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„„ .jak nędzarz wrócisz bez druż~n~ 
Cudz)lm slalkiem, a w domu zaslaniesz ruin)!. 

Zuchwalcó"", co lwe mienie i doslalek lrwonią, 
co za lwoją małżonką podarkami gonią. 

Lecz l~ prz)ljdziesz, ukrócisz harde zalolniki, 
Naprzód ch)llr~m fortelem pomieszasz im sz)lki. 

Polem miecz h~ój "~krwi gachów po jelce się zbrocz)!. 
Co gd)l spełnisz, weź wiosło, idź z nim w świal za ocz~ 

Szukać ludzi, klórz~ nic o morzu nie wiedzą. („.) 
Po cz~m wrócisz i bogom dasz hojne ofiar)!, 
Zamieszkując)lm niebios niezmierne obszar)!, 

A "~sz)lslkim po kolei. Na koniec przez morze 
Prz)ljdzie śmierć, ab~ lekko, gd)l slarość cię zmoże, 

',/ b „ ob " ,_a rac z s ą„. 

Homer, „Ocl~sseja" ~ przekładzie Lul.iana Siemief1skiego, B.N. Krakó~. 1922 r. 
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TEATR DRAMATYCZNY m. st. WARSZAWY 



Dante Alighieri 

Boska Komedia 
Piekło 

fragment Pieśni XXVI 

„ ... odkąd 

już opuściłem Circe, co mme ukrywała 
przez więcej niż rok cały w pobliżu Gaety, 
zanim jeszcze Eneasz tak nazwał to miasto, 

ani czułość dla syna, ani uwielbienie 
dla wiekowego ojca albo Penelopie 
miłość należna, uszczęśliwiająca, 

me nie zdołało stłumić we mnie namiętności, 
która mną owładnęła, abym stał się znawcą 
świata i poznał cnoty, grzechy ludzkie. 

Więc wyruszyłem na otwarte morze, 
mając ten Jeden statek i załogę 
niewielką, która nigdy mnie nie opuściła. 

Z jednej 1 z drugiej strony śledziłem wybrzeże 
po Hiszpanię, Maroko, widziałem Sardynię 
i inne wyspy, kąpiące się w morzu. 

A kiedy wpłynęliśmy do wąskiej gardzieli, 
gdzie Herkules postawił znaki ku przestrodze, 
aby człowiek nie ważył się zapuszczać dalej, 

byłem stary, zmęczony, podobnie koledzy. 
Po prawej ręce została Sewilla 
po drugiej ręce zostawiłem Centę. 

„Bracia, przez sto tysięcy niebezpieczeństw" - rzekłem -
„doszliście świata zachodniej granicy, 
lecz jeśli zmysłom waszym pozostało 

jeszcze choć trochę czasu ziemskiego czuwania, 
nie wyrzeknijcie się poznania świata, 
który bezludny leży gdzieś za słońcem. 

Szanujcie ród swój; jesteście stworzeni 
nie po to, aby żyć jak dzicz bezmyślna, 
lecz pielęgnować naukę i cnotę". 

To krótkie przemówienie natchnęło zapałem 
moich współtowarzyszy do dalszej podróży 
tak, że z trudnością mogłem ich powstrzymać; 

i obróciwszy rufę w stronę wschodu słońca, 
wiosłami uskrzydlając nasz pęd oszalały, 
wciąż posuwaliśmy się w lewą stronę. 

A nocą wszystkie gwiazdy drugiego bieguna 
były widoczne; nasz biegun tak nisko 
leżał, że nie górował nad powierzchnią morza. 

Pięć razy zapaliło się, pięć razy zgasło 
światło, które pojawia się wokół księżyca 
odkąd wpłynęliśmy na trudne szlaki 

i oto góra wyrosła przed nami, 
ciemna z oddali, a mnie się wydała 
taka wysoka, jak żadna dotychczas. 

Cieszyliśmy się z tego, lecz wkrótce wesołość 
obróciła się w rozpacz; gdy od nowej ziemi 
zerwał się wicher, huknął w przód okrętu, 

trzy razy go obrócił i woda dokoła 
zawirowała, za czwartym wzniósł rufę, 
dziób zanurzył, bo tak się komuś podobało, 

aż w końcu ponad nami zamknęło się morze. 

Przełożył Tomasz Łubieński 

Dante Alighieri, „Boska Komedia", 15 pieśni. Warszawa, 1992 r 



Krystian Lupa 

To ciężkie (fragmenty dziennika poświęcone "Po

wrotowi Odysa " Stanisława Wyspiańskiego) 

20.01.99 r. godz. 21: 15 

... dojrzała kultura, lub, inaczej mówiąc: zdrowe podłoże 

procesów duchowych daje (powinno dawać) dość 

przestrzeni , by z problemami duchowymi załatwić się 

w „pozycji stojącej" ... to znaczy z dostatecznym dystansem, 

dystansem dzielącym podmiot od przedmiotu. 

Tu zaś doświadczenie, doświadczenie przemożnie 

ostateczne, bierze od razu w tryby - rozpoczęty emocjo

nalny gest już staje się materią rytualnej konsumpcji. 

Itaka kładzie Odysa ... 

Kładzie również Telemaka ... 

To zachłanne wciąganie, wsysanie w otchłań mitycznego 

trawienia. Ta choroba - przeznaczająca bohatera na ofiarę. 

A zatem? Dla kogo się toczy ten proces? 

Telemak w pierwszej scenie II aktu - nieświadomie 

(bezkarnie) i niefrasobliwie - zabiera się do dzieła, które 

ma być tylko przygotowaniem ojcowego aktu, bo ojciec 

życzy sobie, żeby Telemak pozostał nietknięty. Jest to 

jednak niemożliwe, szczególnie przy takim założeniu jest to 

niemożliwe ... Dopada wśród podjętej czynności głębszy 

rytuał - dopada i ogarnia przestrzeń przeczuć i wikła w 

labirynty magicznych mechanizmów, w konieczność 

nieustannego, panicznego stwarzania. Następuje schwycenie 

w sieć determinacji, bo zbyt tu silna grawitacja archetypów„. 

Telemak załatwia w pierwszej scenie II-go aktu inny problem 

niż sprzątanie izby - wikła się w akty inicjacji i już pada w 

środku gestu, już czołga się i rozmazuje, rozlewa w ofiarną 

maź. Pada na pysk, nie ma siły zrobić kroku, a drapieżny, 

mitologizu)ący proces zagarnia i trawi - leżącego ... 

Choć to absurdalne - przychodzi podobieństwo do 

„Prezydentek" Wernera Schwaba. Choćby z tej prostej 

przyczyny, że je właśnie na nowo przeczytałem. „ One - te 

trzy kobiety mają tak ciasne horyzonty, że od razu leżą -

od razu w trybach pożerającej, mitycznej maszyny. Padają 

na pysk i rzężą ... 

Bardzo blisko jest utwór, który żąda od takiego czło

wieka rytuału„. 

20.01.99 r. godz. 21 :41 

Zlekceważyłbym ten utwór, gdyby autor nie napisał, że 

trzeba go grać z przekraczającym ludzkie możliwości 
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wysiłkiem. I rzeczywiście dzieje się ru 

coś takiego. Psychodrama pożera istoty 

ubogie duchem. N ie zapewniono im 

tego minimum potrzebnego do (w 

miarę) autonomicznego duchowego 

' byru, choćby nie wiem jak zabez

pieczonego przez masową kulrurę i 

wszechsterującą cywilizację. Tu 

jednak znów zwycięża psycholo-

gia zbiorowa. I mit zbiorowego 

śnienia, tego mozolnego rozma

zującego materię osobowości na 

jakiejś twardej skale podłoża. 

Wielkie, przemożne i ciężkie śnienie, 

które unieważnia wszelkie postano

wienia i dyrektywy! Oto spotkały się 

bez nadzoru, bez opieki kogoś kto mógłby 

nimi pokierować i wydobyć ze snu. One 

wpadają w pułapkę sprzężeń zwromych. w 

bezwyjściowe tunele, w które popycha lęk i agresja. Strach 

przed jakimś zbłaźnieniem, przed sprzeniewierzeniem, w 

końcu dziecięcy lęk przed zagubieniem„. On to sprawia, że 

od razu padają na pysk. Lecz oto na najniższym poziomie 

toczy się walka, wielkie zmaganie dotyczące duchowej 

przemiany. To w ponownie zezwierzęconych grupach 

będzie kiełkował proces, który nie odważy się zacząć gdzie 

indziej. Jak w chorobie, jak w gorączkowym umieraniu, 

toczy się praca - nacisk trzymający pług na odpowiedniej 

głębokości. Mit musi być nieustannie ciężko brzemienny, 

mit nie może popuścić, jak nie może popuścić horror. Mają 

świadomość, że w ich mitologicznych majakach decydują 

się losy świata i nic nie jest ich w stanie od tego uwolnić. 

Mit który wylewa się im z otwartych ust jak kiełbasa

ekskrement, jest natychmiast pożerany przez inne zachłan

ne wielkie usta. Stąd zresztą ten panekskrementalizm, że ta 

uporczywa mozolna duchowa czynność, jest właściwie 

rządzona fizjofogią wydalania. To lęk nieustannie produku

je mitologiczny ekskrement, to nieporadne ubogie szczęście 

musi nieustannie wywalać faktyczną baśń, żeby trwać, żeby 

nie zagubić się w fizjologii trwania. 

To jeszcze nie wszystko, jeszcze raz będę musiał usiąść 

do tego tematu. 

21.01.99 r. godz. 21 :09 

Rytuały zalotników powinny Odysa otrzeźwić. Czy 

Penelopa sprzyja temu, co się dokonuje w Odysie, czy 

też jakimś wysiłkiem woli chce go w jakiś sposób 

powstrzymać? W końcu i ona jest więźniem tej narosłej 

tu rakowatej struktury. Dziś nastał dzień zagrożenia, 

krążą stadne samozachowawcze instynkty. Jednak 

Odysa wsysają oddechy anarchii stada, anarchia stada 

zbliża się do jakiegoś gwałtu, najpewniej rytualnego 

gwałtu na królowej. Dziwnym miejscem jest koronacja 

dokonana przez pokonanego Amajosa. Dobrze jest 

przyjąć, że w pojedynku Odys prawie zabił Amajosa. 

Prawie go zabił, bo jest w nim, rozprowadzona po 

całym chorym ciele śmiertelna determinacja.„ Po 

każdym śmiertelnym ciosie następuje osobliwe psy

chiczne, a raczej duchowe wycofanie podobne do 

skurczu, do spazmu. Wycofanie w coś, co w mroku 

świadomości jest jak zaprzeczenie osobowości, jak 

niebyt, jak jakieś głęboko utopione w rozpaczy zwie

rzęce istnienie, cierpiące obolałym ciałem duszy. Jest 

taki zwierzęcy idiotyzm rozpaczy, obolałe bezimienne 

szaleństwo„. Coś takiego, z czym ucieka się do ciemnej 

jaskini, by tam trwać przez chwilę w zwierzęcej anoni-

mowości, wyłączyć czynno

ści myśli i być przez czas 

rylko oddechem. Z takiej 

pieczary bezmyśli 

wyszedł dziś Odys 

do Telemaka, takim 

staje się znów 

wobec pokonanego 

Amajosa. Bo gdyby 

trwał jeszcze czas 

jakiś przy duszy, to 

musiałby przyjąć 

myśl. że jeszcze przed 

początkiem dzieła 

niesie śmierć, dokonu

je więc tego, przed 

czym uciekał. Poczułby 

obezwładniającą obec-

ność grzechu, która 

uprzytomniłaby mu. że nadal 

kroczy złą, czyli fałszywą 

drogą. On jednak woli 

przetrwać tę chwilę przestrogi 



w nieistnieniu, by potem tym łatwiej ulec rytmowi 

anarchii, tam po tamtej stronie, zanurzyć się w oddech i 

puls ciał przeznaczonych na ofiarę. 

22.01.99 r. godz. 09:23 

Ten ciężar, o którym mówi Werner Schwab, ten 

przerastający siły wysiłek mitycznej kreacji! Bo są 

sytuacje, w których rozmiar mitu przerasta tragiczne 

możliwości człowieka, wtedy dalszy udział w losie 

staje się chorobą, szaleństwem itp. Właśnie ów fizjolo

giczny, cieleśnie nieznośny ciężar kieruje dalszą krea

cją, to on buduje obraz mityczny, a reakcja wywodzi się 

hipnotycznie z tego obrazu. Reakcja jest sprowadze

niem zewnętrznego; można by rzec - kosmicznego 

ratunku, jego rytuał znajduje się poza świadomością 

bohatera, poza jego racjonalnym instrumentarium -

kreacja mityczna wyznacza ofiarę. Już od dawna ciało i 

dusza śniącego ciężki mitologiczny sen człowieczeń

stwa są naznaczone na ofiarę, a samo śnienie jest 

właściwie już ofiarowaniem. Nie można zatem cofnąć 

tego, co się już stało, co się wydarzyło przed chwilą, bo 

już jest w trybach mitycznego stwarzania, jest już 

przemienione. 

22.01.99 r. godz. 21 :59 

Czym jest właściwie przestrzeń trzeciego aktu? Drugim 

etapem podróży, doświadczeniem pozaindywidualnym? 

Tą dostępną wyobraźni sferą pozaindywidualnego do

świadczenia, gdzie znane fragmenty 

nabierają przez zmianę kontekstu 

innego wymiaru. Fragmenty 

brzegu, na którym zaczepione są 

jak skrawki materii wydarze

nia dzieciństwa, nie, nie 

tylko wydarzenia dzieciń

stwa, ale cielesne skrawki 

dzieciństwa wraz z jego wiarą 

i nadzieją - wraz z sensem 

bytu, danego indywidualnej 

egzystencji - niejako na 

przechowanie. Teraz w byciu 

zakwestionowanym, w byciu 

pozacielesnym, w przestrzeni 

utraconej nadziei - ten pejzaż 

nabiera dziwnie brzemiennego 

znaczenia - w jego tajemniczej 

demoniczności jest zawarty inny 

/'lftrff'/0-0.S 

„ 

jeszcze sen - poza grzechem i klątwą - którego potrzebuje 

przemiana. Jak nazwiemy przemianę? Czy to tajemnica 

pozaindywidualnego sensu bytów, albo po prostu bycia 

bytów. Nie wiem, nie można dokładnie sprecyzować 

materii przedśmiertnych iluminacji Wyspiańskiego. 

Zostały tu użyte mroczne wyobrażenia kończącego się 

życia - to uporczywe sięganie poza granice indywidualne

go przeżywania - bo przecież to indywidualne przeżywa

nie zaraz się skończy, a zatem już teraz jest pozbawione 

wartości jako naczynie sensu. Ci, którzy biegną, ci którzy 

wołają „tędy, tędy", cała ta zewnętrzna społeczność - to 

dążenie w liczbie mnogiej - to przecież też jest istnienie 

należące do sfery ja, do sfery świata i sensów. Sens jest 

głęboki i intensywny i nawet, kiedy kończy sięja, nie 

ustaje uporczywe dążenie, dążenie transportu wielkiego 

celu, dążenie do ocalenia przed zanikiem struktury, przed 

zanikiem pisma wielkiej misji ... To dążenie jest przecież 

przemożne, to dążenie szturmuje ścianę indywidualnego 

oporu. Czy strach jest owym indywidualnym oporem? 

Dążąca wielość na podobieństwo zjawiska astronomiczne

go - jest przecież w dalszym ciągu nośnikiem świętego i 

nieśmiertelnego ja - naczynia doświadczania świata 

podróżą. 

24.01.99 r. godz. 12:22 

Do czego właściwie zmierza ja Odysa w trzecim akcie? 

Czy dotychczasowe rozpoznanie swej klątwy i swego 

grzechu jest wystarczające? I co jest rdzeniem tej klątwy, 

tego grzechu? Męskie dążenie do samorealizacji, męski 

egotyzm w formowaniu oficjalnego i utajonego modelu 

zwycięstwa. Ojcobójstwo, coś co właśnie ojciec wszcze

pia w duszę młodego chłopca, przetwarzając dziecko na 

mężczyznę. Aby uformowała się (skrystalizowała) jed

nostka - męska jednostka - potrzebny jest ten gest skupie

nia woli, życiowego instynktu - w egotyczny model 

jednostkowego zwycięstwa. Intensyfikacji doznaje kon

flikt ja z zewnętrznością w krystalizowaniu takiego 

modelu - i wszelkie harmonijne, miłosne, rodzinne relacje 

muszą doznać deformacji, czy wręcz czegoś w rodzaju 

zaprzeczenia. Kreując pospiesznie mężczyznę w myśl 

wygórowanych wyobrażeń zwycięstwa, kreuje się egoty

ka-podróżnika, kreuje się zabójcę, a więc i ojcobójce(, 

kreuje się samotnika, wchodzącego w absurdalny kontakt 

ze światem - to znaczy powiększający absurdalne mecha

nizmy panujące w relacji (i nad relacją) jednostka-świat. 

A zatem to odkrywa wyobraźnia jako klątwę, czyli 

determinację daną od samego początku, przynależną 



a priori do sposobu wzrastania jednostki w darowanej jej 

rzeczywistości. A co bohater nazywa grzechem, w którym 

miejscu jego świadomość wykreśla tę trudno uchwytną 

granicę między złem płynącym z natury, z klątwy, z 

determinacji, a złem poczynającym się z indywiduum, a 

zatem złem, nad którym indywiduum jest w stanie zapa

nować? Grzech rozpoczyna się w punkcie rozpoznania - a 

zatem jakby tego nie ująć - u początku powrotu. Czy ten 

utajony, głęboki duchowy powrót zaczyna się w tym 

samym miejscu, gdzie zaczyna się powrót faktyczny -

upraszczając: w miejscu, w którym Odys zaczyna wracać 

do Itaki? Nie sądzę. Z jednej strony zaczyna się on 

wcześniej, w apogeum odśrodkowego pędu, z innej -

później, kiedy faktyczne wracanie zaczyna sprawiać 

duchowe cierpienia, cierpienia organiczne i fizjologicznie 

umotywowane - bo powrót jest przecież ruchem odwrot

nym do tego wychodzącego z pierwotnego, egotycznie i 

absurdalnie skrystalizowanego w męski model podróży -

dążenia życiowej energii indywiduum. 

Odys naraża swą nieobecnością najbliższą istotę, swą 

żeńską połowę, której determinacją, misją, losem jest 

czuwanie przy gnieździe, jest czekanie - na bezmiar 

cierpienia, na utratę szczęścia, na utratę sensu wpisanego 

w bieg życia. Naraża syna, którego spłodził, na krzywe, 

chorobliwe wzrastanie, na trujące płody wyobrażeń i 

myśli. Rozpamiętywanie Odysa o klątwie i grzechu nadal 

jest egotyczne, trwające infantylnie przy nieutulonym i 

wsobnym modelu indywidualnego zwycięstwa. Od tego 

centralnego wyobrażenia nie potrafi się Odys oderwać. 

Czy po katastrofie powrotu, w letargu przedśmiertnym ten 

motyw jest w stanie się wyartykułować. Jest przecież 

jakieś uparte krążenie jego myśli, ale jest również 

jeszcze coś innego. Jest pomnożone w wielość dążenie 

spoza jego myśli, dążenie, któremu autor przypisuje 

dostęp do objawionej prawdy, które obdarza łaską 

wybawienia. Odys może zostać przez ową dążącą 

wielość porwany lub pominięty ... 

Jest jednak coś, czego nie jest w stanie uchwycić 

myślą.' Obecność pierwiastka żeńskiego związana z 

nieuchwytną krainą Itaki ... Różnie nazywa Odys tę 

obecność. Jest jednak nasycona cierpieniem, jest upor

czywa, i wiąże się przemożnie z rejonem grzechu - tym 

najmniej uchwytnym ... Jest to cierpienie drugiego 

człowieka związane z jego losem, cierpienie po przeciw

nej stronie granic indywiduum, po przeciwnej stronie 

płci ... 

Odys 
Penelopa, jego żona 
Telemak, ich syn 
Laertes, ojciec Odysa 
Antinoos 
Eurymachos 
Am fi nomos 
Melantios 
Medon 
Arna i os 
F em i os, śpiewak 

"POWRÓT ODYSA" 
według Stanisława Wyspiańskiego 

adaptacja, scenografia, 
reżyseria 

KRYSTIAN LUPA 

muzyka 
Jacek Ostaszewski 

Adam Ferency 
Aleksandra Konieczna 
Waldemar Barwiński 
Wojciech Duryasz 
Marcin Dorociński 
Sławomir Grzymkowski 
Sebastian Konrad 
Antoni Ostrouch 
Andrzej Szeremeta 
Janusz Wituch 
Paweł Tucholski 

solo wokalne 

obsada: 

Eumej, pasterz trzody 
Filoitios 
Agelaos 
Melanto 
Tafijczyk 
Syreny 

Dziewki 

Instrumentaliści 

muzycy 
Mieczysław Mejza 
Jacek Ostaszewski 

(nagrań dokonało Studio Starego Teatru w Krakowie) 

asystentent reżysera 
N or bert Rakowski 

asystent scenografa 
Piotr Skiba 

inspicjent 
Karolina Zbrożek 
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Pro;ekn kosr1umoiv Krysuan Lupa 

Konstandinos Kawafis 

Itaka 

Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż, 

niech będzie to podróż długa, 

pełna przygód i nauk. 

Nie lękaj się Cyklopów ani Lestrygonów, 

nawet gniewny Posejdon niech cię nie przeraża. 

Jeśli myśl twoja będzie górnolotna, 

a ciało i dusza zdolne wciąż do wzruszeń 

niepospolitych - nigdy ich nie spotkasz. 

Jeśli nie masz ich w sobie, jesteś od nich wolny. 

Jeśli twa dusza nie kryje ich na dnie, 

ani Cyklopi, ani Lestrygoni, 

nawet gniewny Posejdon nie wejdą ci w drogę. 

Niech będzie to podróż długa. 

Zawiń do wielu portów, których jeszcze nie znasz; 

witaj je w letnim brzasku - z radością, szczęśliwy. 

Zajrzyj też do Fenicjan, 

aby kupić u nich drogocenne rzeczy: 

perły i korale, jantar i heban, 

oraz wonne olejki - te wszelkie pachnidła, 

które odurzają - ile tylko zapragniesz. 

I odwiedź miasta egipskie, 

aby uszczknąć wiedzy 

od tych, co ją posiedli. 

Bylebyś tylko stale pamiętał o jednym: 

o swoim przeznaczeniu i celu - Itace. 

Lecz nie musisz się śpieszyć. 

Podróżuj długo - latami. 

Lepiej byś był już stary, gdy dotrzesz do wyspy, 

i na tyle zasobny we wszystko, co w drodze 

zdobyłeś, aby już od Itaki nie rościć bogactwa. 

Itaka dała ci podróż. 

Gdyby nie ona, nie ruszyłbyś w drogę. 

Dała więc wszystko; więcej dać nie mogła. 

Jeśli więc nawet przywita cię biedna, nie czuj się zawiedziony. 

Zresztą gdy wrócisz, dojrzały i mądry, sam to zrozumiesz: 

czym jest Itaka: co znaczy Itaka. 

Przełożył Antoni Libera 



Projekt scenografi1. Krystian Lupa 

Krzysztof Pleśniarowicz 

„Odys musi powrócić naprawdę'' 

(fragmenty) 

„Powrót Odysa" 1944. Kraków 

„Początki Teatru Cricot 2 przypadają na epokę ludobój

stwa" - wspominał Tadeusz Kantor. - „Policzmy lata 1940„. 

1944 - zapamiętajmy teatr pod nazwą: Niezależny. Grupa 

młodych artystów, z której po wojnie wyjdą najlepsi malarze i 

teoretycy polscy, wbrew wszelkiej logice, wbrew rozumowi, 

podejmuje w tych czasach pogardy nie jakąś ideę narodową, 

lecz myśl awangardy światowej ( ... )" 

W Krakowie podczas okupacji działało kilka teatrów 

podziemnych. Teatr Niezależny Kantora był najbardziej 

radykalny pod względem estetycznym. Ów radykalizm miał 

dwa oblicza: uznanie abstrakcji i „dążenie do stworzenia 

dzieł absolutnie niezależnych od natury", której doskonałość 

została brutalnie zakwestionowana, a równocześnie czerpanie 

z otaczającej rzeczywistości z nadzieją, „by realne życie 

rozsadziło kształtujące się iluzyjnie formy sceniczne( ... )" 

Tadeusz Kantor sięgnął po „Powrót Odysa" Stanisława 

Wyspiańskiego, wielkiego krakowskiego romantyka, malarza i 

autora symbolicznych dramatów, jednego z proroków Wielkiej 

Refom1y Teatru w Europie z przełomu XIX i XX wieku.(. .. ) 

Historia opowiedziana przez Wyspiańskiego to homerycki 

wątek powrotu Odysa, obłąkanego wędrówką wiecznego 

tułacza - ale w wersji utrwalonej przez Dantego; Odys jest 

zbrodniarzem wojennym i zdrajcą ściganym klątwą bogów ... 

Dlatego mit szczęśliwego powrotu do wytęsknionej Itaki 

nie może się wypełnić. ( ... ) 

„Wszystko to zmieszane z Przeznaczeniem, Klątwą, 

Losem, Fatalizmem - niejasne, niedopowiedziane, opatrzone 

symbolami, patosem i Jugendstilem" - napisał Kantor w 

partyturze swej inscenizacji ( ... ) 

Odys musiał „powrócić naprawdę" - stwierdził („.). 

Odys w jego spektaklu był żołnierzem niemieckim, 



„wracającym spod Stalingradu w zabłoconym mundurze i 

hełmie ( ... )" 

.. . dialog musiał zostać „oczyszczony" z „oparów symboli

zmu i stylistycznych ozdobników", bowiem rzeczywistość 

ówczesna nie wymagała „ani ozdobników ani tłumaczeń" 

(Kantor, 1944). 

Spektakl rozpoczynały dźwięki niemieckiego „Parademar

schu", zaś „Pieśni Femiosa" (niemej artykulacji aktora) 

towarzyszył dźwięk z megafonu - „szczekający głos nie

mieckich komunikatów wojennych". 

... konspiracyjna publiczność musiała wziąć pełną odpo

wiedzialność za wejście do teatru. - „Do teatru nie wchodzi 

się bezkarnie" - tak brzmiał jeden z komentarzy teoretycz

nych, powtórzony ponoć na plakacie na drzwiach pokoju, w 

którym odbywało się przedstawienie. 

Itaką był zwykły pokój „biedny", opuszczony przez ludzi 

i zrujnowany przez wojnę, a przez to nasycony realnością; 

„Dookoła ściany pomieszczenia. Puste, nagie, zimne. ( ... ) 

Zniszczony i pogięty reflektor, jak resztka cywilizacji , 

wyrzucony na brzeg tej rozpadającej się rzeczywistości". ( ... ) 

„Powracający Odys stał się precedensem i prototypem dla 

wszystkich późniejszych postaci mojego teatru" - napisał 

Tadeusz Kantor 35 lat po swojej okupacyjnej realizacji 

dramatu Wyspiańskiego. - „Było ich bardzo wiele . Cały 

pochód. Z wielu sztuk i dramatów. Z krainy Fikcji. Wszyst

kie były umarłe. wszystkie wracały w świat żywych, w nasz 

świat, w czas teraźniejszy"'( ... ) . 

Trzecia wersja inscenizacji w podziemnym Teatrze 

Niezależnym. odkrycie owego „biednego pokoju". do którego 

naprawdę wrócił Odys larem 1944 roku pozwoliła Kantorowi 

wiele lat później upominać si~ o własne prekursorstwo ( ... ) 

Okres okupacji uznał on za swój „złoty okres teatru". 

ponieważ wówczas - powtarzał wielokrotnie: „wszystko 

wtedy właściwie wymyśliłem"( ... ). 

Z katalogu pz . .. Tadeusz Kantor - Powrór Odvsa -

Podziemny Teatr Nzezalezn y . Cnr·oteka. ! 994 r 

Kraków - czpn.vzer. /944 r 

.. PO\.Vró1 Odysa„ 1944. Kraków 

z „Dziennika" Józefa Mehoffera: 

28 marca 1893 roku: 

„W niedzielę była dysputa z Wyspiańskim 

o motywach poruszających artystę. 

Powiada - ja mam przekonanie takie, 

że nie powinienem nic robić, jak tylko to, 

o czym mam przekonanie, że to istniało rzeczywiście -

było, czuło i myślało. - Bardzo słusznie. 

Ja powiedziałem to w innej formie , 

o tę formę była sprzeczka. ( ... ) 

- Czy ty się nie interesujesz teatrem? 

- spytał". 

18 października 1893 roku : 

„Dziś jeszcze myślałem o nim („.) 

Z nim rozmowa jest trudna, 

bo co chwila kończy rozpoczQte 

przez kogo innego zdanie -

nieraz najsprzeczniej z myślą tamtego ( ... ) 

Na pierwszy rzut oka chce sąd o kimś wydać , 

przewidzi i odgadnie wszystko, 

co ten przeszedł w życiu 

i jakie ma myśli obecne - czy jest szczery, 

czy nieszczery - czy mówi prawdę -

czy kłamie. O kłamstwo lubi posądzać -

i chce przewidzieć prawdę. 

Jest to jego ambicja bystrości, 

ale czasem zakrawa to na co innego 

- jak np. wtedy, gdy wyrwał mi kopertę 

z adresem pisanym nieznajomą ręką 

( .. . ) - i chciał dochodzić, kto to pisał ... " 

Wyd. Lit. Kraków, 1979 I'. 

„Las nietrzebiony dostrzegłem przed sobą, 

który sam pragnę karczować pod rolę; 

nie same szmaty teatru ozdobą, 

w słowie na scenie chcę mieć daną wolę ... " 

Stanisław Wyspiański , 

,,Listy do Stanisława Lacka'' 

Wyd. Lit, Kraków, 1957 r. 



„W uta1tym komunale o pogodzie greckiej je t zapewne 

tyleż prawdy co w większości komunałów. Pogoda! Ten 

„pogodny" naród stworzył najokrutniejsze mity, niebo 

zaludnił bogami, którzy sobie czynią igraszkę z mąk 

śmiertelnych; którzy mają nadludzką moc, a ludzkie 

namiętności i używają ich na naszą szkodę; którzy 

zastawiają nam pułapki a potem mszczą si . na nas. 

Największy poemat grecki opiewa Gniew, drugi, jego 

bliźniak, niedole tułaczki, tęsknoty, a potem krwawą pomstę. 

.. Powrót Odysa" 1944, Kraków 

Tragedia grecka jest pasmem okropności. („.) 

Kazirodztwo i matkobój, two są tam potocznymi wydarze

niami. Los włada wszystkim; na kogo s ię zaweźmie, tego 

zgubi; za winy ojców płacą dzi ci, za winy babek wnuki, 

do dziesiątego pokolenia. Wszystkim trzeba drżeć przed 

losem, ale nikt mu s ię nie wymiga. Niech licho porwie 

taką pogodę!" 

Tadeusz Żeleński-Boy 

O Wvspia/1skim "', Wvd. literackie. Kraków. 1973 
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