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KAZIMIERZ WYKA 

Galicyjskie Tragedie Wyspiańskiego 
(Fragmenty) 

. 
Dwa tytuły świadczące, że nie tylko Wawel wznosił się 

przed Wyspiańskiim jako temat godzien jego pióra, to KLĄTWA 
(I wydanie: 1899) i SĘDZIOWIE (I wydanie 1907). Możemy powiedzieć 
o KLĄ TWI1E i SĘDZIACH, że są to - g a 1 i c y j s k ie t r a g e d i e 
Wyspiańskiego. Przymiotnik galicyjski dotyczy ich bardzo dokładnego 
i realnego osadzenia w terenie i środow.isku. Podtytuł sam poeta nadał 
tyrrr dziełom, wskazując dokładnie na swoją intencję twórczą. Na okład
ce ,Pierwszego wydania KLĄTWY, nad stylizowanym, potrójnie po
wtórzonym kwiatem zawilca, odczytujemy ów podtytuł w jeszcze da
wniejszym, greckim brzmieniu: trag o e d y a. Gdy po spełnionej 
zbrodni Natan wbiega na scenę, Wyspiański nakazywał jeszcze Samu
elowi i Joasowi ustawić się w trio, naśladując postacie ze słynnej rzetby 
starożytnej - „Grupa Laokoona". Dopisek lokalizujący w SĘDZIACH 
nie jest tak dokładny co w KLĄTWIE „rzecz dzieje się na wsi". Wieś, 
w której przydarzyła się kryminalna historia, opracowana dramaturgi
cznie przez Wyspiańskiego, umiemy dokładnie wskazać. Jabłonica koło 
Tatarowa na Huculszczyźnie, a więc - za Sanem połotona Galicja 
Wschodnia. Samuel, Natan, Jaos, karczmarska rodzina, to żydzi 
wschodniogalicyjscy; Jewdocha, Dziad i Urlopnik na pewno są ukra
ińskiego (czy jak dawniej mawiano rusińskiego, ruskiego) pochodzenia, 
a dopiero w osobach Nauczyciela, Sędziego i Aptekarza mamy prawo 
domyślać się dnteligentów polskiego pochodzenia. Srodowisko zatem, 
do którego nieraz sięgała XX-wieczna powieść polska, by wymienić 
tylko SóL ZIEMI Józefa Witlina, a z nowszych tytułów AUSTERIA 
Juliana Stryjkowskiego czy utwory Leopolda Buczkowskiego, Andrzeja 
Kuśniewicza. 

Ta geograficzna lokalizacja zostaje podkreślona nie tylko ze względu 
na konieczność wskazania różnic i szczegółów, które dzisiejszemu wi
dzowi teatralnemu, oglądającemu SĘDZIÓW i KLĄTWĘ, są albo obojęt
ne albo dalekie i niezrozumiałe. Także i z innego powodu wypada ją 
podkreślić. Otóż nie jest paradoksem, że tragedia nosząca tytuł 
K!LĄTWA nie mogła by się rozegrać za Sanem. Dlaczego? Panującym 
wśród ludności ukraińskiej (rusińsk•iej) w Galicji Wschodniej wyzna
niem był obrządek grecko-katolicki, którego księża - podobnie jak 
duchowieństwo prawosławne i protestanckie - mieli prawo małżeń
stwa i legalnego potomstwa. Cały dylemat: Młoda - Ksiądz, wraz ze 
stosem całopalnym i śmiercią samopójczą nie istnieje. Stara anegdota 
mówi, że różnica między plebanią uflicką a plebanią rzymsko-katolicką 
na tym polega, iż w tej pierwszej pieluchy się suszą otwarcie i przed 
gankiem plebanii, w tej drugiej - tajemnie i od tyłu. Scena między 

Matką a Młodą, Matką syna-plebana a jego kobietą i matką dzieci 
~tóra .w K~Ą T:WIE wywołuje bolesny skurcz serca u Młodej, w SĘDZIACH 
i na ich zi~m1 mogłaby być normalnym spotkaniem między teściową 
a prz.ys.złą. zoną , syna. Słowem - w obydwu galicyjskich tragediach 
Wyspianskiego meprzes.uwalny i niewymienny wzajemnie jest ich te
r.en. KLĄTWA m?gła się rozegrać tylko w Gręboszowie i dalekiej oko
hcy, byle tam mieszkała ludność polska wyznania rzymsko-katolickie
go, SĘDZIOWIE. nad Prutem, Seretem czy Zbruczem. 
Byłoby wszakze błędem tylko do galicyjskiego założen.ia sprowadzać 

sens obydwu prezentowanych dzieł 1Wyspiańskiego. Cóż bowiem pozo
~t~łoby wte~y z KLĄ.TWY? Ponu~a i raczej niesamowita historia księ
zeJ kochanki, obł.ędneJ ~orderczym własnych dzieci, która swoim obłęd
ny?1 postępowa.m.em. pociągnęła za próg samobójczej śmierci ojca swych 
~z~ec1. ~ prze.ciez me na tym KLĄTWA polega, nie w tym się mieści 
JeJ tragiczny i na pewno wyk?nany przez twórcę sens! Cóż dalej po
zostałoby z SĘDZIÓW? Rówme makabryczna fabuła o żydach-karcz
m~rzach, handlarzach ~ywym Ł?w.arem, z których jeden dlatego 11Jie 
u~1knął ka~y za zbrodmę popełmoną na dziewczynie-służącej, wciągnię
teJ przez mego w sytuację bez wyjścia, ponieważ najmłodszy z rodzi
ny „sypnął". i SJ?rowadził spraw.iedliwość. Także nie na tym SĘDZIO-
WIE polegaJą, _me w tym się mieści ich tragiczny wygląd! 

1 Na czym. zas naprawdę pale~~ ów tr~iczny .wygląd i sens, y;spólny 
obydwu dziełom, chyba naJlep1eJ dostrzezemy, Jeśli spojrzymy uważnie 
na zarodkowy, z rzeczywistości bieżącej zaczerpnięty pierwowzór fa
bularny, który. Wyspiański przepracował z nieomylnym poczuciem i in
stynk~em tragn~u: -r:ragizm,, pierw.iastek tragiczny, polega zawsze nia 
tyr:i, ze yt sumiemu i duszy danego bohatera, czy też w świadomości 
zb.1oroweJ całego środowiska, zdarzają się i tylko przez śmierć lub 
ofia~ę z:iogą być rozładowa?e o.kreślone wartości, określone przeświad
czema i .sądy moralne. Pierwiastek tragiczny jest przeciwieństwem 
~"?pro!lllsu, P.ółśrodk~, byle jakdego i dooaźnego załatw.ienlia !i.st
meJąceg? konfliktu. Wie o tym doskonale Młoda, kiedy ulega słowom 
D~wonruka, wie albowiem w jej usta włożył słowa trai;ik Wyspiań
skd: 

Jeśli się spelnić ma ofiara, 
jeśli Bóg śle te kary, 
gdy stosu żąda dawna Wiara, 
'!- wy m:iie zwiecie klęsk przyczyną, 
zem śmiertelnego grzechu winą 
skalana, 
to może - ze mnie - trza - ofiary? 

Wie o tym również Samuel w SĘDZIACH. Wydany sprawiedliwości 
P~zez własn~go syna Joasa, który zginął trafiony uczynioną przez sie
bie rewelacJą na. temat ojca i tym, że dzięki temu postępkowi doko
i:ana została wyzsza, tragiczna sprawiedliwość. Takie rozumienie wło
zył w usta pospoliitego karczmarza znów wielki tragik: 

Sędziowie! mojej duszy dzie!o, 
z tyc~ moich myśli się poczę!o, 
przeciwko mn!e powstaje! 
P_rorok się wskrzesnąl w dziecka duszy, 
niepowstrzymaną d!onią kTUSZI/ 
Nieprawość. - Sąd wydaje. 



By ,odpowiedzieć na pytanie, co w KLĄTWIE i SĘDZIACH jest 
wspólne i co z nich czyni całość tragiczną, należy każdemu z tych 
utworów przyglądnąć się oddzielnie ale pod wspólnym kątem patrze
nia. Ten wspólny kąt patrzenia osiągniemy zwracając na to uwagę, 
jaka jest sytuacja wyjściowa w KLĄTWIE - a jaka jest sytuacja 
końcowa tego dziieł.a. Oraz podobruie dla SĘDZIÓW: sytuacja wyjściowa, 
sytuacja końcowa . Sytuacja wyjściowa w KLĄTWIE jest inna i pro
sta: związek erotyczny Księdza z Młodą trwa już sporo lat, skoro jego 
owocem jest piięcioletni chłopczyk i trzyletnia dziewczynka. WJe o nim 
dobrze cała gromada, co bowiem można ukryć na zapadłej wsi? -
tyle, że obydwie strony udają, że nie rozeznają gorszącej sytuacji. 
I gdyby ruie sprawa posuchy, 'araz poruszonych przez ten niezwykły fakt 
przesądów i mocy zbiorowej podświadomości moralnej, kto wie, jak 
długo by jeszcze trwały. Nie czuje się winnym Ksiądz; nie czuje się 
winną Młoda; gromada przymyka oczy, co najwyżej plotkują po kątach 
i za plecami. Ale Ksiądz to twarda sztuka i niełatwo go nastraszyć 
babskim ozorem. Nikt, jednym słowem, nie czuje się być odpowiedzial
nym za to, co się we wsi dzieje i co - doniesione do niedalekiego 
konsystorza w Tarnowie - mogłoby uczynić z fabuły KLĄTWY sen
sację obyczajowo-melodramatyczną w typie Gabrieli Zapolskiej, w du
chu bardzo trzeźwego ostrzeżenia : oto - do czego prowadzi celibat 
księży rzymsko-katolickich. Tymczasem Wyspiańskiemu ani w głowie 
tego rodzaju pomysły i rozwiązania. Jego erotyka (specjalnie widoczna 
w rozmowie Matki z Księdzem) posiada inny kaliber i inną nośność 
ludzką. Tragedia w KLĄTWIE rozpoczyna się' od moment'..!, kiedy ko
lejno wszyscy poczują się odpowiedzialni za istniejącą sytuację. 

Najpierw poczuje się odpowiedzialną gromada wiejska, urażona 
podwójnie: zarówno w swoje nabyte pi;:zekonania (ksiądz nie powinien 
grzeszyć cieleśnie), jak w jeszcze dawniejsze przesądy i przeświadcze
nia (posucha to „kara boża" za grzechy księdza) i równie prymitywnie 
domagająca się ekspiacji. Poczuje się wciągnięta do tej odpowiedzial
ności Młoda, poczuje się odpowiedzialnym wreszcie i runie pod tym 
brzemieniem - Ksiądz. Nie jest więc KLĄ 11W A dramatem o zaplą
tanych w ruieszczęśCli.u Księdzu li Młodej, lecz t r age d i ą o d po w li e
d zi a 1 n o ś c i z a p o p e ł n i o n y c z y n i dopiero taki wymiar 
konfliktu Wyspiańskiego-tragi ka obchodzi. To właśnie oznaczają, a nie 
występek przeciwko celibatowi końcowe i patetyczne słowa Młodej: 

O Ludzie! księgi są spisane, 
w nie prawa Boże wyryte, 
a jest w tych kartach wykiinane 
występku zlo pożyte„. - - !!!! 

Nie inaczej przedstawia się sprawa odpowjed:zlilalności morialnej w 
SĘDZIACH. Ciągnie się ona tutaj długim łańcuchem, rozpoczynając 
od hfatorii Dzillada, który przez Samuela został ongiś wyzuty z mientla 
i przychodzi upomnieć się o swoje prawo. Ten Dziad powiada swojemu 
krzywdzicielowi „Ty „. poznasz, co znaczy nieszczęście - bo nieszczę
ście to ja". Prymitywnym ale niesłychanie ostrym poczuciem odpowie
dzialnośc i za swoje postępowanie przepojona jest Jewdocha. Wreszcie 
i zbrodnia na tej nieszczęsnej dziewczynie, zainscenizowana przez Na
tana, nie okaże sti.ę zbr,odnią popełnioną bezkarnie. J,oas wskaże wła
ściwego sprawcę, w duszy Samuela dokona się przełom wynikający z 
nagłego olśnienia moralnego poczuciem odpowiedzialności za siebie 

i za obydwu synów. Takie Olśruie rnie a nie tylko karę za diieci obój 
stwo Jewdochy, za stręczycielstwo i handel żywym towarem, za ma
chinacje majątkowe, o:z.naczają słowa podobruie patetyczne co w ustach 
Młodej: 

Nie winien ja, wy sędzie moi 
a winien dziewięćkroć tej zbrodni, 
synowie gnębią mię wyrodni, 
przed wami nędzarz stoi. 

Te obydwie wypowiedzi dają się bowiem sprowadzić do zdań w 
k.tórych. twórca ~LĄTV.:Y i SĘDZIÓW najprościej i najceln ie j wyra
ził SWOJe przeświadczenie o porządku rzeczywistości jako stworzonym 
pr~ez _czymy ludzkie i odpowiedzialnośc i za owe czyny. Zdania te 
śpiewaJą w POWROCIE ODYSA Syreny kierując je do bohatera dra
~atu, a skierowa~ je można również do sprawy Księdza i Młodej, Joasa 
i JewdochT „Idz~esz przez .ś~iat i światu dajesz kształt przez swoje 
CZY1'.Y· ~poJrz w sw:iat, we s:v11ata iks:z.tałt, a ujrzysz twoje winy". Od
powiedzialność tragiczna posiada u Wyspiańskiego wygląd bardzo su
ro~y i od":"ołujący s i ę do pojęć i przesądów, na które wypada dokład
meJ zwrócić uwagę, ten bowiem zespół pojęć i przesądów również 
łączy ":' jednolitą ;i swoistą całość KLĄTWĘ i SĘDZIÓW. Są to pra
s.tare, Jesz·cze pirzedchlrześcijańs.kie wyobrażenia moralne o winie i ka
rze . 

. o. cóż miano":'ic~e chodzi?_ ~loda, n.abrawszy przekonania 0 swojej 
v.:mi~, postanawia Ją naprawJć i odkupić - paląc na stosie swoje dzie
ci, ni_szc_ząc dosłownie i fizycznie owoc grzechu. Postępek zgoła nie
l~d~ki, zadna nowoczesna etyka nie może przyjąć do wiadomości ta
kieJ formy _na~rawy popełnionego błędu. Ale możliwość takiego postęp
ku, podo?rue Jak wiara, że ofiara ognia, że zapalenie odpowiedniego 
st~s\1 moze prz~łamać klęskę posuchy, tkwią głęboko w prawie pogań
sikieJ morail:nośc.i gromady. Tę moralność i te przesądy uosabia Puste l
nik, ·ulegają mu wszyscy we wsi,, Dopiero gdy znad stosu ofiarnego 
wylecą ~rz'( syno~arlice, trzy .białe gołębie niby trzy dusze zmarłych 
w płomieniach ofiar, stanie się zadość nieludzkiej bez mała pogań-
skiej moralności. ' 

Jak zaś omówione wiązadło moralne przedstawia się w SĘDZIACH? 
Znamy dokładnie fakt kryminalny, który posłużył Wyspiańskiemu za 
kanwę tej tragedii. Oto syn karczmarza w lipcu 1899 roku zastrzel i ł 
19-letinią Jewdochę Abrahamcuk, z którą utrzymywał sboSIUnek miło
sn:l'.' ._ Dzi.e":'czyna po dwu dobach zmarła, nieprzytomna, wydawszy na 
świat niezywy płód. Morderca został uniewinniony przez sąd przy
sięgłych. Pospolita zatem ·kryminalno-sądowa historia, ·i nic ponadto. 

Lecz nie u Wyspiańskiego! Jako wspomniane wiązadło uruchomił 
on w SĘDZIACH starotestamentową zasadę: oko za oko, ząb za ząb. 
Z~sada ta w duszy i sumieniu udręczonej Jewdochy prowadzi do ja
~1eg.oś poczucia zbiorowej odpowiedzialności za popełnione grzechy 
i _wmy. Ku przera~eniu Dziada w scenie wzajemnego rozpoznania po
wia.~a Jewdoch~, ze to on ~oże już cierpi za jej winy, wtrącony w 
czyscc<;>we płom1eme . Tragedia rozgrywa s.ię prZ1ecież w Ś'rodowislku ży
dowskim, gdzie określone przeświadczenia wywodzące się jeszcze ze 
Starego Test~m~nbu P'OSfadały ~woją moc. Rządzi tam jeszcze często
kroć, podobnie Jak w wielu naJstarszych religiach tzw. etyka wyrów
na~cza. Polega ona na tym, że tylko na podstawi~ odpowiedniej ofiary 
naJczęściej krwawej i z żrcia 1t1dzkiego.1 Istota Najwrższa przekazuj~ 



człowiekowi swoje łaski. Abraham, udawszy się do Ziemi Maryja, go
tów więc był Jehowie złożyć krwawą ofiarę, z jedynaka Izaaka, lecz 
Jehowa :;,ażądał tylko jagnięcia. W patentycznym akcie samooskarżenia, 
który pod koniec SĘDZIÓW wygłasza Samuel, do tego właśnie faktu 
się odwołuje. Lecz u Wyspiańskiego Jehowa żąda wciąż ofiary, nie 
wystarczy mµ zastępcze jagnię. 
Bo.rządek św1iata opar.ty jest na wyrównani'tl winy tylko przez 

tragiczną i okrutną karę: 

Za ciężki mój grzech 
upadam w proch, na kolana, 
i gŁową uderzam o próg. 
Jahwe! Ty Bóg. 
W szechmocność posiadasz Pana. 
Ty coś Twego siugę Abrahama 
powoiai przed stos ofiarny 
i żądai ubroczyć pierwaka, 
spŁodzonego z Sary Izaaka, 
wejrzyj na dom mój cmentarny 
gdzie wybiia śmiertelna godzina, 
i wyrzec siowo 
nad ojca gŁową: 
że chciaieś zabrać mi syna. 

Galicyjskie tragedie Wyspiańsk.iego lnie tylko w konkretnym obsza
rze porozbiorowym, wśród <lokłac:hnlie z życia. wzięty.eh olroliczności ii wy
darzeń się rozgrywają. Rozgrywają się one jednocześnie tam gdzie 
zawsze przybywała myśl tego bolesnego i tragicznego twórcy: w suro
wym świecie wartości, w którym człowiek postawiony zostaje przed 
odpowie:dziialnością i karą za czyny sW<Jje i postępki. 
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IRENA SŁAWIŃSKA 

O badaniu 
wizji teatralnej Wyspiańskiego 
(FRAGMENTY) 

Zbliżamy się exempli gratia do jednego z dramatów, do których brak 
materiałów ilustracyjnych samego poety: do „Sędziów". Z wielu wzglę
dów tekst jest szczególnie nęcący: consensus omnium uznał go za 
dramat znakomity, przez szereg lat właśnie ten dramat - obok „Wesela" 
- reprezentował teatr polski za granicą. Dzięki śmiałym próbom coraz 
to nowej inscenizacji kilkakrotnie stał się przedmiotem polemiki, w 
której dyskutowano o jego założeniach scenicznych. Pełno w dramacie 
zadziwiających zestawień, odczuwanych często jako sprzeczności. Spo
śród całego szeregu zagadnień, które należałoby uwzględnić, wyjmiemy 
też tylko kilka. 

A więc przestrzeń, w której odbywa się sprawa dramatu. Jest 
to przestrzeń bardzo konkre~nie wyznaczona, nie jakieś „gdzieś" czy 
„nigdzie". Jesteśmy cały czas w tej samej „obrypanej, zbrudzonej" 
karczmie żydowskiej, tak szciegółowo opisanej na wstępie. Na co kie
ruje naszą uwagę tekst objaśnień wstępnych? Przede wszystkim na 
barwę, ściślej ogólną tonację wnętrza; na ściany obudowujące prze
strzeń (i przedmioty przy ścianach), na rozkład drzwi, na charakter 
i przeznaczenie przyległych izb. Wszystkie te informacje dla logiki akcji 
okażą się niezbędne; pozornie analityczna metoda opisu, przysłaniają
ca mnóstwem naturalistycznych szczegółów, wyakcentuje jednak naj
ważniejsze, dramatycznie „grające". 

Drzwi jest troje - wszystkie bardzo ważne, prowadzą bowiem do 
trzech izb, do których kolejno przenosi się punkt ciężkości dramatu: 
do sieni, do alkierza, do komory. Okno tylko jedno - także dramaty
cznie wyzyskane: przez nńe widzj.my cały czas szabasowe świeczniki, 
przez nie scena powiększa się o alkierz i jego własny świat. Te sza
basowe świeczniki - to jeden z czynnych aktorów dramatu. Stół i ła
wy przy nim także biorą udział w akcji, od pierwszej niemej rozmowy 
Joasa przez stół z ojcem aż po scenę sądu. Lada przypomina stale 
o przeznaczeniu izby: to karczma. Tylko raz i na chwilę przywołuje 
poeta postaci ku ladzie w zbiorowej scenie picia z dziewczętami i Urlop
nlik:iem. Izba jest „obszerna". Fakt wcale :nde bŁahy. Potrzeba poecie 
większej przestrzeni dla tego wszystkiego, co się tu ma stać. Potrzeba 
też kilku planów. 

Pam.ięta o nich poeta. Wyodrębnia pierwszy plan, wyraźnie zazna
czając, że stół po lewej stroll!ie drzwi do komory po prawej są „tuż 
od przodu", L"z samego przodu". Tak wyznaczony jest plan najbliższy. 
Dalszy zawi.Fra się między drzwiami do alkierza i ladą. Trapez sceny 
wyraźnie wu;c podzielony jes~ linią poprzeczną :t dwięma przekątnymj, 

łączącymi punkty bardzo ważne {drzwi do alkierza - drzwi do komory; 
stół lada). Pewne rozmowy odbywają się na pierwszym planie, ukośną 
Linią przeczołga się Jewdocha. 
Wśród spraw związanych z przestrzenią sceniczną ogromnie ważny 

wydaje się fakt włączenia do gry przestrzeni przyległych. Wyspiański 
nie może jednak zmieścić świata „Sędziów" w tej jednej „obrypanej" 
izbie. Potrzebuje dla niego szerszego tła. Dlatego właśnie mobilizuje 
dramatycznie kolejno si eń , al ki er z i kom o r ę. 
Podkreślaliśmy już w objaśnieniach scenicznych umieszczonych przed 

tekstem dialogów obecność określeń barwnych: obejmują one również 
i postaci, będziemy więc mówić o nich łącznie. Dopiero przestrzeń 
sceniczna, oświetlenie, postaci i ich kostium tworzą całość wizualną. 

Postaci jako elementy kolorystyczne sceny przemyślane są tak szcze
gół-0wo, że opis twarzy podaje też kolor. Twarz Samuela jest „brązo
wa, czoło żółte", Joas ma cerę „przeświecającą, różową i białą". Zna
mienne, że przy takiej trosce o kompozycję barwną całości pominięte 
zostały całkowicie dziewczęta , Fejga i Jewdocha - wszystkie postaci 
kobiece Poeta jak gdyby ich nie widzi! 
Powinniśmy jeszcze chwilę zatrzymać się przy oświetleni u: jest 

ono blade, wątłe. Na razie tylko „lampa kuchenna słabo oświetla całą 
izbę" Kświatło z góry); drugim źródłem światła stanie się już w naszej 
obecności zapalony śwjeczni:k, !którego b!lask dochodzi p~= szyibę i płó
cienną firankę, więc już .przytłumiony. Tak jest przez cały czas dra
matu - dwa słabe ogniska światła rzeźbią tę brunatną przestrzeń , 
w którą włączają się postaci. Sytuacja zmienia się dopiero w zakoń
czeniu: wszyscy pozostają w ciemności, oświetleni tylko smugą światł~ 
z komory. Poeta przypomina tu jeszcze raz: „z okna szabaśnego od
blask świec za zasłoną białą". Walor znaczeniowy tych dwóch - rów
noległych i jedynych - źródeł światła jest oczywisty. 
Jakiż więc ostatecznie jest kierunek ukształtowania przestrzeni sce

nicznej i jej funkcje? 
Na pozór przestrzeń sceniczna zachowuje funkcję właściwą drama

towi naturalistycznemu: repezentuje środowisko. W praktyce repezen
tuje przede wszystkim św i a t poszczególnych postaci, ich postawę 
moralną. Kolorystycznie opracowane wnętrze tworzy przemyślaną całość 
z ludźmi, którzy w ndm żyją; ale i tu elementy barwy dźwigają jakieś 
znaczenia ogólniejsze. Przestrzeń sceniczna służy ludziom, ich posta
wom, znaczeniom przedstaw:ionym. Poeta musi jednak przekraczać ją 
i rozszerzać, bo sens · tych zdarzeń rośnie .i przekracza ich własny, do
słowny wymiar: pozwala wejrzeć w prawa obowiązujące i poza brudną 
karczmą żydowską. Ale o prawach tych - językiem teatru - mówią 
właśnie wspomniane już sygnały wizualne. 

Jak wygląda „rzeczywistość czasu" w tym króciótkim utworze? 
Tempo całego dramatu nie jest bynajmniej zawrotne - na początku 

nawet wręcz powolne. Sztukę otwjera przecież scena niemej rozmowy 
między ojcem i synem, którą kończy wejście iNatana; potem na pozór 
„bezinteresowna" i oderwana pogawędka dwóch braci - niezmiernie 
oszczędnymi środkami zarysowująca ich dwa różne światy. Pierwsze 
wyraźne przyspieszenie to stichomitia Dziada i Samuela - ciosy paro
wane wersetami, napięcie, waga gróźb - to wszystko każe odczuwać 
scenę jako bardZJo szybką. Zważmy też jakrl. tu wkl.ad informacji w tych 
odbijanych cięciach: cała przeszłość dwu i;odzin! 

Odcinki czasowe nie są bynajmniej tówne. Poeta umie doskonale 
ekriacać je i wydl1.11-ać. Wyraź!1lię dąży do wydl1,1żeqqa scęny Qó~ltj roi;" 



grywającej się za sceną: odbieramy ją poprzez przerażone wyczekiwa
nie Joasa i Samuela, którym ta scena wydaje się nieznośnie długa. 
Zapisuje to zresztą tekst objaśnień: „Chwila wyczekiwania". Milczące 
sceny mają oczywiście inny wymiar; wydają się o wJele dłuższe. 
„Sędziowie" to dramat poetycki i apsychologiczny. W tym świec ie 

poetyckim rządzą inne zasady. Są one w pełni wyjaśnione w samym 
tekście utworu: nagłe nieszczęście i sąd zapowiada przecież Joas i Dziad 
już na początku zdarzeń. Oni wiedzą, ich zapowiedź ma walor 
obiektywny. Tak będzie, wiemy o tym od razu. Czekamy teraz na wy
pełnienie groźby: nieszczęście i sąd istotnie przychodzi. 
Nagła przemiana Samuela także jest zupełnie logiczna, zgodna z pra

wami utworu. Rozpryśnięta lampa życia - śmierć - przeszywa su
mienie szczególnym światłem. 

„W moich rękach życie gaśnie, 
lampa w dłoniach rozpryska, 
a ogniów strasznych luną krwawą 
w sumieniu światłem łyska". 

I jak wymiar przestrzen i dramatu powiększał się o wielkie obszary 
wspomniane w dialogu, tak jest i z wymiarem czasu. Zdarzenia wy
rastają z przeszłości, z tych dwudziestu lat, które ciążą w pamięci Dziada 
i Samuela, w poniewierce Jewdochy. 

Wielkie znaczenie dla kompozycj;i czasowej „Sędziów" ma zmienność 
toku rytmicznego: przerzuca się tu przecież poeta od potocznej prozy 
poprzez luźniej zorganizowaną prozę rytmiczną aż po regularną strofę 
czterowersową. Dopiero szczegółowa analiza tych wszystkich elementów 
przybliżyłaby w pełni problem, który tylko ogólnie został tu postawJony. 

W tak błyskawicznym skrócie zdoła jednak poeta pokazać „los lu
dzi", i to kilku jednocześnie. Poznajemy ich przeszłość i teraźniejszość, 
kategorie myślenia, przeżycia a pragnienia. Jeśli te „losy ludzi" zmie
ściły się w jednej zbie i na tak krótkim odcinku czasu, zawdzięcza 
to dramat różnym środkom artystycznej ekspresji, budującym wspólnie 
syntezę. Niektóre z nich już wymieniliśmy - pozostaje znacznie więcej. 

Czas już na wnioski. Gestyce powierza poeta bardzo ważne funkcje : 
ona ma powiedzieć najpełniejszą prawdę o ludziach, ich ukrytym ży
ciu, ma odbić przeżycie człowieka, ma zasygnalizować postawę moralną, 
ma współdziałać w wyrażeniu zasadniczej problematyki '.ltvmru. 

Zazwyczaj operuje poeta gestem syntetycznie: postaci przydziela je
den ruch, najbardziej reprezentatywny, niemal symboliczny. Znai:nienne, 
że są to zazwyczaj „wielkie gesty", bardzo dalekie od psychologicznych 
szablonów wsoółczesnych( gdzie należy szukać ich p ierwowzoru 
w operze? w Komedii Francuskiej?). Ta stylizacja współgra z ogólnym 
uklasycznieniem tragedii, z odchodzeniem od analizy. Tą samą tenden
cją tłumaczy się chyba i brak sygnałów mimiki: po;znajemy ją tylko 
jakby odbicie przeżyć Joasa, gdy odczytuje twarz ojca: „Patrzcie na 
te jego rysy po twarzy; marszczy sie. brwi ściąga - a tu napisane -
zmawiali się, zmawiali s i ę". Od siebie bezpośrednio nigdy poeta gry 
mimicznej n ie opisuje. Ominęliśmy dotąd rozległą ogromnie proble
matykę udziału sł o w a w teatralnej wizji „Sędziów". Język utworu 
od dawna zwracał uwagę krytyków przede wszystkim ze względu na 
tzw. indywidualizację mowy, która to sprawa interesowała krytyków, 
za~łan_iając sobą wszystkie . inne. Wy~piański zastosował tę indyw~du-
11hzaqę mowy w si;>o~ób ruezwykle Jaski;awy, zwłaszcza ·-:;y posta<;:iach 

wsiowych Sędziów; miał to być jeszcze jeden dowód rzekomego rea
lizmu utworu. W rzeczywistości jest to przejaw silnej stylizacji, którą 
Schiller wiązał z ekspresjonistyczną tendencją dramatu. 
Spośród wielu spraw związanych z wizją teatralną poety przybliżono 

tu zaledwie kilka: rzeczywistość czasu i przestrzeni, kostium i gestykę 
postaci, wreszcie parę momentów z zakresu bezpośredniej współpracy 
słowa z gestem, sytuacją dramatyczną, scenerią. Staraliśmy s i ę na g<?
rąco zamykać analizę pewnymi wnioskami. Wnioski te na ogół me 
były rozbieżne. 
Pytaliśmy wszędzie o logikę rzeczywistości dramatu, zgodność z na

czelną koncepcją terenem, własnym światem postaci. Logika ta nie 
jest łatwa , jak też nie jest prosta konstrukcja całości: karcz~a ży
dowska staje tu w końcu na tle stosu Abrahama, stary handlarz i oszust 
pochyla się nad synem, który jest dla niego Dawidem, Absalonem 
i Izaakiem równocześnie - którym stał się w tym utworze w naszych 
oczach. Postaci i zdarzenia musiał poeta dźwignąć w ~órę ku tym 
znaczeniom na wąskim odcinku czasu i przestrzeni. Niezmiernie się 
spieszył , musiał nadzwyczaj ekonomicznie wyzyskać każdy_ szczegół, 
każde słowo i każdą chwilę milczenia. Wyszedł w warsztacie od war
sztatu naturalisty od realizmu psychologicznego, ale przezwyciężył go 
i użył dla innych' celów n iż naturaliści. Przywołał też na pomoc inne, 
bardziej syntetyczne środki. To przekroczenie naturalizmu, po prostu 
w naszych oczach dokonane, wzbogacenie warsztatu śmiałymi innowa
cjami - to jeden z pasjonujących aspektów tego dramatu. 
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