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R.E.STAUP..ACJA CDZIE' 
'WAUZA'WA W t ECZ.OP...EM. 
VIEll.lBOlv'A9 NA SALI I 

TE= LE FONY &ALOVEJ i 
ZAllZĄD 255-05 

0~11g,j. I BUFET 174-81 
PORTJE R 174-jB 

Ci A S IN E T Y DANCING PA A.TER la.4-68 
""' 1 Il 174- l5 

I 

I 
I 

' 

Tf\P!ETY WYKWINTNE 

POLECA 

FIRMA 1. ROSENBAUM i s-WIE 

Rymarska 16. Tele.fon 207-01. 

FABRYKA CUKRÓW, BISZKOPTÓW, HERBATNIKÓW i CIAST 

K. FORKASIEWICZ 
GLÓWNY SKLAD: Krucza 49, telefon 145-60. FllJE; Nowy-$wiat 31, tel. 145-70 
i Plac T'atralny, dom p. p. Kanoniczek, ul. !:enatorska 18, telefon J\12 231-67. 

Cukiernia „CORSO" 
FABRYKA ~ 

CUKRÓW i CZEKOLADY JA N EKIERT 
N.-SENATORSKA 8 , tel. 120-93. Rendez-vous sfer artystyczno-teatralnych. 

OB U WIE modele pa-ryskie 

JOZEF K 1UREK 
U L. K R(U CZ A 2 O, m. 2 6, . (parter). 

Magazyn ubiorów. "męskic!J M. CHŁODZTŃSKTEOO, ul. Cbmiel
na 12, tel. 2JJ-17, ma zaszczyt zawiadomić Szanowną Klijentelę 
że otr~ymal nowy transport materjalów angielskicb i krajowycb: 
ostatniej nowości. Przyjmuje zam,wienia. 
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. . WYTWÓRNIA POLSKIEJ J w~·1 k• • s ka· uuLc. 
~grodzonam~ili~M~ilime RZE~BY BRONZU • ~·e~5:.:~·~·~~-~=~:W~Ł~Ą~~~~=~~~~7===~-~ w Częstochowie 1909 r. L Z ~ ____ , 

.-..ro.. ,....WNIA 
SN A 

MAQAZYl't KOl'tFEKCJI DAMSKIEJ 
SPECJALNOSć FIRMY SOLIDNIE! j F LJ TR A l_r A N' o! 

PALT A MĘSKIE gotowe i na zamówi en i a K STASZEWSKI i K. MASŁOWSKI Palta, Kostjumy, Suk_ni~, Bluzki~ Bielizna. 

EDWAR__~ GIERWATOWSKI 

ŻÓRĄWIA 28 - • Przyjmuje się wszelkie zamów1ema. Pracownia przy sklepie. Sł. CICHOCKI --= TEL. 407-17. Warszawa, Krucza 26 przy Hożej, tel. 223-70. Wspólna 
35 

przv Marszałkowskiej, tel. 269-08. 

- - - =m I . lllFUTRA 

Dz i eń 1~1 1925 

Poniedz. 
List.

1 I 23 
--

Wtorek 24 

--
Sroda 25 

--

REPERTUAR TEATRÓW 
--

WlELK I I NR RODOWY I L E T N I I TEATR 
;„ 8'GUSLAWSllEGO 

Faust I Don Juan I Gdybym chciała I Achilleis 

Madame Butterfly 
i Di vertis. ba I. I Don Juan I Gdybym chciała I Achilleis 

Carmen Don Juan I GQybym chciała I Achille1s 
t 

na sezon bieżący 

w wielkim wyborze 

F. KIZYK 
I! MĄRSZAŁKOWSKA 119. 
tl UWAGA: I-e piętro, front 

11 , 

! 
\l 1-szy 

Bar Amerykański 
Senatorska 27, tel. 21-48. 
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Czwartek I 26 Euae jusz Onegin 

--I Żeglarz I Gdybym chciała I 
< 

ł'lchilleis 
il WZOROWA KUCHNIA. .,_..5 

1

1
1 

Specjalność potrawy z rusztu ~ ~ 
. Bufet ol>ficie zaopatrzony. - ~ 

KASA ZAMAWIAŃ 
i DZIEl'tl'tA 

TEATRÓW MIEJSKICH (FILJA) 

Ul. Marszałkowska 107. 

li! 

I 
. Piątek 

Sobota 

Niedziela 

I 27 

I 28 

I 29 

I 

Hugonoci Don Juan I Gdybym chciała I . 
Damy i Huzary pp!. 

Klejnoty Madonny Don Juan. wiecz. Gdybym chciałą 

Tosca Spadkobierca Codziennie o S·ej 
o godz. 3 pp!. O !IJOdz. 4 pp!. o g. 4-ej pp!. I Zygmunt flugust Don Juan Gdybym chciała 

o godz. 8 w. o 1oda 8 w o 1od•·" w. 

I Trnnkl krnjo•e I "•""'""e. ~ ! Achil I eis 

l'\chillels 

Kapelusz slomk, 
" 11 . 12.ao ppl. CZEKOLADA ~~ -:;... 

u~ 
Kapelusz słomk. 
o godz. 4 pp!. 

Rchilleis 
o oodz. 6 w. _ _.. 

FABRYKI 

G. G.LARDELLI O (Q 

bywat metna na 3 dni naprzbd ' UL. MARSZAŁKOWSKI\ Nil 107 ~ 
•d 1odz. 10-ej rano do B•ej w. 

'- N r
m '" ,.. 
Cl -g (') • 

Bilety normalne I ulgowe na• J 9i1 

bez przerwy, w dzień przedsta· ~ ' „UDZIAŁOWAu 
wlenla od 10 do 5 !)pl„ w nte-

I „,.,. """'"''" '· '" "'· ~ _J I I! CENY .f AB RYCZNE li I o 
I I = 'fO „ ::c '" 
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Hai nowsze fas o ny kapeluszy damski[b 
poleca w wielkim wyborze 

MAG~ZYN ~,WARBINA" 
WARSZAWA, ul. KRUCZA M 22. 

WSZELKIE PRZERÓBKI 
PO CENACH UMIARKOWANYCH 

J 

K R~A W I E C M Ę S K I 
(Mistrz cechowy) 

STANISLAW GOZDZIK 
Ul. Złota 24 m. 23. Telefon 238-24. 

Przyjmuje wszelkie obstalunki z własnych j powierzonych materjałów i zadawalniam 
najwybredniejszych klijentów-

Krój wykwintny. Ceny konkurencyjne. Warunki dogodne. 

--------- I 

DRUKARNIA 

F.SYREWICZA is-Ki 
WARSZAWA, SENATORSKA 3'l, TEL. 69-90. 

Przyjmuje do wykonania wszełkie roboty 
wchodzi\ce w zakres drukarstwa. 

Wykonanie estetyczne. Ceny umiarkowane. 

~ -~ 

',• I 
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FARBIARNIA PAROWA i PRALNIA CHEMICZNA I 
FABRYKA' Pr;,;. ~~1~9;;d~::~~~R~l~!6, loi 503-19. 

Prada <hemiczre, fart owinin gMderoby dnrskiej i me;skiei bez pri;ci<i. 
Czyszczenie skór, kołnitrzy, bekiesz, dyv.zinów. poriier, mebli w całości. 

R obota solidna. Ceny przystępne. 

HERMF\N LIPSZYC 
KRf'IWIEC MĘSKI 

Pl. Te<tralny. Tel. 86-48. 
Poleca nowości sezonowe. 

ZEGARY i ZEGARKI 

MA RJA.N KOWA LS Kl 
MISTRZ CECHO\\ Y 

w WARSZAWIE, ul. MARSZAŁKOW~KA .NQ 86 

REPARACJA ZEGARÓW I ZEGARKÓW. 
~~~ I 

DANCING w Restauracji Hotelu Polskiego 
Ul. Dl.UCiA 29, tel. 74. 

Atrakcje! =- Niespodzianki! Confetti! Serpentinel 

KWINTET MUZYCZNY pod dyr. Ludw1l<a !DZIKOWSKIEGO. 
Duet taneczny .BOBBY" . Rendez-vous eleganckiej Warszawy. 

Wejście bezpłatne. Wykwintna kuchnia. Gabinety. Początek o godzinie 8-ej m. 30 w. 

-FUTRA wszelkiego rodzaju 
Poleca 

J. PIWNICKI M,ł,RSZAŁKOWSKA 90. 

1-e piątro front, telefon 267-78. 

1,---~-~1 

\ 

~-
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I 
I 

-

SIWE Wt.OSY 
Otn, bezpowrotnie po ułyclu wody PILANIN, woda ta 
nie brudsl l nie tlu•cl a prsywreca włcaom naturalny kolor. 

POLECA , 
Perfumerje J.WROBLEWSKIEJ, Niecała 1. 

Mechaniczna fabryka MEBLl j 

W. P U R Z Y C K I E G O 
WARSZAWA, FABRYKA: Magnuszewska 5. Telefon 231-50. 

SKŁAD: Plac Trzech Krzyży 11. Tel. 231-55". 

NAJNO\\ SZE f/l~O"Y ł</lPE l USZY DAMSKICH 

= pJleca = M WARBI NA" 
w v.iellclm wyborze agazyn „ . 

Warazawa, ul. Krucza 22. 
Wszelkie przeróbki po cenach umiarkowanych. 

Nag ·odz1na medal t- m nn wystaw ie w C1ęs tochow l e 1909 r. 

W)twórnia polsliej rzeźby z bronzu. Odlewnia własna. 

J. WASILEWSKI i S-ka 
DZ1KA Mi 5f. TEL. 13' -13. Konto· czekowe P. K. O. 7,425. 

Dragees MENTHOLI od chrypki I kaszlu 

poLECA JAN GE SSNER 
APTEKA, Jerozolimska 11. 

----·-~· . . .. ____________________ J 
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o A 
RESTAURACJA - DANCING 

W IERZBOWA 9 (PLAC TEATRALNY) 

PROGRAM 

Ems & Jens BACH 
AMERYKAŃSCY TANCERZE 

z 0 Pavillon" (Wiedeń), British house" (Karlove vary), „Fantasio" (Paryż) i in. 
TAŃCE EKSCENTRYCZNE. 

La Bella Crista & Prof. Ed. de . Vyqos 
Z „Ca fe de Paris", Paryż; • Tabarin" Wiedeń; "Sekt Pavillon", Praga i in. 

la Samba, la Paso double, la danse d'avenir 1927 
le Tango, Scl;immy Qrotesąue, le Ti-Ta-To . 

Skład różnego płótna 

J. P.OLAKllEVVIO.Z 
WARSZAWA, GĘSIA 12, TEL. 208 82. 

Wielki wybór 

TKANINY LNIANEJ, 
BAWEŁNIANEJ, 

JUTOWEJ 
i BREZENTOWEJ. 

z fabryk Żyrardowskich 

B·ci • CZECZOWICZKA • w Andrychowie i innych. 

" 

• 
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' WYKWINTNA BIELiZNA MĘSKA I KONFEKCJA 
oraz WIELKI WYBÓR PALT GUMOWYCH i GABARDINOWYCH S. M. TŁUSTY WARSZAWA, 

Trębacka 7, tel. 165-83. 
SKŁAD SUKNA i KORTÓW 

PAWLA Dl PONT 
Po teatrze c „ŁAŹNIA CENTRALNA" 

I 
OTWARTE >-

J:a t-
Ul 

Restaurant z Krak.-Przedmieście 16-18. 
Dawniej HENRYKA MEYLERT z (") 

Tel. 85-40 i 40-54, 

w Warszawie, ul. Senatorska N2 11, ·telefon 48·79. 
Wielki wyrób t ow , ró 11 z fabryk Krajowy en i zagranicznych. 

-
CJ 

ROMA -z ,,KĄPIELE RZYMSKIE" l W DZIEft 
· Krak.-Przedmieśc i e NQ 58. 

Specjalny dział materjałów wojskowych. 
<I: Ul. Nowo-Senatorska 1. CJ 

CUKIERKI 1 

C') 

·- Tel. 15-09 i 273-33. - --
Fabryczny sklep detaliczny 
MARSZAŁKOWSKA Nr. 114. 

i w "OCY 

I 
FUTRA I CZEKOLA~'i1RMELKI, A K I.ER s KI 

lFr STANISŁAW WYSPIAŃSKI 
ACHILLEIS 

1~ Xł AqtS" , Modele 1926 r. 

SENATORSKA IO. 

JEDYNE W KRAJU 

ŹRÓDŁO 

ISTOTNIE 

WYKWINTNYCH 

TAPET 
Wyłączna sprzedaż rysunków 

o wysokim poziomie artyst. 

RESTAURACJA 

„WRÓBEL" 

Sceny 
Achilles Janusz Strachocki 
Patroklos Jerzy Szyndler 
Agamemnon Tadeusz Białkowski 
J'1enelaos Mieczysław Bonecki 
Ajas Juljusz Lubicz-Lisowski 
Odys hazimierz Just1an 
Diomedes Jan Kurnakowicz 
fersytes Aleksander Zelwerowicz 
Chryzes Wincenty Wybrański 
Chryzeis Helena Uszyńska 
Hipodamia Irena Solska 
Dziewczyna Halina Starska 
Ot.arnik Homan Górowski 
Automedon Zdzisław Karczewski 
Ant1lochos Ryszard Wasielewski 
Dozorca dziewcząt Jarosław Mic1ńsk1 
Dziewka Janina Wodyńska 
Rycerze-Ofi!lrnicy-Straż-Chór dziewcząt-Tłum. 

dramatyczne 
Afrodite 
Pallas 
Te tys 
Erynnis 
One i ros 
Noc 
Marsjas 
Fale 

H. Gawlikowska-Hałacińska 
Wanda Chądzyńska 
Ewa Wodzińska 
Zdzisława Życz ko wska 
Jadwiga Borzewska 
Janina Romanówna 
IA incenty Wybrański 
Ewa Kuncewiczówna 
Zdzisława Życzkowska 
Janina Wodyński\ 
Janina Romanówna 
Albina Borska 
Czesława Szurszewska 
Regina Lewicka 
Sław4 Niedźwiecka 
Krystyna Sewerinówna 
Eugenj a Drabikó •na 
Janina Wróblewska 

Priam ~arcin Bay-Rydzewski POR z Ą DEK SCEN: 
Hekabe Zofja Jakubowska ŚĆ 
Hektor W· ł N k k" CZĘ I: Scena: I i li W namiocie Menelaosa-lll W na· 

<>C aw owa ows 1 · · A h"ll IV · V W · · A' VI W ' k I Andr~maka E K . m1oc1e c 1 esa - 1 nam1oc1e 1asa- ąwoz s a ny-
~ wa uncew1czowna VII W . . A 

Parys Wł d ł K . k" nam1oc1e gamemnona. a ys aw rasnow1ec 1 Ś 
Kasandra Ewa Kunina CZĘ Ć li: Scena: VIII W domostwie Priama - IX W do-
Laokoon Wacław Nowakowski mostwie Hektora-X Nad Skej5ką bramą-XI i Xll Nad brzegiem 
'I roilus Albina Borska morza - XIII W świątyni Ilionu. 
Deifobos Julj•Jsz Lubicz-Lisowski CZĘŚĆ Ili: Scena: XIV i XV Nad Skamandrem-XVI W na-
Po!iksena Czesława Szurs1ewska miocie Achillesa - XVll Pod muram i - XVIII W namiocie Aga-
Rezos Eugenjusz Solarski memnona-XIX W namiocie Achilles a -XX Pod murami-XXI Na 
Pentezilea Helena Gromnicka murach Ilionu - XXII Na polu walki . 
~iewiast~ t roj a ńska lofja Ja_k_ubowska . CZĘ$ć IV: Scena: XXlll W n 1miocie Achillesa-XX IV Przed 

l 
polecają 

E. Najlubelski i s-KA 

UL. CHMIELNA 16. 
Tel. 265-93. 

l Wielka Wyprzedaż 
'i1' Szlafroki ciepłe . • Zł. 10.

Suknl e wełniane . • • Hl.-
Żakiety wełniane • 12.-

Lz o "i: g-1 MAZOWIECKA 14. TEL. 18-27. 
~-"' 

~ JUga Priama Maksym1l1an Szacki św~tynią Ilionu - XXV W domostwie Priama - XXVI Nad 
Priamidzi - Trojanie - Trojanki. · Skejską bramą. 

Swetry wełnl„ne. • • 8.-
Bluzki wełniane • 4.-

3.50 
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• CODZIENNIE 

DANCING 
w górnych salach. ~ ~I , 

"' § :;: I Wejście bezpłatne. GABINETY. 

Ins ; ~ni : ~cj a L. 3. S: tłlLLER :\. K)m Jozy.:ja przes!rzeni scenicznej i postaci ANDRZEJA i ZBIGNIEWA PRONASZKÓW. 
Ml1zyka LUCJAN:\ M:\RC ~EWSKIEGO. Tańce w scenie X-ej w wykonaniu ZESPOŁU fl\CJANNY WYSOCKIEJ. 

Kierownictwo artystyczne• ALEKSANDER ZELWEROWICZ. L. S. SCHILLER, WIL:\M HORZYCA. 
Kierownik literacki Miejskich Te~atrów Qpamatycznych STANISŁAW Mltl\SZEWSKI. 

INTRYGA i Mit.OŚĆ ,- Fr. Schillera DZIADY - A. Mickiewicza. 
REWIZOR - M. Go!JOla. • . . 
Zl.OT4 CZASZKA - ' J. Słowackiego. ROŻA - S. Żeromskiego. 

W przygotowaniu: } 

• 
Koszule strojne • • 

oraz konfekcja mi;ska 

BF\RDZO Tł\NIO. 

B • c i a Z A rt D E R, 
Mf\RSZł\ŁKOWSKł\ 88. 
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I _·i!k- -w ó o KI NIEPRZEŚCIGNIONEJ JAKOŚCI • --- .. = LIKIERY 
BACZEWSKI 
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HANDEL WIN i RESTAURACJA 
•ct11 (J) ;i. . ,.. 

.-. ~ -r o -a. 
co ..... 

c: 
o 

..li: ..... 
3.: J . A. 

Lwów, rok_zał.ożenia)782. Wsz.;dzie do nabycia. 

Pnadstawitill: limyshw Cbrmowski - lrnzawa, Haża 39, tel. 167- 25. 
--------------------------------~-

Vin Sec 
Dawniej M lLLER 

OBECNIE JÓZEF HERBST 
GMACH TEATRU WIELKIEGO. TEL 12-93. 

Pierwszorz~dna kuchnia. - Trunki krajowe I zairanlczne. 
GABINETY. UWł\Gf\: Połączenie z teatrem Narodowym. 

.. Oglosżenia do programów tedrów \Vielklego, Narodowego, Letniego i fr•usławs1<lego przyjmuje F. Syrewlc%, Senatorska 30. Telefony 69-90 I 143-00. 
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SPRZEDAŻ TOWARÓW ŻYRARDOWSKICH 
POLSKI DOM HANDLOWY 

Zygmunt ORTMAN 'i s-KA 

POLECAMY: 

WYROBY LNIANE, BAWEŁNIANE , BIELIZNA STOŁOWA, 
SERWETY, KAPY, RĘCZNIKI , WYROBY POŃCZOSZNI
CZE, PŁÓTNO OPONOWE, FILTRACYJNE, OBUWIOWE,·-, 
====- DRELICHY MATERACOWE i t. p. - - -

Główny Skład w Warszawie: Leszno 36, telefon 251-15. 
Oddział: Marszałkowska N! 51, telefon 266·27. 

,,EWELINA" CHMIELNA 24, 
tel. 143-76. 

POLECA 

modele paryskie: sukien, palt, kostjumów 

Własna pracownia. 

wykwintnej bielizny. 

RESTAURACJA „NIESPODZIANKA" 
UL. BAGATELA 15. 

Wina z pierwszorzędnych piwn ic Langnera i Seydla. Wyborna kuchnia. 
Ceny niskie. Gabinety z oddzielnem wejściem. Sala na zabawy i wesela. 

Restauracja otwarta do godz. 3-ej w nocy. 
Codziennie wlecz. przygrywa wspaniały koncert od 8 - 2 w nocy. 

Poleca się szan. publlcznołcl ZARZĄD. 

-· 



• 

Teatr im. Ql. Bogusławsldego. 
(J -~ ~ 

Stanisław Wyspiański. 

fiCHILLEIS 
sceny dramatyczne. 

Stanisław Wyspiański. 

Autor „Achilleidy" urodził się w Krakowie 17-go stycznia 1869 i tu 
ukończył gimnazjum św. Anny, poczem wstąpił na uniwers;ytet jagielloński, 
gdzie studjował historję literatury i sztuki, oddając się równocześnie ma
larstwu, w którem pierwsze kroki stawia pod kierunkiem Jana Matejki. 
Niebawem wyjeżdża na dłuższy czas do Austrji, Włoch i Francji, gdzie 
poznaje się z nowemi prądami w malarstwie i literaturze. Już w czasie 
studjów uniwersyteckich nosi się z zamiarem napisania całego cyklu dra
matów, plany te jednak realizuje dopiero później, w czasie pobytu w Pa
ryżu, gdzie kończy swą „Legendę" (1892), którą później opracowywa po
wtórnie (1904). Po powrocie do kraju zajmuje się przedewszystkiem ma
larstwem, bierze jednak równocześnie żywy udział w ruchu literackim 
i jest współredaktorem głównego pisma ówczesnej awangardy literackiej, 
„Życia", gdzie ogłasza „Klątwę". W okresie paryskim kończy jeszcze 
tragedię „Meleager", ale powszechną uwagę zwraca na siebie dopiero 
jednoaktową „Warszawianką", odegraną w Krakowie w 1898 roku. Odtąd 
każdy rok przynosi przynajmniej jeden dramat Wyspiańskiego, w tern 
„Protesilaosa i Laodamję" (1899), „Lelewela" (1899) i wspomnianą już 
„Klątwę". W roku następnym wydaje Wyspiański pierwszy swój wielki 
dramat, „Legjon", osnuty na tle dziejów mickiewiczowskiego legjonu we 
Włoszech, utwór ten nie spotkał się jednak z zrozumieniem, a tylko nie
liczna garstka odczuła jego wielkość. Dopiero „Wesele", wystawione 
w Krakowie w ·r. 1901, zdołało zjednać Wyspiańskiemu licznych i gorą
cych wielbicieli. Od czasu pojawienia się trzeciej części „Dziadów" Mic
kiewicza nie było dzieła, któreby tak głęboko zdołało wstrząsnąć sumie
niem narodu i calem jego jestestwem, jak „Wesele". Dziełem tern, w spo
sób bezwzględny chłoszczącem polską bezczynność, a z gryzącą satyrą 
łąc;zącem najwspanialszą poezję, wysunął się Wyspiański na czoło swego 
pokolenia. Wszyscy odczuli w nim tego, który ma prawo objąć duchowy 
tron po wielkich wieszczach romantycznych. Po tej linji, wskrzeszenia 
wielkich wieszczych tradycyj polskich, rozwijała się dalsza twórczość 
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Wyspiańskiego. W roku 1902 Wyspiański inscenizuje „Dziady" a w roku 
następnym daje jakby dalsze dzieje Konrada mickiewiczowskiego, które
mu działać przypada w chwili obecnej. Dziełem tern jest drugi dramat na 
miarę „Wesela", p. t. „Wyzwolenie". W tym samym roku wydaje wizyjny 
dramat „Bolesław śmiały" oraz „Achilleis" (1903). 

Jakby w przeczuciu rychłej śmierci, gdyż Wyspiańskiego trawiła 
nieuleczalna choroba, poeta rozwija w ostatnich latach życia wprost go
rączkową działalność. Rok 1904 przynosi dwa dramaty: „Akropolis" 
i „Noc listopadową" oraz drugie opracowanie „Legendy". W roku 1905 
wydaje Wyspiański swe dzieło krytyczne o Hamlecie, a w r. 1907 „Skałkę", 
„Powrót Odysa", „Sędziów", napisanych jeszcze przed kilkunastu laty, oraz 
przekład „Cyda" Corneilla. Mimo ciężkiej choroby nosi się jakiś czas 
z myślą objęcia kierownictwa teatru krakowskiego i dla teatru tego insce
nizuje szereg dzieł, jak „Alteę" Faleńskiego i „Juljusza Cezara" Szekspira, 
lecz wskutek oporu władz miejskich musi z zamiaru tego zrezygnować, 
z wielką szkodą dla rozwoju teatru polskiego. 

Wyspiański czynny był nietylko jako pisarz dramatyczny; w r. 1900 
wydaje dwa rapsody poetyckie, wiążące się ideowo z „Królem - Duchem" 
Słowackiego: „Kazimierza Wielkiego" i „Bolesława śmiałego" a w trzy 
lata później drukuje trzeci rapsod p. t. „Piast". O wielkiej jego pracy kry
tycznej o Hamlecie Szekspira wspomniano już wyżej. Prócz tego Wy
spiański jest autorem nielicznych wierszy lirycznych, drukowanych przy
godnie w czasopismach a po śmierci wydanych przez W. Feldmana w tomie 
„Wiersze i fragmenty", 

Lecz choroba zmogła wkońcu niewyczerpane wprost siły poety: 
Wyspiański umarł 28-go listopada 1907 r. Pogrzeb jego stał się ogromną 
manifestacją, a ciało złożono w grobach zasłużonych na Skałce w Krakowie. 

Wyspiański rozpoczął prace swe w okresie największego upadku 
ducha narodowego, kiedy nikt już nie śmiał wierzyć, że Polska zdolna 
jest do swobodnego życia. W nielicznych tylko sercach, Szujskiego, Ma
tejki, żyła pamięć dawnej wielkości. O wielkości tej mówiły Wyspiańskie
go potężne blanki· i mury Wawelu, u któ:rego stóp poeta urodził się i wy
chował. świadomość małości współczesnych i ukochanie dawnej wspania
łości kazały mu budzić poczucie wielkości w narodzie. Nawiązał więc 
w literaturze do tego, co było ostatnim wyrazem tej wielkości, a więc do 
poezji romap.tycznej Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida. 
Czując się, jak wieszcze romantyczni, odpowiedzialnym za ducha narodu, 
przyjął na siebie ich trud, nawiązując jednak do wysiłku wielkich swych 
poprzedników, nigdy nie stał się ich naśladowcą. Z własnej swej wiesz
czej duszy wysnuł on potężne kształty swego dramatu, w którym zamknął 
tragedję narodu. Wiellfość, która żyła w poecie, kształtowała jego sztukę; 
wielkość tę odnajdujemy w ogromnych wizjach jego dramatu, w posta
ciach, tworzonych na miarę olbrzymów, w języku brzmiącym jak uderze
nia mieczów o tarcze, w odwadze myśli i samodzielności ideowej, które 
kazału mu nieraz iść nawet przeciwko temu, co było jego najgłębszą mi
łością. Wszystko to złożyło się na monumentalny teatr, w którym „Achil
leis" ważne zajmuje miejsce. 

~" 
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Uwagi ogólne o „Achilleidzie". 

Wyspiański znał dokładnie kulturę, sztukę i literaturę. starożytnych 
greków. Szczególną miłością darzył stare epopeje Homera „Iljadę" 
i „Odysseję" oraz tragedię grecką, a w swej twórczości dramatycznej nie
jednokrotnie wzorował się na tragikach greckich, jak np. w dramatach 
„Meleager", „Protesilaos i Laodamia", wreszcie w „Klątwie", będącej dra
matem z ducha i formy greckiem, lecz dziejącym się współcześnie. Home
rem zajmował się od dzieciństwa niemal a jednem z pierwszych jego wiel
kich dzieł malarskich były ilustracje do 1-szej księgi „Iliady" w poetyckiej 
przeróbce Słowackiego. Podobnie jak Słowacki, Wyspiański uwspółcze 
śniał Homera a na ilustracjach jego widzimy bohaterów greckich ubranych 
w szeirokie pasy krakowskie i z twarzami polskich chłopów. Ten sam 
stosunek do Homera i dziejów jego bohaterów zachował Wyspiański 
i w „Achilleidzie". Przyjmował on zasadniczą fabułę podaną przez epika 
greckiego, lecz zmieniał ją w szczegółach a przedewszystkiem odmiennie 
od Homera ujmował dusze homeryckich bohaterów. Wyspiański uwspół
cześniał Homera tak dalece, że trojański akt swej „Akropolidy" przeniósł 
wprost na Wawel, utożsamiając Wawel z Troją. Podobnie dzieje się też 
w „Achilleidzie", gdy chodzi o postacie w niej występujące. W każdą 
z nich tchnął Wyspiański własne przeżycia i przemiany duchowe odzwier
ciedlające polską współczesność. Dlatego Achilles, jak inni bohaterowie, 
są tylko „z pochodzenia" grekami, dusze ich jednak są dzisiejsze i polskie. 
Wyspiański nie odtwarza więc przeszłości, ale ją ujmuje w pewien swoisty, 
oryginalny sposób, niemający nic wspólnego z archeologiczną prawdą. 

Przypatrzmy się teraz, jak fabuła, której użył Wyspiański w „Achil
leidzie" przedstawia się u Homera i jego następców. 

Opowieść o wojnie trojańskiej. 

Parys, syn króla Troji, Priama, uprowadził Helenę, żonę króla my
keńskiego Menelaosa i uwiózł ją do Troji. Znieważony Menelaos, z pomo
cą brata swego, króla Agamemnona, zorganizował wyprawę wszystkich 
greków przeciw Troji; w wyprawie tej bierze również udział syn króla 
Ftyji, Achilles, którego król Itaki, Odys, podstępnie uwiózł pod Troję. 
Z nakazu swej matki, nimfy Tetydy, Achilles nosił bowiem suknie nie
wieście, co miało go uchronić przed wyprawą pod Troję, gdzie według 
przepowiedni, czekała go śmierć. Wielu wybitnych wodzów na czele swych 
ludów, jak Ajas, Diomedes, Odys, ciągnie za morze pod Troję, która leża
ła w Małej Azji w pobliżu dzisiejszych Dardaneli. Lecz oblężenie Troji, 
bronionej przez mężnego Hektora, syna Priama, przeciąga się i trwa dzie
sięć lat, Grecy przedsiębiorą więc łupieżcze wyprawy w okolice Troji. 
W czasie jednej z taK.ich wypraw zdobywa sobie Achilles brankę Bryzejdę
Hipodamję, a Agamemnon Chryzejdę , córkę kapłana boga słońca, Apollina. 

Lecz Apollo rozgniewał się na greków za ten czyn i mszcząc się za to 
zsyła na nich zarazę. Tern właśnie zaczyna się „Iliada". Na radzie wo
dzów postanowiono oddać ojcu brankę Agamemnona, Chryzejdę, lecz 
Agamemnon godzi się na to tylko pod tym warunkiem, że otrzyma brankę 
Achillesa, Bryzejdę. To wywołuje gniew Achillesa, największego wojo
wnika wśród greków, który oddaje wprawdzie Bryzejdę, ale postanawia 
nie brać udziału w walkach, a nawet odpłynąć do ojczyzny. Wskutek nie
obecności Achillesa, Trojanie pod wodzą Hektora, odrazu zyskuja orzewa-
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gę nad grekami i zagrażają ich okrętom. W tej ciężkiej chwili Achilles 
zgadza się na to, że serdeczny jego przyjaciel, Patroklos, ubiera jego zbroję, 
by nią postraszyć wrogów. Ale na Patrokla napada Hektor i zabija go. 
Wówczas Achilles wychodzi w pole, by pomścić swego druha, i kładzie 
trupem Hektora, ciało jego włóczy pod murami, potem jednak, na prośbę 
Priama, który przychodzi pokryjomu do namiotu Achillesa, oddaje ciało 
bohaterskiego obrońcy Troji. Igrzyskami przy stosie pogrzebnym Patrokla 
kończy się „I1iada". 

Wyspiański wprowadza do „Achilleidy" inne jeszcze motywy, znane 
mu bądź to z Homera, bądź też i innych pisarzy greckich. Przedstawia on 
przedewszystkiem upadek Troji, który nastąpił wskutek podstępu Odysa: 
Za radą Odysa grecy udali, że odstępują od oblężenia Troji, odpłynęli na 
pobliską wyspę Tenedos, a na brzegu morza zostawili wielkiego drewniane
go konia, jako ofiarę dla opiekuńczego bóstwa Trojan, Pozejdona. W brzu
chu konia ukryto jednak żołnierzy greckich, w nadzieji, że łatwowierni 
Trojanie wprowadzą konia, a w nim swych wrogów, do miasta. Tak się 
też stało, mimo ostrzeżeń wróżki Kassandry i kapłana Pozejdona, Laoko
ona, którego Pozejdon, przyjazny grekom, karze za opór tern, iż z morza 
wysyła dwa potwdrne węże, by udusiły Laokoona i dwuch jego synów. 
W nocy żołnierze greccy wyszli z konia i otworzyli bramy grodu grekom, 
którzy pod osłoną ciemności wrócili z T enedos. Grecy wyrżnęli ludność 
męską, kobiety i dzieci uprowadzili w niewolę, poczem odpłynęli do swej 
ojczyzny, razem z odebraną trojanom Heleną. 

Z innych postaci znanych z Homera wprowadza Wyspiański króla 
trackiego, Rezosa, który spieszył na pomoc trojanom, został jednak w cza
sie nocnej wycieczki greków zabity przez Diomedesa; wprowadza również 
królowę amazonek, wojowniczych kobiet, Pentezileę, którą według epopei 
zabił Achilles. Z Homera wzięta jest również postać Tersytesa, która 
tam jęst przedstawicielem wzgardzonych niższych klas społecznych. 

Stosunek Wyspiańskiego do fabuły mitu. 

Wyspiański materjałem tym posługuje się nietaz zupełnie dowolnie. 
I tak sprawę sporu o brankę usuwa na plan drugi, gdyż chodzi mu tylko 
o to, by „ducha zbudzić" w grekach. Achilles ginie u niego śmiercią nie
mal samobójczą, gdy według epopeji zginął on od strzały Parysa. Laokoon 
i jego dzieci giną według mitu wskutek oporu stawianego przy wprowadze
niu konia; u Wyspiańskiego śmierć synów nastąpiła przed laty, a Laokoon 
rozpamiętywa ich śmierć i umiera dobrowolnie w uściskach wężów, wy
wołanych z studni. Najoryginalniejsze jest ujęcie podania o koniu trojań
skim. Wyspiański pojął go jak obchód krakowskiego lajkonika i aby 
uprawdopodobnić akcję, każe więzić Rezosa, w którego szatach Odys 
wdziera się do Troji, namawia Trojan do spełnienia ofiary, aby potem wy
mordować orszak konika, w ubiory jego przebrać greków i tak wprowadzić 
ich do niezwyciężonej dotychczas Troji. Równie dowolnie interpretuje 
Wyspiański postacie legendy; najlepiej okazuje się to na postaci Heleny, 
która w legendzie jest tylko zwykłą, choć niezwykłej piękności, kobietą , 
gdy u Wyspiańskiego zmienia się ona w symbol żądzy miłosnej, w samą 
boginię miłości, Afrodytę. 

. Wyspiański wprowadza pozatem pewne motywy, wiadome tylko 
znawcom podania trojańskiego i jego odmian. Parys ginie u Wyspiańskie-
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znał teraz, że był tylko najemnym żołdakiem Atrydów, że nie wiedząc 
o tern, spełniał dla nich nie czyny ducha, lecz zbrodnie, że mordowani 
przez niego byli niewinni, i że w tym najeździe sępów greckich na Troję 
szlachetnymi wśród achajów są tylko bezczynni. 

Ale słowa Achillesa na radzie obudziły dusze kilku wodzów. Zapadły 
one głęboko w serce Diomedesa i, choć Odys nakłania go znów do zbrodni 
tłumacząc mu, iż ten tylko, kto jest bez litości dla siebie i innych, podobny 
być może bogom, Diomedes wie, że od słów Achillesa duch się w nim obu
dził; niema on jednak dość sił, by dotrzymać kroku myśli Achillesa, i dla
te)!o daje się użyć Odysowi. - To samo przeżywa i Ajas. Dotychczas żył 
tylko mordowaniem wrogów, teraz poczuł nicość tych czynów. I w nim się 
duch obudził, obudziło się pragnienie czynu, który z ducha płynie; pod 
wpływem tego rozwarły mu się oczy na wiele rzeczy, których dotychczas 
nie dostrzegał. Marsjas, przP.z Apollina rażony szaleństwem, uosabia ten 
twórczy szał, który urodził się w piersi A jasa , a Noc - Zaduma po raz 
pierwszy znajdu;e dostęp do obudzonej duszy bohatera. 

Tymczasem na odsiecz Troji idą, rozkochani w sobie, Rezos i Pente
ziles, miłosna jednak noc spowija tych, których oręż ma rozstrzygnąć 
o przyszłoś ci priamowego grodu. Lecz oto Diomedes napada z poduszcze
nia Odysa na kochanków, morduje Pentezileę, a Rezosa, odartego z szat , 
odprowadza do namiotu Agamemnona, gdzie odbywa się ostatnia scena 
tej części . Strażnicy przyprowadzają tu Hipodamję, zaś ofiarnik donosi. iż 
dzień jutrze jszy jest dniem zwycięstw Hektora, wobec czego Agamemnon 
zakazuje grekom występować jutro do walki. Zjawia się wreszcie Rezos, 
którego Agamemnon okłamuje tłumacząc mu, iż przywiedziono go tu za 
zgodą Priama, jako rnkładnika, ręczącego, iż przez dzień iutrzejszy trwać 
będzie pokój. Tymczasem Odys w stroju i na rydwanie Rezosa udaje się 
do Troji. 

Część 11-ga. W domu Priama odbywa się narada, na którą wkręcił 
~ię podający się za powiernika Achillesa Tersytes, pragnący tylko wyłu
dzić pieniądze od trojan, by, jak powiada, opłacić Pelidę, z jego pomocą 
umożliwić wojskom greckim powrót do ojczyzny i uwolnić Troję od wro
gów. Ale wszystkie jego propozycje spotykają się z tępą martwotą trojan, 
nieczułych nawet na głos Kasandry, wieszczącej upadek Ilionu. Tylko 
Tersytes i Odys, który siedzi na radzie w przebraniu Rezosa, porywają się 
na ten krzyk, reszta nie zwraca nań uwagi, a z trojan Hektor jedynie rzuca 
się ku Kasandrze, by zmusić ją do milczenia. Ujmuje się za nią Parys, bo 
przeciwny jest on wszelkiej karności; niech każdy krzyczy, co chce , to Troii 
nie przyniesie szkody, dopóki miłosna moc Afrodyty żyje w piersiach 
trojan, dopóki Afrodis jest jego kochanką. Tylko w tę moc Afrodyty · ro
dzącej wszelkie życie, tylko w mistet"jum wegetatywnych sił istnienia, a nie 
w tragizm ludzki, na sobie się wspierający, wierzy Parys. Dlatego 
jest on wrogiem tragicznie bohaterskiego Hektora, przeciwstawiającego się 
całej Troji, która, jak Parys, wierzy nie w czyn heroiczny, lecz w kosmicz
ną siłę !l"Ozrod<;zą uosobioną w Afrodycie. W zwadzie braci widzi Priam 
karę bożą za nłeuszczenie Pozejdona, zwraca się więc do Odysa - Rezosa 
z zapytaniem, czy grecy pozwolą mu ukąpać w morzu świętego konia po
zejdonowego. Odys - Rezos odpowiada, że gotów skłonić do tego greków 
i sam oddać się za zakładnika, a scen~ kończy Priam wyznaniem, zrzuca
jącem na bogów tylko odpowiedzialność za bieg losów. 

Następna scena wprowadza nas do domu Hektora. Hektor wie, że 
jest w Troi osamotniony i że walczyć musi za tych, którymi pogardza. Całą 
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go ż ręki · brata swego -Deifoba, który według pisarza . greckie.go Diktysa, 
miał zabić Parysa dlatego, że podobnie jak Parys kochał Helenę. 

Materjałem swym poeta posługuje się więc swobodnie, zarówno 
w fabule, jak w ćharakterystyce postaci, za cel główny stawiając sobie 
uwypuklenie tych zagadnień, które nurtowały jego duszę. 

Treść „Achilleidy". • 

WyspiańsKi podzielił „Achilleidę" ·na 26 scen, przyjmując w ten spo
sób technikę dramatyczną Szekspira, którego dramat trojański „Troilus 
i Kresyda" nie pozostał bez wpływu n·a „Achilleidę", szczególnie, gdy 
chodzi o postać Tersytesa. Wykonanie wszystkich tych scen w porządku 
cznaczonym przez poetę, natrafić' musi 'W teatrze o typie panoramowym 
rna oglromne trudności; dlatego sceny „Achilleidy" podzielono w obecnej 
inscenizacji na cztery części i zamknięto je w 22 odsłonach, nie opuszcza
jąc jednak ani jednej sceny. Z przyczyn natury technicznej niektóre sce
ny uporządkowano odmiennie niż u Wyspiańskiego. W poniżej podanej 
treści idziemy 'za tak zmienion'Ym już · scenarjuszem. 

Część I-sza: Scena pierwsza zaczyna się, jak akcja „Iliady", zebra
niem wodzów greckich. Achilles widzi w zarazie zesłanej na greków karę 
i gniew bogów za to, że wodzowie achajscy dokonują zbrodni, depcąc 
człowieka za'równo w ludżie własnym jak i w ludach zwalczonych. Czło
wiek jest dla nich tylko narzędzie·m, którym posługują się. O człowieka 
i prawo jego duszy upomina się Achilles, który nie chce dalej pomagać 
w zbrodniach; pragnie on budzić sumienie greków, „obudzić myśl i po
trząść ducha", bo przybył pod Troję , by duszę rozpłomieniać w wielkich 
czynach, a nie spełniać zbrodnie. Dlatego nie chce walczyć z Hektorem, 
który broni tylko swej ojczyzny. Jakby na potwierdzenie słów Achilla 
zjawia się kapłan Chryzes ządając oddanfa.'corki, Bryzejdy. Ale Bryzejda 
przylgnęła sercem do Agamemnona; Chryzes zrozumiawszy, że spodlona 
jego córka przekłada już niewolę nad wolność, zabija ją, rzucając wodzom 
słowa, iż „hańba człowieka, to są wasze czyny". Apollo opowiada się 
piorunami za Chryzesem, mimo to Agamemnon nie cofa się z swej drogi, 
wyzywająco każe odebrać Achillesowi Hipodamję, i zgadza się, by Odys 
snuł dalej swe podstępne dziefo zmierzające do opanowania Troji zdradą. 
Kończy scenę monolog Menelaosa, który również sądzi surowo czyny gre
ków, przyzwala iednak na nie, gdyż pomiata obecnością i wpatrzony jest w przyszłość, która spełnić ma jego zamysły. Do wytępienia zła nie przy
łoży jednak ręki, gdyż iest tym tylko, „który sądzi" z wysoka, a nie czło
wiekiem czynu i dnia dzisiejszego. 

W drugiej scenie, w namiocie Achillesa, Hipodamja cz~ka na posłań
ców Agamemnona, którzy przychodzą i zabierają ją. Gniew Achillesa 
wzmaga jeszcze zjawienie się Tersytesa, uosabiającego małość ludzką, który 
przyznaje się jednak do każdei, cudzej wielkiej myśli, by ją przykróić do 
własnych mizernych potrzeb, i tern ją splugawić i poniżyć. Przycho.dzi 
i Odys, który drwi sobie z myśli i buntu duszy w Achillesie, gdyż uznaje 
to tylko, co wiedzie do celu. Do tego celu dąży on choćby przez zbrodnie 
i kłamstwo, za które mężnie przyjmuje odpowiedzialność; lecz Achillesa, 
szukającego prawdy, nie chce rozumieć, sądzi bowiem, że myśl odejmuje 
tylko siły czynowi, który mierzy on tylko powodzeniem, a nie wysiłkami 
ducha. Jeden Patroklos, choć może nie rozumie żaru duszy Achillesa, jest 
przy nim całem sercem. Jemu też zwierza się Achill z swych bólów: po-
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nadzieją jego, to nowe pokolenie, p~kolenie synów, którzy nie lubieżnej 
Afrodycie, ale opiekunce rodziny i ogniska domowego, Herze, hołdować 
będą. Troska o to nowe pokoleńie wypełnia jego serce. - Tymczasem 
nad skejską bramą odbywa Parys swe mistyczne zaślubiny z Heleną-Afro
dytą, której łaska miłosna daje Parysowi pewność, że nie jest on zwykłym 
człowiekiem, ale że pochodzi z rodu półbogów. 

W scenach nad brzegiem morza najpierrw Odys zaznajamia swych 
towarzyszy z planem wymordowania orszaku konia pozejdonowego, by 
w zdobytych ubraniach wtargnąć potem do Troji; następnie zjawia się 
Tersytes, podrwiwający z wzlotów myśli Diomedesa. Gdy w końcu zasy
piają obaj, Oneiros (Zmora) budzi Diomedesa widzeniem mordowania 
Pentezilei. Diomedes porzuca wysiłki, by dorównać Achillesowi, i postana
wia zostać tern, czem był: rycerzem-rozbójnikiem, „rzezańcem Boga". 

Ostatnia scena tej części odbywa się w świątyni. Pozejdona, gdzie 
Priam przychodzi do pilnującego świątynię Laokoona. Laokoon żyje już tyl
'ko wspomnieniami o swych zmarłych synach, których podusiły węże, na
słane na nich przez Pozejdona. To odsłoniło mu prawdziwą tajemnicę życia; 
jest nią śmierć, pochłaniająca wszystko, ludzi i narody całe, winnych i nie
winnych. Bóg Laokoona, to tylko bezlitosny rozdawca śmierci, a życie, któ
re rozpleni się kiedyś na gruzach Troji, tak samo zwali się w grób, jak Tro
ja i wszystko żywe. Z umarłymi tylko żyje Laokoon, śmierci pragnie jedy
nie, dobrowolnie oddaie się więc pozejdonowym wężom, które dadzą mu 
s~on i tak połączą go z tern, co ukochał. . 

Część III. Część ta rozpoczyna się najpiękniejszą może sceną z fala
mi, których słucha zasępiony Achill. Mówią mu one o jego przeznaczeniu, 
którem jest: wiecznie wydźwigać się duchem ku Bogu, w obecnem życiu 
i we wszystkich przyszłych żywotach, i tern przemóc śmierć. Fale przyno
szą mu ciało zamordowanej Pentezilei, która, jak Achill, nowego pragnie 
życia, nie splamionego podłością ludzką. Lecz Achill rozstać się musi z ko
chanką, bo nie czas mu jeszcze na takie życie; teraz musi tylko bólem 
swym słynąć i spełnić tragic~ne swe przeznaczenie. 

Odmienną w tonie jest następna scena z Tersytesem, który jest wyra
zicielem pragnień tłumu, i to doradza zgraji obozowej, czego ona pragnie : 
a więc porzucenie wysiłku wojennego i odpłynięcie za morze, do domu. 
Sobkostwo to, osłania Tersytes wielkiemi słowami: „Bóg i naród", wszyst
kie więc ciury, mianujące się narodem, znajdują w nim swego wodza ducho
wego. Manifestem wygod'Y i wzniesieniem T ersytesu na barkach kończy się 
ta scena, wydrwiwająca poziome pragnienie tłumµ. 

A tymczasem Achilles zżyma się w swym namiocie, gdyż doszła go 
wieść, jak niecnie przeinacza Tersytes sens jego słów i czynów. W gniewie 
oostanawia porozumieć się z Hektorem, nie zważając na greków, a Patro
klos ma być posłem jego pokojowych wobec trojan zamiarów. Przeraża to 
Patroklosa, godzi się więc pozornie, prosi tylko Achillesa o pożyczenie jego 
zbroji, by postraszy~ nią wrogów. W sercu jednak knuje inne zamiary. 
Gdy w następnej scenie spotyka się z Hektorem, staje się zrozumiałe, dla
czego przybrał zbroję Achilla. Patroklos kocha swój naród, chociaż naród 
ten jest zły i podły, i dla tej miłości chce zginąć, by trup jego legł nie
przebytą przeszkodą między Hektorem i Achillesem. Tą tylko tragiczną 
ofiarą może on sprawić, że Achilles poniecha myśli zerwania z swym naro
dem, mimowiednie zbiegającej się z myślami Tersytesa; Patroklos czuje 
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bowiem, że nie tą drogą, drogą zaniechania wiecznie bojującego tragizmu 
ludzkiego, może n~stąpić pojednanie przeciwników. . 

Scena następna odbywa się u Agamemnona, który po powrocie Ody
sa z Troji, zwalnia Rezosa. Wraca wysłannica Hipodamji, która miała 
ostrzec Achilla, by w dniu tym nie wyruszał do walki; rozmowę przery
wają krzyki, zwiastujące, iż Hektor walczy z złotym rycerzem. Hipodamja 
sądząc, że to Achilles ginie od włóczni Hektora i widząc radość bijącą 
z oczu Atrydów, rzuca się pod wóz wojenny zabitego wodza i ginie, jak 
wierna kochanka Achillesa. - A Achilla trapią złe przeczucia. Zjawia się 
mu matka jego Tedyta i obwieszcza, że próżne są jego wysiłki, by zawrzeć 
p9kój z Hektorem. Taki jest los jego, że będzie musiał zabić Hektora, 
zdobyć się na ten czyn straszny a przeciwny jego sercu, w nim wznieść się 
na tragiczne wyżyny, gdyż człowiekiem jest tylko i więzi go ludzka miłość, 
która nie pozwoli mu bezczynnie przeboleć śmierci Patrokla. Zjawia się 
woźnica Achilla, Automedon, i donosi o śmierci Patrola. Z zapowiedzią 
straszliwego odwetu wybiega Achill z namiotu, by w scenie następnej, pod 
murami Troji, zabić Hektora i zaspokoić swą zemstę. A z murów Ilionu 
patrzą na ten krwawy czyn kobiety i starcy trojańscy z rozpaczającą 
Andromaką na czele. 

Cz~ść tę. kończy scena na pobojowisku, gdzie Ajas odbił ciało Patro
k!a. Achilles, .iak L.aokoon, płacze tego, który był mu najdroższym w świe
cie. Teraz me go JUŻ nie łączy z życiem, wszystka ziemska miłość opadła 
zeń, jak łachman. 

Część IV. Do namiotu Achillesa przybywa Priam i błaga Pelidę 
o ciało Hektora. Achilles, któremu śmierć zabrała najdroższego druha, 
rozumie boleść Priama, który także poznał teraz moc śmierci, niezrozu
miałą dlań jeszcze, gdy rozmawiał z Laokoonem. W tej chwili, gdy Priam 
całował jego ręce, odżyło w Achillesie znów to wysokie poczucie czło
wieczeństwa, które kazało mu rozpocząć walkę z własnym narodem. 
Z wzgardą patrzy na płaszczących się przed nim Atrydów, nic mu już po 
czynach orężnych, po sławie mieczowej, po krwi, która „nic nie może". 
Wie teraz, że ból tylko i płomienie duszy są jedyną i najwyższą prawdą 
ludzkiego istnienia. Na płomienistych skrzydłach tego bólu chce się teraz 
.wznieść w niebo, porzucić ziemię i ciało, jak brudne łachmany, bo słynąć 
mu tylko tym bólem, który czyni go półbogiem. Ten stan mistycznego 
wzniesienia pozwala mu wstąpić na rydwan śmierci, by w ostatniej tej 
jeździe wznieść się na gwiazdy i utonąć w Bogu,' ku któremu woła go 
wszystko, co jest wielkie i święte w jego bohaterskiej duszy. Wóz rusza, 
rozbija się i Achilles ginie. 

Tymczasem w Troji, przed świątynią, gdzie przebywa Laokoon, zja
wił się orszak lajkonika pozejdonowego, złożony z przebranych w tro
jańskie stroje greków. Odysowi podają świ'ęty łuk pozejdonowy, Kasandra 
otwiera świątynię, gdzie widzi Laokoona uduszonego przez węże, i w tej 
chwili grecy rozpoczynają rzeź trojan. Nadszedł upadek TrojL - Scena 
następna przenosi nas do domostwa Priama, gdzie zjawił się prawdziwy 
Rezos. Z rozmowy dowiaduje się Priam, że gość jego nie jest tym samym, 
którego przyjmował wczoraj; trojanie rzucają się na Rezosa, wtem wpa
·dają do komnaty grecy, którzy opanowali już miasto, Odys morduje Rezosa, 
tłumnie oświadczając, iż wie, że spełnia zbrodnię, ale w tern jego wielkość 
j tragizm, czemu przeczą następne słowa Atrydów, którzy Odysa uważają 
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·za takie same narzędzie swych zamysłów, jakie radzi by byli widzieć 
w Achillesie. Tragizm Odysa kurczy się do tragizmu wykorzystanego pa· 
chołka. Hekabe przypada do nóg Atrydów i przynagla do tego Priama, 
ale on, który poznał prawdziwą - siłę duszy u Achillesa i Hektora, nie klę
knie przed tern, co nie jest siłą, lecz tylko przemocą. 

Ostatnia scena „Achilleidy" odbywa się nad skejską bramą, gdzie 
poprzedniego wieczora schodziła do Parysa Afrodis. Parys czeka na wieści 
z miasta i raz jeszcze blagą. Afrotlytę, o pomoc, ale Afrodis nie zjawia się. 
Parys czuje teraz, iż zawiodła go moc, której był zawierzył, chwyta za 
broń, chce w tej chwili, jak Hektor, walczyć w obronie siebie i swych, ale 
oto przebija go z tyłu brat jego i tajemny rywal, Deifobos; ta moc, która 
dawała Parysowi życie, stała się teraz sprawcą jego śmierci. Wpadają 
Atrydzi i biorą trojan w niewolę. Wtem spływa z wysoka, w płaszczu 
z gwiazd, Afrodyta; nie widzi niczego, ni jeńców, ni trupów, ni palącego 
się grodu, szuka tylko i woła swego kochanka. Przed trupem Parysa cofa 
się ze wstrętem; już zapomniała o nim, a pożądanie pali się w niej jak 
wczoraj, przedwczoraj, przed wiekami. Wszyscy padają w trwodze przed 
tą, która nawet wśród śmierci i pożarów szeptać może słowa miłosne i mi
łością tylko żyć. Rzuca się ku niej Menelaos, chce uderzyć mieczem, ale 
oto, gdy spojrzał w jej twarz, w twarz Heleny, ujrzał jedną z najstra
szliwszych mocy kosmicznych, wiecznie rodzących światy i narody: poznał 
Afrodytę. Zastyga więc, jak wszyscy, w przerażeniu przed tą tajemniczą 
potęgą, dla której niema śmierci a istnieje tylko wiecznie, na grobach na
wet, budzące się życie. 

Idee „Achilleidy". 

„Achilleis" nie jest dramatem samego Achillesa; głównymi akto
rami tych scen są dwa narody: grecy i trojanie. Patrząc na po
wstawanie i upadki narodów, Wyspiański głęboko zamyślał się nad. tern, 
co wydobywa je na powierzchnię życia i co zanurza je w otchłań nie
bytu. Z tej zadumy urodziła się „Achilleis", przedstawiająca zatratę wiel
kiego grodu, na którego gruzach zjawia się, wśród pożarów i krwi, rodzi
cielka narodów, kosmiczna siła genezyjna, Afrodis. Tak przedstawił po
eta wieczysty kołowrót życia i śmierci, w który wplątane są całe narody 
i społeczności. 

Jakże tragicznym staje się wobec tego wysiłek bohaterów, którzy 
życie swe oddają dla tego, co przecież także objęte jest prawem śmierci! 
Jak nędznym jest spryt a nawet tragizm Odysa czy zaświatowość Mene
la osa wobec tych wypadków, które zmiatają z powierzchni ziemi nietylko 
ludzi, ale państwa i narody! Myśl o śmierci wszystkiego, co zdobyte zo
stało ogromnym wysiłkiem całego życia, straszliwą musi być dla wodzów 
greckich, którzy bohatestwo rQZumieją tylko jako powodzenie, jako zdol
ność utrzymania się przy życiu. Inaczej na to patrzy Wyspiański. Nawet 
zatrata Ilionu czy Hellady nie potrafi unicestwić tego ognia, który wypeł
niał duszę Achillesa czy Hektora. W swoim bowiem czynie, w poczuciu, 
iż przez ich wysiłek bohaterski przemawia duch Boży, zdobywali najwyż
szą wartość życia, wzniesienie duszy ku Stwórcy światów, ujrzenie Boga 
„oczyma duszy", i tern unicestwili• śmierć, bezsilną wobec tych, którzy 
w głębi swego jestestwa poczuli już wieczność. Choć więc ziemia i wszech
świat jest padołem łez i śmierci, śmierć staje się tylko bramą, w niebiosa 
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dla tego, który „gwiazd sięga czołem" i na gwiazda~h odnajduje · wielkie 
imię Boga. Tak więc dawny ideał Wyspiańskiego, jakim był Konrad, wódz 
i bojownik o ziemski byt narodu, pogłębia się w ide.ał nowy, ideał reli
gij:qy, którego przedstawicielem jest AchiUes. Tego bohatera, który ko
cha ziemię, ale nie dla niej samej, lecz dla tego, . iż jest ona: warsztatem, 
w którym dusza jego, a z nim i jego społeczność, dopracowywa się widze
nia Boga, głosi Wyspiańs~i w „Achilleidzie". A raczej zapowiada go do
piero, przyszłości każąc ukazać go w ,całym blasku i potędze . 
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