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1-l lapidarnie u Homera przedstawione sytuacje zmie
niają się w interpretacji Wyspiańskiego w dramatycz
ne sceny o wyraźnie psychologicznym zabarwieniu. 1.„) 
W Powrocie Odysa historię powrotu bohatera spod Troi 
dopełnił motywem przekleństwa losu i ucieczki przed 
rozlewem ojcowskiej krwi, rodem z tragedii Sofoklesa 
Król Edyp, którą uważał za arcywzór nowożytnego dra
matu i modelowy sposób wyrażania podstawowych doświad
czeń egzystencjalnych człowieka. 

Nie homerycki heros przybywa w Powrocie Odysa na ro
dzimą wyspę Itakę, ale - nędzarz, pod względem moral
nym równy zdegenerowanym zalotnikom, nie legalny wład
ca wraca upomnieć się o należne mu prawa, ale -
człowiek przeklęty i w pełni świadom ciążącego nad nim 
fatum. Dlatego kiedy w głębi dworu śpiewak Femios przy 
dźwięku strun sławi mężne czyny Odysa-bohatera spod 
Troi, ten na proscenium przedstawia mu swoją wersję: 
„(Drwiąco) W Helladzie moją śpiewają dziś sławę. li 
(W żalu) Duszę przeklętą mam - l i (Ze wstrętem) ręce 

są krwawe". Stąd i krwawa rozprawa z zalotnikami przy
biera u Wyspiańskiego inną postać. u Homera to spra 
wiedliwa kara za ich moralną rozwiązłość i narusze
nie legalnego porządku, co poświadcza obecność Pallas 
Ateny wspierającej czyn Odysa. W Powrocie Odysa nie 
ma śladu po bogach, zaś rzeż zalotników pełni nieco 
inną funkcję dla wymowy całości. Ukształtowane na wzór 
zagłady Troi wejście Odysa podstępem do Itaki, podob
nie jak jej zniszczenie przez sprowadzonych przez nie
go korsarzy z Taf os, stanowi jedynie jedno z ogniw 
łańcucha zbrodniczych czynów, które popełnił, ucie
kając przed spełnieniem się fatum. 1- l Nie tyle przy
gody Odysa, zakończone przywróceniem kosmicznego i po
litycznego ładu w Itace, interesują Wyspiańskiego, ile 
wymiar etyczny losu Odysa w świecie, w którym nie ma 
wyboru, gdyż każdy czyn równa się tu zbrodni, zaś 

uchylenie od czynu równa się podłości. Nigdzie tak wy
raźnie , jak w słowach Telemaka - przeplecionych di
daskaliami informującymi o sprzecznych emocjach mó
wiącego - nie widać tej decydującej o losie bohatera 
Powrotu Odysa jedności czynu, rozpoznania własnej na
tury i związanego z tym przekleństwa: „Zabiłem. [ ... ] 
(Wskazując siebie) Krew mego oj ca! (W radości) Czyn 
(Z trwogą) Przekleństwo w rodzie! " Dlatego też Tele
mak nie da się przekonać ojcu, że · powinien zachować 

czyste ręce, jemu pozostawiając pomstę na zalotni~ach. 
Syn domaga się należnego mu prawa do czynu i spełnie

nia przeznaczenia , upewniając widzów o fatalistycz
nym tragizmie przedstawionego na scenie świata. 

Podczas gdy Homer kończy opowieść o losie Odysa w 
chwili, kiedy Pallas Atena doprowadza do przymierza 
między bohaterem spod Troi a szukającymi pomsty ro
dzinami wymordowanych zalotników, Wyspiański zawie
sza akcję dramatu już u końca drugiego aktu. Rzeż za 
lotników przerwana zostaje wówczas przez wejście 

niosącego zgodę Laertesa. Syn pada mu do stóp, pro
sząc o przebaczenie. Nim jednak je otrzyma, gwałtow

nie się zrywa, pochyla w nienawiści nad ojcem, nie za
bija go jednak - po raz kolejny ucieka. Tym samym Odys 

nie potrafi dopełnić swego losu wzorem Edypa, który 
zabiwszy Lajosa, przyjął na siebie czyn i hańbę, czy
li poznał samego siebie i z godnością przystał na sa
mego siebie. Odys nie ma odwagi spojrzeć w głąb swej 
duszy, chce nadal zachować obraz Itaki jako miejsca, 
do którego kiedyś wreszcie wróciwszy, zmyje z siebie 
całą winę . Uchyla się przed aktem poznania, po raz ko
lejny wybiera j ąc niemożliwą do zrealizowania utopię 
niewinności i „wyspy szczęśliwej". Dlatego trzeci i 
ostatni akt Powrotu Odysa pokazuje „skalne pustkowie 
nad morzem" , które służy jako dekoracja dla scen o wy
raźnie fantasmagorycznym charakterze. Odys słyszy w 
porywach wichru rozkazujące Glosy, jeszcze raz spo
tyka Harpię, nimfę Kalipso i śpiewające Syreny, wi
dzi pożar Troi i odpływającą łódź Charona. Trudno 
zgadnąć, czy już po raz drugi uciekł z Itaki, czy też 
dopiero się do niej wybiera. Ostatnie słowa, z jaki
mi biegnie w morze ku lodzi umarłych, nie pozwalają 
powiedzieć nic pewnego: „w zaświaty płynie - w za 
pomnienie. (Krzyczy) Czekaj! - Stój! - Stójcie! (Bie
gnie wśród fal) Stój cie! ! - Wybawienie! ! " Czy okrzyk 
Odysa „Wybawienie! !"to wyraz radości czy raczej roz 
paczy? świadectwo dopełnionego losu czy raczej losu 
takiego, który powtarzał się będzie w nieskończoność? 
Rację mają bodaj ci badacze, którzy 1- ) czytają fi

nał dramatu Wyspiańskiego jako postawienie pod ra 
dykalnym znakiem zapytania jednego z podstawowych mi
tów przełomu wieków: mitu śmierci jako zapomnienia. 
Już bowiem w dwóch pierwszych aktach Powrotu Odysa 
tytułowy bohater zachowuje się w sposób, który po
zwala domyślać się w nim nowej wersji powracającego 
z zaświatów upiora; tego „żywego trupa", który po 
wraca do kraju młodości, by - jak śpiewają Syreny -
zacząć „ życie nowe, wznawiane życie - wielokrotnie". 
Na ten paradoks zaczynania od nowa przeżytego wie
lokrotnie życia zwraca przecież Odys uwagę już na po 
czątku dramatu w rozmowie z Pastuchem: „Żyłem - to 
ciężar mój , że jeszcze źy j ę. I I Nie będę wyżej ni 
gdy - jako bylem" - i drwiąco dodaje: „A wiesz ty, 
staruchu, że ja może i jestem duch i straszę ludzi". 
1-l Nie tylko zatem powrót Odysa w przebraniu do Ita 
ki i jej późniejsza zagłada stanowią jedno z ogniw 
łańcucha podobnie haniebnych czynów, także całą ak
cję dramatu Wyspiańskiego można by w istocie odczy
tać jako jedno z powtórzeń, jeden z takich samych ob
rotów kola mitu, który uwięził tytułowego bohatera. 
Choć Odys Wyspiańskiego wciąż na nowo podejmuje pró
bę powrotu, nigdy zapewne powrócić nie zdoła, bo 
uciekając przed zabójstwem ojca, ucieka przed samym 
sobą. Nigdy więc sam siebie nie pozna, a tym samym 
na zawsze będzie nosił imię Nikt, pod którym dal się 
poznać Polifemowi. Tym samym na kanwie antycznego mi
tu powstaje w Powrocie Odysa mit nowy, mit czerpią
cy z nQwych, tr.agicznych źródeł - modernistyczny mit 
dręczącego kuszmaru pamięci, od którego uwolnić się 
nie sposób. 

Małgorzata Sugiera, 
„Ruch Literacki" 1999, z .4, s.400-402 
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