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ŚNIERĆ czyli ŚMIEG 

„Przybyszewski, wchodzqc na scenę, rozumi~: - wszystko się ma siać 

w szrankach słowa, którego komentarzem niejako jest okcja sama. Jedno 

i drugie wprowadzajq nas właściwie w ów jedyny świat tragedii - w mrok 

duszy ludzkiej wypełnlajqcej swoje przeznaczenie'., 

Te słowa napisane zostały w 1912 roku, w 9 lal po napisaniu „Snlegu''. 

Wypowiedział je ceniony historyk literatury, Antoni Potocki. Mote się dla 

nas w!łcfawać śmiesznym Io, ie właśnie len porornle melodramatyczny czwo

rokqł erotyczny ze sztuki „Snieg" był uosobieniem istoty tragedii dla ludzi 

tamtej epoki. 

My lego lok już nie rozumiemy, przynajmniej na pierwszy rzul oka. Na 

pie~wszy rzut oka Przybyszewski jest śmieszny. Ale to wcale nie znaczy, te 

tak jest naprawdę. Tamci ludzie z przełomu wieków byli w tych sprawach 

mqdrzejsl od nas i naprawdę rozumieli Io, czego my już nie rozumiemy, 

gdyż żyjemy w Innych warunkach niż oni. 

Istotą lego utworu wcale nie jest mllość, namiętność <:zy zdrada małień

ska, jego zasadniczą treścią jest niewiedza postaci o tym, co się z nimi 

dzieje. To bardzo trudno wyjaśnić, ale to jest jedna z ważniejszych spraw 

w dobrej sztuce dramatycznej. Posiać musi działać lak, jakby naprawdę nie 

wiedziała, co w nl.-j samej jest, jakby sama dla siebie była zagadką. Ale 

można Io takie wytłumaczyć w inny, trochę prostszy sposób, - Oto mamy 

przed sobą zamożny, szczęśliwy dom; jest zima, ale w środku jest ciepło 

I przytulnie, przy ogniu żona czeka na męża rozmawiając z zakochanym tro

chę w niej bratem męża. Pani jest wesoła I niewinna, pan jest smutny 

I zniechęcony do życia. 

Mąż - to pewny siebie, swojego szczęścia i swojego losu człowiek, 

a przyjaciółka żony Jest pozornie tylko jej przyjaciółką. 

i nagle, w jedne) chwili wszystko eksploduje, albo pęka, jak cienki lód 

na czarnej wodzie. To ostatnie porównanie zaczerpnięte jest z samej szlukl. 

Ale mo:tna go odnieść I do spraw szerszych. Oto bowiem okazuje się, ie 

wizja człowieczego :tycia u Przybyszewskiego jest następujqca: 

Wszelkie spokojne, jasne ,szczęillwe momenty w życiu człowieka Io sią

panie po takim kruchym lodzie. Moi:na o lym nie wiedzieć, ale lak właśnie 

jest. Nagle, bez oslrze:tenla roześmiani łyżwiarze zamlenlq się w osza:ate 

ze strachu ofiary nieuwagi a polem w ponurych, czarnych topielców. Zresztą 

la czarna woda topieli nie jesl niczym Innym, lylko Ich własnymi duszami, 

Io w nich samych czai się śmierć i zniszczenie, choclat - oni o tym nie 

wledzq. W tym metaforycznym języku wypowiadamy łu bardzo oczywistq 

dla nas - po odkryciu doktora Freuda - prawdę, :te psychika ludzka 

składa się nie łylko ze świadomości, lecz takie i z podświadomości, ze 

slery tajemniczej, niejasnej, pełnej lego, czego normalnie w życiu nie dopu

szczamy do głosu. i dlatego niekiedy ogarnia nas szaleństko, dlatego spo

kojny człowiek nagle popełnia czyn obłąkańczy dlatego morduje, zabija się, 

ucieka, nluc1y szczęście swoje I Innych. To w tej czarnej, zimnej wodzie 

podśwladomoicl czai się zniszczenie I śmierć, to tam kryje się przezna· 

czenle bohaterów lego utworu. 

Postacie Przybyszewskiego tyją Jakby na granicy dwóch światów. Swlat 
codzienny, świat zasad moralnych, dobra, piękna I miłości jest podszyty 

światem groźnej, bezboinej, amoralnej siły, siły zabijającej tych, w których 

się ona objawi, Jest Io siła namiętności, nleokleznaneJ woll samozniszczenia, 

siła śmierci. 

Te dwa światy, świat słońca i lwia! podwodny, świat życia I łmlercl 

sąsiadują ze sobą o mgnienie, o włos ,,Jakie łatwo przekroczyć nlewldzlal

ną barierę, która dzieli je od siebie. Przybyszewski utrzymuje jeucze ponad

to, ze świat szczęścia I jasności jest kłamstwem, że jest samooszukiwaniem 

się, że prawda lei:y po stronie szaleństwa, samozniszczenia I śmierci. Wszy

scy cl ludzie lak ładni I tak na początku szczęśliwi są w istocie zarażeni 

śmiercią lub cierpieniem, albo ziem. Są na to skazani I cokolwiek by nie 

robili, nie są w sianie zmienić swojego posl',powanla. 

Na tym wialnie polega okrutna zasadzka bog6w, którzy nie pozwolą 

nigdy człowiekowi uciec od jego przeznaczenia. Ta właśnie nieudana ucie-

czka w lej sztuce jest pokazana. Wn:.yscy czwcwo w jakimi sensie kiedy! 

uciekli od swojego ponurego przeznaczenia i teraz ono do nich powraca. 

To jest głównym motorem całego dramatu, Io odsłanianie się losu, który 

pozornie odpuścił Im wszystko swoje zło. 

Te dziwne choć codzienne I powszechne sprawy trudne są do nazwania, 

gdyz dzieją się poza słowami w sierze, gdzie słowa jeszcze nie istnieją, 

jeszcze się nie narodziły. Widać Io i w dramacie. Język jego jest nlellle

racki, jakby antyllteracki, jest ciągle mówieniem nie o tym, o co chodzi, 

gdyż Io - nie da się wypowiedzieć. Knyk bólu i wrzask radoicl to nie 

słowa I nie można ich słowami zastąpić. 

Dlatego stały rozdźwięk między lym, co ludzie cl mówią, a co robią; 

siała, dziwaczna, ale całkiem u1prawledllwlona cecha rozdwojenia, mówie

nia obok, działania niezgodnie z mowq. Bo to, co si' mówi, Io świat 

Jasny, to świat, zasad I kultury, a, Io co się robi, to świat tajemniczej, pod

świadomej samob6fczej otchłani, gdzie światło rozumu nie sięga. 

To naprawd' dobry I nowoczesny dramaturg ten Przybyszewski, może 

nawet zbyt nowoczesny dla nas, a:e trzeba iść z postępem, nie ma rady. 
MASZ. 

Dawniejszy dramat musiał się posługiwać, by móc dać całokształt duszy 

bohatera, ogromnym aportem scenicznym. Nieskończone I nużące opowia

dania bohatera o samym sobie rozclgaly sztukę w nieskończoność, kaidy 

przełom w swej duszy musiał bohater wyraiać w r6wnlei: nieskończonych 

monologach, akcję trzeba było wikłać naJnlepolrzebnleJ w iwlecle, by wy

kazać, Jak w tej lub owej syluacJI bohater wyglqda; mozo:nle I z mozolnie 

nazbieranych kamyczków musiał aulor budować mozaikę, fakq dusza ludzka 

stanowi. 

Tu przeciwnie: to, co si' w duszy człowieka klócl, co się wzajem szor· 

pie I gryzie, jakle plany dusza człowieka snuje, Jakimi wewnętrznymi przy

czynami zostaje dusza ludzka ostatecznie pchnięta na drogę występku lub 

cnoty, to wszyslko widzę na scenie w żywych postaciach. 

Zamiast nudnych opowiadali I monologów, widzę tyjącą posłać, wsp61· 

działającą, która traci w pewnej częicl symboliczny charakter I staje się 

przyjacielem lub wrogiem, nieznaną i ukrytą na dnie duszy potęgq, jaka się 

w naszych snach, wizjach I przeczuciach objawia, lub lei strasznym goiclem, 

co w sercu człowieka się zagnieździł. 

Jei:ell fakakolwlek sztuka, (to sztuka) aktorska Jest par excelence wl1Jo· 

nerakq. 

Być aktorem 

m I e w a n I a w I z I I, 
artystą znaczy posiadać moi:noić 

lyć dramaturgiem znaczy posiadać moi:nolć arfy· 



kle-aktorowi poddawać te wizje, a stosunek 1ar6wno dramaturga Jak aktora 

do pub?tcznołcl polega na t11m, by publlcznołć wlzJt prz11Jt!a Jako I a k I 

r a a I ny. 

A znowu by la sama publlcznołć to wszystko, co się na scenie dzieje, 

brała za bezpośrednią rze.czyw i stołć, musi aktor starać się nie rozprzęgać 

skupionej uwagi sztuczkam i i dobrze opracowanymi szczegółami, lecz prze· 

clwnte, potęgować ją absolutną szczerością, prostotą i prawdą. 

Inteligencja, możność miewania wizj i, szczerość I prawda - oto trzy za

sadnicze warunki, bez których aktor jest niczym, a co najwięcej małpą. 

Prawda! Zapomniałem mote o naJwatnleJsz11m czynniku, choć właiclwle 

wynika on z trzech pierwszych podstawowych, warunkujących aktora-artystę. 

Aktor musi mleć przede wszystkim tę śmiałość i odwagę, kłóra cechuje 

prawdziwego twórcę. 

Musi mleć odwagę zerwać z tradycjq, konwenansem I szkołq, nowq dro· 

gę sobie I Innym stworzyć. 

Aktor dzisiejszy przestał b11ć zręcznym tonglerem i takim panem, co za 

pomocą trochę sprytu i kłamliwego potasu umiał w jarmarcznych budach 

rozmaite sztuczki pokazywać. Czegóż len dawny aktor nie umiał robić za 

pomocą sprętystych n6g I rąk 1 

Aktor dzis iejszy musi mioć jeden warunek, a tym jest lnlellgencja: oczy

wiście specyficzna inteligencja na Ila owego tajemniczego zmysłu, za po· 

mocą którego aktor umie się wcielić w daną Indyw idualność. Mniejsza nawet 

o zewnętrzne warunki, byleby mógł aktor zdołać wniknąć w twórczą Inten

cję autora, byleby mógł prze'Slać przez jaki! czas być sobą samym, a mógł 

się stać tq osobq, w którą sią wcielić zapragnie. 

Jeiell aktor chce być uważanym za artystę na równi z Innymi arłyslaml, 

powinlon zapomnloć o tym, ie jesl aktorem, nie powinien odtwarzać, a:e 

być rzec z y w Ił c I e tym, kogo przedstawia. Powinien przede wszy

stkim zapomnieć o tym, że Jest r.a deskach, przeciwnie, winien sobie lok 

Jasno I 1 tc:ikq siłą wizji uprzytomnić dane mu przez autora lrodowlsko, 

uprzytomnić sobie do tego stopnia, te zapomina, ii kloł slą na niego gapi. 

Wtedy dopiero nabierze te) absolutnej swobody, która jest mote na1wa

inlejszym czynnikiem w grze nowoczesnego aktora". 
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