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Na początek wspomnienie osobiste. Niech nam posłuży 
za punkt zaczepienia. Pamiętam moment mego pierwszego ze
tknięcia się z twórczością Wyspiańskiego. Był to właśnie ury
wek z Legendy. Siedzieliśmy we dwóch — ze Staffem, wtedy 
jeszcze długo nie głośnym autorem Snów o potędze — przy 
jakimś stoliku w jakiejś kawiarence lwowskiej — mogła to być 
późna jesień 1898 r. 39 lat temu, — gdy w jednym z zakordo- 
nowych ówczesnych tygodników, — jeśli się nie mylę — w pe
tersburskim, przez Erazma Piltza redagowanym Kraju — czytałem 
właśnie czyjąś recenzję z poematu dramatycznego Legenda. 
Tytuł tego utworu był mi znany z ogłoszenia figurującego od 
dłuższego czasu co tygodnia na wewnętrznej stronie okładki 
krakowskiego Życia, z dodatkiem: „do nabycia w redakcji“. 
O autorze wiedziałem z nazwiska, że jest malarzem, prowa
dzącym dział artystyczny Życia i cieszącym się w Krakowie 
wśród młodych dużym mirem. Oglądałem tam reprodukcje jego 
rysunków i witraży, ale do poetyckiej twórczości malarzy mia
łem zawsze wiele uprzedzenia i nie interesowałem się nią, 
zwłaszcza, że o Wyspiańskim jako poecie było wówczas zgoła 
jeszcze głucho.

I nagle, czytając recenzję, wpadłem na cytat końcowegu 
ustępu modlitwy klątewnej Wandy do Żywii:

Precz odgoń, sępy te, ratary, 
co ostro kute spis kończary 
spłukali w mego ludu krwi; 
precz łupieżniki, te zmierżone, 
co berdyszami sieką w bronę, 
kędy bohater starzec śpi.

Urywek ten uderzył mnie niepospolitą siłą wyrazu, ostrą do- 
sadnością akcentów, celnym doborem i dobitnością słów, kate
goryczną energią całego tonu. Że ten właśnie urywek przykuł 
wówczas moją uwagę, zapamiętałem do dziś dnia właściwie 
tylko stąd, że w pamięci utkwił mi przede wszystkim zwrot

1 Odczyt wygłoszony na XIX Wieczorze Pam iętnika Literackiego  we 
Lwowie dnia 12 października 1937 r.
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„berdyszami sieką“, jako że po raz pierwszy w poezji spotka
łem się z berdyszami i wyraz ten samym swym brzmieniem 
przypadł mi do gustu, a nowotwór „kończary“ wydał mi się 
w tym właśnie kontekście świetnym wynalazkiem. W Lindem 
go nie ma, choć jest w nim „kończasty“ i „kończastość“. Przeko
nany zresztą byłem, że cytat przemycony został rozmyślnie 
i celowo na łamy petersburskiego organu ze względu na swą 
przejrzystą, niecenzuralną aluzyjność do sytuacji narodowej.

Podsunąłem artykuł towarzyszowi, palcem wskazując na 
cytat. Staff, który nie zwykł był uprawiać nałogowej lektury 
tygodników literackich i w kawiarni wolał studiować francuskie 
i niemieckie pisma humorystyczne, przygodnie pełniąc funkcje 
referenta najudatniejszych w tygodniu witzów z Fliegende 
Blätter czy Simplicissimusa, przeczytał ze skupieniem wierszo
wany urywek i zawyrokował: „ I s t o t n i e  n a d z w y c z a j n e “. — 
„Trzeba będzie tę Legendę kiedyś przecież raz przeczytać“, 
zakonkludowałem. Ale w obiegu księgarskim egzemplarzy próżno 
było szukać, a książka wyszła nakładem prywatnym autora, 
jak i wszystkie późniejsze utwory. (Własnym ich nakładem 
Wyspiański brał mściwy odwet na nakładcach za niewydanie 
pierwszych utworów). Toteż przeczytałem ją znacznie później, 
po Warszawiance dopiero, Meleagrze, Protesilaosie i Laodamii. 
Ówczesna recenzja zaś nie dawała o rodzaju i charakterze 
utworu żadnego wyobrażenia.

Oczywista, że autobiograficzną tę przygodę opowiadam 
nie dla względów osobistych. Chodzi mi bowiem o coś zgoła 
innego. W sześć lat później w r. 190-1, pojawia się, jak wia
domo, Legenda w drugiej, mocno zmienionej postaci, w cyto
wanym zaś wyżej sześciowierszu, poeta zachował pierwotne 
brzmienie pierwszych pięciu wersetów, a tylko szósty „kędy 
bohater starzec śpi“ z całą bezpardonowością usunął, zastępu
jąc go kategorycznym wezwaniem: „piorunem wal i tęp“ !

Zmiana ta, która u Wyspiańskiego analogicznie i równo
cześnie ze wszystkimi innymi przeróbkami tekstu i zasadni
czym przeistoczeniem całej koncepcji utworu dokonała się ze 
zdumiewającą nieomylnością sądu, bystrą samokontrolą i ogrom
nym poczuciem ciężaru gatunkowego i waloru dźwiękowego 
każdego słowa, była wysoce znamienna i charakterystyczna. 
Już ten drobny odcinek bowiem wskazuje wyraźnie na inten
cje, jakie poetę ożywiały przy ponownym opracowaniu tego 
samego tekstu, a z dokonanej w nim zmiany nie trudno od
gadnąć, jaki artystyczny cel mu w przeróbkach tych przyświe
cał i jaką zasadniczą myślą się kierował.

Jak wielką wagę Wyspiański musiał przywiązywać do 
zdania nowowprowadzonego w miejsce pierwotnego wersetu i jak 
istotne musiał przypisywać znaczenie tej zmianie, świadczy oko
liczność, że widocznie uznał ją za słuszną i konieczną mimo, że 
to zastępcze zdanie gwałciło konwencjonalną symetrię sześcio-

2*
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wierszowej zwrotki w jej poprzednim brzmieniu zarówno pod 
względem rymu jak i rytmu. Poprzednia fraza bowiem szóstego 
wersetu i rytmiką i współbrzmiącym rymem odpowiadała ośmio- 
zgłoskowcowi trzeciego wersetu:

spłukali w mego ludu krwi 
1 kędy bohater starzec śpi

podczas gdy nowy i asymetryczny sześciozgłoskowiec, który 
ją zastąpił, nie zamykał się zgoła rymem.

Przy zestawieniu obu tekstów ze sobą dochodzimy do 
przekonania, że mimo niezgodności w rytmie i rymie nowe 
zakończenie (gdyby je nawet rozważać w oderwaniu od nowych, 
dodatkowo w tekst poprzedzający nasz sześciowiersz wprowa
dzonych ustępów), wydaje się istotnie jakby konkluzją, znacz
nie szczelniej zamykającą całą kadencję sześciowiersza w swej 
lapidarnie zwięzłej, ostrej i jak cios niechybny wymierzonej 
formule, która też do całości szczelniej przylega, niż zakoń
czenie w tekście pierwotnym. Przekonania tego nabieramy 
z uwagi na dalszy kontekst tym bardziej, że bezpośrednio po 
tej słownej konkluzji uderza natychmiast piorun, a ku zbrojnej 
zgrai Ritgiera z czeredą żelaznych sług, która, dopadłszy spu
szczonej brony, wycina w pień walczących jej obrońców, rzuca 
Wanda okrzyki następującej piorunowej klątwy:

Hej h a ! dziś piorun ze mną gra, 
dziś piorun ze mną w zmowie.
Burza was żenie, burza gna, 
na moim mocna Słow ie!
W proch, na kolana sępy wy, 
skrzydłami uderzcie w pył.
Słowa was moje, moje łzy 
obedrą z mocy i sił!
Przede mną w proch, przede mną z nóg!
Wolę mam od Bogini.
Z rąk wam wytrącę miecze sług, 
czar ślepce z was poczyni!
Rzucajcie miecze, rzućcie noże, 
precz od się rzuć topory.
Zaklęcie rzucam na was boże, 
zbudźcie się boże stwory!
Klnę was, patrzajcie w moje oczy, 
uroda we mnie żywa.
Śmierć za mną, Sława za mną kroczy, 
dzień jeden ja szczęśliwa.

Co więcej, w ustępie bezpośrednio poprzedzającym przytoczonł 
sześciowierszową konkluzję modlitwy Wandy do Żywii, natra
fiamy niespodzianie na następujące zaklęcie:

Niechajże duch nie błądzi w mroku, 
niechajże bólem się nie ciska, 
przez klątwę daj Ty mnie uroku, 
niech ogniem żywym  niebo łyska, 
s z a r p a j  c h m u r z y s k a  w s t r z ę p !
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i okazuje się, że ostatnia sześciozgłoskowa, a trójakcentowa 
fraza jest pod względem treści, rytmu, liczby przycisków i rymu 
zapowiedzią poprzedzającą naszą ostateczną konkluzję, o sześć 
wersetów późniejszą.

Dzięki temu mamy bowiem dwuwiersz, który choć prze
dzielony pięciowierszowym odstępem gra we współbrzmieniu, 
zapada w słuchu i wraża się doskonale w pamięć:

szarpaj chmurzyska w strzęp! 
piorunem wal i tęp!

Konkluzja nasza zatem, zastępująca pierwotne nikłe i obojętne 
zgoła „kędy bohater starzec śpi“ o rymie z toniką łagodną 
i otwartą, przez formułę mocną i wyrazistą, o treści groźnej 
i ważkiej, o rymie z toniką ostro zamkniętą, staje się nie tylko 
łącznikiem między kolejnymi ustępami tekstu, ale odgrywa 
dramatyczną rolę szczytowego zwornika i urasta na fortissimo 
przekleństwa, wywołującego czarem pioruny.

W tym związku dopiero zaczynamy rozumieć intencję, 
cel i myśl twórczą Wyspiańskiego przy dokonywaniu omawia
nej zmiany.

Na domiar warto jeszcze poświęcić na chwilę bliższą 
uwagę dalszym zmianom, jakim uległ finał modlitwy Wandy.

W pierwotnej redakcji finał Wandzinej prośby modlitew
nej brzmiał:

Nie zwól. by ciało ojca, Króla 
psy dzikie rozszarpały w polu 
i krew rozniosły w pysku skrzepłą, 
nad krwi kałużą, pohańbiony 
duch marny wił się z bolu.

Tyle wszystkiego.
W nowej redakcji poeta finał ten wzmacnia, rozszerza, 

wydłuża i natęża, zastępując go następującym ustępem przy 
wtórze dalekiego rumu grzmotów:

Jest-li to prawdą, — żem Twa córa, 
że moce we mnie drzemią, 
niech piorun rzuci Twoja chmura, 
klnę ogniem, wodą, ziemią.
Pokrusz me ciało, spal i zniszcz 
a duszę daj zwycięską, 
niech zapanuje duch nad zgliszcz 
a Sława ponad klęską!
Nie zwól by zewłok ojca woja 
psy tuczne miały w polu drzeć 
i krew rozniosły w pyskach skrzepłą. —
Niechaj za niego będę Twoja; 
jemu Ty piorunami św ieć!
Niechajże duch nie błądzi w mroku, 
niechajże bólem się nie ciska, 
przez klątwę daj Ty mnie uroku, 
niech ogniem żywym niebo łyska, 
szarpaj chmurzyska w strzęp!
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(Zwracam nawiasowo uwagę, że ostatni werset, który rymem 
końcowym sprzęga się z naszą konkluzją, zawiera ponadto 
rym wewnętrzny nawiązujący do końcowego rymu poprzed
niego wersetu „łyska“).

Jeśli się zważy, że w tekście znacznie wcześniej przed 
ślubowaniem Wandy jest mowa o zbliżaniu się ulewnej burzy, 
jako pożądanej odsieczy dla obrony grodu:

Niebo się ciemni nocą, 
wichura chmury zgania.
Hen drzewa się łomocą.
Ciemność zamek osłania.
Burza to, gromka burza.
Hań, czarna leci chmura.
Strugi luną za czas.
Skoro gruda oślizgnie od śluz, 
będziem spychać ich łatwie przez moc.
O patrzcie! — czerń skłębiona  
w mrokach zamczysko nurza.
Jeszcze was tu jest duża!
Brać złomy, drzewce, gruz!!

{Nota bene: jak zawsze u Wyspiańskiego samo zdarzenie, od
parcie nacierającego wroga, ma i tu swój przebieg naturalny 
autonomiczny, niezależny od rzekomej ingerencji potęg nadprzy
rodzonych. Tylko tragicznie oplątana wiara w przesąd, w przy
widzenia, w ekstatycznym zachwyceniu wyczekuje i dopatruje 
się cudów w działaniu ziemskich zjawisk), jeśli się ten szcze
gół zważy, tym głębiej wnikamy w istotny walor naszej kon
kluzji i poznajemy jego dramatyczny splot z przebiegiem akcji, 
dzięki któremu urasta on w kulminacyjny moment klątewnej 
modlitwy Wandy.

Ku temu finałowi, ku tej jego ostatecznej konkluzji zmie
rzając, cała modlitwa w nowej jej redakcji jest pod względem 
kompozycyjnego układu arcydziełem symfonicznej roboty, przy 
analizie której warto by się dłużej zatrzymać. Tutaj niestety 
spieszno nam iść dalej.

W porównaniu z przeistoczonym układem modlitwy w dru
giej redakcji tekst jej pierwotny z wyjątkiem końcowego ustępu, 
który przed 39 laty tak nas w kawiarni oczarował, był za
ledwie słabym i mdłym zarysem. Ten wątły zrazu i nikły 
jeszcze zalążek w drugiej dopiero, szeroko rozprowadzonej 
transkrypcji nabiera w całej pełni tych właśnie szczególnych 
cech, które w przytoczonym ułamku z miejsca nas ujęły. Świa
domie i celowo w całym znacznie rozszerzonym tekście mo
dlitwy poeta uwydatnił, natężył i zaakcentował wszędzie charak
terystyczne znamiona energii, tężyzny i mocy, wprowadzając 
właściwe określenia, zwroty i rytmy przy równoczesnym usu
waniu wszelkich fraz, które do tego ogólnego diapazonu, jedno
litość jego mącąc, się nie dostrajały.

O takich, a nie innych, świadomych intencjach poety 
świadczą pośrednio nie tylko stylistyczne, leksykalne i wersy-
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fikacyjne zmiany, w tych pierwotnych, a stosunkowo nielicz
nych ustępach, które przedostały się w skład nowej redakcji, 
nie tylko ustępy nowe, które pierwotny tekst znacznie rozsze
rzyły, wzmocniły i zbogaciły, ale przede wszystkim także te 
wszystkie pierwotne części składowe modlitwy, które następnie 
■całkiem ulotniły się, przez poetę w nowym opracowaniu usu
nięte.

Tak np. z inwokacji do Żywii odpada bez śladu następu
jący ustęp:

Tobie się płonią sosny Zorzą,
Tobie się kwiaty wonne mnożą, 
lubisz, by pełne rozkwitały, 
a Ty z nich piła słodycz bożą.
— Masz we Wiślanym dnie komnaty, 
chowasz pod tonią fal Rusały, 
kłęby dziewczęcych ciał urodnych: 
weź młode moje ciało 
do tw oich krajów w głębiach wodnych!
Kwiat moje ciało, 
kw iat czysty.
Sama się rzucę w nurt, 
sama skoczę 
na głąb skalisty.

Zamiast tego pojawia się nowy, zwięzły, jędrny, męski, tęgi 
i hardy, jak następuje:

Klękam przed Twe ołtarze.
Z promu skoczę od włazu 
Na ony skalisty głąb.
Pragniesz mnie, jagem młoda, 
urody mnieć nie szkoda,
0 urodę nie stoję, 
nic życie sobie ważę.
Daj, czego chcę, od razu
1 siłą na mnie wstąp,
gdy zwolisz nadziać zbroję.

Jeżeli w związku z tym przypomnimy sobie zasadniczą różnicę 
między tonacją usuniętej frazy: „kędy bohater starzec śpi“, 
a niepospolitą dynamiką konkluzji, która ją zastąpiła skrótem: 
„piorunem wal i tęp“, dostrzegamy, jak konsekwentnie poeta 
plewił, tępił i rugował z tekstu wszystko, co zalatywało senty
mentalną miękkością, co miało cechy poetyckiej baśniowości, 
w czym tkwiły pozory nastrojowej literackości, ślamazarnego 
mazgajstwa i tkliwej czułości, które mu snadź od początku 
były wstrętne, a przeciwko którym z taką zaciekłością wypo
wiedział się w Wesela i Wyzwoleniu.

Pouczającą informację o intencjach Wyspiańskiego mamy 
zresztą i bezpośrednią, wprost od niego pochodzącą. W liście 
wystosowanym 24 sierpnia 1898 do p. Marii Krzymuskiej (znanej 
pod pseud. Jan Oksza z cennej działalności literackiej, wdowy 
po śp. J. A. Kisielewskim) z podziękowaniem za „łaskawość 
i względność“ w krytyce o Legendzie, jak pisze, zwierza się poeta:
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„Niepokoją mnie wielce wyrazy złe, obce, jakich jednakże 
nie zdołałem uniknąć i w które niejako popaść musiałem, np. 
ganki. Przy pewnym trudzie możnaby ten wyraz niemiecki 
innym składniejszym zastąpić. Przy pewnym trudzie dlatego, 
że to są wyrazy i określenia, których albo dopiero po wsiach 
szukać trzeba czystych, niezamąconych, albo też może trzeba 
wymyślić nowe“.

Jak dalece martwił go wyraz „ganki“, świadczy fakt, że 
pierwotną frazę: „Na zamku cisza głucha, po gankach ciecze 
krew“ w II redakcji zastępuje frazą: „po progach ciecze krew“.

W liście zaś pisanym 27 września 1897 r. już po ukoń
czeniu pisania Legendy donosi Wyspiański Henrykowi Opień- 
skiemu, przyjacielowi z lat szkolnych, któremu bezskutecznie 
proponował dorobienie partytury muzycznej pod tekst Legendy'. 
„Legendę przerobiłem w ten sposób, że usunąłem język lite
racki, jakim mówiono w pierwszej części, a dałem język tęgi, 
stary, nieco tylko wygładzony w obrazowaniu. Również kilka 
szczegółów dodałem i rozszerzyłem ruch na całej scenie“.

Już z tych zwierzeń widać, że poeta od pierwszej chwil 
był niezadowolony z młodzieńczego tekstu Legendy, zaczętej 
jeszcze w Paryżu 1892 r., że tymczasem dojrzał i artystycznie 
wyrósł ponad pierwotną jej koncepcję i dramatyczne uciele
śnienie.

Jawny i niewątpliwy wyraz dał zresztą poeta nieukonten- 
towaniu swemu wedle opowiadania zmarłego już publicysty 
Antoniego Chołoniewskiego, na którego powołuje się Feldman 
w swej Literaturze. W czasie gdy Legenda miała być grana 
po raz pierwszy w teatrze krakowskim za Pawlikowskiego (co 
zresztą nie doszło do skutku), miał Wyspiański o niej pisać: 
„Ten akt, który się odbywa na brzegu Wisły, a raczej wszystko 
to, co się odbywa na brzegu Wisły, jest tak słabe, tak bez
granicznie liche, że to rozpacz. Sądzę jednakże, że przedsta
wienie posłuży mi w znacznej części do ostatecznego odgad
nięcia tego dramatu“. Miał widocznie od razu przy właściwej 
sobie, niesłychanie czujnej i surowej samowiedzy, duże wątpli
wości zarówno co do wysłowienia i charakteru języka w dra
macie, a zatem co do stylu w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
jak co do formalnego układu jego budowy i czuł nieprzepartą 
potrzebę przeprowadzenia w obu kierunkach gruntownych 
zmian. Realizację tych zmian stanowi właśnie druga redakcja, 
ale z najściślejszym z nimi związku i w łącznej od nich współ
zależności doznała zasadniczych przeobrażeń także i cała 
wewnętrzna ideologiczna struktura utworu, jej aura i klimat.

Na przykładzie z tekstem modlitwy do Żywii wskazałem 
na intencje, jakimi kierował się Wyspiański w swych zmianach 
i przeróbkach. Z tego samego kąta widzenia wyjaśnić dałyby 
się niezawodnie wszystkie inne metamorfozy, jakim tekst Le
gendy w drugim jej wydaniu uległ. Poniekąd jednak i cała
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ideologiczna jej struktura przeistoczyła się pod wpływem tych 
samych motywów i przebudowa jej wynikła na skutek tych 
samych, konsekwentnie stosowanych zasad wytycznych. Pod 
tym względem tekst modlitwy zawiera centralną syntezę kiero
wniczej idei artystycznej nowego opracowania, stanowi jej 
prototyp.

Oczywista należałoby ją jeszcze sprawdzić za pomocą szcze
gółowej analizy z obu tekstami w ręku przechodząc od ustępu 
do ustępu. Tutaj roboty tej musimy się na razie wyrzec. Bi
bliografia wymieniona w ósmym wydaniu Współczesnej Litera
tury Polskiej Feldmana podaje w nocie do rozdziału poświęco
nego Wyspiańskiemu pod datą 1928 bez miejsca wydania nie
znaną mi pracę p. B. Zielińskiej pt. Legenda I  i I I  St. Wy
spiańskiego. Nie wiem, w kierunku jakich aspektów dzieła 
studium to było opracowane i czy dokonano w nim roboty* 
którą proponujemy.

Nie mogę jednak oprzeć się pokusie, aby w związku 
z tym wszystkim, korzystając ze sposobności, poruszyć bodaj 
pobieżnie i w kilku na razie słowach pewne zagadnienie z po
granicza poetyki i językoznawstwa, które mnie szczególnie 
interesuje, a leży na linii zadań konkretnej krytyki ekspery
mentalnej, nad rozwiązaniem których obecnie usiłuję pracować. 
Nie sądzę bowiem, aby sumiennej i odpowiedzialnej krytyce 
nowoczesnej wystarczało przytoczyć cytaty i za pomocą ogólni
kowo indywidualizującej charakterystyki mianować jeden wiersz 
silnym, męskim, jędrnym i energicznym, a drugi miękkim, senty
mentalnym, rzewnym i sielskim. — Sądzę przeciwnie, że mamy 
obowiązek za każdym razem charakterystykę taką legitymować 
i zawsze wskazać na te konkretne, przedmiotowe składniki, 
pierwiastki i napięcia, z których taki a nie inny charakter 
utworu wynika. Słowem, mamy obowiązek wniknąć w pewnego 
rodzaju międzydrobinową chemię poezji i z mroków intuicji 
wywieść na światło dzienne tajemnicę jej dynamiki, jej źródli- 
stego czaru.

Otóż w przytoczonych wyżej ustępach tekstu z drugiej 
redakcji niezawodnie zauważyli czytelnicy sami niezwykłą pro
centowo obfitość męskich jednozgłoskowych rymów i jedno- 
zgłoskowych wyrazów o tonice przeważnie zamkniętej. Nie 
waham się stwierdzić, że właśnie dźwiękowy walor, seman
tyczny ciężar gatunkowy i mnogość takich wyrazów nadaje 
ustępom tym swoisty charakter siły, energii i krzepkości. Prze
łomowy rewolucyjny charakter męskich rymów, jak w ogóle 
wyrazów jednozgłoskowych nie został jeszcze dostatecznie zba
dany i zgłębiony. Mam jednak głębokie przekonanie, że dla 
teorii poezji, dla zasad normatywnej nawet poetyki jest ich 
znaczenie nie inniej ważne i przełomowe.

Przypomnijmy sobie, z jakim dziś dla nas niepojętym 
oporem rym męski walczyć musiał i jakie pokonywać trudno
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ści, zanim w technice wiersza polskiego prawo obywatelstwa 
uzyskał i nie zapominajmy przy tym, że nieomal początki, 
a w każdym razie cały dalszy rozwój i postęp badań u nas 
nad prozodią i formą dźwiękową wiersza zawdzięczamy nie 
czemu innemu, jak pierwszym próbom rymu męskiego w wer
syfikacji. Pamiętajmy zarazem, że nawet te pierwsze, jakże 
spóźnione próby nastąpiły nie dzięki inwencji i śmiałości po
etów, w akcie wyzwalania się z jarzma tradycyjnych prawideł 
i dogmatów, ale raczej dzięki praktycznym potrzebom rymo- 
twórstwa przy przekładaniu libret operowych i konieczności 
przystosowania ich do muzyki.

J. E. Królikowski, prof. języka i literatury polskiej przy 
król. gimnazjum w Poznańskiem opowiada w swej książce pt. 
Prozodia Polska czyli o śpiewności i miarach języka polskiego, 
wydanej w Poznaniu r. 1821, że „w ostatnich dziesięciu latach 
zaczęto na scenie warszawskiej używać śpiewek z rymem jedno- 
zgłoskowym częścią dla zabawy, częścią może z porady Karola 
Kurpińskiego, dyrektora muzyki narodowej i kompozytora, 
który nieraz, jak mi wiadomo — mówi Królikowski — poetom, 
dla sceny piszącym, głosił, jak muzyka często potrzebuje wier
sza z zakończeniem męskim, lecz gdy robione tym sposobem 
wiersze oprócz ostatniej właśnie zgłoski nie były miarowe, 
nie przestrzegały prawidłowości następstwa przycisków w strofie 
i z tego powodu akcenty muzyczne nie zgadzały się z akcen
tami wyrazowymi i gramatycznymi, żadnej przeto ani muzyce 
ani wierszopisarstwu nie przyniosły przysługi“.

„Około r. 1811, jak mi to dokładnie wiadomo — pisze 
Królikowski, — Kudlicz, artysta teatru narodowego w War
szawie (tenże sam, co występuje w odsłonie teatralnej Nocy 
listopadowej Wyspiańskiego na scenie teatru Rozmaitości), 
przeglądając partyturę opery Mozarta Don Juan z tekstem wło
skim i niemieckim, począł zastanawiać się nad tym, czyliby 
też w tłumaczeniu polskim nie można tak dobierać wyrazów, 
ażeby równie jak w innych językach wraz z muzyką płynęły 
i z nią się zupełnie zgadzały; doświadczał tego i napisał kilka
naście wierszy, które celowi swemu istotnie odpowiadały“.

„Nie wiem jednak, dlaczego dzieła nie dokończył, a tłu
maczenia innych oper szły dawnym sposobem, to jest zupełnie 
z daleka od muzyki. Dopiero tłumaczenie opery włoskiej J. Vir- 
tuosiego Ambulanti pod polskim tytułem W  podróży przez zna
komitego naszego poetę, jak go nazywa Królikowski, Jana Po
mian Kruszyńskiego w r. 1817 uskutecznione, podłożenie przez 
samego tłumacza wyrazów pod muzykę, stanowi prawdziwą 
epokę w literaturze tłumaczeń operowych. Usłyszana ta opera 
na scenie warszawskiej nie małe uczyniła wrażenie, zaczęto się 
z doświadczenia przekonywać, że język polski w śpiewaniu 
może być bardzo słodki i dobitny, i uważano powszechnie, że 
wiersze do muzyki są jakoby przyklejone. Że zaś w tej operze



<łla dogodzenia muzyce wiele było męskich rymów, które w ję
zyku naszym tylko przez wyrazy jednozgłoskowe zastąpione 
być mogą, a w tymże samym czasie Kazimierz Brodziński pisał 
niektóre wiersze tym sposobem rymowane, z tego podobno 
względu napisał St. Okraszewski wierszem miarowym samego 
zakończenia męskiego Panegiryk nowych, a szczęśliwie wyna
lezionych rymów i zamieścił go w Pamiętniku Warszawskim 
w nr 5 za maj 1817 r.“. (Dodajmy od siebie, że wiersz był zło
śliwy i pełen szyderczego dowcipu, ale pod względem wersy- 
fikacyjnym świetny i do dziś dnia nie utracił swej poetyckiej 
wartości).

„To stało się dla mnie — pisze dalej Królikowski — po
wodem do napisania o wierszu muzykalnym“, a swą odpo
wiedź pt. Uwagi nad jednozgłoskowym rymem wydrukował on 
w lipcowym zeszycie tegoż roku Pamiętnika Warszawskiego.

Teraz dopiero rozpętała się dyskusja nad zagadnieniami 
rytmiki i zasadami metryki, coś podobnego do toczącej się 
obecnie polemiki między awangardą, Zawodzińskim i Siedlec
kim. Józef Elsner, późniejszy nauczyciel Chopina, członek król. 
Tow. Warszawskiego Przyjaciół Nauk wydał w r. 1818 Roz
prawę o metryczności i rytmiczności języka polskiego, uzupeł
nioną przykładami rzecz objaśniającymi przez Kazimierza Bro
dzińskiego. W związku z tą pracą omawiającą szczególnie 
wiersze polskie pod względem muzycznym drukuje Królikow
ski: Uwagi nad dziełem. Rozprawa o metryczności i rytmicz
ności języka polskiego. „Celem tej recenzji było wykazać, że 
autor przyjąwszy pewną zasadę, nie wszędzie jej się trzymał 
i metryczność bardziej pod względem matematyki muzycznej, 
niż pod względem języka rozważał“.

„Z kolei J. K. Trojański, nauczyciel języka łacińskiego 
przy poznańskim gimnazjum napisał rozprawę o możności za
prowadzenia miar do języka polskiego, która była czytana na 
posiedzeniu szkolnym w r. 1819“.

Powyższą historię teoretycznych zmagań się o zagadnienia 
rytmu i rymu, przepraszam że nieco przedługą, ale dla mnie 
pełną uroczego wdzięku z powodu staroświeckiego meszku 
i patyny jej stylu, kończy Królikowski następującą uwagą:

„W rzeczach podobnego rodzaju, jedynie walka zdań 
prawdę istotną odkrywa, byle tylko recenzje w przedmiocie 
tak ważnym, jak jest rytmiczność języka, miały zawsze jakieś 
dążenie i nie kończyły się na igraniu z pochwyconymi wyra
zami, na dowcipnym wyszydzaniu itp. zwrotach, które dowodzą 
przyjemnego częstokroć, ale istocie rzeczy tym szkodliwszego 
dowcipu, że niejeden czytający krytykę zajęty biegłością recen
zenta, sądzi się może przekonanym o rzeczy natenczas, kiedy 
jest zbyt od niej daleko“. (Nawiasem mówiąc, uwaga ta o war
szawskich felietonistach po 116 latach nie straciła nic ze swej 
aktualności).
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Rymowi męskiemu Elsner był przeciwny. Zarzucał mu 
niesłusznie twardość w śpiewie utrzymując, że języki fran
cuski i niemiecki są z powodu niego twardsze do śpiewania, 
niż włoski, a po nim polski. Proponował utworzenie aka
demii, która by ustanowiła, kiedy rymy męskie mają być do
zwolone. (Propozycja nota bene godna dzisiejszego Irzykow
skiego).

Królikowski, występując w obronie rymów męskich w swych 
Uwagach nad jednozgłoskowym rymem wskazywał na język 
włoski, który choć uważany jest za najmuzykalniejszy i naj- 
melodyjniejszy, posługuje się przecież rymami jednozgłosko- 
wymi i stwierdzał, że nieużywanie takich rymów jest tylko 
przesądem. „Nie jestem ja tego zdania — pisał — ażeby takim 
wierszem pisano tragedie. Jednakże nie umiem pojąć dlaczegoby 
i w najpoważniejszej poezji miało brzmieć lepiej: bogi aniżeli 
bóg, trony aniżeli tron, gromy aniżeli grom“ itd. Kto zaś chce 
uniknąć twardości tonu, radził szukać wyrazów zakończonych 
na samogłoskę. Nie godzi się na to, aby ciągle tak rymowano, 
wyjąwszy czasem krótkie i wesołe śpiewy, ale mieszanie tego 
rymu nawet i w rzeczach poważnych w swoim miejscu uży
tego przy nadaniu wierszowi naturalnego i gładkiego toku, nie 
uważał za grzech, tam zaś, gdzie się pisze dla muzyki, widział 
konieczność. „Gdy wszystkie bowiem języki mają rym jedno- 
zgłoskowy i gdy muzyka, która jest powszechną wszystkich 
narodów i wszystkich języków poezją, nie tylko w rzeczach 
lekkich, ale najtragiczniejszych nawet używa takiego rymu, 
nie widzę racji, dlaczego jedna tylko poezja polska miała go 
w obrzydzeniu“?

Odtąd sprawa rymów męskich była wygrana. W praktyce 
jednak nawet w poezji romantycznej stosowane były dośó* 
rzadko. Ich walor ekspresywny w teorii i praktyce był teras 
już raz na zawsze ustalony.

Do dziś dnia jednak nie znalazłem dostatecznego wyja
śnienia, na czym właściwie istota tego waloru się ząsadza. Do
tąd wciąż jeszcze bowiem teoria poprzestaje na stwierdzeniu 
swoistego charakteru i barwy rymu męskiego, nie dbając
0 wniknięcie w jego istotę. Taki stan rzeczy zachował nawet 
Kazimierz Wóycicki w swej Formie dźwiękowej prozy polskie'
1 wiersza polskiego, gdzie rymy męskie głuche, w których po 
wzmocnieniu rytmicznym następuje nagłe urwanie, uważa zi 
znacznie wyrazistsze, twardsze i przypisuje im większą ostroś: 
i siłę mocniejszego uderzenia, w czym widzi powód, że w utwo
rach obszerniejszych używane są tylko w kombinacjach z żeń
skimi. W rymach żeńskich zaś dźwięcznych, w których między 
wzmocnieniem rytmicznym, a zawieszeniem głosu znajduje się 
łagodne przejście wyczuwa i Wóycicki więcej miękkości i śpiew
ności, uważając je za gibsze, obfitsze w polskim języku i bar
dziej rozmaite.
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Analogicznie omawia Wóycicki związaną z tym sprawę 
dwóch typów średniówki: męskiej i żeńskiej, z których każda 
wywołuje odmienne efekty. „Jak metryczna miara rosnąca od
znacza się większą energią, siłą, zdecydowaniem, podobnie wy
różnia się nimi średniówka męska, będąca tym samym członem 
rosnącym, połączonym z następną pauzą, podczas gdy ze śred
niówką żeńską, złączoną z miary rosnącej lub rosnącosłabną- 
cej i zawieszenia głosu, łączy się wrażenie łagodniejsze, spo
kojniejsze“.

Pozwalam sobie przede wszystkim zaznaczyć, że zagad
nienie rymów męskich nie może być omawiane w oderwaniu 
od natury i roli w budowie wiersza słów jednozgłoskowych, 
bez względu na to, czy mieszczą się one w zakończeniu, czy 
wewnątrz wiersza. Związane ono jest też ściśle z zagadnie
niem przycisków wierszowych. Jest rzeczą znamienną, że przed 
poezją romantyczną w poezji polskiej nie były w użyciu nie 
tylko rymy jednozgłoskowe, ale i wewnątrz wiersza nader 
rzadko pojawiały się wyrazy jednozgłoskowe, samym pojawie
niem się swoim wpływając na zmienne umiejscowienie śred
niówki. U Kochanowskiego, który rymów jednozgłoskowych 
nie zna, znajduję dość często wbrew zasadom ówczesnej tech
niki wierszowej średniówkę na niewłaściwym miejscu po wy
razie jednozgłoskowym. Są to prawie zawsze bezsprzecznie 
najpiękniejsze jego wersety. Z rozwojem poezji rośnie także 
mnogość wyrazów jednozgłoskowych wewnątrz wierszy. W poe
zji wieku XIX zjawisko to jest tak powszechne i charaktery
styczne, że nie wiem. czy nie udało by się ułożyć chronologii 
utworów poetyckich na podstawie samej tylko procentowej ich 
ilości wewnątrz wierszy i w zakończeniach.

Szersze zastosowanie rymu męskiego znajdujemy u Mic
kiewicza dopiero w Liliach, a przede wszystkim w Ucieczce. 
Ballady te powstały już po dyskusjach przeprowadzonych na 
łamach Pamiętnika Warszawskiego i wolno przypuszczać, że 
były mu one znane. Prof. Kleiner widzi w Ucieczce, która po
wstała już po pobycie w Rosji, w jej rytmice i rymach jedno
zgłoskowych wpływ wersyfikacji rosyjskiej, specjalnie poezji 
puszkinowskiej.

Przypomnijmy sobie z Ucieczki kilka zwrotek z wyłącz
nym rymem męskim:

Panno szkoda młodych lat 
Od książęcia jedzie swat.

albo : Włosy jego w węża splącz,
Dwie obrączki razem złącz,
Z lewej ręki krwi usącz 
A na węża będziem kląć 
W dwie obrączki będziem dąć;
Musi przyjść i ciebie wziąć.
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albo : W cw ał mój koniu, w cw a ł!
Miesiąc na dół schodzi z chmur:
A nim zejdzie miesiąc z chmur 
Mamy sadzić dziesięć skał,
Dziesięć rzek i dziesięć gór;
Za godzinę pieje kur.
W cwał mój koniu, koniu w cwał!

Błyska zorza z wschodnich stron,
Za godzinę bije dzwon:
Nim uderzy ranny dzwon 
Mamy sadzić parę skał 
Parę rzek i parę gór 
Za godzinę drugi kur.

Stój mój koniu, koniu stój,
Przybyłeś nim zapiał kur.
Tyle rzek i skał i gór:
A tuś zadrżał koniu m ój?
Wiem ja koniu czemu drżysz:
Mnie i tobie boli krzyż.

Bliskie pokrewieństwo struktury rytmicznej wiersza Legendy 
Wyspiańskiego z tymi dwiema balladami Mickiewicza nie ulega 
dla mnie wątpliwości. Niewiadomo tylko, czy świadomie, czy 
bezwiednie poeta nawiązywał w ten sposób do najwcześniej
szej tradycji naszej poezji romantycznej, z którą jak się w dal
szym ciągu twórczości miało pokazać, łączyły go tak ścisłe, 
tak nierozerwalne węzły. (W tragedii greckiej o Laodamii, 
zwłaszcza w jej zaklęciach przy wywoływaniu widma zmarłego 
męża wersyfikacyjne elementy balladowre i wpływy Dziadów 
I I  części jeszcze dobitniej występują).

Charakter balladowy Legendy niejednokrotnie wprawdzie 
podkreślano, nie zaznaczono jednak, że charakter ten przede 
wszystkim przebija się w rytmicznej strukturze wiersza i w obfi
tości jego jednozgłoskowych, męskich rymów po raz pierwszy 
w utworze dramatycznym u nas tak gęsto i nieprzerwanie 
w całym toku tekstu stosowanych. Walną zdobyczą Legendy
0 przełomowym, rewolucyjnym znaczeniu było również odstą
pienie od isorytmiczności wiersza i swobodne w dramacie po 
raz pierwszy użycie wolnego rytmu wierszy mieszanych o mi
nimalnej ilości zgłosek od trzy do ośmio- lub dziewięciozgło- 
skowych najwyżej.

Zasadniczy błąd jednak w dotychczasowych poetykach
1 jałowość odnośnych dociekań widzę w tym, że sprawy dźwię
kowe, zagadnienia rytmiki i rymu traktowane są zawsze w ode
rwaniu od morfologicznych i semantycznych zagadnień języka. 
Nie mam zamiaru roztrząsać tu ani rozstrzygać zagadnienia 
genezy rytmu. (Uczynię to przy innej sposobności). Mogę po
dać tylko niektóre wyniki długoletnich prób i dociekań.

Dla siły, dobitności i piękna wiersza nie jest rzeczą obo
jętną, na jakich morfemach (zgłoskach znaczeniowych) spoczy
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wają w nim przyciski wyrazowe. Trudno orzec, czy powstanie 
swe rytmika wiersza zawdzięcza funkcji mnemonicznej.; Jest 
jednakowoż faktem, może wtórnym tylko, że percypujemy/ i za
pamiętujemy sobie z wiersza te głównie morfemy, na które 
pada przycisk. Jest przeto dla wiersza rzeczą ważną, aby 
akcenty spoczywały na morfemach piennych, na zgłoskach 
rdzennych, na źródłosłowach. Im więcej wiersz zawiera wyra
zów o takiej budowie, że przycisk pada w nich nie na pre
fiksy czy fleksyjne końcówki, ale na zgłoski rdzenne, tym 
gęstość jego jest pełniejsza, bogatsza i masywniejsza, tym do
bitniej i silniej on przemawia i w pamięć się wraża. Ten wzgląd, 
a nie ich łatwość, czyni rymy gramatyczne niepożądanymi, 
wiersz płonnie obciążającymi elementami. Na tym polega ogromne 
znaczenie i funkcja we wierszu wyrazów jednozgłoskowych, 
ich niesłychana sugestywność i narzutliwość. Tu bowiem przy
cisk pada zawsze na rdzenną morfemę, niczym nieosłabiony, 
zgęszczony i ześrodkowany. W ekspresyjnym walorze każdego 
wyrazu promieniuje i prześwieca przez jego kształt i dźwięk 
przede wszystkim jego strona znaczeniowa. Decyduje ona i ciąży 
najsilniej, konstytuwnie, na jego zabarwieniu emocjonalnym, 
na jego energetyce. Pod tym względem dziwne misterium two
rzenia się języka sprawiło, że u czasowników forma trybu roz
kazującego w drugiej osobie tam, gdzie przybrała ona kształt 
jednozgłoskowego wyrazu działa z siłą możliwie maksymalnego 
napięcia. W poezji sprawdza się to na podstawie tej samej 
zasady, na której kształtowały się przysłowia ludowe, czy ko
menda wojskowa. „W prawo patrz! w lewo zwrot! Cel, tuj, 
pal! Naprzód, marsz! Prezentuj broń!“, narzuca się naszym 
motorycznym, odruchowym ośrodkom mocą tego samego piękna 
formalnego i semantycznego, co świeżo pierwszą nagrodą na 
konkursie reklamowym I. K. C. w Krakowie odznaczone hasło: 
„Cały rok — koniak Stock“. Współdziała w tym szereg czyn
ników. Znaczeniowa strona czasowników budzi w nas zresztą 
zgoła odmienną pod względem natury i charakteru reakcję 
emocjonalną, jak rzeczowniki. Przedstawienia ruchu, czynności, 
działania mają swoistą dynamikę, której w obrazach samych 
tylko statycznych przedmiotów i ich jakości nie podobna wy
czuć. Tryb rozkazujący ma w sobie apodyktyczną arbitralność 
i siłę mocodawczą, która w jednozgłoskowym zwłaszcza kształcie 
zamyka ładunek tym wyższego napięcia, że tutaj cały wyraz 
skraca się w formę nagiej, czystej morfemy źródłosłowa, co 
potęguje jeszcze akcent na nią padający. Jest coś z naciśniętej 
sprężyny w tej formie, zaczajonej, gotowej do skoku. Ma 
wreszcie tryb rozkazujący nieodłączny czar i urok bezpośred
niego fizycznego kontaktu i ustnej rozmowy. Stąd stosowanie 
jego w poezji nadaje wierszom żywą energetykę i dramatycz- 
ność. (Podobną rolę spełnia bezokolicznik, ale o nim pomó
wimy innym razem). Ogromną przewagę w poezji współczesnej



form imperatywu nie wiadomo czy zawdzięczamy istotnej w tym 
kierunku komunikatywnej potrzebie wypowiedzenia się u poe
tów, czy też po prostu wywołały ją względy formalne techniki 
wierszowej w jej obecnej fazie rozwojowej, zdążającej zgodnie 
zresztą z tendencją wszystkich języków do możliwie skróco
nych, ekonomicznych form sugestii artystycznej.

W każdym razie ta forma czasownika, umieszczona po
nadto w rymie, okazała się par excellence najwłaściwszą formą 
w dramacie, który jest poezją działania, ruchu i wzajemnego 
narzucania sobie przez partnerów aktów woli.

Tak więc, gdy w konserwatywnej teorii obowiązywała 
wciąż jeszcze doktryna Królikowskiego, który odradzał od ry
mów męskich w tragedii, w praktyce dostarczyła Legenda wy
starczającego dowodu na mylność tego przesądu.

Poprzestańmy na tym.
Rozumiemy teraz jasno, jakimi względami artystycznymi 

kierował się Wyspiański, urodzony geniusz twórczości drama
tycznej, zastępując czy to wiersz „kędy bohater starzec śpi“ 
zaklęciem „piorunem wal i tęp“, czy zmieniając tekst w innych 
ustępach, które przykładowo powyżej przytoczyliśmy. Szedł 
w naturalnym kierunku potęgowania siły, energii, arbitralności 
i zdecydowania, istotnych elementów składowych w dramacie.

W myśl tychże samych wytycznych nastąpiła także za
sadnicza przebudowa całej pierwotnej struktury Legendy. Poeta 
nie ograniczył się tylko do językowych, leksykalnych i wersy- 
fikacyjnych zmian tekstu. Aby pogłębić tragizm bohaterskiego 
czynu Wandy i spotęgować grozę upiornych ślubów, którymi 
okupuje ona zwycięstwo i nieśmiertelną sławę, Wyspiański do
konał gruntownej rewizji ideologicznych podstaw dramatu. Za
wiesił dno jego jakby nad przepaścią innego podziemia, dał 
mu inną akustykę i odmienny rezonans, owiał inną atmosferą 
z zakuliś, zanurzył w wiekuistym, mrocznym przestworze doli 
człowieczej.

Skutkiem takiej transkrypcji mamy do czynienia właści
wie nie z nową redakcją pierwotnego dzieła, ale z całkowicie 
nowym dziełem o zasadniczo nowych perspektywach.

Zasadniczego przegrupowania doznała przede wszystkim 
architektura końcowego układu w epilogu Legendy, który, jak 
we wszystkich innych dramatach Wyspiańskiego, i tutaj stanowi 
ważne przęsło sklepienia całej budowy utworu. Istotną funkcję 
epilogów u Wyspiańskiego miałem sposobność szczegółowo wy
jaśnić w studium o Powrocie Odysa. Tutaj mogę na me wy
jaśnienie ówczesne się powołać.

Wszystkie figury dramatów Wyspiańskiego kamienieją 
w epilogach w swój ostateczny gest, kształt i postawę. W każ
dym z utworów zamyka je i niejako więzi poeta w pewną dla 
nich osobliwą sytuację. Do tego dla całości budowy fundamen
talnego układu wszystko w dramacie się ściąga. Cała jego
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architektura stąd się wywodzi, na założeniu tym stoi i osta
tecznie do niego powraca. Cokolwiek który z bohaterów w toku 
akcji poweźmie, w wyniku zawsze dojść musi do tej tragicznej 
konkluzji, z góry mu już fatalnym wyrokiem Przeznaczenia 
narzuconej, a tragicznej właśnie przez to, że ucieczki z niej 
ani wyjścia żadnego nie ma. Są to szczytowe momenty ich 
doli, z których otwiera się rozległy horyzont na tajemnicę ich 
przeszłości i w których skamieniali trwać mają raz na zawsze 
niby ofiary wiekuistego potępienia. Świadomość takiego nie
chybnie ich czekającego końca od początku już w nich zwolna 
narastając, nurtuje, jak klątwa w trop za nimi się wlecze. Wie
dzą, że ich u kresu ta nieuchronna sytuacja nie minie i że 
każdy krok ku niej ich zbliża. Sami ku niej zdążają, sami jej 
pożądają, sami są jej sprawcami. Własna ich wola ku temu 
prze i popycha, kusząc mirażem wiekopomnych czynów i wie
kuistej chwały. W epilogach tych zatem Wyspiański ucieleśnia 
ostatecznie skrystalizowaną syntezę losu swych bohaterów. 
Daje klucz do odgadnięcia ukrytej zagadki ich życia zarazem, 
jak i ich zagrobowego, pośmiertnego w nieśmiertelnej tradycji 
wieków, w pieśni, legendzie, micie bytowania.

Proces mitologizacji, transfiguracji, wniebowstąpienia głów
nych postaci dramatu dobiega tak w epilogach do swej mety. 
Ważą one przeto nie same przez się i dla siebie tylko, ale 
przez swą łączność z tym wszystkim, co je poprzedza, z całą 
kanwą myślową dramatu, której wątki w nich dopiero do osta
tecznego dochodzą wyrazu i napięcia i w ich dopiero oświe
tleniu właściwego nabierają znaczenia. Są to zatem pod wzglę
dem artystycznego wykończenia niezbędne finały, które ideę 
utworu raz jeszcze wyczerpująco i syntetycznie wypowiadają, 
formułując ją w monumentalny kształt nieodwołalnego pla
stycznego piękna. Wystarczy tylko przypomnieć gości z Wesela, 
muzyką chochoła w senny wir tańca bezwładnie zaczarowanych, 
Bolesława, jak się z nóg wali pod ciężarem przygniatającej go 
trumny, oślepłego Konrada, miotającego się bezsilnie na scenie, 
szczelnie zewsząd ryglami zapartej i czekającego na próżno Wy
zwolenia od poezji, wyjścia z ram teatru, Mickiewicza wreszcie 
na wód piekielnych odmętach, gdy gasnącą u masztu pochodnią, 
resztką żywych jeszcze skier ducha, podpala tę łódź, łódź cha- 
ronową, ze śmiercią u steru płynącą w niechybną zagładę, na 
której ku wybawieniu, ku zmartwychwstaniu wiezie Legion 
swych, ojczyźnie i sławie zaprzysięgłych uczniów, łańcuchem 
tej przysięgi tak w wieczystą skutych niewolę, jak w wieczy
stą niewolę oddała się Wanda, składając ślub Żywii. Ku tym 
wszystkim w posągowy kształt zakrzepłym wizjom płyną i w nich 
się zbiegają wszystkie wątki każdego z wymienionych utworów. 
Wszystkie słowa, gesty i ruchy poprzedzających je akcji ukła
dają się dramatycznie, kamienieją zwolna i stopniowo w zarysy 
tej końcowej architektury, tej kopuły, zdążając ku nim nie-
P am iętnik  literacki XXXIV, I— 4 3
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uchronnie, z magnetyczną siłą jako ku swemu w każdym mo
mencie immanentnemu celowi.

Zasadnicza zmiana w architektonicznym układzie tej ko
puły pociąga za sobą zasadniczą zmianę całego sensu utworu 
i konieczność odmiennej interpretacji jego idei i symboliki.

Jak sprawa ta przedstawia się w obu redakcjach Legendy ?
Dekoracja aktu drugiego w pierwotnym tekście przed

stawia wedle wskazówek poety w scenariuszach głąb Wisły, 
dno skaliste, gdzie wśród głazów kamiennych, przypominają
cych kształtami ludzkimi wyogromniałe, jakby śpiące postacie 
i króla Kraka, jak leży olbrzymi na kamiennych głazach, ska
mieniały, śpiący, z głową w tył przerzuconą, w koronie prze- 
rosłej w krzaki koralowe, w szerokiej zbroi z blach zardze
wiałych, z tarczą i długim mieczem u boku. Kiedy w epilogu 
Wanda rzuca się w nurt Wisły, opada powoli na dno, gdzie 
ją Rusałki otulają kamiennym płaszczem i układają do wieku
istego snu w głowach Krakusa.

Ku tym zakrzepłym kształtom architektonicznym zdąża 
od początku akcja dramatu, w której Krak i Wanda, zrazu 
żywe i rzeczywiste postacie historyczne, przeistaczają się stop
niowo w istoty legendarne, przekraczają w metamorfozie tej 
próg realnej rzeczywistości, wchodzą w zaświecie mar urojo
nych, w pośmiertną krainę widziadeł, bóstw i wszelkich fan
tastycznych tworów, wrastając w mit, w sferę fantasmagorii 
i baśni.

Pierwotny epilog zamyka się śpiewem chóralnym „płyń 
falo płyń — pian wodnych wał uniosą prądy chyże — słyń, 
królu, słyń, wieczystych chwał rycerzu, bohatyrze“.

Triumfalna ta fanfara jest apoteozą Kraka, stróża wawel
skiego grodu, który wedle tekstu pierwotnego aktu, za wiele 
ukochał zamek, swą Wisłę i skały, żeby mógł po śmierci nawet 
oderwać się od nich duszą i odejść gdziekolwiek indziej w kraj 
wieczystego smutku czy wesela. U podnóża swego zamku, 
w majestat skalny skuty, woła stamtąd na Wandę, towarzyszkę 
swego sarkofagowego snu:

Od głębin, od topieli 
twarz patrzy się surowa 
wśród fal świetlanej bieli; 
twarz starca z siw ą brodą, 
przerosłą w krzak koralu 
na zimnej skał pościeli.

Wanda sama jedna pozostawiona na pokładzie promu, zanim 
się rzuci na dno spoziera w głąb, w której zwolna nastaje spo
kój, a promienie słońca padają przez wodną głębię i oświetlają 
Krakusa uroczyście promieniami.

W przedmowie do tekstu obu Legend, zamieszczonych 
w I tomie zbiorowej edycji dzieł Wyspiańskiego przypomina 
prof. Sinko, że w krakowskim Życiu z 12 marca 1898 r. w nu-
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merze 11 drugiego rocznika Wyspiański umieścił własny ry
sunek rzeźby Antoniego Kurzawy Wawel i Wisła. (Nawiasem 
mówiąc był to młodo zmarły rzeźbiarz, którego nienagrodzony 
udział w konkursie na pomnik Mickiewicza skończył się tra
gicznym rozbiciem przez niego swej wystawionej rzeźby). Wy
spiański rysunek opatrzył takim komentarzem: „Gród wawelski 
stary, zgrzybiały, królewski, majestatyczny, siadł na skałach, 
na miecza rękojeści wsparł dłonie, pochylił czoło, duma, Wisła 
tuli się doń, chroni trochę gestem przychylnych, szczupłych, 
lubych rączek; gibką postacią ciała dziewczęcego fantazyjnie 
kontrastuje ze starcem, w stalową zbroję zakutym. Paprocie 
rosną na skałach, widać jakieś resztki murów, gruzy wież, 
jaszczurki pełzające, dziewanny w rozkwicie. Dziewczyna ma 
pęczek kłosów w dłoni, ubiór pół-chłopki, pół - szlachcianki, 
włosów falę wzburzoną, długich włosów blondynki, oczy wielkie, 
jasne, r u s a l n e ,  buzię śpiewną. Stary dzierży szczerbiec. Na 
głowie ma koronę-hełm z krzyżem u czoła; pod złotymi list
kami korony na długich zwojach siwych włosów zielone lauru 
liście ułożone we wieniec. Jest w tej rzeźbie poezja, poezja, 
poezja, śliczna poezja. Można zapomnieć, że się patrzy na ka
wałek gipsu, na rzecz martwą, że się patrzy na rzeźbę niedu
żych rozmiarów, w oczach te figurki rosną do olbrzymów“.

Artykulik był bez podpisu. „Ale — dodaje od siebie 
słusznie prof. Sinko — kto zna styl Wyspiańskiego, kto nadto 
wie, że był on wtedy w Życia kierownikiem działu ilustra
cyjnego i referentem artystycznym i że w tym właśnie numerze 
opublikował swój rysunek rzeźby Kurzawy, nie będzie wątpił, 
że to pisał Wyspiański. A że rzeźba Kurzawy, dodaje dalej 
prof. Sinko, znana już była przed r. 1890, wolno przypuszczać, 
że ona wpłynęła na ukształtowanie postaci Kraka w zakończe
niu Legendy i połączenie jej z Wandą w jedną grupę kamienną. 
Jak dramatyczny poemat Batory pod Pskowem kończy się obra
zem z żywych osób, „jak na obrazie Matejki“, jak drugi takiż 
poemat Królowa Polskiej Korony jest w wizji Jana Kazimierza 
interpretacją witrażu samego Wyspiańskiego na temat lwow
skich ślubów Jana Kazimierza, tak Legenda mogłaby się koń
czyć uwagą: Wanda tuli się do stóp Kraka, jak w rzeźbie Ku
rzawy“.

Uwagi prof. Sinki potwierdzają raz jeszcze tezę o charak
terze skulpturalnym architektoniki w epilogach dramatycznych 
Wyspiańskiego i o narodzinach jego utworów z ducha tej skul- 
pturalności przez ożywianie, uruchomianie skamieniałych grup 
i poszczególnych figur, w kolejne postawy i sytuacyjne mo
menty akcji. Teza ta, którą sformułowałem sporo lat już temu, 
została przez teoretyków w nauce powszechnie przyjęta i do
tąd utrzymuje się jako niezachwiany pewnik.

Jak z powyższej interpretacji symboliki, upostaciowanej 
w architektonicznym ugrupowaniu epilogu w pierwszej redakcji
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Legendy widać, dramat miał pierwotnie charakter sielski, po
godną atmosferę baśni czarodziejskiej, nastrojonej na tonację 
optymistyczną.

W fundamentalnym swym założeniu miał to być przede 
wszystkim poemat, symbolizujący kult Wawelu i Wisły, poezja 
tego terenu, dokoła którego Wyspiański rozsnuł podstawowe 
motywy głównego cyklu swych dalszych także utworów, Bole
sława śmiałego, Skałki, Wesela, Wyzwolenia i Akropolisu. 
Krak i Wanda są to opiekuńcze bóstwa tych miejsc, historyczną 
i legendarną tradycją uświęconych, duchy w nieśmiertelnej 
chwale wieczyście je zamieszkujące, zaklęciem sztuki z dna 
Wisły gdzie od wieków spoczywają, snem kamiennym ujęte, 
do życia na scenie wyczarowane.

Krak jest przedstawiony jako genius loci, jako władca, 
król-duch i patron wawelskiego zamku. Gloryfikację jego ko
ronuje fantastyczny orszak Wodników, Rusałek, Wiślanek, Wil
kołaków, Koźlonogów, Baraniogłowów, Turoniów, Wiedźm i Gu- 
ślarów, który w pierwszym akcie nad łożem zmarłego odprawia 
pantomimiczny ceremoniał żalów i płaczu, a potem zwłoki w fan
tastyczne ustrojone szaty w pogrzebowym pochodzie na ramio
nach unosi na Wisły dno, w pałac kryształowy, „kędy się cuda 
żywe śnią“.

Punkt ciężkości dramatu spoczywa na apoteozie Kraka. 
Poetyckim ornamentem zdobi tę apoteozę baśniowy motyw
0 zaklętym kraju podziemnym, „gdzie w głębi wód — rusalny 
lud pałace stawia lśniące, kędy wieczysty Sławy gród i Słońca 
nocą śpiące“, kędy na głębiach wód lazurowych pałaców sale 
kryształowe — bogato lśnią; kędy „w salach na miękkich 
mchów pościeli tysiąc się ciał rusalnych bieli, w ujęciach lu
bych śpią“. Jak widzimy, mnóstwo w tym wszystkim jeszcze 
rudymentów i nalotów młodopolszczyzny, mnóstwo poetyckości 
szklanych gór i zaczarowanych kół, atmosfery nie do zniesienia, 
z której nie dziw, że nie mógł się czuć zadowolonym szybko 
dojrzewający geniusz Wyspiańskiego i że potem w telegra
ficznym skrócie odmawiał Pawlikowskiemu pozwolenia na wy
stawienie Legendy w pierwszej jej redakcji słowami: „Na to 
napisałem drugą, aby nie grać pierwszej“.

Kiedy bowiem pierwsza była tragedią Priamowej niemocy
1 bezwładu starczego, dramatem dzieła spełnionego, drugiej 
dopiero nadał charakter tragedii zuchwałej młodości, jej wiary, 
siły i bojowej gotowości do aktów bohaterstwa, tragedii czy
nów aktualnych, dramatycznie spełniających się.

Stąd poszło, że tak znaczną przewagę uzyskał w pierwot
nym tekście dogorywający Krak, który ma w sobie coś z ho- 
merowskiego Nestora i Priama, i jego przewlekłe z gęślarzami 
rozhowory. Zajmują one przeszło połowę tekstu, 38 stron druku, 
podczas gdy cała reszta mieści się w przybudówce pobieżnie 
zaledwie naszkicowanej na 34 stronach. Cały układ miał z tego
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powodu pod względem rozmiarów proporcje zgoła nierówne, 
które musiały niewątpliwie poetę tak świadomego i surową 
obdarzonego samowiedzą niepokoić i tym bardziej razić, że tak 
na niekorzyść całości nadmiernie rozrośnięty epizod z Krakiem 
na łożu śmierci, aczkolwiek był antycypacją jego snu kamien
nego w epilogu, z punktu widzenia konieczności ruchu i akcji 
w dramacie był mało płodnym momentem statycznym. Pod 
względem kompozycyjnym spełniał tylko zadanie ekspozycji, 
która następnej gotowości Wandy do czynu i jej decyzji za
przysiężenia się Żywii miała służyć jako psychologiczna moty
wacja w tragicznym jej położeniu, domagającym się dla ocalenia 
wolności i grodu okupu w śmierci.

Wszystko to w nowej redakcji runęło bez śladu w gruzy. 
Z pierwotnej kamień na kamieniu nie pozostał. Całość uległa 
gruntownej metamorfozie. Nie tylko zmieniły się bowiem na 
korzyść nierówne przedtem proporcje, gdy nadmiernie rozbu
dowany epizod z dogorywającym Krakiem w zupełności usu
nięty został, a dramat nowy rozpoczyna się z chwilą jego zgonu. 
Ogólny nastrój i klimat poematu przeszedł w tonację srogiej 
i posępnej ballady. Wzmógł się jego patetyczny diapazon, atmo
sfera nasiąkła dysonansami pesymizmu i akordami tragicznej 
grozy, język nabrał jędrności i mocy, a cała symbolika ukazuje 
zasadniczo nowy sens ideologiczny, dopuszczający diametralnie 
odmienną interpretację.

W ślad za tym nastąpiła równie istotna zmiana w deko
racji II aktu. Przedstawia ona teraz już nie sezamowe skarby 
podwodnych pałaców, ale sam tylko pusty brzeg Wisły u stóp 
Wawelu, jego piachy i wikle, dalekie bory i siną, wietrzną noc 
nad bełkotem i pluskami wody, z trupem Kraka, Martwicą 
u brzegu:
Węże pełzną ku mnie z wód, Skon tak blisko, skon tak blisko,
gady żreją ciało; n ie kończy się męka;
Kto mnie zwolni z mąk? wieczneż moje tu siedlisko,
Pęta u mych rąk, w powijaku ręka?
Złe mnie powiązało.

Ani woda chce mnie brać, Mam ci ziarna w jednym worze,
ani woda nosić; miałem ci te ziarna siać;
w noc wśród wichru muszę stać, alić gady ziarna żreją, 
złorzeczyć a prosić. martwy muszę stać.

Kto mnie zwolni z moich mąk, W ugór pójdzie moja rola,
bułką kto posili, w pustkę wielki dom;
kto odwiąże słom ę z rąk? zła to wola, zła to wola,
Źli mnie porzucili. przekleństwo i srom.

Koniec zatem z gloryfikacją, koniec z apoteozą, łachmany 
zostały z króla-ducha, strzępy z patronatu nad zamczyskiem. 
W urągliwej transfiguracji pierwotny stróż Wawelu i jego duch 
opiekuńczy przeobraża się w słomianą pałubę, w Chochoła- 
Martwicę, w upiorne truchło śmierci. W nowej redakcji tragedii
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Krak schodzi do rzędu epizodycznej już tylko figury-symbolu, 
a na pierwszy plan wysuwa się Wanda, bohaterski los Wandy 
i sprawa jej guślarskiego ślubu z Wisłą. Unosi się nad akcją 
w tej formacji wiekuista poezja wiślanej wody, jej tajemniczych 
szmerów i uwodzicielskich szeptów, jej jęków i żalów u pod
nóża Wawelu tak, że w pewnych momentach dramat wydaje 
się być symbolizacją nieodpartego, kusicielskiego czaru głębi 
wodnej, a cała akcja obrzędem zaślubin Wawelu z Wisłą, jakąś 
analogią, w tragicznej skali, do weneckich godów z pierścieniem 
i Bucentaurem.

Nie trudno zrozumieć, że w tym nowym układzie rzeczy 
i fundamentalny pod względem architektonicznym epilog dra
matu musiał przyoblec się w kształty zgoła odmienne.

Aby ocalić kralkę swą od klątwy czarów ciągnących ją 
w przepaść na dno rzeki, lud ściga Wandę i usiłuje zedrzeć jej 
z czoła złowrogi „krasy wianek z głębi wód“. Wanda, „przeklęta 
snać w rozumie“, z gorejącą łuną obłędu w oczach, wskakuje 
z brzegu na prom i mieczem dobytym broni swego wieńca. 
Wpatrzona w daleki świt podwodny, snać się zapamiętała i wi
dzi tam kłamne zjawy. Głąb wody się przed nią rozwiera, roz
chyla świetlaną toń, i w opętańczej wizji „z podwodnych skał 
ścieliska“ stają przed nią „mury zamczyska, ze złota całe, 
a z błękitu od spodów aż do szczytu“.

O patrzcie, patrzcie, patrzcie tam!
Sława się z wody lęgnie!
Zwycięstwo mam!
Ach. ojcze, ojcze mój,
Wawel dobyłam tw ó j!

Sława przeze mnie woła!
Sława przeze mnie gada!
Zwycięstwo wcięłam m ocą!
Duchy mi są z pomocą!
Rycerze z głębi w ó d !!

W wieńcu ży ję !!
Sława mój w ieniec wije!

Tam, tam królestwo m oje!!!

(Wizja Wawelu jest i tu zatem, niby kamień węgielny 
poetyckiej metafizyki Wyspiańskiego, rekwizytem świata za- 
grobowego, sławy pośmiertnej).

Tymczasem wezbrane wody jesienne na brzeg wstępują 
i powódź zatapia groble.

Prom woda porywa, poniosła,
druzgoce i kije i w iosła!
Prom woda porwała, ponosi!
Tam zbroja się łyska do słońca!
Na promie, na promie sza lon a!
Widzicie goń ca!!!
Strugami, wodami niesiona,
z mieczem we w ieńcu!!! — —
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Miecz ponad głową dźwiga! 
a Śmierć, Śmierć ją śc ig a !!!

To Martwica się dźwiga na wodę

śpiewa poeta w zakończeniu —
i dziewkę rycerza ściga.
Prom pędzi z szaloną siłą, 
woda go prędko porywa.
A chochoł słomiany hula 
na Słońcu falą niesiony 
i goni dziewczynę-króla.
Aż haj, na rzecznym zakręcie, 
straszliwym się trzaskiem rozbija.
Prom woda chłonie w odmęcie.

I w taki posąg zaczarowanej dziwożonki kamienieje Wanda, 
zanim nam przed oczyma w teatralnej zagaśnie wizji z monu
mentalnym gestem wyciągniętego miecza nad głową, gestem, 
co ją tak blisko spokrewnią z Konradem i Bolesławem.

Widzimy zatem, jak w ciągu akcji, zgodnie ze stylem dra
matów Wyspiańskiego i jego artystycznymi dyrektywami, za
równo Krak, jak i Wanda, jak wszystkie prawie kreacje poety, 
z istot żywych, realnych i historycznych przeistaczają się w cza
rodziejskiej metamorfozie w twory mitologiczne, w symbole. 
Obcując w toku akcji z widziadłami, co się w pasjach cierpienia 
ludzkiego i bolu rodzą z płomiennego rozżagwienia duszy, i oni, 
jak wszystkie inne postacie Wyspiańskiego, zrzucają w epilo
gach swą ludzką skórę, szatę doczesności, i w stopniowym pro- 
eesie transsubstancjacji odcieleśniając się, wstępują same w krąg 
duchów zaklętych, w sferę Śmierci okupionej Sławą, Śmierci, 
która zarazem otwiera im wawelską bramę do wiekuistej chwały. 
I w Legendzie zatem, w nowej zwłaszcza jej redakcji, rzecz 
dzieje się na wąskim pograniczu ziemskiego bytu ze światem 
transcedentalnym. Tragiczne zaś konflikty i tutaj wynikają ze 
stosunków istot żywych, pełnokrwistych, z marami zbiorowej, 
plemiennej, mitotwórczej wyobraźni, które je do czynów hero
icznych i dzieł wiekopomnych kuszą i pchają. I tutaj Wyspiań
ski, jak wszędzie indziej, wprowadzając w dramatyczną grę 
realnego świata imaginacyjne figury z fantastycznej krainy 
duchów, tym jestestwom przypisuje istnienie rzeczywiste i obie
ktywne. Nadaje im byt transcedentny, od psychologicznych, 
podmiotowych, jednostkowych procesów postaci realnych w dra
macie niezależny, o znaczeniu i piętnie metafizycznym, jako 
tworom kulturalnym i historycznym zbiorowej świadomości 
mitotwórczej i religijnej danego środowiska, z mocą realnego 
na świat ludzki oddziaływania. Wizjonerskie te kreacje, upiory, 
widma i truchła, i tutaj, jak gdzie indziej u Wyspiańskiego 
wywierają w szczytowym momencie wpływ upiorny i rozstrzy
gający. Od nich to, im się zaprzysiągłszy, Wanda czerpie wiarę



i nadludzką siłę działania, aby zdobywszy za ich pomocą zwy
cięstwo i sławę, znaleźć w nich potem źródło swej klęski 
i zguby i paść ich ofiarą. Tragiczną dolą Wandy, jak i innych 
bohaterów Wyspiańskiego, jest zetknąć się z tymi podziemnymi 
stworami i dać się im uwikłać w nieuchronny konflikt. Jej 
winą tragiczną, w znaczeniu amoralnym i irracjonalnym, jest, 
że nawiązała z nimi stosunek, który jej nieuniknioną zgotować 
musiał zagładę.

Osobliwy czar, oryginalną głębię i niesamowity wiew za
światowej grozy zawdzięcza i Legenda tej swoistej właściwości 
dramatów Wyspiańskiego, że i tutaj w tragicznym konflikcie 
przeciwstawionych sobie sił jednym z głównych czynników 
akcji, który na jej ostateczne ukształtowanie się decydująco 
wpływa, są potęgi tajemne, urojone, spoza krawędzi realnego 
świata moc swą i treść czerpiące, a przyodziane w konkretne 
kształty symbolicznych postaci. (W każdym z dramatów Wy
spiańskiego jego świat ludzki, jego zespół osób, przeniesiony 
na deski sceniczne z pewnej konkretnej, szczególnej fazy kul
turalnej i historycznej, dopiero wraz z tymi marami wyobraźnią 
tymi figurami imaginacyjnymi, dla każdej fazy z osobna odrę
bnie swoistymi i charakterystycznymi, stanowią pewien całkiem 
osobliwy wykrój rzeczywistości ludzkiej, krąg szczelnie sam 
w sobie zamknięty, autarchiczny, od reszty świata wydzielony 
i izolowany).

ŚTen tak znamienny, na wskroś oryginalny stosunek istot 
>rzyrodzonego świata do człowieka jest już w Legendzie 

dowym pierwiastkiem jej idei tragicznej i stanowi podstawę 
struktury, która ją czyni bliską i pokrewną mickiewiczowskim 
Dziadom. I Legenda zatem n a l e ż y  do p a n c e r n e g o  r e p e r 
t u a r u  p o l s k i e g o  m o n u m e n t a l n e g o ,  mi s t e r y j ne go , ,  
n a r o d o w e g o  t e a t r u .

Właściwy jej, obrzędowy, liturgiczny, sakralny charakter 
wzmacnia jeszcze fakt, że Wyspiański, rozmiłowany w krakow
skim folklorze, w ludowej pieśni, sztuce i obyczaju, aby legen- 
darność zamierzchłych, mitycznych czasów uwydatnić, związał 
z dramatem ściśle gusła i obrzędy świąteczne, o pogańskie 
jeszcze tradycje potrącające. Jak to już trafnie jeszcze w 1910 r. 
Przemysław Mączewski w recenzji o książce Kotarbińskiego 
zauważył, opierając się zresztą przy tym na studium Stani
sława Lacka, poświęconym mitologicznym realiom w Legendzie, 
zachodzi tu oryginalny związek koincydencji między losami 
Kraka i Wandy a przesileniem wiosennym w przyrodzie.

W dramacie uwydatniają to motywy z obchodu świąt ru- 
salnych, ze święta „Wianków“, obchodów turoniowych, godów 
Jarowitowych, dożynek na cześć Pioruna i rytuałów weselnych. 
Motywy te w drugiej redakcji wypełniają sporą część tekstu, 
nadmiernie się nawet w niej rozrosły, a jak realizacja teatralna 
dowiodła, podłożone odpowiednio pod muzykę olśniewają uro
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kiem takiego piękna, że udźwignąć mogą środek ciężkości ca
łego dramatu i stać się alfą i omegą przedstawienia.

Na koniec pozostaje mi jeszcze w kilku słowach poruszyć 
związek, jaki zachodzi między Legendą, osnutą na temacie na
jazdu i zwycięskiego odporu okupionego indywidualną ofiarą, 
a stanem napięcia uczuć narodowych, współczesnym momen
towi powstania dramatu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że już 
samo podobieństwo sytuacji zagrożonej bliskim niebezpieczeń
stwem podboju prowokowało poetę swą analogią do emocjo
nalnych wyładowań i wypowiedzi, które wykraczały poza ścisłe 
ramy konkretnego tematu, zawierając pewne alegoryczne aluzje, 
skargi i wróżby, nawiązujące do ówczesnych, zawsze żywotnych 
politycznych tęsknot narodu w niewoli.

I tak: porzucony w pustce nadwiślańskich łęgów Krak- 
Martwica z drugiej redakcji dramatu taki ze sceny wygłasza 
wyraźnie do widzów skierowany lament:

Byście ziarn z mej torby wzięli 
i posiali w zagon h a j; 
zagon kiełkiem się zaścieli 
na zielony maj.

Tak was proszę, weźcie w dłonie 
z mojej torby ziaren garść; 
wraz zakwitnie w zieleń błonie, 
gad się będzie paść.

Hej, bo ziarno ze mną tonie, 
hej, bo ziarno idzie w nic; 
weźcie ino trochę w dłonie, 
wraz zakwitnie w zieleń błonie, 
będzie można siec.

W marność idą ziarna moje.
Kto wie, kto je siał — ?
Powiązany, w pętach stoję 
u wiślanych skał.

A kiedyż się wypłaczą łzy  
i spłyną lód i kry — ?
A kiedyż przejdzie straszna noc 
i w r ó c i  k r e w  i m o c ?

A kiedy się mej dłoni miecz 
do ręki mojej w róci?
Hej, za moimi kiedyż b iec?
Kto moje pęto zruci?

Króla-Kraka zaś w pierwszej redakcji, uśpionego na gła
zach podwodnych u podnóża zamku, którego stróżem opiekuń
czym się czuje, czyni poeta tysiącletnim świadkiem doli i nie
doli narodu, przeżywającym w nieprzespanym śnie współczesną 
hańbę ujarzmionego Wawelu, gdzie „na zamku cisza głucha, 
po gankach ciecze krew; martwy gród, gdzie królował, smutek 
się rozwlekł w tym domu, świetlice w nim puste i mieszkać
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nie ma komu. Rdza przejada zawiasy, pnie butwieją, po ścia
nach pył się zsiada w komorze; na smoczej, skalnej norze 
wiatr hula, kędy królował, Smutek się rozmiłował i pustych 
dźwięków słucha“.

Z pośmiertnego snu ocknięty, wypowiada Wernyhorowe 
proroctwo w żadnym rzeczowym stosunku z akcją dramatu 
nie pozostające, a zwrócone wprost i bezpośrednio do patrio
tycznych uczuć teatralnej widowni:

Spokojny czekam, niech to minie, 
co się ma stać, 
niech minie w iele —
Spokojny głaz, patrzę na życie, 
co się nade mną bujnie ściele:
I chwast, jaki tam rośnie, zginie 
i brud, jaki się zbierze, spłynie 
i minie w iele,
a czar tych głębin, kędy królem leżę 
w majestat skuty skalny, 
zostanie w ieki niewidzialny  
pod falą pokrywą, pod całunem

[glin, piachu, mułu...

Na tych to głębiach każdy zgadnie 
i sercem będzie szukać:
Gdy serce skarb pod tonią najdzie,
miłośnie pocznie pukać;
w piersi; do kwiatów, chwastów czulić,
do skał się będzie zimnych tulić,
śpiewając śpiew zawodny, szumny
we łzach; —
a skoro m inie wiele,
wypłaczą się łzy,
czar górą będzie władać całą
i śpiewać w wichrach ponad skałą
pieśń żywą, pieśń wspaniałą.

Tą przepowiednią tragedia Legendy łączy się ściśle (zwrócił 
zresztą już na to uwagę Stanisław Lack) z Akropolisem, dra
matyczną pieśnią zmartwychwstania, która cykl wawelsko-wi
ślanych dramatów Wyspiańskiego zamyka drogocenną swą 
klamrą tak, jak Legenda była cyklu tego pierwszym ogniwem.

Zarówno tematem, jak ogólnym swym nastrojem i utajo
nymi w tekście akcentami była ona zarazem, jak widzimy, re
akcją poetycką na nowo do buntu budzącego się narodowego 
ducha w młodym pokoleniu. Była krzykiem jego serc, neoro- 
mantyczną wizją ze snów o potędze, wśród nocy głuchej wo
łaniem o czyn, o zwycięstwo z krwi i ciała, na pięć minut 
przed dwunastą, omal w obliczu ostatecznej politycznej rozbiórki, 
grożącej powolną inkorporacją w systemy państw zaborczych.

Nasycona jest też gorącym żarem ówczesnej atmosfery 
doby przełomowej, kiedy daleki widnokrąg przeszywały już 
błyskawice nadchodzącego huraganu, który miał przynieść
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ocalenie. Kreśliła na niebie poezji pierwsze sygnały przeczu
wanego przedświtu zmartwychwstania.

Była Legenda, jak wszystkie późniejsze i dalsze utwory 
Wyspiańskiego, przecie wszystkim apelem do siły, — a zara
zem w dziedzinie poezji siły tej realizacją i pokazem.

Ten moment z pewnością sprawił, że przed 39 laty przy 
stoliku lwowskiej kawiarni odczytany w petersburskim ugodo
wym Kraju sześciowiersz ugodził w nas na alarm jak piorunem.

Lwów Osłap Ortwin


