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STANISŁAW WYSPIAŃSKI „AUTOPORTRET" 

STANISLAW BRZOZOWSKI: 
Walka wewnętrzna z bezdziejowością , usiłowanie 

przezwyciężenia jej w sobie , zrozumienia , na czem po
lega psychiczna natura narodowego rozbicia , wypalanie 
rozżarzonym żelazem z duszy własnej stygmatów bez
narodowego, nieczynnego istnienia, rozpaczliwe dźwi

ganie się ku zjednoczeniu duchowemu z potęgą histo
ryczną narodu - ten straszny samosąd , krwawe zmaga
nie się stanowią istotę zasadniczego procesu duchowego 
poety , z którego wyłaniały się jego d z i e ła . N a tern za
sadza się wielkość Wyspiańskiego, Że toczył on z bez
dziejowością rozpaczliwą walkę , że dzień po dniu , etap 
po etapie pasował się w sobie z psychiką prywatnego 
człowieka - niewolnika , że walczył z tą pozahistoryczną 
psychiką , która ciąży nad całą twórczośc i ą polską , ja k 
bezwiedne fatum wewnętrzne . Niewola weszła w duszę 
i przeżywając samych siebie, ulegając swobodnemu , ży

wiołowemu , pędowi psychiki naszej , żyjemy jako własną 
naturą - rozkładem dziejowości , straszliwą siłą ciążenia 

ku narodowej nicośc i. „Dumne" rysy naszych indywi
dualności rysami są istotnie sklepienia i murów histo
rycznego gmach u, linią jego przyszłego załamania się . 

Mowa nasza wewnętrzna , mowa naszej nieskrępowanej 
natury, to szmer rozpadania się i rozluźniania : stajemy 
się sobą , bo całość ginie . Praca twórcza Wyspiańskiego , 

to walka z tym procesem, walka pełna złudzeń , nie
obca upadkom, gorączkowa - i dlatego właśnie taką 
straszną czcią przejmująca każdego, kto ją przemyśli . 

Tu była rzeź wewnętrzn a , tu sp iżową stopą depta no lę 

kliwy liryzm, tu ok u tą dłonią brano za włosy duszę i 
gdy wyczuwamy w pi smach poety echo wewn ę t rznego 

buntu , szept pokus , które odwieść go usiłują od twar
dego dzieła - jest to dla nas nowa rękoj mi a rzetelno
ści Wyspiański nie komponowa ł walki , lecz istotn ie du 
szę swą przetwarza ł, i sama n iezu pełność pracy, luki w 
niej , niespójności - wszystko to nabiera nowego znacze
nia , gdy rozpatrujemy te d zieła z t ego punktu widze
nia . Groza bezwied nie, naiwnie przyj mowan ego przez 
nas położenia za rysowuj e si ę w tej k rwi ą znaczonej, ła 

manej linii zwycięstw i osłabie ń . Co znaczy Żyć dzi e-



jowo 7 - tworzyć dzieje 7 działać? - dla czego jest na
około Życie i ja jestem, a oto tu we mnie , w piersi 
mojej naród się zatraci/7 gdzie , w czem jest? - jak 
go ująć w sobie, odtworzyć , wskrzesić przede wszy
stki em w tern własnem wnętrznem poczuciu. Że jest 
on we mnie? - czemjest ten bunt wewnętrzny przed 
koniecznością żelaznego okiełznania duszy? - czy 
nie jest to bu nt j a k iegoś wyższego , ponaddziejcmego 
sumienia 7 - czy warto, czy godzi się być narodem 7 -
co jest poza granicą historycznych gmachów, w nie
ludzkiej dziedzinie meduz Laokonowych wężów? czy 
nie lepszem jest wyrzeczenie, niż prze lewanie krwi 
Achillesów i Hektorów na ofiarę T ersytowemu trwa
niu? jak stłumić mowę nocy, gdy się ją raz zasły
szało, gdy się wyszło już duszą poza okopy histo
ryi7 jak p rzymusić opierającą się w imię świętości 
duszę? wlec ją w wirowisko i rzeź? jak zlać się z 
naiwnem , instynktownie niewinnem , mającem śmia

łość grzechu życiem 7 gdzie znaleźć słuszność? Czy 
jest ona poza życiem 7 - czy n ie jest to wszystko , 
całe to zmaganie się wewnętrzne- wędrówką Odysa, 
który gdzieś w zaraniu życia wyrzekł się czynu i teraz 
błąka się ponad ludzkiem pobojowiskiem jak ham
letyzująca, wszechwiedząca - myśl, która kształtu 
swego tylko nie ma, nie może się wcielić , lęka się 

wcielenia i czuje, Że pomimo wszystko nie żyła7 
Teatr Wyspiańskiego , to wewnętrzna walka du

szy i gdy się wżyjemy w to zbiorowe dzieło - wyczu
wać będziemy dokładnie, gdzie poeta usiłował sam 
siebie uśpić , gdzie łudził się , że już zdobył spokój . 
roztopił ból w widzeniu i nagle nowym , głębszym 
wzrokiem odkrywał, że to obce, artystyczne widze
nie- to własna męka, która o jeden stopień dojrzała , 

za gardło chwyta i żąda, żąda jedynego uspokoje
nia : poczucia , ze przeżytem zostało coś , co ma w 
sobie dziejową pełnię, Że narodziło się w duszy po
czucie pozwalające nie zastanawiać się nawet nad 
tern , jak to mogłoby być - aby narodu nie było . ale 
wprost czuć w sobie uśmiechem , Izą, szumem du
chowych kłosów - jestem w narodzie , ż yję w nim 

i on we mn ie: jesteśmy. Tego poczucia Wyspiań ski 

nie zdobył i krytyka , która twierdzi coś przeciwnego , 
nie rozumie absolutnie nic , nie chce rozumie ć, chce 
tylko napisać artykuł , feljetonizuje . 

Fałszuje się dziś Wyspiańskiego - tak, jak fał

szowało się i fałszuje romantyków, udusić się usiłuje 
kadzidłami , sprawia się nad jego grobem t ryumf ma
sek . Temu stanowi rzeczy przeciwstawić trzeba swe 
veto , nie lękać się rzeczywistości, zrozumieć, że gdy 
maskaradowy tłum udający naród usiłuje wieńcem 
laurowym uczynić z tragicznego ducha - wodza szal 
bierstwa i szychu - jedyną odpowiedzią może być : 

kłamiecie . Od czasu Wesela i Wyzwolenia stracili
śmy prawo głosu . Twórczość poety to była walka o 
prawo do słowa. 

Polskę trzeba odnaleźć w sobie , - ja jej szukam 
i w pomroce duszy mej własnej odnaleźć nie mogę 
- mówi Wyspiański . - My tobie damy Polskę , tyś ją 

nam dał , my ją dajemy tobie - hosanna, hosannal 
woła tłum . Wyspiański, to nie tryumfl Słyszycie -
to nie obchód narodowy w Sokole - to noc żałoby 
i pokuty wśród prochów , to płacz spowiedzi u kró
lewskich kości , to szukanie po omacku wśród ż a l u i 
płaczu - to wnętrzna od buda.Na duszy. - Ale dziś w 
Polsce wyobrażają sobie , Że i na Golgocie t a ń czono 
z radości, Że przecież już raz ten świat został od
kupiony - a teraz już rozpocząć można prawdziwie 
wyzwolony kabaret . 

Wpływ Wyspiańskiego rozpocznie się w tej 
chwili, gdy każdy z nas zechce w dziedzi nie swej 
pracy prowadzić tę samą walkę oczyszczenia i wy
chowania duch<NVego , jaką prowadził on w swem 
ujawniającem się poprzez teatr życiu duchCM1em . 

Stanisław Br::ozowski: 
STAN IS EA W WYSPIAŃSKI 

w: Lege nda Mło d e] Polski 



WITOLD GOMBROWIC Z: 

Wyspiański jest jednym z najwięk

szych wstydów naszych, gdyż nigdy nasz 

podziw nie rodził się w podobnej próżni, 

oklaski, hołdy, wzruszenia nasze w tym 

teatrze nie miały nic wspólnego z nami. 

Jaki był sekret jego triumfu? Naród 

potrzebował posągu. Naród domagał się 

wielkiej sztuki. Naród potrzebował ko

goś, kto by w sposób wielki celebrował 

jego wielkość. Wyspiański stanął przeto 

przed narodem i powiedział: Oto mnie 

macie! Żadnej małości, sama wielkość i 

w dodatku z greckimi kolumnami. Zo

stał przyjęty. 

Ta sztuka nie jest, jak Szekspir lub 

Ibsen, podniesieniem życia zwykłego do 

wyżyn dramatu, tu wszystko od począ

tku do końca przetacza się po niebie Hi

storii i Losu. 

Wyspiański uruchomił patetyczną 

maszynerię, która go przytłoczyła - dla

tego tak olbrzymia jest tu inscenizacja a 

tak nikle w proporcji to, co on ma wła

snego do powiedzenia Polakom. 

Dziennik 1953- 56. 



OJCZYZNA CHOCHOŁÓW 

Park dziwów starożytnych, wiatr, który szeldci 
Wokół śpiących pałaców, grobowców bez treści, 
Te lampy i posągi, księżyc, gdzie .~ię słania 
Geniusz twego narod1t, duch zapominania. 
Te rany wielkiej dumy. inne wielkie rzeczy, 
W których tyle jest prawdy, ile się złorzeczy, 
Wszystkie cnoty parszywe - to nas nie przejedna, 
To pustką zarażona Polska jeszcze jedna. 

Z czego budujesz kraj ten? 
Z czeczoty, z jesionu, 

Kruchy antyk i rzewność od wielkiego dzwonu? 
Ojczyznę w kolumienkach z widokiem na ule 

' Gdzie miód słodyczą swojską zasklepia się czule, 
Nad rzeką stoją wierzby, na łąkach bociany, 
Słyszysz Basiu, to nasi biją w tarabany -
A wyszydzony chochoł, sobowtór symbolu, 
Starym obyczajem kokoszy na pol·u, 
Słoma trzeszczy zapchlona, gzi dziewki w podołku, 
Szumy chmielu, alkowa z pałaszem na kołku 
I ta krzepa: wieś w malwach, szkorbut, dzieci kopa, 
Święta ziemia praojców. 

Twój naród - bez chłopa! 

Z czego budujesz kraj ten? 
Z ludzi, których nie ma, 

Znów jeden za milion, rękami aż dwiema? 
Z kim pieniactwo wielkości twoje tu się kłóci, 
Gdy wszyscy jedzą dzień swój wolni i rozkuci 
Na wszystko nasza zgoda spływa narodowa 

A nhellicznem natchnieniem wypchana jak sowa. 
Duchem są albo diabły albo namaszczt.ni 
Gołębiem ochędóstwem astrale z prze.~trze ni. 

Blade twarze w gorączce , biblijni sfodenci, 
Bractwo westchnień, cierpliwcy, wszy.~cy polscy świę ci . 

Przelicz je,~zcze i dodaj czterdzieści cztery 
Sposoby wybawienia od wsze lkiego licha, 
By wolność jak tabakę zażyć z tabaki ery, 
Potem zdrowo i głośno na wszystko się kicha -
I ten rachunek w prawdę s'U7nuj oczywistą, 
niech ci do romantycznej znów ud erzy głowy -
To jest twój sen ·upiorny„ Wielki Realisto : 
Państwo w kamieniach młyńskich, naród niegotowy. 

Buduj teraz, wydźwignij nas dumnie na cokół, 
Wielki pomnik iród iwiata, nad dziejów przesmykim, 
Wyjdź pierwszy na piedestał i rozgłoś naokół 
Tę wielkość wymuszoną batem albo krzykiem, 
Święć przemienienie tłuszczy i chrzcij nowe czasy 
Z kropielnicy, co wyschła i krwią już nie chlusta, 
Starym herbem sarmackim w popuszczane pasy 
Zatkaj gęby krzyczące i zgłodniałe usta -
I komu teraz jeszcze otuchy za ~ało 
A przeszłość jesionowa praojców nie śliczna, 
Niech stanie pod cokółem i porwany chwałą 
Tworzy wolność. 

Masz rację. Jakie jest tragiczna! 

KAZIMIERZ WIERZYŃSKI 



MOTYW Z „WESELA" 
[fragmenty] 

Z „ Wesela" Wyspiańskiego , które jest lekturą obowią,zkową w szkołach śred

nich, najczęściej cytuje się dram at kwesti ą, Czepca; „Co tam panie w polityce? 
(pytanie stale w Polsce ekscytujące) . Dalszy cia.g dialogu nie wszyscy pamiętają, 

więc przypomnę: zagadnię ty dziennikarz (pan redaktor dużego dziennika) odpo
wiada. niechętnie i nieuprzejmie, iż polityków ma dość , po uszy, przez dzień cały, 

i ucina rozmowę . Na to chłop : „Pan się boją we wsi ruchu. Pan nos obśmiwajom 

w duch u" . 
Od razu w tej samej scenie rysuje się jeden z głównych konflik tów naro

dowego arcydramatu: miasto nie roz umie wsi, „pony" (inteligenci ) nie potrafią 

dogadać się z chłopa.mi . Między nimi przepaść. J ak powie chłopka Klimina. mie
szczce Radczyni (tej, k tóra pyta o siewy w listopadzie): „Wyście sobie, a my 
sobie. Każden sobie rzepkę skrobie". 

Niebawem minie 90 lat od p remiery „Wesela", a jest to wciąż utwór żywy, 
dający się doskonale aktualizować w kolejnych inscenizacj ach , zaś jego motyw 
znajdujemy w wielu współczesnych dzieł a.eh pisarskich , teatralnych i filmowych 
(ostatni przykład to „Bal na. dwor u w Koluszkach", film Filipa Bajona pokazu
jący Polaków końca „przerwanej dekady" lat siedemdziesiątych) ora.z w Życi u. 

Trafnie krytyk Adam Grzymała-Siedlecki nazwał Wyspi ańskiego „poetą 

politycznym" , co je t epitetem szczególnym, gdyż nasi najwięksi wieszczowie za
zwyczaj zajmowali si bardziej uniwersalnymi, ponadlokalnymi sprawami. Tym
czasem „rozśpiewana. chata" z „ Wesela" to jest Polska. właśnie , i tylko Polska. 
Oto w jednym miejscu zna.leźli się razem: hłop, mieszczuch , inteligent , ksiądz , 

Żyd, a ponadto zjawy i duchy przesz łości oraz chochoł , czyli symbol naszej nie
mocy, ale także uśpionej nadziei, czekającej swego czasu. 

Ten dramat nigdy się nie za.kończył, t rwa nadal - a my widzowie i zarazem 
uczestnicy - nie wiemy, jaki będzie rozdzi ał następny. 

Jedną z doktryn , na które często powoływała się propaganda PRL było 
długo żywione przekonanie o istn ieniu „klas nieantagonistycznych w pań twie 
socjalistycznym" . Na studiach uczyliśmy się z podręczników socjologii, że istnieją 

dwie klasy, chłop ka. i robotnicza., oraz jedna warstwa - inteligencja (cza.sem 
dodawano przymiot nik - pracująca). 

Władza rządziła z woli ,,ludu pracującego miast i wsi" , dla tego czuła się 
uprawniona do wyrażania (zaspokajania) zbiorowych potrz.eb społecznych, co w 
przemówieniach przybierało liczbę mnogiej - społeczeństo pra.gnic (np. uczciwie 
pracować), dla dobra społeczeństwa mu imy przedsięwziąć określone działania 
itp. Kto nie czuł się częścią tej odgórnie zadekretowanej jedności , budził jak 
najgorsze podejrzenia jako o obnik działający na szkodę ogółu . 

Zarzut ten mógł dotyczyć całych grup społecznych: władza, w razie po
trzeby, u miejętnie korzystG.ła z tego rodzaju oskarżeń, podżegając jedną grupę 
prze iw dugiej . W marcu 1968 r. robotnicy przeciwstawiali się studentom, ulicami 
miast cia.gnęły pochody wiernych partii proletariuszy niosących transparenty z 

hasłami potępiaj ącymi „wichrzycieli" (Żydów, studentów i uczonych) . W 1970 
inteligencja nie udzieliła wsparcia buntowi stoczniowców. W 1976 r. po Ursusie i 
Radomiu , dziennikarze przezywali ro botników „warchołami" . P r.lypuszczam, że 
niektórzy wierzyli w to, co piszą. 

Ale rok 1976 to jednocześnie data krańcowa : przestaje obowiązywać dotych
czasowa umowa społeczna (a może raczej - umowność?), tworzą · ę pierwsze po
nadklasowe organizacje o wyraźnie opozycyjnym programie. Zaczyna się proces, 
którego zwieńczen iem był Sierpień 80 i miesiące następne. 

Nigdy dotąd w dziejach polskich zrywów współdziałanie „stanów" nie było 
tak doskonale. Socjolodzy przeprowadzający wówczas badania (w cyklu „Polacy 
81" ), pisali, iż opis społeczeństwa w kategoriach klasowo- zawodowy h okazy
wał się mało przydatny. Decydowały bowiem względy polityczne, różnicujące 
społeczeństwo na dwie superkategorie - MY i O NI. O NI to była władza i lu
dzie z jej otoczenia, wszyscy myślący tak jak władza. Resztę stanowili - MY. 
Stan wojenny i później lata osiemdziesiąte nie nauczył tego sojuszu, choć nie
które działania ówczesnych władz zmierzały do tego, żeby oswoić „ludzi pracy" 
i przeciwstawić ich intd igencji , którą oskarżono o hołdowanie XIX- wiecznemu 
poszlachecki mu etosowi konspiratorskiemu, co miało ja.koby fatalnie wpływać 
na mora.le reszty społeczeństw a, marzącego jedynie o "pełnej normalizac ji' . 

Jedność święciła t riumfy wiosną ubiegłego roku , 
przed wyborami do Parlamen u. Był to jednak sojusz 
t aktyczny , za.warty w określonym celu - dla pokona
nia rządzącej przez 45 lat monopartii. Rozmiary tego 
zwycięstwa przeszły n ajśmielsz oczekiwania, dlatego 
pakt wkrótce przestał obowiązywać . Partnerzy zaczęli 
rachować zyski, patrząc na ręce byłych sojuszników. 

Gdyby dokonać analizy przezwisk bę

dących dzisiaj w obiegu, to zap wne okaz -
loby się, że spora ich część zawiera w so
bie ślad międzystanowych urazów i ansów. 
Jak zawsze , kiedy kruszeje wzajemne zau
fanie , łatwo o obrazę. Rzeczniczka Małgo
rzata Niezabitowska składa oświadczenie -
wieś obraża się . Minister Kuroń w swoim 
okienku T V napomknie o rolnictwie - fura 
listów z obelgami. Podobnie alergicznie rea
guje inteligencj a na niektóre enuncjacje 
rzeczników ludu. To już poważna kłótnia w 
rodzinie . Co innego obiecywano sobie rok 
temu. 

Kiedy zaczął się dzieli ć obóz zwyci z
ców, wyrażane również z najwyższych try
bun („polskie piekło" wg Mazowieckieg ). 
Że oto znowu Polac si ę ze so bą kłócą , nie
zdolni do czynu , uśpi eni przez chocholą mu
zykę. 



Te syrn boliczne c hochoły pojawiały się w polskiej publicystyce w różnych 
okr sach, rozmaite treści pod nie podkładano. Pamiętam głośny artyk uł \Vie
sława C 'rnicki ego z 1971 r. w którym tym mianem nazywał wszystki wsteczn e 
sił y s tojące na drodze do postępu (o ile mnie pamięć nie myli, chochoł Górnic
kiego ukry wał się również pod budką z piwem). 

Co ma nasz współczesny chochoł w środku? 
N a pewno mieszczą się tam wszystkie nasze grzechy zaniechania, które w 

przesz łości popełniliśmy, brak wytrwałości w dążeniu do celu, a także skłonności 
do konserwowania starych urazów i podziałów. 

W toczonych z coraz większą nerwowością polemikach padają czasami argu
me nty zat rważ ające, jak gdyby nastał sezon odświeżania haseł z epoki uznanej 
za bezpowro tnie minioną. Słyszeliśmy już zapewnienia, że jeśli obecna władza 
nadal będzie tak niezręczna, ster rządów zmuszeni będą przejąć robotnicy i chłopi 
i dokończyć dzieła. 

Powraca motyw „ Wesela" - chłop (i robotnik) wie, Że potęgą jes t i ba
sta, zaś „pony" „nie chcom chcieć". Czy konflikt między „przyspieszaczami" 
a „zwaln iaczami" ma „klasowe" podłoże - trudno orzec, choć pewne przesłanki 
przem awiają za tym, Że taki sposób patrzenia nie jest całkiem pozbawiony sensu. 

U praszczając, „przyspieszacze" to są ci, którzy dotąd nie weszli w struktury 
elity władzy; nie biorą odpowiedzialności za rezultaty polityki władz, a jedno
cześnie cz ują za sobą siłę niezadowolonych, rozczarowanych obecną Polską, grup 
społecz nych. Ich „elektorat" z pewnością wciąż rośnie. 

Z potocznych obserwacji, z rozmów z sąsiadami w bloku wnioskuję, że obe
cna krytyka rządu wiąże się często z negatywnym stosunkiem do demonstrowa
nego przez elity intelektualne stylu zycia. 

Nastroje antyinteligenckie biorą się nie tylko z innego „chcenia", ale stano
wią jednocześnie komentarz do utrwalających się w Polsce struktur społecznych. 

Znaleźliśmy się we własnym domu - słyszę nieraz - ale dla każdego przezna
czona została w nim inna izba z wysokim progiem. Sąsiedzi wiedzą jednak dobrze 
na jakim stanowisku kto siedzi. Plotki o nowej, inteligenckiej elicie władzy, jakie 
zdarza mi się słyszeć, zaczynają już przypominać tamte z lat siedemdziesiątych. 
„Lud", który zrobił tę rewolucję czuje się nie zaproszony do stołu. 

Inteligencja zaś zamyka się coraz bardziej we własnym getcie (np. tworząc 
elitarne szkoły dla swych dzieci, korzystając z kontaków zagranicznych itp), co 
zapowiad a, że dzisiejsze podziały mogą być przeniesione w następne pokolenia. 

Jak zbudować elitę, która jest nam niezbędna, a jednocześnie nie obrazić 
egalitarnych uczuć społeczei1stwa - to jedno z trudniejszych pytai1, jakie nam 
stawia współczesność. 

Oto temat na niejedno jeszcze „ Wesele" ·-literatura na tym zyska, rodząca 
się demokracja również. Tak się składa, Że u nas poeci bardzo często mają rację. 

ZDZISŁAW PIET RASIK 
w: „Polityka" 1990. 



„TEATR MÓJ WIDZĘ OGROłvfNY" 
(fragment) 

( .. . ) Teatr Wyspiańskiego wszyscy dziś uważamy za zjawisko 
don.iosł e . C hętnie go podziwiamy i chcielibyśmy się nim zachwycać. 
Tylko niewiele o tym wiemy, jaki on jest. Studia są ledwie rozpoczęte 

Nawet nie chodzi o trudności konstruowania teatru z opisu de
koracji, didaskaliów i tekstu utworów, ale rzecz w tym, że teat r Wy
spiański go nie jawi się w określonych konturach, nie jest dość sku
piony i oparty na założeniach tak, by móc narzucić jednoznacznie 
swój obraz widzom. 

Wyspi ański nie zostawił traktatów, które bezpośrednio przed
stawiałyby jego teorię. Jego dramat działał ze sceny. Ponieważ, jak 
napisał 

Mam ten dar bowiem: 
patrzę się inaczej. 
Inaczej, niźli wy, co nie kształtujecie wzroku, 
dla których stworzył Bóg szablony, 
co talentowi krzyczycie „Proroku!" 
a duszy poddajecie studenckie tematy 

( ... ) jeszcze was n ieraz wprowadzę w te progi, 
gdzie panem - jedno pani mojej woli 
sztuka i wolna myśl - niezlękłe bogi ( ... ) 

Wyspi ańsk i w dramatac h operuje głosem i słowem tea ralnym, 
które harmoniz ują z „nas trojem uczuciowym". S tają si ę epigramami 
akcj i sceni czn j. Zas tęp ują pseudoklasyczne tyrady. W yspiar'1ski 
kor pon uje party u rę swego dramatu nie ze ,ł ów , któr tylko w czy-
1 ~ 11i 11 r 11 n!!a wvwrzeć wraż nie, lecz z symboli „żywego słowa.". któr y . ' 

wygłoszone nabi - rają eks pre-
sji a w teatrze prze warzają 

się · s łowo - dźwięk i słowo 
- kolor. żywa słów oszczęd

nie, pamiętając zawsze o 
emocjonalnym i mimicznym 
podłożu , na którym mogł rhy 
się logi ·zni rozwijać. Zwią

zki po ty z teat r rn tak okre
ś l i ł 't. Brz zowsk i: 

„Wyspiański myśli widząc, słysząc, uka-~~~ Q 
zując (. .. ). Myśli napięciami woli i wzru- f ' -
szeniem wyrażającym się barwą, ruchem, , 
dźwiękiem, Myślał teatr m i gdy ch ciał ~ 
coś sam sobie powiedzieć: czuł w sobie 
zbytnie wzruszenie, które dopominało się 

o wyraz, który był by tonem , barwą, ru
chem i wyrastającym z nich wzruszeniem ." 

Wyspiańskj odwoł uj ąc si ę do aktorów „osób działających na sce- ) 
nie w drodze przez labirynt zwany Tea trem" pragnie osaczyć sumie
nia widzów, bo „przeznaczeniem teatru , jak dawniej tak i teraz, było 
i jest s ł użyć niejako za zwierciadło nat urze, pokazać cnocie własne 
jej rysy, złośc i żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich! 
i piękno". 

Wyspiański emu, t a.k jak i Wagnerowi, nie dane było doczekać 

stworzenia własnego teatru. Ideałem Wyspiańskiego pozostał Sze
kspir, który „ży ł w teatrze i dla teatru, teat rowi temu dawał swój 
artyzm i talent", który stale będąc w kont akci ze sceną, z aktorami, 
z bliska oglądał tych Żywych Bohaterów i w „życie to, jakie mieli 
za s ceną, a jakiego nie mieli na scenie, chci ał im na scen ie dać." 

Wyspiański wyznaczając teat rowi główną rolę w Historii K ul
t ury Narodowej wierzył, że jego odrodzenie dokona się przez zmianę 
wewnętrznych waru nków panujących w teatrze, który jeszcze nie 
uświadomi ł sobie swego społecznego zadania. Wierzył; że głównym 
czynnikiem zmiany będz i e harmonia między twórcą dzieła teat ral 
nego a aktorami. a.pi sał : 

„I ciągle widzę ich twarze ( ... ) 
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze. 
teatr mój widzę ogromny, 
wielkie powietrze 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. ( ... )" 



„Teatr Wyspiańskiego - jak zauważył L. Schiller - jest teatrem 
czysto narodowym. jest niejako kamieniem węgielnym pod gmach 
przyszłości, o którym marzył Mickiewicz. Bo dramat Wyspiańskiego 
łączy w sobie wszystkie elementy sztuki narodowej, obejmuje całą 
gamę poezji: od pieśni, legendy do epopei , wzorem mistrzów tea
tru religijnego jednoczy świat nadprzyrodzony z ziemskim, porusza 
problemy dotyczące narodu i kończy wielkim proroctwem." 

„Nie było w Polsce - pisał S. Przybyszewski- przykładu, by któ
rykolwiek z artystów mógł się w równi doskonałej mierze posługiwać 
dwoma środkami artystycznymi: słowem i formą czysto malarską, a 
więc dźwiękiem, linią i barwą ... w duszy Wyspiańskiego dokonał się 
ten zdumiewający cud, że słowo stało się linią w jej najróżnorodniej
szych przejawach, a na odwrót linia słowem." 

W pewnych kołach literackich w Warszawie robiono na ten te
mat uwagi: np. w „Bibliotece Warszawskiej" napisano: „Lepiej by 
było, gdyby Wyspiański potrafił był wymalować to, co napisał, a na
pisać to, co wymalował." a J. Weyssenhoff porównał Wyspiańskiego 
do człowieka mającego dwie fabryki : gwoździ i makaronu, przy czym 
sprzedaje gwoździe jako makaron, a makaron jako gwoździe. 

~'l~W J.B. 
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