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Tragedia „Sędziowie" zajmuje w twórczości Stanisława 

Wyspiańskiego miejsce wyjątkowe. Utwór ten tak bardzo 
w swej problematyce odległy od „Wesela" i „Wyzwole
nia", różni się także poetyką od wszystkich innych (nie 
wyłączając najbliższej „Sędziom" „Klątwy") dramatów poety. 
Pewnie z tego powodu tak trudno znaleźć w całej twór
czości Stanisława Wyspiańskiego właściwe i nieprzypadko
we dopełnienie teatralne dla tej krótkiej, jednoaktowej 
tragedii. Nie widząc tym razem sensu w połączeniu 

„Sędziów" z którymkolwiek innym dramatem Wyspiańskiego 
i zamierzając skupić uwagę przede wszystkim na tym ostat
nim z ukończonych przezeń utwor'ów, zdecydowałem się 
uzupełnić wieczór teatralny fragmentami mniej znanych 
listów i dzieł pisarza. 

Na część pierwszą wieczoru, poprzedzającą „Sędziów", 

składają się m.in.: wyjątki z listów Wyspiańskiego do Sta
nisława Estreichera, Stanisława Lacka, Karola Maszkowskie
go, Henryka Opieńskiego, Tadeusza Stryjeńskiego, Lucjana 
Rydla oraz fragmenty „Królowej Korony Polskiej", „Zygmunta 
Augusta", „Requiem", Studium o Hamlecie" i „Skałki". Wy
korzystałem także ogłoszone w roku 1899 w krakowskiej 
„Nowej Reformie" informacje prasowe o inspirującym auto
ra „Sędziów" autentycznym zdarzeniu w Jabłonicy. 

A.W. 



Najmniejsza szczypta tej wiedzy zaświatów, 
jakąbykolwiek doszła do nas drogą, 

· cokolwiek rzecze przez czyje bądź usta -
s i ę g a t a j e m n i c - że serce człowieka 
lgnie ku nim tęskno i grozę w nich widzi, 
choć rozum od nich ucieka. 
Jak przejść tę nagłą zaporę, granicę, 
jak sięgnąć za tę zasłonę? 
Czyli uczuciem, tęsknotą i żalem 
odzyskać - co raz stracone, 
zyskać na jedną chwilę? 
Wiarą, pragnieniem, wolą i wołaniem 
wywołać - w grozie i sile! 
Przemocą duszy, przysięgą, poddaniem, 
SZTUKĄ - na jedną chwilę. 
Ci, co dopiero wczoraj z nami byli, 
co w tajemnice zaświatów patrzyli 
porówna z nami - gdy wczora przepadło 
i dzień dzisiejszy bieg swój rozpoczyna -
całunem śmierci dziś są upowici 
i wiedzą wszystko to - co nam tajemne. 
Dziś pamięć o ni"ch śle nam dziwne wici, 
we drgnieniu rzeczy martwych upomina: 
Naraz przed świtem coś zatrzęsie szybą, 
dźwięk lotny dzwoni wstrząsając powietrze; 
naraz wieczorem nad domostw kolibą 
głosy i mowa przelecą we wietrze; 
naraz trzask nagły stołu albo sprzętu 
myśl ścina w biegu, jak grom bieg okrętu. 
I naraz kolo najbliższych przesuwa 
pamięć - czy serce skonu nie przeczuwa?
Ptak oto w okno skrzydłami zastuka, 
wefrunie w izbę - przysiądzie - i bada ... 
Jestli to duch, co wbiegł - i żąda, szuka 
i pojawieniem swym o rzeczach gada?
Czyli to wszystko myśl i myśli sztuka 
na jedną chwilę - za chwilę przepada?-

Stanisław Wyspiański „Hamlet" 


