, z:dorzen.ia auten,tycz

ne. Głó'Mny wys;iłek twónczy szedł więc w kierunku interpre

tacji tyoh zdarzeń, w k.ieru.nku nowej ich wizj•i, nowego uza

sadll'ien,ia. 

„Wa.'r.ne jest uświadomienie sobie faktu, że dta niego 

n°ie są to po prostu tematy, interesujące lub pociągające 

artystyc~nie, lecz widzi w nich kształty własnych przeżyć 

duchowych.„" pisał Stefan Srebrny w swym studium o 

P 'J w ro c i e O d y s a. 

Cały cykl swych dramatów op-arł Wys.piańS'k~ na mita

logicZlnych wąitkaoh greo~ich czy też na epoS>ie Homera. 

SZ1buka greaka, a w szczególności tragedi·a grecka, była 

jego ideałem, grecki allityk jego pasją. Lecz nrie jedyną. 

Wy~piańs;k· i urodziił się w Kraka.wie, wychował „u stóp 

Wawelu". Wysipi1ań9k1i jest chory na Po.lskę. Ws.zys.~ko, co 

robi, dotyczy Polski. Nawet irlJ!e.nprebując Ha m I et a, kon

flrirkt pomiędzy ojcem Hamleta - Duńczyk.iem a ojcem For

ty.n.brasa - Nonvvegiem - traiktuje jako konflikt dwóch są-

5>iadujących narodów. To jeS<t naprawdę już pol9ki Hamlet. 

„W Polsce zagadką H01mleta jest .to: oo jes;t w Polsce 

do myślenia (.„) Graj Hamleta, gdzi_ek•o~rwiek zechcesz w 

Polsce. Wszęd~ie twe słowa: krzywda, fałsz, krodZJież, srel

mootwo, będą szelmostwo, fałsz, krzywdę oZlnacZ"Oć ! I wo

tać zems.ty !...". 

Z Hamleta robi Wyspiański polsikiego bohatera, uw

spótoześnia go, ale też: i upatetyamia . Roibi go Kon.radem. 

I daje mu tra:gii cZlne szydersiłiwo. 

Kromenbując scenę odegrarNia n·:i dwo;nze Klaudiusza 

Z a, bój s t.w a G •O n z a g ów p'i·sze Wys p i·ańsłki: 

„„,I olo uras;ta1 sceno, i sala widzóow - teatrum do 

sol.i sądroiwej - gd:z;i·e S1Zbulkia, dramat, artyiam sądzi i takie 

bienze n.uty - że ja,k nl'.I wędę sumienia na wierzch wydo

byiwa„.". 

Scena urm;ta do sCl'l•i sądC1Wej, gdz;ie wymier1i0 się 

sprorwiecł!l'irwoość naro;d'o'Mi. Tedtir 1sit0ije IS'ię wielkim sejmem 

pań!i'\Wa, kitóre nrie istn•ieje, szibulca - na1j.wy.i{S1Zym tryb.una

/em m01r01l.ny1m i jYo!i,tyamyim. Jork bli!sikie to Wy ZiW o Ie n i u. 

Tak więc dramaty Wyspiaf)skiego są równocz;e:ime 

bardzo polskie; w uwagoch do Akropoli ,s pirsze: 

„ ... Noc w m·ieście głęb01ka; Skamander połys&a, 
wiśl01na ~wietląc rsię folą„.". 

Troja z:atem - to POll,sika ws.pólozesna WyIS,:iiiaństk<iemu. 

Akiaja dramCJJbu wzgryW,a s.ię w Tnaji - n:a Wa..welu, gdl!ie 

panuje król Priam, słuchający w nocy 'Z murów swego gro
du jak: 

Bi,ją zegary z różinych e,Jok 

na dalek'ioh kośaiołoich Krakowa. 

Dlatego nie można się dziwić, że w draimao!e Pr at es i1 

ł as i La od o m i a, na obraz oczek-ującej na zabi~ego 



pod Troją męża Laodamii - .nakłada n·am się podś1Miadomie 
obraz pohsikliej dziewczyiny, czekQJjq.cej ina „1S1Wego Jasień.ka" .„ 
I talk też jest ze wSiZy,sbkimi drO!mobcrmi an1tycmymi W'f'spiań-
skiego. 

Po wrót Odys a po:w.stał w czasie rekordowo 1króbkim. 

Czytajmy 'Zaip'islki Wyispi1ańsklieg'o: 
27 grudn1i•a 1904. Od,dOJję Ha m 01 e ,ta do dlnuiku oały 1ręko-

~is. 
29 grud111fi a. Aiszę a1kit 1-szy Po w rot u i zacz'f'niam 11-gi. 

30 grud>n'io. 1f'li.szę alkt 11-gi Po w 1r ot u i zaczynam Ili-ci. 
31 grudnia. FIH~ę część dr-ugą aktu Ili PIOtW rot u Ody s e

u sza. Piszę plon części penwszej Te Iem o k e i„. 
Po iw •r ót Odys o jes.t prowdoboidolbnie os.~a.tnlią częś 

cią brylogii, kitórą Wyslpiańs.kii z:amierz:ał napis ać, o obejmu

jącej Telema 1keję, FeakótW i Pt0tWrót Odysa. 

Na.zwę „Telema1kei" nadano czterem pier;wiszym księgom 
Odysei Homer01Wej, kiedy to Telemalk wędruje szu kając 

w;•a'dOJmości o ojcu. P,obyt Odysa u Feaków opitSuje Od Y-
5 ej a od końca kiS'ięgi V, tk,sięga XM ll:o jego odjazd i pr.zy

byoie do ojoz'f'steij l1to1l<i, klsięg1 następne przedstaiwioją akcję 
uwolnien i·a domu od Z:alobni.ków. Do napi.sarnlia jedna1k pel

nej trylog bi n<ie dosz:ło; si~o 111cmia o dyirekitlllrę tea1b11u krokow

skiego, przygobow(iwO!nie repertU'aru sp01Wod01Wały zarw-
cen•ie procy nad ddlszymi azęśai·am.i brylog0i1i. FloZ!ostał jz

d'f'n ie Powrót Odysa. 
iDram0tt ten jest nie ty:lko inJeirpretaoją v.iizj1i Homer::i, 

ale i jego dope~n·ieniem. Na Odysiie ciąży klątwa zesła~a 

\)rzez bogów j<iko klairo za beZJproi'Mne sięgnięcie po władzę 

- klqflwa, w my.91 krtórej z:otstać musi zabójcą wła1S1nego ojca. 

Lęk przed jej spe~nieniem zimusza Odysa do .p'orzuceni•a 

Itaki, udania się na WOljnę trojańską. Bewkuteazmie. Klątwa 
~a tkiwi w 1nim s·amym, jesit wbściwośoią jego psyohilki, Olna 

to n·a WD1j n1ie trajańsikliej poipycha go do szeregu morder
czych i okrutnych ozy.nów. Odys nrie zarbraoa jednak pra 

widłowej oceny s.wego postępowainio - wie. że za czyny te 
spotkać go musi kara. Mimo to w,r<ica do rodz in nej Itaki. 

„.„La t'f'm dymem z mej cha~y stęsklniainy się Z!Wlokłem"„, 

Wnaca Jako żebr01k, on, tryumfatlor spod Troj1i. Wraca bo

gatszy o świadomość, że no świecie od chwały do nędzy 

oota1teamej jest t~'lko jeden krok, oostaje w domu rod zii n

nym zalobn°i1ków Pen-.:ioipy. 

„.„Ztodizieje twego mienia - twego mienio zdzierce! 

·p iją, jedzą dQlbyteik - i zyskal1i semce 

małżonki - gdy jednego z n:ich k'tSabie wybierze 

toście i niepo.trzebni„." 

mówi Pastuch do Odys.a - k!róla - żebraka. 

Taka jest pierwsza scena dramatu. Kląbwa mordu da

lej wlecze s.ię za Odys.em, oo gons.z<i, tę samą kląflwę od

najduje we w~asinym syniu. l<ińouch zibrodni wlecze się da

lej, przekleńSlflwo rodu Lear tiadów zmusi kiedyś Telemaika 
do ojcobójstwa. Świadomość to gorsza jest dla Odysa od 

samej śm•ierai. Dla1tego Odys Wysp i ońs.k,iego woli wieku·iis
tą tuła.cZlkę po morza oh , niiż pozositan.ie w rod!Zlftnnej Itace. 

Świat, w którym Wyspiański roz:gry:wa dramat, jest świa
tem okrutnym, za każ:dym stawem, spojrzeniem, ges.tern kry

je się tbrOldni<i . W świecie tym trzeba mieć a-::zy i uszy 

O<bwarte, trzeba być przy.tornnym, aby nie zginąć. 

Dramat Odysa to dramat klątwy ciążącej nad człowie

kiem, dramat jego przeznaczenia, z którego nie ma ucieczki. 
Nie ma momentu dopłynięcia do Itaki - ojczyzny Odysa, 

rozumianej przez Wyspiańskiego symbolicznie jako główny 

i ostateczny cel działania, jako ostateczne spelnien ie lu

dzkich marzeń i dążeń . Choćby bohater sam się oszuk,iwał 

- w momencie, kiedy wydaje mu się, że cel już osiągnął -
nagle „błyskawice otworzą przestrzeń" i dostrzeże nową 

Itakę, nowy cel, do którego będzie dążył gnany swym prze
znaczeniem. 

W ionterpreta0aji sbrukturaJrnej Po w rót Ody s a jest 

dramatem sybuacj.i anologiCZinych. Ten sam problem w wy

padku Odysa ma wymiar tragicmy, powtórzony zaś przez 

Telemaka n::>si cechy - nie bójmy się tego okre.ślenia -
od.bi.ty jest jork w ~ieraia0dle, w d 21i ałon•iu Telemaka prze

stoje być tragi::izny - staje się grohskawy. I na 1ym wtaśnie 

polegar je3a tragizm. 

Pcxivyższa interp-retacja jes.t w zasadzie zgodn·a z wi
zją Homera, różni się b.:iwie m od niej tylko tym, że Wys

piański rotbudowuje wiz;ję Terezjasza, którą Homer ;:irzy

tocz.a w XI ks:iądze Odys ej i: 

„.„Na koniec przez 1m'orze 
Przyjdz;ie śmierć, aby lekk'o, gdy oię starość z.może, 
Za.brać z sobą„." 

Dlatego Odys pod koniec O\ktu Ili .owładnięty myślą o so

molbójstwie biegnie nad morze. W finale sztuk.i istotn<ie 



przez fale idzie śmierć ku Odysowi, bohater widzi Herme

sa na lodz:i pełnej umarłych. Odys rzuca się w fale„. 

Lecz ~u nasuwa się moż:l.iwość interpretacji odmiennej. 

N ie z·Cl'pom~najmy, że jest to Ody.s polsk,i, żolnier~. który po 

latach p01Wra ca do swo,jej ojczyzny, powraoo z wojny, któ

ra nie była jego wojną„. Pragnie tyhko sipokoj,u , odpoczyn

ku, zapom.n•ierlli a kr;wa,w)'ch rzez,i, których był świadkiem i 

„. poiwodem. Ale w ojazyź„11ie wstaje samych złodz.iei i szu

brawców „. Wlie o tym , przybywa przeto nie scrm, leaz wmz 

z k'O<rsa•nza1mi tafiijS1k•imi i ich ktrólem Mentesem. Ma jed e.n 

cel - przy pamocy ta.M jc·zyków chce spe~r1ić: 

.„„ Dom u ofimę ! 
S;:mlę dwó.r - legowisko ojców 1moich st:ire !"„ . 

Oca lić jednak pragn:e swego syna - Tel emaka. Stąd w!aś
nie scena Telema1k - Taf ijczyk , w której .kors;::irz usiluje na

kłonić sy1na Odysa, oby ten opuścił dom i udoi się z nim 

na statek kors:i ns.ki. Ale Telemak jest dizieakiiem s.woich cza 

sów, epo'ki, gdzie za kaid)'m lud z:k.im sł 0iwem aza•i ła się 

zdrada i śmierć. Nie wierzy więc Taf ijczykowi i od rzuca je

go ofertę . Poja,w'ia si ę Odys, wymaje synorwi s.wc zamiary. 
Tel emak o::lpow:ada: 

... „Ja kem rzekł, tu osl•a.n ę - Wy ostańcie razem !"„: 

Odys rnstaje. W spófn•ie z Tel ema•ktiem pokonu.ją rnlotni

kórN, pr.zywracoją w ojozyźmi1e lad i por.ząd ek. Teraz Odys 

wymoje Laente:;o.w.i - swemu ojcu, co było wła ściwym po

wodem jego udcr111io się na wojnę brojań s ką. W odpowiedz;: 

Laertes (kładz ie mu rękę na czole) Odys uzy~k uje ;xzeba 
c!enie. Za pófoo.„ 

„.„Słyszycie? Tam kiról M e1n1tes spies.zy do grabieży"„, 
Odys wybiega. Na scenie pozos.tają tru'py mlobnikÓjW, La er

tes i Te!em;::i,k. Za póŹ!no „. N ie da się odwrócić h i·sbrii, 

Współdz'iała1nie z wrogiem, próba załwtwi eni a spraw we.w

n ęLrznych kraju za ,:iomo~ą sił obcych - kończy się trage
dią . 

Dramat Odysa staje się pol1skim dra.matem politycznym. 

Wojciech Jesionka 
lok wyglądał? By! wzrostu niskiego w doda ~ku drobn e j budowy„. 
Twarz znacie choćby z autoportretu: twarz okolona „mussetowskq" 

brodą, na brodę spodoly obfite wiechy wąsów koloru pszennej slomy. 
W całości wyrazu uder?ały oczy. Jasne, błękitne, a przenikliwie ostre. 

Patrząc w le oczy, miało s ię uczucie, że nie utai s i ę przed nimi to. 

co w nas skryte. że oczy te widzą nie tylko to, co jest. ale i to, co będzie . 

Ądam Gnymala ·Sie dleckl 
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Ostap Ortwin 

WIZJONERSTWO W DRAMATACH WYSPIANSKIEGO 

Wy;piański ,w dramatach swych ożywia skamieniale, 

posągowe , nieruchome ksz:tał.ty, nasyca je wolą i dążeniem, 

wprawi·a jo w ruch ·i akcjG drama.tyczną. Wytrąca je .z rów

now.:igi. w/waż.a .ze sto.nu za.wieszania, obdaru:a świado

mością i wlewa rumia.ną, tętniącą krew w ich żyły. 

Poetyckie 'Mtdziadla, imag1inacje i fikicje występują 

z rGm, w których byly SZJtuką uwięzione, 1niabiemją samoist

nego by t;.i, wra.ca1ją, w;.krzeszone n.o nowo do życia, z któ

rego W'fs zly w ramierzohłej przeszbfoi. wyodrębniają &ię 

w Ż'fM/e, ruchome f.ig·ury i. wstępując na deski sceniicz:ne, 

działają, jak istoty żywe, rzeczywiste i WSZlcze;>ione w świat 

re:i·lny, w ·świat dramatycznej sZ!tuki, 1kitóry wypeł,niają sobą, 

a ni eraz całkowicie p~zysłaniają. Obrmy i cienie, wywle

czone w ten sposób z mrocz:nej, otchłannej głębi arohitek

b icz.nego tła, spora kulis, z nicofoi „w 1kuliS1owego świata, 

z tej próż.ni zagrabowega żywota w .z:acZ!arowany !krąg kin

kietćw przed rampę, dźwigają niezatarte piętn:o halucy

na cji , wizji i fantasmagorii. Roda.wód ich sięg'O za.wsze ta

jemniczych dziedz.i.n sztuk!i. Trzeba 1n:ukać ich źródła w ut

W.Jorach poetyckich, w d.z:iełach pla·st)'lki i .w tej drugiej sfe

rze nieruchomych i ostatecznie raz na lZa.wsze 1skr'ylsbailircwa

ny::h, skrzepłych istot, jaką jest mitologia ri hois.to>r:a ludów. 

Przejście rotem figur teatralnych z powierzchni życia 

rzeczywis tego na deski sceniczne odbywa S1ię u Wys,~iań

skiego drogą pośrednią. Ksz:tałty •ich są •tu pnzccedz'one 

już raz przez ekran si.tuki i hi·storii, zmi1~olog1iz:owa1ne i po

cbjq na transP'arent sceny w rysach wydestylowanych już, 
upr.oszczonych do maksimum e:;en.cjonalnośai i skonde:iso

w~nia, jak syl.wety oieni, rzuconych z magioZ!nej la.tannii, in

tensywną oureolą świa.tła obwiedzione, ale po~ba,wione 

wy.ra~nych, ~wardo i os~ro zorysowa,nych k'on:burów mate
rialnego, 1;iowszedniego życia. 

Wyobraźn i a taką metodą i no tO!lciej drodze two.rzącc.: 
jest wybibnie wizjonerska . Uc ieleśnia z całym przepychem 

barw kształty urojone, w snach w.,,p~ostowa1ne, pnred wie

k;a.mi wygasłe, przywraca .do naocznej rzeazywistośd pos

tacie historyczne ubiegłyoh dziejów, wywoł.uje ich duchy, 

wyczarowuje je spośród upiorów, a współczesną sobie 

obecność odsuwa równocześnie jakby w daleką perspek-

tyiwę - demateri.aliz.uje je, zupionnia, nadaje im kształty uro 

jonych tworów, przyobleka w kontur styliz:owa1n y, jak fa,n

tastycme widma, wcie!a w w izyjny świat swej sz.tuki, mie

sza z żywrołem holucyna,cyjnym, wl·a·,:iia w za!dętq a·tmosferą 

czaru, p'oddaje j e, ich ruchy i gesty ;imwom wspólnej. jed

n Of'.,ite j ry:tm i ki . 

Dla tw0rczo.Śc•i wizjanerskiej istoty mityorne, legendar

n:, unatione twory w.iairy wiodą s.wój doskcmaly,pełny żywot, 

t.Jrk ja;w;ny, pr:iwdziwy i pewny, jak żyjące istoty lud.zkie. Wy

o!:Jraź.nia .w::iąga je i w,:ifow:idza bez wahania w rk,oto natu

ra,:nych zjawisk w~ąże je w żywotne i brzemienne z:derzenii a 

ze świa.tem poiStaoi realnych, powierza im rw •ak.cji role, sza

le wypadkó.w ob::iąŻ'ające, każe im uczestniczyć w sprawa·ch 

w:iż.k;ich, któ.re !Się toczą na scenie, wyz:n'o.aza im udniał 

w Si)lo·cie i no.zrwM01n 'u boh01terskiioh losów. 

Trzeba jedin::JJk pomiębać, że iok.tom tych fantas.ty::Z?nych 

istot nieods-tęp.nie t01W0>rzyszy w 1i·dh dromatya!!nym ,pocho

dzie l'Mrd łuż haiw.~dz:i przepaści śwbdomość i śoicS la log:·ka 

a.rtyz;mu. Tym w:1Jśnie róż-ni się Wl~ZJj aonedka ilwÓlraZJość jego 

wyaiboraŹini 1od LW> ~lej. mo•nzyaielrs.kiej poetycmioś::i. K.iedy 

b:i;w•:em pa etycc;noś:: kia'.Jry~r.ej fantaz:ji . roznządz:a .posto

ciami swymi ch·imery::~nie i swawo~n•ie, na obraz i poda

b:cń s::Wa nie>'koodyn a,wo.ny::h widzeń sen•nych, artystyczna 

wy:i.!:>1·aź.nia w jzjonera 'Organ1izuje s.we !:Nory w ład konie

CL~y. wiąże je :z gruntem, osadza 11a właściwym terenie 

i we wbś.:iiwym momencie, 1wydO:bywa je z tta rodioiwitego, 

wyml!!WO ,z rwq.tku splą~ameg,o 1 na~1JJf10l1n'ylch fai!ttów, pnzysto

so.wuje do os6b i grwp, do całego zespołu figur, zestmjo 

je we 'Mspólny ,z 'l1in1i ki:imat duch.c1wy, :z:aimyk1:i w f o.rmę jed 

n:go z nimi s.tylu. Słorwem, wyobraź.nic wy:prcw.:idva wizije 

s.w2 zci kadym raczem z .tej SlcLelnie w s:i.bi2 ,z0Jm11oniętej, 

śc>~le z:01kreśl.onej ~zeozywi~tości, z którą ma w danym prre

bi~gu dramatycznych zdar.z:eń na scenie do ozynieni•a. 

św;ot wLZJjonerski dramOltÓIW Wys.pieńskiego opiera s.ię zo

w~ze na fa1ktyaz1nej podstawie, tkiwti i .wyna1slla ,z iwtaściiweg::: 

psychologicZ1nego poidloża. ,W.,,n ik!iem jego weiwnęt11Z1nej lo

g.uki jest d·aJs.zy, 10sobliiwy chO:~dk!ter sbrukibu.ry dra,ma.tyczinej 

Wy.spli'<lń1S kieg10 z:e srwą dwu s 1t op n 'i .o w oś o i ą s ce

n i cz n ej rzeozylwli,sl!ośdi. Aolega ,ona na tym, że każdo

cze~my ś.w~at jego V1<iiZ1ji rro.zmies~owny .jest rói<Mnrorzęd.nie na 

dwóch szlczeibl'Ooh, dtwóch •kondygnactlach, jailcby 1na dwu 

piębra:ch stru'k!tury śred11iiqw i e0Zlny<ch m'~s.terićiiw. Dla s1tylu 

Wysp1iańsl1oiego chairakterysty.0Z1ny ri ZJnamienny jest stały 



konta.kt i stosunek wzajemnego oddzi'Oływania, łączący 

z sobą w każdym ',J'O kolei z dramatÓIW .oba te światy w nie

rozerwalną całość. To właśnie jest fundamenbalnym momen

tem, który genezę ich pozwala wywieść z MioelkieWic.zow

skich D z i O· d ów. 

Z książki: O Wyspiańskim i dramacie. 
PIW. Warszawa 1969 s. 233-240 

(„.) Wyspiański sięgnął do greckiego teatrt.1 Fatum nie 

dla formy. która by go wyzwoliła od pozytywistycznych ha

seł, krępujących samorzutność twórczą postulatem „eksten

sywnej pracy", ograniczonej programem społecznym. Się· 

gnąl po rdzeń, po istotę tragedii, która niczym innym nie 

jest jak walką marionetek z nieubłaganą Koniecznością 

rządzącą światem. (.„) 

Bolesław Miciński - Pisma. Kraków 1967 s. 251 

Hermes wiedzie duchy bohaterów do Hadesu 

Rysunek Stanisława Wyspiańskiego z ok. 1897 r. 



Tak wraca Odys w okowy Przeznaczenia. W doli tu~o
czej widzi wszędy daremno ojcz)'mę kochaną o niedościg

łą. W bląkan i·u bez kresu, w s.noch ją widzi jeno, w sennym 

prz)'pomn.iemiu, sc.m cień już tylko i duch, goni z.o cieniem 

i tęskni po cieni•u. Jak wnyscy inr11i bohoterowie dnomotów 

Wyspiańskiego, dociera tu i Odys do krańców rzeczywis

to·.i.ci i prz:eo~crocz.o jej próg, przeooblekojąc się z w'e>l•na w 

upiór-widmo, w oo!brzymie strasz'fldto, Wid-hruchto. Gdzież 

je&t lbaka? W której świata stronie? Kędyż ma płynąć do 

sw•ojej ojczy:rny: Ojczystych brzegó.w już nie poz:na.je. Tarn, 

daleka u kre:;u nieskończonych wód, r.:Jozw iera no chwilę n'ie

bosklon luna błyskawicy. Tam jego ojczyma, t:im Itako wie

cZJna, Jeruzalem święta, ziemia obiecana, to•m może wyba

wienie. W j~j świetle dos.trzega łódź pełną ludzi, z ciemną 

Hermesa posta::-ią u przodu, łódź umarłych, w z.o~wiaty ,:ily

nącą, w za.pomnienie. Ta sama to - Śmierci łódź, którą już 

mamy l Leg i o n u, jak na tych sa.rnych wodach wiezie 

w zaświaty Mickiewicza z ucZJnia1mi. Ściga ją Od)'s. Fa1\e 

go o.:l n1iej dzielą. Próżino w nią wola. Łódź żag1iel po.nosi, 

wicher dmie w żagiel przez przesbworze. Chci'a~by się ży

wym na nią do:;tać. Fale bron ią dwtępu. ~wca się w mo

rze, biegnie w rosnącej fal powo~zi, płynie z falą dalej, 

i dal~j wśród huków gromów, bla<sku bly.>kamic, w ogrom

nym m:i<rksim przestJworzu, na bez.gran iczu wiekuisitych wód, 
w nawałnicy. 

Kiedyż go fa!a zopoml'l1ien ia 1;ochlonie? Jakaż go fala 

ukoi? RoZJbite!c p.o wieki talk będzi~ się tułał bez kresu, za
nim go znów upi0<rem, potępieńc1~m mo>rre na jakieś skały 

wyrwci ojczyste. 

W tęsknocie żar\iiwej ku ojczyź.n.ie na wsknoś polski, 

rozrasta się nadtio Odys w ciągu epilogu do,:i.iero w kolo

S'O ogólnoludzkiego symbolu. Na małą skalę, na miarę 

mniej Fidiasza.wą każdy z nas dźwiga coś z Odysa w pknsi 

- i ja może, i ty na pewno, czytelniku, i Wszyscy my razem 
pospołu. 

Ostap Ortwin 

Tadeusz Sinko 

O GRECKICH TRAGEDIACH WYSPIAŃSKIEGO 

(„.) Z Grecją pożegnał się Wysp•iańskii w Po w ro ci e 

Odys a. Ta fabula k:Jńc'm1vych pieśni Odys ej i P'osluży

ła mu ro pretekst do odpowiedzi na pytan<ie, jC11k by wy

glądał jego własny poWlrÓt do ojczY'z>nY, gdyby się dokan-01 

w drodze czyinu orężine,go, rozolewu k.11W>i, powota1ni·a. Jego 

OdY's pnzyibywa do l ~aki, by uratować syna przed kląl!Wą 

ojcobójstwa, któr'<J ciążyła i nad nim samym, i pod tym 

względem pnzemaga los, ale ro.z zako.s.ztowawszy zapachu 

krwi, staje siię znów da.wnym mordercą i szuka ukojen•ia 

w ma.rz:u. Topielec będz.ie się blqkal po folach - na wieki. 

Nie dasta.l'łie się na,wet do tej górnej !tak.i, którą ujrzał 

w niebie, rozdartym bły~kQwicą. 

Gdy po u1kończeniu Po Wf o •tu Odys a p.oeta ro.zpo

moiętywal s.we żyoie w wierszY'ku Po c i e c h o m o j a, ty 

ks .i ą że cz k o, ujirz.al siię w sytua.cji iden.tycz.nej z sytu·a

cją Ody sa z końca epi<logu: wyglądał z bnzegu okrętu, któ

ry by go prze.wióał - w z;aświa·ty, a nie mógł go dojrzeć 

wśród rosnących fal. Tok i a.n rwał s.ię do lodzi Charona, 

która by go z:awi'oizla z:a grób i pozwo\1i~a to nies.zczęsne 

życie zamienić na inne, może lepsze. fok w Akr op o I is 

Wawel utożsamił mu się z Troją, tak tu los tułacza grecki·e

go, który pr.zez cale życie płynął do ukochanej ojozyz:ny, 

a po przybyciu musiał tam d·a\ej rozlewać krew, wydal mu 

się obrazem wlas.nego losu. Trud no o glębsne przejęcie 

się a.ntykiem. Toteż Achillei ·s i Powrót Odysa, choć 

nie wywołują ze sceny odpowiedniego wna•żer11ia, są dla 

polsHch czytelników najbardZJiej wz:rustającymi wyznaniami 

i spomiedzi-0rni wielkiego mlośnika antyku. I dopóki \I i a

d a, Odys ej a i traged•ie greckie będą u nas miały czy

telników, tmgedie antyczne Wyspiańskiego będą do nich 

przemawiały. 

Z książki: Wyspiańskiemu Teatr Krokowski . 

Kroków 1932 s. 40-44 



Myśl Wys p ia ń skiego nie wyraża się nigdy przez słowo, nie my:S lał ol'I 

słowami, myślał napięciami woli i wzrusze niem, wyraż.ajqcymi s ię bar

wą, ruch em , dźwięki e m. Myślał teatrem i gdy chciał coś sam sobie 

powiedzieć, czuł w sobie zbiorowe wzruszenie, które dopominało się 
o wyraz, który byłby tonem, barwą, ruchem i wyrastającym z nich wzru• 

szeniem. 
Stanisław Br1ozow1kl 

Stanisław Wyspiański 

POCIECHO MOJA TV, KSIĄŻECZKO 

Pociecho m'Olj'CI', ty, książeozlko, 

podiecho smuiłlf'Ma; 

- noid mołą .S:iedizę 1sohylon nz:ecziką, 

IZ wód 1ig·roJące fdlą dzlie'okio, 

żo1I mroku s1kiraidra 5i ę 'Zid ro.dz i eokio 
nod łą1kę, 1r1Zeozikę, •nad imój .strumień, 

w d u'sizącej mgle nieporozumień 

ztal,:iado noc okirutna. 

Po,cieóho moda , stras.Zina nocy, 

pooi·echo smu'bna; 
nad •Wielką 1S1ied1Zę s.chyl01n rzeką, 

wód 1pędem chyżym frOJle dieką , 

W1iairy po.tęga iróśn.ie w m•o.cy, 

na!d rtre'ką, łąką, inoid 'Po;lamii, 

nad boró:w ra:e.stzą, 11od mrokami 

noc g·a·ś.nie w 1Z01nz:a,ch, 

w św'itaich, błyskach, 
i słońce ws.taje na ,pr:restwoorz:a ch, 

slo1necma mioc oknutna. 

Podiecho motl•a , dniu .słoneczny , 

poc iecho ismubna ; 

nad morw siedzę fal r.oztoczą , 

wi o.ro n<atde mną .w niebios kręgu , 

widzę te fa le iwód, ja k bicgą 

we sprz~gu wałów, w 1bryl rozprzęgu 

w gćrę si:~ piętrzą, w d o ły le;ią , 

jak nowe fole z ·nagła kroczą, 

<:: j ed na dola im ·oknubn•a. 

Po:::echo ma.ja, ks ięgi maije, 

schyfo•ny m 1ka1rty k:siięg i pOJtr.zę, 

od kairt tych 1 patrzę rw wód Yoa;woje, 

z 1ks i ąg k·airty r.z1uoam 1W .faile 1!Woje, 

o mor.ze, mor.ze, wód .olbrzymie, 

a ityilko fal ,powrotne nzuty, 

w oms iwód roZ!gWaru, w wód siklębieniu, 

n•a brzeg rzucają, kędy siied!Zę, 

z kis.iąg , c.o ipr.zeipadly w .zap.omnien.iu, 

wyda~te 1z :ka1rt ty.eh moje imię, 

nic wiąc•i. tylkio wlas.ne 1imię. 



Znikąd okręitu, 21niikąd łodri, 

a ro~nle fa.la powodz:i, 

ha! tam! - jest łódź! - tam - ktoś - przewodri, 

tom, na dalekim kres.ie, 

o, bliżej, bliżej, już - fala go niesie, 

to nie 'powódź - to pnzypływ - wal bije, 

jęk s/mrg'i - ha! mordują --;o~kan wyje - - -

Gdzie łódź? ozy fala schtonie ją okrutna - ? 

o ks·ięgo - - oczy patrzą - w wód roztoczy, 

o ks-ięgo - serce - oczy, 

pociecho smutna. 
1 Il i 1905 

JAN LECHOŃ O WYSPIAŃSKIM 

(„.) W jego sztuce, tak prostej, że jeśli cha:!zi o w:ersz 

na prz'ylk/ad, zd01je się crnsem mr niez:ręczinej, zawiera się 

cała historia i cała nasza kultura, wyrażone przez obrazy 

znane z po.dręcmików, przez z:na1jome od dz.ieoińsbwa dźwię

ki kra1kowskich dllW.01nó1N albo melodii ludowy;ch, ale po

dane w n iebywałym natężeniu kolorów, w mistycznym świet

le, w pełni brzmienia, które czynią z dzieła Wyspiańsk,ie

go teai!r narndowy, nie t·alk namiębny, nie ta1k szeroki, a'le 

chy'ba glębs.zy i wyŻJSzy rl'iż teatr Wag.nera. 

Na to, by ten teatr stworzyć, hrz.eba było jak Wys.piań

s'<i m.i eos.Zikać u stóp Wowelu, kitórego d.z;won bił mu przy

po.mnfoniem nasz.ego Złotego Wieku, trzeba było przecho

dzić raz po raz koło Bibl,i:otelkii Jagiellońs!kiej, gdzie na jakby 

urzecz'onym p:rzez p:rz.enlość dziedz1ińcu s.tOli KOipernik, który 

wywiódł ·świat ze średirii.a.wiedZIO, 1trzeba było z. murów koś

ciotćw k!ra1ko1wslk,ich i z. mu1rÓIW kClltedry w Reims cz'fltać his

ta ,ię wa·I~ z. .sz.Cllta.nem, trzeba było mać od dziieciństwa his

torię Ago'memnona, Kliitemnestry i Oresitesa, brz.eba było 

dz;e:.kiem syll(]lbiz:iwać tytuły: J uf i u s ,z Ce z.ar i Ha m

l et ,pod drzew:.rytami starego wydCllrlli'a Swhphra, uchylać 

co dzień ozapk,i przed zga,bionym, śmiesznie drobnym Ma

tejką, na jawie ś.niącym giga•ntycz;nych abletó,w ze stropu 

Sykstyny, p~zyo:lzianych w delie i kontusze, przymykać oczy 

i ma.rzyć sceny z. Dz. i o d ów i Kord •i a n a i trreba było 

wreszcie mi.eć dar słuchu rzeczy ni1esłysz:ailnych, ja1kfohś gło

sÓIW z dna Wisły, które od tysiąca lat szepcą legendę na

sz.ego p:>czątku, opowieść o Krakusie i Wo.n:lzie. 

W bardizo pięikinym eseju nalpisał kiedyś Grzymała Sied

lecki, że Wyspiań~ki mstąp.ił polslk.i wiek XVI!, którego u 

nas nie było, p'Olrod:>ks ba~dz'o trafny, jeśli się zwa-ży jego 

niepokó:j rel,igi1jny i sumi1ernie tak wł·aś:dwe tej epoce. Ale 

nie tylko, że z.astQ'pil on w:ek XVI!. W.>zystk1ie w:elkie praw

dy duch:we, w;zys~'~o czym żyła myśl euro~ejs~<::i o:l j::;j 

greokiega rnrar11!•a, WSizystko poza s.wa•wo,/nością i rozsąd

kiem rokoka, 1które było mu obce - przeżył on w sobie 

i przetw:llrJ:ył jolko dramCllt Polski, jako sceny, wi.zje i osoby 

noszych dziejów, i dz:ieło jego nie je!it tylko dz,iełem jego 

geniuszu, ale z·0irazem świadecLwem wchłonięcia przez Pol

skę kultury europejsk•iej i no!izego świadomego w niej 

udziału. 
Jan Lechoń - O literaturze polskiej 
New York 1946. Roy Publishers, s. 21-22 



Stanisław Estreicher 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI JAKO AKTOR 
Wyspiański już od J.at dz;ieoinnych okazywał pociąg da 

teabru, a wuys·bk.o. ca z nim sbała w zwiąiz:ku, interesow.ała 

go nieliWyikle. Ma1jąc Ja,t dziiesięć wyrysował i pokok>'rował 

małą skład(]jną scenę z ~a,pieru, z kul•isomi, z tłem, ze 

sohod1ka1T11i - lctórą dluga pnzech-OfWY!Wafem u siebie. Było 
to mb0twka dzk8dko, ICl!e zin.amien1nu plrzez to, iż W}'slpi·oński 
storo! się już wówc.oos „1reformiowoć" to, co widZJioł no pra

wd.zliiwej sceniie. A ·ileż z:re~ormował w dalszym żydu. 

To, co się dz• i a~o na prarwdiziwej sceniie, o.bserwował 
oo tydlZli•eń, uazęsz:az10 1jąc 'Mraz z llrolega•mi w k1a>idą sobotę 
na tzw. „porter st<ouąq". W glębi Wi•d:i-wrni, popod balkonem 

I pliębro, stali st~oazeni ja1k wtiązlro sz.parogóiw, niie mogący 
ani ręką pO!rus.zyć 1oni wy<j.ść pnzez o;ms trwainiio olktu mło
d.oaio·ni entLI<zjaśoi tea1bru, relk:rutujący siię z mtodizlieży g i1m

na1zrja•unej. Ale bo też biilet 1kosz1t101Woł z:o1le:dwtie 30 cen1tóiw ! 
Z porteru sze::ll zioipał no oaty tea1br; tu n·ajżyw.iej odow'Mo

no grę i treść sztulkfi; tu najgł~n1i 1ej klaska.no, tu pono z za

chwyt~. w;iwoł;wano o•xtorów. Z.darzylo mi się ki lko'krotnie, 

żem w tym ścisku omdlał ze 21męaz.eni•a. A jedna1k i1leż wz.ru

S1reń i przyjemności taim plnzeżyłem wra:z z mOliimi ta.worzy
s1lomi. 

P::i-d!• ' •wiaH~my Hoff'.r.01nn.:iwą , Wi0jdalowkzo, Frenkla, 

Solskie_;io, A·nw"no, Sob!eslaiwo, Kolużyńską, Zo1;::iałciW1ic zo -

o cóż do-~iero tak w:e)kie g.wiazdy, ja1k zjetdżojących często 
do Kro1k01Wo Modrzejewską, Roipookiiego, Les!ICzyńsikiego. 
Po każdym przeds.boiwien<i u sahd::lizh~iśmy się w n1ie::lzie!ę 
u jednego z 1kolegów; wymienlia1:1iś:my wćiwaz.as wśród gorą
cych dysput wrażenia i próbowa1liśmy odtwarzać no no.wo 

to, CD w:dZ!ieJ:.śmy w tea1trze d·nia po;prz;edlniego. Zaibie ro~o 
się moitlae s'bo·re fina1nkii, sukin·ie, płoszcze i z tego f01biryik'a/wo

lo s ię b1~ti1umy . Wyspi ańsk i i Me'ioffer rys01Wa•':i z pomięci 
ważni ejsze sceny luib polsitoc ne Oklilk<o tok/ich ryisun1kó.w pr.ze

chowołem dClitąd u siebie, a więcej ich iposiioda do ÓZ!iś 
dn ia Henirylk Opień.sxi, mieszłk'a.jący w SZJWo~<:·Ol"i i). Wedle 

ty.eh ryswnków, z:w;ikle bo·rdizro wiennych, próbClfW(]j~iś;my gmć 
sami. 

Obda.nrnny pięk.nym gtcx;em i darem dekJamoaj1i J.a.nek 

N.o„~:oki (pófoliej rodoo Mag1i.sbrtobu) b~oł Z!WJlkcle „Mod

rzejewską". Wy<dowa~o 1n1om się, że w .wielkiej scen.ie między 

Mmlią S11uant o 8lilbietą on ModirzejerMSkliej - oo nojmni·ej 

dolrównyiwoł! Gdy z bniumfem 1111uooł Blżbiieoie w twarz: 

„w:·odom'o, dl·oozego Ainino Boley:n U<bmoiło głowę", ogor

nia:10 nos wzruiszenie, ja1k gdY'bY to wo~o~o MOl::lirzejews'ko. 

Cóż dqpiero, gdy s.z.edł n·a śmierć ści5kOljąc 'k!nzyż. Sekun

do.wał mu godnie Wyls.f)i1oń slkii, 1qcłgirywaljąc nolę Blżlbiety. 

Od nośloido1N1ni1eti.vo •,>róh'o,wol i'Ś>my pnre.jść do samo

dtieJ1ny:ch lueadji alk.torslk!ich. W cZ1Wo1rtel,j kfosie gimnazijol

n•aj ode'grOIJi.ś;my u jednego z kolegów Kie j JS tu to Asnyka, 

pnzy czym Mehoffer i W;<spi•ońskii 51p01rządiz:iVi n' ie1zibęd1ne stro

je, a n•aiwe<t rycertsk•ie bu1ty z pomol01Wonej oidpowiedinlio t~k

tury. W~slpli·o~slk·i w roll1i Alf.o w srelbnnej z1br01i, z k!otrtOlpfo .Sitą 

penu1ką wy:g1ląda1ł ba.rdzo pięlkiriie. W kl·a51ie piqteij nopi1s.o

tem piędi1dolk.towy dra1malt Of i o 1r y kor .oin y, do poło:wy 

no.ilodciwany z Sze'k'S>piro, o do pół z Del·ov'igne'a, p.m:edsto

wli'C:Jjqcy brogii.azine J1osy d'2!ieai Edwand:a. Wyisipioń'slk!i m1 i•oł 

w nim grać k·sli ęcio V1orllw. INiesitety, S!k!ońozyło Slię no pró

bach. A1le afl'o.waim do pzliś dn-io „1r'01lę" Wyisp i ań·~~iego, 

pnzephsia1ną jego ręką u chowom r~Linek jego, jolk po.wi•nny 

wyglądać k.ost,umy do „moljej" s.zbukii. Co się s.to~o .z deko 

ro.ojolmi, j·okiie W)lsJ~iońsiki .zaczął już ma.Lo.woć na poZ!lepio

n ;'Oh a1rtk!u1SJZ'O,oh p10iplieru d:o ipa1kio.wanfo, n.ie po m1iębo.m. D ro
m 01t był ba.r'dz'o pięlkiny, lwńczyło go sześć z.gonów. 

1 l 1111ną ok.o:ziją do pr.zed~toiwień były bz,w. „ •p01mnkii" i „wie

omrki" gimnozfr;J1line . • Wyi.sz.e klolsy, ziwta.s:zaz.o VII i VIII, miały 

p·rtzyMA:ilej u1rządizia1n<io po1br.i1o:ty.oznydh obchooóiw dla młodZ'ie

ży gimnoZ'j.a''.•nej. W pięósebną rocZJn•icę złączenia z Liitwą 

u~zą:!1z\iili1Śimy 17 luteg.o 1886 jako kl.a&o VII ,,p01r:rne1k", któ

rego pLI<nktem kulmi1n·ocyj•nym było odegroJnie V o,ktu z 

Kr ó I o we j Jod w li g 1i Sruj1Sk1ieg.o. Zm:Cl\Wu Mehoffer i Wy

spi1ońskii nomolo'łt/01li tło (po.sąg o.we poobooie J.a,::Jiwigi i Ja

giełły), o n.o• tym tLe rozegrnlli.śimy ~ro,ged·ię między Jagiełłą 

(•ni1e:d•uiwn.o zmo·rły ks. R·obtermu1nd), Jadwigą, kitórej rolę jo 

dek<Jomowałem) a biednym WiHhelmem, odtw:Jtnzo.nym przez 

Wyspiańsllciego. Jeden z kolegów, ziwomy pr.zez nos Dookt:J

rem Lońdziią (R·od.oomyski), Oi~i·so ł pOltem humoory:9tyoZJn•ie 

wiers:zem nosze tri1umfy okitolrskie, o o Wys.piońskiim wyno•ZJi ł 

się żo•rhobl. irNje: „W)ISpiońJSikii m i ał ta1kii Z!Olpał, że Sz.u.jG>ki 

w niebie ~:::11pło•kol". Asono1n1se już wtedy mo1n10. 

N iebawem sp()bkioł nos jeszoze większy zaszczyt : urzą

d.ri-hiśmy 7 grudn<ia 1886 w:eoz:orek M i•ok·iewi1crow:>k,i. Kult 

Mk:ik·ieiWic.ro kiwibnął wśród ncr.s gorący: um iehiśmy no p.a

mięć Pono TQdeus izJO ·i Di ·i<1dy, o nie ZJbrz:yd1ZJił nom 



Tak tedy chcę ino słuchać, jak nasze dęby ,jZemrzq, jak n:JSze szumią 

brzozy a wierzby. Mam je przed oknem i na tę scenę patrzę, póki 
dzień światło daje. 

Stanisław Wyspiański 14 VII 1907 

Midldewicza nawet prof. Zi.emba, popularyizujący twórcę 

Dziadów w niezlicZ:onyoh swych praoa1ch. (Ziemba był 

przez lat pięć n-as.zym profesorem l iter-rntury p:iolsk.iej). Na 

n:isz „wieczorek" nap is ał sta•;owny wi~rszyk, który odde

klamow:ino na poozą~ku. Po czym nostqpiło główne c I o u 

wiecroru : odegroli·Śmy Ili azęść Dz 1i a d ów z gwi•az.dą tru

py, Nowioklim jo1ko Konradem. Wysipia1\sk1i deklomo,wał tu 

p:d1rzę'diną jakq:i rolę (Su11ii1n-o), gdyż przy:pa::lło mu w dal 

szej części wieczorku ważrniejne zadanie: odegrał scenę 

u s.tóp w:eży m·iędzy Aldoną a Walienm::lem, przy czym on 

był Aldoną, a W:illenrodem dzisiejszy bazyVianin Kozi.mierz 

Szeptycki. Wyspiańs.kqego deklamacja m>ała cechy manie ry 

romantyamej. De~<!•amowal z pnzejęciem, nawet z un.iesie

niem. W klasie nC',zywahi•śmy go „hrabi ną Orsina" (z drama

tu Les1s.i.nga Em i I i u Ga I ot t i, gdyż tę rolę deklamowal 

z naj,wyż:szym entuzja1z.mem podaras Zlbior.o.wej lekitury szkol

nej. 

Na scenie 0tma;toms.kiej - (a1le ju.ż na p.ublkrnym prz:ed

sta.wieniu, 0odbY1Wający:m S1ię w sali reduto,wej Starego Teat

ru) - wys.tąptił Wys:piańs.ki tylko raz jeden. Unządmn.o w ro

ku 1889 przedst·:iswien.ie rnm:i.toir;kie na rzecz raslużonego 

artysty-malanna, kalek.i, poz.o.s.Lającego bez środJków do ży

cia. Wybran:> na to p rzedstawienie komedii:~ Paillero.na 

N ie ś m ,i a ł y, ;m1etłumac1lo·ną gtadkiim wierszem polsk·im 

pnzez Ka·z:i.mierrn Kasrew~kiego (przek ład ten dmk'c.w:Jtny 

był w „Kło:;:ioh"). Pa.nna Julia Ehrenberg, siostra pófoiejsze

go publ'icysty, grała rolę mauk.i; ja grałem ro.lę pieniacza, 

pmcesującego się (jak w Ze m ś c •i e) o jakąś sprawę gra

niową; J. Mehoffer rolę adwabt:i; prze;l.ic,ZJnej urody p. 

Kainstan:ja Zienkaiw :czówna grała rol ę có~ki, a Wy3piański 

mię nieśmiałego, ale poetycrnego kochanka. Ko<Stiumy wy

pożyczył nam teatr; reżY'serem był Leon Stępoiw~kii, z kt&rym 

przy iej s.posobności Wysp:.ański s.ię zbl .iżył i rnwiqz:oł dłu

g c•'.• rwałe, przyja11ne stosunki. JCllk Wyspiański grał, nie pamię

tam; mp.ewr.e tak, jak gryw0<ją omatorow'e - a~e p:im i ę

tam, że wyglądat p.iękn·ie i godny był partnerki. Przyp::iminał 

wóworns swym wygląd.em hrabiego z Pa n a T ·a de u g z a : 

blo·ndy1n, o s~wych, a raczej niebieskich oczach. strzelojących 

badawczymi s,:iojrzemiami, lubiący rom 01ntyome po.zy, raczej 

nieśmiały i aiahy, a w 1każdym raziie n1i-e.;tychanie wmiliiwy 

wobec każdego ostrzejszego słowo. Przy tym jednak z natu

ry wes:iły ·i sktonny do ró"bnych nadz:wyawjnych pomystów, 



Wyt:.tęp puibl.ic.21ny .w N 1i eś m •i o ł y m był, o ile pamię

tam, OOl!aibnii•m wys.tępem W~piań.sikliego w ch.oiralktenre ak

tom-amatora. Ale l'lliel:JICJJwem 21bkiżył S1ię do s.c:eny je&zoz.e 

więcej. Rydel, który ~awią21ał z nim bli-ż.s.zą pr.z)ljaźń pod

cms U1n•i1Nens~edlai'oh I.at Wy.s\piańskrego (1887L-1891) - cho

oia.ż z dalek:a mal g'o j-uiż da1Mniej - W,J<l1QWadz\ił go do te

a1bru jialkio delaoratoro. (PietmMS1zym występem Wyis:p1hańt:.k~ego 

w tym cr1'C11raktemz:e była dekoracja sceny rra obchodzie rocz

nicy Mi•akieiwrcz.orvvs.k:iej w 1898 r.). Niiem.al rÓ\Wlnocz:eśn·ie 

złożył Wy.s.piańs.ki T. Pa.w!iilkoW.Sldemu pienwsw swoje utwo

ry, z któr~oh W OJ r s z a rN 1i o n ko doc z.elka la się n·iebowem 

wystawienia . Odtąd zabły·snął na scenie nie ja1loo aktor, o•le 

jak:o reżyser, dek.01ralt'.or i autor. 5nitu1zija.s.ty0Lny stos•unek d.o 

~ceny, datujący od la.t chłop1ięcych, był n i ewątpliwie db te

go dotbrym przygoltowaniem. 

Odbitko z publikacji: Wyspiańskiemu Teatr Kro

kowski, 1987-1932. Kroków 1932 

IP,rzedłstm.Vienli e pr0iwa d Zi 

HARALD KLEMENZ 

Ko n trol'C tekstu 

LBSZIBK P0l.JB5SA 

Kierownik techniczny 

JóZEF POLEROWICZ 

Pracownie technic21ne 

stolarnia - Wita.lis Strzelecki. malarnia - Tadeusz Bialkie

wicz, pracownie krawieckie: męska - Stanislaw Parulski , 

damska - Melan i•a Plucińska, fryz.j.ersko - perukarska - p.o. 

Mario Michalska, tapicerska - Jóref Białczyk, ślusa•rska -

Franciszek Osińskli, modelatoirn.io i rek.wizyty- Leon Wolny, 

Główny elek:tryk - 6dwa1rd Z.alewskli„ O~wiet!len·ie - Sta1ni-

1SłaM1 Budzy&iki, Bryga1c:He1r S1Cetny - Stefan Wich1n'iewicz. 



Kler. działu organl,zac]1 
MARIA CHMURZANKA 

Dziel Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

w godzinach od 8-14 

Kaso Teatru czynna 
w czwartki, piątki i soboty od 10-13 i od 16-19 

w niedzielę od 16-19 
Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Cz/onkowie Towarzystwa Milo~ników Tea-tru 
korzystają ze miż:kii indywidualnej 



Wydawco 

Jeotr Im. Al. Fredry 
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MILAN KWIATKOWSKI 
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