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sprawa .. 
nasz 
ws pól 

Gdy w krakowskim Teatrze Miejskim przed kolejną racz-
nicą listopadowego powstania po raz pierwszy wystawiono 
Warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego, grano ją wespól 
z dwoma jeszcze utworami: z obrazkiem dramatycznym Gry
fity Wspomnienie (rok 63) i z epizodem na tle historycznym 
Adama Staszczyka Noc w Belwederze. Trzeba było, z uwa
gi na krótkość tekstu Warszawianki, dopełnić teatralny wie
czór, to oczywiste, ale z samych tytułów widać, że nie do
brano tych dodatków przypadkowo. Nie idzie o całkiem 
dzisiaj zapomniane utwory, wtedy z dramatem Wyspiańskie
go odegrane, ale o ich temat. o myśl połączenia spraw_y 
dwu powstań, listopadowego i styczniowego, w jeden tca·
tralny wieczór pamięci -i przypomnienia. 
Pieśń z roku 1831, bo tak pod tytułem objaśnił autor 

Warszawiankę, powstała pod sam koniec wieku XIX-go, 
a napisana była przez artystę, który niezmiernie daleko od
szedł od literackich wzorów, przez ów wiek dziewiętnasty 
wykształconych. Była to - tak jak i późniejsza, dojrzała 

w pełni twórczość Wyspiańskiego - zapowiedź wieku na
stępnego, naszego. Dość zauważyć, jaką w tym utwor~e rolę 
kompozycyjną pełni muzyka, albo jak bardzo dekoracJe sce
niczne są czymś dla nastroju ideowego, a nawet dla rozu
mienia utworu ważnym, żeby oddzielić całą Warszawian
kę przepaścią rewolucji w sztuce teatralnej od wielkich daw
niejszych dramatów literackich, a nawet od poetyckiego 
teatru w wersji romantycznej. To już nowy teatr, coś zgoła 
innego od dramatu, który trzeba możliwie efektownie za
grać, po aktorsku ze sceny zadeklamować - to jest już 
godzina emocji innego w zamyśle rodzaju, działanie muzy
ki kiawikordu i muzyki słowa, koloru mundurów i kolorytu 
zimowej pogody, biało-czarno-złotej dekoracji i trumienne
go nastroju umierania, siły narodowego śpiewu i siły naro
dowych nadziei. Cała scena mówi tu jednym językiem, 
a widzowie mają go i rozumieć i - w duszy - mówić 
razem. Jaki to język - i co móv1i? 

Rozumieli go doskonale widzowie w wieczór premiero
wy, w roku 1898, rozumieją go widzowie każdego polskiego 
teatru teraz, w siedemdziesiąt lat póżniej. Byłby ten języ'k 
pojęty przez, publiczność i dawniejszą, tą z XIX-go wieku, 
całkiem niezależnie od nowości i modernizmu artystowskie
go malarza i poety, Stanisława Wyspiańskiego. Bo jest w tym 
rewelacyjnie, jak na czas swego ukazania się, nowoczesnym 
dramacie mocny węzeł, spajający Warszawiankę z tradycją 
wcześniejszą - i jest perspektywa ku sztuce nowszej. Pod 
koniec wieku XIX-go, tworząc zapowiedź teatru wieku na
stępnego, napisał Wyspiański rzecz o tym samym, o czym 
pisał cały polski wiek dziewiętnasty, jawnie lub w domyśle, 
o czym historia kazała polskim pisarzom mówić w wieku 
XX-ym także: o losie narodowym, o Polsce. O tym, jak się 
to ogólne wyobrażenie ojczyzny ma do pojedyńczych jej 
przedstawicieli, obrońców jej imienia. Napisał Wyspiański 
o tym samym, chociaż inaczej, chociaż wedle oryginalnie 
własnego zamysłu, o czym pisali wielcy poeci romantyzmu, 
o czym mówi najmocniej i najbardziej dobitnie arcywzór 
polskiej literatury narodowej, Dziady Mickiewicza. 

Jest w Dziadach, rozumianych jako całość części poszcze
gólnych, sondowanie człowieka pojedyńczego, jest posta
wiona wielka sprawa jego przynależności do Polski, do 
historii oraz teraźniejszości życia zbiorowego narodu, do 
tego, co nadejdzie. Jest szukanie .sił wewnątrz siebie, szu
kanie wiary w życie narodu, jest wielki spór o Polskę: 
z sobą, z innymi Polakami, z losem historycznym ... Jest za
pał młodości, myślą łamiącej zapory, i jest wyziębła do
rosłość obojętnych, zwątpialych. To jest także w Warsza
wiance. I być inaczej nie mogla. Bo wielkość Wyspiańskie
go nie leżała w odtrącaniu tradycji narodowej, ale w jej 
krytycznym podjęciu, w sporze z tradycją o to samo: o moc
ne fundamenty narodowego bytu. Jedna jest ojczyzna -
i jedna myśl przewodnia literatury, o tę ojczyznę woju
jącej. 

STEF AN TREUG UTT 



W Europie Zachodniej wie
ku XV humanistami nazywa
no ludzi zbuntowanych prze
ciwko wzgardzie filozofii scho
lastycznej dla ciała. W epoce 
nowożytnej termin „humani
sta" oznacza wyznawcę pew
nej odmiany pragmatyzmu, 
niechętnej intelektualnym na
dużyciom metafizyki. 

Adam Mickiewicz wymyka 
się szkolarskim określeniom. 

Nazywać go geniuszem, tak 
jak się nazywa kłopot

liwe zjawisko - cudem, nie 
dopomoż2 do zrozumienia je
go wpływu. Dlatego, mimo 
jego silnych skłonności mis
tycznych, zaryzykowałabym 

nazwanie go humanistą. Ży

cie bowiem tak szczodrze, tak 
bezwzględnie oddane szuka
niu wolności, jako środka 

osiągnięcia harmonii między 

ciałem a duchem, musi być 

chyba zaliczone do triumfów 
pragmatycznego humaniz-
mu. 

Syn zaściankowego praw
nika z prowincjonalnej ro
dziny kresowej, przyszedł na 
świat w dzielnicy o ludności 

etnicznie mieszanej róż

nowierczej. Opisując piękno 

tego kraju i charakter ludzi. 
nigdy wszakże nie pozwolił so
bie w swoich reprezentacyj
nych utworach na polityczne 
czy religijne przesądy. W roku 
jego urodzin Polska nie była 

już wolna; Kościuszkę rozbi-

Maria Kuncewiczowa 

to; Rewolucja Francuska z jej 
sloganem o Wolności, Równo
ści i Braterstwie pozostawa
ła daleka, podczas gdy car
ska i pruska administracja 
gnębiły opornych mieszkań

ców Rzeczypospolitej. A jed
nak we wczesnych utworach 
Mickiewicza nie ma nic z te
go gorzkiego, okrutnego na
cjonalizmu, którym nasiąkły 

później podbite ludy świata. 

Jako student Uniwersytetu 
w Wilnie, tłumaczył greckie 
i łacińskie wiersze, lubił za
równo racjonalistę Voltaire'a, 
jak sentymentalnego Rous
seau, zachwycał się dramata
m i! Schillera, nie mniej niż 

poezją Byrona. Tajne stowa
rzyszenie studenckie, do któ
rego przystąpłł, nie miało do
raźnych celów politycznych; 
dąźyło do moralnego i umy
słowego „polepszenia" jedno
stki - wzór idealistyczny, po
pularny w epoce romantyz
mu 

Pierwszą sławę zdobył 

wierszami. Później nastąpił 

proces przeciw wileńskim 

uczniom i studentom i poeta 
został skazany na deportację 

do Rosji. Niechciane podró
że rosyjskie okazały się dla 
niego bezpieczne, a nawet 
miłe, dzięki sympatii licznych 
Rosjan i Rosjanek. Wiedzio
ny niezawodnym instynktem 
sprawiedliwości natychmiast 
uchwycił różnicę między re
żymem a narodem. Gdy te
raz z bliska obserwował ma
szynę piekielną despotyczne
go państwa, gniew jego rósł. 

Ale nie obracał się wyłącznie 

przeciw gnębicielom polskie
go narodu: patriotyzm wy
siedleńca objął całą ludzkość 

niewolną. 

Mickiewicz przyszedł na 
świat w rodzinie małomias

teczkowej o drobnoszlachec
kich tradycjach. W jego dzie
le jednak próżno by czytelnik 
upatrywał zasklepienia się w 



Adam Mickiewicz (dagerotyp z 1842 r.) 

jednej klasie społecznej. Wie
my ze s!ów samego poety, że 
jego wczesne wiersze - tak 
proste w języku, uczuciu i te
macie - cieszyły się najwięk

szym wzięciem w tak zwa
nych dolach społecznych. Wi
zje rycerskie w „Konradzie 
Wallenrodzie'', nie mniej niż 

obrazy z życia ziemian w „Pa
nu Tadeuszu", świadczą, że 

z równą mocą i wrażliwością 
odczuwał „wyższe" klasy. Tak, 
rozumiał średniowieczne ry
cerstwo; lubił pogodę i dosyt 
dziewiętnastowiecznych dwo
rów ziemiańskich. Nie prze
szkodziło mu to wprowadzić 

w „Dziadach" części II „złe

go pana" w postaci najszka
radniejszego upiora, którego 
żaden ksiądz nie zdolen jest 
wodą święconą zażegnać: 

Sprawiedliwe zrządzenie Boże! 

Bo kto nie był ni razu 

człowiekiem, 

Temu czło\vick nic nie 
pomoże ... 

Sedno rzeczy leży w tym, 
że Mickiewicz nie był ani 
szlachcicem, ani mieszczani
nem, ani romantycznym pas
terzem - był po prostu czło
wiekiem w pełni tego słowa 

znaczeniu. Pójdźmy za nim 
prowincjonalną jego ścieżką, 

wiodącą do wielkości. Jak 
wiemy, urodził się na wscho
dzie Polski. Opuścił kraj w 
wieku lat dwudziestu sześciu, 

by już nigdy nie wrócić. Do 
szkół chodził w Nowogródku, 
którego mieszkańcy byli Bia
łorusinami i Litwinami, a tyl
ko w części Polakami. Stu-

dia uniwersyteckie 
w stolicy tych stron, 
W ciągu kilku lat 
ukończeniem studiów 
portacją, parał się 

odbywał 

Wilnie. 
między 

a de-
nauczy-

cielstwem w Kownie, mieście 
litewskim. Nigdy nie był w 
Warszawie, ani Lwowie. Nig
dy za życia w Krakowie, gdzie 
spoczywają jego szczątki. We 
wstępie do „Pana Tadeusza" 
woła: „Litwo! Ojczyzno mo
ja!" A jednak przez z górą 

sto lat ten człowiek wyobrażał 
Polskę - dla Polaków i dla 
świata. Nie Litwę, nie Biało
ruś i nie Koronę Polską, nie 
województwo, nie powiat i nie 
dzielnicę, tylko Polskę - ideę 

poetycką. .Jako młodzieniec, 

Mickiewicz został za urojone 
winy wygnany z kraju, któ
ry uwielbiał, na obczyznę. 

Pięć lat przebył w Rosji. Maż-

na by sądzić, że gorycz wsą
czy się do jego serca; że się 

zamknie w dumnej samot
ności, nienawidząc wszystkie
go, co rosyjskie. Nic podob
nego się nie stało. Pracował 

nad swoim „Konradem Wal-
lenrodem" zawierał przy-



jaźnie. Podobnie jak „Szpieg" 
Fenimore Coopera, Konrad 
Wallenrod może być bohate
rem i ofiarą każdej nierów
nej walki ciemiężonych z cie
miężcami. Tyle o pisarstwie 
Mickiewicza w Rosji. Cóż po
wiedzieć o jego przyjaźni 

z Puszkinem, z Konradem 
Rylejewem, młodym idealistą, 

który miał wkrótce zawis
nąć na carskiej szubieni
cy, i z całą grupą Dekabry
stów? Odpowiedź przyszła od 
samego poety w jego znanym 
wierszu „Do Przyjaciół Mos
kali", napisanym w Dreznie po 
upadku powstania. 

Gorycz wyssana ze krwi i z łez 
mej ojczyzny, 

Niech zrze i pali, nie ·wasi 
lecz wasze okowy. 

Opuściwszy Drezno, Mickie
wicz podążył do klasycznej 
Mekki swobód obywatelskich, 
do Paryża. Tam osiadł na bli
sko trzydzieści lat. Po tak wie
lu zawodach, wielu zdradach 
narodu polskiego przez jego 
sprzymierzeńców, jeżeli miał 

kiedykolwiek zrezygnować ze 
swoich snów o międzynarodo
wym braterstwie, rok 1832 
bardzo się ku temu nadawał. 
Mógł był zrobić, co czyniła 

większość emigrantów przed 
nim i po nim: popaść w no
stalgię za minionym szczę

ściem, daleką ojczyzną, za 
obyczajem i złudzeniami mło
dości. Mógł się poddać brzyd
kiemu strachowi i znienawi
dzić obcy świat. Wystarczy 
wszakże rozważyć tytuł jego 
pierwszej publikacji w Pary-

żu, by zrozum1ec, że ro:z:pacz 
nie mała do niego dostępu. 

Tytuł brzmiał: „Księgi naro
du i pielgrzymstwa polskie
go". Pielgrzymstwo nie bywa 
przypadkiem; jest to akt wia
ry. Mickiewicz nie chciał, aby 
jego naród w godzinie klęski 

wyrzekł się „Postępu Pielgrzy
ma". I właśnie w szacie i po
stawie pielgrzyma, odważnie 

stawiającego czoła Rzeczom 
Nieznanym, umieścił Mickiewi
cza na szczycie paryskiej ko
lumny rzeźbiarz Bourdelle. 

Mickiewicz naród polski 
idealizował i usiłował wydżwi
nąć na nieziemski piedestał. 

Ale też i wymagania moralne 
stawiał ogromne. W przeci
wieństwie do zdania Moch
nackiego: „po dziesięciu wie
kach stróżowania na Wscho
dzie, Polska dobrze się za
służyła Europie; niech teraz 
inne narody jej bronią" ... : 
Mickiewicz mówił : „Jeśli Wa
sza nauka o wolności i Wa
sze poświęcenie się dla meJ 
nie będzie doskonalsze od na
uki i poświęcenia się Francu
zów, Niemców i Anglików, te 
dy zaprawdę powiadam Wam, 
nie wnijdziecie do Ojczyzny 
Waszej". I wreszcie: „O ile 
powiększycie i polepszycie du
szę Waszą, o tyle polepszycie 
prawa Wasze i powiększycie 

granice Wasze". 

(M. Kuncewiczowa - we
dług odczytu „Mickiewicz 
- humanista" wygłoszone
go w Kanadzie w stulecie 
śmierci Mickiewicza; druk. 
w tomie „Odkrycie Patu
sanu", Warszawa 1958). 

Julian Przghoś 

Twórczość naszego największego poety przeszła przez swój czas 

jak burza, obaliła spróchniałe przesądy i rozsnuła tyle tęcz har

monii, że nie zliczy ich szkiełko i oko badacza. A przecież toczą 

się w jego poezji walki tylu sprzecznych żywiołów, że jeszcze grzmi 

i błyska, jakby się w niej biły - ostatnie chwile naszego czasu. 

Jest nie tylko ciągle jeszcze nieostygła i współczesna, ale tak wielo

kształtna, porusza tyle spraw, że niesposób pojąć, jak wytrysła 

z piersi jednego człowieka. Przecież to ten sam poeta napisał „Odę 

do młodości" i elegię „Dumania na dzień odjazdu", wiersz „Polały 

si<; łzy" i Improwizację w „Dziadach"! Geniusz Mickiewicza doko

nał w naszej poezji pracy stu poetów o przeczących sobie wzajem 

rodzajach talentu. Jakżeż więc objąć takiego arcypoetę! Uczucie 

czci nakazuje przyjąć przede wszystkim to o nim do wierzenia, co 

on sam o sobie powiedział. Dojrzeć go na szczycie twórczym tam, 

gdzie w najwyższym locie natchnienia powiedział o sobie najwię

cej. Zatrzymać tę chwilę, którą. on tylko raz miał w życiu, zenit 

twórczy, chwilę najwyższą, w której - wiedział, że przesila się 

jego moc. O Mickiewiczu najwięcej mówi największe jego arcy

dzieło, „Dziadów" część III, a w „Dziadów" części III najgłębsze 

wyznanie poety i Polaka: Improwizacja. 

W życiu i twórczości Mickiewicza był ustawiczny pęd do celów 

ostatecznych. Zmierzał poeta ku jakiemuś najdalszemu krańcowi, 
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Początek Improwizacji Konrada w autografie 

ku celom nie mieszczącym się już w wymiarach poetyckiego speł

nienia. Podobnie w działalności politycznej droga Mickiewicza 

wiodła od „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" do „Składu 

Zasad", od nauk moralnych do działalności skrajnie postępowej. 

Gdy zerwał się do czynu, do organizacji walki zbrojnej, Kra

siński widział w nim demona radującego się, ilekroć się gdzie krew 

leje. W okresie towiańszczyzny rozpalił uczucia religijne do obłęd

nego niemal żaru mistycznego. W Improwizacji dosięgnął tych gra

nic sztuki poetyckiej, gdzie kończy się słowo. W tym najwyższym 

locie poetyckim odsłoniła się istota poety, tak jak w tworzeniu 

Legionu polskiego we Włoszech i w publicystyce „Trybuny Ludów" 

dojrzeć możemy skrajny wyraz Mickiewicza - człowieka czynu. 

Improwizacji nie można czytać bez uczucia zdumienia i porywu. 

Trzeba pamiętać, że pisał ją człowiek religijny, człowiek, który 

wierzył. Spór, jaki toczył z bóstwem, nie był dla niego walką 

z cieniem. Prawda tego zmagania się miłości do cierpiącego czło

wieka z wiarą w nieczułego Boga-cara jest tak wstrząsająca, że 

wniknęła w zdania o sile wyrazu natychmiastowej, piorunującej. 

Nawet obrazy fantystycznego lotu i nieprawdopodobnej mocy bo-

hatera nie wydają się przesadniami dla przesadni. Improwizacja 

zniewala mocą męki i buntu, słowom Konrada wierzymy, podob

nie jak się wierzy protokołowi inkwizycji z tortur tych jej ofiar, 

które wyznały tylko swą dumną prawdę herezji. 

Jakie drogi doświadczeń losu zawiodły Mickiewicza na ten 

szczyt? Poetą narodowym, odpowiedzialnym za sprawę narodo

wą, poczuł się w celi więziennej w Wilnie. Na wygnaniu w Rosji 

przyjaźnił się z dekabrystami, w stolicy cara jak Samson dumał 

pod kolumnami pałacu ciemiężyciela. Lecz dopiero klęska po

wstania listopadowego obudziła w nim tę moc prometejską, któ

ra piorunuje słowami Improwizacji. Pobity w walce o wolność 

uszedł za granicę żołnierz, uszedł rząd i sejm - zdawało się, że 

nie ma już nadziei, że naród zginie. I oto poezja Mickiewicza 

narzuciła nie tylko współczesnemu, ale i następnym pokoleniom 

niewolnych Polaków wizję ojczyzny nieśmiertelnej . Walkę o na

szą narodowość stoczył Mickiewicz w „Dziadów" części III na 

szczycie Improwizacji. Nikt ze współczesnych nie dotarł tam, 

gdzie wzniosły się jego miłość, ból i bunt. Jak niezmierny był za

kres doświadczeń, jak głęboko wniknął ten prawdomówny czło

wiek w tragedię dziejową narodu, skoro doszedł do tego, iż wy

rzekł: „Ja i ojczyzna to jedno!". A ojczyzna, pokolenie za poko

leniem, potwierdziła prawdziwość tych słów; naród uznał poetę 

za wcielenie polskości, za wyraziciela swoich najszlachetniej

szych dążeń. 
(J. Przyboś - z „Przedmowy" do narodowego wyda
nia „Dzieł" A. l.'flickiewlcza, Warszawa 1948). 
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Adam Grzymała -Siedlecki 

U schyłku wieku XIX i w pierw
szych latach wieku XX zapisało się 
na kartach kultury polskiej imię, 
które najprawdopodobniej niepręd
ko zejdzie z uczucia i uwagi inte
ligentnego ogółu. Miara czasu od
rzuci może niejedno to, co nas ró
wieśnych mu, ujmowało albo i wręcz 
zachwycało, ale ta sama popraw-
ka pokoleń może też i wydobędzie 
na światło wartości dla nas dotych

/"-d czas skryte. ( ... ) Dziś o Wyspiań
(1 ~ 1 kim jedno da się powiedzieć, jed-

..- o ustalić: była to indywidualność 
~ 1 \~ogactwie swoim najbardziej 

--e Y,ginalna, jaką spotykamy na ob-
,D~~,~~~~~tze dziejów naszej kultury pięk-'f • ( ... ) Artysta, twórca, poeta, w 

eniach swych nawet wycho-
ca społeczeństwa, w marze

i w dokonaniu odnowiciel nie
o działu sztuki polskiej, ma

, teorio-architekt - oto najwy-
tniejsze gałęzie tego bujnego drze

a, które pozostanie chlubą gleby 
szego pokolenia. W tym człowie-
niewątpliwie tkwiła plazma ge

sza. Był to tylko geniusz roko-
wy względem swojego artyzmu. 
o osobowość była więzieniem, w 

zamknięto talent, skazany 
gizm Ugolina; talent tak nie

iwie żądny był życia i wolno-
ści, że na żer sobie wybierał włas
ne dzieci: płody swoje. Pokaleczo

r!le przez siebie samego, wypuszczał 
Q}'JI świat. Ze żyją, że oddychają i cza

sem nawet czarują bliźnich - to 
tylko tajemnica tej arcytwórczości, 
która i w niedokształcone płody 
umiała tchnąć potęgą swojej żywot
ności. 

(A. Grzymała-Siedlecki - „Wy
spiański. Cechy i elementy jego 
twórczości". Wyd. 2, 1918) 

Leon Schill 

Wyspiański był „artystą teatru". Cóż to znacz~? 'J'.o znaczy: 
że nie był jedynie literatem piszącym w formie ~ialo~oweJ 
utwory które nazywamy dramatami; to znaczy, ze me był 
dekoratorem, obmyślającym scenerię plastyczną dla _cudzych 
dzieł; to znaczy, że nie był inscenizatorem, czy rezyserem, 
ucieleśniającym pomysły dramaturga w kształtach przez 
siebie skomponowanych, często przeistaczających lub nisz
czących twór poety; to zn~czy, że ni~ był . d?'rekt~rem czy 
kierownikiem teatru, nadaJącym mu Jego f1zJonon:nę artys
tyczną i społeczną, zazwyczaj ani art->:styczną, am społec~
ną. To znaczy, że był poetą-_dramaty~1~m, m~larzem, rz~z
biarzem i konstruktorem, rezyserem 1 mscemzatorem, ~ie
rownikiem artystycznym teatru i jego ideologiem - w Jed
nej osobie, że zgłębił całą umiejętność teatru i. posiadał 
wszystkie jego rzemiosła, że żył dla teatru z myslą o tea
trze że wszystko czego się tknął, na czym oko jego spo
częł~, stawało się teatrem, że teatr był ?lań jedyn~m te~e: 
nem wyżycia się, na jego deskach rozwiązywał na_Jbardz1eJ 
osobiste sprawy, a sprawy te były zawsze sprawami narodu. 
Przewyższał postulat Craiga. „Magnus parens" reformy tea
tru tylko w celu pr:lleciwstawienia się teatrowi zaprzepaszczo
nemu przez literaturę, zdemoralizowanemu przez rozpasane 
aktorstwo, cbcącemu się ratować za pomocą niby-malar
skich wystaw, stworzył koncepcję „czystego teatru", teatru 
autonomicznego, teatru własną estetykę i własne rzemiosło 
posiadającego, w którym literatura nie ma większych upraw: 
nień od aktora, a aktor jest takim samym elementem sztuki 
teatralnej jak dekoracja, którego jedynym twórcą i panem 
jest „artysta teatru", wtajemniczony w całą wiedzę teatru, 
władający wszystkimi jego rzemiosłami. Historia teatru sła
be nam tylko daje przykłady istnienia takich wyjątkowych 
ludzi. Może wszechumiejętność sceniczną posiadali twórcy 
teatru greckiego, chrześcijańskich widowisk religijnych śred
niowiecza. Szekspir, Molier i Wagner, wreszcie i nasz Bo
gusławski, człowiek wszechstronnej wiedzy w zakresie tea
tru - nie byli „artystami teatru" w rozumieniu craigowskim 
i w tym najwyższym stopniu, w jakim był Wyspiański. Wy
spiański był prekursorem „teatru walczącego'', teatru poli
tycznego - wyprzedził teatr Piscatora i wszystkie wysiłki 
organizowania w Europie teatru socjalnego. 

(L Schiller - „Teatr ogromny". 
Scena Polska", 1937). 



• 

Konstanty Puzyna 

Wielkość Wyspiańskiego tkwi w inwektywie. O wiele łatwiej 
określić, z czym walczył, niż co wyznawał. Aby zrozumieć to zja
wisko trzeba przypomnieć sobie, ile miał lat. Kiedy umarł miał 
ich 38, a cała jego twórczość dramatyczna, jeśli nie liczyć pierwo
cin pisarskich, zamyka się w obrębie lat dziewięciu. Ten niesłycha
ny talent był bardzo młody jak na politycznego dramaturga. Zył 
zresztą w czasach pojęciowego bałaganu i politycznego zastoju, 
a Koło Polskie i wszystkie rozgrywki galicyjskich partyjek nie 
mogły mu dać innej busoli politycznej niż pogarda. Łatwo dostrzec, 
że nie był jeszcze w pełni dojrzały ideowo; gubił się w tragicz
nych antynomiach, zwalczał sam siebie, szamotał się z myślami -
szukał. Szukał poprzez negację. Antymesjanizm, walka z solida
ryzmem, z mitem nowych Racławic, z ułańską pochwałą „malow
niczości zgonu'', z frazesem poezji romantycznej, ze stańczykami, 
z dekadentyzmem, ze sztuką dla sztuki - to nie były już ogólni
ki ideowe, to były konkretne ataki. W „Warszawiance'', „Lele
welu", „Legionie" wyczuwa się ich pulsowanie, ton polemiczny, 
satyryczny, ironię tragiczną, która narasta, aż buchnie pełnym 
głosem w dwu wielkich pamfletach politycznych - w „Weselu" 
i „Wyzwoleniu". ( ... ) Wyspiańskiego naprawdę odkrywa się dopie
ro w teatrze. Na drugi plan schodzi tam skorupa stylistyczna, zni
ka nadmiar pomysłów, alegorii, zawiłych zbitek myślowych -
często nawet bez pomocy reżyserskiego ołówka, po prostu dzięki 
uproszczeniom, jakie w każdy utwór dramatyczny wnosi konsek
wentna koncepcja inscenizacyjna. I obnaża się wtedy rzecz wciąż 
w Wyspiańskim pasjonująca: nieomylny instynkt teatralności. 
Wyspiański nie zawsze bywa wielkim pisarzem, ale zawsze, w każ
dym utworzEl' widać, że był wielkim inscenizatorem. Rozumiem 
doskonale, czemu tak cenił jego twórczość Leon Schiller: takiego 
zmysłu widowiska, takiego poczucia konstrukcji i dynamiki dra
matu, tak niesłychanie teatralnej wyobraźni nie wydała cała na
sza literatura dramatyczna. Wystarczy, żeby do twórczości Wy
spiańskiego dobrał się filolog czy literat, aby doszedł do wniosku, 
że to płód modernistycznej spekulacji; wystarczy, żeby wziął ją 
w ręce reżyser z prawdziwego zdarzenia, aby zalśniła blaskiem 
zupełnie nie przewidzianym i zaskakująco - tak! - nowoczesnym. 

Stanisław Wyspiański, 

~ szkic dekoracji 
do warszaw'!ank! 





Dz:wd'!-J \V in 8c. Stanisława Wyspia11Skicg o, T c ntr I\·Ilej~k1 w Krakowie. 1901 r. 
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ŻYCIE KULTURALNE WOJEWÓDZTWA 
WARSZAWSKIEGO 

KONSERWACJA ZABYTKOW 

Jak wi dumo, zu1Jy1k1 ukazuj obr11z. przeszlosct naszego kraju 
1 narodu, •1a11owl:i cenu" s vlBdcctwo "-awnego :tycia, lcUilury i osiqg
nlę(! tworczych. 1cl1 LDchuwonl m we w1a·ciwym umlc na tlu:I 
1 Jla przyszlusc:I zujmuJ • ię liczny u pól ·pecj. IJitow kon crw • 
torO\\'. 

D~laloj~c ml plerw,zyt·h dnl p11 wyzwol nlu, przywrocono dawną 
w11:1no~ć nic tylko ublcktom u•ikudzon)•m w czastl! <" tDtnlcJ 

wojny, ole Lukz" pulln Ł lunu z wl •kowy<:h ruin wlcle czcgolnle 
wartusriuwyL'l1 lluduwll m. n, i· mkuw. Pewna Uczba :r. bytk6w 
czekuc musi swuJ •J ku1 jnośc1 remontowej. S:i to zwluszo.a µatacc 
I llw11ry, których do~tuvoWlllll• du pclnlcnla nu\\YCl1 fUnkCJI WY· 
1m1110 sL1:;u·11. lnl · Wielu .uilJt •guw. 

Duzt> truun•J~C ;illoptacyJn · nustr czają ubi kly dawnego budow
mctw prz...,mystuw„go, glownt • młyny wodne l w1alri1ki, ·1ctrwa
l•JŚI: mat rUlh'.lw, 11 Lak:tt! ruzwoJ nowucz01sneJ tccluukJ. - sprawiły, 

:te IJudowl · t" cur r:c.1111%1„J wy lf:pUJq w rui·· ym krajobrad~. 
lnwentar:.: ""IJytkuw województwa w nuwsk.Jc , L wlera około 

2 2UO pozycji. ZnajduJ;i ~ii: w tej liczbie oblekty o duzej wartosc1 
:t11rOwnu styluY.ł!J - •Jll rtomnnlkl po eccs-Jc: - Jak I ltlasyJl.kacyJ
ncJ, ,,rzy cv.ym as ·poilrucJ nich \ cht>dzl do najbardziej c nnl!J, 
pierwszej grup~ hlill>ytlkacyjn J. 

Mazuw1cckic zamkl ŚrC'd01nw1cczne slunowlq zupot bodaj nBJ· 
bnrct:ttcJ warlu!icJowy. NlcgtJyll było leli luUc.anascJ(', do dZiS lcp1cJ 
zuchow ly si zamki. w Llwh: (m0:tcum-zbrujownta). Plocku (MU· 
xcum .llłzuw1„ck&e), C1 cli arJwl , Czcr.ku. Pon dlo mtcrcsuJqcym 
wbytkiem Jest XIX-w1„nny Ulml!k neogotycin w Opmro orze 
lob(;cni •. Mw.-urn Romi.ntyzmu). 

Out wtirlo.ścl p1·ezentuJ grupa kośdoł6w roman kich, nk Ł ty 
LIUlt:mie prt.t:buduw ayc:h w p(lżnlcJszycb wickach, Spusr6d nlch 
wyIJUt!lll(: \rzclJa. kusc1oly: w Rok1c1u. Blonlu, Plo.:ku, Czl.'rwm~ku, 
Budownictwu snl<rolnc L póznll:J ·zt·go okresu IX\'-XVill v. .) Uczy 
ug6łt>m a.z 450 ubh ~ tuw. Najcl'nnt„Jsze z nich: u. glata v Pul
\115J<u, koocluły poklu'>Zlorn w l"pcu I O trotęce. Kusi:1oly te 
"'I ni kiedy prawdzlwynn >Jrnrbnicami u:w. ruchomych dziel i;;:tuk.i. 
''a wyroznicnic :t siu uJ'1 ubi lity, w ktoryct1 711Chuwnla IC: w„pa
nlata puUcltromi wnętrz, m. In. kościoły: w Bruku (malarstwo 
l'ór.nugutyckl · ·klcph·n1, Kobylec, Os\roli:c-e, W rowie (malar~Lwo 
barokowe). 

Nowozytuc budowructwu "wicckle reprezentują burlt>wl" „,„„,_ 
sku-p:iłacow„, luknllzu\ n w komponowanych z loz n1ncb ogro
cJowyd1, ·zwykl • n wU<lnlonych ( lawy, kanały). Do ci. k wszych 
r.aliczamy pillncc: w Starej Ws1, Malej Wsi, St11rym Otwocku, 
:lclis7.cw1c, Korczew~, Lubcradzu, Rybienku, Radziejowicach, Bl<;· 
<Iowie, Znburowl . W wlększukl z nich mieszcz fę <kls :z.koły, 
<lumy wypoczynku, m~t: . 

Dla r:nuwruua p1zed zniszczeniem najbardziej wurtosciowych 
oblck ów budownictwa wl jsklcgo organizuje się pt„rwsze w na
szym woJcwóCiztwlc muzeum typu skansenowskiego w Slł.'rpcu. 

Rejestr ~ollytk6w ruchvmyc:h (zlolnlctwo, tkaniny, ludwl. arstwo, 
mntarslwo I In.), ~tanowl.J:jcych gl6wrue wyposaknic św1ątyn, za
wi.ern p<mad lU 5UO oblcktow. l:itanowl to około 80 procent ogotncgo 
lnwentorzn. 

'L. i.pół :rotiytków arch olaglcznycb n otlsurze wojew6dzLwa war-
sz w go łłczy około 2 5UO porycjł • 

waclaw Kowalczuk Kochanowski 
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