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Morderstwo w Jabłonicy, o któiym otrzyma! nasz 

dziennik wczoraj telegraflCZTJi/ wiadomość przedstawia 

się jako zbrodnia na tle miłosnym. Oto wiązanka bliż

szych szczegółów: W Jabłonicy, obok stacji kolejowej Ta

tarów, dokonano w nocy z 9 na 1 O bm. morderstwa na 

służącej Żyda tamtejszego Marmarosza. Służąca nal}'Wa 

się Jewdocha Abrahamczyk i ma 19 lat. 

„Nowa Reforma'', 15 lipca 1899, nr 15 

Jeden z ostatnich dramatów, pozornie realistyczny i pi

sany z dbałością o każdy szczegół, śmiertelnie 

chory autor poświęca już „innym światom". 

Motyw kryminalny, wokół którego snuje swo
ją tragedię, istnieje na marginesie opisywanej 

rzeczywistości. Wyspiańskiego na tym etapie 

życia , a wfaściwie umierania, nie interesuje j uż 

sama śmierć. Idzie krok dalej, pokazuje sąd, 

sąd-ideę, sąd-symbol; nad zbrodniarzem, 

ofiarą, winowajcą, światem i pyta: czy istnieją 

poziomy, na których dokonuje się obiektyw

na ocena wydarzeń? czy naszą podstawową 

niemocą nie jest niepewność, związana z roz

poznawaniem rzeczywistości i drugiego człowieka? 

Kontury tego świata zacierają się szybko, realistyczna 

przestrzeń przekształca się, gęstnieje i budzi niepokój. 

Wszelkie ziemskie sądy stają się groteskowe i zaprzeczają 

samym sobie. Ziemskie tak, a boskie? 

Co ty wiesz? Ktoś ty jest? Czego chcesz? - te pyta

nia uporczywie zadają sobie nawzajem bohaterowie 

dramatu. W ostatnim monologu, monologu - lamencie 

ojca po śmierci syna, jednym z najbardziej przejmują

cych tekstów w polskiej literaturze, o to samo zrozpa

czony człowiek zapyta Boga. 
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Drobiazgowo zaprojektowa
na scenografia, której „na

tural istyczność'', posunięta aż do umieszcze
nia nad drzwiami portretu Cesarza, niepokoiła 

krytyków, dość prędko zostaje wzięta w nawias. 
Pstrokata, zagęszczona przestrzeń otwiera się przed wi

dzem w ciszy. Pierwsza scena, gromadząca wszystkich pro
tagonistów. rozgrywa się w milczeniu. Wyspiański delikatnie 

przekazuje reżyserowi zadanie znalezienia odpowiedniego rytmu; 
czytelnik tekstu może sobie jedynie wyobrazić, jak cisza odbiera wnę

trzu oczywistość i każe domyślać się rodzaju relacj i, łączącej dwóch męż
czyzn, chłopca i dziewczynę o oczach zasłoniętych chustką. Pierwsze słowa, 

które rozlegają się w tej przestrzeni, otwierają głębszy poziom wydarzeń. Joas mó-
wi o twarzy ojca, jakby była krajobrazem, opisując ją z taką samą dokładnością, z ja

ką wcześniej didaskalia opisywały scenografię . To właśn ie na tym poziomie rozgrywa się 
właściwy dramat, tu mieści się zasadniczy konflikt. Już w pierwszej rozmowie Joasa z Na
tanem zarysowuje się on dość czytelnie. 

Konstrukcja tragedii oparta jest o kilka spotkań - kilka urwanych dialogów, które 
w dramatycznym skrócie odsłaniają wewnętrzny pejzaż każdej z postaci. Trudno tu mó
wić o akcji. Spotkania, ze względu na swą krótkotrwałość oraz podkreślaną przez weryfi
kację intensywność są podobne do zderzeń i nie wiążą się bynajmniej w ciąg prowadzą
cy do zabójstwa. W ten sposób motywowi kryminalnemu odebrana zostaje waga zda-

rzenia centralnego. W tej szczególnej nieciągłości otrzymujemy cały szereg kulminacji; 
każda ze scen ma w sobie tak samo silne napięcie . Słowa wydają się pulsować pra

gnieniem przeniknięcia tego, co kryje się za twarzą i słowami współrozmówcy, chę
cią wdarcia się w jego wnętrze. 

W rozmowie Joasa z Natanem zasadnicza różnica w postrzeganiu 
świata, ujawnia się w spojrzeniu, jakie każdy z nich rzuca na ojca. Charak

terystyka, dana przez Joasa przywodzi na myśl opis twarzy człowieka 
modlącego się, a przynajmniej skoncentrowanego na sprawach głęb

szych, niż rytm codziennych zajęć. Chłopiec postrzega twarz ojca ja
ko objawienie tego, co rozgrywa się w jego wnętrzu - jeśli nie 

dokładnej treści myśli, to przynajmniej ich wartości etycznej. 
W ten sam sposób patrzy na świat, pod imponującą po

wierzchnią odczytując jego rzeczywistą wartość. Joasowe 
„odczucie" twarzy ojca Natan kwestionuje natychmiast 

jako naiwność; jego spojrzenie odbija się od twarzy 
jak od nieprzejrzystej zasłony, nie starając się do

trzeć do środka . 



Analogicznie postrzega rzeczywistość. fascynując się ogromem miast i ulegając ich 
rytmowi. Ten rytm wyraża się także w sposobie prowadzenia dialogu: Natan pozostaje 
na powierzchni języka, jego kolejne repliki nie podejmują tematu poruszanego przez bra
ta, lecz są gwaltowną reakcja na słowa przez niego użyte - „Bóg", „sądzić" (. .. ) 

Oto „fyciowe doświadczenie" człowieka, dysponującego perspektywą, w której gi
nie to, co indywidualne, a jedyną pozostałością indywidualizmu jest samotność walki 
o byt: „Każdy dla siebie fyje. Sam się broni. Słabszy pada". Przeciwstawia się temu do
świadczenie Joasa, oparte o umiejętność sięgania do samego sedna rzeczywistości. Jego 
odpowiedż „przecie ja widze" wskazuje na to, iż postrzega on zło w perspektywie wyzna
czonej przez wiarę - to znaczy jako podporządkowane Bogu. (. .. ) Joas traktuje chwilę 
obemą jako bezpośrednio włączoną w rzeczywistość histońi Przymierza, na tej podstawie 
rozpoznaje i wartościuje współczesne zjawiska. Stad jego błyskawiczna reakcja na słowa 
Natana o nowych prorokach, którzy „wytrącili harfę Dawidowi" - „to są bracie prorocy 
przeklęci!" 

Kolejna psychomachia, spotkanie Samuela i Dziada dotyczy przeszłości. Każdy 
z nich usiłuje narzucić przeciwnikowi własną jej wersję. Sama jednak funkcja pamięci jest 
niejednakowa: (. .. ) „Przeklęta pamięć" narzuca Dziadowi sposób traktowania świata i lu
dzi. Jego manifestacyjna „pobożność" ma jednostronny charakter; swój czyn - próbę za-



Nasuwa się zatem wątpliwość - jak 
dokonać sprawiedliwego sądu na poziomie, 
na którym nie może zaistnieć obiektyw
na wersja wydarzeń. ( ... ) Natychmiast po za
bójstwie Jewdochy - do którego komentarz 
stanowi bezradne pytanie Feigi, starej Żydów
ki (.Co się stało, co się stało? Zeby ja tak zdro
wa była'') pojawiają się w izbie Nauayciel, 
Wójt, Sędzia, Aptekarz. Groteskowa scena przesłuchania wydaje się 
przedstawiać te same mechanizmy bezradności wobec nieuchwyt
nej ludzkim rozumem prawdy. Sędziowie pogrążają się w chaosie 
pytań, na które nikt nie udziela odpowiedzi. ( ... ) Cały czas pozosta
jemy w płaszayźnie, na której zasadniaym doświadczeniem jest 
doświadczenie granic możliwości ludzkiego poznania. Prawo - jego 
przedstawicielami są Żandarm, Wójt i Nauayciel - nie jest w stanie 
samo siebie uzasadnić, ma charakter umowny, podlegający przemia
nie zależnie od okoliczności. Wyjście, będące rzeczywiście otwar
ciem nowej perspektywy ukazuje Joas. Jest to perspektywa, która 
odnosi ludzkie postępki do norm nie podlegających podważeniu 
- prawdy i sprawiedliwości gwarantowanych przez Boga. Równo
cześnie normy te przedstawione są jako ograniczenie związane 
z osobą ludzką; ich waga i siła - w opozycji do wartości prawa, któ
rego przedstawicielami są przesłuchujący Natana i Urlopnika urzęd
nicy - podkreślona jest śmiercią Joasa. 

1 1 



Otwartą przez Joasa drogę podejmuje Samuel. 
Jego lament po śmierci syna ma strukturę psalmu; roz
pacz podsuwa mu kolejne porównania, kolejnych ad
resatów skargi - aż odnajdzie sposób, który wskazuje 
tradytja: dialog z Bogiem, zawierający zarówno złorze
czenia, jak i wyliczenie Bożych dzieł, będący równocze
śnie zarysem Historii Świętej, dowodem na związek 
Jahwe z ludem wybranym. Ostatnie wersy lamentu: 

( .. . ) wyrzec Słowo 
nad ojca głową: 
że chciałeś zabrać mi syna 

można rozum ieć jako prośbę, o włączenie w tę histo
rię, o umiejętność odczytania głębszego sensu wyda
rzeń , o perspektywę pozwalającą wznieść się po
nad fragmentaryczność ludzkiego postrzegania świata . 

Joas, a w ostatniej scenie również Samuel, 
w pewnym sensie stanowią figury spojrzenia autor
skiego. Wyspiański w podobny sposób potraktował 
kryminalną aferę, która stała się zalążkiem fabuły tra
gedii - schemat akcji rozwinął się w przedstawienie 
sytuacji człowieka w świecie, próbę przezwyciężenia 
fragmentaryczności poznania. Dramat, rozgrywający 
się na poziomie relacji międzyludzkich, umieszczony 
w środowisku łączonym z konwencją naturalistycz
ną, jest równocześn ie zapisem ciągłego wysiłku 
przekraczania jej granic, szukaniem odniesienia w in
nym porządku . 



ITIVI Pl·'4·l!ł 
www.opole.tvp.pl 

Telewizja Opole poleca swoje programy o tematyce kulturalnej: 

„Studio pod bukiem" - program z największymi tradycjami na opolskiej 
antenie. Joanna Jarosz zaprasza na spotkania z artystami i ich sztuką. Premiera 

programu w każdy piątek o godz. 18.30. 

łT'liżej 

kultury ---

Premiera w Teatrze, koncert, dobry film w kinie, 
spotkanie autorskie, wernisaż - co tydzień mówimy o najważniejszych 

wydarzeniach kulturalnych w regionie. 
„Bliżej kultury", nowy program Agnieszki Tryk w każdy wtorek o 18.30. 

„Premiera z TVP Opole" 
29 grudnia 2007 premiera „Sędziów" z Telewizją Opole. 
Po spektaklu projekcja filmu o kulisach powstawania przedstawienia, 

spotkanie z aktorami i dziennikarzami Telewizji Opole. 
Zapraszamy! 
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- IWONA MAŁECKA 
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Oświetleniowa - Grzegorz Cwalina 

Akustyana - Ryszard Balcer 

Perukarska - Paweł Stelmach 

Ślusarska - Henryk Nicpon 

Garderobiana - Magdalena Tomechna 

Organizatorem T carru im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu jcsr 
Samorząd Województwa 
Opolskiego. 

W programie wykorzystano 
zdjęcia Macieja Chojnadciego 

z prób spektaklu Sędziowie 
oraz zdjęcia realizatorów 

przedstawienia autOISlwa 
Magdaleny Sztandary. 
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