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AKTOR I GROZA, 
CZYLI WYSPIAŃSKIEGO
SPOTKANIE Z DUCHEM

I

Makbet w studium o Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego pojawia się w nie
zwykle ważnym fragmencie, w którym autor porusza kwestie uniwersalnego sen
su utworu i zadaje pytania dotyczące nie tylko świata przedstawionego dramatu, 
lecz także światopoglądu Szekspira. Rozstrzygnięcie wątpliwości, zaakcentowanej 
parokrotnie, a zawartej na wstępie w pytaniu: „W jakich duchów Szekspir mógł 
wierzyć? ”1, przynosi wnioski, z którymi w lekturze studium wcale nie łatwo się 
uporać, nawet jeśli przyjąć, że Wyspiański wprost podsuwa odpowiedź na dyle
mat, fundamentalny dla horyzontu myślowego Hamleta. 

1 S. Wyspiański, Hamlet. Dzieła zebrane, t. 13, pod red. L. Płoszewskiego, Kraków 1961, 
s. 21. Wszystkie następne cytaty pochodzą z tego wydania. Numery stron podaję obok 
cytatu w nawiasie. 

Sformułowana ostatecznie pewność jest negatywna: Szekspir nie wierzył 
w duchy - przekonuje Wyspiański - i dodaje: 

[... ] nie mógł w to - wierzyć: 
Dlaczego? 
Bo uwierzył był już w co innego? 
-W co? 
W ten świat duchów i takich, jaki jest np. w Makbecie, jaki był już dawniej w Ry
szardzie trzecim. 
W Makbecie (którego zaraz niedługo potem pisał) duchy i zjawiska ze ZŁEGO 
biorą początek i są karą, grozą i postrachem (s. 22). 
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Wyspiańskiemu nie chodzi o wiarygodność ducha jako postaci dramatycz

nej, czy fantastycznej, lecz o jej status przybysza z drugiej strony bytu, zza zasło
ny śmierci2. Autor Wesela uważa, że w takiego ducha Szekspir nie mógł wierzyć, 
z racji własnego postępu myślowego, a pozostawił tajemniczą figurę jako remi
niscencję dawnego dramatu, z którego czerpał, podczas gdy sam miał ukształ
towane odmienne poczucie transcendencji i ludzkich możliwości poznania. Ta
kie postaci jak duchy, czarownice i inne twory fantastyczne mogły być dla niego 
efektem ludzkiego przywidzenia. „W tym całym rozwoju Szekspira nie było 
miejsca na wiarę w świat duchów inną niż w Makbecie, inną niż później bę
dzie w Burzy (s. 25)”. A ponieważ duchy mogą być omamieniem, trzeba innych 
dowodów. Wyspiański przekonuje: prawdę odkrywa się „dziwnym widzeniem 
(s. 22)”. 

2 Wyspiański podejmuje temat wielokrotnie dyskutowany na gruncie refleksji o teatrze, 
by przypomnieć wypowiedzi G. E. Lessinga, polemizującego z Voltairem i jego koncep
cją upiora na scenie. Lessing zwraca uwagę, że to wyjątkowa intuicja Szekspira pozwoli
ła stworzyć widmo, które działa na widza poprzez Hamleta. Poglądy Lessinga otwierają 
nowe myślenie o roli ducha w Hamlecie, każą myśleć o nim w oderwaniu od senekiań- 
skiej zjawy, jako o „widzeniu”, co będzie szczególnie ważne dla kultury romantycznej. 
Zob. G. E. Lessing, Hamburska dramaturgia, przeł. Cz. Przymusiński, [w: ] idem, Dzieła 
wybrane, Warszawa 1959, t. III, s. 167-171. 
3 L. Płoszewski w komentarzu do wydania Hamleta przypomina, że Wyspiański znał 
wstęp J. I. Kraszewskiego z wydania warszawskiego Dzieł dramatycznych Szekspira 
w opracowaniu tegoż z 1875, ponadto pracę L. Kelnera Shakespeare, Lipsk 1900, a na
stępnie polecone mu przez T. Estreichera dwutomowe opracowanie Hamleta W. Ma
tlakowskiego (Kraków 1894). S. Wyspiański, Hamlet, [w: ] Dzieła zebrane, t. 13, pod 
red. L. Płoszewskiego, Kraków 1961, s. 203-204. Do lektury Hamleta Wyspiański 
wraca po dziesięcioletniej przerwie, o szekspirologii wyraża się z dystansem, twier
dząc, że warto czytać przede wszystkim sam dramat. Wprost mówi o tym w warian
cie tekstu, dodanym w komentarzu krytycznym. Zob.: jw., s. 222-223. Warto zwró
cić uwagę, że intuicja prowadzi Wyspiańskiego w stronę takiego odczytania intencji 
Szekspira, które znajduje potwierdzenie m. in. w książce S. Greenblatta, Shakespeare. 
Stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007. W rozdziale pt. 
Rozmowa z umarłymi Greenblatt mówi o ważnych okolicznościach osobistych, a tak
że religijnych, które prowadziły autora Hamleta ku „dialogom z duchami” na gruncie 
teatru. Ze świadectw historycznych wiadomo, że była to znakomita kreacja aktorska 
samego Szekspira. 

Autor studium parokrotnie wraca do dialogu Hamleta z duchem ojca: raz 
każę go lekceważyć, kiedy indziej jednak znajduje niezwykłe wytłumaczenie 
ulotnej obecności zjawy w świecie poważnych rozterek etycznych i metafizycz
nych. Podsuwa hipotezę interpretacyjną, wypływającą z własnych — nie bar
dzo przecież rozległych - lektur wokół Hamleta, i przekonuje, że Szekspirowskie 
uszanowanie dla tej postaci wynikało z faktu biograficznego. Drama
topisarz sam grał rolę ducha, pozostawił ją sobie, między innymi, dlatego, że 
w 1601 roku zmarł jego ojciec3: 
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I skoro napisana była scena z duchem, jako wyraz tęsknoty i chęć rozmowy z oj
cem — skoro to, co w niej było, szło z tej strasznej prawdy - to już tego przewal
czyć nie było można - i to pozostać musiało (s. 31). 

Argumentacja biograficzna, a także wypływający z niej, jeden z najpiękniejszych 
fragmentów poetyckich studium - do którego przyjdzie jeszcze wrócić — poprze
dzają ponowne wprowadzenie do analizy Hamleta reprezentantów świata przed
stawionego szkockiej tragedii. Bohaterowie Makbeta nie są potraktowani jak imio
na postaci utworu literackiego, a jak pełnokrwiste, obdarzone indywidualnością, 
osoby sceniczne. 

Wyspiański, począwszy od pierwszych słów swego dzieła, parokrotnie podej
muje temat aktorstwa. Obok Hamleta, utworu Szekspira, to właśnie artyści sceny 
stają się głównym przedmiotem rozważań - choć nigdy nie są traktowani przed
miotowo4. Ich status jako osób zostaje podkreślony w dedykacji. Żywy człowiek 
- aktor, Kazimierz Kamiński, staje się partnerem dialogu, z którego studium bie- 
rze swój początek. Aktorzy zostają przywołani w passusie-wtrąceniu, w antrakcie 
pisania o Hamlecie, w długiej i zróżnicowanej pod względem stylistycznym reflek
sji, w której narrator studium wspomina swe spotkania z artystami sceny. Dygresja 
buduje niezwykłe intermedium o tematyce teatralnej, z pozoru abstrahuje od bez
pośrednich rozważań na temat Hamleta, przenosi czytelnika w sferę konkretnych 
doświadczeń ludzi sceny. Zwraca uwagę przerywnik w zapisie, na jaki natrafiamy 
przed wprowadzeniem problematyki związanej z powszednią praktyką budowania 
spektaklu, z codziennością prób i ponawianym wysiłkiem inscenizacji. Zatrzymaj
my się na chwilę na samym sposobie rozłamania tekstu w tym miejscu. 

4 Wyspiański do ostatecznego wydania wprowadził fragmenty wierszowe, natomiast usu
nął ustępy o aktorach w roli Hamleta. Pierwotnie więc zamyślał jeszcze więcej miej
sca poświęcić problematyce kreacji scenicznej. Wywody o stylu przedstawień i aktorach 
ogłosił J. Durr-Durski w: Stanisław Wyspiański. O Hamlecie. Nieznane urywki, „Myśl 
Narodowa” 1926, nr 18. Zob. też odnośne fragmenty komentarza L. Płoszewskiego w: 
S. Wyspiański, Hamlet, [w: ] Dzieła zebrane, t. 13, s. 221-222. O studium o Hamlecie 
jako koncepcji teatru aktorskiego piszę M. Prussak we wstępie do wydania: S. Wyspiań
ski, Hamlet, oprać, i komentarze M. Prussak, Wrocław 2007. 

Wyspiański posłużył się chwytem pauzy, zapisanej w edycji Płoszewskiego, nie 
zwykłymi znakami przestankowymi, lecz falistą linią. Wyraźnie odcięte zostały 
dwie partie tekstu, co tworzy efekt transformacji tematu, myśli, nastroju. Graficz
ny znak informuje o przejściu: od abstrakcyjnego myślenia, monologu filozofują
cego, odrywającego się od tego, co umysłowe (nawet od kartek książki z Hamle
tem), do konkretnej przestrzeni teatru, do sceny, kulis, garderoby, jednym słowem 
różnych teatralnych zakamarków. We fragmencie poetyckim, SZTUKA, zaakcen
towana wielkimi literami, staje się jedyną siłą zdolną choć na jedną chwilę „odzy
skać co raz stracone”. Wiersz zaczyna się od słów: * S.  * S.
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Najmniejsza szczypta tej wiedzy zaświatów, 
jakąbykolwiek doszła do nas drogą, 
cokolwiek rzecze przez czyje bądź usta - 
sięga tajemnic- że serce człowieka 
lgnie ku nim tęskno i grozę w nich widzi, (s. 32)

Mimo że oddziaływanie ogólnie pojętego kunsztu przynosi odrobinę „wie
dzy zza światów”, ludzki dostęp do tajemnicy jest ograniczony. Moc artyzmu 
bywa zwiewna, ulotna czy niepewna - Wyspiański cały wiersz kończy pyta
niem: 

Czyli to wszystko myśl i myśli sztuka
na jedną chwilę — za chwilę przepada? - (s. 33)

Wydaje się, że tym samym temat podjęty w monologu poetyckim ulega zawie
szeniu, nurt poważnej refleksji urywa się. Choć może jest inaczej. Czy nie na
leży w pytaniu retorycznym na końcu wiersza zobaczyć łącznik spinający dwie 
formy studium, dwa etapy myśli przyjmującej rozmaite kształty ekspresji? Pyta
nie stałoby się zatem nieoczywistym i niejednoznacznym przejściem od dywagacji 
o eschatologicznej mocy sztuki do tekstu o charakterze narracji, tekstu utrzyma
nego w zupełnie innym tonie. 

Gawęda poprzecinana wstawkami poetyckimi poświęcona zostanie konkret
nym aktorom, artystom uprawiającym kunszt sceniczny, w którego zasadę wpi
sane jest to, że „za chwilę przepada”. Poetycki fragment rozważa więc w kontem
placyjnej stylistyce tajemnicę śmierci, możliwość sięgnięcia tajemnic, spotkania 
- dzięki kreacji — z tymi, „co dopiero wczoraj z nami byli”. Z kolei fragment 
o życiu w teatrze, o codziennej praktyce inscenizacyjnej, kontynuując temat na 
zupełnie innym poziomie, przenosi nas w sam środek fermentu artystycznego, 
w nurt ruchu, życia, spotkań z ludźmi. Mamy do czynienia z ciekawym zderze
niem kontrastów, z chwytem, który ożywia lekturę, a jest ponadto dowodem 
na labiryntową konstrukcję tekstu - ciągi myśli urywają się, zostają zawieszo
ne, przeprowadzani jesteśmy wciąż w nowe korytarze poznania5. Tylko pozornie 
autor wtrąca ustęp o krakowskim teatrze, znanym mu z autopsji, niczym luź
ną, niezobowiązującą uwagę. Jej roli w całym studium, w budowaniu dyskursu 
i symboliki utworu, nie sposób nie docenić. 

5 O modelu labiryntu w konstrukcji Hamleta pisała D. Ratajczak, W labiryncie. [w: ] 
Stanisław Wyspiański. Studium artysty, pod red. E. Miodońskiej-Brookes, Kraków 1996. 

Wyspiański, podejmując temat aktorstwa, decyduje się na zmianę dykcji pi
sarskiej. Jako narrator przeprowadza czytelnika swobodnym stylem wspomnie- 
nia-gawędy za kulisy sceny i do garderoby artystów. Ważne wydaje się, że pisarz 
postanawia odmalować obserwacje, dotyczące pracy aktorów, językiem anegdoty. 5  5
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Można sądzić, że chce ekspresję dostosować do atmosfery jaka panuje za kulisami, 
gdzie przebywają artyści sceny - „ludzie nie śmieszni”, jak mówi, lecz obdarzeni 
humorem i temperamentem, umiejący anegdoty „żartobliwie opowiadać” i wyko
rzystywać „kunszt przedrzeźniania cudzych głosów i patosu cudzego (s. 38-39)”. 
Parafrazy Szekspirowskiego Hamleta wzbogacają styl tego urywka. Wyspiański 
spogląda na aktorów przez aluzje do mowy Hamleta, używa jego zwrotów z tych 
scen dramatu Szekspira, które wypełnione są iskrzącymi dialogami duńskiego 
księcia z jego przyjaciółmi - członkami londyńskiej trupy teatralnej. Zachęca
jący do lektury, utrzymany w lekkiej frazie wstęp do całego ustępu - „Zdarzyło 
mi się nieraz być za kulisami sceny i w garderobach artystów” - a także wszyst
kie fragmenty pisane prozą - w pewnym sensie tworzą z tego wyjątku studium 
odpowiednik dla aranżacji przybycia aktorów do Elsynoru: ich barwny sposób 
bycia okazał się chwilowym remedium na melancholię Hamleta. Aktorzy pełni 
wigoru i humoru rozbawili smutnego księcia, on jednak wyznaczył im poważne 
zadanie. Zauważył bowiem, że tam gdzie gra, niepowaga, udawanie, tam rodzi się 
odmiana szlachetnej hipokryzji, dającej widzom asumpt do prawdy i do samopo- 
znania. Aktorzy tyleż podzielili się z nim swoją wesołością, ile zwrócili ponownie 
ku stracie, ku śmierci ojca, jednak nadali jego intymnym przemyśleniom walor 
prawd uniwersalnych. Podobnie będzie w impresji aktorsko-teatralnej Wyspiań
skiego: lekki ton miesza się z poważnym, z pozoru błahe obserwacje obyczajowe, 
prowadzą w głęboki nurt rozważań o powołaniu artysty, o życiu i śmierci czło
wieka oraz sztuki. 

II

Na samym początku teatralnego intermedium punkt widzenia podmiotu 
piszącego studium jest osadzony w szczególnym miejscu - Wyspiański oglą
da scenę ze sceny, przebywa na niej w czasie antraktu, przy zasłoniętej kurty
nie. Dochodzą do niego odgłosy muzyki grającej w czasie przerwy, przestrzeń 
jest w pełni oświetlona. „Krząta się ludzi sporo”. W zasadzie można uznać, że 
to teatr odczarowany, pozbawiony mocy iluzji, teatr od kuchni. Jedynym sy
gnałem artystycznym jest lokalizacja akcji, dokonana poprzez krótkie zdanie 
- oznaczenie miejsca gry: „w podwórzu zamku Makbeta w Inwerness”. Sformu
łowanie to pełni funkcję najprostszej identyfikacji, należy je potraktować jako 
sygnał umowności - napis podobny do inskrypcji jakie umieszczano na elżbie- 
tańskiej scenie. Zauważmy zresztą przy tej okazji, że w całej dygresji, w której 
akcja dzieje się w teatrze współczesnym Wyspiańskiemu, nie padają uwagi do
tyczące przestrzeni, dekoracji, form plastycznych. Wyspiański - malarz, Wy
spiański - reformator teatru zdaje się w ogóle nie interesować warunkami in
scenizacji, o której mówi, a jedynym punktem odniesienia dla sztuki teatru są 
dla niego ludzie, aktorzy. 
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Nieprzypadkowe wydaje się, że pierwszą osobą, jaką narrator spotyka na sce

nie krakowskiego teatru, jest Helena Modrzejewska, choć zastanawiać może dla
czego pojawia się ona jako ta, a nie inna postać6: 

6 O okolicznościach historycznych związanych z oddziaływaniem inscenizacji Makbeta 
na krakowskich widzów (także o przedstawieniu z 1903 roku, z udziałem Modrzejew
skiej) piszę Jarosław Komorowski w Piramidzie zbrodni. Makbet w kulturze polskiej 1790- 
-1989, Warszawa 2002. Autor sporo miejsca poświęca roli Makbeta w wyobraźni i myśli 
Wyspiańskiego, czego ślady znaleźć można nie tylko w studium o Hamlecie. 

7 Wyspiański bada w studium stosunek Szekspira do dekoracji i kostiumu, mówi wów
czas o logice artystycznej, która wykorzystując mizerne warunki inscenizacyjne poszu
kuje prawdy. Zdaniem Wyspiańskiego Szekspir był ponad „szmaty” i „łachy”, jednak 
nie lekceważył języka sceny. Zob. odnośne fragmenty w: S. Wyspiański, Hamlet, [w: ] 
Dzieła zebrane, t. 13, red. L. Płoszewski, Kraków 1961, s. 13-16. 
8 Pierwsze przedstawienie krakowskie Makbeta z Modrzejewską w roli Lady Makbet 
odbyło się 23 V 1891. W tym okresie Modrzejewska grała Lady Makbet w Krakowie: 
23 V 1891 (siódmy występ gościnny), 24 V 1891 (ósmy występ gościnny), 31 V 1891 
(pożegnalny występ gościnny). E. Orzechowski, Repertuar teatru krakowskiego 1885- 
-1893, Warszawa 1972. Wyspiański w tym momencie był w Paryżu, widział więc póź
niejsze wykonanie, niewątpliwie znał legendę owej kreacji budowanej przez liczne re
cenzje, a także fotografie. Ostatni występ pod Wawelem w roli Lady Makbet miał 
miejsce (gdy artystka liczyła sobie lat 63) 10 1 1903. A. Żurowski, Szekspir w cieniu 
gwiazd, Gdańsk 2001. Jak zauważył J. Szczublewski: „W Polsce ta rola zaskoczyła na
wet największych entuzjastów Modrzejewskiej. Nie przypuszczali, by artystka potra-

I nagle wchodzi Ledy Makbet naprzeciw mnie (s. 33). 

Po tym krótkim rozpoznaniu, choć nazwisko artystki padło, Wyspiański zaciera jej 
osobową tożsamość. Mimo że spotkanie następuje na chwilę przed podniesieniem 
kurtyny, w momencie, gdy poeta może się z Modrzejewską prywatnie przywitać 
(zdejmuje kapelusz, całuje ją w rękę), podkreśla z dziecięcym uporem: 

Nikt nie jest w stanie mi tego wyperswadować, że to nie była Ledy Makbet - ale 
Modrzejewska (s. 33). 

Koncentracja aktorki zaobserwowana w przerwie wywołuje ogromne wrażenie, po
dobnie zresztą jak opisywane przez Wyspiańskiego pozostałości ról na odtwórcach, 
z których - jak podejrzewa - nie są oni w stanie otrząsnąć się od razu. W opinii au
tora Wyzwolenia prawdziwa kreacja sceniczna nie ogranicza się do rysów zewnętrz
nych, nie jest kostiumem, czyli „łachem”, który łatwo z siebie zrzucić7. 

Gra w teatr, jaką uprawia narrator w studium, wchodząc w zakulisowe labiryn
ty sceny, obfitowała będzie w głębokie obserwacje oraz wypływające z nich wra
żenia i przemyślenia. Aluzje do inscenizacji Makbeta tworzą klamrę całego frag
mentu, choć być może nie chodzi tu o jeden spektakl; dramat ten pokazywano 
w Krakowie parokrotnie8. Ponadto Wyspiański wspomina o bohaterach z Hamleta 
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i Wiele hałasu o nic. Identyfikuje postaci poprzez imiona, dodając niekiedy nazwi
ska aktorów (Jednowski - Król-Duch, Grabarz - Zelwerowicz). Artysta opisuje 
własne przesiadywanie w garderobach w towarzystwie aktorów, przywołuje kon
wersacje („rozmawiały ze mną ich królewskie i wysokie mości bardzo przyjaźnie” 
chodzi o Dunkana, Makdufa, Donalbeina), odmalowuje obserwacje, podsłuchuje 
odgłosy ze sceny, a także przeżywa lęki. Ostatnia aluzja do Makbeta wiąże się z nie
bezpiecznym dotknięciem grozy, z pozoru obróconym w żart: 

[... ] - naraz czuję, 
że dłoń mię jakaś chwyta dziwno szorstka, 
i szepce ktoś chrapliwym piekieł głosem: 
»Cóż tam dla nas nowego piszę pan łaskawie? « (s. 40)

To wiedźma rodem z Makbeta. W świadomości widza obserwującego chwilę 
wcześniej pląsy czarownic zza kulisy, aktorka tak silnie zrosła się z postacią, że wy
wołuje lęk odegrany na kartach tekstu. Odegrany w całej prawdzie. Groza wzbu
dzona przez wiedźmę sprawia, że autor nie poznaje jej jako ucharakteryzowanej 
aktorki i ucieka. Naiwny, dziecięcy odbiór teatralnego fenomenu, wydaje się naj
prostszym chwytem zamanifestowania wiary w jedność ról i osób: cała przestrzeń 
teatru to laboratorium przemian. Ucieczka przed czarownicą staje się „wyjściem 
z dygresji”, przypieczętowanej - po kolejnej pauzie tekstowej - jednoznaczną ana
logią obrazu teatru współczesnego i sceny z przeszłości. Wyspiański piszę: „Szek
spir w takim teatrze ŻYŁ, w teatrze swoim (s. 40)”. Przywołanie specyficznie za
aranżowanego życia za sceną, pełne dosłownych odniesień, życia ukonkretnionego 
w czasie i przestrzeni okazuje się więc uniwersalnym modelem teatru. Teatr żywy 
jest równocześnie teatrem symbolicznym. Teatr krakowski staje się znakiem teatru 
elżbietańskiego. 

Narracyjna dygresja rozgrywana za kulisami wzbogacona została fragmenta
mi poetyckimi, które pojawiają się niczym dramatyczne monologi, choć są wy
powiedziami podmiotu całego tekstu. Poprzez owe kwestie Wyspiański zwraca 
się do aktorów, w rolach konstruując niejako nowy dramat - dramat powstający 
z dekonstrukcji przedstawień, których nie ogląda się ze sceny a od środka, roz
gryzając mechanizmy aktorskich wcieleń. Sformułowania dotyczące odgadywa
nia prawdy sztuki, wchodzenia w tajemnicę teatralnych kreacji przynoszą krąg 
wyrażeń wnoszących znamienny odcień poznawczy, należą do nich takie czasow
niki, jak: „widzieć”, „rozumieć”, „słyszeć”, w różnych czasach i trybach. Autor 
tekstu przechadzający się za kulisami - scala swe obserwacje i układa mikrodra-

fiła do tego stopnia zapanować nad swoją indywidualnością. Tu już nie przeszkadzał 
Modrzejewskiej cudzoziemski rytm, a nabyta pod wpływem stałego używania języka an
gielskiego pewna szorstkość polskiej wymowy znakomicie pomagała”. J. Szczublewski, 
Helena Modrzejewska, Warszawa 1959, s. 98.  
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mat - dramat autotematyczny, sztukę o teatrze. Jego miejsce ulokowane zostaje 
w niedostępnych zazwyczaj dla widza miejscach, w sferach prywatnych, w garde
robach, za kulisami. 

Pocałunek złożony na dłoni Lady Makbet stanie się jedynym gestem spoufale- 
nia z postacią i aktorką. Szczególny typ obserwacji przysługuje zamanifestowaniu 
jej percepcji, percepcji podwójnego istnienia, scalonego w jedno zjawisko. Pierw
sze pojawienie się Modrzejewskiej, to, o którym była już mowa, mimo że dotyczy 
antraktu, pozwala domyślać się momentu dramatycznego postaci, jej wewnętrz
nej dynamiki, która za chwilę przeistoczy się w działanie sceniczne: 

Idzie śmiałym, pewnym, energicznym krokiem; - powzięła już jakąś myśl - de
cyzję. 
Otrzymała list o zamierzonym przybyciu Dunkana (s. 33). 

Spotkanie następuje przed 5 sceną I aktu Makbeta. Sposób poruszania się aktorki 
podsuwa domysł o stanie jej ducha i umysłu. Można więc sądzić, że aktor działa
jący na scenie to dla Wyspiańskiego nie tylko aktor wygłaszający kwestię, twórca 
osadzony w relacjach z innymi aktorami-postaciami, lecz także artysta samotnie 
poszukujący drogi do sytuacji wewnętrznej swego bohatera. Główną zasadą zwią
zaną z przyglądaniem się żonie Makbeta stanie się ogląd jej cielesnego kształtu: 
Lady Makbet utrwalona przez Wyspiańskiego jest w pierwszym rzędzie postacią 
niemą, zapamiętaną w zmysłowej formie ruchu, gestu, wyrazu twarzy. Tak będzie 
też w innej scenie z Makbeta z Modrzejewską w głównej roli, uwzględnionej w stu
dium, gdzie odmalowane zostaje zachowanie postaci z początku V aktu, szczegól
ny zapis wspomnienia o spacerze lunatycznym Szekspirowskiej bohaterki. Jest to 
scena wyjątkowo ważna dla teatralnej tradycji, stawiająca duże wymagania aktor
skie i równocześnie wyodrębniana jako etiuda — wizytówka możliwości wielkich 
gwiazd europejskiej sceny w dziewiętnastym wieku. 

Wybór tego momentu nie dziwi: można by go wiązać z reakcjami widzów na 
grę krakowskiej artystki, która szczególnie znana była z umiejętności budowania 
silnego wrażenia poprzez emanowanie tajemnicy postaci, uzyskiwane dzięki eks
presji ciała i twarzy; można nań spojrzeć przez dziewiętnastowieczne upodobania 
do dziwności, frenezji, stanów paranormalnych. I choć Wyspiański niekoniecznie 
upodobania te podzielał, bliska była mu zapewne fascynacja możliwościami wi
zualnymi teatralnej projekcji9. 

5 Występ warszawski Modrzejewskiej z 25 II 1891 wzbudził pochlebne głosy krytycz
ne. Podkreślano crescendo w jej grze, umiejętność stopniowania i cieniowania roli, na 
zasadzie kontrastu porównywano ją do ekspresywnej i histerycznej gry Ristori. Trzeba 
dodać, że rola ta z czasem ewoluowała, a aktorka w sposób znamienny wzbogacała jej 
znaczenia. Charakterystyczne jest ujęcie profilu późnej Lady Makbet dokonane przez 
J. Kotarbińskiego, który pisał: „[... ] w grze Modrzejewskiej cudownie wypadła główna 
scena somnambulizmu zbrodniarki w tłumionych akcentach udręki, w głębiach pełnych
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III

W scenie somnambulicznej, na początku dziewiętnastego wieku, zasłynęła 
angielska aktorka Sarah Siddons, która była w roli Lady Makbet wielokrotnie 
opisywana i portretowana. Dzięki osobliwej kreacji gwiazda londyńskich scen 
stała się poniekąd archetypową wizją Szekspirowskiej bohaterki. Znamienne były 
reakcje na rolę Mrs Siddons - szczególnie silnie oddziałującej przede wszystkim 
w scenie obłędu: pisano o atakach histerycznych i omdleniach wśród widzów 
oraz o tym, że odnoszono wrażenie, iż Lady Makbet stała się duchem, który na
wiedził osobę aktorki. Przy tej okazji na gruncie estetyki angielskiej pojawił się 
interesujący problem: ceną, jaką publiczność płaci za udział w przedstawieniu, 
jest to, że aktorzy, ucieleśniając postaci, zagarniają ich byt i na trwałe pozostają 
w wyobraźni odbiorców a także czytelników, powracających do lektury drama
tu* * 10. W związku z tym widzowie nie są w stanie wytworzyć we własnej imagina- 
cji nowego uzmysłowienia Szekspirowskiego bohatera, uwolnić go od teatralnej 
formy. Zgodziłby się z tą opinią młody Stanisław Wyspiański: zauważył bowiem 
w listach skierowanych do przyjaciół, że jego niechęć do oglądania Szekspira na 
scenie wyniknęła z obawy, by aktorstwo nie popsuło wyobrażeń o postaciach, 
czyli wizji kształtowanej w lekturze11. W czasie pisania studium jego stosunek do 

tajemniczego bólu, w westchnieniach, z towarzyszeniem gestów sennych, omdlałych. 
Całą jednak rolę grała Modrzejewska za pięknie, za szlachetnie jak na półbarbarzyńską 
małżonkę szkockiego wojaka”. J. Kotarbiński, W służbie sztuki i poezji, Warszawa 1929, 
s. 119. Modrzejewska realizowała poetycką koncepcję odtwarzania tej roli. Szkockie bar
barzyństwo w realizacjach europejskich pojawi się m. in. za sprawą Charlesa Keana i Mrs 
Kean - która zasłynie w kreacji Lady Makbet silnej i pozbawionej liryzmu. Zob. D. Bar- 
tholomeusz, Macbeth and the Players, Cambridge 1969, s. 184-189. 
10 Pisało tym m. in. w 1811 roku Charles Lamb, zastanawiajac się nad rolą, która zapada 
w pamięć, każę myśleć nie o postaci, a o aktorze. („We speak of Lady Macbeth, while we 
are in reality thinking of Mrs. S. Nor is this confusion incidental alone to unlettered 
persons, who, not possessing the advantage of reading, are necessarily depended upon 
the stage-player for all the pleasure which they can receive from the drama [... ]”. Zob. 
idem: On the Tragedies of Shakespeare, The Complete Works and Letters of Charles Lamb, 
New York, 1935, s. 291. W nieco innym duchu wypowiadał się na temat kreacji Sid
dons Wiliam Hazlitt, doceniając w kreacji owo niezatarte wrażenie jakie wywarła jej 
rola, bez której trudno myśleć o Lady Makbet. („Power was seated on her brow, passion 
emanated from her breast as from a shrine; she was tragedy personified. In coming on 
in the sleeping-scene, her eyes were open, but their sense was shut”. ) Zob. W. Hazlitt, 
Selected Writings ed. J. Cook, Oxford 1991, s. 340. Uwagi na temat ról rodu Kemblów 
zob.: F. and L-L. Marker, "Ihe Kemble religion’: 1772-1812, [w: ] The Revels History of 
Drama in English, ed. C. Leech, T. W. Craik, Volume Vi: 1750-1880, London 1975, 
s. 278-279. 
" „[... ] doznaje się uczucia podobnego jak w teatrze, kiedy Hamlet ma wyjść na scenę 
ze swoim monologiem - drżysz o aktora - żeby ci nie popsuł ideału, o którym się my
śli, czytając dramat. - nie widziałem Hamleta na scenie - nie miałem odwagi go zoba
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tej kwestii uległ znaczącej modyfikacji - autor Wyzwolenia doceniał trud twórczy 
wybitnych kreacji polskich aktorów. 

Rolę Siddons znamy nie tylko z opisów i relacji, lecz także z bogatej ikonografii. 
Najsłynniejsze przedstawienie malarskie angielskiej gwiazdy w roli żony Makbeta 
stworzył George Henry Harlow w 1814 roku: Sarah Siddons In the scene of Lady 
Macbeth sleepwalking'2. Harlow, uczeń innego wybitnego malarza angielskiego 
przełomu romantycznego, Sir Thomasa Lawrence’a (znanego ze znakomitych por
tretów J. P. Kembla w kreacjach Koroliana i Hamleta), kontynuował typ portretu 
aktora w roli, który go przestrzennie izolował, stwarzał symboliczne bądź neutral
ne tło niezwiązane bezpośrednio z obszarem teatru. Był to wpływ długiej tradycji 
malarskiej ustalonej przede wszystkim przez sztukę portretową Diego Velazqueza, 
chętnie utrwalającego postaci błazeńskie i aktorów. W takim portrecie wyraz twa
rzy, gest, a także kostium miały przedstawiać esencję charakteru12 12 13. W dziewiętna
stowiecznej Europie obok bogato ilustrowanych dzieł Szekspira, wydań z obra
zami kształtującymi wyobrażenia czytelników14, edycjami tworzącymi narrację 
przez serie scen, w które często zaopatrzeni byli sami artyści teatru, dużą po
pularnością cieszyły się odbitki portretów aktorskich. Reprodukcje te spełniały 
funkcje promocyjne, były dziewiętnastowieczną formą reklamy, czasem znajdo
wały się na afiszach, upowszechniały obrazy postaci wyposażonych w fizjonomię 
i kontur ekspresji konkretnych odtwórców. Warto na marginesie tego zjawiska 
zauważyć, że zarówno w obrębie kultury romantycznej, jak i modernistycznej, 
koegzystencja malarstwa i inscenizacji przebiegała na wielu różnych poziomach. 
Aktorzy zamawiali portrety, bo chcieli być utrwaleni w uznanej kreacji, z kolei 
teatr inspirował artystów pędzla, którzy często naśladowali nie naturę, a prawdę 
inscenizacji. Dla artystów sceny portret stawał się źródłem istotnej wiedzy - był

czyć. - ” List do L. Rydla z 3 VII 1890. S. Wyspiański, Listy zebrane, oprać. L. Płoszewski 
i M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 126. 
„[... ] a propos Szekspira rozmyślałem ostatnimi czasy dużo o Hamlecie i wpadłem na 
bardzo dowcipne kombinacje, które pozwalają Hamleta rozumieć prościej i jaśniej niż 
marzyć o tern może jakikolwiek aktor jakiegokolwiek rządowego teatru. - ” List do 
K. Maszkowskiego z 20 X 1893. S. Wyspiański, Listy zebrane, oprać. L. Płoszewski, 
M. Rydlowa i J. Diirr-Durski, t. III, Kraków 1997, s. 303
12 Ikonografię tę znaleźć można m. in. w: The Theatre Museum, compailed by A. Schou- 
valoff, preface C. Haill, Londyn 1987, a także: J. Martineau, Shakespeare in Art, Lon
don 2003. 

13 O zróżnicowanym pojęciu charakteru w obrębie sztuk plastycznych, o jego 
wpływie na takie kategorie, jak typ, modus, costume i związku cech zewnętrznych ze 
sposobem określania postaci portretowanej, zob.: J. Białostocki, Charakter. Pojecie 
i termin w teorii i historii sztuki, [w: ] idem, Teoria i twórczość. Twórczość tradycji i in
wencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961. 

14 Wielką popularnością cieszyła się praca z 1783 roku Roberta Smirke’a The Picturesque 
Beauties of Shakespeare, którą cenili malarze romantyczni, a także symboliści. 
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podstawą dojścia do formy ekspresji, do której aktor ma inny dostęp niż widz, 
a jego doświadczenie kształtu własnego dzieła jest w gruncie rzeczy wewnętrzne 
i z tego względu ograniczone. Malarz, a później fotograf oferowali interesującą 
perspektywę odbioru scenicznego dokonania, ważną nie tylko dla teatralnej pu
bliczności, lecz także dla artysty sceny. Portrecista stawał się czujnym i przenikli
wym reprezentantem widowni. 

Zauważmy także, że często aktorów nazywano malarzami swych ról, a w ma
larzach doceniano talent mimiczny - pozwalający nie tylko podpatrzeć grę, wy
raz twarzy, pozę - ale też sprawdzić ją na sobie. I malarze, i aktorzy korzystali 
z tych samych prac poświęconych ekspresji fizjonomicznej odtwarzającej zróż
nicowane stany emocjonalne. Wielki angielski twórca inspirujący się na różne 
sposoby teatrem - William Hogarth, znakomity portrecista Davida Garricka, 
znany był z tego, że nie tylko analizował twarze przedstawione w słynnej pra
cy Charlesa Le Bruna Methode pour apprendre a dessiner les passions, lecz także 
wypróbowywał ich ekspresję przed lustrem. Zachowywał się więc jak aktor ćwi
czący rolę15. 

15 Zob. ]. Martineau, Shakespeare in Art, London 2003, a także M. Hallet, Ch. Riding, 
Hogarth, London 2007. O interpretacji oblicza w kontekście teatru zob. J. Limon, Czy
tanie twarzy, [w: ] Twarz, Gdańsk 2000. 
16 Jan Michalik piszę: „Paradoksalnie twórczość malarską, kompozycję obrazu, kunszt 
rozkładania kolorów, wzajemne relacje pomiędzy światłem a cieniem przywoływano spo
radycznie, gdy pisano o ‘wystawie’, o dekoracjach i kostiumach, a nieporównanie częściej, 
kreśląc pracę aktora nad rolą. Nieodmiennie też faworyzując [... ] malarstwo kosztem fo
tografii, której odmawiano wszelkich znamion sztuki [... ]”. J. Michalik, Dzieje teatru Kra
kowie w latach 1865-1893. Instytucja artystyczna, cz. II, t. 4, Kraków 2004, s. 297. 

Autorzy traktatów estetycznych i krytycy teatralni wielokrotnie zwracali uwa
gę na to, że aktor bardziej przypomina malarza niż poetę, a pojawiające się w dzie
więtnastowiecznych recenzjach prasowych terminy z dziedziny sztuk plastycznych 
stosowane dla określenia kunsztu „stawiania roli na scenie” były używane tak czę
sto, że można by je uznać za swoistą manierę stylistyczną. Miały jednak głębszy 
sens. Po pierwsze, dowodziły, że obraz w teatrze poddawany był analogicznym 
prawom, co kompozycja malarska. Po drugie, zwracały uwagę na potencję gry 
mimicznej aktora, który kształtuje postać przez trudną sztukę zdobywania dy
stansu do własnej cielesności, potrafi spojrzeć na swe ciało jak na obiekt ogląda
ny z zewnątrz, a jednocześnie nie zatracić kontaktu z tym, co wewnętrzne, a co 
odsłaniane przez inne środki wyrazu - przede wszystkim poprzez głos i słowo, 
mimikę i grę spojrzenia. Krytyka teatralna używała dla określenia talentu aktor
skiego wyrażenia: „jest portrecistą”, co z reguły oznaczało umiejętność wlewania 
duszy i namiętności we własną kreację16. Tak więc samo określenie „portretowa
nie” odnosiło się do pracy, która balansowała pomiędzy tym, co zmysłowe a tym, 
co niematerialne. 
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IV

Opis Modrzejewskiej w roli Lady Makbet, oddany w wierszu Stanisława Wy
spiańskiego w studium o Hamlecie, staje się niezwykłym literackim portretem 
aktorki w roli. „Podobnej wizji sceny somnambulizmu, równie poetyckiej co pre
cyzyjnej w opisie aktorskiej kreacji, próżno szukać w światowej literaturze” - piszę 
Jarosław Komorowski17. Jest to jedyny fragment całej książki, który wyodrębnia 
aktora, składa hołd indywidualnej kreacji uchwyconej w określonym momencie, 
każę czytelnikowi skupić się na wyizolowanym wizerunku artysty. Aktorka jest 
na scenie, lecz jej przestrzeń zostaje okrojona - jak w typowych dziewiętnasto
wiecznych malarskich wizerunkach i fotografiach - ograniczona do tego, co bez
pośrednio otacza artystkę. Postać wyłania się z pustki ciemności, stąpa po scho
dach, w ręku trzyma kaganek - główne, choć nie jedyne, źródło światła. Obraz 
kreślony przez słowa poezji koresponduje z malarskimi przedstawieniami Wy
spiańskiego. Stanisław Lack o mistrzostwie portretów twórcy Wesela napisał, że 
„przedstawiając człowieka samotnego, a raczej odosobnionego, umie ukazać jego 
związek ze światem i jego doń stosunek, czyli umie ukazać jego charakter, pewną 
postać stałą wśród zmienności zdarzeń i środowisk”18. 

17 J. Komorowski, Piramida zbrodni. Makbet w kulturze polskiej 1790-1989, Warszawa 
2002, s. 160. 

18 S. Lack, O malarskich dziełach Wyspiańskiego, [w: ] idem, Wybór pism krytycznych, 
oprać. W. Głowala, Kraków 1980, s. 159. 

Autor studium o Hamlecie wiele miejsca poświęca portretowi jako przedmio
towi artystycznemu, obdarzonemu szczególną mocą wyrazu. Należy on do re
kwizytów symbolicznych, pełni funkcję żywego przypomnienia osoby króla - 
starego Hamleta. Wedle odważnej interpretacji konsekwentnie przedstawionej 
przez Wyspiańskiego w dramacie Szekspira połączono dwie konstrukcje myślowe 
i artystyczne: utwór pierwotny, przedszekspirowski, oraz dzieło nowe, całkowi
cie oryginalne. Tekst obciążony tradycją i dawną wiarą korzystał z podpowiedzi 
duchów, z kolei dramat nowy, będący własnym pomysłem genialnego Straftord- 
czyka, posługiwał się symboliką cmentarza, spektaklem odgrywanym na dwo
rze Elsynorskim - pułapką na myszy zastawioną na sumienie mordercy, a także 
portretem - uobecnieniem zmarłego króla. 

Wyspiański, portretując Helenę Modrzejewską, uchwycił Lady Makbet w wy
jątkowym momencie - ciekawie zapisał własną perspektywę jej oglądu, zwracając 
uwagę na to, że punkt obserwacji jest istotny dla aranżacji oglądanego zjawiska. 
Można na ten chwyt spojrzeć także od strony eksperymentów malarskich: począw
szy od przełomu romantycznego, twórcy bardzo często wpisywali swą obecność 
w przestrzeń płótna poprzez zaznaczenie pozycji „oka postrzegającego”. Temat in
scenizacji dramatu na scenie podsuwa jeszcze inne sygnały współobecności: 
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A z lekarzem, z tym lekarzem obłąkanej Ledy Makbet, znaliśmy się bardzo dobrze 
i mówiliśmy z nim o Ledy Makbet, jej niezwykłym zachowaniu, każdy jej ruch 
i gest rozważając (s. 35). 

Wyspiański nie jest więc przypadkowym widzem scenicznego zdarzenia, lecz 
uczestnikiem dramatu. Jego wypowiedź o dialogu prowadzonym z doktorem moż
na czytać dwojako. Po pierwsze: jako konsekwencję przyjętego w całym teatral
nym ustępie, stylu relacjonowania pogaduszek z aktorami czekającymi na wejście 
na scenę, po drugie - jako następstwo podpatrywania głównej bohaterki sztuki, 
w które narrator zostaje uwikłany na równych prawach co odtwórca roli Doktora. 
Wyspiański - podmiot mówiący w studium o Hamlecie, przyjmuje więc na siebie 
zadanie przysługujące w dramacie Szekspira damie dworu, szepczącej z medykiem 
przed drzwiami sypialni królowej. Konsekwentnie więc: „dziwne obłąkanie Ledy 
Makbet”, a nie niezwykły talent Modrzejewskiej staje się przedmiotem owej roz
mowy. Wprowadzenie pisane prozą tak właśnie dookreśla obecność Wyspiańskie
go w studium o Hamlecie-, następstwem wejścia za teatralne kulisy staje się udział 
narratora w sztuce. Jednak wiersz dokonuje nieznacznej, choć znaczącej modyfika
cji, na którą także warto zwrócić uwagę — artystka jest oglądana z boku przestrzeni 
scenicznej: 

Widziałem ją - za kulis stojący osłoną, 
tuż - jak ze stopni górnych szła - (s. 35). 

Mamy więc do czynienia z odbiorem sceny z ukrycia, z podpatrywaniem, które 
jest zapisane w dramacie Szekspira, a ponadto staje się poszukiwanym przez te
atralnego widza-artystę szczególnego kąta widzenia. Aktorka jest podglądana zza 
kulisy, co stwarza wyjątkowe poczucie bliskości i bezpośredniej relacji. Użycie cza
su przeszłego może sygnalizować, że obraz zostaje przywołany z pamięci. Jest ty
leż rzeczywisty, co wizyjny, zbudowany z kliszy wspomnienia, jest własnością we
wnętrzną podmiotu mówiącego, zaraz jednak - przez powrotność widzenia — czas 
przeszły zamieniony zostaje w teraźniejszy. 

Opis pojawienia się Lady Makbet ujmuje ją w momencie schodzenia z góry, 
ze schodów, a także z „piedestału rusztowań”, tak, jakby artystka niczym widmo 
pojawiała się na scenie. Wedle starej tradycji w teatrze taki ruch przysługiwał po
staciom królewskim, postaciom boskim oraz zjawom. Powolny rytm zstępowania 
uchwycony jest tak, by oddać oczekiwanie potęgowane ciszą (w niej tylko „skrzy- 
pot schodów”), by zbudować napięcie widza skupionego na wyglądzie osoby wy
łaniającej się z ciemności nazwanej „gniazdem sztuki”. 

W pierwszym fragmencie poeta określa aktorkę „kamiennym posągiem wy
rzutów sumienia”, dokonując w ten sposób znamiennej alegoryzacji. Skojarze
nie z rzeźbą uzasadnione jest monumentalnym wyrazem gestu i barwą stroju. 
W sensie kolorystycznym portret ten ma charakter czarno-białego szkicu bądź 
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fotografii. Biała szata i biały zawój na włosach odpowiada ikonografii związanej 
z szekspirowską rolą w wykonaniu Modrzejewskiej15 * * * 15 * * * 19, choć realistyczny kontur 
widzenia jest przez różne chwyty zacierany. Wyspiański wykorzystuje kontrasty 
bieli i mroku, ponadto wprowadza grę światła i cienia - wywołanego ruchem 
jasnej sylwetki niosącej kaganek, wnoszącej także pod wzniesioną brwią „oczy 
rozwarte dwu świec płomieniami ”. Począwszy od tej frazy, podmiot wiersza 
przechodzi od plastycznego oglądu sylwetki do interpretacji symboliki postaci 
zrodzonej w inscenizacji. Spojrzenie aktorki przyciąga, dominuje, jakby stawało 
się punktem centralnym kompozycji przedstawienia. Podglądający zwraca uwagę 
na wzrok Lady Makbet, albowiem oczy są jak światło, „widzą wszystko i mówią 
wszystko”20. Zamiast tekstu podsłuchanego Wyspiański wprowadza język ciała 
i wymowę spojrzenia. Wyraz ekspresji uzyskany przez aktorkę jest odczytywany 
jako ciążenie przeszłości, która powraca w świecie wewnętrznym z całą siłą po
nownego przeżycia. Treść powrotnego obrazu poeta buduje w postaci monologu 
wewnętrznego szekspirowskiej bohaterki - odczytywanego poprzez język jej ge
stów i ekspresję oczu. 

15 „Ta królewska zbrodniarka Modrzejewskiej - piszę Szczublewski - znana jest z wielu
fotografii, więc kształt plastyczny warto uzupełnić kolorem szat. Pierwsza - sukienna, su
rowa, utrzymana była w tonach sinoniebieskich; drugą, przy uczcie - ciężką, złotoszarą, 
z grubymi haftami, przykrywał w części płaszcz ciemnozielony, złotem haftowany. Strój
nocny był biały”. J. Szczublewski, Helena Modrzejewska, s. 101. 

20 W Makbecie Szekspira o oczach i widzeniu mówi się wielokrotnie. Makbet w akcie II 
sc. 2 mówi o zamordowanych: „[... ] wzrok mi pożera/ Ich widok”. Lady Makbet - oba
wia się spojrzenia Makbeta i wyrzuca mu: „Wszystko popsujesz tym obłąkanym wzro
kiem”. W scenie 1 aktu V Lekarz zwraca się do damy dworu: 

Widzisz pani - oczy ma otwarte. 
Dama: 

Tak, ale ma zawartą ich władzę. 
Ważna wydaje się też ostatni kwestia Lekarza: 

To, co widziałem, i to, co słyszałem, 
Wprawiło umysł mój i zmysły moje
W niewysłowione odurzenie. Myślę, 
Lecz nie śmiem mówić. 

W. Szekspir, Tragedie, t. I, przeł. L. Ulirich, [w: ] Dzieła dramatyczne, oprać. S. Melsz
tyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska, Warszawa 1963, s. 903. 

Wprowadzeniem do ukrytego świata myśli staje się szczególnie zapisana próba 
nawiązania kontaktu: osobliwy dialog pomiędzy podmiotem lirycznym a posta
cią obserwowaną: 

ktoś jest? - W zakrzepłym ruchu jasna stoi. 
Ktoś jest? — W straszliwym bólu twarz stężona. 
Ktoś jest - Wzrok sięga piekielnych podwoi (s. 36). 
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Sposób zadawania pytań o tożsamość osoby przywodzi na myśl - w postaci odle
głych skojarzeń - kwestie Horacego, z dramatu Szekspira, reagującego na pojawie
nia się ducha. Towarzysz Hamleta w trybie rozkazującym wpierw pyta „ktoś jest? ”, 
a następnie wykrzykuje parę razy „mów! ” - chce jednak nie tyle usłyszeć słowa - 
wytłumaczenie nagłej obecności, co przekonać się czy ma do czynienia z przywi
dzeniem, czy też z istotą żyjącą. Duch w dramacie Szekspira milczy w pierwszej 
scenie pierwszego aktu. Wydawać by się mogło, że i tutaj pytania zostają pozosta
wione bez odpowiedzi, choć przecież Wyspiański następujące po nich dopowie
dzenia formułuje na prawie znaczącej reakcji: na każdą indagację postać aktorki 
odpowiada - najpierw - „zakrzepłym ruchem”, następnie — maską bólu (a więc 
ekspresją mimiczną), wreszcie - spojrzeniem. Z tych elementów Modrzejewska 
tworzy język sceniczny, który z powodzeniem zastępuje słowa. Jej gra wywołuje 
reakcję: umożliwia kontakt z przeżyciem bohaterki. Pozwala, by domyślać się i po
etycko odmalować wewnętrzny obraz niesiony przez bohaterkę, by wejść w rze
czywistość dręczącego ją powrotu do przeszłości, nieuchronnie naznaczającej stan 
teraźniejszy. 

Sytuacja emocjonalna postaci scenicznej zostaje tu w sposób znamienny roz
pięta pomiędzy patetycznym, zastygłym gestem, dumnej Lady Makbet na szczy
cie schodów, a momentem zstępowania bohaterki, czemu towarzyszy uzyskiwanie 
wglądu w obraz własnego, zbrodniczego czynu. Ruch związany ze schodzeniem 
jest równoznaczny z wewnętrzną eksploracją świadomości Lady Makbet - portret 
Wyspiańskiego przynosi postać zapatrzoną w widowisko mordu. Pisarz wyraża 
ten aspekt samopoznania paradoksem, zbitką określeń oksymoronicznych: „śpią
ca, przebudzona”. Przypomnienie zbrodni zostaje odmalowane jako ślad mono
logu wewnętrznego królowej dający jej szansę samopoznania. Podglądanie Lady 
Makbet staje się szczególnym voyeuryzmem, wkroczeniem w jej intymność, w to, 
co niewypowiedziane dosłownie: „ja” liryczne zdaje się słyszeć mowę myśli i po
strzegać wewnętrzne przeobrażenie królowej. Lady Makbet „cicho łka - niedolę 
duszy swej widząca”, jej łzy - to łzy węża. Wydaje się, że poeta z całą świadomo
ścią uruchomił tu kontekst Arystotelesowski związany pojęciem tragicznej trwo
gi. Sam jako widz wyraża poczucie empatii, które przenosi na niego ból spojrzenia 
oczu, które ranią: 

[... ] - Widziałem: w oczach tysiąc mieczy! 
Nie zapomnieć. - Kto oczy od ócz tych uleczy?! (s. 36)

Tak wyrażone postrzeganie Lady Makbet każę myśleć o owej kreacji jako o do
tknięciu sytuacji tragicznej. Ustęp ten staje się okazją do tego, by odsłonić me
chanizmy „dziwnego widzenia”, o jakim Wyspiański mówi w Hamlecie, odnosząc 
je do kategorii inteligencji, która poprzez elementy rzeczywistość zmysłowej do
chodzi do prawdy ukrytej, wewnętrznej, a czasem celowo zatajonej. Wydaje się, że 
pojęcie „widzenia” można uogólnić: nie odnosi się ono tylko do sytuacji Hamleta,  
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który dysponuje portretem, pejzażem cmentarza, obrazem sztuki inscenizowanej 
na dworze, by dojść do prawdy. Wyspiański w różnych momentach rozwija ideę 
owej kategorii, która w jego języku artystycznym, jak zauważono, ma pozycję cen
tralną21. 

21 O roli „spojrzenia” w budzeniu do samoświadomości pisała E. Miodońska-Brookes 
w rozdziale Spojrzenia i odbicia w książce Wawel-„Akropolis'’. Studium o dramacie Stani
sława Wyspiańskiego, Kraków 1980. Także tytuł zbioru szkiców E. Miodońskiej-Brookes: 
Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej, Kraków 1997, zaczerpnięty z Not do Bolesława 
Śmiałego wskazuje na wagę tego zagadnienia w pewnym modelu lektury. O prawdzie 
obrazu zobacz także rozdział Szermierze przez wieczność książki M. Popiel, Wyspiański. 
Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2007. 
22 Sile tej sceny w wykonaniu Heleny Modrzejewskiej poddał się Konstanty Ma
ria Górski, który w recenzji opublikowanej w „Czasie” tak odmalował początek 
V aktu: 

Wyszła nareszcie w białym stroju na krótką scenę somnambulizmu. Wyszła 
z dziwnym, niebywałym ruchem, wysoka, biała, z ręką podniesioną do góry. 
Lampę trzyma krzywo, jak ktoś, co po omacku chwyta przedmioty, ktoś, któ
ry stąpa, nie widząc samego siebie. 
Chodzi, jakby zapewne chodziły posągi uśpione od wieków w marmurze, gdy
by je ktoś nagle spędził z piedestału. Ciężki jest jej oddech, oddech człowieka, 
którego we śnie dręczą zmory; wspólniczka zbrodni, rzęży jak człowiek mordo
wany, a czasem woła tym przeraźliwym krzykiem, który wydają dzieci, kiedy 
je okropny sen trapi. Oczy ma otwarte, ale jak u ludzi śpiących źrenice wznie
sione do góry. I pośród grozy wzbudza jakąś litość. 
Tym co ją widzieli, brakło nieraz tchu, jak jej samej. (Cyt za: J. Szczublewski, 
Helena Modrzejewska, s. 99-100). 

Warto zwrócić uwagę na znaczące koincydencje pomiędzy spojrzeniem Górskiego 
i Wyspiańskiego: mimo że obraz wyrażony w sposób opisowy napomyka o warstwie 
akustycznej sceny, wspólnym mianownikiem recenzji i poetyckiego tekstu w studium 
staje się skojarzenie Lady Makbet z rzeźbą, odczytanie z mimicznej gry Modrze
jewskiej powrotu do krwawej przeszłości, a także ulokowanie estetyczno-etycznych 
aspektów obrazu scenicznego wśród pojęć bliskich kategorii tragizmu wedle Poetyki 
Arystotelesa. 

Lady Makbet nawiedzana przez ducha swej przeszłości „niemo”, tylko po
przez spojrzenie, odkrywa tajemnicę zamku. Aktorka Helena Modrzejewska - 
ucieleśnia tajemnicę Lady Makbet, jakby w zgodzie z intencją Szekspira, przy
pisaną mu myślą Wyspiańskiego: „Szekspir ma ten dar, i aktorów stawia w roli 
sędziów”. Osią wyznaczającą kierunki rozpoznań staje się wzrok aktorki skie
rowany w krwawą przeszłość bohaterki Szekspira i spojrzenie widza ukryte
go za kotarą, przejmujące wyraz owych oczu. Wyspiański podsuwa tekstowy 
ekwiwalent własnego wrażenia, tak, by i czytelnik studium dostąpił poznania, 
a przynajmniej zrekonstruował z artystycznego zapisu ulotny kunszt aktorskiej 
etiudy22. 
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V

Badacz Makbeta Szekspira, wysoko oceniający jego literackie własności, mówi 
jednoznacznie: „Makbet jest stwierdzeniem zła”23. Można by powiedzieć, że 
Lady Makbet jako postać sceniczna staje się szczególnie atrakcyjnym obrazem 
zła, zwłaszcza w myśl upodobań modernizmu. Estetyka przełomu dziewiętnaste
go i dwudziestego wieku chętnie łączyła zło z wyglądem pięknej kobiety. Piękno, 
dostojeństwo królewskie jest w tym dramacie poddane działaniu brzydoty, zgod
nie z zapowiedzią czarownic: 

23 L. C. Knights, „Makbet” jako poemat dramatyczny, [w: J Szkice Szekspirowskie, wybór
W. Chwalewik, Warszawa 1983, s. 275. 
24 Ibidem, s. 281. 

Szpetność upięknia, piękność szpeci; 
Nuże przez mgły i par zamieci! 

Zawołanie wiedźm na początku dramatu staje się inicjacją procesu, który doty
ka bohaterów, a także wpływa na obrazowanie i tkankę poetycką tego utworu. 
W języku i w świecie przedstawionym Makbeta pojawia się szereg chwytów, które 
Lionel Charles Knight łączył z przewrotną akceptacją okropności, wyrażoną przez 
zwroty zderzające przeciwieństwa: 

Niezwykła ruchoma konstrukcja (niezwykła w zwyczajnym wierszu; są jeszcze inne 
przykłady u Szekspira i u Donne’a) wyraża niezwykłe uczucie, które analizujemy 
tylko bardzo prymitywnie, jeśli nazywamy je mieszaniną odrazy i atrakcji stapia
jących się w grozę24. 

Taka koncepcja grozy mogła być bliska gustom romantycznym i modernistycz
nym. Świadczy o tym popularność postaci Lady Makbet w sztukach plastycznych 
dziewiętnastego wieku. Monumentalna groza i ludzkie cierpienie Szekspirowskiej 
kreacji Modrzejewskiej (uznanej nota bene przez wielu za jej najlepszą rolę) mogło 
pociągać Wyspiańskiego, stąd też nagłe pojawienie się Lady Makbet w studium 
o Hamlecie, w utworze, w którym nawet subtelna, liryczna i sentymentalna Ofelia 
zyskuje (domniemane) oblicze — kurtyzany, ladacznicy, oszustki, uczestniczki wiel
kiej mistyfikacji, mającej usidlić Hamleta. 

Ze sceną somnambulicznej wędrówki żony Makbeta, w czasie której dziwne za
chowanie królowej - senne błądzenie w świetle kaganka, mycie rąk, mówienie do 
siebie - obserwuje dworka zaniepokojona jej stanem i doktor sprowadzony w celu 
postawienia diagnozy, wiąże się bogata ikonografia, tylko częściowo związana z te
atrem. Nie sposób jej w tym miejscu omówić, choć warto posłużyć się przynajmniej 
jednym, ważnym przykładem. Od początku XIX wieku wśród licznych przedsta
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wień plastycznych związanych z dramatami Szekspira i ich inscenizacjami Makbet 
cieszył się ogromną popularnością. Tematami często podejmowanymi przez ma
larzy i ilustratorów staną się: spotkanie Makbeta z czarownicami, Makbet i Lady 
Makbet przed sypialnią Dunkana, sceny z wizjami, a także obłęd głównej boha
terki wywołany wyrzutami sumienia25. Na malarską atrakcyjność tego ostatnie
go motywu niewątpliwy wpływ miał teatr. Eugène Delacroix, artysta wielokrotnie 
podejmujący motywy Szekspirowskie, przedstawił obraz Lady Makbet, który od
niósł wielki sukces w Paryżu w Salonie 1851. Pomimo jego niewielkich rozmia
rów wywarł ogromne wrażenie. Théophile Gautier wspomniał o sile oddziaływania 
drobnej figurki ujętej nieomal w miniaturowej skali, w której jest „coś dziwnego, 
szalonego, co wynika z automatycznego chodu lunatyczki26”. Prawdopodobnie wi
zerunek ten stał się podnietą dla sonetu z Kwiatów zła Baudelaire’a: 

25 Tematom Makbeta wiele obrazów poświęcił Henryk Fuseli, twórca m. in.: Garricka 
i Mrs Pritchard w roli Makbeta i Lady Makbet, Lady Makbet, Lady Makbet biorącą sztylety. 
Warto wspomnieć także o obrazie Cypriana Kamila Norwida z 1872 przedstawiającego 
najprawdopodobniej Lady Makbet. Zamieszcza go w swej książce Jarosław Komorowski. 

26 T. Gautier, Salon de 1850-51, [w: ] La Presse, 8 March 1851, podaję za: J. Martineau, 
Shakespeare in Art, London 2003, s. 192. W albumie tym znajduje się także niezwykle 
interesujące, mniej znane, przedstawienie Gustawa Moreau: lady Makbet w niewiel
kim szkicu pojawia się jak wizja - nierealna postać wśród szkarłatnych smug. 

27 Ch. Baudelaire, XVIII. Ideał, przeł. J. Opęchowski, [w: ] Kwiaty zła, wybór M. Le
śniewska i J. Brzozowski, Kraków 1990, s. 53. 

Nie owe mdłe śliczności z taniego obrazka, 
Z których się nasz zepsuty, lichy wiek wyłania, 
Nie palce do kastaniety, nóżki którym klaska 
Tłum w teatrze, obudzą mego serca drgania. 

Zostawiam Gavarniemu, poecie anemii, 
To szczebiotliwe stadko piękności szpitala, 
Bo nie ma między jego różami blademi 
Kwiatu, jak mój ideał, w którym wre krwi fala. 

Twej duszy, Lady Macbeth, co zbrodni wyzwanie 
Rzucasz, trzeba dla serca, co jest jak otchłanie, 
Różo marzeń Ajschyla, wichurą szarpana; 

Lub ciebie, wielka Nocy, Michała Anioła 
Córko, której spokojna a dziwna moc woła
O pieszczoty dla wdzięków godnych ust Tytana! 27

Baudelaire wybiera dwa ideały postaci niewieścich z przeszłości, które stają się 
odpowiednie dla wyszukanych potrzeb konesera sztuki w drugiej połowie dzie
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więtnastego wieku, zastanawiającego się nad prawdą tragicznego wyrazu: jed
ną jest Lady Makbet, drugą Noc Michała Anioła. Obie kojarzono z grozą bytu, 
śmiercią, ostatecznością, lękiem, melancholią. W Lady Makbet widziano osobli
we, tragiczne połączenie piękna i zła. Tak pojęty tragizm znalazł rozmaite spełnie
nia w scenicznych realizacjach. Józef Szczublewski, tworząc przegląd najsłynniej
szych kreacji teatralnych Lady Makbet z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego 
wieku, zwracał uwagę na rysy szaleństwa i artystycznej transgresji: 

Sara Bernhardt, niezrównana w rolach „szatanów w niewieście szaty ubranych”, 
wprowadziła na scenę paryską w roku 1884 Makbeta, w prozą skleconej adapta
cji francuskiej, i mimo zbytniego krzyku, przesadnej deklamacji, mimo ekstrawa
ganckiego wejścia w scenie somnambulizmu, „w jednej, jedynej powiewnej koszul
ce i boso” - wywołała wielkie wrażenie, niemniej Anglicy na widowni potrząsali 
głowami i powtarzali: shocking. Fanny Janauschek, silna, mocno zbudowana, po
rywająca szerokim gestem, wysunęła na plan pierwszy gwałtowne i okrutne cechy 
Lady Makbet; Ristori grała poemat ambicji, Fanny Morant, partnerka Bootha, 
zrobiła z królowej nieznośną sekutnicę; wielka Cushman nie obdarzyła jej urokiem 
kobiecym; Helenie Faucit i Hellen Terry nie udało się stopić w jedno zbrodniarki 
i miłej kobiety. Czy udało się to Modrzejewskiej najmniej z nich predysponowanej 
do tej roli? 28. 

28 J. Szczublewski, Helena Modrzejewska, s. 97-98. 

Być może skłonność do idealizacji, jaką podkreślano w kreacjach scenicznych 
Heleny Modrzejewskiej sprawiła, że Lady Makbet jest w jej realizacji postacią 
skomplikowaną, prawdziwie dramatyczną. Sądząc z interpretacji Wyspiańskie
go, nawet jeśli jest ona uosobieniem zła, pokazana zostaje w taki sposób, że wy
dobyty został moment tragiczny osobowej konstrukcji, jaką tworzy na scenie. 
W spojrzeniu Wyspiańskiego na Lady Makbet-Modrzejewską zawiera się jeden 
z najważniejszych aspektów sztuki teatru - możliwość zaangażowania inteligen
cji odgadującej do odkrycia złożonej prawdy o człowieku, a także współprzeżycie 
grozy. Poeta w zakończeniu pyta retorycznie: Kto oczy od ócz tych uleczy?! ”. 
Obecność aktorska sprawić może wstrząsające wrażenie, wywołać nie tylko prze
rażenie horrorem zbrodni — lecz także miejscem zbrodni w ludzkiej świadomości. 
Fragment studium staje się więc kolejnym przykładem na to, że w nowym teatrze 
groza ulokowana zostaje w postaci, w aktorze, a nie w fantastycznym objawieniu 
ducha. Aktorka to żywe exemplum zadania wyznaczonego przez Wyspiańskiego 
w dedykacji studium artystom sceny „Pokazywać (... ) złości żywy jej obraz” 
(podkreśl. K. F). Najsilniejszym dowodem prawdy staje się prawda gry aktorskiej. 
To nie duch zstępujący na scenę - zjawisko, dogłębnie wstrząsa, lecz duch wstępu
jący w aktora, tajemniczy artyzm stapiający istotę współczesną z osobą dramatu. 
W trzykrotnie zadanym pytaniu „kim jesteś” skierowanym do Modrzejewskiej- 
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-Lady Makbet brzmi niepewność co do statusu ontologicznego aktora na scenie, 
który będąc sobą - sobą nie jest29. 

29 T. Kubikowski w tekście Jak to jest być Hamletem stawia pytania o to, czy gra się świado
mie i co to znaczy być kimś innym: „[... ] mówiąc o świadomości biorę ją w najszerszym 
z możliwych sensów; nie tylko tego co uważne i przytomne (tym mniej: rozumne! ), lecz 
właśnie z całym mrocznym podglebiem, ze wszystkimi podziemnymi światami, o któ
rych opowiada psychologia głębi - ze wszystkim w ogóle, czego zasób nie jest nam do
kładnie wiadomy, a co odróżnia nas choćby od nietoperzy, jeszcze bardziej - od roślin, 
najbardziej od ziaren piasku; to co czyni z nas tak zwane podmioty”. Zob. Aktor teoretycz
ny, pod red. Joanny Krakowskiej-Narożniak, Warszawa 2002, s. 35. 
30 Symboliką księgi w studium Wyspiańskiego zajmuje się E. Miodońska-Brookes, 
„Hamlet” Szekspira i Wyspiańskiego, [w: ] Studium artysty, pod red. E. Miodońskiej- 
-Brookes, Kraków 1996. O postaci scenicznej jako tekście obszernie piszę G. Sinko, 
[w: ] Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków- 
-Gdańsk-Łódź, 1988. 

31 S. Lack, O malarskich dziełach Wyspiańskiego, [w: ] idem, Wybór pism krytycznych, 
oprać. W. Głowala, Kraków 1980, s. 164. 

Wedle Wyspiańskiego portret w Szekspirowskim dramacie wyrosłym na 
gruncie zjawisk nowej cywilizacji Renesansu zastępuje zjawę, należy do tych zna
czących rekwizytów, z których Hamlet potrafi odczytywać prawdę. Moc portretu 
określona jest przez Wyspiańskiego w dygresjach dotyczących sztuki, w których 
wymienia znanych malarzy rozwijających kunszt oddawania wymowy ludzkich 
twarzy, przenikających wewnętrzny świat modeli. „Ludzie inteligentni - powiada 
Wyspiański - którzy, jak Holbein, czytają w obliczu, w żywych ludziach i piszą 
to w obrazie (s. 29)”. Zwraca uwagę użyta tu formuła językowa mówiąca o „pi
saniu w obrazie”: przedstawienie malarskie jest dla Wyspiańskiego tekstem do 
odczytania, tak jak obraz może być odmalowany sugestią poetyckiego wyrazu30. 
(Nie darmo zresztą Stanisław Lack pisząc o utworach literackich Wyspiańskiego 
nazwał jego dramaty galerią portretów, uwzględniających indywidualne rysy naj
bardziej epizodycznych postaci31. ) Aktor jako postać zarejestrowana w określonej 
scenie dramatu jest dla Wyspiańskiego niczym karta księgi. Wyspiański-artysta 
teatru ceni niezwykle wysoko jego byt sceniczny, odczytuje wieloznaczność kon
dycji, patrzy nań z perspektywy - jak byśmy dziś powiedzieli - semiologicz- 
nej potencjalności oraz (a może przede wszystkim) egzystencjalnego spełnienia. 
Teatr zza kulis jest źródłem zabawy w obserwacje artystów w stanie zawieszenia, 
oczekiwania, przeistoczenia przez zewnętrzną charakteryzację czy skupienie we
wnętrzne, jest też przejmującym obrazem ich „twardej doli”, która kieruje ku 
sprawom ostatecznym. Autor studium, przyglądając się narastającemu 
zmęczeniu artystów, mówi: 

[... ] przez jedną chwilę we sztuce przebyli
tę pogoń - ten pościg ducha: 
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kiedy myśl wprzęga w rydwan tysiąc koni 
i prawda jako wulkan wybucha, (s. 34)

Los aktora, jak dowodzi twórca polskiego Hamleta, zmusza go, by poddać 
się męczącemu i ambitnemu zadaniu kreacji i autokracji („rola go zmienia”), by 
w ograniczonym wycinku czasu zawrzeć całe bogactwo życia postaci - jej rozwój, 
upadek, często i kres. By zmierzyć się z grozą tragedii i grozą śmierci. Jednym sło
wem: by żyjąc innym życiem, kreować i intensyfikować swoje własne. 




	AKTOR I GROZA, 

	CZYLI WYSPIAŃSKIEGO

	SPOTKANIE Z DUCHEM


