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POWRÓT 
CZY ODEJŚCIE ODYSA? 

(słowo od reżysera) 

„Greckość Wyspiańskiego - pisał nie bez racji Gombrowicz - to 

tylko majestatyczna dekoracja". Tematy i motywy antyczne służyły 
Wyspiańskiemu nade wszystko do wyrażania polskich dramatów. 
Dlatego Odys w tym przedstawieniu pochodzi nie tyle z anty
cznego mitu i z eposów Homera, co z polskiej literatury romantycz
no-symbolicznej i takiegoż malarstwa. To postać melancholijnego 
wygnańca i tułacza w wojskowym szynelu, dawnego powstańca 
złamanego latami emigracji lub zsyłki, powracającego do rodzin
nego domu. Ten dom jest tyleż antycznym teatrem co polskim 
dworkiem z bielonymi ścianami z płócien Jacka Malczewskiego. 
„Cóż stoisz przed dworem? - pyta Pastuch Odysa - Cóż poglądasz 

we dworu ściany? - He? Bielony?" 

Ale ten polski Odys wygląda jak upiór. „Widziadło! Duch! 
Zmora!" - woła Pastuch na jego widok. „Patrzaj się! Widzisz 
Upiora!" - odpowiada mu Odys. Dlatego w tym przedstawieniu 
Odys pojawi się niczym Widmo w obrzędzie dziadów wywołany 
przez Femiosa-Rapsoda-Guślarza. Odys-Upiór przybywa do Itaki, 
aby uwolnić swój dom od zasiedziałych w nim zalotników. Ci 
zalotnicy to zdemoralizowana i zgnuśniała elita narodu: szlachta 
i inteligencja odprawiająca narodowe obrzędy i rytuały. Usługują 
im dziewki i pastuchowie, czyli lud. Jednym z obrzędów celeb
rowanych we dworze jest bratanie się stanów, jak w Weselu. Powrót 

·Odysa jest zapowiedzią wyzwolenia domu-ojczyzny. Aby zmyć 
z domu hańbę upodlenia Odys musi dokonać krwawej zemsty. 
Uwolnienie ojcowizny-ojczyzny ma być wspólnym dziełem ojca 
i syna. Dlatego Odys, niczym Duch ojca z Hamleta, nakłania syna 
- Telemaka do udziału w mordzie. 

Odys nie pozostaje w domu. Dźwiga brzemię klątwy ciążącej na 
jego rodzie i domostwie. Odys ucieka, by przerwać w ten sposób 
zaklęty krąg krwawej historii . Jest w tym spektaklu ucieleśnieniem 
siły fatalnej polskiego tyrtejskiego romantyzmu. Jego odejście 
zamyka okres heroicznej walki, desperackich działań, kultu cier
pienia i śmierci. W ostatnim obrazie Odys - nie wiadomo czy 
pogrążony w śnie czy w szaleństwie - podąża za korowodem 
postaci z Melancholii Malczewskiego Łodzią Charona - Okrętem 

Śmierci z Legionu. W tej scenie dokonuje się też pożegnanie 
z teatrem zrodzonym przez romantyczno-symboliczną kulturę. 

Ukazana zostaje naga scena odarta z iluzji, jak w pierwszym obrazie 
Wyzwolenia. Odys nie umiera, lecz po prostu schodzi ze sceny. Ten 
tułacz noszący „w sercu" idealny obraz ojczyzny, oglądający ją 
tylko w „sennym przypomnieniu" lub stwarzający ją „w prag
nieniu'', nie jest zdolny do dokonania rachunku sumienia, wzięcia 
odpowiedzialności za własne czyny. Dlatego musi odejść. 

Artur Grottger - Szkic do tytułowej karty Polonii, 1863 



Jacek Malo..cwski - Mtla11choli111 1894 

Teatr duszy polskiej rozegrał się w poezji romantycznej. W la
tach 1890-94 Jacek Malczewski stworzył obraz Melancholia, sym
boliczną wizję całego polskiego wieku XIX. Nad podłogą unosi się 
skłębiony tłum postaci w różnym wieku - od dziecięcego poprzez 
męski do starczego. Dążą one w zastygłym wysiłku w kierunku 
nasłonecznionego okna, ale granicy jego przekroczyć nie mogą. Tu 
się zatrzymują obłędnie gdzieś zapatrzone, melancholijnie w coś 
zasłuchane. Za oknem widać ciemną postać - ni to Polonii, ni to 
Melancholii, ni to Śmierci. Nieraz się one u Malczewskiego 
utożsamiały. Korowód polski zatrzymuje się przed granicą słońca 
i wolności; pozostaje w bolesnej ciemności. T r a g i c z n a 
i r o n i a p o I s k i e g o 1 o s u naznacza twarze melancholią, 
ponurym zapamiętaniem, rozpaczliwym wahaniem, obłąkaniem, 
dążeniem ku śmierci . Paradoksalnie nieruchomy taniec tragicznych 
widm ciągle nie pozwala zapomnieć o polskim przeznaczeniu. 

Maria Janion - fragment rozdziału 
Patriota-war;a1 z książki Wobec zła, 

wyd. VERBA, Chotomów 1989 Jacie:k Ma.lcu:wski - MOjt modtlt, 1897 



Stanisław Wyspiański 

POCIECHO MOJA TY, 
KSIĄŻECZKO 

Pociecho moja ty, książeczko, 
pociecho smutna; 
nad małą siedzę sc~fon rzeczką, 
z wód igrqjące Jafą dziecko, 
żal mroku skrada się zdradziecko 
nad łąkę, rzeczkę, nad mefj strumień, 
w duszącej mgle nieporozumień 
zapada noc okrutna. 

Pociecho moja, straszna nocy, 
pociecho smutna; 
nad wielką siedzę sc~fon rzeką, 
wód pędem chyżym fale cieką, 
wiary potęga rośnie w mocy, 
nad rzeką, łąką, nad polami, 
nad borów rzeszą, nad mrokami 
noc gaśnie w zorzach, 
w świtach, błyskach, 
i słońce wstqje na przestworzach, 
słoneczna moc okrutna. 

Pociecho moja, dniu słoneczny, 
pociecho smutna; 
nad morza siedzę fal roztoczą, 
wiara nade mną w niebios kręgu, 

widzę te fale wód, jak biegą 
we sprzęgu walów, w bryi rozprzęgu 
w górę się piętrzą, w doły legą, 

jak nowe fale z nagła kroczą, 
a jedna dola im okrutna. 

Pociecho moja, księgi moje, 
schylony w karty księgi patrzę, 
od kart tych patrzę w wód rozwoje' 
z ksiqg karty rzucam w fale twoje' 
o morze' morze' wód olbrzymie' 
a tylko fal powrotne rzuty, 
w ·czas wód rozgwaru, w wód skłębieniu, 
na brzeg rzucqją, kęrfy siedzę, 

z ksiqg, co przepadły w zapomnieniu, 
wydarte z kart tych moje imię, 
nic więcej, tylko własne imię. 
Znikąd okrętu, znikąd lodzi, 
a rośnie Jafa powodzi, 
hal tam! - jest łódź! - tam - ktoś - przewodzi, 
tam, na dalekim kresie, 
o, bliżej, bliżej, już - Jafa go niesie, 
to nie powódź - to przypływ - wal bije, 
jęk skargi - hal mordt!Ją - orkan wyje - - -
Gdzie łódź? I czy fala schlonie ją okrutna - ? 
o księgo - - oczy patrzą - w wód roztoczy~ 
o księgo - serce - oczy, 
pociecho smutna. 

dnia 1-ego marca t j OJ 



Sta ni sław Wyspiań s k i - Hermu wiedz.ie d11chy bobaltróa1 do gl1bitt Had1111, o k. 1897 

' J 

Hanna Filipkowska 

WŚRÓD BOGÓW 
I BOHATERÓW 

Powrót 04Jsa to całkowicie nowe spojrzenie Wyspiańskiego na 
umiłowane przez niego eposy Homera, to również całkowicie 
nowa ocena wartości mitu. Zmiana, która się dokonała w po
glądach poety, jest widoczna, dramat staje się atakiem na wartości 
homeryckiego świata, więcej nawet - zaatakowana zostaje totalnie 
wizja świata przedstawionego w 04Jsei. 

Wojna w Achilfeis przedstawia się jako triumf brutalności, 
podłości, podstępu i okrucieństwa, ale jawi się zarazem jako 



konieczność i jest w pewnym sensie usprawiedliwiona jako próg, 
który świat musi przekroczyć, aby przejść ku doskonalszym 
formom. Dramat zostaje zamknięty optymistyczną wizją uosobio
nego w Afrodycie życia, triumfującego wśród dymu i pożogi. 
Kolejne sceny Achil/eis ukazują kruchość i przemijalność ludzkiego 
szczęścia, miłości, młodości, przyjaźni, serdecznych więzów ro
dzinnych, ale ci, którzy odchodzą, odchodzą w aureoli wzniosłości, 
a proste wartości ludzkiego życia pomimo swej przemijalności 
istnieją dając szczęście choćby krótkotrwałe. 

W Powrocie Otfysa nic z tego świata wartości nie zostaje ocalone. Nie 
ma czynu, który nie byłby przede wszystkim zbrodnią, nie ma 
śmierci, która budziłaby szacunek, a nie tylko grozę i obrzydzenie, 
nie ma nic, co mogłoby być źródłem udręki uruchamiającym 
kłębowisko uświadomionych i podświadomych pragnień, instynk
tów i fobii. Powrót Otfysa jest nie tylko destrukcją baśniowego 
i heroicznego świata Otfysei, jest generalną rewizją podstawowych 
wartości ugruntowanych w tradycji kulturalnej. Człowiek odarty 
z wzniosłości, piękna, dobroci, szlachetności i tkliwości, rzucony 
w świat, który jest jedynie ciemnym i wrogim chaosem, nie 
pozostaje w dramacie jednak bezbronny, „myśl śmigła" jest jego 
orężem. 

W Powrocie Otfysa mit jest niewyczerpaną skarbnicą wartosc1, 
które stają się dla człowieka busolą w ciemnym labiryncie świata. 
Trzeci akt dramatu ewokuje za pośrednictwem przejętych z Otfysei 
symbolów niezmordowaną wędrówkę homeryckiego Odysa, który 
nie traci z oczu upragnionego celu i mimo miotających nim 
w sprzecznych kierunkach sił, wbrew otaczającemu go światu stara 
się zrealizować swe pragnienie. Ta wizja zwycięskiej ludzkiej woli 
i mądrości, która wyłania się z Otfysei, staje się źródłem niełatwego 
optymizmu, pojawiającego się w zakończeniu dramatu. 

Hanna Filipkowska - Wiród bogów i bohaltrów 
fragment rozdziału IV - Powrót OdJia 

Warszawa PIW 1973 

Artur Grottger - Bil'Jłla 1 1863 

Maria Kłańska 

ODYS W XX WIEKU 

Wtelość aspektów postaci Odyseusza, bogactwo i wieloznacz
ność jego osobowości sprawiły, że wielu pisarzy podjęło próbę 
stworzenia własnej koncepcji Odysa. Poszczególne kreacje Odysa 
w wieku XX rzadko stanowią kopię Homerowego bohatera. 
Przeważnie Odyseusze proponowani przez twórców XX stulecia 



reprezentują typ człowieka naszych czasów, miotanego sprzecznoś
ciami, nękanego problemami i pytaniami, jakie i nas nurtują. 
Równocześnie jednak w wielu wypadkach inspiracja antyczna nie 
kończy się na przybraniu utworu w kostium odysejski, przeważnie 
sięga głębiej, poprzez podejmowanie pewnych zagadnień moral
nych o znaczeniu uniwersalnym, ponadczasowym, które zaznaczają 
się także w eposach Homera. 

Większość Odysów uniezależniając się od swego pierwowzoru, 
żyjąc własnym życiem, zachowuje jednak jakąś cechę charakterys
tyczną swego prototypu - często inteligencję lub spryt Homerowe
go Odysa. Równocześnie postać jego ulega na ogół silnej reinter
pretacji, przybierając sposób myślenia charakterystyczny dla na
szych czasów. 

Spojrzenie poszczególnych twórców na osobowość Odysa jest 
bardzo różne. Giovanni Pascoli przedstawił w utworze Ultimo 
viaggio (1904) Odyseusza jako ponurego anarchistę, a Gerhardt 
Hauptmann uformował swojego bohatera dramatu Der Bogen des 
Orfysseus (1914) na modłę nietzscheańskiego nadczłowieka. Zupeł
nie inna jest koncepcja Stanisława Wyspiańskiego w Powrocie Ocfysa 
(1905) - jego Odys to człowiek nienawidzący zbrodni, a jednak 
ponurą mocą przeznaczenia popełniający je; człowiek, który jedyną 
możliwość ucieczki od czynienia zła znajduje w wypłynięciu na 
morze w łodzi zatracenia. Nie przeżywa takich problemów Ody
seusz Jean'a Giono - bohater Naissance de i' Ocfyssie (1938) 
najbardziej kłamliwy spośród Ulissesów tradycji nowożytnej, 
zawdzięczający swojej hipokryzji powodzenie i sławę. („.) W naj
bardziej chyba znanym utworze naszych czasów zainspirowanym 
Odyseją, a zwłaszcza wątkiem Telemachii - U!Jssesie Jamesa 
Joyce'a (1922) bohaterowie ukazani są w kategoriach mieszkańców 
dwudziestowiecznej metropolii. Pesymistyczny wydźwięk ma 
szkic Franza Kafki Das Schweigen der Sirenen (wyd. 195 3), w którym 
motyw syreniego śpiewu zostaje przemieniony przez autora w mo
tyw syreniego milczenia, co jest wyrazem przekonania o zerwaniu 
wzajemnej więzi między światem słowa, poezji a rzeczywistością. 

Wiele z ujęć postaci Odysa powstałych po II wojnie światowej 
nawiązuje do wydarzeń okrutnej rzeczywistości wojennej rozpat
rywanych w płaszczyźnie etyczno-psychologicznej. Pisarzom nasu
wają się nowe pytania: o udział Odysa w winie wojennej, o jego 
odpowiedzialność za wojnę trojańską i świadomość tej odpowie
dzialności, o przemianę wewnętrzną bohatera pod wpływem 
wojny. Twórcy snują refleksje, czy Odyseusz był „bohaterem 
wojennym'', czy też obrońcą pokoju, bezwolnym narzędziem 
w rękach przeznaczenia lub wodzów, czy też człowiekiem samo
dzielnym i jak wobec tego kształtuje się jego odpowiedzialność za 
wybuch i przebieg wojny oraz za masakrę Troi. 

Artur Granger - Zal1Jba, 1863 



Jacek Malczewski - PMSty dwór, I921 

Problematykę wybuchu wojny podejmuje już powstały w roku 
1935 dramat Jean'a Giraudoux La guerre de Troie n'aura pas lieu, 
w którym roztropny Odyseusz wychodzi naprzeciw wysiłkom 
Hektora, czyniącego wszystko, aby do wybuchu wojny nie 
dopuścić, zdaje sobie jednak sprawę, że wojnie zapobiec się nie da. 
Po II wojnie światowej spotykamy wiele koncepcji Odysa jako 
tego, który przeżył wojnę. I tak np. w powieści pisarza szwedz
kiego Eywinda Johnsona Strandernas Svall (1946) wraca do domu 
gwałtowny ex-soldier Odyseusz i stwierdziwszy, że dla żony jest 
niepotrzebnym „zużytym starym wrakiem", z nienawistną biernoś
cią poddaje się losowi, tak jak to czynił biorąc udział w kataklizmie 
wojennym. Podobnej dehumanizacji ulega bohater w dramacie 
Austriaka Kurta Klingera Orfysseus muss wieder reisen (195 3). W tej 
wersji powrotu Odysa brutalny ex-generał Odyseusz zabijając 

zalotników łamie osiągnięty z takim trudem pokój, wikła swój kraj 
w wojnę z sąsiadem i wojnę domową. 

' 

Takie koncepcje postaci Odysa odchodzą bardzo daleko od 
Homerowego pierwowzoru, bohater bądź zredukowany do roli 
bezdusznego instrumentu, bądź ukazany jako chciwy mordu 
żołdak, ogołocony z takich rysów Odysa jak pasja życia, miłość do 
rodziny i kraju, żądza wiedzy i wytrwałość w przeciwnościach losu, 
nosi tylko kostium zewnętrzny Homerowego Odyseusza. 

Istnieją również takie wersje powiązania historii Odysa z II 
wojną światową, w których reinterpretacja postaci bohatera prze
biega w zupełnie innym kierunku. Odyseusz poczuwa się do 
odpowiedzialności za wojnę i z doświadczeń trojańskich wyciąga 
wniosek, że najwyższą wartością w życiu człowieka jest pokój. 

I tak np. w dramacie Romana Brandstaettera Orfys placzqry 

( 195 5). Odys wróciwszy do domu w przebraniu żebraka, przekona
wszy się, że żona oczekuje gwałtownego wojownika i mściciela 
i nie potrafi zrozumieć nowych - pokojowych ideałów Odysa, 
odchodzi nie poznany widząc, że nie ma dla niego miejsca wśród 
swoich. 

Maria Kłańska - Odys w XX wit/eJJ (fragment), 
w: „Meander", 1976 nr 4, PWN Warszawa 

Stanis ław W itkiewicz - Ranny powslaniec, 188 1 



Stan.islaw Wyspiański - Chochoły, 1898- 1899 
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