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„To w inn¹ stronê./ Przeciwn¹.”1

Nie istnieje jedna, kanoniczna forma
tragedii greckiej. Istnieje natomiast dotycz¹cy jej
zespó³ wyobra¿eñ, który czêsto brany jest za
archetypowy model i prymarny kszta³t – tak,
jakby w historii antycznych dzie³ tragicznych
jedyne zachodz¹ce zmiany polega³y na
odstêpstwie od œciœle skodyfikowanych regu³ lub
na ich modyfikacji.

Klasyfikacja Arystotelesa przedstawiona
w Poetyce okaza³a siê dla tragedii antycznej
zarówno b³ogos³awieñstwem, jak i piêtnem.
Z jednej strony zapocz¹tkowa³a badania nad
tragedi¹ greck¹ i przyczyni³a siê do uznania jej
niezbywalnego wp³ywu na rozwój literatury
dramatycznej i samego teatru, z drugiej zaœ
narzuci³a schematy, z których niezwykle trudno
siê wyzwoliæ, szczególnie przy powszechnej
tendencji do poszukiwania prawid³owoœci
w obrêbie danego pola i formu³owania na tej
podstawie ostatecznych wniosków. Podzia³
zaproponowany przez Arystotelesa sta³ siê po
prostu wygodn¹ matryc¹, przydatnym narzê-
dziem, które rozwiewa wiêkszoœæ w¹tpliwoœci
rodz¹cych siê przy lekturze.

G³êbokie przywi¹zanie do najbardziej
rozpowszechnionych skojarzeñ z tragedi¹
greck¹ ujawnia siê szczególnie wyraziœcie we
wszelkich próbach przeniesienia domniema-
nego „wzorca” na grunt wspó³czesny. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e panuje powszechne
przekonanie o wpisaniu historii w formalny
schemat tragedii, wprowadzenie elementów
tradycyjnie ju¿ z nim wi¹zanych (takich jak chór)
i zastosowanie najbardziej charakterystycznych
zabiegów uwznioœla opowieœæ i automatycznie
przenosi j¹ na inny poziom odczytania –
realistyczny szkic urasta do wymiaru egzys-

tencjalnego traktatu, œrodowiskowa impresja
wydaje siê refleksj¹ o ludzkiej kondycji
i przeznaczeniu.  Najprawdopodobniej w³aœnie
dlatego taki zabieg cieszy siê du¿ym zainte-
resowaniem – za przyk³ad niech pos³u¿y dramat
Marka Pruchniewskiego £ucja i jej dzieci ,
którego bohaterka, zmuszana przez teœciow¹ do
zabijania w³asnych dzieci, przypominaæ ma
protagonistów Eurypidesa, a struktura ca³ego
tekstu bezpoœrednio nawi¹zuje do rozpoznawal-
nego, choæ niekoniecznie zgodnego z prawd¹,
kszta³tu greckiej tragedii. Wymowne mo¿e byæ
równie¿ przywo³anie inscenizacji Orestei
w re¿yserii Jana Klaty, w której antyczna trylogia
pos³u¿y³a do krytyki wspó³czesnej kultury
medialnej i korporacyjnej. Tekst i przekaz
funkcjonowa³y w³aœciwie oddzielnie, powierz-
chownie potraktowany tryptyk, opieraj¹cy siê na
kliszowych skojarzeniach z antykiem nie
znajdywa³ punktów wspólnych z arbitralnie
narzuconym kostiumem estetyki masowej,
konwencj¹ talk showu czy popkulturowego
widowiska.

Prawdopodobnie taki sposób korzy-
stania z tradycji antycznej ani nie przybli¿a nas
do zrozumienia jej istoty (jeœli jest to w ogóle
mo¿liwe), ani nie przyczynia siê do pog³êbienia
wspó³czesnej œwiadomoœci o nas samych.
Siêganie do tego dorobku wymaga nie tylko
rozpoznania œrodków wykorzystywanych przez
tragediê greck¹, lecz przede wszystkim
okreœlenia ich celu. Ju¿ na wstêpie warto przyj¹æ
za³o¿enie, ¿e mówimy w³aœciwie nie o „greckiej
tragedii”, ale o „greckich tragediach”.

Nie do przecenienia okazuj¹ siê tezy
takich badaczy jak Humphrey Davy Kitto, który
ju¿ we wstêpie tomu Tragedia grecka. Studium
literackie zaznacza:

Agnieszka Jakimiak

„A ja chcê kary!”
Sêdziowie – wizje Stanis³awa Wyspiañskiego i Jerzego Grzegorzewskiego
wobec kultury antycznej

 1 S. Wyspiañski, Sêdziowie, w: S. Wyspiañski, Dzie³a zebrane. T. 9. Cyd. Powrót Odysa. Sêdziowie, Kraków 1960,
s. 238.
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Nadziejê na wyjaœnienie formy i stylu
poszczególnych sztuk b¹dŸ grup sztuk
mo¿emy mieæ wtedy, jeœli w jakiœ sposób
uda nam siê dotrzeæ do wpisanej w nie
koncepcji tragedii. Jeœli zaœ nie, mo¿e nas
znêciæ myœl, ¿e do zmian formalnych
i stylistycznych d¹¿ono dla samych zmian
(co mo¿e byæ prawd¹ w odniesieniu do nas,
ale nie w odniesieniu do Greków), b¹dŸ
pokusa, by odrêbnie traktowaæ treœæ i formê
albo te¿ szukaæ oparcia w tak wyab-
strahowanym koncepcie jak „forma tragedii
greckiej" – w czymœ, co ma podlegaæ
historycznej ewolucji i obejmowaæ
poszczególne sztuki. Naszym zdaniem nic
takiego jak «forma tragedii greckiej» nie
istnieje. Takim pojêciem mo¿e pos³u¿yæ siê
historyk patrz¹cy na tragediê greck¹
z zewn¹trz, my jednak zajmujemy siê
poszczególnymi dramatami, z których ka¿dy
jest indywidualnym, a przeto i nie-
powtarzalnym dzie³em sztuki, podporz¹d-
kowanym jedynie prawom swej w³asnej
istoty2 .

Takie podejœcie wydaje siê bliskie
Sêdziom Stanis³awa Wyspiañskiego oraz
teatralnej realizacji dramatu dokonanej w 1999
roku na scenie Teatru Narodowego w War-
szawie przez Jerzego Grzegorzewskiego.
Zarówno tekst dramatu, jak i spektakl unikaj¹
bezpoœredniego cytowania elementów greckiej
tragedii i nie uciekaj¹ siê do stereotypowych
wyobra¿eñ na jej temat, próbuj¹ natomiast
odnaleŸæ odpowiedniki poszczególnych œrodków
artystycznych w dzisiejszym jêzyku teatralnym.
W ka¿dym przypadku nawi¹zania do antyku
uwidaczniaj¹ siê na zupe³nie innych p³aszczyz-
nach, stanowi¹c fascynuj¹c¹ próbê uwspó³czeœ-
nienia wizji obecnych w poszczególnych
tragediach, a raczej – odczytania ich przez
dwudziestowieczn¹ œwiadomoœæ. I co chyba
najwa¿niejsze: te dwa przyk³ady udowadniaj¹,
¿e dialog z antykiem jest mo¿liwy i potrzebny,
a jego miejsce nie musi byæ ograniczone przez
interpretacyjne przyzwyczajenia czy analityczne
schematy.

„Albowiem rzeczono: Tyœ jest, który
by³eœ i bêdziesz”3

NATAN
Myœlisz ty, ¿e Bóg tobie gada?
JOAS
¯e Bóg przeze mnie ostrzega
przed kar¹, co póŸna spada.
NATAN
To ty masz Boga w arendzie?
Ty lichy?
JOAS
On zrywa siê wszêdzie;
pró¿no byœ ty nie pozywa³
Jego, co s¹dziæ ciê bêdzie4.

Ten fragment pierwszej sceny Sêdziów
wydaje siê okreœlaæ charakter dialogu, jaki
Stanis³aw Wyspiañski podejmuje z tradycj¹
antyczn¹. Zamiast transpozycji i reinterpretacji
konkretnych motywów, znanych z tragedii
greckich (jak w Powrocie Odysa  czy Akropolis),
odnajdujemy dalekie echo poszczególnych
zabiegów formalnych, próbê przeniesienia ich
w inne œrodowisko dramatyczne. Chocia¿ œwiat
Sêdziów to ¿ydowska karczma w zaborze austri-
ackim, a czas akcji siêga pocz¹tku XX wieku,
rzeczywistoœæ sceniczna jest równie zuniwersa-
lizowana, co w tekstach antycznych, struktura
tekstu natomiast nawi¹zuje niejednoznacznie do
zastosowanych w nich rozwi¹zañ.

Pierwsza scena przypomina prolog, ale
w skondensowanym, zredukowanym kszta³cie.
Rozmowa braci nie tylko pozwala na wstêpn¹
charakterystykê bohaterów dramatu, lecz
przede wszystkim stanowi zapowiedŸ fina³u.
M³odszy Joas ju¿ na pocz¹tku ujawnia siê jako
ten, przez którego przemawiaæ bêdzie
nadrzêdna si³a, Najwy¿szy Sêdzia, a z jego rêki
Natan poniesie karê za przewinienia.
Rozwi¹zanie jest znane jeszcze przed
w³aœciwym zawi¹zaniem akcji i chocia¿ ten
prolog ma szcz¹tkow¹ formê w porównaniu do
rozwiniêtych, nakreœlaj¹cych t³o prologów
antycznych, to wymiana zdañ miêdzy Joasem
i Natanem daje na tyle wyraŸne wyobra¿enie
o nadchodz¹cych wydarzeniach, ¿e punkt

2 H. D. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, prze³. J. Margañski, Bydgoszcz 1997, s. 8.
3 S. Wyspiañski, dz. cyt., s. 260.
4 Tam¿e, s. 208-209.
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kulminacyjny staje siê pewnikiem odroczonym
w akcji. Wspomniane w kolejnych wersach
Jeruzalem staje siê tak czytelne jak nazwa
miasta, przywo³ana przez Eurypidesa w tragedii
Ijon:

HERMES
[...] syn zyska dziedzictwo
i imiê Ijon, s³awne w ca³ej Grecji –
twórc¹ zostanie miast na ziemiach Azji5 .

Wyspiañski, rezygnuj¹c z precyzyjnego
zarysowania przebiegu zdarzeñ, daje zatem
pojedynczy sygna³, który posiada równowa¿n¹
wartoœæ. Nie oznacza to, ¿e poprzez redukcjê
prologu ogranicza dramatyczny plan, poniewa¿
korzysta ze œrodków niedostêpnych antycznym
dramatopisarzom: dodatkowe informacje,
daj¹ce precyzyjny ogl¹d rzeczywistoœci
scenicznej, przywo³uje w didaskaliach, których
brak w tragedii greckiej:

Jedn¹ z przyczyn ich nieobecnoœci we
wczeœniejszych dramatach [tzn. tragedii
greckiej i szekspirowskiej – przyp. A.J.] jest
fakt, ¿e to sam dramaturg by³ re¿yserem
w³asnych przedstawieñ, a swoje uwagi
przekazywa³ aktorom bezpoœrednio
podczas prób. Lecz to nie wszystko: [...]
uwagi re¿yserskie zawarte s¹ w s³owach
sztuki [...]. Postacie same mówi¹, co robi¹,
lub opisuj¹ to inni, b¹dŸ te¿ w ten czy inny
sposób z kontekstu wynika jednoznacznie,
co siê dzieje6 .

Odrzucenie mo¿liwoœci danych przez
didaskalia i dok³adne naœladowanie w tym
momencie zabiegów greckich tragików
sprawia³oby wra¿enie sztucznoœci i nadawa³oby
znamiona niepotrzebnej maniery; dziêki
po³¹czeniu uwag odautorskich z rozpozna-
walnym dla widza znakiem, pojawiaj¹cym siê
w pierwszym dialogu, wspó³czesna autorowi
praktyka dramatyczna i antyczny kontekst mog¹
zaistnieæ na jednej p³aszczyŸnie.

Zestawienie s¹du boskiego z ludzkim,
czyli fundament Sêdziów, równie¿ odbiega od
kszta³tu charakterystycznego dla dramatu
nowo¿ytnego. Nie powinien zwieœæ fakt,
¿e inspiracjê dla Wyspiañskiego stanowi³y
autentyczne wydarzenia, zamieszczona
w prasie notatka o zbrodni dokonanej przez
¯yda, Natana Marmaroszê, na swojej m³odej
s³u¿¹cej, Jewdosze Abramczuk7 . Wyspiañski
pisz¹c tragediê w 1907 roku, odrzuci³ kostium
naturalistyczny i w przewrotny sposób nawi¹za³
to regu³y trzech jednoœci przestrzeganej przez
wiêkszoœæ greckich dramatopisarzy. Osadzi³
bowiem opowieœæ w ramach mitycznych,
w strukturze bezczasu, w której akcja w³aœciwa
jest tylko u³amkiem rzeczywistoœci zakreœlonej
przez przedakcjê. Dla porz¹dku œwiata
greckiego, obcego wspó³czesnemu czytelnikowi,
odnajduje odpowiednik w postaci œwiata
galicyjskich ¯ydów, hermetycznej spo³ecznoœci,
w której wymiar transcendentny mo¿e
funkcjonowaæ wraz z ludzkim.

Rozwój akcji w Sêdziach  przypomina
tragediê zemsty. Do karczmy Samuela przybywa
Dziad, ojciec s³u¿¹cej w karczmie Jewdochy,
oddanej przed laty lichwiarzowi. Zjawia siê
niczym duch z przesz³oœci, domagaj¹c siê
zadoœæuczynienia:

DZIAD
¯e ssiesz wszystk¹ jej pracê i si³ê,
jakeœ ze mnie wyssa³ w³asnoœæ mojê.
SAMUEL
To j¹ zabierz i idŸ, przedajniku.
DZIAD
Musisz zwróciæ jej wszystko zgrabione8.

Jewdocha zostaje zmuszona przez Natana,
syna Samuela, do zabicia w³asnego dziecka –
ona równie¿ domaga siê zemsty. Kar¹, której
chce dla Natana, jest jej w³asna œmieræ, zadana
z r¹k kochanka. Samuel, chc¹c usun¹æ ze swojej
drogi niebezpieczeñstwo, namawia starszego
syna do tego czynu:

5 Jak czytamy w przypisie Jerzego £anowskiego: „IJON (Ion) – to po grecku imies³ów, oznacza  nadchodz¹cy.” Eurypides,
Tragedie. T. II, prze³. J. £anowski, Warszawa 2006, s. 358.
6 O. Taplin, Tragedia grecka w dzia³aniu, Prze³. A. Wojtasik. Kraków 2004. s. 35.
7 W. Kaczmarek, Stanis³aw Wyspiañski. Sêdziowie. Wina i przebaczenie, w: Dramat polski. Interpretacje. Czêœæ I:
Od  wieku XVI do M³odej Polski, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, Gdañsk 2001, s. 368.
8 S. Wyspiañski, dz. cyt., s. 213.
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NATAN
Ino, ¿e jak tu tê zdradê
przygotowaæ...?
SAMUEL
Trzeba myœleæ... –
NATAN
Obmyœleæ.
SAMUEL
Wykonaæ.
NATAN
(nagle)
Ja...?!
SAMUEL
Ty! – !
NATAN
A rzecz przys¹dziæ...?
SAMUEL
...Innemu
NATAN
Komu!?...!
SAMUEL
Juœci niewinnemu.
NATAN
To nic. – Macie ojciec kogo?
SAMUEL
Ty byœ wiêc – ?! – ?
NATAN
Juœci – no, a czemu?
SAMUEL
Ty siê nie ulêkniesz w czynie?
NATAN
Nie. – –
SAMUEL
A Bóg...?
NATAN
To chwilê – a potem strach minie9.

Analogia z greck¹ stychomyti¹ dotyczy nie tylko
formy replik, lecz tak¿e ich ca³oœciowego
charakteru. Podobnie jak w Bachantkach
Eurypidesa, gdzie po s³ynnym „A!” Dionizosa
nastêpuje zmiana postawy Penteusa, pocz¹-
tkowo nieprzekonany do zbrodni Natan nagle
zmienia postêpowanie. Samuel przejmuje
kontrolê nad biegiem wydarzeñ, usuwa
z zasiêgu wzroku wszystkie przeszkody.

Dochodzi do zbrodni, o któr¹ pos¹dzony
zostaje przebywaj¹cy we wsi Urlopnik – brat
Jewdochy. Aby rozstrzygn¹æ sprawê, powo³uje
siê sêdziów. Jednak ostateczny wyrok bêdzie
nale¿a³ do Joasa, który nazwie ojca i brata
winnymi zabójstwa i pod ciê¿arem tego
wyznania umrze.

Pojawienie siê wiejskich sêdziów,
przedstawicieli lokalnej w³adzy, stanowi aluzjê
do obecnoœci greckiego chóru. Ich uczestnictwo
w akcji, wymierzanie sprawiedliwoœci w kate-
goriach ziemskich, nawi¹zuje do koncepcji
Sofoklesowej, wedle której „[chór] zawsze
uczestniczy³ w akcji, kiedy sytuacja to
zak³ada³a.”10  Ale jego realistyczna proweniencja
i brak jakiegokolwiek odniesienia do porz¹dku
wy¿szego nasuwa równie¿ skojarzenia z chórem
w Medei Eurypidesa: „tworz¹ go postaci z krwi
i koœci. Jest to jednolity chór charakterystyczny
dla tragedii œredniej, sk³adaj¹cy siê z korynckich
kobiet, które przychodz¹ po to, by wypytaæ
o Medeê, a nie po to, by opiewaæ filozofiê.”11

Wójt, Nauczyciel, Aptekarz i Sêdzia stanowi¹
element zewnêtrzny, ale ich obcoœæ nie wynika
ze zwi¹zku z wymiarem metafizycznym. Wdzie-
raj¹ siê do zamkniêtego krêgu, w którym trwa
walka miêdzy ludzkim sumieniem a boskim
prawem. Jednowymiarowe kategorie obowi¹zu-
j¹ce w spo³eczeñstwie, zak³ócaj¹ zbudowany na
tej wielkiej konfrontacji œwiat.

Fina³ Sêdziów, stanowi¹cy klucz do
odczytania tragedii Wyspiañskiego, jest zarówno
w formie, jak i treœci ca³kowicie odmienny od
ujêcia greckiego. Wyznanie Samuela przebiega
w trzech etapach. Rozpoczyna siê s³owami:

No, ja winien tej œmierci,
a Bóg mnie winien
(pokazuje syna)
tê œmieræ – Bóg mnie to winien!12

Deklaracja przypomina targ z Bogiem, próbê
zrzucenia czêœci odpowiedzialnoœci, prze-
niesienia ciê¿aru winy na drug¹ stronê. Ojciec
nie chce przyj¹æ na siebie obci¹¿enia,
potwierdza to, oskar¿aj¹c synów:

9 Tam¿e, s. 218-219.
10 H. D. Kitto, dz. cyt., s. 183.
11 Tam¿e, s. 183.
12 S. Wyspiañski, dz. cyt., s. 256.
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Oto miê dzieciê – syn piêtnuje
 przed Bogiem w s³owach grzechu.
Oto miê drugi, pierworodny
hañbi trwog¹...13

Ale po chwili Samuel przestaje zwracaæ siê do
s¹du ziemskiego i s³owa kieruje do najwy¿szej
si³y. Jego mowa przemienia siê w oskar¿enie
Boga o opuszczenie cz³owieka i zdradê Narodu
Wybranego:

Przysiêgi Twoje: k³am.
Przecz¿eœ przysiêga³ nam,
¿e ziemi w³adztwo dasz?
Ty Bóg! – Ty by³ nasz!
A oto walisz twe proroki i bijesz syny?14

Jednak w toku przemowy Samuel dorasta do
przyjêcia kary. Jego ostatnia proœba nie jest
b³aganiem o pozbycie siê ciê¿aru winy, ale
o wpisanie w³asnej klêski w boski plan. Inaczej
zatem ni¿ w tragediach greckich, los nie jest
okreœlony i przes¹dzony od pocz¹tku – jego
kszta³t mo¿e siê najwy¿ej objawiæ w finale, co nie
znaczy, ¿e umo¿liwi to zrozumienie jego istoty.
Samuel chce odczytaæ znaczenie w³asnego
upadku, uwierzyæ, ¿e jest porównywalny z prób¹
Abrahama:

Za ciê¿ki mój grzech
upadam w proch, na kolana,
i g³ow¹ uderzam o próg.
Jahweh! Ty Bóg.
Wszechmocnoœæ posiadasz Pana.
Ty, coœ Twego s³ugê Abrahama
powo³a³ przed stos ofiarny
i ¿¹da³ ubroczyæ pierwaka,
sp³odzonego z Sary Izaaka,
wejrzyj na dom mój cmentarny,
gdzie wybi³a œmiertelna godzina,
i wyrzec S³owo
nad ojca g³ow¹:
¿e chcia³eœ zabraæ mi syna15.

Niestety, mo¿liwoœæ wnikniêcia w sens historii
nie zostanie mu dana. Epifania Samuela nie

wi¹¿e siê z poznaniem znaczenia losu w boskim
planie, lecz z akceptacj¹ niemo¿noœci jego
przenikniêcia. Cierpienie Samuela nie jest cier-
pieniem Edypa, który poznaje wolê bogów
i mo¿e odnaleŸæ ukojenie w s³owach Kreona:
„Wszystko ma swój kres, mój drogi”16. To cierpie-
nie Hioba.

Wnioski Stanis³awa Wyspiañskiego
ró¿ni¹ siê zasadniczo od poszczególnych
koncepcji greckich tragików. Rodzi siê pytanie
o cel aluzyjnego zaznaczania zwi¹zków
z tragedi¹ greck¹. Wydaje siê, ¿e te meta-
tekstualne odniesienia do antyku zak³adaj¹
jeszcze jedn¹ konfrontacjê wpisan¹ w dramat –
statusu cz³owieka w kontekœcie greckiego fatum
i mitu wobec zderzenia z transcendentnym Bo-
giem, si³¹, nadaj¹ca œwiatu strukturê i porz¹dek,
któr¹ trzeba przyj¹æ i zaakceptowaæ. Odmien-
noœæ si³y nadrzêdnej determinuje ró¿nice
w znaczeniu ka¿dego dzia³ania.

„Lêku i trwogi mej zjawiska/ sta³y siê
¿yw¹ jaw¹.”17

Nienaturalne, niebieskawe œwiat³o,
pó³przezroczyste œciany zamykaj¹ postaci
spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego w œwiecie
nieuchwytnego wspomnienia i nieprzejrzystej
pamiêci. Dziwny, niekoherentny rytm przedsta-
wienia, wyd³u¿aj¹ce siê repliki, przeci¹gaj¹ce siê
pauzy nie pozwalaj¹ umieœciæ scenicznego
dziania siê w ¿adnym konkretnym wymiarze.
Jednoczeœnie z trudem mo¿na odszukaæ, tak
wyraŸnie eksponowane w konstrukcji dramatu
Wyspiañskiego, odnoœniki do transcenden-
talnego czy metafizycznego porz¹dku – wydaje
siê, ¿e jeœli w tej wizji objawia siê dwoistoœæ
poznania, wynika ona z rozró¿nienia tego, co
rzeczywiste, oraz tego, co nadrealne, tego,
co namacalne i konkretne (jak przebiegaj¹cy
przez scenê t³um goœci z Wesela), i tego,
co ujawnia siê niczym od³amki wspomnieñ,
pêkniêty, wywo³any obraz. G³os mistrza gry nie
pochodzi z zewn¹trz, nie nale¿y szukaæ go poza
ramami teatru czy rzeczywistoœci. Jest obecny
w epicentrum zdarzeñ i spaja wytworzony œwiat
od œrodka.

13 Tam¿e, s. 257.
14 Tam¿e, s. 258.
15 Tam¿e, s. 258-259.
16 Sofokles, Król Edyp, prze³. L. H. Morstin, Kraków 2002, s. 80.
17 S. Wyspiañski, dz. cyt., s. 257.
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Ju¿ pierwsza scena sugeruje, ¿e obecne
w Sêdziach napiêcie nie bêdzie pochodziæ
z zestawienia s¹du boskiego z ludzkim, warstwy
mistycznej z realn¹: jego Ÿród³em stanie siê
zderzenie obiegowego pojêcia winy z prawdziw¹
samoœwiadomoœci¹, kategorii zewnêtrznych
z odbiorem wewnêtrznym. Odwrócony plecami
do widowni, siedz¹cy na krzeœle Samuel nie
tylko znajduje siê w centrum wydarzeñ, ale zdaje
siê nad nimi panowaæ, nadawaæ im kszta³t,
rz¹dziæ przebiegiem gry i krystalizowaæ jej rytm.
Joas mówi wprawdzie: „Patrzê ja w oczy
rodzica,/ serce siê we mnie zaœwica / i gram”,
ale naprawdê nie dostrzega oblicza ojca i nie
mo¿e dosiêgn¹æ wzrokiem jego twarzy – obraz
w³adcy i twórcy przedstawionego œwiata jest
nieprzenikniony i pozostaje poza zasiêgiem
zmys³ów. W czasie trwania przedstawienia
Samuel zostaje wielokrotnie pozbawiony przy-
nale¿nej mu pozycji i wytr¹cony z centrum (jak
w scenie wkroczenia groteskowych sêdziów
w ogromnych perukach rodem z operetki), a¿
dotrze do momentu, w którym bêdzie zdolny
przekroczyæ granicê teatru i imaginacji i obci¹-
¿yæ samego siebie ciê¿arem winy. Koñcowe
wyznanie, wyg³oszone jakby prywatnie, osobiœ-
cie, pozbawione znamion psalmu czy kajania siê
przed wy¿sz¹ si³¹, uzyska wymiar jak najbardziej
rzeczywistego przejêcia odpowiedzialnoœci,
œwiadomego i dojrza³ego dorastania do pokuty
oraz pokornej rezygnacji z roli demiurga. Stanie
siê tym dramatyczniejsze, ¿e, niewsparte odnie-
sieniem do jakiegokolwiek trwa³ego systemu
wartoœci, do porz¹dku boskiego czy spo³eczne-
go, wyniknie z dog³êbnego, wielopoziomowego
samopoznania.

Doskonale uj¹³ to £ukasz Drewniak
w tekœcie Wesele i pogrzeb:

Samuel w przedstawieniu Grzegorzew-
skiego co wieczór wymierza sobie karê.
Joas nie ¿yje od dawna, ale ojciec pamiêta.
Rozmawia z duchami, inscenizuje w g³owie
wypadki sprzed lat, ale przecie¿ wiele rzeczy
zatar³o siê w pamiêci, wiele uleg³o
subiektywizacji i redukcji. Tote¿ niektóre
sekwencje i dzia³ania staj¹ siê coraz
bardziej mechaniczne i niezrozumia³e nawet
dla niego samego, inne dopiero teraz

nabieraj¹ ostroœci i sensu. Trela szczególnie
mocno akcentuje fragment, kiedy Samuel w
obecnoœci sêdziów wypiera siê swoich
dzieci, nazywa Joasa chorym, opêtanym,
szalonym. W³aœnie wspomnienie tej chwili
rani go teraz najmocniej18 .

Przyj¹wszy tak¹ interpretacjê, trudno
odnaleŸæ w spektaklu Grzegorzewskiego
jakiekolwiek odwo³ania do antyku. Nie mo¿e byæ
mowy o zapowiedzi fina³u zawartej w pierwszej
scenie, skoro ca³oœæ œwiata przedstawionego
jest projekcj¹ pamiêci Samuela. Chór grotesko-
wych sêdziów nie ma nic wspólnego z wymie-
rzaniem sprawiedliwoœci przez spo³eczeñstwo
czy karykaturalnym ujêciem obiegowych,
nieprzystaj¹cych do faktycznego stanu, kategorii
winy i kary. Jest wy³¹cznie echem pope³nionych
b³êdów, z³owrogim obrazem w³asnego grzechu,
jego pojawienie siê to rozdrapywanie otwartej
rany. Pojawiaj¹ce siê u Wyspiañskiego drobne
aluzje do zabiegów znanych z tragedii antycz-
nych zanikaj¹ lub uzyskuj¹ ca³kowicie nowe
znaczenie.

Pozostaj¹ natomiast kategorie monu-
mentalne zaczerpniête z greckich tragedii. Ca³y
misterny obraz, konstruowany przez Samuela,
jawi siê niczym Erynia, powracaj¹ca po latach
w celu wymierzenia kary. Jednoczeœnie struk-
tura tych Sêdziów opiera siê na odzwierciedleniu
procesu uœwiadomienia sobie w³asnej hybris,
co zaznaczone jest ju¿ na pocz¹tku spektaklu.
Przypisuj¹cy sobie prawa boskie Samuel musi
odnaleŸæ w sobie pokorn¹ rezygnacjê, by mo¿-
liwe by³o pojednanie z w³asnym sumieniem: „[...]
œmieræ, klêska czy kara, jakie spadaj¹ na
bohatera, s¹ jednoczeœnie momentem jego
pojednania z prawem moralnym i zrozumienia
przez niego jednostronnoœci w³asnych racji 19  –
pisa³ Patrice Pavis, definiuj¹c tragizm w rozu-
mieniu greckim. Wizja wy³aniaj¹ca siê z zaka-
marków œwiadomoœci Samuela stanowi najwiêk-
sz¹ karê, ale droga przez pamiêæ jako jedyna
mo¿e doprowadziæ do oczyszczenia.

Monolog wypowiadany po œmierci syna,
oskar¿enie Boga i œwiata nie jest
spontaniczne. Ju¿ siê raz zdarzy³o. Samuel
Jerzego Treli po prostu przywo³uje go

18 £. Drewniak, Wesele i pogrzeb, “Didaskalia” 1999 nr 34.
19 P. Pavis, S³ownik terminów teatralnych, prze³. S. Œwiontek, Wroc³aw 2002, s. 567.
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z pamiêci. Nie zapomnia³ ani s³owa, które
kiedyœ wypowiedzia³. [...] Niespodzianie
jednak Samuel znajduje w sobie si³ê, ¿eby
wygi¹æ cia³o w ³uk i paœæ na wznak
z roz³o¿onymi rêkami. [...] Ma siê wra¿enie,
¿e jakiœ niewidzialny oprawca krzy¿uje
starego ¯yda, a on mówi i mówi, ¿eby nie
s³yszeæ stukania gwoŸdzi o drewno20.

Z tych elementów wy³ania siê tragizm
niezwykle zbli¿ony do koncepcji greckich
dramatopisarzy. Chocia¿ postrzegany jest przez
inaczej doœwiadczonego odbiorcê, umieszczo-
nego w zupe³nie innym kontekœcie, ale nie
wyklucza to komunikatywnoœci za³o¿eñ
antycznych na tym poziomie i w tych realiach.
Mo¿na wrêcz zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e chocia¿ zmianie uleg³a percepcja, rdzeñ
pozosta³ ten sam, po prostu odczytywany jest za
pomoc¹ odmiennych narzêdzi. Ca³oœæ idei,
wspó³graj¹cej zarówno z przedstawieniem
Grzegorzewskiego, jak i Królem Edypem, ca³¹
Orestej¹, a nawet Bachantkami, zosta³a najlepiej
sformu³owana przez Mariê Janion:

Hegel jako twórca nowo¿ytnej teorii
tragizmu podkreœla³, ¿e nie jest jeszcze
w sposób konieczny tragiczny cz³owiek
walcz¹cy sam przeciw wszystkim. Staje siê
nim dopiero wtedy, gdy czyhaj¹cy
z zasadzki „wróg” tkwi wewn¹trz niego
samego. To, co jest mu wrogie, znajduje siê
w cz³owieku, nie poza nim. „Los jest jak
gdyby œwiadomoœci¹  samego siebie, ale
siebie jako nieprzyjaciela”, wyk³ada³ Hegel.
W tym wspania³ym i mrocznym zdaniu
zawarta zosta³a ca³a nowo¿ytna koncepcja
losu. Nie jest on niczym z zewn¹trz. Jest
w nas, jest nami. Ale poznaæ go musimy
jako naszego nieprzyjaciela, naszego
wroga, który stawia nam opór i stara siê nas
podejœæ. Tak musimy ¿yæ, osaczeni od
œrodka. Dlatego nikt za nas nie ponosi
odpowiedzialnoœci, tylko my sami.
„Zrozumieæ siê, umieraj¹c”, oto formu³a losu
bohatera tragicznego. Wtedy ogl¹da on
z zewn¹trz w³asny los, bêd¹c z nim

jednoczeœnie ca³kowicie uto¿samiony.
Fryderyk Schiller mówi³ o takim losie
s³owami Ajschylosa, który cz³owieka
podnosi, kiedy cz³owieka druzgoce21.

Najpewniej trudno znaleŸæ trafniejszy
opis istoty spektaklu Grzegorzewskiego. Samuel
stawia siebie wobec w³asnego losu, odnajduje
w nim przeciwnika, którego musi pokonaæ. Tylko
upadek pozwala na wydŸwigniêcie siê oraz
zespolenie z w³asnym sumieniem i odpowie-
dzialnoœci¹ za konsekwencje swojego b³êdu.
Klêska bohatera przywraca porz¹dek.

Tutaj widaæ wyraŸnie, na czym polega
ró¿nica miêdzy koncepcj¹ tragizmu reprezento-
wan¹ przez Szekspira, a ujêciem Grzegorzew-
skiego. „Hamlet do koñca nie przyjmuje ¿adnej
z narzuconych mu ról, ¿adnego z narzuconych
wyborów. Zostanie do niego [wyboru] zmuszo-
ny. Zmuszony przez «innych». «Przeznaczenie
jest tym, co przychodzi z zewn¹trz»”22  – pisa³
Jan Kott. W œwiecie antycznej tragedii
i w œwiecie Grzegorzewskiego przeznaczenie
nie pochodzi jednak z zewn¹trz, los zosta³ wpi-
sany w cz³owieka. Kresu drogi nie wyznacza
odmówienie przyjêcia roli, ale pe³na z ni¹
identyfikacja.

Przygl¹daj¹c siê temu przedstawieniu,
nie sposób omin¹æ, wielokrotnie ju¿ wspomina-
nej, kwestii pamiêci. Jej zdolnoœæ konstytuowa-
nia rzeczywistoœci jest czymœ wiêcej ni¿
zabiegiem formalnym, t³umacz¹cym pozorne
niekonsekwencje fabu³y. To pamiêæ z ducha
Nabokowska, która sk³ada obrazy z przesz³oœci
niczym puzzle, jej dzia³anie jest ca³kowicie
podporz¹dkowane ludzkiemu umys³owi, a efekty
tej pracy stanowi¹ wynik mozolnego trudu. Tylko
dlatego proces ten mo¿e byæ równoznaczny
z kar¹ i nieœæ ze sob¹ ból – gdyby odbywa³ siê
nieœwiadomie, mechanicznie, bez ludzkiego
wp³ywu i jakiegokolwiek wysi³ku, min¹³by siê
z samopoznaniem, wykluczy³by pierwiastek
woli:

Dla Nabokova pamiêæ nie jest moc¹
przywo³ywania przesz³oœci, któr¹ pobudza
mimowolne doznanie. [...] pamiêæ podleg³a

20 £. Drewniak, dz. cyt.
21 M. Janion, ¯yj¹c tracimy ¿ycie. Niepokoj¹ce tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 322-323.
22 J. Kott, Zjadanie bogów, Kraków 1999, s. 270.
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jest woli, uaktywnia siê w pe³ni œwiadomie;
tworzenie obrazu przesz³oœci wi¹¿e siê
z ciê¿kim, ¿mudnym trudem, jaki podejmuje
œwiadomoœæ, by z mg³awicowej czeluœci
dobyæ na wierzch fragmentaryczne i nie-
ostre obrazy, nadaæ im kszta³t i obj¹æ
s³owem. [...] Z zapisków Nabokova wynika
jednoznacznie, ¿e cz³owiek rodzi siê wraz
z narodzinami œwiadomoœci23.

Takie jest, wydaje siê, równie¿ podejœcie
Grzegorzewskiego. Ods³anianie, kszta³towanie,
tworzenie pamiêci zamiast przywo³ywania na
zawsze utrwalonej formy – st¹d w spektaklu
wyeksponowanie niektórych scen i przesuniêcie
na drugi plan innych, st¹d te¿ zapewne niejedn-
olity dramatyzm, wzrastaj¹cy w momentach
najbardziej dojmuj¹cych dla Samuela, a wyci-
szony w chwilach o mniejszym znaczeniu.

Pozornie w¹tek ten nie wi¹¿e siê z istot¹
tragizmu w rozumieniu greckim. Ale, jak pisa³
Ricoeur, „nie ods³ania siê [ona] za poœrednic-
twem poezji, przedstawienia, kreacji postaci;
tragizm – najpierw i po prostu – ukazywany jest
w utworach tragicznych poprzez dzia³ania
postaci istniej¹cych ca³kowicie w wyobraŸni.”24

Tragedia w Sêdziach  Grzegorzewskiego
wy³ania siê z umys³u Samuela, dopiero prze¿yty
na nowo, zrekonstruowany i powtórnie
odczytany ci¹g zdarzeñ otwiera drogê do
œwiadomej egzystencji. Œmieræ syna pozwala na
powtórne narodziny ojca.

Takie ujêcie, skoncentrowane na jedno-
stkowej œwiadomoœci, wydaje siê paralelne
z Mede¹ Eurypidesa:

Medea nie zwraca siê do bogów. Nie istniej¹
oni dla niej, tak samo jak nie istnieje dla niej
œwiat. [...] Istnieje tylko ona sama; Medea
i jej klêska. Ani przez chwilê nie mo¿e
o czym innym mówiæ, ani przez chwilê nie
mo¿e o czym innym myœleæ. Jest zamkniêta
w sobie razem ze swoj¹ klêsk¹ jak robak
w jajku. Ta ob³¹kana monomania jest
niew¹tpliwie odkryciem Eurypidesa. Jest

ona jak gdyby psychologicznym dope³nie-
niem tragedii. Jej umo¿liwieniem. Wy-
osabnia Medeê, wyodrêbnia, odcina od
rzeczywistego œwiata. Przez tê monomaniê
Medea jest sama. Bohaterowie tragedii
musz¹ byæ sami25.

St¹d mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e cho-
cia¿ Grzegorzewski przesuwa na drugi plan
zaznaczone w tekœcie nawi¹zania do zabiegów
charakterystycznych dla poszczególnych
tragedii antycznych i nie eksponuje ¿adnego
z nich, tragizm, ujawniaj¹cy siê w spektaklu, nie
jest daleki od greckich wyobra¿eñ. Ujêcie
dramatu w ca³kowicie odmienne ramy, w nawias
osobistego prze¿ycia i indywidualnej jaŸni,
pos³u¿enie siê zatem innymi œrodkami, zbli¿a
wspó³czesn¹ wizjê cz³owieka, prezentowan¹
przez Grzegorzewskiego, do statusu greckich
bohaterów – ale nie nale¿y zapominaæ, ¿e wci¹¿
odnosi siê to do wspó³czesnego wyobra¿enia
o ich kondycji.

„Znam i nie znam.”26

O ile struktura tragedii greckich jest
zró¿nicowana i nie podlega niezmiennemu
schematowi, o tyle mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e tragizm przez nie prezentowany opiera siê na
podobnych podstawach i stanowi w³aœciwie
jedn¹ ideê, konstytuowan¹ przez odmienne
œrodki dramaturgiczne i zabiegi teatralne.
Ricoeur pisze o wyzwoleniu, „które nie jest
osi¹gane poza tragicznoœci¹, ale w niej: [jest]
estetyczn¹ transpozycj¹ trwogi i litoœci, któr¹
wywo³uj¹ tragiczny mit przemieniony w poezjê
oraz widowiskowa ekstaza.”27

Takie rozró¿nienie – miêdzy greck¹
tragedi¹ a greckim tragizmem – pozwala
zrozumieæ, na czym opiera siê odmiennoœæ
dramatu Stanis³awa Wyspiañskiego od przed-
stawienia Jerzego Grzegorzewskiego. Ujêcia
wydaj¹ siê przeciwstawne: Sêdziowie Wys-
piañskiego, na zasadzie parafrazy i aluzji,
wykorzystuj¹ rozwi¹zania kojarzone z greck¹

23 J. Jarniewicz, Znaki firmowe. Szkice o wspó³czesnej prozie amerykañskiej i kanadyjskiej, Kraków 2007, s. 14-15.
24 P. Pavis, dz. cyt., s. 566.
25 J. Kott, Medea w Pescarze, w: Tego¿, Aloes. Dzienniki i ma³e szkice, Warszawa 1997, s. 45.
26 S. Wyspiañski, dz. cyt., s. 212.
27 P. Ricoeur, Symbolika z³a , prze³. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986, s. 218.
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tragedi¹, ale koncepcja tragizmu jest w nich
ca³kowicie inna ni¿ antyczna; Grzegorzewski,
rezygnuj¹c ze zwi¹zania dramatu z antykiem
poprzez wybór œrodków charakterystycznych dla
tragedii greckiej, zbli¿a siê do istoty greckiego
tragizmu.

Stanis³aw Wyspiañski i Jerzy Grzego-
rzewski podejmuj¹ dialog z antyczn¹ wizj¹
œwiata i odnajduj¹ w jego ramach przestrzeñ
wystarczaj¹c¹ dla skonstruowania zupe³nie
ró¿nych koncepcji dotycz¹cych kondycji
cz³owieka i jego statusu wobec pierwiastka
zewnêtrznego. Jest to zadziwiaj¹ce z wielu
wzglêdów. Z jednej strony zdumiewa fakt,
¿e przywo³ywanie myœli greckiej na tak wielu
poziomach prowadzi do g³êbokiej refleksji nad
wspó³czesn¹ œwiadomoœci¹, wyrastaj¹cej
przecie¿ z wielowiekowego rozwoju myœli
i pozornie nieposiadaj¹cej punktów wspólnych

z wizj¹ staro¿ytn¹. Z drugiej natomiast ta
odmiennoœæ wniosków kwestionuje to¿samoœæ
wyobraŸni scenicznej obu twórców, czêsto
postrzeganych wy³¹cznie przez ich wysok¹
wra¿liwoœæ plastyczn¹ i traktowanych w zwi¹zku
z tym jako bliskich ideowo. Grzegorzewski
odwo³uje siê do Wyspiañskiego nie poprzez
budowanie analogicznego modelu œwiata, ale na
zasadzie polemiki, a raczej – konfrontacji dwóch
wizji.

Okazuje siê zatem, ¿e dopiero dojrza³oœæ
refleksji i œwiadomoœæ wykorzystywanych
œrodków ujawnia w pe³ni sens siêgania do
tragedii greckiej. Zwi¹zek z antykiem
w dramacie Wyspiañskiego i inscenizacji
Grzegorzewskiego jest w³aœciwie ukryty pod
powierzchni¹, niezaznaczony wprost. Ale niæ,
³¹cz¹ca oba œwiaty, antyczny i wspó³czesny,
staje siê przez to znacznie silniejsza.


