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CZES t ,A W MILOSZ ! 

I Prolog - I 
(.fragm.en t) 

Skończone. Co się tutaj działo 
Mogło si~ nie stać albo stać 
Ale to sprawq .iest nie małą 
T;1k siebie na t eatrum dać . 

( ... ) 
Sprz1,c:1.ności nigrł:·.: nic· ustun<..\ 
Spierać siG będą pieśń i miecz 
Ale jak fali oceanom 
Historii nie zawrhcić wstecz. 

Doświadczei\ wi0lka trwa budowa 
Prz0lE\•,ra sic-' cierpienia dzban 
I rzecz:vwistość wsta .ie nowa 
'/. rumowisk. mrok <\w. zgliszcz ran. 

I chociaż zwi<;>dnie liść wawrzynu 
Niestarty pozostanie ślad. 
A ogień meżnw·h słów i cz.vm·)w 
Pochodnią b<:dzie dobrych lat. 

. P r olo~" CzC'slawa M\łos7a . zamówiony przez Tajna Rad<.; Teatraln;1. miał ot.wie " ać 
po wojnic clziałaln0 ~r Te::it:·u Narodo·xego. Zdaje si('. że wi(!owisldcm rozpoczynajacym 
?.yciP tea 1 ··u w wvzwolonej Polsce miała być s7tuka Wyspiańskiego - „Akropolis" 
rea lizowana rne? Leona Sl'hillera". („Pamietnik Teatralny" . 1981. nr 1-2). 

I 

I 



RAFAL WĘGRZYNIAK 

Kłopoty z "Akropolis" 
Dzieje sceniczne „Akropolis" zaczęły się dość niefortunnie od 

awantury pomiędzy Wyspiańskim a dyrektorem teatru krakow
skiego, Józefem Kotarbińskim, który - poprzez sekretarza teatru 
- zawiadomił poetc:, że „doszdł z żalem do przekonania, że mimo 
poetycznych zalet ·nie kwalifikuje si(,' ono na scenę". Kotarbiński 
dostrzegł w tym utworze „rozprzężenie elementów twórczych 
wielkiego talentu'' . .Jego tematykt:. formę i idee,' traktował jaku 
przejaw postępującej u poety choroby. Wyspiański zerwał stosun
ki z teatrem, zakazując wystawiamie swoich dramatów do końca 
dyrekcji Kotarbińskiego. To, że .,Akropolis" wkrótce po ukończe
niu nie przeszło próby sceny, fa tal nie zaci4żyło na jego dalszych 
losach. W krakowskim teatrze za żyda Wyspiańskiego udało sit; 
bowiem stworzyć rodzaj inscenizacji. styl gry aktorskie.i oraz od
mianę de.klamacji wiersza , ktc'ire odpmviadały stylistyce jego dra-
matów. Dzic:ki współpracy z poet<\ tamtejsi aktorzy. reŻ~'serzy. 
scenografowie nauczyli sit; realizować O\V C· niPzwykłe partytury 
teatralne. W okresie międzywojennym pami(,'ć o tym. jnk nall'ż~· 
wystawiać dramaty Wysoiański eg (I. b~1 ła ,ieszcze w mian; silni!. 
Dokonało się jednak istotne przewartnśdowanio w dziedzinie este-

- - · - - - ----- I 

tyki. zan·lW!1ll w literat11rzc' .i ak i t catrzt'. P11 nst;1t.nrt ·j \\'ojniv nau 
czono sit,' jakoś omijać trudności inscPnizacyjne w przyp;1dku .. We
sela" i „ WyzwolPnia ''. Insc C' niza torzy gorqL:i'. k()\\'n pnvu ki \\';i I i .. spc, 
sob<.)W" 11a granie Wyspiańskiego. Rzadko jed n <1 k ich p( 1s1u k i w;1 n ia 
kończyły sit,1 powodzf.'niem. Nic dziwnt•gn. ż(• m;tłr1 kt•> d< •1· , ·dllw;tl 
si~' na \vystllwianie „Akro pul is''. . 

.Jako pi<'l'Wszy doprowadził do reałizn(' ji „:\kr11pnl is' ' \vi1·lki 
·1. n;1\\·(· ;1 i ;1dmirator twc'irczciśl'i Wyspiańskigo - Ad~1111 Crz\·111; :!; 1-
-Siedlccki. /.'..;1 .kgo dyrekcji na scC'ni(• krak(1wski '.i 1 XI! 141fi r. 
u'rzały świa t In dzi0nne I i IV akt dram;du . H •;ilizacja caloś<"i l1 il 

stąpib dopiero po upl>-"\\'ic dekttd:-.·. ~9 XI l q~(i r . Sp •kL1kl r ~ ż:-. · :--v
rował .J<"1zef Sosnowski. współpr;1cownik \V~·spi;u1skiego . f r <..: <" 0ni1 :1 -
cia b~·ła \\' znaczn:-.·m stopniu zbliż11na rlo te.i. .i<1k :1 p11\\'...; t:1lt1b.' · 
p ~1 wnie pod nki c·rn V.y·spiański ego v\' lH04 r . \\' 11 i(1 \\' it· lkim stn1 11i t1 
spr1. t• niewiPrzył si(/ \Vyspiar1ski c mu Te<1fil T1"'1ci r1ski . w S\\' 1'.J in
s'·enizacji w teatru• poznańskim. '!.7 XI 193~ r „ eh"<'· 1. ilstnsn\\·;11 
.iuż wiele rozwiqz1111 przP.i<;'t.vch z n11\\'1iczesnego IL' <ttru cJcib.\· n1il -
dzy\\'o.i n in (rol<; A morn kreow;d Rn >nisła \V Kass()\\'sk i. dzi ś p()cl p1 > -

r :1 i n estor (1polski1.•gn lt•atru). 
\V ty t·h trz •eh r1.·c.dizacjach umil·s :--: <"101111 clr;1milt . zg11d ni1 1 z \\ '1 1L! 

\V'~-s piat1ski µ(),W :->cenerii \\"Cl\\·'P]ski e j pt7! 1d s t;1\\"i <llW j \\' :--t ~" lll i lt1 -
zjo:1ist.\'('i'.l~:''l1l. D11 wojny grar~<> wi<,'<" „l\krop1dis" r ;1c· 1L .i p11 b11-
ż.emu. nie clokonun .hc j ;i kichś :·acl .\·k:1lmTh 1l!bi1'g1" w \\' t k~('i1" 

Trudno wprost pojąć. dlaczego .. Akrupn!is'' ni zaintt · r0so\\' ~ tli 
sit: 11a.ib<1rcl ·1 i1 '.i wr'1 rcz ~ · i p1 .. ..; ·1.11 ku j,1 L'.,. l' 1':':::-;c1 ·:'" „_\krl1p 0 11i -;" p1 1-

winno si<: znal ź~ w sferzr zaintersowar1 zarc'lwno budnwniczC>gn 
polskiego teatru monument;1lnegn ~ L n;:t Schillera .i<1k i pn'ibu
jących stworzyć w pewnym okrt>sic w ram ;.1ch prac lrn;tyt ut u Re-
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duty nowoczesny teatr misteryjny - .Juliusza Osterwy Iwo 
Galla .. w cza.sie drugiej ~ojny Schiller i Gall starali sit: nadrobić 
t~. z.amedban.1c opracowu,Jąc projekty inscenizacji. Do ich realiza
CJl Jednak !11~ dosz_ło. _Ob?j reżyserzy chcieli rozęgrać .,Akropolis" 
w umowne] i antytl·u·ZJOillstycznej dekoracji zbudowanej z geome
trycz~y.ch brył . Jesh w dwudziestoleciu reżyserzy „Akropolis" 
odnosili dra~at ~o momentu odzyskanie'.! niepodległości w 191 n 
roku, t? Sc~1ller 1 . c.all ~rzy~otowywali SW(' inscenizacje z myślq 
o zakonczeniu drug,1C.J WoJny Jako ponownym odrodzeniu życia na
ro.dow~go (dla Sch1l~er~ stosowny prolog napisał Czesłflw Miłosz). 
H.1stona potoczyła. s1~. J~dnak tak. że na rea lizacjt: obu zamierzeń ni: '?Ył? czasu urn miejsca. Komuniści wkrótce zreszta U7.nli W\'. 
spia.nsk1e.g~ ~~ pisarza nacjonalistycznego, rea key j n ego i m ist Vl'/.n.l·
go. t um.1~sc1li go na indeksie. Wrócić na sceny mógł dopiei:o na 
fah odw1lzy. 

Po ,.Akropolis" sięgn<\ł w<·>wczas Kazimierz DejmE>k w l<'>dzkim 
Teatrze No~ym (3 XII 1959) i wystawił w duchu teatru monumen
ta.lnego. DeJmka - tak jak w późniejszych inscenizacjach .. Nocv 
Listopadowej", ,.Wyzwolenia" i .. Wesela'' - intereso~ała u W\:
spiańskie.go rozprawa z romantycznym kultem cierpienia i śmier~·i. 
a. szerze]. z roman~yzmem politycznym Polak<')w. Na zgoła prze
ciwstawnych poz.vc.1ach sytuu,ie sic~ spektakl Mieczysława Kotla
rzyki:~ w Te~t:ze Rapsodycznym w Krakowie (1 X 1906). Przedsta
w1~01.e. to c1ązyło w stron<,' misterium religijnego. w którym naj
wa_znieJszą. rol<,· odgrywa Logos - Słowo Objawione. Była jeszcze 
proba pod.Jęta przez Krystyn~ Skuszunk(: \V krak<iwskim Teatrze 
1~. Sł.owackiego ( 4 II 1 978 ). i·ntcresu.i<1cn ,ied nak · jedynie poprzez 
filolog1czr~e opracowanit· lC'kstu. Hp;1\i7ilC'.ia w opolskim Te;l1i7e 

13 Rzt::<lów, Jerzego Gwtowskiego i Józefa Szajny (10 X UHi~), do za 
której wypadnie nam jeszcze powr<'>dć, tak daleko odbiegała od 
formy i idei dramatu, że praktycz.nie mogła stanowić jf'go ·/.a
przeczenie. Aż d:r.iw bierze, że nie sięgnął po „Akropolis" Andrzej 
Wajda. który „Nocą Listopadową'' dowic)dł ogromnego wycwlenia 
na malarską stronc; dramatów w.vspiańskiegn i umie.it;tności oży
wiaria martwch pozornie mitów. Byłoby z pcwnościa „Akropolis" 
wdziecznym mat 1 rialem dla Henryka Tomaszewskiego. r~~ podobne.i 
;'~1s:1dzi1' jak „Noc ListopadO\va" st3ła sit: i ::spir<lcic-1 „S"'u nucv 
listopadowej". Ogrom problem ;iw, jakie niesiP ze sob;i ten drnmat. 
.„ pewnością nie przeraża!. a wręcz przeciwnie. pobudzał Ko"'rC1d;1 
Swinar~ki•'go . Uporałby się z nimi tak . .iak mu si~· to powindłn w 
przvpadku „Klatw.v" ... Sqdzi<'i w" i Pl7 ·d(' \\'"zvstkim „W\'Z\Vril " 

"'ia" . W tvm przypadku wiPmy. żr' tuż prz·-·d :-i\\' '. i trC1gil'zr;1 śmier 1 ·i·1 
Swinarski nosił się z zamiarem wystawienia .. Akrnpol1s" O ic~go 
prn.iekcie wiemy tvle. ile ujawrib \\' słv· nvm .. LiściP do 7.vgmun-
1a" B;u·barn \Vitf'k-Sv.:ir<1r-;ka : 

„Wiesz. mam poczucie win~· wor)' <' Wyspiar1ski<•g11 m idi m• ; -
„ ić Swinarski - Dlacz~gn \\'C'Zt.:'Śni< · j r ir robi łp · 1 „ A krnpol is". prz e-

" inż to jest tak pisane. jakby Wyspiański m· i1• przcc 'Ul. Miłośt:· 
nłciowa an iolów z pom r ikami ! Eksplm i·-1 srksu ! \V szystk< 1 z det a· 
bmi robiłbym na scenie . („.) A dw<'ir Priama zrobiłbvm na \Va\\'clu. 

1 

;ile w cz<lsie wojnv. i nie na żadnvch schodach. ale w tei sali gdzie 
Frank miał kino . Priam mó~łb:-; być i Trojańczvkim. i guh'"'rnato- ' 
rem Frankiem równocześnie. kostiumy (.„) połączrrie baroku. 
<ł.ntyku i munduru niemieckigo. nglad:11ibv filmy kowbojski(' i 
Woch( "'schau z obleżr·nia Sta1ir:gradu. I„) fr;ink mial syna . kt<.iry 
lubił ogh~dać film:v kowbo.iskie. WiPm T'<ł pewno. ( .. l A ru monn-



logu Kasandry („.) zainscenizowałbym polo~za tańczonego przez 
Niemców. (.„) Ten najbanalniejszy z polonezów, czyli Ogińskiego, 
przepleciony przez muzykę barokową i połączony z „SA marschiert" 
(.„) (lub) z jakimś najbardziej szmirowatym szlagierem z tamtych 
lat: Zarah Leander, Marika Rokk, Ilse Werner, Rosita Serano. Mun
dury wszystkich rodzajów broni, najpierw generalskie, galowe, 
b!yszczące, swastyki, pasy słuckie, karabele. pistolety maszynowe, 
ntterkreuse, husaria, potem średnie szarże wojskowe, coraz bar
dzij wyszarzałe, na końcu obszarpani, ranni, o kuJach, w banda
żach, na noszach - koniec Troi. Chciał Wyspiański mieć na Wa
welu Walhallę, tobym mu ją zrobił!" 

Swinarski był zafascynmvany możliwości~ nieustannego zder?a
nia w 

11
Akropolis 11 sacnim i profanum. W 1 <.i kL·it- „, ;,wi.ll ,·r;i 

cmentarzu dochodziłaby do głosu biologia i fizjologia. W ~~k.cie l l 
„polskie Akropolis" ukazane być miało sprofanowane i zbeszcze
szczone przez hitlerowców, jako siedziba władcy Polski w na jbar
dziej zdegenerowanym i karykaturalnym wcieleniu Generalnej 
G~be.r~ni. Swinarski odwoływał si~ tu wprost do swego wojennego 
d~i.ec~ns~a, tak skomp~ikowa.nego i powikłanego z rac.ii polsko
niem~eck~ego pochodzenia, gdy on, syn polskiPgo oficera. poprzez 
podp1same przez matkę „Reichslisty" stał się nagle Niemcem, a jego 
brat zginął jako żołnierz Wermachtu. Tym sposobem w sfer<; mitu 
bruta1nie wkraczała historia. Nast~powała konfrontacja idei i 
przekonań Wyspiańskiego z dwudziestowiecznymi doświadczeniami, 
które je podważały lub im przeczyły. Czy heroizm, odwaga i wa
leczność, jeśli służą zbrodniczej ideologii. są nadal cnotami? 

Sło~a ~winarskiego o Walhalli na Wawelu odnosz~ sit-; do je
szcze mne) sprawy. Wi~1dom n , ilt' Wyspiuński zawcłzif,'czał Fryde-

i-------- -r~==i Ni~l~~ch:n1 ~-- i - -~ ~sza~:owi Wagnerowi, uchodzącemu za 
prekursorów niemieckiego faszyzmu. S?.tuka Wyspiańskiego zdra
dza~a chwilami niebezpieczne związki ze sztuką faszystowską. Np. 
pro.J:kt_ przeb~dow~· Wawelu . przygotowainy przez Wyspiańskiego 
wspolnie z Ek1elsk1m, wygląda jakby był dziełem Alberta Speera, 
r.zołowego architekta .r.azistowskich Niemiec; słowa z .,Wyzwole
nia" o .. czystości krwi'' mógłby napisać Alfred Rosenberg. autor 
.Jv~itu XX wi2ku". Nie bez powodu w latach trzydziestych faszy
·,uricy polscy nacjonaliści uznali Wyspiańskiego za jednego ze · 
swych patronów. Należy sadzić, że w te.i dziedzinie Swinarski 
chciał b:vc': .. wierny ;iutnrowi . az do zdcm[lskowania i skompromito
w;rnia go" 

Sc('pt~·zm i irnnia S\vinarskiego nie moge:1 ~il; n>wnac'.· jednak z 
brutalności;i i bczwzględnościa zabicg"i\v. jakim poddał !!Akropolis" 
.Terzy Grntowski. W jego przedstawieniu utwór ten został bowiem 
\\" spns1.ib !)lużniPrczy wyszydzony. Dramat przeniesiony został do 
hitl~rnwskiego kac:('tu, do Auschwitz . Obóz ten. u,irzany .. z perspek
tyw~· opowiadań oŚ\Vil'cimskich Borowskiego, stawał się, na podo
bieństwo .. Akropolis" .. ..; um ~ł cywiliznc.ii. ostatecznym dziełem ga-
1u n ku ludzkiego. WkźniO\vi. w trakcie przedstawienia. wznosili 
mc' t;-ifor:vcz·1 ~· nbr'iY.. Podczas ;1rac~1 odgrywali scrny z dramatu. 
którr przybiernły karykaturalnq i groteskową postać . Oczekiwany 
Apollo-Chrystus był trupem , kt ·;·n·r:gn w przypływie zbiorowego 
n.hłqdu i _rc;Ii~ij~~Pj ekstazy. \\'i r"': :: owi.'." : .tz .~ć11i 1:.1 oczekiwanego Me
sp ~7.n. PH: .;;:.r: 1a1·:1 wraz z tru pcm znikał w czeluśc:inch skrzyni-krema
t riri um. 1.n nim v:chndzili df') ni. :·_; 7 Li s t('r)".·zn~·m śpiewem I"ct ustach 
powstali wit,';~ niowic. Gd~· wi c1 ko zatrzaski\vało się. z wnetrzn dobie-
g:d:: slmv'.1: .. Poszli - i d~·m(i\v snu.ie-~ sit,• obręr.ze". Jedynym. co 



pozostało z cywilizacji dotkniętej pasją samozagłady, były dymy 
z pieców krematoryjnych. Takie zdaniem Grotowskiego miało być 
„nasze Akropolis", realne „plemion cmentarzysko" epoki pieców. 
Jak pisał w komentarzu do przedstawienia Ludwik Flaszen: „świe
tlistej apoteozie, ku jakiej zmierza historiozoficzny obrachunek 
poety, przeciwstawiono - tragifarsę wartości pohańbionych'', cy
wilizację „pokraczną i znieprawioną", „człowieczeństwo zreduko
wane do odruchów pierwotnych, zwierzęcych nieomal". U podstaw 
tego myślenia legło przekonanie, że Oświęcim podważył serns ist
nfenia i trwania cywilizacji europejskiej, postawił pod znakiem 
zapytania wszystkie obowiązujące w niej normy, zasady i ideały. 

RAFAŁ WĘGRZYNIAK 

EPILOG uroczystego przedstawienia w teatrze Krakowskim w dniu 
27 czerwca 1898 na cześć Adama Mickiewicza przez Lucjana Rydla 
i Stanisława Wyspiańskiego 

:\1AUCZYCIEL (do gimnazjaLi:stow i Sla::aczek) 

Ten pogrzeb!... Wiecie!? - Głów płynąca rzeka„. Nad nią ta 
trumna.„ kwiaty i modlitwy, i łzy, i cisza„. 

JEGOMOŚĆ V/ SURDUCIE (do starego Litu;ina. który przysłuchiwał 
się słowom N aarzyciela) 

Pan pewnie z daleka'? 

ST:\RY LITWI'.'\ 

.Jakoż nie z bliska„. 

JEGOl'vIOŚĆ 

Pan dobrodziej z Litwy? 

STARY LITWl;\; 

Z Wilna zjechałem. 

JF:G0\10:.:;(: 

.Jakież tam nowiny? 



Tu zł(' ... 

o·ii. sł vcha C:- '. 

Płacz .. u Ostn-_1 Bramy~ 

\\'jfo(' /. t i1 • f() Sillll!J 1 

1-)11n·- i Jl ' ''.I r: d \ tl \ . 

:-~ \ \i,,,- j..1 t' / · i_ f',\' d\\ :11. 

ST.\ł\Y LIT\\T\ 

.TE(~( )\I<):--;(: 

ST.-\ H Y LIT\\' I:\ 

.Tl-: ;<n lOSC 

~T ,\HY LITWI;-..J 

.JF.G< )\!OSĆ: 

Mogłby sie ud was uczyć nan">d cały. 

~:\UCZYCIEL 

M~· sil' n~.t ŚL1sku bron im - j<lk Lit winy~ 

JEGO!\IOŚC 

NAUCZYCIEL 

- ---- ---·--- - -- ··---- - ---- ·- · - - - - - . - ·-··--I 

K:\/.l\llEIV \L\!WSZ 

:\ku.st:--;k 

HYSZAHD 13:\LCEH 

Brygadier scen~· 

WLADYSL:\ \\' l\IYGA 



W REPEP..TUARZF. 

DUZA SCENA 

MISTRZ PIOTR PATHELIN 
(prern. 17 XI! 1988) 

S. 1. Witkiewicz 
FIRMA PORTRETOWA 
(prem. 19 VI 1988) 

MaC"iej Staropolski 
STHASZNY SMOK 
(p rem . 17 X II 1989) 

s1an1sław Wysp1ansk1 
:\KHOPOLIS 
I Jl ! " . 1. H I\' 1990) 

MAI.A SCF.NA 

Aleksander Fredro 
MĄŻ 1 ZONA 
(p:Pm . 11 li 1989) 

Kif'rown1k techniczny 
Główny mechanik 
Kierownik Biura Obsługi Wid16w 
Ko ordynator artystyczny 
Konsultant programowy 
SpC'cjal1sta ds. reklamy 

PRACOWNIE TECHNICZNE 
Krawiecka 
Stolarska 

Malarska 
O!iwietleniowa 

Akustyczna 

Tapicerska 
Perukarska 
Modf'latorska 
Szewska 
ślusarska 

n.rkwizytorki 

1-:u r:·•p1clrs 
f.LF.KTRA 
(p1em. li III 1989) 

Aleksander Galin 
GWIAZDY NA PORANNYM 
NIEB!F 
(p1 rrn :!3 IX 1989) 

~;:an1s ł ;,iw Grochowiak 
C HLOf'CY 
!P ' , :!8 X !Gfl<l \ 

s I \\' 1! h ie ·. ·. H' < 

WARIAT 1 ZAKONNICA 
( prrm. 11 11 19G0) 

Molier 
CHORY 7. l."ROJF.NIA 
(!ll't"lll. 5 I\' J'ł!IO) 

KARMANinLA CZYLI OD SASA 
on LASA 

Anu : I{· j D<! lHowsk i 
Ir t•ri t •11 ~' Pod h ;; I a nsk 1 

- · Rom;;alcl Matus1ewski 

- Krystyn;, Zubeie~; 

Jan :-.;o\\;.ra 
Jua: 1:1 ;, lłt • sk;i-C1chy 

KIEHOWNICY 

- TC'rr<:a KL1wa . Kazimierz Birecki 
·- Joa c t111 11 Wys t up 

Bt': 11« 1 d Kol ud;J1·jezyk 

<; 1 / C~<nz Cwalina 

.J;, : (i~!;,w Piechowiak 

J "a l'ł11 rn li: y I il 
p,,".„,., .o..;1cl1:1ach 

B<1: t; ;, 1 <J Ceg1l'lsk« 

c; •' r ;, : d !VI ro / 
7.bi~l\ll'W H\lclawv 

K1v~ 1 yna "v1;11ns;- D<11111ta Nowak 

PROJEKT PLASTYCZNY PROGRAMU - . .\NDRZF.J ŚLUSARSKI 

Biuro Obsługi Widzów, plac Lenina 12, tel. 359-41, 390-82 
przyjmuje zbiorowe zamówienia na bilety. 

Cena 

D!iUK T. l\.UCHANOl'l'SKIEGO LKAD 
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