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STEFAN SREBRNY 

Wyspiańskiego „Powrót Odysa" 
1. 

Wielcy nasi poeci wszyscy w większym lub mmeJszym ~t~pniu 
związani są w swych zainteresowaniach - artystycznych i ideo
wych - z kulturą starożytną, z tematyką historyczną, mitologiczną, 
filozoficzną, religijną starożytnego świata. Ale żaden chyba ta.k _g.łę.
boko, tak stale, tak - rzec by można - uporczywie, jak Wyspianski. 
Dla tego poety, tak bardzo polskiego, tak mocno wrośniętego korz:
niami w glebę polską, jak znowu może żaden inny, drugą jakby OJ
czyzną jest Grecja starożytna. I to nie tyle konkretne dzieje grecki2, 
•ile g.recka sztuka, poezja, legenda, mit. 

Jeżeli użyłem tu terminu: „druga ojczyzna", to w specjalnym za
miarze. Wiadomo powszechnie, że na przestrzeni wielowiekowego 
Tozw0<ju całej literatury europejskiej tematyka antyczna odgr;ywa 
Tolę pierwszorzędną - i tu Wy,spiański byłby tylko jednym z wielu. 
Ale nie wiem, czy znalazłby się inny poeta, u którego świat ojay·s~y 
w tak przedziwny sposób splata się ze św.iatem starożytnej Grec 
Po ulicach objętej powstaniem listopadowym Warszawy chodz 
gowie greccy, w parku łazienkowski~ rozgry~a się ~ożegnai:ie , 
gini Demetry z córką Korą, po łazienkowskim s~aw1e J?łyme ł 
Charona wioząca w zaświaty poległych w powstaniu, u stop W~we 
„Skamander połyska wiślaną świetląc się fal~", a po~ m~ram1 Tro 
odbywa się obrzęd przypominający krakowskiego LaJkomka. 

Jest irzeczą zrozumiałą, że poeta, który w podobny spo.~ób :eaguje 
na przyswojony sobie drogą lektury ~ drogą kon~~mplac11 dz.1eł pla
styki świat Grecji antycznej, nie moze.podcho~z1c do tematoy.r g~e
ckich po prostu jako do „tematów" - mteresuJących czy po~1ą~aJą
cych artystycznie, ale widzi _w nich kształty własnych przezyc du
chowych. 

Wiadomo, że najbardziei „osobistym" wśród dramató;iv W~spiań
skiego jest Wyzwolenie. Mickiew.i.czowski. Konra~. kt_ory się ~am 
zjawia na sceni2 teatru, kr~kowskiego.z początk~ XX ~t?ku, to ro1:1-
nocześnie sam Wyspiansk1. P•rzema~1a oi: "". w_1ększosc1 wypa~ko~ 
dosłown ie „od sieb12" , toczy dyskusJe takie, Jakie toczyłby l~b 1ak1e 
rzeczywiście toczvł w życiu; Wyzwolenie można by z duzą dozą 
słuszności nazwać monodramatem autora. I to ~dy ~ai;ad~ kurt;rna 
z gazy nad zainscenizowanym przez Konrada - W ysp1ansk1ego w1do-

wiskiem, gdy „sztuka grana się kończy, nie kończy się myśl Konra
dowa", ów Konrad-Wyspiański staje się nagle Achillesem. Zaczyna 
jak Konrad Mickiewiczowski, nawiązując do tak zwanej „malej im
•prowizacj.i", kończy jak tenże Konrad w scenie z księdzem Piotrem 
po wielkiej improwizacji („lecę ponad przepaście„. tysiąc lat" „.); ale 
między tym początkiem i końcem jest Achillesem z pisanej w tym 
samym czasie Achilleis, gdzie poeta wprowadził własną koncepcję 
śmierci bohatern na rozpędzonym i rozbijają<:ym się ryd·wanie. 

I rzeczywiście, postać Achillesa u Wyspiańskiego zawiera w sobie 
wiele z przemyśleń i przeżyć samego poety. Jedno z zagadnień po
ruszonych w Wyzwoleniu, potraktowane w ten sposób, Że nietrudno 
wyczuć, jak bardzo dręczyło ono pnetę - to sprawa solidarności 
z rodakami, mimo, że tak wiele widzi się w nich rzeczy, które ich 
czynią raczej obcymi. Sprawa szczególnie tragiczna dla poety, który 
właśnie z taką szczególną mocą wrósł w narodową glebę. Achilles 
Wyspiańskiego dochodzi do świadomości, że z oblegającymi Troję 
Todakami nic go nie łączy i że jedynym człowiekiem, któremu czuje 
się bliskim, jest obl"Ońca Troi, Hektor. 

Czy taka koncepcja ma jakiś punkt zaczepienia w Iliadzie? 
Owszem, ma; i tu dotykamy bardzo ważnej kwestii sposobu reago
wania Wyspiańskiego na źródła, z których czerpie. 

I w Iliadzie, która jest przecież „pieśnią o gniewie Achillesa", 
ter usuwa się od walk i przez dłuższy czas, póki z ręki Hektora 

ni ginie najbliższy jego przyjaciel, trwa w tej postaw.ie, co fatalnie 
ija się na losach wojsk greckich. Ale przyczyną takiego posLępo-

·ania jest osobista krzywda, którą mu wyrządził naczelny wódz, 
Agamemnon. Wyspiań·ski zachowuje ten motyw, ale w dalszym ciągu 
wy.snuwa zeń owe szerokie i głębokie konsekwencje . o których bvła 
mo1wa. W sporze z Agamemnonem mówi w Iliadzie Achilles: „Nie 
przybyłem tu z powodu Trojan, bo nic mi nie zawin)J J: nie uprowa
dzili wołów moich ani koni, nie spustoszyli zasiewów w mojej żyznej 
Ftii. Przybyliśmy tu z tobą, bezczelny, dla twojej radości, zdobywać 
na Trojanach zadośćuczynienie dla ciebie i Menelaosa". I oto jakiej 
metamorfozie uległy te słowa w Achilleis Wyspiańskiego: 

ja, mocarz Atrydów najemny, 
którym przejrzał dziś - raz pierwszy poczuł, 
że szczuto mnie jak psa; 
że mordowani przez mnie - niewinni 
i że w tych czyJtach szlachetni - bezczynni. 

Pro te motywy, proste, jednoznaczne słowa Homera uderza1ą wy
bEaźni~ i myśl poety i nabierają dlań nowych znaczeń, przeducha

wiają si~, otwi~ają przed nim i przed ·nami nowe, nieoczekiwane 
~ektywy. Z takimi twórczymi pczeki!5ztałceniami żi:ódel spoty-



kamy się niemal na każdym kroku w pisanym w końcu roku 1904 
i początkach 1905, a wydanym dopiero w dwa lata później, w roku 
jego śmierci, Powrocie Odysa. 

2 

Widz lub czytelnik Powrotu Odysa nie m0że nie być uderzony 
dziwnym, zwłaszcza na pienwszy rzut oka, kontrastem pomiędzy 
stosunkiem Homera do swego „przemyślnego" bohatera a stosunkiem 
do niego polskiego poety. Dla Homera bohater jego jest postacią 
całkowicie dodatnią. Okrutna rozprawa z panoszącymi się w jego 
domu zalotnikami żony jest według Odysei słusznym i jedynie moż
liwym sposobem odzyskania swych praw, obrony domu, ocalenia 
żony i syna; jest sprawiedliwą karą wymierzoną winnym. Odys -
to przede wszystkim ten, który „wiele wycierpiał" i który z podzi
wu godną energ ią, wytrwałością i niewyczerpaną w pomysłach za
radnością potrafił wyjść zwycięsko z najsroższych opresji. Gdy oko
liczności na to pozwalały, działał męstwEm i siłą; gdy sytuacja była 
nie do rozwiązania inaczej, uciekał się do podstępu. Homerowy Ody 
jest „człowiekiem czynu"; tak naz;wie go Menelaos w Achilleis Wy
spiańskiego i tak ujmuje go już Sofokles w swojej tragedii Filok
tetes. Odys mówi tam o sobie (przekład Morawski ~go): 

Gdzie trzeba zmyślnych, tam będę ja taki 
a gdzie znów trzeba cnych ludzi, daremnie 
szukałbyś człeka prawszego ode mnie; 
lecz chciałbym w sprawie zwyciężać wszelakiej. 

Zwyciężać ... O to idzie: o cel, nie o środki. Ale nie wszyscy 
zdania. W tej samej tragedii Neoptolem sądzi inaczej: 

Chętniej tu panie. 
czyniąc szlachetnie choć w klęskę popadnę, 

niźli przez sztul<i zwyciężałbym zdradne. 

Mówi tak jak nieodrodny syn Achillesa. Już u Homera bohater Iliady · 
pod względem swego stosunku do prawdy i kłamstwa jest antytezą 
bohatera Odysei. „Nienawistny mi jest - powiada on - na równi 
z wrotami Hade5a ten, kto inaczej w duszy swej myśli, a inaczej 
mówi". To przeciwstawienie sobie dwóch głównych bohaterów Ho
mera pozostało na zawsze w myśli antycznej; i ta~ samo będzie 
w Achilleis Wyspiańskiego. 

Co innego jednak przeciwstawienie, a co innego wartościowanie 
porównawcze.„Pod tym· wz;ględEm dla Homera i dla c~asu. w który,m· 
dzieła jego powstały, oba przeciwstawne typy są sobie rowne. Pra~ 
wda i kłamstwo są dla Homera równowartościowe, o ile służą c~lom . 
godziwym: ocaleniu lub dobru własnemu, bliskich, przyjaciół, .. te;>"" '.r 
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warzyszy, rodaków. Pomysłowe i mądre kłamstwa Odysa podobają 
się jego boskiej opiekunce Atenie nie mniej niż jego męstwo i wy

, il'wałość. Prawda nie jest wartością absolutną. Samo bóstwo u Ho
mera niekoniecznie prawdę mówi. 

Ale już wkrótce po ostatecznym ukształtowaniu się poematów 
homeryckich nastąpiła zasadnicza zmiana w poglądach na te spra
wy; nastąpiła pod wpływem nauki religijno-moralnej związanej 
z imieniem Apollona. Nie znaczy to, oczywiście , by odtąd w pew
n ych wypadkach życia - przede wszystkim politycznego i wojen
nego - nie przesiano nie tylko stosować, ale i usprawiedli·wiać mo
ralnie kłamstwa, podstępu i przebiegłości, jak to zresztą czyni się 
i dzisiaj. Ale prawda uznana została za wartość absolutną, bóstwo 
za źródło jedynie prawdy: „Kłamstwu nie wolno tknąć sję ciebie" -
mówi do Apollona jego go.rliwy czciciel, poeta Pindar. „Kiedy czło
wiek najbardziej podobny bywa do boga? Kiedy mówi prawdę" -
toki aforyzm przypisywano Pitagorasowi, mędrcowi nowej epoki. 

I nic dziwnego, że w związku z tym przewrotem dostrzegamy za
sadniczą zmianę w ocenie mo.ralnej Odj~sa. Pindar ostro występuje 
przeciw „błyskotliwemu kłamstwu" Homerowego ulubieńca. W młod
szym, pohomerowym eposie najbardziej nieetyczne, szalbiercze 
i okrutne funkcj0 spełnia Odys. I to nawet nie tylko te, których 
domaga s). ę „racja stanu", ale również i takie, gdzie celem jest o -
bi.sta zemsta, jak w sprawie Palamedesa, którego gubi świado 
fa ł,szywym oskarżeniem. Z młodszego eposu czerpie tragedia; O 
:'vvystępuje w niej nieraz jako postać wybitnie antypatyczna. 

Dla WyEpi ańsk)ego zagadnienie prawdy i kłamstwa, prostych 
dróg i chytrych podstępów jest zawsze jasne i jednoznaczne: tylko 
·proste, uczciwe, szlachetne drogi są dopuszczalne, żaden cel, nawet 
najczystszy i najszlachetniejszy, nie uświęca środków. W jego kon
cepcji powstania 1830 roku (w Nocy Listopadowej) bezwzględna 
słuszność sprawy polskiej nie usprawiedliw.ia próby uprowadzenia 
podstępem wielkiego księcia Konstantego; czyn ten kładzie się czarną 
plamą na samych narodzinach powstania, zatruwa je niejako w za-
rodku, zapowiada przyszłą klęskę. · 

Taka pos tawa poety określa z góry jego stosunek do Odysa. Ten, 
którego podstępowi zawdzięczają Grecy zdobycie Troi, nj.e przebie
rający w środkach „człowiek czynu" ulega w Achilleis bezwzględ
nemu potęp)eniu. 

Najjas-krawiej wyraża to scena VIII, rozgrywająca się w Troi, 
w pałacu królewskim. Odys dostał się tam zdradą , przebrany w strój 
szlachetnego króla Traków Rezosa, który szedł z pomocą T.rojanom 
i ~tótego on ze swoimi ludźmi napadł pogrążonego we śnie i, pomor- . 

8 

APOLLO RAZI GROTAMI POMORU 

:·: 

,„ ··. 

- .·) 

.. ·ST .. ·WYSPIANSKI - -ILUSTRACJE- ·· DO · - -~.1LJADY0 1 · 



do·wawszy jego towarzyszy, odarł z szat, ode3łał w tym stanie do na
miotu Agamemnona jako rzekomego „zakładnika z woli Priama", 
a sam teraz, knując dalsze zamysły, podszywa się pod jego osobę. 
W pałacu Priama znajduje się równocześnie „najszpetniejszy z . mę
żów jacy przybyli pod Ilion" (jak go nazywa Homer) - Tersytes, 
nędzny, podły, kłamliwy, ale bardzo sprytny i nie pozbawiony do
wcipu człeczyna; dostał się on · tam jako handlarz różnych drobi.a
zgó.w, aby coś utargować i. zarazem wypatrzeć co się da. Odys -pro
ponuje, by zręcznego spryciarza zatrzymać w T.roi i używać go jako 
szpiega. Tersytes. który go p:Jznał po gbsi.e, odpowiada na to: 

Nie wiem. czybym mógł sprostać„. Szlachetne zadanie. 
Sądzę, ku temu trzeba mieć już powołanie„. 

W dalszym c:iągu tej samej sceny Tersytes podchodzi do O:iysa i mó
wi szeptem: 

Ja wiem, kto jesteś. 

Odys 

To się strzeż, demonie, 
bo plerwej zginiesz niźli się zapłonię. 

Tersytes. 

Ja cię nie zdradzę, bom dorósl do dzieła 
które w twej głowie bogini poczęła. 

Odys 

Niech cię twe żądze k'temu zbyt nie śpieszą, 
bo nim co zdziałasz, wprzódzi cię powieszą. 

Tersytes 

Rola ta nasza podobnoś jednaka. 
Mniejsza: powieszą króla czy żebraka. 

Odys 

Błaźnie! 

Tersytes 

Oceniaj umysłu przytomność. 
Jednako podli przejdziemy w potomność. 

Odys 

Odpowiem kiedyś na obelgę czynem. 

Tersytes 

Tymczasem sławą wyrosnę nad gminem. 
Jeśli podstępem laur Odyssej zyska, 
niech tej podłości napatrzę się z bliska. 

// . 

Cóż by powiedział Homeir, gdyby mógł przeczytać tę scenę! Ale po
tępienie Odysa ~t._kTacza u 11~~sy~~ńskjęgo_yoza . ~;a'."P -pr~st~ch 

IO 

i krzywych dróg działania. Już Achilles, jakeśmy widzieli, przyszedł 
do przekonania „że w tych czynach szlachetni - bezczynni". W tych 
czynach - to znaczy w . walce przeciw Troi, w walce nie tylko po~
stępem, ale i siłą; zło tkwi nJe tylko w działaniu zdradą, ale takze 
w dzi·ałaniu przemocą. I stąd wynikają dalsze, bardzo daleko sięga
jące konsekwencje. 

Życie jest walką; przede wszystkJm życie zbiorowe, gromadn0, 
społeczne, poEtyczne, życie narodów, historia. Nic się w hi.storii nie 
stało bez walki; pod każdym najbardziej nawet pozytywnym i kul
turalnie płodnym .faktem, z którego szeregi pokoleń czerpią ożywcze 
soki, leżą warstwy zgliszcz i popiołów przesycone kl'wią. A więc 
„czyn", jako akt walki, zawiera w sobie zawsze pewien element zła. 
To .iest myśl, która u Wyspiańskiego pajawia się już we wczesnym, 
rozpoczętym jeszcze w r. 1894 Meleagrze, a najpełniejsze sformuło
wanie znalazła w wydanej w r. 1906 Skałce: 

Jeden jest Prawdy wieczny bieg: 
że nie masz życia, krom przez grzech; 
jeden jest żywym wieczny los: 
wzajemnych zbrodni ważyć cios. 

Prawda bezwzględna, nie.skalana wysokość i czystość m'Jralna, którą 
dramacie tym reprezentuje Święty Stanisław -

\Ve Smierci jeno wiecznit? tr\va, 
Gdy żywi życiem poczną żyć, 
z żywymi ty nie możesz być. 

ez zła nie ma „czynu"; ale bez „czynu" nie ma żyda. Jest to 
sprzeczność nierozwiązalna, tragiczna. 

3. 

Zawiązek Powrotu Odysa znarjdujemy już w Achilleis. W sce
n).e IV AchiJles mówi tam o Odytsie: 

Rozumem idąc daremno się trudzi: 
wzgardę zdobędzie u bogów i ludzi. 
Kiedyś ~ę ocknie, aby mnie wspominać; 
będzie już późno, by żywot zaczynać. 

A w scenie XXV, gdy Grecy dzięki podstępowi uknutemu przez 
Odysa wdarli sję do Troi i opanowali pałac IcrólewiSki, Odys wyzywa 
do walki Rezosa; zanim jednak doszło do starcia, król Traków pada 
ugodz:ony znienacka strzałą DiomedE1Sa. Odys pochyla się nad nim 
i mó:wi: 

Smier • twoja była konieczna... cz!ov,:ie<;z~. . 
Myślałem, . że . ty boży - . i już .. drżałerp . w lęku, 
Jeśli moc boża zjawi się w tym ręku. 

Il 



Rezos 

Wiedz, że moc boża jawi si<; w mej duszy. 
Przekleflstwo Bega ciało twoje slcruszy. 

U H::imera, jak wiadomo, zakończenie jest szczę~liwe: Ody:.- mu
siał wrrawdzie, wróc!.w1szy do ::ijczyzny, przecierpieć jeszcz2 wiele, 
«le o:;tatEcznie zwyciężył, wytępił zalotników, odzyskał tron i odtąd 
"zczęliwie pan::iwał na wyspie Itace. 

Ale 'l tam Wyspiański, uważny i wnikliwy czytelnik, mógł znaleźć 
punkt za cze.i:; ienia dla swej tak da Loko od Homera odbiegającej kon
cepcji. I przy tym znalazł g::i ni.e tyle w tekśc:ie oryginalnym, tle 
\V przEkładzie Si€m\eńskiEgo, w którym, jak szereg szczegółów wy
raźnh w::kazuj2, czytał Odyse~ę. Tam Alki.n::i:is, król Feaków, którzy 
gościnnie rrzyjęl. i r::zl: itka-Odysa, wydaje zle-c:eni.e, by go ::idwieziono 
d::> cjczyzny - „a tam nast~pni.e d:)Zna tego, co mu Dola i. suro~e 
Prządki wyprzędły przy urcdzrniu" - tj. p:l prostu: tego, co mu 
przeznaczono, co g:J czeka. U S:iEmień::iki.ego te proste słowa brzmią 
znacz~1.:e bardzi.Ej znacząco i - groźn.i e: 

Aż gdy stanie n:t rnicjscu, niech sic t:un rozlicza 
z wyrokami przeznaczeń . 

Takim właśnie „rozliczeniem się" jest Powrót Odyw: jest przebu
dzeniem s). ę duszy i j ~'j sądEm nad całym życiem człowieka. 

Odys Wyspiańskiego wraca do ojczyzny jako nędzarz, żeb 
W podobnej pcstaci widzimy go i w Odysei; ale tam jest to mas 
pr·zybrana umyśJni. e, abv nie być poznanym: jego boska opiekunka, 
Pallas Atena, czarodziejską władzą zmtenia jego p%tać. Tu zaś obec
ny jego wygląd jest jeg:J prawdziwą p:).stacią, jest skutkiem wi.elo
letniej tułaczki, trudów i nieszczdć. U H'.)mera większa część niepo
wodzeń ). klęsk Odysa jest wynikiem gniewu boga mórz Posejdopa , 
który go ści.ga za o5lepieni2 ~wego syna, jednookiego Cyklopa Pol i
'fema dok:Jnan2 zresztą w obronie życia własnego i życia towarzyszy; 
a więc - bóg j est j e g o wrogiem, aczkolwi€'k ze względów 
czysto osobistych. Stąd·- „Bf.g je_:;t m ::r' m wngiem", powie Odys 
u Wyspiańskiego, ale w jakże innym sensie! 

Pe.wraca on -
straszliwą , mściwą .ręką Boga 
ścigany, 

goni.ą za nim - ., 
klątwy, krzywdy", tale 
przekleństwa: h1dŻi - ktorym B~g ' przydaje 
siły... · · . . , · ··' 
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Powrócił nie w zamiarze pozostania; wytępienie zalotników żony 
i odzyskanie władzy, domu i . mienia nie ' leży pierwotnie w jego 
planach. 

Boję się w dom mój wejść i klątwę wnosić. 

Umyśliłem li zdała przyjrzeć się, popa trzeć; 

jak dziad wędrowny - o jałlf.!użnę 1>rosić, 

by mi dali tej strawy samej, co tu warzą. 
i bym odszedł, przeklęty - dalej ... 

Przemienił się nie tylko zewnętrznie: we wnętrzu jego dokonał się 
przełom. Dotąd żył on życiem „czynu", „.szedł rozumem", jak powie- • ~ 
dział o nim Achilles, stawiał przed sobą cele jasne, p.roste, material
ne - i torował sobie do nich drogę, nie licząc się z niczym, prze
mocą i podstępem. Silnym uderzeniem pięści zdusił w sobie głos 
ciuszy i oddał się całkowicie „losowi żywych": 

wzajemnych zbrodni ważyć cios. 

„Krwi mojej sprzedałem mą duszę" - mowi z przerażeniem. Całe 
swe życie przeżył krwią, mięśniami, „mądrością życiową" - ale nie 
du.szą; sprzedał duszę - i teraz szuka jej w rozpaczy. 

Przed oczy moje przyjdź - przyjdź, duszo, do mnie! - wołać 
będzie w ostaitniej scenie dramatu. Zrozumiał, że ów „przemy.slny 
Odys", ów „człowiek czynu" był tylko jakimś zewnętrznym ffl.nto
mem, który swo1ją brutalną siłą uj.arzmił prawdziwego Odysa. „Kri 
mo1ja" - to nie „ja"; kto krwi swojej sprzedał duszę, ten sprze 
swoje „ja" - i zwie się „Nikt". 

Natykamy się tu na szczególnie fascynujący prz·rkład wspomnia
nego wyżej sposobu reagowania poety na źródła, z których czwpie, 
·j nadawania im nowych znaczeń . W Odysei bohater, do,sta.wszy. się 
do niewoli dzikiego Cyklopa, na jego pytanie, jak się nazywa, odpo
wiada, że na imię mu „Nikt". Gdy potem oślepiony olbrzym wzywa 
na pomoc innych cyklopów, ci pytają, kfo go skrzywdził. „NJ,kt" -
odpowiada Polifem. Ano, sikoro nikt nie skrzywdził, to pomoc nie
potrzebna ... Z tego ludowego żartu, malującego pomysłowość prze
myślnego Odysa, narodziła się głęboka i tragiczna koncepcja Wy
spiańskiego. 

Na Itakę przybył Odys na okręcie Tafijczyków, · rozbójników 
morskich. Inaczej w Odysei (gdzie o Tafiijczykach r6wnież jest mo
wa, ale w zupełnie innym związku): tam, jak już było wspomniane, 
odwożą go do ojczyzny Feakowie. U Homera jest to lud zamiesz
kujący jakąś wyspę wśród morza, lud żeglar:ski (nawet imiona ich 
składa1ą się przeważnie z pierwiaistków mówiących o morzu, żeglu
dze), lud nie znają.cy wojen, spokojny i gościnny. W homeryckich 
Feakach nie ma na ogół nic fantastycznego, ba.jecznego - prócz 
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jedn~j yzeczy. Okręty iCh - t;· nie zwykłe okręty: nie trzeba im 
ste.rr:1kow, bo same wiedzą, dokąd płynąć; płyną z niezwykłą szyb-

. kose tą,. otulone w. mgłę - najwidoczniej niewidzialne; nigdy nie 
toną, me. s~rasz:ia rm żadna burza .. . Feakowie są, jak mówi ich kTól, 
„p.rzewozmkam1 wszystkich", a samo ich imię (Phaiakos) oznacza 
•;c 1 ~mno·szarych"; kolor ten (phaios) wy~tępuje ·nieraz w opisach 
sw 1 at~ um~rłyr;:h . Trudno oprzeć się wrażeniu, że pierwotnie musiel'. 
b byc przewoznky na tamten fwiat. 

Wyspiańs~i nie. mógł przywi.eźć swego Odysa do ojczyzny na 
?kręcie Feak?w· ktorzy obdarzyli go bogatymi darami, skoro nędza 
L łachm~ny zebracze zdobywcy Troi nie są u niego udaniem, lecz 
rzecz:'>'.~1stym sta.r~em r~ecz:v; ale tajEmniczą aurę otacza.iącą Feaków 
przemosł na TaflJczykow. A było to tym łatwiejsze, że Ta:fijczycv 
mieszkają w sąsi.Edztwie wyspy Leukady (czyli „Białej"), a „b.tah 
skała" (Leukas v.et.ra). ~z.nosi si~ u wejścia "do krainy zmarłych; 
tamt~y. w ostatą<eJ. p~es~i Odyse.i_ Hermes prowadzi dusze zabitych 
zalotmkow. U Wysprnnsk.1ego Taf1Jczycy udają się -

za skalę trupią, za mur biały, 

płynąć w tajemnic kraj, przez morskie wały .. 

równocześnie - na pytanie: „pocóż płyniecie?" - Tafijczyk od
da : 

Po łup - co się zdarzy, 
łatwy ... 

. z i~h dr~a nieustannie, mi~ni. się; poeta nie daje wyraźnej od
i.~dz~, z k1m man:y .do czymema: ze zwykłymi piratami, czy też 

goscm.1 z tamte-go swiata. Podobnie i „dalekie morza", które, jak 
mu~yczny moty1w prze~odn~, przewijają się poprzez cały dramat. 
maJą sens dwuzna_czny l zmienny. Jest to w ogóle cecha charakte·
;rystycz.na s:ymbohzmu Wyspiańskiego: rozwiewność i zmienność 
~onturow, ~,ieuc.hwytne rozszerzanie się i zacieśnianie znaczeń, cią
gła oscylacJ~ mię~zy konkretem i aluzją. 

Od:ys chciał uciec o<:I swe~o l?su; ?kazało się jednak, że nie jest 
t~ takie pro~te. Uległ pokusie U_Jrzen~a choć na chwilę utęsknionej 
O]czy:ny - ~ wp~dł ~a nowo w Jego sidła. Ledwie stopę postawił na 
gru::icie rodzmneJ wy1spy, a przemów.iła „krew", .Przemówił " 
zabił starego pastucha. „czyn : 

W obłędzie, w własny dorn - krwi niesie wiano -
Co czynić? Krew tę samą na żywot mi dano„. 

~6~i syn. j~go ~e~ema~ . Jeszcze nie wie na pewno, czy rzeczywiście 
OJClec .wroc~ł, ~ JUZ CZUJ~ w sobie granie tej krwi . Lekceważące poli
to~ame, z Jakim tr~~tUJe go sługa, rozpala w nim nieposkromiony 
gmew, Telemak zabija sługę, który padając woła · Syn _ Od '" 
Czyn ten · d · dl · · ,, ysa. , mespo ziany a mego samego, napełnia go przerażeniem, 
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ale równocześnie utwierdza w nim radosną pewność, że ojciec jest 
w zagrodzie ... 

Gdy w scenie następnej Telemak dowiaduje się od Odysa, że- Ta
fijczycy mają spalić dwór królewski, a potem. OJciec i syn odpłynąć 
mają z nimi „poza białych ścianę skał", stawia on opór: 

Bronić będę dworu przeciw tobie 
i raczej -

Odys 

Zabić! Ot, to czyn mnie znaczon, 
na to bylem urodzon i na to przeznaczon, 
i przed tym precz uciekłem - i wracam dlatego. 

I późni2j kilka razy jeszcze usłyszymy, że Odysa czt>ka śmierć z ręki 
syna i że przed laty on sam, Ody.s, ojcci swego przemocą pozbawił 
władzy, wypędził z domu i nawet chciał go zamordować. Motyw 
ojcobójstwa potrzebny był poecie jako najwyż-3za, niejako symbo
liczna kondensacja „wiecznego losu żywych", którym jest, jak wie
my: „wzajemnych zbrodni ważyć cios''. Ale skąd to? W Odysei ni'r 
ma najlżejszej nawet aluzji do możliwego ojcobójstwa Telemaka, 
a stosunek między Odysem a jego starym ojcem LaertesEm jest jak 
najlepszy. Motyw śmierci Ody,sa z ręki syna nie je;:t jednak wymy, 
słem .polskiego poety. Istniała taka tradycja, istniał, ale zaginął e 
na ten temat. Tylko nie Telemak był tu ojcobójcą, ale Telegon, $ 
Odysa i znanej nam z Odysei czarodziejki Kirk!. Dorósłszy udał s 
on na poszukiwanie ojca, wylądował na Itace nie wiedząc, że si 
znalazł u celu, i za.czął ze swymi towarzyszami pusto·szyć wyspę; · 
Odys wyruszył przeciw niemu i zo~tał przezeń w walce zabity; do
piero po fakcie Telegon dowiedział się, że zab.i.ł ojca. W ten sposób 
spełniła się wyrocznia, którą Odys kiedyś otrzymał, że zginie z ręki 
~yna, nie wiedząc o istnieniu wychowującego się na dalekiej wyspie 
Kirki Telegona sądził on, że wyrocznia mówi o Telemaku, i po od
zyskaniu tronu trzymał go zdała od siebie. Wiemy, że Wy.spiański 
bardzo dokładnie studiował źródła, że korzystał z naukowych opra
'cowań mitologii greckiej: tam więc zetknął się z tą tradycją. Co zaś 
do sprawy wyzucia ojcia z władzy przez Odysa i jego zamiarów ojco
bójczych, to ślad1.1 podobnej koncepcji - która poecie potrzebna 
była w zwią~ku z obawą Ody.sa o śmierć z ręki syna - nie ma ni
gdzie w tradycji antycznej. Jedynie fakt, że w Odysei Laertes mie
szka nie we dworze królewskim, lecz na wsi i żyje w bardzo prymi
tywnych warunkach, mógł odegrać tu rolę bodźca. 

Przemówiła „krew'', przemówił „czyn". Odys nie ucieknie przed 
sobą samym: zostanie - „na dzień jeden z nami" - i z pomocą 
Telemaka dokona krwawej masakry zalotników. Przybycie Laertesa 
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sprowadzi ostateczny przełom. Zemsta na zalotnikach - to ostatni 
tryumf krwi nad duszą. Teraz głos ma już tylko dusza. 

4 

Skończył się drugi akt dramatu. Razem z nim skończyła się 
wszelka akcja realna. Dotąd, mimo, że cała walka toczyła się wy
łączn::.e w duszy czło,wieka, widzieliśmy przed sobą nie tylko czło
wi.eka, ale króla Odysa ·, który rzeczywiście wrócił na rzeczywistą 
wy.o:ipę Itakę - i wszystkie zdarzenia, obok swego znaczenia ic4ło
wego, miały znaczenie realne. Teraz wszelka realność znika, nie
~kończoność szeroką falą wpływa na scenę, przestrzeń i czas tracą 
swoją dawną konkretność, odsłania się metafizyczne tło dram3tu. 

„Opowiedz mi, Muzo, o mężu bywałym i przemyślnym, który bar
dzo wiele się tułał" - takie :;;ą pierw<Sze słowa Odysei. I w pamięci. 
czytelnika, mimo wszelkich innych motywów poematu, bohater jeg::> 
zapisuje się przede wszy.stk!m jako tułacz, błądzący bezustann ie p::> 
bezbrzeżnych morzach, n ie znajdujący nigdz,i.e trwałej przvstcin:·: 
?. biegiem wieków stał się on synonimem tułacza, słowo „odyseja" 
st.ało się imieniem pospolitym w sensie długiego , bezdomnego błądze
nia. Toteż obok innych znaczeń, o których poprzednio była mJwa, 
znaczenie postaci Odysa jako tułacza opanowało przemożnie. w 
obraźnię Wyspiańskiego. 

Hej, morze przed tobą - wócl tonie ... 
W błąkaniu bez kresu twoj los - twe okowy -

sp1 ewają Odysow i Syreny. 
Całe życie człowieka stanęło przed oczyma poety w postaci nie

przerwanej OdyseL Tęsknota, wieczna tęsknota pędzi. człowieka 
wc•ąż dalej i dal ej. Sam on myśli, że to tęsknota za czymś, co jest 
w żvc.iu zi.Emskim osiągalne; ale 05ią,gnąwszy to, co wydawało mu 
~ię ce) em, przekonywa się, że to jeszcze nie przedmi::>t jego tęsknoty 
·- j biegnie da lej za nieuchw:vtną marą ; nie dcmyśla się nawet, że 
jPtp tęsknota jest tęsknotą do śmierci„ . W· zakoiiczeniu dramatu 
Odys bie~n i e w morze goniąc za łodzią umarłych. 

Ale co wabi du szę czbw5fka bezustannie w b0zbrze7.ną dal? Cze
g'.J szuka ona zawsze i wszędzie i nie znalazłszy wyrusza na nową 
wędrówkę? Za czym g'.Jnił Odys p:> morzach, nie daiąc sit~ zatrz:vmać 
ani Kirce, an.i n'mfie Kalipso, ani Lato.fagom, ani. Feak::im? Pędziła 
ga wciąż dale.i i dalej t ęEknota za ojczyzną. Pragną1 on - jak m:::w· 
w Odysei b::>gini Atena - „ujrzeć choć dym wznoszący s;ę z j r,: :p 
zi:-mi oicz:vstej"; i nawiązując do tych słów H:mera - „za tym dv
mfm z mej chaty w tęsknocie się zwlekłem" mówi Odys u Wyspiań
skjego. 
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Duszę człowieka, mówi Wyspiański, wabi i ciągn~e ~dal l~sknO.ta 
za ojczyzną. CzłowiE'k sądzi, że znajdzie tę ~tęs~mon~ OJczyz~ę 
gdzieś na zie1;'Ili; ale znala;dśzy .ją przekonywa się! ze to l.~szcze me 
ona - i szuka dalej. 

Byt duszy nieśmiertelny - zaś dola tulacza 
widzi wszędy daremno ojczyznę kochaną„ 

Odys przybył do upragnionej ::>jczyz~y;_ c:i. tam, znalaz~, wiemy. 
Teraz, gdy. wedle słów Syren, ,.otacza go swiat mny , WY_daJe mu s1.ę, 
że b pu~tkow;e, ten pu~ty brz:;g morski - to wcale ~ue Itaka;* ~e 
jeszcze w ogóle ni2 wrócił, ż2 trz~ba ~eszcze przepłynąc t_o bezbrzez
ne m::>rze, a tam - tam już będzJe CJczyzna„. T2raz dopJero ma pD
wrćcić. Jakże dawn'.) nie widział ajczyzny, domu, rodziny! Dawn:>? 
Nie dawno, lecz - nigdy ... 

Gdzież \vięc ojczyzna, jeżli ta, którą Odys znalazł, okazała się 
7ludą \ jeśl1 powrót ma nastąpjć dopiero w przyszłości? Odys błą~a 
się po i:;ustym wybrzEżu - i nagle - „da,Jeko na morzu łyska s1ę, 
za kresEm mcrza ::itwiera ~ię prz::z chwilę jasna przestrzeń„.". 

Tam! - tam! - Tam jest Italrn! Tam! Kres i granica ! 
Tam jest oj czyzna moja - tam dzicclrn i żona -
tam m ój ojciec - tam moja - pie§ń życia - skończona! 

ończona? Nie, i to jest złudzeniem. 
Będzie już późno, by żywot zaczynać -

mówił Achillts przepowiadając „ocknienie ~ię" Odysa. To życie się 
skończyło; trzeba zaczynać od początku. 

Nowe rozpoczniesz życie, nowa czeka-ć praca: 
życie nowe, wznawiane życie - wielokrotnie -

śpi.ewają syreny. To samo szeptały Achillesowi f?l: S~~mandra. My~l 
u metem,pśychozie - może od czasu, gdy Wy~piansk1 wczytywał się 
\v Króla Ducha· i pisał rap.sody ·o Bblesławie Smiałym i Kazjmierzu 
Wtell{i_m - bliska jes,t poecie. Odys'eja duszy _ ludzkiej rozszerzyła 
się w nieskończonbŚĆ.· • · · · 

. STtF AN SREBRNY 
~ " -r . . 

-· · • I tu · 1et mamy· do ·czynienia z. · prze\wor:r:enlem motywu, który poefa znalazł 

w. JiW..Ym- grecjj:.im_ wzorze. U Hom~ra Odys pnewie~lony cudownym okrętem Feaków 
~ stanfe uśpienia i tak . " złożony przez nich na brzegu . Itaki, w pierwszej chw1ll nie 
~oz.~aje" . r?~z1n'ne} wyspy, . kfotą bogini Atena owiała mgłą. . . • . 
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TADEUSZ SINKO 

Homer i Diktys ' u Wyspiańskiego 
(fragment z książki -„Ant1.1k W~ispiańskiego) 

Fabuła dwóch początkowych aktów Powrotu Odysa potrąca o na
~tępujące motywy Odysei (ks. 17-22) .. Odyseusz w przebraniu że
braczym przybywa w towarzystwie świniopasa Eumajosa do zagrody 
swego pałacu. Po d.rodze lży go i kopie skotarz Melantheus. Żebrak 

. ro.zważa, czy go ma uderzyć kijem i pozbawić życia, czy go też pod
nieść do góry i roztrzaskać mu łeb o ziemię (17, 236 nn). Na dzie
dzińcu poznaje pana wierny pies. Odyseusz siada na progu sali, 
w którnj biEsiadują zalotnicy przy muzyce i śpiewie Femiosa, potem 
wchodzi do sali i żEbrze u zaJotników o kąóki. Anti.noos rzuca na 
'n).ego s~ołk)em. Nie wszyscy zalotnicy pochwalają tę brutalność 
'(17, 328-491). Nadchodzący na swoje miej,sce żebrak Arnajos, zna
lazłszy je zajęte, wszczyna klótniE1 z przybłędą, a podjudzony przez 
Antinoosa, ~tacza z nim walkę - dla siebie sromotną. Amphinomos 
częstuj ·~ zwycięzcę i otrzymuje od niego tajemniczą przestrogę 
(l8, 1-156). W)eczorem lżą Odyseu5za służebne dżiewl<'i, zwhlsz:: 
Melantho, a Eurymachos popiera swe drwiny rzutEm krzese 
(18, 303--427}. W nocv usuwa Ody,seusz z Telemachem w<:zelką 
z saH, „by nii,: czerniała od dymu" (19, 1-34). Penelopa pas.tana 
oddać wreszcie rękę tEmu z zalotników, który naciągnie łuk Ody 
i przepuści strzałę przez pierścienie ustawionych dwunastu toporów 
(19, 571 nn). Spoczywający ~ saJi Odyseusz widzi dziewki, wymy
kające się z domu do zalotników. i rozważa, czy nie ma wstać i poza
bijać bezwstydnych (20, 1-21). Rano rozka~uje Eurykleja dziewkom 
posprzątać salę przed uroczystą biesiadą. Pastuch Filojtios czuje li
tość nad nieznanym żebrakiem. Zalotnicy naradzają się nad zabi
ciem Telemacha, ale niepomyślna wróżba wstrzymuie ich od zbrod
nJ .. I'rzy bi.esiadzie Ktesiop-os rzuca na żebraka krowią nogę. Ujmuie 
się za nim Agelaos. Zalo1 ników opanowują wśród wesol~i biesiady 
ponure przeczucia. Ale wje-,zczbv Theoklymenosa przyjmuie Eury
machos ~z:vde1rstwem (20. 147 nn). 

Penelopa rozkazu ie teraz s)użbie wnieść do sali łuk Odysa, otrzy- · 
many przezeń nie,gdyś w Lacedemonie od lfitosa, syna EurytQsó
wegd. i ohwie,c:zcza zalotnikom. że chcąc położyć kre! zjadaniu jej 
ma.jątku przez ta~ l~cznych gości, wypierze za męża te-go, "który na
dąignawszy łuk. orzepuści strzałę przez pierścienie dwunastu ~ieki<>r. 
Na1większą nadzieję spełnienia tego warunku ma ,bntinoos .. . Ale 

• Fragment 2 ksiątki „Antyk Wyspiańskiego". 

22 

ZEUS I THETIS 

... 
,..,,, 

ST. _ WYSPIĄŃS~I - n~UST~ACJE . po '„IUAPY" 



pierwszą prób) naciągnięcia łuku robi Telemach - napróżno. Nie 
12piej wiedzie się zalotnikom. Więc przy pomocy tłu3zczu zmiękczają 
nad ogniem rogową broń. TymczasEm Odyseusz rozkazuje wiernym 
pasterzom, by zamknęli drzwi do sali, a ponieważ zalotnJ.cy zapro
ponowali odłożenie naciągnięcia łuku na kiedyindziej, on prosi o po
zwolenie ujęcia tej broni i za interwencją Telemacha pozwolenie to 
otrzymuje. Naciąga więc łuk: strzała przelatuje przez pierscienie 
(ks . 21). Odysrnsz zrzuca teraz z siebie żebrackie łachmany, bierze 
na cel Antinoosa i zabija go. Zalotnicy chcą chwycić za broń. która 
zwykle wi siała na ścianach, ale jej nie znajdują. Odyseusz obwie
'szcza się rnśc i cie ) em swoi ch krzywd. Próżno Eurymachos składa całą 
w i.nę na zabitego Antinoorn. Trzeba walczyć przybocznymi miecza
m i, a zasłaniać się stołami. Oj cu pomaga Telemach, który mu też 
przynosi helm, tarczę i parę włf ::zni.. Podobn i.e też uzbraja dwóch 
w iernych pasterzy. Zapom i.n(I jd nak zamknąć drzwi do zbrojowni, 
z czego korzy <o:Jta Melanthn 1s .; ; u~ ma zaopatrzyć za lotników w dzidy 
i tarcze, gdy go wiążą wierni p ~.t2rze. Za le tnicy koleino giną. Ody
seusz oszczędza t:vl.ko śpi ewaka F emiosa i skry tego pod krzesłem Me
d ona (22 , 1-390). Prócz tych szczEgół6w uwzględnia Wyspiański 
z1::tlmięci.e się Odysrnsza z oir -m Laertesem (ks. 24, 204 nn) i rady 
Tafijczyka Mente:sa, który jadąc z towarzyszami za ciemne morze do 
obcojęzycznych ludów , zatrzymuje okręt na wybrzeżu Itaki, odwie- . 
dza syna 8WH!'.> przyiad.ela i radzi mu szukać słuchu o Ody,ie w .Pj.~ 
l os i Sparcie (Od 1, 180 nn). 

Mimo tylu motywów z OdysPi. Powrót Odysa robi wrażenie 
dziwne - - ni.ehome~yczne. ŻrćdłEm tej niehcmeryczności jest, jak 
w Achilleidzie - Dlldys .. :a~tatn i. e dwa rozdz:ały Wojny trojańskiej 
ma ią na st f'lj:: llljącą treść : Odysrnsz, nękany częstymi wróżbami i zło
wróżbnymi snami po~prowadzał zewsząd najlep szych snowidzów 
i opowi edział im, że n ieraz wychcdzi ~u n iemu we śn ie z tego sa
m ego m i.e1jsca jakaś postać o twarzy na pół boskiej, pół ludzki~j, 
a i:;dy on wyciąga ręce, by jr, miłośnie r:Jbjać, od.powiada ~u ludzkim 
gł osem, że tego rodzaju związek jest zbrodniczy, jako mtędzy tą sa
mą krw).ą, bo potem jedno zginie przez drugie. Gdy to rozważał 
i pra•gnął poznać, co to znaczy, zdawało mu się, że jakieś ostrze, po
chodzące z m:>rza, ziawHo się i rrucone na niego rozdzieliło go z cen
ną marą. Wszyscy zebran i oświadczyli jednogłośnie, .7.e to wróż:ba 
niedobra i kazali. mu się strzec syna. Wskutek tego Odyseusz, bo1ąc 
się Telemacha, wysłał go do s.wei posiadł~ści na ~e!a lonii i przydał 
mu zaufany ch stróżów, a sam ukrywał się po mieJscach odległych 
i „~rytych, by ujść przed mocą snów. 

W tym właśr\i~· c~tt~ ,\P,f~~: Jla . lta~ę; . w~~az~r ·~~ ."f'~ez 
matk·ę, ·T.eiegonos, ńieznany ojcu syn Qdy.seu~za 1 'K1rk1, ktory do-

24 

rósłszy, o,puścił wyspę Ajaję, gdzie go matka wycho~y~ała, i ;hci~ł 
pozdrowić nieznanego mu ojca. W ręku niósł ~~odziemec włoczmę 
z grotem, zrobionym z ości jakiejś ryby morskie], Jak to był~ ~.wy
czajem na rodzinnej jego wyspie. Strażnicy r;ie _chcą go _wpu~c1c do 
Odysa, a gdy zawołał, że przyszedł przywitac OJCa, stawiaJą .J,esz_cze 
większy opór, w przekonaniu, że młodzieniec przy.szedł zabic OJCa : 
bo nie wiedzieli, że Odyseusz ma jeszcze drugiego syna. Tele
gonos, odpierając odpędzających go strażników, kilku zabił, innych 
'µoranił. Dowiedziawszy się o tym Ody.seusz, wyszedł z domu, a przy
puszczając, że to Telemach nasłał na niego tego młodzieńca, rzucił 
nań włócznią, którą dla bezpieczeństwa zwykle nosił przy sobie . . 
Młodzieniec uszedł jakoś ciosu i teraz sam rzucił swoją włócznię 
na Odysa. Ugodzony Odyseusz cieszył się ze swego losu i uważał za 
łaskę dla siebie to, że ginąc z rąk obcego człowieka, uwolnił od 
zbrodni ojcobójstwa najdroższego Telemacha. Resztką przytomności 
zapytał młodzieńca, kim jest ten, co odważył się zabić przesławnego 
w wojnie i pokoju Odyseusza, syna Laertesowego. Telegonos poznał 
za późno, że to jego ojciec i wśród objawów największej żałości wy
jawił swoje i swej matki imię i ojczyznę. Odyseusz umierając, zro
zumiał swtje sny, gdy się spełniły w sposób najmniej przez n iego 
oczekiwany. Treść Telegonji, wysnutą z przepowiedni Tejrezjasza 
(Od 11, 134) mógł poznać Wyspiański z jakiegokolwiek podręcznika 
mitologii. Ale tylko u Diktysa wplątany jest w tę historię Telemach, 
tak jak u niego; tylko u Diktysa znajdujemy tę atmosferę pełną 
trwogi przed wisz~cym przeznaczeniEm, która o.tacza też dzieło Wy 
spiańskiego. 

TADEUSZ SINKO 
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WYSPIAŃSKIEGO 
TEATR OGROMNY 

· Mimo obfitej literatury o twórczości Stanisława Wyspiańskiego 
trzeba było 50 lat, aby sądy naukowe i krytyczne na temat jego 
dzieła, weszły w fazę p€wnego uporządkowania pojęć, co pozwala 
na przystąpienie do rzetelnych badań. Środki badawcze poszczegól
nych dyscyplin naukowych okazywały się niewystarczające dla ogar
nięcia tego złożonego fenomenu, łączącego w sobie różne dziedziny 
sztuki. Dziś, jak się zdaje, zaczyna się jasno rysować najbardziej 
interesujące oblicze artystyczne Wyspiańskiego - twórcy teatru. 
Wielki inscenizator wyprzedza malarza i dramaturga, a dystansuje 
poetę, choć Wyspiański inscenizował mało, a najciekawszych pomy
słów nie mógł zrealizować. Teatr - sztuka syntetyczna jest tere-
11em na którym w najpełniejszy sposób spotykają się wszechstronne 

ST. WYSPIAŃSKI, PROJEKT TEATRU, 1905 

zdolności artysty. Rozwiązania inscenizacyjne Wyspiań!:'kieĘo, za
warte w szkicach do Akropolis i koncepcja teatralna Nocy listopa
dowej, żeby wskazać na przykłady najbardziej znamienne, polega,ją 
na przełamaniu tradycyjnego, malarskiego widzenia sceny przez za
łożenia kompozycji przestrzennej, bliskie raczej architekturze, a za
tem zbiegają się ze słynnymi osiągnięciami Craiga i Appii. „Teatr 
ogromny" Wyspiańskiego nie mieścił się w konwencjach sceny_ pu
dełkowej, tęsknił do prostoty i monumentalności teatru g-re<:k1ego. 
Znane projekty zabudowy wzgórza wawelskiego, k tóre Wys.piańki 
podjął wraz z Władysławem Ekielskim natychmiast po przejściu 
Wawelu na własność narodową w 1904 r ., przewidywały na stoku 
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ST. WYSPIAŃSKI, PROJEKT ZABUDOWY WZGÓRZA \VA\HLSKIEGO, 1904 

od strony Wisły budowę wielkiego teatru pod gołym niebem, po
dobnego do teatru Dionizosa na Akropolu. Ostatnio po raz pierwszy 
opubliko~no nowy cenny szczegół tego projektu - r . ·sunek Wy-
piańskiego, który pokazuje dokładną koncepcję sceny w projekto

wanym teatrze. W poświęconym Wyspiańskiemu numerze „Pamięt-
11ika Teatralnego" dr Zbigniew Raszewski omawia dokładnie rysu
ne-k przypisując mu wielką wagę, jako śladowi ostatecznych roz
wiązań teatralnych artysty, których nie zdążył przed śmiercią sfor
mułować. W przekonaniu, że Wyspiański - a!'tysta teatru wciąż 
czeka na odkrycie jego prawdziwej wielkości, reprodukujemy ten 
ważny przyczynek do badań nad dziełem autora Powrotu Odysa. 

TE ATR DION IZ OS A ŃA AK RO P OL U 
Wg artykułu Zbigniewa Raszewskiego - Paradoks WyŚpiańskiego 

(Pamiętnik Teatralny 1957, z. 3-4) opracował Juliusz Burski 
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HOMER 

ODYSEJA 
Pieśń XXU. Smierć Zalotników 

(fragmenty) 

A przemądry Odys zrzucił z siebie łachmany, ~koczył na wielki 
próg, mając w ręku łuk i kołczan pełny strzał. Wysypał je tuż 
u swych stóp i odezwał się do zalotników: 

- Tak się więc skończyły te niewinne zawody. A teraz biorę 
sobie inny cel, w jaki nikt jeszcze nie mierzył - obym trafił 
z łaski Apollona. 

Rzekł i Antinoosowi wymierzył gorzką strzałę. A ten właśnie 
miał podnieść piękny puchar złoty, dwuuszny, i już go w rękach 
obracał, chcąc się napić wina - serce nie przeczuwało mordu, bo 
któż by mógł przypuszczać, że jeden człowiek, choćby i mocarz, 

·waży się zgotować mu złą śmierć i czarny los pośród tylu uczru
jących mężów? 

Odys puścił strzałę mierząc w gardło i grol przebił na wylot 
miękką szyję. Antinoos padł na wznak, z rąk puchar wypuścił, no
sem rzucił się gęsty strumień k11wi. Gwałtowne uderzenie nogi prze
wróciło stół z kt6rego jadło rozsypało się po ziemi: chleb, mięso, 
potrawy zmieszały się z krwią. 

W całym domu rozległ się krzyk zalotników. Gdy zobaczyli pa
dającego męża, zerwali się z tronów i w popłochu zaczęli biegać po 
isali. Z trwogą rozglądali się po ścianach: znikąd ani tarczy dostać, 
ani włóczni. Z gniewem napadli na Odysa: 

- Cudzoziemcze, źle z tobą, że strzelasz do ludzi. Nigdy już wię
cej nie staniesz do zawodów: dziś pewna two.ja zguba. Albowiem 
zabiłeś najlepszego z całej młodzieży itackiej i za to zjedzą cię tutaj 
sępy. 

Mówili tak, bo każdy wierzył, że nieumyślnie zabił. Głupi! Nie 
wiedzieli, że wszyscy są w pętli zagłady. 

Patrząc na nich spode łba, rzekł przemądry Odys: 
A psy! Byliście pewni, że nigdy już nie wrócę do domu spod 

Troi. Pożeracie mó1 dom, gwałcie-ie ~łużące i gdy ja jeszcze żyję, 
ubiegacie się o moją żonę - a.ni się nie boicie bogów, którzy niebem 
szerokim władadą, ani że jĘlkaS. ludzka zemsta kieqyś DS: was spadnie. 
Teraz wszyscy jesteście w pętli zagłady. 
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* * * ( ... ) Z wyciągniętym mieczem rzucił się ku przesławnemu Odysowi 
Amfinomos, by go od drzwi odpędzić. Lecz zabił go Telemach. Z tyłu 
go raził włócznią spiżową: ostrze trafiło w środek pleców i przeszło 
przez pierś. Runął z łoskotem, czołem uderzył o ziemię. Telemach 
odskoczył, zostawiając w Amfinomosie swą włócznię o długim cie
nfo: bał się, by któryś z Achajów nie rzucił się nań z mieczem i nie 
uderzył, gdy nachylony nad zabitym będzie wyciągał włócznię. Sko
kiem przybiegł do ojca drogiego i stojąc przy nim rzekł słowa skrzy
dlate: 

- Ojcze, przyniosę tobie tarczę i dwie włócznie, i hełm spiżowy, 
dobrze przylegający do skroni, i sam pójdę włożyć zbroję, i dam 
pasterzowi świń i wolarzowi. Lepiej dla nas być w zbroi. 

Odpowiadając mu rzekł Odys przemądry: 
- Przynieś biegiem, póki mi strzał starczy do obrony, inaczej 

oni mnie tu samego od drzwi wycisną. 

Tak mówił, Telemach usłuchał drogiego ojca i poszedł do skarbca, 
gdzie oręż sławny leżał. Wyjął stamtąd cztery tarcze i osiem włóczni, 
j cztery hełmy spiżowe o końskiej grzywie, i prędko z tym wrócił 
do ojca. 

Najpierw sam swoje ciało spiżem osłonił, za nim włożyli piękną 
zbroję dwaj słudzy i stanęli przy mądrym i przemyślnym Odysie. 
On zaś dopóki miał strzały dla swojej obr'ony, dopóty jednego zalot
nJ.ka po drugim brał na cel i raził, i kładł ich pokotem. Kiedy za5 
zabrakło strzał, odstawił łuk i opairł go w zagłębieniu drzwi o lśntącą 
ścianę budownego megaronu, sam zaś włożył na ramiona tarczę 
o poczwórnej waPstwie skór, a na mocną głowę hełm szczelny, na 
którym powiewała groźna kita z końskiego ogona. 

* * * 
( ... ) Zalotników zagrzewali do boju Agelaos, syn Damastora, Eu

rynomos, Amfimedon, Demoptolemos, Pejsandros i mądry Polibos, 
syn Poliktora - byli to bowiem najmężniejsi z tych, co zostali przy 
życiu i walczyli o swoje dusze - innych uśmierzył łuk i gęste strza
ły. Agelaos przemówił zwracając swe słowa do wszystkich: 

- Przyjaciele! Już ten mąż ,powściągnie swe ręce niepożyte. Oto 
Mentoir poszedł sobie, głosząc czcze przechwałki, a ich samych zosta
w.Jl pod drzwiami. Lecz nie wszyscy na raz rzucajcie w niego długie 
iwłócznie, najpierw tych sześciu niech ·uderzy: może Dzeus da zranić 
Odysa i zdobyć sławę. O drugich nie warto się troszczyć, gdy on 
:padnie . . 
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Rzekł •. a oni razem rzucili włócznie, jak im kazał. Atena wszyst
kie odwróciła. Jedna z nich ugodziła w ścianę budownego megaronu, 
druga w drziWi szczelnie spojone, tam znów pod murem padł jesion 
ciężki od spiżu. 

A kiedy włócznie zalotników chybiły, niezłomny boski Odys ode
zwał się do swoich: 

- Przyjaciele! Teraz ja dam rozkaz szyć w ciżbę zalotników: po
nad swe dawne zbrodnie chcieliby nas jeszcze wyzuć z życia i zbroi. 

Rzekł, oni wszyscy razem wymierzyli i cisnęli ostre włócznie. 
Demoptolemosa Odys, Euriadesa Telemach, Elatosa pasterz świń, 
a Pejsandra wolarz zabił. Gdy ci zębami gryźli ziemię, reszta zalot
ników cofnęła się w głąb megaronu. A Odys i towa•rzysze ·skoczyli, 
by wyciągnąć włócznie z trupów. 

* * * 
(„.) Wtedy Atena z wysokości pułapu rozpostarła śmiercionośną 

Egidę i serca w nich strwożyła. Rozpierzchli się po megaronie jako 
stado krów, które giez uprzykrzony napadnie i rozpGdzi wiosenną 
porą, kiedy nastają dnie długie. 

Jak sępy krzywoszpone i krzywodziobe z gór spadają na ptaki, 
a te unikając chmur na równinie się chronią, lecz pochwycone giną 
i nie masz dla nich oporu ni ucieczki, a ludzi bawią te łowy - tak 
Odys i jego towarzysze wpadłszy na zalotników kładli ich pokotem. 

Megaron napełniły ohydne jęki rozbijanych głów. Cała podłoga 
dymiła k.rwią. 

Przekład JANA PARANDOWSKIEGO 
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