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Ja nie jestem, jCJk tylko fantazją, 

ja nie jestem, jc1k tylko poezją, 

ja nie jestem, jCJk tylko duszą„. 

Ale za mną prz1rjdzie moc, 

poczęta z moich słów, 

moc, co pokruny pęta, 

co państwo wskrzesi mówi 

Ja nie jestem, jcJk synem 

wyobraźni męcz,onej. 

Zginę - rozwiej 1ę się 

we mgle waszych snów; 

lecz w braci mojej 

ja się odrodzę c:zynem -

wieki żyć będę J:nów. 

STANISŁAW WVSPIANSKI 



Z historii nie wiadomo właściwie nic; zatrzymują się tylko z całej rozwlekłej legen
dy i długiego procesu ogólne, bardzo zewnętrzne kontury. Ale i to jui jest duio. Moż
na sobie powiedzieć, że skoro są zewnętrzne kontury i skoro te zarysy są rzeczywiście 
zewnętrzne, to zatem sylweta wypadków (drama1u) jest prawdiiwa. W tej więc sylwe
cie mieścić się musi w s z y s t k o. 

Jakie ta sylweta wygląda~ 

Był (jakiś) spór króla z biskupem czy narodem, na którego ciele stanął biskup, o ile 
rzecz działa się na terytorium ziemi krakowskiej. 

Rezultatem tego i ostateczną resztą dla nas jest, że królestwa nie mamy, a na Wa
welu ostała się trumna (świętego). Swięta trumna„. 

Był ten biskup-rycerz osobą dziwną, że śmierć jego mogła się stać tak znacząca -
i że już od pierwszego momentu śmierć „osobę zabitą" czyniło pierwszorzędną per
soną. 

I to personą narodową I... 
Jakoż więc była rolo biskupai 
biskup-rycerz, rola jego była rycersko. 

Zbrojny archanioł, lucifer idący przeciw płonącej pochodni Bolesława. 

S. WYSPIAŃSKI: ARGUMENTUM DO DRAMATU 
KROLA BOLESŁAWA I BISKUPA STANISŁAWA. 



Chodziliśmy na Ska/kę ... 
W !lruczystosć sic. SLanistaiw, która rozpoczyna/a 

·i<: 8 maja i trwala dni osiem, chodziliśmy na Skal
kę. „W tym kościele jest, Sta1:;iu, ołtarz twego Pa
trona, r.:lwd::: go odwiedzić i ponwdlil' się za duszę 
11ieszczęsnego króla" - a ponauczawszy yo calej le-
9endy, poszliśmy n~ Skalkę, do kościoła, nad 1:;a
dzawkę, widzial mnóstwo ludzi, )ak czerpali wodę 
: sadzawki, zieloną prawie, gęstq od flasiek, która 
miala im slużyć jak lek uzdraiuiający . „Czy im ta 
/JnLdna woda pomoże, ciociu?" - „O tak, pomo:e, 
/Jo ich iciara w nią uzdrou·i: gdyby nie wierzyli, to 
by im nic nie pomogla". I nie chcial stamtąd odejsć, 
tak to oddzialywalo na niego, a.: ::abrać yo musiałam 
ubiewjqc, że wrócimy brzegiem Wisły. Odtąd icy
mykal się z domu na Skałkę, nad Wi.slę. 

JANINA Z ROGOWSKICH STANKIEWTCZOWA 

Szopka-Wawel ... 
(.„) W rok później, pamiętam, zbudował na s1c1ęrn 

Bożegu Narodzenia wlasnoręcznie, bez wszelkiej po
mocy ogromnych rozmiarów szopkę. (Wyspiański 
mial wtedy 11 lat.) Ale co za szopkę? Nie z karto
nóu.' wyciętą stajenkę Betleemskq, ani o cerkiew
nych kształtach szopkę spod Panny Marii. Szopka 
::::budoiuana przez niego byla to Szopka-Wawel, 
Szopka-Panteon. Na górne.i części był biblijny teren 
szopki, stajenka, do której polscy królowie i polscy 
pasterze spieszą „powitać Pana", dolna część urzą 
dzona byla }ak scena, do której figurkami własnego 
rysunku icygrywal późniejszy autor „Wyzwolenia" 
przeróżne tragedie. · 

ZENON PARVI 

W roku 1879 po feriach świqt Bożego Narodzenia 
przychodzę jak zwykle na lekcje. Staś pokazuje mi 
na stole umieszczoną swojq pracę. „Patrz się pan, 
co ja przez święta zrobiłem" . Patrzę, oglądam. To 
zamek królewski na WawellL, ttdatnie, nawet ze 
szczególami niektórymi z tektury zrobiony, z da
chem słomianym. Patrzę na Stasia, to na jego dżieło 
i mótdę: „I cóżeś ty zrobił? Widziałeś ty kiedy za
mek królewski murowany, slomq kryty?" - „A dyć 
to szopka!" „Tak? - Szopka? - A widziale.~ ty kie
dy takq szopkę? Nie widziale.~ to, jakie szopki na 
rynku sprzedajq?" 

Chłopczyna trochę posmutnial, ±e dzieła jego nie 
chwalę i powiada: „Widzi pan, ja sobie tak pomy
ślałem, gdy to miałem robić, Pan Jezus urodził się 
i dla nas, Polaków. A że byl królem nad królami, 
umieści/em narodzenie jego na zamku królewskim. 
Ze zaś był ubogim, dalem dach zamku ::.e słomy." 

W I N CENTY LABUDA 

Wiara w nimfy i rusa/ki 
„Goclzieniba" (Antoni Wysocki) napisał dramat 

w styltL Wyspiańskiego (nie pamU::tam tytillu) i pro
sil Wyspiańskiego, aby go wysłuchał i aby wypowi:e
dzial swojq opinię . Wyspia1iski odnosił się do takich 
spraw poważnie. Poważnie też icysluchał dramatu 
i milczał. Kiedy mój kuzyn nalegał, aby mu P.rzecie: 
coś powiedział, Wyspiański zapytal spokojnie: 

- N.o dobrze, ale po co wla.kituie to 11'szyst1co 
napisałeś? 

Na to mój kuzyn odpoiciedzial, :.e napisał to dla
tego, że chcial napisać dramat . 

Ale po co umi.esciles tam rnsalki, l!inify i i1111e 
teyo rodzaju istoty'! 



„Godziemba" tlumaczyl, że umieśc:il je po to, aby 
upoetyzować akcję. 

- Ale c:ay ty wierzysz w su.:oje rusalki i nim.fy? -
zapytał W yspiml.ski. 

- Naturalnie, te nie wierzę - odrzekł „Go
clziemba". 

- Jeżeli u: nie nie wierzysz, to po co o nich pi
szes~? 

- A ty u;ierzysz u; trcoje nimfy? - zapytał ;;iry
toica ny „Godziemba". 

- Naturalnie, :e u.:ierzę - powiedział spokojnie 
Wyspiański. 

KAROL HOMOLACS 

Tragicznie wesolo ... 

W redakcji „Zycia".„ w jakiś u:ieczór styczniowy 
1898 roku przy śu.:ietle lamp naftowych zehralo się 
6-8 osób ... Oczywiście nie braklo alkoholu (a litr 
wybornej naleu.:ki od MatLrizia koszwical jednego 
„guldena"). W peu;nej chu·ilż daly się słyszeć z sieni 
ochryple glosy, śpiewajqce kolędę. Szopka! „Spro
wadź jq pan tuta.1!" - zaproponował kto.~. 

.Tako~ tL·eszli szopkarze i rozpoczęli pr::edstau.:ie
nie. A byli ju:: trochę pod gazem ... i błaznowaLi na 
całego u; scenach z Zydem i ll" scenie sporn i bitki 
sapera z ułanem. Wyspiański siedział na uboczu 
i kreślil jakieś karykatury na kartce papieru (kartkę 
zabrał potem Nowaczy1l.ski). Przechodzqc kolo Wy
spiańskiego, odezwałem się: 
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- Ale: się bawią wesoło. 

J\'lruknql :: niesmakiem: 

- Tragic;;nie icesolo. 

L(J /JWL K S?.CZf:l'.'l .\ SJ\.! 

Szlachecka przesz/ość narodu 
Gdy yo pewneyu tciec::::urn nwn:ou:eyo udiuiedzi

lem, Wyspiański ostatnimi pociągnięciami kolorowej 
kredki ko1iczyl na kartonie, przybitym 11« . .:cianie, 
postać u: naturalnej icielkośc:i jakiegoś rycerza 
W zbroi, llU którą miał ;::urzuc:<mq delię yronustajou,'q. 

Byly to lata, ydy oyól polski poci .~ u; ie żym 1ura::e
niem unosił się nad tryloqia Sienkieti; ic:-::a, a Jeremi 
Wiśniowiet'ki, na okopach Zuarażu w aureoli, którą 
go otoczył Sienkiewicz, /Jyl zryobra ::eniem chicaly 
narodu. Na przeciwległej ścianie tL' pokoju Wyspimi
skiego ti:isial karton : .il-Jatką Boską , : promienną 
aureolą nad czołem. 

- Czy nieładnie byłoby, ydyby.~ takq samą aureo
lę, jak nad Matkq Boskq, zrobił nad glo1cq tego ry
cerza - zapytałem - u:s:ak to zcyobra ::enie sław
nej przeszło.ki 11arodtL'! 

- Sła ten ej szlach et' k ie .i pr::ei;:lości narodtL 
- odparł Wyspia1zski - co cło aureoli za.~ te} po-
staci, to jq uczynię natychmiast. 

I nim moglem spostrzec:. co ::.amysla uczy11ic, nim 
mu moglem przeszkodzić, Wyspia1\ski przytknął pło
nąca .~wiecę do kartonu : rycerzem, który istotnie 
stanął 11atydrn1iast w aure()li ognia, w obłokach 
dymu. 

W blaslcu plomienz t'ZLdo1c11ie 11,; y11lqdal te11 rycerz 
z okopótc Zbarafo c:zy Sic. Tró)c:y. srebrny pancerz 
na jego piersi mieni/ się 11:.frócl ognia 1cszystkimi 
barwami, zckrótce jednak plomie1i. zagasi, dym się 
rozicial, a na podłodze :::ostala yarść czarnego po
piołu. 

\\' t e1 d1 LI tł i tqXIilła 111· ;:11 ru l!tW .- t f{, ~ /\u. do polw)u. 
M!if Zut' , ~ I? .<:i1; [J<tl t. 



- - Niec:lz su; pani uspokoi (niydy nikomu clwćuy 
z najni:szeyo yminu nie mówił „ty" a11i „wy"), nie 
ma żadnego pożaru, UJ tylko splonęla „sławna prze
szłość narodu". 

ZENON PARVJ 

Znaczy to, co napisane 

Autor „Wesela" nie lubił udzielać informacji ar
tystom, :qdal, a/Jy yo icyc:zu1ccwo. Na }ednej 
z pienc/jzych prób którys ::: artystótc z1cródl się d.J 
Wyspia1iskiego z nieśmiałą prośbq o wyjafoienie, co 
znaezy jaki .~ du.:uwiersz. Wyspiański odpowiedzial: 

Znaczy tu, c·o jest 1wpisa11e. 

- Ale kiedy ja nie roz11miem, c·o kryje .~ię za 
tymi słowami. 

- To :le, tu bardzo :le, nie pou.:1111en pan l>yc 
u· takim razie artystq - pott.:iedzial Wyspia1'iski ze 
smutkiem, he:: cienia zlm:ei. 

Il f;U;NA ,','{] L/MA-GOTTOWT 

Instynktownie myśli obrazami 

W ydicicl::qc· ::: pre 111 ie ry „7.cztczs.;;y C!u rneyo" u· t ecr-
1 r e krul;ull".'11-:im, 1wtk11qle111 sit: 1t<1 Wyspiuuski1•1111. 
/.11ull(f11qle111 u11 o irru :enw. w11ru :ujcw się _ _ 11!'/1wy-

tem o tej scenie dmmatu, udzie Cisza i Glt1s.w u:wd.{ 
;;: sobą na Ile Tatr rozmowę pod11ioslq. Wyspiaiiski 
:admql się: 

- To podobało się pan1l':' Jest tam sporo rzeczy 
pięknych, lecz ta chybiona calkiem. Slyszal pan kie
dy Ciszę i Głuszę rozgadane tak u;ymou.:nie? Mówiq 
rzeczy piękne'! Powinny jeszl'ze pięknie.i - milczeć. 

I s11ul my1d .stnijq dalej: 

-- Pomysł u·yśmielllt,11. Wsrud zwałów yórskzdz 
.>lyclwć szumy, szmery i girnr ludzki. Wtem w głębi 
ukazuje się Cisza. Postać niewiekcia: szata ie po
przeczne pręgi f:ółte i /Jrnzo1ce: bez sloti:a po:mu.:o 
.się ::: 1colr1a i wraz yiwr milk11ie. Za nir1 niemo po
stępuje Glw;::u i tt.::s::elki s::mer :amiera. Oclezll'ie się 
:::nóu; niesmiało, gdy ol>ie przeminą. 

Przytaczam ten drobny epizod, gdy:. jest znamien
ny. Slo1rnq poezję Tetmajern Wyspiaiiski natyr::li
mia:;t, oclrnr::lzou:ci transponuje na 11iemy poemat
obra::. Czemu? Bo jest nade 1cszystko malarzem. /11-
sty11kro1n1ie my.~li obrnzami. 

TADEUSZ ŻUK-SKARSZEWSKI 

Katedra ... 

Nar:::ekalismy na trud11osc1 wyl.Jicia się - a IJ.1ła 
to epoka restauracji Katedry na WawelZL przez 
Odrzywolskiego. Ot, jak 1v rozmov.:ie, próbowalem 
rozwinqć nadzieję, :e kiedy.~ mo:e W yspia1iski byc 
powołany do pomalou:ania Katedry. Wzruszył się· 
bardzo - te oczach ukazały się łzy - twarz kur
czotL.'O się 11,;ykrzyzcila i z trudem u·yjqkatt.:szy „nie
yocl n ym!", uciekł. 
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" 

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, 

wielką izbę białą wysklepioną, 

żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem; 

tom; chłopiec mały, chodziłem, co czułem, 

to później w kształty mej sztuki zakułem. 

Uczuciem wtedy, tylko, nie rozumem 

obejmowałem zarys gliną ulepioną 

wyrastający przede mną w olbrzymy: 

w drzewie lipowym rzezane posągi. 

STANISŁAW WYSPIANSKI 



Bolesław-król, koronowany prtez wielu (15f) biskupów polskich (w Krakowie czy 
Gnieźnie), osiada po ctasie w Krakowie, ożeniony (z Rusinką, bo i matka jego Ru
sinka) i wyprawę ciyni na Ruś - do Kijowa. 

Tam neci-czyn końciy się sromotnie. Uciekają odeń rycene jego, ziemianie ie dwo-
rów, a on ostawiony li z dworskimi musi uciekać. 

Wraca i mści się. 

Na kimf 
mści się na narodzie -
na tych, co go porzucili, więc wielkość kraju 1dradzili, na zdrajcach. 

Na tych, co nie chcieli wojen zaborciych i rabusiostwa, mówił biskup-rycerz Stani
sław. 

Król wraca i sprawia rteź rycerzom (któny może i tak walczą ze swymi dworzany, 
chłopami (f), któ(ych pobrały żony). 

Król sądzi dolej niewierne żony i rieź sprawia niewiastom, które pobrały innych. Za
grabia ich dobytek, bogaci swój skarb cudzą (ich) grabieżą i plewi zboże. 

Niszczy naród, rzeź sprawiając mężowi i niewieście, powie biskup-rycerz Stanisław, 

walciy z królem. 

Walczy orężem! 

Ale król go orężem zmoże. 

Zabija go król. 

Biskup-rycerz Stanisław 1wycięża - po śmie-rei. 

Ale ginie, jako obrońco zdrajców mężów i żon niewiernych: jako zdrajca I 

„Ani idrajcy biskupa uniewinniać będiiemy, oni króla okrutnika bronić." 

ARGUMENTUM 
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Charakter schwycony w jednej chwili ... 

Patr:;ymy na sidat ::;upeł11ie iHac:ej - on po ma
larsku, }a dramatycznie. - Ja clic:ialuym Zygmuntu 
Augusta pokazać·, jak się rozwija i zmienia, jakie 
kryzys moralne przechodzi - on chce go niieć tym 
samym cliarakterem, tylko schwyconym u· jednej 
chwili rozwoju, ale tak, :'.:eby na nim znac byto 
icszystko, co przez tę duszę przeszło, i u;szystko, co 
się z niej zrobi. Jednym słowem, on chce historyc:::
nego portretu - gdy u mnie to człowiek na wskros 
dramatyczny - eiqgle zmienny i .:mieniający się 
bezustannie. „Laokoon" Lessinga tlumaczy wybornie 
tę ró;':nicę naszych zapatrywa11. i jej przyczyny. Ina
czej być: nie nw±e, bo inaczej on nie byll>y na icskrnś 
malarzem, a ja na icskro.~ dramatykięm. 

LUC.JAN RYDEL 

„ Ak ropo/is" 

Nez stole szkarłatHym le:y korekta prze;: niego sa
mego prowad:::ona c:::teroakrowe~10 dramarn: „Akro
polis". 

Pieru:s:y akt przeczytałem ie kore/uorskiej ocll1it
ce, następne ie ma1wskrypcie. 

Rzecz dzieje .'ii<; te Katedrze u.:au·e/skiej ie 1Wt' 

wielkiej soboty po re:urekcji. Gdy ucisza się i oprcL-
11iu fo:iątynia, :wc:::y1wjq :yć: posqgi, postacie na na
qrobkach i osoby ze scen na yobeli11ac:h zdo/Jytyclt 
poci Wiedniem, które do 11iedairna ::wieszuły się ze 

8 

1w1<111 .~wu1ty111, n rl 1sin.1, po rcstnumrji, zolJTanc 
pr::ez lnskllpu Pn:ynę, nie 1cwdonw ydzie się znaj
dują. Więc czterej srebrni aniołowie dźwigający 
trumnę .~ie. Sta nisłaica skladajq s u.:ój drogi cię::ar 
na ołtarzu, a sami poicołujq do rady u:szystkie po
stacie :::akute 1r liraz lilii marnwr 1c kosciełe . .Akt 
te n, obfitujący w prze śl ic:zne pod wzylędem poetyc
kiego polotll i języka sceny, jest jakl>y w.i;tP,pem do 
akcji - tdelkiej diil'ili. 

ZENON PARVI 

Powrót przesz/ości ... 

Bylem u.:czoraj rano u W yspia/1.skiego, wyglądu 
11ie najgorzej, ale ogromnie się o 11iego boję, bo po
kasłuje trochę i głos mu się zmienił, jakby jakie.~ 
obrzmienie gardła - przy tym jakaś ranka pod 
brodą nie zagojona jeszcze od lutego, tak ::e u nas 
był obanda::ou:any. W humorze jest zresztq dobrym, 
planów mnóstwo. Najnowszy dramat będzie się dzial 
na Skalce, nad sadzawką cudowną św. Stanisława. 
Opowied:::ieć niepodobna: U' ciągu aktów wieki będq 
m.ijały - i tak początek: jakiś odpust dzisiejszy 
z 8 maja; z biegiem akcji zamieni się gdzieś na wiek 
XV, i tak dalej, a:: w kolic:u c:ud z Piotrowinem, 
i Bolesław Smialy strqcajqcy posąg .~w. Stanisłau:a. 
Piotrou.:in ma wyobrażać przeszłość, mór, .~mierć, 
(:Ind/a cudu, tj. poicrót tej przesz/ości obecnie, takiej 
1aka by/u, i>yłahy foiiercia. od której wszystko wo
kół ginie. 

HENRY!\. OPIENSK.l 

Pisane I.i k1Pietnia 1901 r 



Biskup Stanisław ... 

Wyspiaiiski ... chwilę pomilczał i żywo pociqgnął 
mnie przed witra.: z św. Stanislawem.„ 

- O .:yu.:ym biskupie Stanislawie ze Szczepano
wa niewiele wiemy. Potęga jego w jego śmierci 
i pośmiertnym kulcie, a tego znów u:yrazem srebrna 
trumna. Paniewa::: trumna jest zamknięta, więc -
pars pro toto - dalem tylko ściętą głowę i dloń
relikidarz. W jej geście gro:ba, a może nawet, do 
czasu, przeklelistu;o. Ale jest iskra litośc:i i przeba
czenia w upiornej głowie . Niech się pan wpatrzy 
u; zatoki oczodołów, te od strony nosa. W kątach 
powiek, ze światel i cieni splata się postać kapłana, 
podnoszącego hostię. Dlo1i zatem grozi, ale oczy, 
przez które się dusza spowiada, mówiq o przebacze
niu, więcej nawet, wzniesioną hostia błogosławw 
Polsce. 

Nie dopatrzyłem się owej postaci w kątach ani 
wówczas, ani potem. Wątpię również, by ktokolwiek 
inny ją dostrzegł. 

MACIEJ SZUKIEWICZ 

Trzeba swój ton wydobyć 

Był to rok, u.· którym był tak podniecony pod ka:::.
dym u.'zględem. Pracował u;tedy nad „Bolesławem 
Smialym". Posta(: tego króla pochłaniała yo. Opraco
v.>ywal wszystkie szczegóły tcystawienia dramatu na 
scenie. Stworzył czternaście rysunków kostiumo
wych i szereg manekinów. Wtedy także chciał rze:
/Jić· li' drt!trllie surkofuy llrilesławu: jako s/uJ t1>yu 
pomysł" wswty dtt'u szkice l'!Js11.11kuw •, l'tuc:u11·uł f><' 

osiemnasde yodzin 11a do/J~, z11ajduicał sic: w stanie 
ciągłej ekscytacji twórczej, zryu:al się ze sriu nocami 
i robil notatki . Był jztż: wtedy chory . Cczłq zimę 
190311.904 r. spędził te mieszkaniu, nie opuszczając 
yo u.:cale. Prof. Pare1iski zmw..:ażyl wó tcczas: - Jego 
więcej zabija ten ogieri duchuicy, co yo trawi, ni:: 
elioroba organizmu„. ( .. . ) 

Nigdy aktor nie mógł u;ydobyc od niego najmniej
szych u:skazóu.:ek tyczqcych się roli. Odpou;iadal na 
tcszelkie zapycania stereotypowo: 

- Pan jest artystą, pan sam ro potcznzen wie
cl:iec. Niech pan gra tak, jak pan to czuje, jak się 
panu icydaje najlepiej .„ Trzeba stcój tdasny ton 
ieydo/Jyć. (. .. ) 

W „Legendzie", której czę.k akcji ro;;:gryu:a się 
pnd troclq, w.~rócl fantastycznych tworów, przychodzi 
11ayle na tę podu:odnq scenę ors::ak krakotcskiegu 
icesela. Solski zdotał wydobyc od autora następitjace 
objaśnienie tego momentt.I.: 

- Wyobra.:am sobie, .:e ru u·esele jechało pro
mem po WWe... prom zatopił się. .. u:ięc u:szyscy 
poszli pod wodę.„ 

- Dlac:zegó2: nie ma teyo tv eyzemplarzu? 

- Mnie to nic nie obc:lwdzi - brzmiała odpo-
tciedź. 

„1NTONI CllOŁONIEWSKI 



Czy biskup Stanisław rzucił klątwę na kr( 

Sądzę, ie nawet biskup-rycerz Stanisła~ 
dział, jak to się robi - (umiano to w Rz1 
sądzić od czci - odebrać komuś moc -
świec, płonących, gaszenia świec - (zole 
w domostwie czyim) - nie jest znów tak 

osobnego. 

- Nie potrzebuje ten czyn - rytuału 

Sam w sobie jest zabójciy -

Jest czarem. 

I pogaństwo - się już też tłumaczy. 

Jest straszną śmiercią ognia ayjejś duszy 

Jest strasznym żądaniem śmierci płomic 

Jest królobójstwem, jeżeli nad królem. 

Biskup-rycerz Stanisław mógł chcieć zn' 

W ofierze dla narodu! -

Odosobnić króla - płomienistego od nc 

Aby był sam -

Samemu zaś stanąć na jego miejscu. -

Czy walczyć z bronią dalej~ 
walczyć ... już tylko czarem I 

Król śmiały czarów się nie lęka. 

Zabije! 

Rycerz - Stanisław pada -

Ostaje król na czele narodu - król zbr1 

A ów umarły jest mów „Sam" - Samo 

Wielkością narodowi bezużyteczną. 



a ł - historia nie wie, raczej mówi, ie nie. 

mógł nie umieć tego „urządzić", nie wie
nie i Bizancjum itd.) - ale aby kogoś od
Jby kogoś zaczarować - to myśl łamania 
1ie ognia świętego - zgaszenie ogniska 
rudne i wymagające jakiegoś obrządku 

iia czyichś iqdz -

ruchomić króla - czarem I 

rodu. 

dzień - z narodem trwożnych. 

ny wielkością coraz przez wieki rosnącą. 

ARGUMENTUM 



Wielki teatr ,,Bo/eslawa" i „Ska/ki'' 

Jedna z rozmów moich z Wyspiańskim toczyła się 
dokoła Króla Ducha, wówczas skwapliwie komento
wanego (Jan Gwalbert Pawlikowski). Wyspiański, 
jak wiadomo, kontynuował rapsod o Bolesławie 
Smialym. Tragiczny król domagal się od poety reali
zacji scenicznej. 

„Bolesław" był już in statu nascendi. Biskup Sta
nisław ukazywal się dopiero w perspektywie dale
kiego projektu. Ale w 1.L'yobrażni autora oba drama
ty żyły już intensyu;nym .:.yciem wspólnym. Kai::dy 
z nich miał stanowić odrębne, zamknięte w sobie 
dzielo, oba zaś miały t n•orzyć zu:artą calość, potężny 
jednoksztalt. 

Wyspiański mówił v.:tedy w sposób nieco chaotycz
ny, bezladny, jak to byv.:a w ciągu przypadkowej, 
potocznej rozmou.:y. Byl u· ogóle malomówny, nie 
lu bil rozprawiać: o wlasnych ut worach. N ie oriento
walem się na razie dostatecznie w jego planach, ale 
nie śmialem zbytnimi pytaniami przerywać poecie, 
którego wypowiedzi byly szkicowe, skąpe i nieco 
płochliwe. 

Tyle było jasne: akty „Skałki" 1nialy „wpadać" 
między akty „Bolesława'', łączyć się, przeplatać 
z nimi jako intermedia. Poeta mówil o u.:ielkim tea
trze pod gołym niebem, ydzie można by „calą rzec;;" 
przedstau:ić: grać obie sztuki jednocześnie, nie na 
dwóch kondygnacjach (zob. dzielo o „Hamlecie"), 
lecz na jednym poziomie, „złączone czasowo, roz
dzielone miejscowo", w dwóch obok siebie stojących, 
„budach czy szopach", na przemian to u· jednej, to 
w drugiej, za nic na jednej scenie. „To byłby chaos". 
Łączność tych dwóch dziel, id1 1r::ajem11u ::ule· -

noś6 byla już tcielokrut nie tmwici (ma . Żela: 111' pru -
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wa sztuki spruwily, ż e autonomia tych dramatow 
zniszczyla marzany idealny zespół. Dzi.~ żaden chyba 
reżyser nie podjąłby się zrealizowania projektu Wy
spiańskiego. Wówczas niestałość, płynno.~ć zarysów 
pomagała wyobraźni słuchacza btLdować z urywko
wych slóu: opowiadającego 1cspaniały, fantastyczny 
monolit. 

„Skalka" rysowała sic: jeszcze tajemniczo, mgliście. 
Natomiast „Bolesław" występov.:ał ju'.: u: opowiada
niu bardzo plastycznie, ::u.:1aszcza re du:óclt dobrze 
zapamiętanych scenach. 

Pierwszą byl moment klątwy, kiedy dostojnicy 
Kościola znikajq w drzwiach, a w pustej sali król 
zgnębiony pozostal sam na tronie, królowa tuli się 
do jego kolan przerafona, „na ziemi dymi porzuco
na świeca". 

I znamienny by! final dramatu. W ko1ictL aktu 
ostatniego czterej anioloiL'ie u:nosili ogromną srebrną 
tmmnę, przygniatając jej cię :arem pada}qcego króla. 

„Czterej aniolou:ie jak u trnmny na Wawelu". 
Wyspiański zmienił to zakmiczenie. Kiedy „Bolesław 
Smialy" ujrzal hciat v.; ksztalcie ostatecznym, do
znalem wobec „chodzqcej trumny" glębokiego zaico
du, przykrego rozczarou:ania. I ilekrotnie widziałem 
na · scenie ten dramat, nie moglem się nigdy pogo
dzić w duszy z tym pomyslem, czułem zawsze bo
lesny, u:etcnętrzny sprzeciw. 

O .Jakim teatrze marzyl poeta, lqcząc go już z po
wstającym dzielem? Chyba nie o tym Wawelu, któ
rego przebudowę i rozbudowę projektou:a1 z Ekiel
skim. To była muzyka przyszłości. Jak bardzo niP. 
dau:ala Wyspiańskiemu spokoju ta myśl, .~wiadczy 
to, :'.:e bawiąc we Lv..:owie zwiedzal park Łyczakow
ski, aby zbadać naocznie, czy znajdujące się tam 
boisko Sokalów nie nadawałoby się pod jego teatr. 
Teatr ten pozostal w krainie snów. 

LEOPOLD STAFF 



Pali/em „Ska/kę" i „Boleslawa 11 
••• 

. Na :yc=enie meyo przyjaciela dra Kostkiewicza 
Zygmunta prosiłem Wyspia1iskiego, by ocenił ręko
pis Maszewskiego o Wenecji, mlodego autora. Wy
spia1iski po przeczytaniu powi11dzial: 

- Tegu pana stać 1w to, aby to spalił. Nie czytał 
Taine'a, a trzeba ti..'szystko przeczytać. Ja paliłem 
bardzo du::o, zwlaszcza „Skalkę" i „Bolesława", bo 
albo Stanisław nie byl Swiętym, albo król nie był 
śmiałym. Widziałem, że to jest nic tylko ambicja, 
i dlatego paliłem. Prosił mnie o ocenę dramatu o Szo
penie Feliksiewicz. Pięć aktów! Po przeczytaniu mó
wię mu: Panie, ależ to nie Szopen - a on na to: To 
jest praca całego mojego życia. - Nie przeczę. Przez 
pięć aktów kaszle, ale to nie jest Szopen. - Może, 
ale cale życie u· to wlo::ylem . .fa swoje, on swoje. 

JAN BARTOSINSKI 

„Polećcie ze mną w ten czas ... " 
Jui pur.k::.a1; pról> z „Bolesława Smialego" przy

szedł raz do mojej garderoby przed rozpoczęciem 
próby śp. Wyspiański, bo lubił czasem przyjść na 
pogawędkę. Usiadł na kanapce, lecz zauważyłem, że 
byl jakiś dzitl'nie pod11iecony. Pytam o powód, a on 
po·wiada mi: 

- Mialem dzi.~ iu nocy .~liczny sen - bylem we 
śnie na Wawelu i u:idzialem cały dwór Bolesławo
wy, jak się poruszał, rozmaicial, jednym słowem -
żyl - widziałem i samego Króla - wspaniała po
stać: - to u:szystko było tak cudownie barwne, że 
nie mogę je11zcze ochłonąć z H'ra:e11ia ... 

Z tego wywiązała się rozmowa o ukostiu1nowamtL 
sztuki, o scenie przekleristwa, w czasie której koro
na ma spaść z ylowy królewskiej - i wtedy nawet 
naszkicował mi na jakiej.~ starej roli kilkoma kreska
mi glówne cechy postaci Króla. Pod wn:z ~eniem tego 
snu widocznie napisał ten u;iersz („Pole:c;ie ze mną 
w ten kraj przed wiekami".„), który potem umieścił 
w książkowym wydaniu. 

JOZ EF SOSNOWSKI 

Wyspiański - muzyk 

(„.) Ale nie tylko malarz współdziała z pisarzem. 
Jeszcze Wyspialiski-rrwzyk zal.iieral głos. Bylo to 
podczas prób z „Boleslau.:a Srnialego". Zapytałem go, 
jaka jest melodia pieśni Krasawicy. Wówczas powie
dział: - Jest taka piosenka powstańcza - i zanucil 
pierwsze takty „Jeszcze jeden mazur dzisiaj", każąc 
powtarzać wciqż ten sam motyw. 

ADAM GALIS 

„Boleslaw Śmialy" 

Wyspia1iski pisząc Boleslawa Smialego, omawial 
ze mną przez długie wieczory tak historyczne kwe
stie, jak również spra1cy topograficzne, budowlane, 
urządzenia dworu królewskiego, uzbrojenia, strojów 
króla, rycerzy, duchowie1istwa, ludu itp„ dotyczące 
epoki Bolesława Smialego. Dla braku bezposrednie
fJCJ materialu archeologicznego wprowadzal Wyspia1i
ski na podstawie zabytkóiu późniejszych, dostarczo
nych mu przeze mnie i wspólnie omówionych, i ry-



SO'!L'flnych wielekrof· przez Wyspia ń.'łkiego, a,, efo 
<ltrzymania 11·1mlm/11 nr/p(lll'illda jq1·eun !l1t1ie i ll'i('(:ej 
epoce, t:z<7z1!9ńl!J m.·c •11iz"•'Ji i rl;rom11 11. T'r „ 11 my 
stawieniu dramatu „Bolesln11• 8111w./y•' (1' teC1tr~1· 
przez dyrektora Kotarbi1iskiego dnia 7 maja 1903 r. 
inscenizacja, stroje byly wykonane wedluy projek
tów i pomysłu Wyspimiskiego, lecz nie ze w11zy1;t
kim i nie ze wszystkimi szc::.egółami. Chcqc calq pra
cę inscenizacji, jakq Wyspianski ustalil, tcykazać dlCl 
ogółu, ażeby 1w przedstawieniach „Boleslatea Smiale
go" zrozumiano i topografię Skalki, i urządzenie dtco
rzyszcza królewskiego, st ro je itd„ wydrukou:alem 
w „Czasie" felieton pt . „Archeolugia dramatu „Bo
lesl.aw Smialy", w którym „az11acz,11lem 11· ko1i1·11, "e 
nie we wszystkich rektl'izytm:h sto.1101t•crno się do 
wskazań Wyspim\.skiego, że nie icszystku miało te: 
cechę wspólczesności, że niektóre rzeczy zastqpiuno 
nieodpowiednimi, że w teatrze /,:rakowskim „scislości 
we wszystkim być nie może, gdy': przywilejem jego 
jest łatanie". 

ADAM CIIMIEL 

Chochol to jest choch<>I 

A prupos Wyspwnskiego upowiadajq anegdoty 
o jego otwartości U' wypou:iadaniu swych myśli. 

- Dzialo się Io - mótei jeden z młodych litercr
rów - tL' „Paonie", u:iecie, tl Turla; siedzimy przy 
}akiej.~ wodzie, godzina może ju: druga w nocy. 
Wchodzi Wyspiariski. Nalewamy nw kieliszek. Nie 
chce pić. 

- - Dlacz:eyo'! 

- Bo wy, moi p<moicie, pijecie wódkę na to, ahy 
1wl>rn1~ fcrnta::ji, a )a fantazję od v·ó<lki trncr; . 

Dość· dotkliu·a wskazówka na różnicę fantazji 
ci fantazji. 

- Ja znowu miałem osob~cie taką rozmówkę 
z Wyspiańskim - opowiada recenzent jednego 
z dzienników krakoicskich: - Ile razy co napisałem 
u jego sz1ttkach, zawsze się wyśmial z moich felie
tcmóH'. l to u: oczy tl'pro.~t. Co gors:::a, logicznie uza
sad11ic1l stcojq sltLszno.~ć. Po „Bolesławie Smialym" 
postanowiłem nie pisać nic poza podaniem treści. 
Czytaliście? Zajęlo to kilka odcinków. Przed tygod
niem spotykam. u: kaiciarni Wyspia1iskiego: 

- Podoba la się panu t yrn razem moja recenzja'.' 

- Prnszę pana - odpowiada mi - to jest tak.a 
sprmca: pan pisał tylku treść „Bolesława", a że to 
j1lż przedtem uczyniłem ja sam, i naturalnie obszer
niej ,l>o napisałem cala 11ztlLkę, przeto }eden z nas 
popełni! plagiat. („.) 

- Pronr: pww - pytał go ktoś pewnego razu na 
przecLsra 1i;ienill „ Wesela" - czego symbolem jest 
Chochoł? 

- Clwclwl, proszę pana, jest symbolem chochola. 
Clwc:lwl tu jest chochoł, proszę pana - odpowiedział 
pu 11u:ojemu. 

KS 

„Wy~piańl>ki w oc:zach w&p6łczesnycb", 

llro&ków 1971 



Legenda o Piotrowinie (ryceriu Piotrie) nie da się utriymać, krytyki żadnej nie wy-
trzymuje. Rzeci cała jest wymysłem i bajką. 

Ale cół w niej jest prawdą i 
ob rai. 

Obrai bez słów, bez tekstu. 

Biskup, obok którego idzie trup, człowiek dawno umarły. (Smierć). 

Gdzież jest taki człowiek, co z grobu wstaje na świadectwo swojej prawdzief 
w „Liliach" Mickiewicza. 

W Piotrowina historycy nie wierzą i wiedzą, ie to bajka, ale w „Lilie" wierzyć mu
szą wszyscy - bo to prawda - wieciysta. 

Człowiek, który przeciy prawdzie i wzywa na świadectwo umarłych - uderzon być 
musi piorunem prawdy. 

Kłamać nie potrafi nikt I I 

Kto śmie kłamać - prawda mu stanie przed oczy - prawda przyjdzie przed oczy 
jego iywa - i iabije. 

ARGUMENTUM 



STANISLAW LACK 

„Bo/eslaw Śmialy" 

Za punkt wyjljcla weźmiemy akt trzeci i ostatni dramatu, 
to, co ukazuje się królowi jako widzenie przyszłości, to, co 
jest teraz. Zatoczymy krąg daleki. dojrzymy, jak do obec
nego stanu doszło·I wr(tcimy do punktu wyjścia. Stan obec
ny. to posąg, i trumna, i opowieści. .Jest to wynik: opo
wieści mówią o zapasach i zma~aniu się sprzecznych mocy 
rzy dążeń. Co widać teraz, to wskazówka, że tu coś się 

działo, że raz na zawszr, ratalnlr, zamknięto tu bieg rzeczy, 
skończono. ~k się nic km'icz~. Tu widocznie .leszcze coś się 
dzieje. Ten po<>ąg- i ta trumna zawiera.ją w sobie dramat, 
są przerażające, tkwi w nirh :;.ycie utajone, mo<; utajona. 
Zdarzeniem hlstoryrznym nie jest tu zahide biskupa kra
kowskiego przez króla Bolesława ~miale~o. lecz to. co z tego 
wynikło. ro Jest. Otóż fakt tt>n (po~ąg i trumna , widome 
znaki panowania i władzy, zwyrię~twa) można odczytać 

w sposób rozmaity (legrnda); od tego je'>t wyobraźnia, któ 
rej nic motna narzurii' niczl'go, która chce rurzywistości, 

to znarzy nie tego, jak rzr <·zy się «lały . ulo7.ył~'. lerz jak są. 
Ze zmagających si('. dwóch potl;g, jedna widocznie w~·szla 

zwycięsko. Znaki są pod rl'.ką, można .le widzieć. Lecz tak 
być nie muo;i. Za t~· mi znakami, :la t~ mi 1>ozorami kryje się 
rzcczy,„·isto.r.ć. ~ie o bieg zrlaueń idzie (t~n ,Jest konieczny, 
ratalny), o tzw. prawdę histor~·czną, let•z o to. c:r.ym te siły 
są: do c1ego z111ierZ<lły, a do czego do~zly. 

Król Bolesław Smia ly chodzi po Wawelu i własnym oczom 
nie może uwierzyć. C'o się tu stało'? On u ~podu, tamten 
w trumnie u góry, przez otwór widać sadzawkę I posąg. 

Pierwsza myśl. a więc pierwszy ruch, to dobyć miecza. Tak, 
i w ten sposób sprawa znowu odbyła się jak wówczas, al
bowiem król sh; nie zmienił. A na tym \\S:lY">lko polega. 
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I znowu będzie, jak było. I drugi, i setny raz stanie c;ię to 
samo: król Inaczej nic po5tąpi, zabije bez względu, t•o się 

stanic. („.) Wszy1-tko jest przewidziane. zmienić cośkolwiek, 
znarzy przestać b~· r sobą, wyrzec się siebie, sław~· . lclzie tyl
ko o to. żeby być sobą do końca . żeby krus7.l' Ć wszelką moc 
obcą do końca. żeby skruszy(· świat cały i umieć znieiić na 
stępstwa. Król mówi o sprawarh t>rzyszlych, jak gclyby już 

clawno si.;: stały, rzeczy dawno miniom• dzieją się teraz. Ten 
król wszystko wie. wie. co będzie. W rozmowie z bratem 
'Vlodzislawt'm w~·powlada wyroczne słowa: „Ja sam ~iebic 

zdradzę". Zdraclzil „ię istotnie: zal':ql pamiętać: zaczął pa
miętać o t~· m. co ucz,nil. t·z~· li za1>omnial o sobie. 

Lecz, kto zw~·clężyl '? Król sic nic zmienił, moc jego nie
naruszona, nikt go nie pokonał (11okonać go może tylko 
własna jego moc). wi~<' Io lrn a ria~le, tylko nikt nie wiclzi. 
Trzt'ba :r.obac1yć. Na 1nak dramaturga wsz~· stkie pozor~· 

znikły I król llolcsla\\ Smi aly ~toi w „wojl•j świetli<·~· na 
Wawelu. Teraz. Dla widza. jak c:-d~· by hyło wóWl'Zas. Widz 
bowiem 11amięta. widz„. zm1 historii;. Król ~miały nil' 
nie pamięta, nie ma na to <"7.a•m. wołaj:\ go dzieła. Nic nic 
pamh;ta, o nic „ii; nil' tro„zrz~· . Nic nie b~· ło . W'<zystko jc..,t. 
Oto biskup nadl'lrndzi :r. l'a l~·m or..,zakicm „wym i>onurym 
i rzuca nań klątwę. W umy41r momego króla biskup i klą 

twa, to jedno, jak u niego saml'go Bole~ła\" i miecz, to jed 

no. Ktoś rękę 1>odnosl na króla! Król go zabija. To jest 
oczywiste. Lecz nagle zacz~·na pamiętać. za(·z~·na myślC'<" 

rzeczy swoje. Dramat zdąża fatalnit' ku temu, co jest teraz. 
Twórcą stanu obecnego jest sam król Bolc<>law. Dramat 
musi się odb~· ć, jak się odbył, nie leżało w mocy niczyjej 
pchnąć go innym tort'm , cl:ziclo tkwiło w i'>tocie Bolesława 

Smlałt·~n. (.„) 



Należy przyJrzel- się bliżej „konfliktowi". :\lożna zauwa
żyć, że konfliktu żadnego nie ma. albo td, że Je.'it konflik
tów bardzo wiele. jetell każdą przeszkodę. jaką usuwa Bo· 
lesław, nazwiemy konfliktem. Lud:de mocni tego rodzaju 
konrllktów nie znają, konfliktów ie światem zewm;trznym, 

który zmiatają swoją mocą. Bole!>law $miały usuwa bisku
pa bez wahania, tak samo jak zabija Rap oda, tak samo Jak 
karze niewierne żony. Tak samo jak n'luwa ... siebie same
go ... Moc może popa 'ć w konflikt z drugą mocą. Konflikt 
odbywa się tu w głowie BolMława ~miałego. Biskup jest 
martwy od samego po<'zątku (na nitrażu W~·spiański przed
stawił go w trumnie). Bole,law Je~t żywy, jednolity, cały, 

dui.za i ciało. Biskup je~t !>YStcmem. Bolesław mówi języ

kiem własnym, biskup mówi językiem obc~·m. Bic;kup po
sługuje się środkami, które nie z ~iebic bierze. Bolesław 

używa siebie samego. który jest du'izą i dałem. Nie ma tu 

więc mowy o zmaganiu ~ię dwóch potęg, z któr~·ch Jedną 

jest bl.akup. Pot«t zmaga.JĄ się w irlowle króla, którego 
przytomnoM< I tu nie opllSUZB, albo\ll•iem, pozbawiony mie
cza, pn.ekllna Boga. 

Upadek króla Bolesława jest nie wiedzieć którym z rzędu 
TIVycięstwem ducha martwego, ob0\'1-iązku martwego nad 
duchem żywym, obowiązkiem żywym (albowiem Bolesław 

Smlały, na sposób bohaterski, na sposób człowieka wolnego 
czyni tylko to, co jest jego obo\\iązklcm) , panon·anlem sy
stemu nad życiem. W iakieJ sytuacji dokonywa się fatalne, 
nieuchronne skrzywienie mocy, które powtarza się z dnia 
na dzień, dokonywa się na każdym kroku. w każdej chwili. 
Dokonało się raz na. zawsze, czyli ciągle dokonywać się 

będzie. Chcieć uch~·llć bit"gu. znacz · zdążać ku śmierci. ( ... ) 
„Bolesław Smlały'' \\'y'lpla1iskiego jest dramatem histo

rycznym, to znaczy nie z przC<Jzlości czerpanym materiałem, 
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lecz obecnym żydem. obct·nym. hw~·m fzlowi<'kiem. Dra
mat Wysplansklcgo ni<' jc<;t przt· 7.lośl'ią. 1nzen.iesieniem !ilę 

w przeszłość, w ~pokę. h'cz Jest 7a w:-zc, \\ il;c i dzisiaj. Spo
sób działania zależny jest od <'POki, od otorzcnia, od koloru 
nieba i od ziemi, rlurh J<'" t ci ą gły . i s11osób własny za\\ szc 
znajduje. ( ... ) 

Konflikt~· w dram::ital'l1 pne1btawiają sii: w <iposób zm:v
i;lowy. Jako postać i prz<'szkoda ta jcmnkn ljawia się prz<'d 
królem Rapsod. l\Jówi rzPczy portyrznc, z klliryrh znanenia 
sam sobie ~prawy nie zdajl". To nastą11i później, kiedy pod 
inną naz\\ą zjawi <;ie; jako Gcnin-.z ł{onradowy w „Wyzwo
leniu" i, jak dawniej, stanie na zawadzie swobodnemu 7.y

ciu narodu, bez tro'iki. Konflikt „Bolesława Smiall'go" jest 
konrllktem „Wyzwolenia". Konracl i król dążą do l'zerzy tej 
samej, do ugruntowania mor;1-'. do pr'le:i:wydężl'nia prieszkód 
wszelakich, do bezimicnnośd. do .:;mierd. Na innej droclze 
dął.ą do tego samego Rap„ocl i Gl'niusz, Konrad, pocta
wojownlk i król Bolc!ilaw wojownik - poeta zw.1lc:rnją prze
szkody, któn·ml "li oni <.ami. Król Boll'<.law ,jc<.t Konradl"m 
"icku XI i na odwrriL .Jes t nhrc•no.-l'ia 1nzc„zlą. Ra1>o;ocl 
I Geniusz nic rńżnią „ii: nirz:vn1. \\:V' ją ' ·„zy ton propagator
ski, który brzmi w (l'fO'-iie Gcniu„7a, a którego w Rapsodzie 
nie ma. Jak u króla \nzl'lkil" s11raw:v· ogólnr !>tają -.ię jego 
własnością wyląrzną. tak Rapsod m{m I t;1-·lko we własnym 
Imieniu. Król zabija ,,. Rap„od7ie „icbic „amego, albo czą'it
kę liłebie samego, więC' narodu. Rall"Od, ten geniu„z poł'tyckl 
narodu, Jest cz:vnnlkiem wroithn \\ 11ań'itwl.-. wirozie w za
tświah. w krainy \Hmarzonr. a nirurh,,·, ·tne. ChC'ąc eoo\ 
zdziałać, król mu"i ito u„unąc\ i wówr7a" ro~ w nim urzy
na ~lę kru'izyć. („.) 

Dramat Bolesława ~mialei;o konC':r.y s ię z l'lmilą. " której 
ostatnią przeszkodę usunii:to„. Konrad i krł1I mu„7.<\ l'ić ..,wo
J:\ drogą jedyną. Gdy zcchrą zl"J;t z clroi:-i „w:Hh przezna
czeń, znikną. Grniu«z i naród, to btut~· niero7.lączne, 

i;przcczne i niezbędne dla \\"1ajcmnego 1>0pit'rania się, to 
śmierć i życie, zwalrzającc "ię nil"1i-tanni<'. Zw:v-cic: ... two jed
nego jest upadkiem drugkro. 

Studia o St. W ys pia 1is k 1m, 192.f r. 
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To nie byli ludzie mali -
nie o głupstwa walczyli -

Walczyły dwa duchy, o rzeczy wielkie. 

We wielkie zaszli zbrodnie i wielkich czynów zamierzyli -
Przez krew i przez miecz I -

Obydwaj przez mieczl -

Krew została na rękach i szatach królewskiego zabójcy -
Mieczem tęższy był król -

Smierć Stanisława - uczyniła zeń wyższego nad króla -
Urósł Smierciq. 

ARGUMENTUM 
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Swiętym jest dzisiaj, niech świętym zostanie, 

a że król Śmiałym był, niech go nie winią, 

dwa się te duchy pod państwo zoranie 

zmogły i były te, co pomost czynią. 

Król śmiałym został i kiedyś odżyje. 

Gdy biskup trumną wszedł w wawelskie mury, 

niech Król, co przyjdzie, tę trumnę rozbije, 

a duch świętego wzniesie się pod chmury. 

Nierozegrany ten dramat przez wieczność -

więc go rozwiąże z Ziemi Bóg - Konieczność. 

Czyi mamy patrzeć na nich obojętnie, 

jak jeden w świętość rośnie, wyższy co dnia, 

gdy my ku niemu ani myślim zdążać, 

a Bolesławów krew już w naszym ł<"ilnie 

ustaje - i królewsko wraz gaśnie pochodnia? 

czyliż dozwolim ją w bagno pogrążać? 

Niech „śmiałość" w „świętość" narodu uderzy -

gdy Król w świętego, święty w Króla mierzy. 

11 KWIETNIA 1903 
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