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Pol~cle ze mną w łen OD$ przed wiekami 
który sny jeno na pamięć przywodzą, 
gdy się z majaki, eo idzie pncd nami 
majaki duszy utęsknionej rod2ą. 
Najd:r:iccle wtedy gród, święty skarbami. 
kędy was słróże - rapsody powiodą. 
A kędy dłonią we mroki wam wskażą, 
patrzcie, bo przes:r:łość przed wami obnażą. 

Sen miałem łaki i w łfm śnie widziałem 
rzeczy, ko którym sercem gonię calem: 
Szły widma-ludzie, co miecze dźwigały, 
łarcze ze sk6ry i ciężkie kawały 
sk6rzanych zbroic, a słrojne we świty, 
onnsakiem, w lunie kolor6w spowity, 
wawelski gród przesłaniały. 

Gdym wchodził, bfł dworzec ten pusty rzucony. 

Z okie6c6w księżyce się patną i świecą. 

Jnż wraz ml się zdało, :le szedł ktoś przede mną 
w Lzbę i zwierał za sobą zapory, 
a twarz miał r.akrytą przyłbicą. 



Kto jesteś? Ty stróżu bJemnic narodu, 
coś wewiódł mię w dworzec prastary? 
On dłoń swą mi kładzie na ustach każącą 
i sam się w słuchu pochyla na próg. 
I słyszę.„ :za ścianą tą, w mgle czernie~. 

jak w dworcu, w podw6r:z:u dmą w ró&-. 
Snadź męie przyszli do g-rodu. 

Sam tu wy, do mnie, duchy nasze, 
o których duch móJ śni! 
Sam tu! Kolorem was okraszę, 
Jak było za dawnych dni. 
Niech król się przede mną do boju zap::1sze, 
niech stanie przede mną we krwi! 

(Przedśpiew - St. Wyspiański „Bolesław Smialy'' 
fragmenty.) 



SWIĘTY STANISŁAW 
(fragmenty) 

I 
Więc się Aniołom, którzy mię trzymali, 
wydarłem z trwożnych ich objęć uścisku 
i byłem trumną, co w blaskach się pali, 
lecącą w świateł zgasających błysku, 
i byłem ciałem, które potargali 
niegdyś jak świę&ość &u na oUarzysku, 
i miałem rękę klnącą w relikwiarzu, 
kiedy s&anąłcm na Polski cmentarzu. 

n 
Polska zaś cala w moim już imieniu 
rozkochana i do mnie modląca, 
gdy ja pamiętny krzyWd w zlękłym sumieniu 
i gdy sumienie &o Swiętość odtrąca, 
gdym jest w rozpaczy piekielnym goreniu; 
zapomnieć, żem był dla niej rękę klm\cą, 
i chciałem wskrzeszać jej umarłe syny, 
od wieków w ziemi trupy - Piotrowiny. 

m 
I objąłem olbrzymi ten cmentarz, 
głosem wielkim wołając na kości, 
jako Sądów strasznych regimentarz, 
trawion jadem winy i llłości: 



„Oto byłem posieczon, pamiętasz, 
oto jestem zrośnięty w jedności". 

Głos mój leciał przez pola cmentarne, 
huczą.c z trumny jak dzwony pożarne. 

V 
„Wasze modły mnie stawiły u Boga, 
mnie, com waszą zgubę śmiał kląć -
moje modły gorące i trwoga 
wam dziś ciało żywotów da wziąć; 

już się moja skończy męka sroga, 
oto powstań, narodzie, i sądź!" 
I stała się cisza, dech Ziemia zaparła 
i grobów jamy płodzące rozwarła . 

VI 
I wychodzili z tych jam umęczeńce 
z rozoranych skib: -
„Potępiony ty, my potępieńce, · 
ogień nam strawa i chleb; 
pług zaorał korony i wieńce 
i kwiat opadł z lip ... 
oto patrzaj, ty trumno-obrońca, 
jak przekleństwom twoim nie masz końca. 

VII 
.,Hej, mordowano nam radości nasze 
i zaciągnięto duchów moc na krzyże; 

Stanisław Wyspiański 
... 
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przeklęto hasła, sztandary, pałasze 
l wszerz ozwarto nam więzienne dźwlrze 
i zawleczonych na Sąd przed Kajfasze 
ból nasz kazano nam dzwonić na lirze". 

IX 
W skrzydłach leciałem przed Boże trony; 
w bluźnierstwie skargę głoszę, 
ja odepchnięty, ja wzgardzony, 
tobie mą mękę znoszę, 
i przeklnę Ciebie, Nieogarniony, 
gdy łaski nie wyproszę. 
Otom Ja, z Swiętych twoich szeregu, 
nieszczęścia koło pchnął do biegu. 

X 

Przekląłem króla, ja niepomny, 
że z królem naród pada -
że będzie kiedyś dziad bezdomny, 
co jeno śpiewem żalów gada, 
że mia!łto miecza lira dźwięknie 
i że on lud, gdy skargą jęknie, 
to kurhan dźwignic ogromny -
o Boże, kiedyż miecz zaszczęknie, 
o Panie, kiedyż miecz zawłada. 

„BOLESŁAW SMIALY" i „SKAŁKA• 

7 maja 1903 roku - 75 lat mija od tej daty - w teatrze 
krakowskim za dyrekcji Józefa Kotarbińskiego odbyła się 

prapremiera „Bolesława Smiałego". Wyspiański przygoto
wał scenografię i kostiumy. Króla grał Józef Sosnowski, Bi
skupa - Marian Jednowski, Rapsoda - Andrzej Mielew
ski, Krasawicę - Władysława Ordonówna; w mniejszy~h 
lub większych epizodach występowali m.in. Sobiesław, Alek
sander Zelwerowicz, Michał Tarasiewicz, Bolesław Szczur
kiewlcz, Stanisława Wysocka, by ograniczyć rekonstrukcję 
afisza do najbardziej znanych w historii polskiego teatru 
nazwisk. Reżyserował Adolf Walewski przy pomocy Józefa 
Sosnowskiego i w oparciu o inscenizacyjną koncepcję Wy
spiańskiego. Nigdy później Wyspiański nie włączył się w spo
sób równie aktywny w teatralną realizację swych dzieł. W rok 
później nastąpił konflikt między poetą a dyrekcją teatru 
krakowskiego, wywołany przez niefortunną taktykę Kotar
bińskiego wob.ec „Akropolis". Wyspiański zakazał wystawia
nia swych sztuk w Krakowie. „Bolesław $miały" wrócił na 
scenę dopiero w 1905 r. za dyrekcji Ludwika Solskiego. 

W dziejach scenicznych „Bolesława Smiałcgo" datami 
o istotnym znaczeniu są z kolei: premiera lwowska w 1906 r., 
warszawska w 1907 r., wileńska w 1910 r., poznańska 

w 1912 r. Z wielu dalszych wznowień przypomnieć szczegól
nie warto warszawską inscenizację Leona Schillera ze sce
nografią Karola Frycza (Teatr Polski, rok 1929; Króla grał 
Karol Adwentowicz, Biskupa - Kazimierz Junosza-Stępowski 
Krasawicę - Leokadia Pancewicz-Leszczyńska), poznański 
spektakl z 1936 r. z Robertem Boelke jako Królem i Włady
sławem Hańczą jako Biskupem, krakowski - z 1937 r. w in-



scenizacji Karola Frycza z Władysławem Woźnikiem (Rap
sod) i Wacławem Nowakowskim (Król). W 1958 r. po długi~j 
przerwie w dziejach tego dramatu podjęto realizację „Bole
sława śmiałego" w warszawskim Teatrze Klasycznym, przy 
czym inscenizator (Emil Chaberski) połączył z „Bolesławem 
śmiałym" fragmenty „Skałki''. 
„Skałkę" napisał Wyspiański w latach 1904-1906 jako do

pełnienie ideowej i artystycznej problematyki dramatu o wal
ce Króla z Biskupem. Mógł przy tym etapie swych prac 
poetyckich korzystać już z rewelacyjnej monografii medie
wisty Tadeusza Wojciechowskiego „Szkice historyczne je
denastego wieku", ale główne jej tezy odczytać można nawet 
w „Bolesławie śmiałym", co jest dowodem intuicji poety, 
który tak konstruował własną wizję mrocznych zdarzeń, że 
okazała się bliską temu, co nazywamy prawdą historyczną. 

W marzeniach twórczych Wyspiańskiego „Skałka" była or
ganicznie powiązana ze strukturą „Bolesława śmiałego". 

W realizacji teatralnej oba dramaty powinny się przeplatać, 
przy czym poszczególne akty „Skałki" wyprzedzają akty 
„Bolesława śmiałego". Powstaje więc ciąg obrazów o wyjąt
kowej intensywności, przypominający czasem trwania i dy
namiką ekspresji dramaty muzyczne Ryszarda Wagnera. 
Analogia leży ponadto na innej jeszcz.e płaszczyźnie; i u Wa
gnera i u Wyspiańskiego poprzez ciemny las historii wysiłek 
wyobraźni poetyckiej zmierza do sfery mitów, do krainy 
idei ponadhistorycznych. 
Wątek blasku i upadku „Bolesława śmiałego" ma w lite

raturze polskiej głębokie korzenie i w każdym niemal po
koleniu odnawia się, ukazując coraz nową stronę swej wie
loznaczności etycznej i estetycznej. W średniowieczu był 

przedmiotem uwagi kronikarzy i hagiografów. W XVI wieku 



przeszedł do domeny poezji lirycznej i dramatu łacińskiego. 

Pod nazwiskiem Ioannes Ioncre zachował się w rękopisie 

tekst dramatyczny „Boleslaus Secundus Furens'', wydany 
wraz ze starannym wstępem filologic1.nym, dopiero w 1972 r. 
Wiek XVI! również podejmował w teatrze szkolnym temat. 
dostarczający możliwości sensacyjnych efektów (wskrzesze
nie zmarłego, klątwa, zabójstvvo w szale dokonane). Z wieku 
XVIII posiadamy rodzaj libretta ks. Wacława Sierakowskie
go; obok zbrodni interesuje poetę pokuta k1·ólewska. Kla
sycystyczne tragedie Franciszka Wężyka i Antoniego Hoff
mana to kolejne ogniwo ewolucji tematycznej, przeciwsta
wiające uproszczeniom legendy stworzonej przez kronik~ 

Kadłuba nowoczesną, racjonalistyczną próbę komentarza. 
Bardzo niegdyś popularny „Mnich" Józefa Korzeniowskiego. 
wprowadza do fabuły dramatu elementy romantyczne -
tajemniczości, tragicznego osamotnienia; Bolesława ukazuje 
jako pokutnika na tle klasztoru w Osjaku. Ballada roman
tyczna (Mickiewicz, Odyniec), poemat epicki („Król-Duch'' 
Słowackiego), powieść („Boleszczyce" Kraszewskiego) świad
czą o trwałym zafascynowaniu wyobrnźni literackiej w. XIX 
konfliktem sprzed wieków. Dramaturgia podejmuje coraz 
nowe próby interpretacji tego epizodu polskiej historii śred
niowiecznej (utwory Adama Bełcikowskiego, Kazimierza 
Glińskiego i wielu innych). Krąg motywów związanych 

z wątkiem Bolesławskim trwa i po zamknięciu fazy Mło
dej Polski, w dalszych dziesięcioleciach wieku XX, by wska
zać na fragment „Czerwonych tarcz" Iwaszkiewicza, powieść: 
Karola Bunscha „Imiennik", dramaty Jerzego Hulewicza 
i Marii Dąbrowskiej. 

W tej panoramie literackiej dylogia dramatyczna Wyspial1-
skiego zachowuje miejsce nie tylko odrębne, ale i szczyto-



we. Łączą się w niej tęsknoty historiozoficzne z refleksją 

etyczną i z ukochaniem lokalnych tradycji krakowskich, 
monumentalności Wawelu i nastrojowości Skałki. Bolesław 
i Stanisław są niezwykłymi indywidualnościami, wyrastają
cymi ponad swój czas i ponad przestrzeń historii, która ich 
ogranicza. Dla Wyspiańskiego czyn - tzn. przetwarzanie 
świata poprzez walkę realizującą indywidualny model war
tości - był najwyższym obowiązkiem człowieka. Czyn ludz
ki, wielkość w sobie kryjący, jest jednak naznaczony z ko
nieczności stygmatem tragizmu nie tylko dlatego, że prze
mija, choć o tym śpiewają wiślane Rusałki: 
„Szczęście kołem bieg swój toczy: 
dziś u szczytów, jutro w dół; 
koło płynie z wód przeźroczy, 
w wodę ginie, w piach i muł''. 

Przemijanie jest procesem nieuchronnym, jest losem. Je
dnakże w ludzkiej aktywności historycznej inny aspekt po
siada znaczenie najgłębiej miażdżące wolę i świadomość. 

Czyn związany jest z grzechem, ze zbrodnią, z zadawaniem 
bólu, i sobie i drugim. W „Powrocie Odysa'', dramacie po
wiązanym ścisłymi więzami filozoficznymi ze snem poety, 
w którym „szły widma-ludzie, co miecze dźwigały", Syreny 
tak tłumaczą Odysowi sprzężenie moralistyczne konstrukcji 
i destrukcji: 
„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny 
Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy". 

Ta filozofia, znana i romantykom, by tu przypomnieć Sło
wackiego („Bo ty nie myśl, że z anioły - Tylko boża myśl 
nadchodzi; Czasem Bóg ją we krwi rodzi, - Czasem rzuca 
przez Mongoły! ... ") - otwiera wiele perspektyw na dotarcie 
do sedna intencji poetyckich „Bolesława śmiałego' i „Skał-



ki'. Nie może być jednak kluczem wszechotwierającym. Wy
spiański swą koncepcję tragiczną historii i psychologii ubie
ra w coraz to inne maski; nie jest więc sprawą obojętną, 
jaką wybrał epokę dziejową i jakim postaciom legendy na
dal reprezentatywność. Schodząc z nadrzędnego piętra in
terpr~tacji do konkretów czasu i przestrzeni, trzeba tak 
streścić rozdział ról w obu dramatach. Bolesław walczy 
z dwoma przeciwnikami - w imię państwowej racji stanu 
ze Stanisławem, a w imię nowych treści życia, które zm'.1-
szają do przezwyciężenia form już osłabłych, z Rapsoc!em, 
broniącym piękna pogańskiej urody życia, skazanej na za
gładę przez chrześcijaństwo. Są zatem w tkance obu drama
tów trzy układy wartości, symbolizowane przez Rapsoda, 
Bolesława i Stanisława. Każdy z osobna jest niepełny; pierw
szy dąży do samozniszczenia, drugi i trzeci do hegemonii. 
Król zabija Rapsoda tak, jakby rozbił zwierciadło, by w nim 
nie widzfeć własnej twarzy. Do Biskupa przychodzi Smierć 
i cały akt trzeci „Skałki' wypełniony jest przedziwnym „tań
cem śmierci", niesamowitą „rozmową Mistrza ze Smiercią", 
jakimś zatem archetypowym kształtem nasi.ego mitu o śred
niowieczu. Z tego dialogu o rzeczach ostatecznych wzbija 
się w górę płomień sublimacji; Stanisław dopiero teraz poj
muje, ie walczyć mu wolno tylko o to, czego żywymi oczy
ma oglądać nie będzie. Gdy Stanisława śmierć wprowadziła 
w labirynt świadomości, Bolesław, skazany za wykonanie 
czynu-zbrodni, bardziej też związany ze zmysłową, cielesną 
warstwą życia, przejść musi przez długą torturę halucyna
cji ścigających go jak Erynie. Cały akt trzeci, w innej niż 
poprzednie konwencji czasowo-przestrzennej utrzymany, roz
grywający się w sennej syntezie wieków, to jedno wielkie 
doświadczenie psychiczne, zakończone upiornym krzykiem 



buntu, a nie harmonii. Z trzech protagonistów dramatu Bo
lesław jeden nie doznaje wyzwolenia, bliski w tym osamot
nieniu Konradowi na pustej scenie teatru krakowskiego po 
rozegraniu dramatu Polski współczesnej. 
„Bolesław śmiały" jest dramatem, który zależnie od kąta 

spojrzenia, ukazuje wciąż nowe treści. Można by zatem od
rzucić całą wyżej naszkicowaną nadbudowę refleksyjną, do 
pewnego stopnia odciąć się od niej i próbować odczytać 

dramat jako wyprawę w głąb realnej polskiej historii, jako 
wariant kroniki szekspirowskiej o czasach dawnych, kon
kretnych i krwawych. Wczytując się w autorskie „Argumen
tum do dramatu króla Bolesława i biskupa Stanisława" 

czyli w streszczający fabułę komentarz, a więc autointerpre
tację, możemy z niej wyłuskać następujące ważkie wypo
wiedzi poety: 1) „Z historii nie wiadomo właściwie nic", 
2) „Ani zdrajcy biskupa uniewinniać będziemy, ani króla 
okrutnika bronić". To cytat z „Kroniki polskiej" Galla-Ano
nima; odpowiada on intencji poety, który żadnej ze stron 
walczących pełnej racji nie przyznaje, widząc w kłębowisku 
zdarzeń możliwość walk i o władzę młodszego brata ze sta~
szym, przywoływania na pomoc obcych, całego więc splotu 
intryg politycznych typowych dla epoki. Pisze dalej Wy
spiański: „Legenda o Piotrowinie (rycerzu Piotrze) nie da 
się utrzymać, krytyki żadnej nie wytrzymuje. Rzecz cała jest 
wymysłem i bajką. Ale cóż w niej jest prawdą? Obraz bez 
słów, bez tekstu. Biskup, obok którego idzie trup, człowiek 
dawno umarły („śmierć"). To jest element komentarza 
szczególnie ważny. Wyspiański układa tworzywo według je
go wewnętrznej prawdy, ale równocześnie myśli obrazami. 
Toteż w „Bolesławie śmiałym" tylko częściowym wyjaśnie
niem jest zastosowanie do tekstu analizy filozoficznej lub 
historycznej. Reszta jest obrazem. 
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STEFANIA MARKIEWICZ 

Prace malarskie 
WŁADYSŁAW GRABOWSKI 

Prace modelatorskie 
EDWARD SOLECKI 

Prace stolarskie 
ZYGMUNT OSIKA 

Tapicer 
WACŁAW MA.J 

Opracowanie graficzne programu 
BARBARA BUJAS-SZOZDA 
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