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Pieśń XXVI 

Kiedym się wyrwał od czarownej Cyrce, 
Która od ludzi więcej niż rok cały 
Kryła mnie niegdyś w pobliżu Gaety, 

Pierwej, niż tak ją mianował Eneasz, 
Ani pieszczoty synowskiej słodycze, 
Ni przywiązanie do starego ojca, 

Ani powinna dla małżonki miłość, 
Co Penelopę uszczęśliwić miała, 
Nie mogły we mnie przezwyciężyć żądzy, 

Którą pałałem, chcąc poznać świat cały, 
I śmiertelników przywary i cnoty. 
Pchnęła mnie ona na morza przestwory 

Najednej nawie i z tym pocztem małym, 
Który mnie dotąd nie opuszczał nigdy, 
Widziałem tedy obu stron wybrzeża 

Aż do Hiszpanii, do ziemi Marokko, 
Widziałem wyspę Sardyńską i inne, 
Które to morze oblewa dokoła . 

I ja, i wszyscy towarzysze moi 
Byliśmy starzy i sterani wiekiem, 
Gdyśmy do owej przybyli ciaśniny, 

Gdzie znaki swoje Herkules postawił, 
By r;złowiek za nie puszczać się nie ważył. 
W prawo za siebie rzuciłem Sewillę, 

W lewo za nami pozostała Zeuta ... 
Naonczas rzekłem: O wy bracia moi, 
Którzy przez setne niebezpie_czeństw krocie 



• 

Aż ku zachodu zdążyliście kresom, 
Dla tych chwil kilku, które zmysłom naszym 
tyć pozostało, nie chciejcie się zrzekać 

Poznania świata, co gdzieś poza słońcem 
Leży daleko w bezludności dzikiej, 
Rozważcie bytu waszego nasiona: 

Nie na to przecie jesteście stworzeni, 
Byście pędzili żywot jak będlęta, 
Lecz dążyć macie do wiedzy i cnoty! 

Tą krótką mową taką obudziłem 
tądzę do drogi w towarzyszach moich, 
te nie wiem czy bym powstrzymał ich potem. 

Zwróciwszy tedy tył nawy do Wschodu, 
I lot szalony wzmagając wiosłami, 
Które na skrzydłach stały naszej lodzi, 

Ciągle ku lewej pędziliśmy stronie. 
Już wszystkie gwiazdy drugiego bieguna 
Noc oglądała; a nasz był tak nisko, 

Że się nie wznosił nad powierzchnię morza; 
Na dolnej części księżyca pięć rnzy 
Światło zagasło i znów się zajęło 

Od owej chwili, kiedyśmy wpłynęli 
Na oceanu przepaściste tonie. 
Aż oto nam się ukazała góra, 

Skutkiem daiekiem odległości ciemna, 
A tak mi ona zdała się wysoką, 
Jak nigdy przedtem nie widziałem żadnej. 

Widok jej z razu rozweselił serca, 
Lecz wkrótce radość zmieniła się w żale : 
Z nieznanej ziemi wzmógł się wicher srogi, 

I w przód okrętu naszego uderzył; 
Trzykroć na miejscu okręcił go wirem, 

•Razem z wodami wszystkiema dokoła, 

Za czwartym razem tył podniósł do góry 

A przód okrętu do głębi zanurzy/, 
Jak to się widać Kom u ś podobało, 

W końcu się morze nad nami zawarło. 

Przekład : Antoni Stanisławski 
Kraków, 1887 

W spektaklu wykorzystano Pieśń XXVI 
w przekładzie filologicznym dr Henryki Młynarskiej 

i poetyckim Joanny Salamon 

Proj ck1y kost iumów: KRYSTIAN LUP.A 



KRYSTIAN LUPA 

wedtitg_ , . 
Stanisława lfjspianskzego 

Najpierw chcę odpowiedzieć na pytame: - jak pojmuję to „według"? 
Czy jako próbę odejścia od Wyspiańskiego, czy jako próbę wierności? 
Jako PRÓBĘ wierności.„ 
... przy czym jedynym sensownym i możliwym dla mnie rozumi.e~iem 
tego hasła jest wierność z perspektywy odbiorcy - tym bardz1ei, że 

pragnę przenieść utwór w ińny sposób istnienia. „ 
Jeśli impulsem tego pragnienia był WSTRZĄS, UDERZENIE, ZA
CHWYT „. jeśli utwór, albo coś w nim, dokonało we mnie żmiany -
istotnej, choć może niejasnej - to wierność dokonywanej wobec tego 
utworu kreacji może być jedynie wiernością PRZEŻVCIU ... 
•.. tym bardziej, że (jestem głęboko o tym przeświadczony) „Powrót 
Odysa" powstal dla PRZEŻVCIA - PRZEŻVCIE (PRZYBLI.ŻENIE, 
DOTKNIĘCIE) - jest najistotniejszym, a właściwie jedynym istotnym 
impulsem sprawczym i celem. 
Temat - historia, forma wyłonione zostały z przeżycia i dla przeżycia -
przyciągane przez przeżycie z odległych nieraz obszarów wy?brażni 
autora - podążyły na spotkanie z PRZEŻVCIEM w akcie kreaq1. „Po
wrót Odysa" zostal napisany przez Wyspiańskiego w obliczu śmierci, 
w ciągu kilku dni, w klimacie niecierpliwego napięcia i ekstazy. Powstał 
utwór zawikłany, niejednorodny i niejasny. Czytając - mam wrażenie 
(i to wrażenie MUSI być początkiem dalszych inspiracji), że wyczuwalne 
w pędzie tego dramatu przeżycie, umieszczony w nim ładunek meta
fizyczny z jednej strony, a struktury treści i formy z drugiej nie są calko
wicie ze sobą spójne i jednorodne. 
Różne są tego przyczyny : 
Tkwią w specyfice aktu twórczego, aktu, którego modelem jest SPOTKA
NIE niejasnego, tajemnego impulsu z konkretem użytych, skojarzonych 
wątków treściowych, znalezionej formy. 
Tkwią w uwarunkowanym inną mentalnością i inną epoką odbiorze. 

Mam wrażenie, że ZAWARTOŚĆ PRZEŻVCIA nie jest w pelni unoszona 
przez PRZEKAZ (kompleks treści i formy) - świadomy, intencyjny 
przekaz autora - a pojawia się jakby nieco OBOK. .. 
Naturalnie w każdym utworze możemy odnaleźć dwa nurty: 
- intencjonalny, jawny, świadomy wyraz konstrukcji 

ukryty, instynktowny, BEZWIEDNY. 

Jak zawsze nie panuje tu zupelna zgodność i równoległość. Zresztą -
im szybciej, im bardziej żywiołowo, w natchnieniu powstaje dzieło -
tym większy ładunek bezwiednego, utajonego nurtu. Obecność bliskiej 
śmierci wzmaga intensywność i ciśnienie tego nunu. 
Dramat ten jawi się jako PALIMPSEST. 
PRZEKAZ jest labiryntem tajnydt ścieżek i przesłon. To, co dla autora 
i jego epoki było drogą ku ... , może teraz stać się ZASŁONĄ. Jak zwykłe
dystans czasu (wraz z wygaśnięciem wspólnoty języka) osłabia działanie 
nurtu intencyjnego, wydobywa natomiast nurt utajony. Fascynacja 
odbioru staje się fascynacją odczytania palimpsestu... jeśli oczywiście 

podąża się się tropem PRZEŻVCIA. 
Do tej pory wszelkie analizy „Powrotu Odysa" (T. Sinko, S. Srebrny, 
O. Ortwin, S. Kołaczkowski, etc.) ograniczały się do egzegez pierwszego 
nurtu„. choć i w nich odczuwa się nieraz pewien niepokój i dezorientację
uchylanie i szybkie zatrzaskiwanie niebezpiecznydt furtek ... 
Mam wrażenie, że to COS - najbardziej tragicznego i mrocznego - że 
źródło wstrząsu tkwi raczej w sytuacjach - bezlitosnym ciągu następstw 
i spostrzeżeń - niż w dialogu„. 
. .. że wynika ze STANU, w jakim znajduje się bohater, stanu sugerowanego 
przez didaskalia. Stan ten trafniej prowadzi nas ku przeżyciu, niż jego 
interpretacja zawarta w dialogu. 
Intuicyjnym nakazem WIERNOSCI staje się: 
Ocalić tę intensywność przeżycia świata i kondycji ludzkiej- intensywność 
spotkania z tajemnicą - jaka w obliczu śmierci pchnęła Wyspiańskiego 
do napisania w ciągu kilku dni tego dramatu. 
Ocalić przeżycie - które przedziera się przez tkankę tego utworu, TA
JEMNICĘ, którą wyczuć można i podejrzewać w pierwotnydt w swym 
tragicznym hieratyźmie SYTUACJACH ... w kolejnydt SPOJRZE
NIACH Odysa stojącego na przeciw WYGASŁEGO SWIATA SWEJ 
MLODOScl. 
Zderzenie tego imperatiwu z konkretnym tworzywem, z że rl. powiem, 
bogactwem inwentarza „Powrotu Odysa" stwarza kilka, wychodzących 
z różnych perspektyw tematów. Pragnąłbym je przedstawić w chronologii 
wzajemnych wynikań i powiązań. 

MODEL SWIATA W „POWROCIE ODYSA". SPOJRZENIE 
- TEMAT UTAJONY 

Co wydaje mi się najpierwotniejszą treścią tego dramatu? 
Oto dramatyczne spotkanie człowieka z rzeczywistością, z której wyszedł, 
która go ukształtowała. 
OTO DOZNANIE PÓWROTU ... 
Narastająca w tym doznaniu świadomość ludzkiej kondycji - zamknięcia 

kręgu możliwości ludzkiego stosunku do świata ... 



Przyjrzyjmy się modelowi świata ludzkiego w „Powrocie Odysa". 
Dwie są przestrzenie człowieka : 
przestrzeń Itaki i przestrzeń wędrówki. 
Itaka jest MACIERZĄ - rzeczywistością, która człowieka wydała 

i uformowała. 
Na zewnątrz jest rzeczywistość, która człowiekowi jawi się jako CEL. 
Wtargnięcie w nią- POZNANIE- staje się jedynym sposobem ludzkie
go ~rzeczywistnienia. Zanurzenie się w nią umożliwia - mogłoby się 

zdawać - osiągnięcie tajemnicy własnego istnienia. Itaka jest sposobem 
istnienia świata - ·danym formującemu się Ja. Człowiek formuje się na 
jej obraz i podobieństwo - osiąga stan identyczności. Stan ·ten trwa 
do momentu ujrzenia na zewnątrz świata innego, zbudowanego inaczej. 
W obliczu tej sprzeczności pojawia się pragnienie prawdy. Oczywiście 
sposoby jej osiągnięcia rodzą się w łonie I taki, z jej tworzywa, bo jakże 
mogłoby być inaczej . 

A jednak intencja WĘDRÓWKI skierowana jest przeciw tej materii 
(motyw ojcobójstwa). Człowiek - twór krystaliczny Itaki - wyrusza 
w przestrzeń obcą. W trakcie POZNANIA materia „inności" wdziera 
się do wnętrza - narusza i trawi krystaliczne struktury- kryteria i kanony 
ulegają destrukcji. Wędrówka w poznanie- przez zerwanie z podłożem -
rękojmią trwałości, nieustannie działającym wzorcem macierzy - pro
wadzi ku BŁĘDOWI, FIKCJI i SAMOTNOŚCI... 
Kryteria prawdy zostają zachwiane, bezgraniczna przestrzeń obcej rze
czywistości nie daje w zamian nowych. Pozostaje zawsze jeszcze możliwość 
POWROTU. 
W tym momencie rozpoczyna się „Powrót Odysa"„. i staje się dramatem 
UJRZENIA. 
Pierwsze spojrzenie jest dotknięciem śmierci. 
Unoszona przez wędrówkę, coraz bardziej abstrakcyjna idea Itaki -
sfetyszyzowana jako ostatnie kryterium prawdy i jedności, zostaje nagle 
zagrożona bliskością spotkania z tą OCZEKUJĄCĄ NA ZEWNĄTRZ
nagle przerażająco na ZEWNĄTRZ. Itaka - kraina młodości - była 

krainą nieskończonej ilości możliwości. W momencie wyboru jednej 
z nich - inne, jak niewykorzystane embriony są przechowywane w PA
MIĘCI - idei Itaki. Dają one gwarancję powrotu i odrodzenia, pozwalają 
traktować wędrówkę jako PIERWSZV EPIZOD, jeden z tysiąca czeka
jących w kolejce. Powrót ukazuje I takę- krainę wygasłą i niedostępną -
dokonuje identyfikacji człowieka z jego wędrówką. Oto BŁĄD ... WINA ... 

Z rapru/arza Sranis/awa Wyspia1iskicgo: 

27 grudnia 1904. Oddaję Hamleta do druku cały rękopis. 
29 grudnia. Piszę akt I-szy Powrotu i zaczynam II-gi. 

SAMOTNOŚĆ... okazują się być całym jego życiem, okazują się byc 
NIM. 
Niedostrzegalnie zachodząca zmiana zostaje wydobyta w tej konfrontacji 
z całą ostrością. 
ODYS OKAZUJE SIĘ BYĆ ODYSEĄ. 
Nawet idea Itaki (zdawałoby się najpierwotniejszy składnik jego JA) 
jest w tej chwili, jak w organicznej przemianie tkanek, wykuta z tworzywa 
wędrówki, nią przesycona. 
Między Odysem a rzeczywistością Itaki jest coś jak SZKLANA SZYBA. 
ODYS STOI I PATRZY. 
Jest w tych sytuacjach jakiś paraliż, lęk pierwotny - metafizyczny. 
Sytuacja ta powtarza się natrętnie. W jej powolnym biegu, w tym paraliżu 

i przyczajeniu ukryty jest nurt bezwiednych motywacji. Pójdźmy tym 
tropem - tajemną ścieżką dramatu, udowodnijmy, że jest ona w nim 
zawarta. Przyjrzyjmy się imperatywowi czynu. Tkwi w nim tajemnica -
Odysowi jawi się jako przymus, nagląca potrzeba pełnienia dalej swego 
losu. Nie traktuje jej ani jako zemsty, ani jako wprowadzenia ładu w domu.„ 
Czyn ma przywrócić PRAWDĘ ITAKI, prawdę własnego istnienia. Jest 
próbą rozbicia szklanej szyby. 
CZYN JEST AKTEM WPRAWIAJĄCYM W STAN .. . w którym 
wtargnięcie, KONTAKT z Itaką są możliwe. 

W dramacie nie zostaje to nazwane, lecz zarówno impulsy jak i konsek
wencje niejasno, a przemożnie powiązanych ze sobą czynów (zabójstwo 
pastucha, zabójstwo sługi,* mord na zalotniKach) i !•onsekwencje„. 
i stan świadomości bohatera są niezbitym dowodem tej motywacji. 

• Zaliczam je do czynów Odysa, m imo. że sprawcą jest Telcmak. Magiczny udział Odysa 

w tym akcie nie ulega dł:i mnie wątpliwoki . 

• I . 



CZYN - nie jako zdąi.anie ku celowi, ku treści bezpośredniej - lecz 
jako AKT przeniesienia w inny wymiar kontaktu ze światem! 
EKSTAZA - jako możliwość odzyskania Itaki, powrotu do siebie, do 
swojej młodości. 
"Człowiek? ... - jest to kapłan bezwiedny 
I niedojrzały." (Norwid, Sfinks) 
... Sytuacja Odysa - jego zachowanie niedostrzegalnie i bezwiednie 
wkraczają w rytuał. 

Determinacja i zapamiętanie, z jakimi przygotowuje w sobie skok w ekstazę 
mordu, sugerują jak bardzo Odys spodziewa się CZEGOS po tym akcie. 
Czeka na iluminację, na rozerwanie zamkniętego przez powrót kręgu, 
w którym mit Itaki zadaje kłam i klęskę wędrówce, wędrówka zaś unie
możliwia prawdę Itaki, przesłania Itakę szklaną szybą. Istotnie - impet 
ekstazy przynosi poznanie, powoduje rozbicie szklanej szyby. Okazuje 
się ono jednak .. . 
ROZBICIEM. ITAKI. 
ROZBICIEM SWIATA, 
ROZBICIE'M ODYSA. 
Odys ZA DALEKO zapędził się w wędrówkę - w czyn - w poznanie. 
Nie tylko on stał się wędrówką, wędrówka stała się jego jedynym sposobem 
istnienia świata ... Odyseą ....:... szklaną szybą, za którą po rozbiciu nie ma 
Itaki, nie ma świata - JA rozpierzcha się w pustce. Oto rozpoczyna się 
nowa wędrówka - bez świata i bez kierunku. 
„Ciemny, nieograniczony ocean 
bez granic, bez wymiaru, gdzie długość, 
szerokość i wysokość 
i czas i miejsce się gubią" 

(Milton) 
NOWY STAN. 
Stan zawieszenia między życiem a śmiercią, między istnieniem a nicością. 

Stan bezczasowy i bezprzestrzenny. Stan, w którym resztki wspomnień, 
dążeń ... śmienełne strzępy przynoszą świadomość trwania. Czy można 
z nich na nowo sklecić świat? 
Czy położyć się na fali bezimiennego trwania, powoli zanurzać się w nicość 
w oczekiwaniu SM IERCI? 
TUŁACIWO DUCHA - stan przeklęty, lecz może również BŁO
GOSŁAWIONY. Wyłaniają się złudne brzegi- trwań innych ... innych 
form istnienia: 
- w micie - jak ismienie muzyki łub abstrakcyjnej formuły ... 
- w nieustannych przemianach, w niesł<ończonej powtarzalności .. . · 

30 grudnia. Piszę akt drugi Powrotu i zaczynam III-ci. 
31 grudnia. Piszę część drugą aktu III-go Powrotu 

Odysseusa. 
Piszę plan części pierwszej Te/emakei. 

UTRATA SWIATA, czy WYZWOLENIE OD SWIATA? 
Może zdruzgotanie powierzchni otworzy drogę ku prawdzie chaosu 
GŁĘBI... Może dopiero teraz, dzięki zanurzeniu się w nicości- przepłynie 

obok i ukaże się na chwilę MIASTO PRAWDZIWEGO ISTNIENIA ... 

PENELOPA - TELEMAK - DOPEŁNIENIE MODELU 
Penelopa ... 
Tak jak Odys stał się wędrówką, Penelopa stała się czekaniem. Początkowo 
czeka się na coś.. . Powoli i niedostrzegalnie czekanie na coś staje się 

CZEKANIEM - sposobem życia, wreszcie sposobem istnienia świata. 
Penelopa nie jest w stanie sprostać powrotowi- kres czekania jest Ś.~IER
CIĄ. Związek miłosny dwojga ludzi, ogarniający dwa rejony - życia 

i śmierci - zapalający się dla ŻVCIA PRZECIW SMIERCI, teraz może 
kontynuować się tylko dla SMIERCI. 
Luk Euryta może pojawić się jako fetysz powtórnych zaślubin - zaślubin 

w rejonie SMIERCI. 
Telemak ... 
Itaka Odysa - PEŁNA I HARMONIJNA uformowała herosa. Klęska 
Odysa jest klęską heroiCzną i tragiczną - jest przejściem po najszerszym 
kręgu ludzkiej możliwości zmierzenia się ze światem . Odys spełnił swe 
życie i spełnił czyn. 
Itaka Tełemaka jest chora, napiętnowana wędrówką ojca. 
Czas Itaki Telqnaka pożerany jest przez czekanie - tymczasowość -
tłumiącą i hamującą wszelki rozwój, konserwującą go w dzieciństwie, 
w niedojrzałości . 

Ojciec jako wzorzec jest abstrakcją i mitem, JEST FIKCJĄ. 



Panująca tu annosfera rozkładu, nieustannej groźby katastrofy skazuje 
Telemaka na NIEMOżNOść. Odys był z pokolenia herosów, Telemak 
jest dziecki'-m generacji słabej, ncurascycznej - niezdolnej do podjęcia 
swego losu. Jest napiętnowany A PRIORI ZNAMIENIEM KLĘSKI. 

WINA JAKO SKŁADNIK LUDZKIEJ KONDYCJI 
„Jeden jest prawdy wieczny bieg, 
że nie masz życia, krom przez grzech" 

(Wyspiański, Meleager) 

„ .Odwieczny konflikt ecyki z potrzebą realizacji, czynu, poznania. 
Przyjrzyjmy się elementom tego konfliktu: 
Norma etyczna wartościująca ludzkie postępowanie jesc wytworem 
Itaki - etyka jest kodeksem Itaki, ramą odgraniczającą od reszty. 
Świat zewnętrzny jest zaprzeczeniem kodeksu panującego w Itace, 
w przestrzeni wędrówki normy etyczne są nieobecne ... 
Jednak pragnienie czynu - wędrówki - pierwotne dążenie ludzkiej 
świadomości rodzi się w łonie Itaki. Itaka formując człowieka dla dążenia, 
jednocześnie to dążenie uniemożliwia. W „Powrocie Odysa" Bóg nakazuje 
człowiekowi pełnić swój los i karze go za co. Człowiek jawi się jako ofiara 
Boga - ofiara okrucieństwa Boga. 
Wyspiański wymienia czyny Odysa, lecz ich motywacje nazywa enigma
tycznie losem, klątwą. 
LOS - jest imperatywem zewnętrznym, któremu człowiek musi ulegać. 
Los jest z góry wytyczony słowami wyroczni. 
Pozostawienie przez Wyspiańskiego motywacji czynu NA ZEWNĄTRZ 
wskazuje na pierwotność imperatywu wędrówki. Element BOSKI, 
MITYCZNY jest dowodem - motywacja czynu jawi się jako potrzeba 
metafizyczna - rodząca się mgliście, poza świadomością - potrzeba 
życia metafizycznego, mogąca się wynurzyć jedynie przez spełnienie, 

określenie i sprecyzowanie czynem. 
Spełnienie i świadomość przynoszą klęskę. 
I z klęski wynul7..a się wina. Klęska unaocznia rozmiar konfliktu - zagu
bienie i rozpacz kreują potępienie i przekleństwo. 
Tragiczna sprzeczność warcoś<;i i pragnienia jesc może jedynie zasłoną 
sprzeczności jeszcze głębszych. 
SPRZECZNOŚCI FENOMENU CZŁOWIECZEŃSTWA Z NA
TURĄ„. 

9 stycznia. Przychodzi Filipowski i zabiera resztę ręko
pisu Hamleta. 

4 stycznia 1905. Wieczór przychodzi Tadeusz Estreicher. 
Opowiadamy Odysa i Hamleta. Przepisuję. Hamleta. 

Eryka jest wówczas instynktowną próbą ocaknia człowieka przed węd
rówką, ocalenia człowieka przt"d nim samym. 

To, co dla Wyspiańskiego było dramatycznym zderzeniem idei totalnej 
(boskiej) realizacji jednostki z dogmatyczną chrześcijańską polaryzacją 
dobra u zła, cnory i grzechu - nierozwiązalną tragiczną obsesją - po 
szturmie XX-wiecznvch doktryn filozoficznych, zwłaszcza zaś egzystencja
lizmu - stało się oczywiscością. 

Obsesyjne pytanie przesunęło się na wyższe piętro, albo pod dalszy 
próg: 
TAK JEST„. I CO DALEJ„. 
Stwierdzenie oczywistości rej opozycji przyczyniło się do nieobliczalnej 
zmiany kryteriów etycznych. Problemy etyczne stawia się dziś z innej 
perspektywy, a słowo wołnośc srak' się fetyszem jak niegdyś cnora. 

Zawiklane i pełne niejasności szczegóły czynów i winy Odysa są rafą 

cego dramatu. Zatrzymują na sobie uwagę odbiorcy i łatwo prześlepić 
można wszystko co, co poza nimi. Dowodem większość egzez. Dla ocalenia 
życia tego podstawowego - nazwanego wyżej konfliktu konieczna wy
daje mi się zmiana sposobu jego prezentacji: 
Nie konkret winv wydaje mi się być ważny w przeżyciu, lecz jej udział 
w SYTUACJI Odysa, rozwoju jego świadomości. Wina nic w pełni jeszcze 
sprecyzowana, nie nazwana - pojawiająca się jako obezwładniający 

ciężar, odczucie okrucieństwa Boga - stwarza i dcccrminujc sytuację 

Odysa. Ważna jest jej geneza i rola w kolejnych jego krokach, w walce 
z przeklętym kręgiem ludzkiej kondvcji. 
Nie nazvwając winv, pozo~tawiając ją w CIENIU, szybci.::j uporamy się 
z !problemem, który nic jest tu istotą PRZEŻVCIA. 
JCJ przytłaczająca OBECNOŚĆ sugeruje uogó!nienie: 
WINĄ JEST CZŁOWIECZEŃSTWO. 

SYMBOL i FETYSZ 
Nasc~ną zasłci.ną jest sp.:cyfika języka symbolicznego Wyspiańskiego: 
Wyspiań_sJ<i - wizjoner używa intuicyjnie i organicznie symbolu dla 
skryscaliz.owarria w przekazie chaotycznego żywiołu pi.::rwotnego prze
życia. W yspiań~ki używa symbolu jako obowiązującej w epoce moderniz
mu figury stylistycznej. 
Symbolizm moderny był kultem symbolu, leci.'. również ZATARCIEM 
jego pierwotnej funkcji. 
Symbol - wyszedłszy z języka magii i mitu scal się w symboliżmic fi
gurą literacką . Symbol w ujęciu i praktyce moderny· - jako konwencja 



sugerowania znakiem treści INNEJ - nię zawartej immanentnie w zna
ku - jest dzisiaj martwy. 
Dzisiejszy POWRÓT SYMBOLIZMU nazwałbym FETYSZYZMEM. 
FETYSZ JEST SYMBOLEM APODYKTYCZNYM. 
Zawarty w nim imperatyw wprawia odbiorcę w stan odmiennego, inten
sywniejszego przeżycia rzeczywistości. Jego kierunek jest nie poziomy 
(od treści w treśc) lecz pionowy - prowadzi w głąb, ~ PRZEŻVCIE 
PIERWOTNE. Fetysz jest znakiem przekazu magicznego. 
By sięgnąc poprzez przekaz symboliczny PIERWOTNEGO PRZE
ŻVCIA zawartego w „Powrocie Odysa" - trzeba dokonać odkrycia NA 
NOWO symbolizmu Wyspiańskiego. 

KONIECZNA JEST KREACJA ZNAKU, KTÓRY DLA DZI
SIEJSZEGO ODBIORCY BĘDZIE MIAŁ SIŁĘ WYWOŁANIA 
KOJARZEŃ PROWADZĄCYCH W GŁĄB PRZEŻVCIA, JAKĄ 
OBDARZAŁ WYSPIAŃSKI SYMBOLE SWEGO DRAMATU! 

ANTYK - ARCHAIZM 
Językiem symbolizmu „Powrotu Odysa" jest przede wszystkim ANTYCZ
NOŚĆ. Stwarza ona nie tylko problem interpretacji, lecz również reali
zacji (realizacji teatralnej): 
- Realizacji antyczności w ogóle. 
- Realizacji antyczności Wyspiańskiego. 
Setki antycznych przedstawień teatralnych są odstraszającym przykładem 
martwoty mechanicznej wierności . Martwy jest odtworzony z posągów 
historyczny kostium, odtworzony z waz historyczny rekwizyt. Błędem 
jest mechaniczne kojarzenie mitu z atrybutami historycznych przekazów. 
Wewnętrzne życie mitu (we mnie, w dzisiejszym odbiorcy) nie polega 
najmniejszym stopniu na takim kojarzeniu. Wręcz przeciwnie - wzbu
dza kojarzenia odległe, nie raz irracjonalne i niejasne - nic patrącając 
nigdy o wazy i posągi. 
ŻYCIE MITU JEST W TYCH KOJARZENIACH. 
W nich ró'ńcnież możemy ocalić życie antycznego symbolu. 
W epoce, która wydala „Powrót Odysa" było z tym chyba inaczej. I to 
nie dlatego, że erudycja w zakresie kultury antycznej była nieporówny
walnie powszechniejsza i głębsza niż dziś. Elementy tej kulnirY istniały 
ORGANICZNIE w życiu duchowym. Mitologia była książką dzieciń
stwa. Antyk był ŻRÓDLEM. Może więc nawet sztafaż z posągów nie 

10 stycznia. Uzupełniam Powrót Odysa, Syreny. 
14 stycznia. Przepisuję Powrót Odysa. Przychodzi 

Reymont. 
Wieczór zaczynam Feaków. 

był wówczas martwy, prowadził bowiem kU głębszym kojarzeniom. 
Dla Wyspiańskiego sięgnięcie w antyk nie było czczą formułą stylistyczną. 
Było sięgnięciem w SI'EBIE, W DZIECIŃSTWO. 
W rejony kojarzeń mglistych i pierwotnych - w pierwotne, metafizyczne 

przeżycie. 
Ocalić to przeżycie w EPOCE, w której stosunek do antyku uległ nie
obliczalnym zmianom, a poszukiwanie pierwotności - archetypu stało 
się obsesyjnym kryterium prawdy, można jedynie w duchu, w zgodzie 
z mentalnością tej epoki. W zgodzie z naszą mentalnością- z moją mental-

nością. 
Pierwotność znajduję w zderzeniach z agresywnymi atakami otaczających 
mnie kultur, w podświadomych wyobrażeniach i popędach ... 
We wspomnieniach z dzieciństwa ... Na skrajach - marginesach cywili

zacji kultury ... 
W PRZEDMIOTACH ... 
Objet trouve - jest przedmiotem pierwotnym poprzez mój stosunek -
ewokujący stosunek dziecka, nadającego przedmiotowi WYCOF~MU 
nową treść. 

JEST TO AKT FETYSZYZACJI. 
Objet trouve jest PRZEDMIOTEM DZIECIŃSTWA, PRZEDMIO
TEM KREACJI NOWYCH ZNACZEŃ - sięgnięciem w pierwotność 
kontaktu człowieka z przedmiotem. Przedmioty rejonów pogranicznych 
bardziej niż przedmioty natury wzbudzają ten kontakt magiczny. 
Powodem jest POWTÓRNE ODNALEZIENIE. 
Objet trouve jest w dwóch rejonach - łączy rejon cywilizacji z naturą. 
Uczepieni przedmiotów WRACAJĄCYCH Z CYWILIZACJI ku egzys
tencji naturalnej - SPŁYWAMY KU NATURZE ... 
ŚMIETNIK CYWILIZACJI JEST DZIŚ REJONEM PIERWOT

NOŚCI I ARCHAIZMU. 

TEATR UPORCZYWY 
Konkluzją dwóch poprzednich rozdziałów jest konieczność teatru fety
szu i zachowań pierwotnych- aktu powołania fetyszu, nadania mu mocy. 
Akt jako dokonanie teatralne- poprzez wielokrotne, intensywne, UPOR
CZYWE obdarzanie miejsca, przedmiotu, człowieka UW AGĄ- dokona
ne na oczach widza sugestywne OŚWIETLENIE przedmiotu (miejsca, 
człowieka) powoduje, że przedmiot ten, jak napromieniowane za dnia 
próchno wierzby, będzie emanował własnym światłem. 
Fetysz jest przedmiotem (znakiem) wywołującym STAN- lecz i odwrot
nie przedmiot może być powołany do roli fetysza przez STAN, jakim 

jest potraktowany. 
FETYSZE SĄ POWOŁYWANE. 
Począwszy od rytualnych święceń amuletów, skończywszy na AKCIE 
PRZEMIENIENIA chleba w czasie mszy. Są to klasyczne akty powołania 
fetyszu - AKTY FETYSZYZACJI. 



ST AN ODYSA, pogłębiający się w trakcie zanurzania w I takę, a wywołany. 
rozpoczęty pierwszym przeżyciem UJRZENIA ktyszyzuje rzeczywis
tość - poszczególne jej elemcmy. 
Jest to oczywiście mechani:an sprzężeń zwrotnych - eskalacja i intensy
fikacja fetyszu. Obsesyjne pragnienie przedarcia się prze~ powierzchnię 

czyni z przedmiotów i ludzi EKSPONATY. 
Fragmenty rzeczywistości, fragmenty zdarzeń poddane ui:>prczywej, 
intensywnej i kurczowej percepcji zostają WYJĘTE z reszty rzeczy
wistości, OBARCZONE SZCZEGÓLNĄ W AGĄ, przeniesione aktem 
fetyszyzacji w INNY SPOSÓB ISTNIENIA. 
TEATRALNE URZECZYWISTNIENIE TEGO AKTU NAZYWAM 
GABLOTĄ. 

Problem jest oczywiście, czy zbliżamy się do prawdy tak traktowanych 
przedmiotów (miejsc, zdarzeń, ludzi) - z pewnością jednak zanurzamy 
się wraz z OBSERWATORFM w coraz głębsze rejony KONTAKTU 

' CZŁOWIEKA Z RZECZYWISTOŚCIĄ - wyzwalające nowe siły 
i napięcia, uruchamiające PRZEKAZ MAGICZNY. 
Zdarzenie ujęte GABLOTĄ obarczone zostaje CZASEM I PRZE
STRZENIĄ WEWNĘTRZNĄ - SUBIEKTYWNĄ. 

Gablotą zdarzeń i zachowań jest RYTUAŁ. Wiwisekcja zdarzenia, 
zachowania wydobywa bowiem nie treść i kierunek tego zdarzenia, 
zachowania lecz FAKTURĘ PRZEBIEGU EMOCJONALNEGO. Po
tęgując ten przebieg - znajdując w nim formę i rytm - Ż1'WIOŁ, 
który kieruje naszymi poruszeniami, stwarza klimaty i nastroje - odnajdu
jemy PIERWOTNĄ FORMĘ. Rytuał wynurza się z codzienności kiedy 
pierwotna forma przezwycięża treść działania, pojawia się w stanie czys
tym i potęguje własnym rozpędem„. 
Teatr wyzwalający utajone energie i kumulujący siły wydaje mi się jedy
nym sposobem zachowania wierności utworowi o TAJEMNICY PĘDU. 

STEFA i\' KOŁACZKOlflSKI 

POWR6T 
ODYSA 

Co nasuwa poecie Odyseja, gdy ujmie wrażen~e synte
tycznie, gdy pojmuje ją jako symbol? Co czyru ~dyse
usza bohaterem tragicznym? Jedno tylko: tragedia tu
iactwa. Wrażenie to powszechne. 
Na jakiej zasadzie wiążemy z tułactwem tragizm? Tu
łactwo może być nieszczęściem najwięk.sz~, al.e . samo 
przez się tragiczne nie jest. Jedną z na1trag1czme1szych 
natomiast jest koncepcja życia - jako tuł~ctwa du~ha 
ludzkiego. Jest nią przez pojęcie. tu~actwa 1ako ~m~u 
nieukojonej i nieprzezwyciężone) mgdy roz~er~1, w~e~ 
czystego rozłamu, sprzeczności tęsknot.'!" łome }ednosc1 
ducha ludzkiego. Gdy ogarniemy całosc traged11 - los 
tragiczny Odysa ukazuje się nam jako z~k~ęte. błędn~ 
koło: uchylanie się od klątwy, przezwyc1ęzeme chęci 
zabicia ojca, prowadzi ku innemu spełnieniu klą~ Boga, 
która go ściga wszędzie. Ujście przed klą~ą tragicznym 

· oczywiście nie jest; nie rozstrzyga o tragicznym upadk.u 
Odysa również klątwa ojcobójstwa i z~osz~na .za me 
kara: zgon z ręki syna, Telemaka-. bowiem ~1ę me speł
nia; tragicznym więc jest tułactwo, wieczysta merozegr~na. 
Całość losu Odvsa nazwałem błędnym kołem, bowiem 
z ciążącej klątwY Boga bierze początek, .ale pro~adzi ku 
spełnieniu się tej klątwy inną drogą, me tą, ktora był~ 
znaczona. Tragizm tego błędnego koła losu polega na czyms 
irracjonalnym: ucieczka od losu, pr~~zwycię~e~ie go -
jest drogą ku jcg0 spełnieniu, a raczq Jest ~łasm~ . samym 
spełnieniem; tragiczna jest tu bowiem 1ednosc prze-
ciwieństw. 
Irracjonalizm w losie Odysa, sprzyjający. tragizmowi, 
polega na pewnej niejasno.ści wycz~wan~a tego losu. 
Rozwiązując rozumową analizą to, co Jr~~qonaln~,. prze
konamv się, iż Wyspiański ukrywa rozne tresa pod 
jedną nazwą losu. Los będący klątwą ojcobójstwa-:-- _Odys 
zmógł: „„.co miał w domu nieść zł?, niósł we sw1aty~'; 
ale spełnia się inna, druga klątwa: wieczystego zmagania, 
tułactwa tą wszędv ściga mściwa ręka Boga. „Realnym" 
losem Odysa, to ·jest tragicznymi dziejami, jest męka 



zmagania się z grzechem - klątwą, potęgą metafizyczną, 
daną immanentnie jako własność duszy. A nad tym 
wszystkim unosi się jakieś wyobrażenie metafizycznego 
tragicznego fosu, który jest jednym i drugim razem : 
i klątwą ojcobójstwa, i zmaganiem się z nią. 
Racjonalizując więc irracjonalne w tym, co jako jeden 
tragizm Odysa · się odczuwa, odróżniliśmy trzy rzeczy: 
1. klątwę spełnienia grzechu ojcobójstwa, od której Odys 

ucieczką się uchyla, 
2. dzieje Odysa; walka i tułactwo, 
3. metafizyczne wyobrażenie tragicznego przeznaczenia, 

w którym już to wszystko leżało. 
Z punktu widzenia tego ostatniego, które się jako ogólne 
wrażenie tragicznego losu nasuwa, i klątwa, przed którą 
Odys ucieka, i samo zmaganie przedstawiają się jako 
czynniki, rodzące jedno, właśnie to tragiczne przeznacze
nie: walka - tułactwo. Ono nadaje, łącząc w jedność, 
metafizyczny sens temu wszystkiemu, jest tą tragiczną 
koniecznością, która się istotnie spełnia. A więc losem 
tragicznym Odysa jest wieczyste oscylowanie między 
losem naznaczonym (klątwą grzechu), o którym wie, 
uczuciem zwycięstwa nad nim - a poczuciem nieprze
partej jego władzy, przez które spełnia się to przeznaczenie 
tułactwa, o którym nie wiedział. Powiedzieliśmy, że samo 
tułactwo jako takie tragiczne nie jest. Tułactwo zaś 
Odysa jest tragiczne jako rezultat wewnętrznego rozłamu: 
ta sama siła sprawia, iż trzeba od niej uchodzić, i ta sama 
pcha ku zbrodni, a ta siła leży w nim samym; to jest 
ta klątwa, od której ujść nie może. W grożącej klątwie 
ojcobójstwa leży tylko czynnik konieczności tej rzeczy
wistej, przeżytej tragedii, którą jest tułactwo. 
Zabić! ot, to czyn mnie znaczon, 
na to bylem urodzon i na to p1·zeznaczon; 
i przed tym precz uciekłem, i wracam dlatego. 
W przeciwieństwie tych podkreślonych irracjonalnych 
słów, jak i w analogicznej treści powiedzenia: 
I przed czym uciekłem aż na wód bezbrzeże, 
ku temu prze mnie siła - w którą jedną wierzę. 
mieści się formuła tej jednej, a sprzecznej w sobie siły, 
która jest koniecznością wewnętrznego rozłamu, oscylo
wania, tułactwa. Nie katastrofa, lecz wieczysta nieroze
grana stanowi tragedię Odysa. Wniknąć więc w tragizm 
„Powrotu Odysa" znaczy współprzeżyć ją z duchem bo
hatera. 
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DIARIUSZ MUZIAL•Y 
STAREGO TEATRU. 

Badacze historii teatru mozolnie odtwarzają przypuszcza/ny kszta/t przedstawień 
lub wygląd czy grę aktorów w przeszłości. Ale brak dostatecznej ilości dokumentów 
z epoki nie pozwala stworzyć pclncgo obrazu. Trudrw dziś ocenić co w przyszłości 
będzie stanowi/o największą wartość historyczną w rekonstruowaniu dziejów naszego 
Teatru. Już teraz jednak odczuwamy dotkliwy brak dokumentów i innych prze
kazów, szczególnie ikonograficz11ych sprzed dwustu i stu lat. I tak dla przykładu: 
z roku 1828 posiadamy zaledwie jeden rysunek, stanowiący ilustrację do sztuki 
A. Sim10i1skiego ,,Panna fotrvgalska", a przedstawiający pa raz pierwszy scenę 
z dwojgi<m aktorów z tego przedstawienia. Nie posiadamy, na przykład, żadnej 
podobizny Jacka Kluszewskiqro, j<"d1wgo z najbardziej zasłużonych ludzi dla na
szego Teatru i sceny narodow<j w Krakowie. Sprawował rządy w tym Teatrze 
od roku 1787 przez 43 lata. To 011 przeniósł teatr do budynku u zbiegu ulic dzi
siejszej Jagiellońskiej (dawniej Teatralnej) i placu Szczepańskiego, w którym 
mieści się on do dziś. Tc dwa przykłady mówią o tym jak wielkie są luki w materiale 
dotyczącym najwcześniejszej historii teatru w Krakowie. Te niedobory w doku
mentacji wydarzeń artystycznych w naszym Teatrze dotyczą cakże innych, bliższych 
nam już okresów. 

Kiedy rozwinął się i trochę okrzepl wynalazek fotografii, niektórzy fotografowie 
zaczęli specjalizować się w fotografii teatralnej, tak, że z lat Tłmiej więCLi sześć
dziesiątych XIX wieku materiał jest nieco obfitszy. Jednak z poprzedniego okresu, 
np. dyrekcji Chełchowskiego, czy jeszcze i Meciszewskiego pozostały tylko podobizny 
w grafice, a ce nie oddają przecież wyglądu aktora dostatecznie wiernie i bardzo 
rzadko w roli. A przecież chcielibyśmy w przyszłym Muzeum Starego Teatru 
odt.worzyó cale jego dzieje jak najokazalej. Dlatego właśnie tak cenne są dla nas 
dary, które choć w części pomagają wypełnić luki. 

Takim właśnie darem - uzupełniającym braki dokumentacji po 1945 roku -
wzbogaciła nasze zbiory pani Krystyna Zb1jewska. Znana krakowska dziennikarka 
będąc zaangażowana w sprawy teatru i kompetentna w tym temacie, trafnie wybrała 
swój dar. Są co fotografie sceniczne wybitnych aktorów, którzy bądź co rozpoczynali 
swą drogę artystyczną w Starym Teatrze, bądż uświetnili swą obecrwściq w zespole 
historię tej sceny. Kilkoro z nich prezentujemy dziś w naszym Diariuszu: Marię 
Dulębę, Halinę Mikołajską, Jana Kurnakowicza, Janusza Warneckiego, Gustawa 
Holoubka. To tylko kilka nazwisk z wielkiej plejady gwiazd, która przeszła przez 
scenę Starego Teatru i wybór z około dwudziestu fotografii ofiarowanych przez 
panią Krystynę Zbijewską. Dziękujemy za cenny dar. 

Dziękujemy także serdecznie pani Halinie Kwiatkowskiej, aktorce wiernej naszej 
scenie do dziś, za ofiarowam·e kolorowej fotografii ze sztuki „Stracone zachody 
lnilości'' W, Shakespeare' a, z 1959 roku oraz fotografii prywatnych do Archiwum 

"Panu Kazimierzowi Janusowi, który także był aktorem w Starym Teatrze 
należą się serdeczne podziękowania za przekazanie ze swych pieczołowicie groma
dzonych zbiorów części teatraliów, a między innymi naprawdę cennego kompletu 
afiszów począwszy od pierwszego powojennego przedstawienia w 1945 roku tj. ,,Męża 
doskonałego" Jerzego Zawieyskiego . 

Dyrekcja Teatru składa gorące podziękowania wszystkim ofiarodawcom. Dary 
ce uświetnią przyszlą ekspozycję. 

Prosimy naszych widzów, aby pamiętali, że stale oczekujemy na wszelkie odnalezione 
teatralia związane z historią naszej sceny. 

J oprac. Krystyna Spiegel J 

1. „Mąż doskonały" - Jerzy Zwieyski 
z prawej Janusz WARNECKI 
premiera l IV 1945 

2. „~ebMzczyk Pan Pic„ 

- Charles de Pcyret-Chappuis 

Maria DULĘBA i Janusz WARNECKI 
premiera 12 X 1945 

3. „Igraszki trafu i milościu - Pierre Marrvaux 
Danuta SZAFLARSKA i Wladyslaw SHEYBAL 
premiera 4 IX 1945 

4. „Pigmalio11" - G.B.Shaw 
Jan KURNAKOWICZ 
pr<miera 7 XI 1945 

S. ,JNoe i jego menażeria" - Tadeusz Łomnicki 
Halina MIKOŁAJSKA i Władysław WOŻNIK 
premiera 29 X 1948 

6. „Romans ~ wod~wilu~' 

- Stefan Turski i Wladyslaw Krzemiński 

w środku z lewej Gustaw HOLOUBEK 
premiera 31 X II 1948 


