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I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE 
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 pełnią i cienie, 
ja jestEm grze ich przytomny. 
Ich sztuka jest sztuką moją, 
melodię słyszę choralną, 
jak rosną w burzę nawalną, 
w gromy i wichry się zbroją. 

W gromach i wichrze szaleją 
i gas~ą w gromach i wichrze -
w mroku mdlejące i ci"chsze -
już ledwo, ledwo widnieją -
z:nów wstają - wracają ogromne, 
olbrzymie, żyjące - przytomne. 
Grają - tragedię mąk duszy 
w tragicznym teatru skłonie, 
żar świety w trójnogach płonie 
i flet zawodzi pastuszy. 
Ja słucham, słucham i patrzę -
poznaję - :unane mi twarze, t 
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze! 

6-go sierpni>a 1904 



Stanisław Wyspiański 

„ZA KULISAMI" 

Zdarzyło m~ się n:ieraiz być 7la, kuli'sami sceny 
i w garderobach artystów. Zachodziłem do gar
deroby artystów, wstGpowałem za kulisy i 
wchodziłem na scenę. 

Oto jE.S tem na scenie: w podwórzu zamku 
Makbeta w Inwerness. Krząta &ię ludzi sporo. 
Jasno. 

Kurtyna zapuszczona, a przez z.apuszczoną 
kurtyonę słychać muzykę, grającą wła śnie w an
trakcie. 
Spieszą się. Już .niedługo, za parę minut roz

poczną. 

I nagle wchodzi Ledy Makbet naprzeciw 
mnie. 

Idzie śmiałym, pewnym, energicznym kro
kiem; - powzięła już jakąś myśl - decyzję. 

Otrzymała Hst o vamiel'Zonym przybyciu 
Dunkana. 

Natychmiast · zdjąłem kapelusz i pocałowałem 
ją w rękę. 
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Ją , Ledy Makbet. - Nikt nie jest w stanie 
mi tego wyperswadować, że to nie była Ledy 
Makbe t - ule Modrzejewska. 

W chwilę póź.n,iej wibalem sJę w c~emnym ką
cie za kulisami, w ciasnocie tych miejsc, nie
jednemu dobrze znanych, z Dunkanem i DonaL 
beinem. 

Albo skoro grano przed niedawnym czasem 
dla występów Modrzejewskiej „Makbeta" razy 
kilka - innym znów ra zem s!edzialem w jed
nym pcJrniku razem z Dunkanem, Makdufem, 
Donalbeinem i rozmawiały ze mną ich królew
skie i wysokie moście bardzo przyjaźnie, czytali 
z jakichś kart i pół~zeptem wymawiali rytmicz
r:e słowa. Powiecie może, że przepowiadali role? 

O doli swej twardej mówili, 
o Doli ciężkiej i żmudnej; 
przez chwilę u wstępu tej chwili, 
gdy mieli rozegrać swą Dolę. 
Czyli to życiem tych królowie żyli? 
Czy ci skazani .na królów niewolę? 
W złotych k·olpakach, w kirysach, we zbroi, 
z mieczami, w szkarłacie, w koronie, 
przez jedną chwilę we sztuce przebyli 
te pogoń - ten pościg ducha: 
kiedy myśl wprzęga w rydwan tysiąc koni 
i prawda jako wulkan wybucha, 
i sto żywotów pod lawą pogrzebie: 
myśl niezwalczona - ści'ągająca - siebie. 



(. .. ) Kiedy indziej „Hamleta" grano. 
Idę do garderoby pana Jednowskiego i zasta

ję Króla-Ducha już na wychodnym. - Cisza za 
sceną. - Sze:dł właśnie i już czekali na niego z 
księżycem. 

W pokoiku jednym zastaję razem na wesołej 
pogawędce panów Rozenkranca i Gildensterna, 
nia k;aonapie leżących, czekali', aż :m wypadnie 
niebawem pokazać się na dworze królewskim w 
Elzynorze. 

Rozmawiamy tak, aż i oto: wrócił Król-Duch 
ze sceny i usiadł w zadumie, czekając sceny na
stępnej (. .. ) 

... Im później w wieczór, tym zmieniło się i tu
taj niejedno. 

Aż i nadszedł pan Zelwerowicz i począł s i ę 
charakteryzować: na grabarza. 

Przypatrywałem się . 

Nie było nic i nie ma w tym nic śmiesznego. 
Widzieć to przeistoczenie się jak zwolna a t:ta
rann1:e s.ię odbywa : aż nareszcie inny siedzi 
przed tobą człowiek, :niż był tu przed chw i lą, 
człowiek, co myśli i czuje ina<::zej - z tą chw:Ją 
metamorfozy; - to jest coś więcej niż wra.że
nie, jaokie wyn ieść maż.na indzfoj z teatru, lub 
co by możnia przyjmować żartob:iwie i mów'.ć , 
że a:k•torzy-artyści są śmieszni za kulisami. 6 ? 

śmieszni? - Nieprawda. Oni tylko mają 
pokazać, pokazują w sztuce, którą grają, 
ludzkie przywary i ludzką niewolę, 
i niedołęstwo myśli, i ułomność; 
przyjmują na się maski, strój i dolę 
żywą, a sądzi ilch wasza przytomność. 
Co w nkh jest samych wad i duszy bole, 
i ókaz:y - jaką pyrha - jaką skromność 
jaką obłuda - jaką wzgarda, zazdrość, cnota', 
jaką n~enawiść - niechęć i ochota, 
to pokazują i z tego się myją 
po skończonym spektaklu, gdy teatr skończony. 
Co w n.i'ch udane, tym w teatrze żyją, 
i duch ich z rudy tej jest - oczyszczony . 
To nie są błaizny - chooi.aż błaznów m:ano, 
oklaskiem darząc, w oczy im rzucano 
lecz ludzie - których n•a to powołano, 
by biorąc .na się maskę i udanie, 
mówiLi prawdy wiecznej przykazanie. 
Na co stać kogo, bajem.nic ty<;'h sięga; . 
w:eczna w tym siła, groza i· potęga. 

(Fragment „Hamleta") 



Konrad : Sceniczne widowisko - pat rza j się, Ho

racy: wieszli, dla kogo t eat r? : - pułapka 

na myszy. Oni sami s ię wskażą : nikczemni 

i podli. Sumienie gryźć ich będzie , rumi e

niec ich zdradzi. Radujmy się, Horacy! 
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Stanisław Wyspiański 

„TEATR POLONIUSZóW I TEATR HAMLETÓW" 

Przyszedł tedy Szekspirowi pomysł: Szekspirowi, który 
ji.;ż był dramatu owego napisał i ukształtował część znacz
ną, pomysł: wprowadzenia teatru w teatr. 

Akforów, którzy by grali „Zabójstwo Gonzagi", wobec 
aktorów, którzy by byLi podobnejże zbrodni sprawcami. 

I od razu wszystko, co za tym idzie i c'o z tym płynie 
razem z·godnie, a jest tylko tej myśli rozw:ijem. 

Pokazai.11ie owego starego teatru ze wszystkimi jego wła
ściwościami i nawyknieniami, n~by artystycznymi - a któ
re już w szablo·n przeszły, z typami starego teactru, czarnymi 
charakterami, królami i królowymi, tragiczną patetycznoś
cią, h'.storyczno-patetyczno-komicL.nym liryzmem, w który 
ci ludz!c jes.zcze wierzą i nad nim do łez współczują - :i 0.1 
jest tylko fałszywym alarmem - udan:em! 
Chciał przedstawić rzecz, z której się już podśmiewano 

wśród publiki - w sytuacji zgoła nowej. - Cheał z.aplątać 
tę rzecz tak w tragizm głów.nej sztuki, żeby p~zy zachcwa
niu wszystk•ich cech jej śm'.eszności, śm:eszną nie była; -
żeby tak dz.iwne wrażen!e robiła, jakby ten czyn wiodła ja
kaś ręka n'.'ew:dzialnego FATUM - jakby b był KTOŚ 
niewidzialny, co jes t sE;dzią i sądzi - co sumienia zbrodni 
na jaw wydobyw.a. 

„Każę tym aktorom 
toś podobnego do sce11y za bój stwa 
odegrać"„. 



... Szekspir więc uczy swoich aktorów, jak grać mają, jak 
mówić ii jak wymawiać, jak ,się ruszać. 

I często sztukia nawet słaba w ten sposób JUZ jest przez 
niego zna.cznie poprawiO'na i macznie lepsza. 

A dopieroż gdy i on czuje, że wprost błąd leży w tekście, 
że tekst jest zły i nie da s-ię powiedvieć dobrze - ani praw
dz.iwie - wi'ęc pilsze ·i1nny tekst i przynosi go na scenę, 
!i tekst natychmiast rozchwytany, tekst jakiejś małej rze
czy jednej, jak~egoś epiwdu - na,tychm~ast odegrany jest 
na· próbę. 

„Nie moglibyśmyż usłyszeć tego z.araz?" Epizod ten na 
próbie zyskuje aiprobatę całego teatm, aiktorowie z>adow Jle
ni z ról, czują, że mają co grać, kiedy jak do wcwnad ten 
lub ów epfa.od, ta, lub owa scena nie robliła żiadnego wraże
ni.a, a tu obecnie robii wrażenie już na samej pierwszej pró
bie. 

A Szekspir znajduje po próbie motyw i impuls, i podnietę 
do dalszej twórc:oośoi, i znów przynosi sceny dalsze t dalsze 
epizody, ii uczy dalej aktmów: 

,,Nie bądź też z drugiej SJtrony za miękki; ni'ech wl•asna 
two.ja •rozwa.ga przeW10dnik·Lem ci będzie. Zastosuj akcję do 
słów, a słowa do akc}i, mając przede wszystkim to na wzglę
dzie, iabyś nie przekroczy! grande natury; wszystko bowiem, 
oo przesadoone, przeciwnym jest zamiarowi teatru. którego 
p r z e z n a c z e n i e m, jak daiwniej tak i teraz, było 
i jest służyć niejako za źwierciadło naturze, pokazywać cno
cie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a śwjatu i d u
c h o w ·i w li e k u postać ich i piętno". 12 13 

Tyle wi~c i tak, i aż tyle potra!lli powiedzieć Szekspir 
aktorom o aktorach i znowu uwagj tylko czyniąc, do gry tej 
lub owej roli się odnoszące, podnieść ith chce aż do poczu
c'ia i powołania, uświęcając zada;n'ie ich i miianując je sztu
ką, SZTUKĄ - która jest pa'ilującą. 

A to co innego. 
To co innego niż sztuka Polooi'uszów, sztuka, wymierna, 

służebna i wygodna, n'k nie zniacząca, !i u•klasyfikowana: 
theatrum Poloniuszów. -

To sztuka wolna, panująca, sądząca, rnzkazująca, nie pod; 
legająca miierze i wadz<e, krom prawdzie i artyzmowi!, i lo
gice artyzmu. 

To sztu~a myśleniia: sztuka Hamleta i Szekspira. 
I oto rola, jaką Szekspir teatrowi przeznaczył zaznacza 

się już . 
BędZie to teatr prawdę głoszący, teatr pod opieką tych 

'praw i tych sądów, którymi kieruje Boża ·ręk·a. 
Tuki miał być teatr Szekspit'a, takim był. 
A teatr Hamletów, teatr wprowadmny w dramat pod tym 

tytułem, miał owaczać: jaki~ to stanowisko .teatrowi przy
znawiał Szek<sp4r, jaką ·to wagę i rolę mu przypi'sywał i jak 
wysoko go stalwfiał. 

Powiladają, że zatwairdz.i'ali złoczyńcy, obecni na przedsta
wieniu okropnych widowisk, tak silnie zdjęci bywali wra
żeniem, że sami swoje wyznaWiaLi zbrodnie. 

I oto urasta scenia ,il sala widzów - teatrum do sali są 
dowej - gdz.ie sztuka, dramat, 'artyzm sąd:z.i i ta~ie bierze 
nuty - że jak na wędę sumienia ona wierzch wydobywa. 

(Fragment „Hamleta") 
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Konrad: Kochanka moja zwie się: wola! 

Muza: Wola?! Być może. - Jakież dane? 
By zacząć sztukę, stworzyć dzieło, 
potrzeba męki, trudu, pasji, 
bólu, skarg, żalu, smętku, lęku, 
grozy, litości. 

Konrad: Teatr stary. 

Muza: Silne ma podstawy budowy. 
Chcesz tworzyć ... ? 

Konrad: Tworzę. 

Muza: Teatr?! 

Konrad: Nowy. 
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