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STANISŁAW 

WYSPIAŃSKI 

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, 
wielką izbę białą wysklepioną, 
żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem; 
tam, chłopiec mały, chodziłem , co czułem, 
to później w kształty mej sztuki zakułem. 
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem 
obejmowałem zarys gliną ulepiony 
wyrastający przede mną w olbrzymy: 
w drzewie lipowym rzezane posągi. 



Ktokolwiek żyjesz w polskiej ziemi: 
i smucisz się, i czoło kryjesz, 
z rękoma w :krzyż załamanymi 
biadasz - przybywaj tu - odżyjesz! 

W przestrzeń rzucimy wielkie słowa, 
tragiczną je ubierzem maską . 

Ktokolwiek wiesz, co znaczy polska mowa, 
przybywaj tu - odżyjesz Słowa łaską. 

Wy zwolin doczekacie się dnia. 
Przybywamy tu z zapowiedzią. -
Tragiczną będzie nasza gra, 
wyrzutem będzie i spowiedzią. 

Uderzmy górne, wysokie tony , 
jak z wieżyc bijące dzwony. 
Przybywamy tu z zapowiedzią. 
Tragiczną będzie nasza gra: 
skarżeniem, chłostą i spowiedzią. 
Wyzwolin ten doczek'l się dnia , 
k to własną wolą wyzwolony!! 

(z WYZWOLENIA) 

Sam już na wielkiej pustej scenie. 
Na proch się moja myśl skruszyła. 
Wstyd mię i rozpacz precz stąd żenie. -
Na Świętym Krzyżu północ biła. 

Kędyż się zwrócę? Wszędy nicość, 
wszędy pustkowie, pustość, głusza . 

Tęskni samotna moja dusza 
I nad mą dolą płacze litość. 

Z czym pójdę do dom, smutny, biedny? 
Na proch się moja myśl skruszyła: 
niewo·lnik wielkiej myśli jednej, 
w niej moja niemoc, moja siła. 

Czy jesteś, Polsko - tylko ze mną? 
Sztuka mię czarów siecią wiąże: 
w Świątynię wszedłem wielką, ciemną, 
dążyłem - nie wiem, dokąd dążę. 

(z WYZWOLENIA) 
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Pogasły światła, co świeciły, 
rzucone w płócien wielkie łuki, 
łachmany, co świątynią były. 
Jak wyjdę z kręgu czarów Sztuki? 

Sam jestem w wielkiej scenie pustej, 
głucho odbija podłóg echo. 
O, lęku - tyżeś mi pociechą. .. 
Noc rozwiesiła czarne chusty. 

Jak strasmo! Tam, w tych ścian oddali 
zda się, że nocy przestrzeń ciemna. -
Sam jestem; - wstyd me czoło pali: 
jedyna siła noc tajemna. 

Przekleństwo łzom! Krew pali sikroń -
Przekleństwo łzom! - Krwi!! 

STANISŁAW 

BRZOZOWSKI 

( ... ) Miara naszej świadomości jest miarą 

przewagi w nas rodowego, gatunkowego życia 
nad jednostką. Jest władzą śmierci naszej nad 
nami. Wyspiański żył w jej dumnym króle
stwie. Żył myślą o władzy, jaką zdobyć musi 
człowiek nad życiem, by uczynić je godnym 
myśli, wytrzymującym jej miarę, w jedno sto
pić szczęście z dostojeństwem. Dzieła jego, od
dychające dumną miłością człowieka, są nie
ustanną walką, upiorem, pokusą szczęścia. Za
ziera ono do dumnej mogiły tysiącem powabów, 
budzi żal po życiu oddanym w ofiarę, prawdzi
wie helleński gniew za utraconą rozkoszą byto
wania. 
Słowa Wyspiańskiego mają w sobie wtedy 

jak gdyby zapach krwi, jak gdyby jej cierpkie, 
dopominające się o pomstę, iż tętniła na próżno, 
tchnienie pomiędzy dumnym szczytem, na któ
rym wyryć by można słowa stwoTzone przez 

drugiego wielkiego poetę Polski, Micińskiego: 
„Chciałem się Bogu spowiadać - nie będę", aż 
do Ladkoonowych czeluści rozpaczy wije się 
mieniącą się wstęgą niby potok górski poezja 
Wyspiańskiego. 

Z nagiego wierzchołka prowadzi nas na bło
nie zarosłe modrym, wdzięcznym jak uśmiech 
dziecięcy kwieciem; na jedną chwilę przystaje 
duch poety, oddycha szczęściem :istot nie zna
j ą·cych winy i idzie w swe nagie pustkowie 
wznosić gmach swój, cyklopiczny gmach dumy 
narodu. Raz po raz biją błyskawice, w salach 
zamczyska zamajaczy kształt, słońce zachodząc 
i wschodząc złoci je, oblewa krwią; w świetle 
księżycowych nocy zamek stoi, słucha i ma
rzy. Z topieli wiślanych wychylają się bohate
rowie, rusałki, zwidziska, od mogił przylatują 
rycerze, szepcą o czymś stuletnie drzewa, cie
pły wiatr idzie od zoranych pól, noc, która 
sprawy ukryte widzi, zasiada tu, gwiazdy świe
cą: tu zamieszka naród. 

(fragm. eseju „Budowniczy dumy narodu" 
STUDIA O WYSPIANSKIM - 1908 r.) 



LEON 
SCHILJ,ER 

( ... ) Wczytując się po aktorsk u i reżysersku 
w pierwsze utwory Wyspiańskiego, w idzimy, że 
pod skromną postacią tzw. jednoaktówek kry ł 
się już zaród nowej formy teatru polskiego, 
kryły ,się nowe prawa kompozycji scenicznej , 
trudne do zdefiniowania, bo obok dążenia do 
jak największej monumentalności i dekoraty
wizmu, obok momentów nastrojowych w gu
ście symbolicznym i patetycznych na miarę t r a
gedii klasycznej, istnieją tu kontrasty, nadzwy
czaj dla ucha dzisiejszego przyjemne, jak nagłe 
przejścia do realizmu:. jak dialog Anny _z ~ło~ 
dym oficerem, w którym jest mowa o sm1erc1 
n arzeczonego Marii, dialog zupełnie realistycz
ny i prozą napisany, lub pół niema, pół szep-

tana scena fbiorowej rozmowy drugoplanowych 
osób dramtu, przed początkiem tekstu właści
wego. W tych pierwocinach wielkiego teatro
t wórcy naszego jest cały niemal program póź
niejszy „reformy teatru", wspanialej za granicą 
niż u nas dokonanej, lecz w Polsce przez Wy
spiańskiego przeczutej i rozpoczętej. Jest tu 
bowiem już postulat muzyczności i malarskości 
widowiska, jest jego rytmizacja i polifonizacja 
wedle zasad muzyki, dekoracja skrótowa, celo
wo skonstruowana, do ducha utworu dostrojo
na, a przy całej skali odcieniów psychologicz
nych pewnego rodzaju posągowość figur. Sło

w em wszystko, o co reforma teatru, zapłodnio
na przez symbolistów w literaturze, a Gordona 
Craiga w teorii i w praktyce teatru, walczyła 
z naturalistami, z propagowanym przez nich 
bezkształtem, bezbanvnością i „dyskrecją", któ
re to hasła prostaczkowie teatralni odpowiednio 
uprościli i przekręcili. Teatr nie wiedział, jaki 
skarb posiadł. Tak zwana „tradycja krakowska'', 
t?adycja przypadku i bezmyślności przekazała 
nam dramaty Wyspiańskiego nie przemyślane 
do końca, nie doinscenizowane i nie dograne. 

W tej formie później sprowadzono je do War
szawy. 

W roku 1900 wydaje Wyspiański „Klątwę" 
i „Protesilasa i Laodarnię". Nikt o ich wysta
wieniu nie myśli. Zresztą o realizacji „Klątwy" 
na scenie krakowiSkiej nie mogło być mowy ze 
względu na jej fabułę, kompromitującą, jak 
mówiono, życie intymne kleru katolickiego. W 
Krakowie straszył podówczas ponurej pamięci 
c.k. kardynał Puzyna. Władca Wawelu nie był
by się oczywiście nigdy na rozpowszechnianie 
herezji zawartych w „Klątwie" zgodził. Toteż 

teatr, o ile wiem, nie próbował nawet starać się 
o aprobatę. ( .. . ) 

( .. . ) Nie mógł się także kwapić teatr krakow
ski do uteatralizowania rzeczy w jego mniema
niu tak niescenicznej, jak „Protesilas i Laoda
mia". Jednoaktówka wieki całe trwająca: mo
nodram raczej niż dramat, bo właściwie tylko 
jedna realna osoba tu działa, reszta to wizje, 
jakieś niby chińskie cienie na prześwietlonej 
1kotarze; więcej pantomimy niż tekstu, i znów 
chór, znowu dygresje muzyczne... Gdyby nie 
przyjazd Modrzejewskiej, która chciała grać 



popisową rolę Laodam:ii, nie bylibyśmy nigdy 
tego dramatu oglądali na scenie. A było to już 
po „Weselu", po triumfach kasowych teatru i 
po zwycięstwie Wyspiańskiego nad kołtunerią 
Aten podwawelskich, kiedy wystawienie takie
go . dziwactwa nie było już prawie ryzykiem. 
Wyspiański sam zajął się stroną malarską wi
dowiska. Widać w nim było jego rękę, szcze
gólnie w uporządkowaniu dekoracji i kompo
zycji niektórych kostiumów. Ale i tu nad wszy
stkim górował demon przypadku, bóstwo opie
kuńcze teatrów naszych. Widowisko w zniko
mej części nie od.dało czarownych możliwości 
inscenizacyjnych, jakie podszeptywała partytu
ra dramatu. Mówię partytura, nie tekst, ponie·
waż Wyspiański, niezależnie od Meiningeńczy
ków, o których bodaj, że nic nie wiedział, na 
dziesiątek lat przed Craigiem, Reinhardem, 
Appią, Fuchsem i innymi praktykami i teore
ty:kami reformizmu teatralnego, opatrzył sce
nariusz swego dramatu najdokładniejszymi in
formacjami dekoracyjnymi i kostiumowymi, 
obmyślił ruch figur i światło dla każdej sceny, 
kładąc poniekąd większy nacisk na stronę op-

tyczną widowiska niż na słuchową, co było 
punktem wyjścia całej reformy teatru. 

Przypadek, jak nadmieniłem, spowodował 

wystawienie „Protesilasa". Gdy istniał tylko w 
edycji książkowej, do najtęższych głów teatral
nych nie zdołał przemówić. Nie inaczej miała 

się rzecz z „Legionem", wydanym w r. 1900. 
Ta alfa i omega polskiej dramatyk·i monumen
talnej , jakby na zamówienie Mickiewicza, pier
wszego twórcy teorii dramatu monumentalne
go, napisana, długo uchodziła za dzieło nie sce
niczne. W końcu teatr, kasową pokusą zwiedzio
ny, zdecydował się ją do własnej małości przy
kroić i - zniszczyć. ( ... ) 

( ... ) Wyspiański był „arfystą teatru". Cóż fo 
znaczy? To znaczy, że nie był jedynie literatem, 
piszącym w formie dialogowej utwory, które 
nazywamy dramatami; to znaczy, że nie był de
koratorem obmyślającym scenerię plastyczną 

dla cudzych dzieł; to znaczy, że nie był insce
rnizatorem czy reżyserem, ucieleśniającym po
mysły dramaturga w kształtach przez siebie 
skomponowanych, często przeistaczających lub 
niszczących twór poety; to znaczy, że nie był 

dyrektorem czy kierownikiem teatru, nadają
cym mu jego fizjonomię artystyczną i społecz
ną, zazwyczaj ani artystyczną, ani społeczną. 

T,o znaczy, że był poetą - dramatykiem, ma
larzem, rzeźbiarzem i konstruktorem, reżyse
rem i inscenizatorem, kie11ownikiem artystycz
nym teatru i jego ideologiem - w jednej oso
bie, że zgłębił całą umiejętność teatru i posiadł 
wszystkie jego rzemiosła, że żył dla teatru z 
myślą o teatrze, że wszystko, czego się tknął, 

na czym jego oko spoczęło, stawało się teatrem, 
że teatr był dlań jedynym teatrem wyżycia się, 
na jego deskach rozwiązywał najbardziej oso
biste sprawy, a sp r a wy te by ł y z a
w s z e sp r a w a m i n a r o d u. Przewyższał 

postulat Craiga. „Magnus parens" r eformy tea
tru tylko w celu przeciwstawienia się teatrowi 
zaprzepaszczonemu przez literaturę, zdemorali
zowanemu przez rozpasane aktorstwo, chcącemu 
się ratować za pomocą niby - malarskich wy
staw, stworzył koncepcję „czystego teatru'', 
teatru autonomicznego, teatru własną estetykę 
i własne rzemiosło posiadającego, w którym li
teratura nie ma większych uprawnień od akto-

ra, a aktor jest takim samym elementem sztuki 
teatralnej jak dekoracja, którego jedynym twór
cą i panem jest „artysta teatru", wtajemniczo
ny w całą wiedzę teatru, władający wszystkimi 
jego rzemiosłami. Historia teatru słabe nam 
tylko daje przykłady istnienia takich wyjątko
wych ludzi. Może wszechumiejętność sceniczną 
posiadali twórcy teatru greckiego, chrześcijań
skich widowisk religijnych średniowiecza. Szek
spir, Molier i Wagner, wreszcie i nasz Bogu
sławski, człowiek wszechstronnej wiedzy w za
kresie teatru - nie byli „artystami teatru", 
w rozumieniu craigowskim i w tym najwyż
szym stopniu, w jakim był Wyspiański. ( ... ) 

(fragm. „Teatr ogromny" 
- SCENA POLSKA 1937). 



Teatr mój widzę ogromny. 

Wielkie powietrzne przestrzenie, 

ludzie je pełnią i cienie, 

ja jestem grze ich przytomny. 

Grają - tragedię mąk duszy, 

w tragicznym teatru skłonie 
I 

żar święty w trójnogu płonie 

i flet zawodzi pastuszy 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

Ja słucham, słucham i patrzę , 

poznaję - znane mi twarze -

ich nie ma - myślę i marzę, 

widzę ich w duszy teatrze. • 
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(HELENA MODRZEJEWSKA 

W ROLI LADY MACBET) 

Widziałem ją - za kulis stojący osłoną, 
tuż - jak ze stopni górnych szla - Makbeta 

żoną. 

W białej szacie, w zawoju białym, w lokach. 
Zstępuje. - Cisza wielka. - Coś się stanie. -
Już skrzypot tylko schodów tych, co po nich 

Na piedestale rusztowań, u szczytu: 
kamienny posąg wyrzutów sumienia 

stąpa. 

i w dłoni wzniesionego wysoko ramienia 
kaganiec światła dzierży. - Blask migoce; 
w mroku, w ciemności tej, we sztuki gnieździe 
olbrzymie czarne cieniów rzuca noce 
za rękę jej i za postacią. - Brew wzniesiona. 
Oczy rozwarte dwu świec płomieniami 
widzą wszystko - co skryte przeszłości nocami. 
Widzą wszystko i słyszą wszystko: jak się stało. 
Ilu Szatanów podszept temu dalo. 

W lokach, w zawoju białym, śpiąca, 
przebudzona; 

ktoś jest? - W zakrzepłym ruchu jasna stoi. 
Ktoś jest? - W straszliwym bólu twarz 

stężona. 

Ktoś jest! - Wzrok sięga piekielnych podwoi. 
Naraz stąpiła. - Łzy 'PO jasnej twarzy. 
Zatrzymała się - stoi - myśl na czole waży. 
Boli ta myśl. - O! ściga tę myśl urodzoną: 
Widzi tych ludzi dwóch - co śpią na straży. 
Trza ich umazać krwią - by ich sądzono 
winnymi! - Tam! Dościgną wzrok: Łoże 

Dunka na! 
Al - Widzi! - N a przód znów krokiem 

zstąpiła. 

Tam pójdzie - tam ją gna przymusu siła 
pamięci - myśl jej tam, nieubłagana: 
nie zapomnij krwią splamić rąk 
sług i oręża.„! 

Wstrzymany dech: - Odkryta zamku 
tajemnica. 

Przystanęła. - Z ócz bruzdą spywa lza, 
łza węża. 

l 
ł 

\ 
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Łka, cicho łka - niedolę duszy swej widząca, 
po tych schodach - na piekło powtórne idąca, 
Ledy Makbet. - Widziałem: w oczach tysiąc 

mieczy! 
Nie zapomnieć. - Kto oczy od ócz tych 

uleczy?! 

(Stanisław Wyspiański -
fragm. ze studium o „Hamlecie") 

HANNA 
FILIPKOWSKA 

(„.) Libretto WyspiańSkiego jest połączeniem 
formy antycznej tragedii z techniką dramatu 
symbolistycznego i kompozycją fabularną bal
lady. Część pierwsza dramatu ma charakter 
statyczny i przede wszystkim prezentuje świat 
wewnętrznych przeżyć LAODAMII. Jej uczucia 
przedstawione w długich, lirycznych monolo
gach zostają ponadto scharakteryzowane za po
mocą alegorycznych postaci. Sen, Nuda i Zmo
ra, emanacje bohaterki - podobnie jak barw
ne, nieme obrazy jej snów rzutowane na płót
no - w swych zmaterializowanych, kon'kret
nych kształtach stają się czymś zewnętrznym w 
stosunku do Laodamii, ona zaś z kolei podlega 
ich działaniu. Jest to bowiem jedyny świat, 

jaki ją otacza, i kontakt z nim bohaterki jest 
o wiele silniejszy niż np. ograniczony jedynie 
do wydawania ro~kazów kontakt z Chórem 



dziewcząt reprezentującym świat rzeczywisty . 
J ak w dram acie symbolistycznym świat realny 
z jego społeczno-obyczajowymi czy historycz
nymi wyznaczn ikami zupełni e przestaj e istni eć. 

(. „) Obok zjawisk rzeczywistością Laodamii 
staje się przeszłość, która przeżywana wciąż na 
nowo, pojawia się nieustannie w swej teraź

niejszości. Tak jest w scenie z Aojdesem. Cy
towane pr zez niego słowa P rotesilasa prowoku
ją bohaterkę do przypominania słów wypow ie
dzianych niegdyś d o męża, dzięki czem u opo
wieść zostaj e przekształcona w akt ualn ie toczą
cą si ę sprawę . Tak jest też w widzen iu sennym 
ukazującym P r otesilasa w chwili zgonu. Boha
terka żyje więc w świecie wielowymiarowym , 
łączącym przeszłość z teraźniejszością , sen, rze
czywistość i marzenie, ale w świecie nierucho
m ym, w kt6rym aż do momentu obrzędowych 
czarów nic si ę nie zm ienia, a j edynie pozory 
akcj i stwarza kolejne pojawianie się i znikanie 
fantastycznych postaci. 

(fragm . „Wśród bogów i bohat erów", 
r ozdz. PROTESILAS I LAODAMIA; 
PIW - 1973 r. ). 

Ja nie jestem, jak tylko fantazją, 
ja nie jestem, jak tylko poezją, 
ja nie jestem, jak tylko duszą ... 
Ale za mną przyjdzie moc, 
poczęta z moich słów, 

moc, co pokruszy pęta, 
(z DANIELA) ro pafistwo w skrzesi znów! 

Ja nie jestem, jak synem 
wyobraźni męczonej. 
Zginę - rozwieję się 
we mgle waszych snów; 
lecz w braci mojej 
ja się odrodzę czynem -
wieki żyć będę znów . 



ODREżySERA 

(.„) „Około świąt Bożego Nwodzenia przy
szedł do mnie pan Kamińs~i i oświad
czył, że chce grać Hamleta i że chce po
rozmawiać o Hamlecie ... " 

Efektem owej rozmowy z Kamińskim jest 
napisanie przez poetę, w ciągu niespełna dwóch 
tygodni „Studium o Hamlecie". W ciągu nie
spełna dwóch - bo już w zapiskach z dnia 4 
lutego czytamy: ... „oddaję korektę Hamleta ca
łą ... " 

W tej niewielkiej objętościowo rozprawce 
Wyspiański przeprowadza dogłębną i wnikliwą 
analizę dramatu Szekspira, poddaje szereg 
znakomitych - czysto reżyserskich - rozwią

zań, najeża jej treść niejednokrotnie rewela
cyjnymi (a do dziś w pełni nie docenionymi) 
pomysłami. A co chyba najistotniejsze - Ham
let Wyspiańskiego - ów „biedny chłopiec z 
książką w ręku" - to Hamlet polski. Nie cho
dzi już tutaj nawet o to, że akcję „Hamleta" 
proponuje Wyspiański umieścić na Wawelu ... 

( ... ) „Widzicie go: jak idzie z książką w ręku 
w tej górnej 

galerii królewskiego pałacu Jagiellonów. 
Widzicie go: jak około północy przychodzi 

ku strażnikom, 
gdzie czeka go przyjaciel Horacy 

na tarasach Wawelu 
około Lubranki, w bliskości części 

Kazimierzowskiego zamku, 
i tam duch występuje ... " 

Pomysł to znakomity - „Hamlet" Szekspi
ra wystawiony na Wawelu - Elsynorze ... 
- Pomysł dodajmy, bardziej chyba filmowy 
niż teatralny, wyprzedzający tym samym o 
dziesiątki lat realizację filmową Oliviera i póź
niejszą Kozincewa z niezapomnianym Smouk
tonowskim. Ale chyba rzecz nie tylko w tym, 
bowiem u źródeł owego pomysłu leży w rów
nym stopniu Wyspiańskiego „teren rzeczywi
sty" jak i fakt, że rozmyślając o tragedii króle
wicza duńskiego, poeta pozostaje cały czas auto
rem „Wyzwolenia". 

( ... ) „W Polsce zagadką Hamleta jest to: co 
jest w Bolsce do myślenia( ... ). Graj Ham
leta, gdziekolwiek zechcesz w Polsce. 
Wszędzie te słowa : krzywda, fałsz, kra
dzież, szelmostwo, będą szelmostwo, fałsz, 

kradzież oznaczać ! i wołać zemsty!.. ." 
Na kartach „Studium o Hamlecie" , w „Wy

zwoleniu" i w „Weselu" dokonuje się osobliwy 
rachunek sumienia narodowego. Państwo pol
skie nie istnieje - teatr jest jedynym mie jscem 
gdzie rachunek ten może być dokonany, sztuka 
staje się jedynym i najwyższym autory tetem 
moralnym. 

• • 
( ... ) „Szekspir kiepsko napisane sztuki, sztu

ki, których legendy były wspaniałe, po
prawiał i pisał i kształtował wreszcie tak, 
jak już miały pozostać. Nie było ( ... ) nig
dy tego wypadku, żeby Szekspir miał na
pisać jakiś dramat, którego nie znał z le
gendy, lub nawet, i to najczęściej , wprost 
ze sceny, a więc dramat, którego leĘendę 
sam dopiero miałby wymyśleć ... " 

Powyższa uwaga Wyspiańskiego o Szekspi
rze jest zadziwiająco zgodna z jego twórczością 
dramatyczną. Wszystkie jego dramaty są bo
wiem „poprawianiem" i „kształtowaniem" 

autentycznych zdarzeń, legend, mitów, wątków 
historycznych. Czasem powodem napisania dra-:
matu stawała się przypadkowo przeczytana w 
gazecie notatka o zabójstwie na wsi huculskiej 
- geneza powstania galicyjskiej tragedii „Sę
dziowie". Czasem były to wypadki mu współ
czesne, które oglądał na własne oczy, a zanoto
wał z dokładnością nieledwie reporterską; jak 
miało to miejsce w przypadku „Wesela". Li
bretto operowe „Daniel" oparł Wyspiański na 
Biblii, pomysł „Akropolis" na wątkach Stare
go Testamentu i na Homerze, „Legion" na wia
domościach czerpanych z listów Krasińskiego 

oraz na r elacjach Srnolikowskiego i Kajsiewi
cza. „Noc listopadowa", „Lelewel" czy „War
szawianka" - operując autentycznymi posta
ciami i zdairzeniami, odwołują się do powstania 
listopadowego, zamierzona „Kronika Drama
tyczna" miała być udramatyzowaniem kroniki 
Długosza. Nawet o utworze ·tak bardzo meta-



forycznym jak „Wyzwolenie" pisał Grzymała 

Siedlecki: 
( ... ) „Przemysław Mączewski czytał był bru

lion aktu II „Wyzwolenia" i stwierdził, 

że w t ej prywatnej redakcji utworu za 
miast Masek w nagłówkach dialogu wid
niały bądż imiona, bądź nazwiska osób 
ze świata literacko-artystycznego. Były 
to niejako notatki jakichś rozmów, może 

chwytanych na gorąco ... " 
Wyspiański nie tworzył fikcji, lecz „popra

wiał i kształtował' legendy, zdarzenia auten
tyczne. Główny wysiłek twórczy szedł więc w 
kierunku nowej wizji, nowego uzasadnienia. 

• • 
Sztuka grecka, w szczególności grecka trage

dia była ideałem Wyspiańskiego... „wszystkie 
inne jest słabe, bezwarunkowo słabe, w świetle 
dzikiem tej tragedii jedynej ... " - pisze o „Kró
lu Edy'Pie" Sofoklesa. Antyk grecki był jego 
pasją. W „Nocy listopadowej", traktującej o 
zrywie powstańczym narodu w roku 1830, Ła-

zienki warszawskie zaludnia światem bogów 
greckich bezpośrednio ingerujących w losy po
wstania. Równo<:ześnie jednak dramaty antycz
ne Wyspiańskiego są bardzo polskie: w uwa
gach do „Akropolis" pisze: 

( ... ) „Noc w mieście głęboka; Skamander po
łyka, wiślaną świecąc si~ falą". 

Troja zatem, to Polska współczesna Wyspiań

skiemu. Akcja dramatu rozgrywa się w Troi -
na Wawelu, gdzie panuje król Priam, słuchają
cy w nocy z murów swego grodu jak: 

( .. . ) „Biją zegary z różnych epok na dalekich 
kościołach Krakowa ... " 

W „Achilleis" tak opisu je Wyspiański konia 
trojańskiego : 

( ... ) „tak zaś jest, że jeździec dźwiga sam na 
szelkach ó .v tułów trojański na którym 
niby harcuje ... " - Przypomnijmy dalej, 
że jadący na drewnianym koniku jeź

dziec: ( ... ) skłania się w ceremonialne 
ukłony, to znów trójzębem tłum przega
nia ... " 

To Lajkonik - stary krakowski zwyczaj, się
gający czasów napadów tatarskich, dawnych 
walk oblężonego przez wrogów miasta. Ale nie 
tylko o takie szczegóły tuta j chodzi - koloryt 
polski podkTeślał już Kochanowski dając w 
„Odprawie posłów greckich" marszałkom białe 

laski. Polskość tkwi w dramatach Wyspiań kie
go organicznie, bo czymże w końcu jest wspom 
niany wyżej dramat „Achilleis" , jak nie ostrym 
spoj rzeniem na współczesne m u społeczeństwo 

polskie, czy racze · może mikrospołeczeństwo 

krakowskie, pełne d magogów w r odzaj u Ter
sytesa, samolubów jak Ajaks, zdziecinniałych 

sklerotyków jak Nestor, skłócone, rozdarte, za
wieszone jak owi Grecy w niepewności , mio
tane na przemian nadzieją i rozpaczą, kierov;ane 
przez głupców, intrygantów i pyszałków. Spo
łeczność grecka i trojańska, to Kraków ze swą 
Nową Reformą, „Czasem " wszechwładnym Tar
nowskim na Szlaku, kardynałem Puzyną , „rn
cyalistami", stańczykami i demokratami, deka

dentyzmem Przybyszev.rskiego, nędzą robotni
czych Grzegór zek czy Czarnej W si. 

Weźmy dla przykładu „P owrót Odysa", dra
mat na'Pisany w czasie rekordowo krótkim, bo 
od 28 do 31 grudnia 1904 roku. Dramat ten 
jest zgodny w zasadzie z wizj ą Homera, roz
budowany n awet o proroctwo Terezjasza, któ
re to Homer przytacza w XI księdze Odysei: 

( ... ) „Na koniec przez m orze 
P rzyjdzie śmierć , aby lekko, gdy cię 

starość zmoże, 

Zabrać ze sobą ... " 

Dlatego Odys pod koniec aktu III owładnięty 
myślą o samobójstwie biegnie nad m oTze. W fi
nale sztuki istotnie przez fa le idzie śmierć ku 
Odysowi, bohater widzi Hermesa na łodzi peł
nej umarłych. Odys rzuca się w fale. Dramat 
Odysa, to d ramat, klątwy ciążącej nad człowie
kiem , dramat jego przeznaczenia, z którego n ie 
ma ucieczki. Ale przecież można dramat Odysa 
c dczytać w kategor iach polskiego dramatu po
litycznego, tragedii siły i przemocy, gdzie zwy
cięski w domu Odys ulega przeznaczeniu ukry 
temu pod postacią k orsarzy tafijskich, z który
mi przecież przybył na Itakę, aby się mścić. 



P o 1 s k a I t a k a W y s p i a ń s k i e g o przy
nosi nie tyłko galerię wyszarzałych kontuszy 
i 'kurzących się szlacheckiich łbów - przynosi 
też ostrzeżenie przed próbami wzywania obcej 
interwencji, bo takie wezwanie skończyć się 

musi trngicznie. Czy poeta nie udrapował w an
tyczny kostium sarmackiej beztroski i rozpa
sania czasów saskich i czy nie skończył dramatu 
żałobnym akordem Targowicy? ... 

• • 
Zupełnie inny typ dramatu przedstawia „Pro

tesilas i Laodamia", dramat napisany w latach 
1898-1899. Pozornie jest on niesceniczny, wątła 
akcja polega na ukazaniu tęsknoty Laodamii za 
utraconym pod Troją mężem, tęsknoty, która 
popycha ją wreszcie do wywołania za pomocą 
praktyk magicznych ducha Protesilasa i wresz
cie do samobójczej śmierci. Całość jest właści
wie wielkim monodramem Laodamii, która w 
monologach wyraża swój ból po utracie męża. 
Wyspiański sam projektował dekoracje: umie
ścił cały dramat miłości i tęsknoty na pogra-

niczu dwóch światów - świata żywych (korr..„ 
nata Laodamii) i świata umarłych (gaj 
cyprysowy ze stellą grobową Protesila
sa). Owe dwa plany oddziela rozsuwana 
w miarę potrzeb akcji scenicznej za
słona. I na tej zasłonie Wyspiański w pewnym 
momencie proponuje: „ ... tu, na zasłonie, widać 
płynące korabie ... " - Wydaje się, że miał tu
taj na myśli projekcję filmową, wprowadzoną 
dla uatrakcyjnienia przedstawienia. Sam kiedyś 
przecież powiedział: - „ ... widz przychodzi do . 
teatru, by patrzeć ... " - Pierwszy film Lu
miere'a „Wyjście robotników z fabryki" ukazał 
się w roku 1895. Wyspiański być może wiedział 
o tym wynalazku - widzieć go nie mógł, bo 
był w tym czasie w Polsce. Być może też, że 

przy prymitywiźmie ówczesnej kinematografii 
proponował rozegranie scen wizyjnych w kon
wencji chińskiego teatru cieni, czy też w kon
wencji pantomimicznej. 

Tak czy inaczej - zasugerował inscenizato
rom „Protesilasa i Laodamii" wykorzystanie 
wszelkich możliwych środków, zmierzających 

do obalenia realistycznie pojętych granic cza-

su i przestrzeni. Te granice zacierają się prze
de wszystkim w świadomości samej Laodamii. 
Jest to przecież postać jak gdyby dwoista, ży
jąca w dwóch obszarach czasu: w teraźniejszo
ści - jako tragiczna wdowa, ale w wizjach 
przeszłości - jako kochanka i żona młodzień
czego Protesilasa. Może więc teatr ma prawo 
do wywołania jeszcze jednej wizji Laodamii? 
Wizji jej własnego obrazu z przeszłości? 

• * • 
Przystępujemy do realizacji „Protesilasa i 

Laodamii" bogatsi od Wyspiańskiego o ponad 
siedemdziesięcioletnie doświadczenie historycz
ne. Przystępujemy z pełnym poczuciem trudno
ści, jakie nas przy tej realizacji oczekują. Nie 
najmniejsza z nich - to „zestarzenie się", ale 
chyba jeszcze nie „obrośnięcie w patynę wieku" 
młodopolskiego tekstu. Trudnym problemem 
wydaje się także nieadekwatność proponowa
nych przez poetę konwencji w odniesieniu do 
współczesnych nam kanonów estetyki. 

No i wreszcie sprawa chyba najistotniejsza: 
wyjątkowo trudny materiał aktorski, z którym 
według świadectw współczesnych nie potrafiła 

w pełni sobie poradzić nawet sama Modrzejew
ska. Jeśli mimo to ryzykujemy tak trudne 
przedsięwzięcie, to dlatego, że nasza świado
mość historyczna prowokuje nas do projekcji 
dramatu p o 1 s k i c h L e o d a m i i na szero
kie tło Historii Narodu. I tym pełniej - być 

może - uda nam się przekazać poetycką opo
wieść o oczekiwaniu daremnym, o ranionej ty
lekroć wojennymi grotami Polskiej Miłości. 
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