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STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

DRAMAT Z DUCHA MUZYKI 
POCZĘTY 

Już w opisie dekoracji do Warszawianki mieszczą 
się nowe pierwiastki, nie spotykane w scenografii 
dotychczasowej. Ta „sala jasna biała ... z czasem ja
kimś szczegółem zazłoconym ... sczerniałe obrazy ... po
piersie Napoleona, jako Augusta Imperatora, marmu
rowe białe ... posadzka ciemna, nieomal czarna... za 
oknem świt, pejzaż zimowy, śnieg prószy nieustannie. 
Klawikord wysunięty na środek sali, panny biało ubra
ne, w szerokich spódnicach, z sztywnymi baniastymi 
rękawami, grają na klawikordzie, tyłem do widza 
zwrócone ... Chłopicki w ubraniu ciemnym, w zarzuco
nym i udrapowanym bardzo szerokim płaszczu si
wym ... ". A więc symfonia biało-czarna z lekkimi ak
centami złotymi. Dekoracja nie chaotyczna, lecz kolo
rystycznie uporządkowana . Spokojne tło architektu
ralne dla rozgrywającego się na nim ruchu. Zasada, 
którą ustalił o wiele póżniej Edward Gordon Craig 
i która zwyciężyła w nowoczesnej inscenizacji. We 
wszystkim przebija celowa oszczędność. Tylko takie 
sprzęty i rekwizyty znajdują się na scenie, które są 

dla gry nieodzowne i są niejako „osobami dramatu". 
Dlatego w tym dramacie, „z ducha muzyki poczętym", 

na muzycznych zasadach skomponowanym i n a wet 
„pieśnią z 1831 r." nazwanym - klawikord umieszcza· 
ny został na pierwszym planie, jako sprzęt najdrama
tyczniejszy. Z niego bowiem płynie pieśń, stanowiąca 
podłoże rozmyślań Chłopickiego, przewijająca się mo·· 
tywem upartym przez dialogi i monologi. Klawikord 
wypełnia długą niemą scenę: wejście tragiczne stare
go Wiarusa, zwiastuna śmierci . Przy klawikordzie spo· 
tykają się oczy odgadujące Marii - z sumieniem Chło
pickiego. Po heroicznej jego tyradzie „Anna - jak 
mówi informacja sceniczna - stojąc wygrywa jedną 
ręką nutę pieśni i śpiewu, a inni półgłosem jej wtó
rują, ucząc się od niej słów". Najmocniejsze ustępy 

roli Marii umieszczone są przy klawikordzie. Wstążka 
zbroczona krwią, ostatnia pamiątka przyniesiona z 
pola bitwy, pada na klawiaturę. Wreszcie końcowa 

scena: trąba odmarszu odzywa się kilka razy mocno, 
- w różnych odległościach z gościńca - Za sceną. Za 



oknami przejeżdża i przechodzi wojsko w szyku. 
A więc okna były potrzebne dramatycznie, okna rów
nież są „ozdobami dramatu". Nie umieszczono ich, jak 
się to mówi dla „proporcji", to znaczy ze względów 
życiowo-realistycznych, dlatego że pokój na scen ie po
dobno musi mieć koniecznie drzwi i okna, dzięki cze
mu jest tych oki en i drzwi w tzw. „normalnym teat
rze" o wiele za dużo. Okna, które do tego momentu 
w dramacie służyły raczej za tło liryczne, ukazując 
świt fioletujący krajobraz zimowy, raptem innego na
bierają blasku i odmieniają całkowicie dekorację, a z 
nią ton dramatu. „Za oknami - informuje poeta -
przejeżdża i przechodzi wojsko w szyku. Widać ich do 
pół na koniach, końske łby i tętent nieustanny i stu
kanie i brzęk słychać" . Jaki wspaniały efekt - jak ra
diofoniczny i filmowo-dżwiękowy. 

I wtedy wchodzi na scenę Maria : „idzie jak posąg, 
oczy duże, rozświetlone, idzie przed siebie we śnie 

zapamiętania, ręce nieco w przód wyciągnięte". Chór 
czwartaków za oknami śpiewa refren „Warszawianki". 
Maria „idzie do klawikordu i gdy bierze klawisze, plą
cze palce we wstążkę zakrwawioną, opada z płaczem 

na ręce i na klawisze. Jękiem ponurym zatrząsł się 

i zahuczał instrument cały. - Słychać jej szlochanie 
- - - Podnosi głowę, zdobywa się na s iłę niezwykłą, 

pieśń , która w jej us tach brzmi teraz jak skarga, klą
twa, zła wróżba, a chór żołnierski tam za oknami prze
mienia ją na hymn bojowy. Ta cichutka, pozytywkowa 
niemal piosenka w ciągu jednego aktu rozrasta s ię w 
potężny w swym patosie finał dramatu muzycznego. 
Tak niepozorny, sielankowo, sentymentalny instrument 
s tał się narzędziem Losu, a w ręku rasowego drama
turga i człowieka teatru najistotniejszym elementem 
dramatu, tak ważnym jak jego bohaterowie. (. .. ) 

( ... ) Na scenie obok osób pierwszoplanowych, obda
rzonych rolami mówionymi, znajduje się cały szereg 
figur nie wygłaszających tekstu utrwalonego w dialo
gu poetyckim, którym jednak autor każe prowadzić 

głośną rozmowę, w miarę gry cichnącą. Są to ni mn iej 
ni więcej, tylko generał miński, Piotr Wysocki , Ba
rzykowski, Kazimierz Małachowski , dwaj Niemojewscy 
- i inni, a więc osoby historyczne, grające n iepoś led

nie role w rewolucj i listopado\vej. Losy je j nie były 

GEN. JÓZEF CHŁOPICKI JAKO DYKTATOR 



im na pewno obojętne, zwłaszcza wtedy 25 lutego, w 
trzecim dniu bitwy pod Grochowem. Każdy z wymie
nionych, po swojemu, zgodnie z takim czy innym do 
powstania stanowiskiem, przeżywał noc tę, pełną nie
pokoju i udręki. Każda z tych osób, zgromadzonych 
dokoła klawikordu cichutko brzęczącego piosenką pa
triotyczną, podczas gdy z oddali dobiegają huki strza
łów armatnich trwające za wolą autora przez cały czas 
sceny - każda z tych osób jest indywidualnością. Nie 
zespołem i nic chórem. Wyspiański, gdy figury drama
tu w CHOR formuje, wyraźnie to zaznacza. Chór w 
Warszawiance - to żołnierze za oknami się ukazujący. 
Ci, którzy klawikordową, salonową piosenkę w pieśń 
czy nu, w pieśń narodu zmieniają , dodając jej skrzydeł 
i mocy ( ... ) 
Wczytując się po aktorsku i reżys ersku w pierwsze 

utwory Wyspiańskiego, widzimy, że pod skromną po
stacią tzw. jednoaktówek krył się już zaród nowej for
my teatru polskiego, kryły się nowe prawa kompozycji 
scenicznej, trudne do zdefiniowania, bo obok dążenia 
do jak największej monumentalności i dekoratywiz
mu, obok momentów nastrojowych w guście symboli
cznym i patetycznym na miarę tragedii klasycznej, ist
nieją tu kontrasty, nadzwyczaj dla ucha dzisiejszego 
przyjemne, jak nagłe przejścia do realizmu: jak dia
log Anny z młodym oficerem, w którym jest mowa o 
śmi erci narzeczonego Marii, dialog zupełnie realisty
czny i prozą pisany, lub pół niema, pół szeptem scena 
zbiorowej rozmowy drugoplanowych osób dramatu, 
przed początkiem tekstu właściwego. W tych pierwo
cinach wielkiego teatrotwórcy naszego jest cały nie
mal program późniejszej „reformy teatru", wspania
lej za granicą niż u nas dokonanej, lecz w Polsce przez 
Wyspiańskiego przeczutej i rozpoczętej . ( ... ) 

L. Schiller 
Teatr ogromny. „Scena Polska" 1937. 

CZASEM COŚ ŻYWEGO 

Żywy teatr, to taki teatr, co uznaje jedynie czas 
teraźniejszy. Rozgrywa się zawsze tu i teraz, dziś wie
czór w naszym mieście. Dlatego w teatrze żywym nie 
istnieje klasyka - wymysł uniwersyteckich książko
jadów. Notabene wymysł dopiero XIX-wieczny; jesz
cze w wieku XVIII grywano same sztuki współczesn-=, 
stare spokojnie przerabiając na nowe. Wiek XIX przy
niósł „poczucie historyczne", szacunek dla dorobku 
wieków i prawo autorskie, ale teatr żywy zaczął z wol
na wymierać, jak jesiotry czy kozice. Dziś klasycy są 
nietykalni, przeróbki traktowane z rezerwą lub pogar
dą, a reżyserzy cierpią na coś, co Brecht nazwał 

„onieśmieleniem wobec klasyczności". Albo boją się 

oderwać od tradycyjnej interpretacji i strasznie są 

dumni, kiedy zmieniają w tekście układ scen lub poz
bawią Leara siwej brody - albo robią happening z 
PANI DULSKIEJ, byle pokazać, że są odważni i ;10-

watorscy. Trzeba już niemałej świeżości, żeby sta:-ą 

sztukę przeczytać i wystawić po prostu tak, jakby była 
dziś napisana. 

Scenka szkolna na Miodowej, to oświetlony krąg 

parkietu pośrodku amfiteatralnej widowni. Z tej wi
downi, spomiędzy swoich kolegów i koleżanek, wstają 

kolejno chłopcy i dziewczęta i schodzą w krąg świa
tła, aby grać. Jest ich siedmioro: Maria, Anna, Chło
picki, oficerowie, wiarus. Brak dekoracji i rekwizy
tów, kostiumy to prywatne ubrania. Znika z W AR
SZA WIANKI nastrojowy, naturalistyczny sztafaż te
atru z końca ubiegłego stulecia. Nie ma salonu w sty
lu Cesarstwa, białozłotych ścian, białego popiersia 
Napoleona, czarnego klawikordu, okien z tiulową fi
ranką i miasta w śniegu za oknami. Nie ma muzyki, 
Maria nie gra na klawikordzie. Nie ma tłumu O"ób, 
„generałów, oficerów, obywateli w strojach z roku 
1830", co „grupami chodzą i rozmawiają ożywienie pół
głosem". Znikają drobne scenki-łączniki, znika.ią po
stacie drugoplanowe, pożegnanie Anny z ukochanym 
odgrywa Anna sama, jakby wspominała rozstanie, co 
już nastąpiło i dopiero teraz zaczyna rozumieć jego 
pełny sens. Znika też słowolejstwo, wszystko to, co 
jest martwą retoryką, dłużyzną i nudą, choć kiedyś 
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było może poezją. Zostaje to, co istotne: tekst oczysz
czony, rzeczowy, klasyczny w racinowskim nieomal 
sensie. Proste układy sytuacyjne, surowe, funkcjonal
ne, bez minoderii i ozdóbek. I sześć osób zamkniętych 
w kole parkietu, w reflektorach bijących z góry bia
łym nieruchomym światłem, jakby świeciły na stół 

operacyjny. Zostaje naga W ARS ZA WIANKA. 
Teraz jednak zmienia się raptem wszystko: podteks

ty psychologiczne, relacje między postaciami, konfli
kty i ich przebieg. Tradycyjna WARSZAWIANKA roz
grywa się cała za sceną: na polu bitwy gdzie ważą się 
losy listopadowego powstania. Ludzie w salonie roz
mawiają ze sobą, ale pozornie: w istocie wszyscy mo
nologują, myślą jedynie o tym, co dzieje się tam. Dla
tego główny wątek prowadzi Maria, jej złe przeczucia, 
jej fortepian. I Stary Wiarus, ponieważ przychodzi 
stamtąd(. .. ) 

Konstanty Puzyna 
„Burzliwia pogoda", Warszawa 1971. 

„Brak im wyobraźni, myślą, że miejsce w epo
pei jest miejscem na pikinik." 

„J eśli czas historii nie jest czasem żniw, historia 
jest tylko okrutnym i przezornym cieniem i czlo
wiek nie ma w niej udziału. Kto oddaje się tej 
historii, oddaje się niczemu i sam jest niczym. 
Ale ten, kto wybiera czas życia, dom którego 
broni, godność żyjących - ten oddaje się ziemi 
i zbiera z niej plon." 

Albert Camus 

• 

GEN. JÓZEF CHŁOPICKI JAKO NACZELNY WODZ 
(WG OBRAZU JULIUSZA KOSSAKA) 



ZE WSPOMNIEŃ O WYSPIAŃSKIM 

Mam żywo w oczach pracownię Wyspiańskiego 
przy ulicy Krowoderskiej na II piętrze. Dziś dom ten 
oznaczony jest numerem 79 i wygląda tak, jak wtedy, 
gdy mieszkał w nim twórca WYZWOLENIA: brzydki, 
brudny dom czynszowy. 

Do mieszkania Wyspiańskiego wchodziło się na lewo 
przez ciemną sionkę. Pokój był narożny o dwóch ok
nach i oszklonych drzwiach wiodących na balkon, ob
szerny i bardzo słoneczny, cały (to znaczy nic tylko 
ściany i sufit, ale piec i ramy okienne) wymalowany 
na kolor ciemnego ~zafiru. Przez okno od ulicy Kro
woderskiej przy słonecznym dniu przepyszna ulewa 
rozżarzonego światła grała kontrastem złota i szafiru. 
Na prawo od wejścia, bliżej okna , stół duży, nakryty 
czerwonym suknem. Za stołem krzesło o gotyckim 
oparciu. Na stole papiery, ołówki kolorowe, pióra gę
sie do pisania, świeca, często filiżanki oraz biust Wys
piańskiego modelowany przez Szwedkę, panią Val
grein, w Paryżu. Przy jednej ze ścian biblioteka przy
słonięta ciemnoszafirową firanką. W rogu pracowni 
biała rzeźba Kurzawy: Wisła i Wawel. (. .. ) 

A. Waśkowski 
Znajomi z tamtych czasów. 

Kraków 1955 

Zanim dramatopisarz rozpocznie pisać tekst dra
matyczny - mawiał Wyspiański - powinien znać 

konstrukcję akcji dramatycznej dzieła, które tworzy. 
Powinien znać najdokładniej sceny za sceną, aż do os
tatniej sceny ostatniego aktu. Powinien widzieć, za
nim zacznie pisać t ekst dramatyczny, postacie biorące 
udział w dramacie, powinien znać dokładnie teren 
dramatyczny, w którym odbywają się poszczególne 
sceny i akty dr amatu, powinien zn ać gesty, ubiór po-

szczególnych figur biorących udział w dramacie. Gdy 
już akcja dramatyczna ustalona zostanie, gdy teren 
działania akcji czas i pora dnia, osoby i ich ubiory są 
znane dramatopisarzowi, wówczas nadszedł czas pisa
nia tekstu. 
Połowa tekstu ginie dla widowni - mawiał. Widia 

interesuje przede wszystkim dekoracja, ubiór aktora, 
jego gest i barwa głosu, w końcu tekst. (. .. ) 

O tekście dramatycznym mawiał, że powinien być 
pisany od ostatniej sceny ostatniego aktu do aktu 
pierwszego, czyli wstecz. Czy sam tak pisał? Zdaje się , 

że nie pisywał za porządkiem, od pierwszej sceny 
pierwszego aktu. W NOCY LISTOPADOWEJ sceny w 
Teatrze Rozmaitości były mi najwcześniej znane (być 
może z powodu wielu scen z muzyką). Jak Wyspiań
ski tłumaczył powód pisania tekstu od ostatniej sceny 
ostatniego aktu. Do teatru - mawiał - przychcdzą 

widzowie spragnieni widowiska, wrażliwi i reagują 

łatwo. W miarę trwania przedstawienia wrażliwość 

znika i trzeba po dwu godzinach przedstawienia du
żych wysiłków, aby zmęczoną widownię zaintereso
wać. Tymczasem dramatopisarz, piszący od aktu pier
wszego, jest tak samo jak widz na widowni najwraż
liwszy, najwięcej podniecony w czasie pisania pierw
szego aktu. W miarę pisania słabnie napięcie twórcze. 
Autor pisząc od pierwszego aktu, wyczerpuje się, po
dobnie jak widzowie. Pisząc zaś dramaty od ostatnie
go aktu, dawałby dramatopisarz zmęczonej widowni 
najintensywniejszą twórczość w ostatnim akcie, naj
słabszą w pierwszym, kiedy właśnie widownia jest 
najświeższą, najłatwiej reagującą. 

B. Raczyński Jak tworzył St. Wys
piańki. Na tle wspomnień osobis
tych. W książce Wyspiańskiemu 

Teatr Krakowski , Kraków 1932. 



Przed laty, powracając z ekskursji wiosennej do 
Włoch spotkałem na rynku w Krakowie Wilhelma 
Feldmana, który podczas przygodnej rozmowy zapro
ponował mi wspólne odwiedzenie na wsi Stanisława 
Wyspiańskiego. Chętnie przyst~łem. Stante pede naję
liśmy krakowskiego „fiakra" i wyruszyliśmy niezwło
cznie. Droga biegnąca w kierunku ówczesnej granicy 
rosyjskiej w cieniu alei starych drzew, przecinała łany 
i działki zbóż w najpiękniejszym wiosennym rozkwi
cie. Wkrótce przybyliśmy do wioski, której nazwa wy
padła mi z pamięci, leżącej w samym już granicznym 
pasie. „Obieszczyk" z karabinem na ramieniu przecha
dzał się tuż poza tym „galicyjskim" osiedlem, w opło
tkach, prowadzących do zupełnie innego państwa, do 
imperium moskiewskich carów. „Fiakier" nasz zaje
chał według wskazówki do jednego z domów włościań
skich. 

Na podwórku, pod cieniem drzewa leżał Stanisław 

\Vyspiański. Był wtedy bardzo ciężko, beznadziejnie 
chory. Mógł połykać tylko szynkę drobno ciekaną, za
winiętą w opłatek, niełatwo mu było mówić, nie był 
w stanie rysować, gdyż trzy środkowe palce prawej 
ręki miał bezwładne. Zostały tylko same oczy o prze
żroczystych błękitnych tęczówkach, tak samo przeni
kliwie patrzące. Mówił tedy z trudem, a częściej pisał, 
trzymając ołówek między wielkim i małym palcem. 

Ten to ołówek podsuwał mu Wilhelm Feldman. 

Wracałem z Włoch i jeszcze czułem w kościach 

rzymski i flor encki upał. Miałem w uchu odgłos szu
mu mórz, a w nozdrzach wspomnienie włoskiego za
p<.chu. Jakże strasznym wobec dopiero co opuszczo
nych słonecznych krain południa był dla mnie widok 
wielkiego Północy pisarza, dzi\vnego plastyka, kon
struktora, artysty w tylu dziedzinach, pozbawionego 
książek, płócien, kartonów, farb, muzyki, teatru i zło
żonego na tamtym chłopskim podwórku! (. .. ) 

S. Żeromski Pisma T. XXVI. Wspo

mnienia. Warszawa 1951. 

Gdy w roku 1902 w grudniu przyljechała z Ame
ryki Modrzejewska, która już w czasie pobytu za 
oceanem specjalnie interesowała się twórczością Wys
piańskiego, wystawiliśmy we Lwowie WARSZAWIAN
KĘ z wielką tragiczką w roii Marii. 
Była genialna, pełna siły dramatycznej, mimo prze-

szło 60 lat. ' 

Porywała wszystkich. Wyspiański przyjechał na 
przedstawienie, był rozpromieniony. Prosił, bym się 

nie rozcharakteryzowywał z Wiarusa, lecz bym w tym 
stroju wyprowadził Modrzejewską na przód sceny. 

Stalo się wedle jego prośby. Nagle Wyspiański nie
spodziewanie wszedł na scenę, zaszedł z cicha z tylu 
i nagłym ruchem włożył Modrzejewskiej wieniec sre
brny z białymi szofarami na głowę .... Chwila była nie
zapomniana ... ( ... ) 

L. Solski Rozmowy z aktorami Eu
geniusza Swierczewnkiego Co 
mówią: Solski, Solska i Ordon-So
snowska. W książce Wyspiańskiemu 

Teatr Krakowski, Kraków 1932. 
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Kasa teatru czynna od czwartku do niedzieli w godz. 
od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 19.00, t 1. 34-76. Zamó
wienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjm uje 
Dział Organizacji Widowni tel. 34-76 od godz. 8.00 do 
15.00 
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W repertuarze : 

Franz i Paul Schonthan 

„PORWANIE SABINEK" 

Stanisław Przybyszewski 

„SNIEG" 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz 

„ZNACHOR" 

Sławomir Mrożek 

„TANGO" 

Scena małych form teatralnych : 

Bruno Jasieński 

„SŁOWO O JAKUBIE SZELI" 

W PRZYGOTOWANIU: 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

„WARIAT I ZAKONNICA" 

ZE ZBIORÓW 

CENA ZŁ 3,-
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