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Mówili wszystko, co powinien czynić 
naród, - w rozstajne wskazując mu drogi; 
wzajem się w slowiech jęli lżyć i winić, 
4Ż wzrośli na olbrzymie truchła-trwogi; 
- Stal lud, gromadą słuchając bezradną, 
łż się tak między sobą szarpią bogi, 
obiecując, że żyły złote w nim odgadną .... 
Zająkłem, - bo mu widzę duszę kradną. 

PREMIER A DNIA 28 LISTOPADA 1957 ROKU 
W PIĘCDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ZGONU 

STANISLA WA WYSPIAŃSKIEGO 

:I 

MUZA 

By zacząć sztukę, stworzyć dzieło, 
potrzeba męki, trudu, pasyi, 
bólu, skarg, żalu, smętku, lęku, 

grozy, litości. 

KONRAD 

Teatr stary. 

MUZA 

Silne ma podstawy budowy. 
Chcesz tworzyć„.? 

KONRAD 
Tworzę. 

MUZA 
Teatr?! 

KONRAD 

MUZA 
Inny? 

KONRAD 
Zobaczysz. - Patrz i uważ. 

Nowy. 



J. 

Gdzie§ przed siódmą wieczoTem, 

Kościól kończył nieszpoTem, 

bTam teatru ledwo uchylono: 

Wielka sc·ena otworem, 

pTzestrzeń w okół og·romna; 

jeszcze gazu i ramp nie świecono. 

Kto ci ludzie pod ścianą? 

Cóż tu czynić im dano? 
Czy to Tzesza biedaków bezdomna? 

Głowy wsparli strudzone, 

cóż ich t~rze zmaTszczone? 

PTzecież pracę ich dzienną płacono. 

Scena wielka otwarta: 

Kościół Boga czy Czarta, 

czem się stanie ta sztuki gontyna? 

Choć kurtyny zaklęte, 

widowisko zaczęte: 

oto wszedł ktoś, - puściła go waTta. 

W eszedł, - uszedł baczności. -
Czy raz pierwszy tu gości, 

bo się dziwno Tozgląda i bada. 

Ci, co siedzą pod ścianą, 

gdzie kulisy skladano, 

nasluchują, jak on Tozpowiada. 

Słów słuchają zdziwieni, 

czyli duchem pojęni, 

skąd to idą te myśli Konrada? 

Czarny płaszcz go okrywa, 
Tęce wiążą ogniwa, 

na Tękach ma kajdany. 

To powolny, to Tzutny, 

to zapalny, to smutny, 

w mowę własną dziwnie zasłuchany .... 

.) 
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W tym akcie maski znaczyć mają 

takich, co myśl swą ukrywają 
I nigdy jej nie stawią jasno, 

cudzą jest, czyli ich jest wlasną. 

Z K"omada jeno patrzą z twarzy: 

czy wierzy, czyli tylko marzy; 

Z Konrada zgadnąć chcą z oblicza: 

pewny, czy tylko li oblicza; 

Z Konrada zgadnąć chcący z lic: 

czy wie już, czyli nie wie nic, 

czy zna swe siły i swą moc, 
czy sam jest, w kolo za nim noc, 

czyli: czy się ku żywym garnie 

i z czem pójdzie, co dalej zamierzai 

Badają. - Konrad się nie zwierza, 

Kryje swą moc i swe męczarnie. 

W tej walce z myślą walczy wlasnq, 

by ujrzeć ją dla siebie jasną. 

BRONISŁAW DĄBROWSK1 

,TRZEBA COS ZROBIC, CO BY OD NAS ZALEŻAŁO" 

Czy Wyzwolenie jest dzisiaj żywe i zrozumiałe? Czy jest 
w teatrze współczesnym potrzebne? A jeżeli tak, to w czym 
tkwią owe nieprzemijające wartości utworu? 

Czy dzie!o to będąc wyrzutem i spowiedzią dziecięcia 

epok! - jest permanentnym oskarżeniem naszej polskiej du
uy, hamletową - pułapką na myszy, wciąż jeszcze niebez
pieczną dla spokojnych sumień widzów współczesnych? Czy 
jest tylko szyderczym rozrachunkiem z historią oportunizmu 
społeczeństwa ówczesnej Galicji? 

A może to już tylko echo poetyckiego starcia pogrobowca 
romantyzmu z poezją grobów i kultem pogrzebów, z mesja
nizmem i mistyczną pozą ówczesnych protagonistów pol
skości? Czy też ten niezwykły utwór jest próbą uzupełnienia 
Wesela gorzką dopowiedzią poety pod adresem tych, którzy 
nie zrozumieli bolesnych aluzji politycznych zawartych w bro
nowickiej konfrontacji społeczeństwa z Chochołem? 

A może dramat Konradowy to przede wszystkim refleks 
hamletycznej rozterki Wyspiańskiego artysty-społecznika, 

który zapragnął rob · ć poezję czynu i załamał się w wężowych 
splotach Erynji - uwięziony w żelaznej klatce sceny, w si
dłach własnej, jakże zwodniczej sztuki teatru? 

Te i tym podobne pytania zadawaliśmy sobie na próbach 
analitycznych naszej obecnej realizacji Wyzwolenia. Nie są 
to oczywiście pytania nowe. Cały legion komentatorów Wy
spiańskiego nawarstwiał w ciągu ostatniego półwiecza ogrom
ny balast krytycz.ny i analityczny tekstu Wyzwolenia i ta ,,nad
budowa stała się rodzajem twórczości wtórnej wywołanej 
tamtą oryginalną" (Jan Lorentowicz: „Dwadzieścia lat tea
tru"). Tak samo działo się w teatrach. Wyzwolenie doczekało 
się wielu realizacji i przetrzymało licz.ne próby najrozmait
szych koncepcji reżyserskich. Jest jednak ciągle i pozostanie 
niezapisaną kartą. W przeciwieństwie do Wesela, którego pra
premiera stała się od razu sukcesem Wyspiańskiego - Wy
zwolenie na scenach wielu teatrów przechodziło stopniowo 
ewolucję w kierunku zrozumienia utworu zarówno przez pu-



bliczność jak ; przez realizatorów widowiska. Ewolucję tę 

uwieńczyła niezapomniana kreacja Osterwy w roli Konrada 
i bardzo interesujące koncepcje reżyserskie Aleksandra Zel
werowicza, Leona Schillera i Wil!ama Horzycy. Przy wszyst
kich jednak okazjach wznowień Wyzwolen a budziły się wąt
pliwości i zastrzeżenia krytyków. Chyba budzil- się będą one 
zawsze. Wyzwolenie jest bowiem dramatem przedziwnym. 
Jest utworem nawskróś inscenizacyjnym, teatralnym. A przy 
tym jest to polemiczny pamflet i satyra polityczna, wtopiona 
w chaotyczną formę poetyckiego dramatu. Dramaturg, poeta
malarz, działa na naszą wyobraźnię obrazami. Prospero-Wy
spiański czarodziejskie symbole zamienia w krew i ciało rze
czywistej akcji teatru, to znów ucieka się do środków niesto
sowanej dotąd na scenie dialektycznej dyskusji i z myślą wal
czy własna. Pragnie być h!storiozo.fem Polski, nauczycielem 
i krytykiem snriłeczności. A co najdziwniejsze, bohaterem 
swego drama Lu uczynił postać zaczerpniętą z Dziadów Mic
kiewicza i kazał Konradowi zaklęciem Guślarza spędz:ć ze 
sceny Geniusza Poezji Romantycznej. Ten sam Konrad ogła
sza się Orestesem, który ma zwalić ziemię Mykeńską (to zna
czy - Polskę) - hamletyzując przybiera wreszcie wśród Ery
nji postać Prometeusza. Wyspiańsk:-Konrad budując teatr 
nowy - staje się nowatorem-artystą. który wstąpił w progi 
sceniczne. by walić miotem. Buduje go wśród wyświechtanych 
kulis i stary1.:h dekoracji. Po raz pierwszy w historii drama
turg:i europejskiej zjawla się człowiek, który posługując się 
scenerią gmachu teatralnego i aktorów tworzy teatr w auten
tycznym teatrze, wciągając w swoją pułapkę publiczność tak, 
jak czyni to Hamlet z Klaudiuszem. Aktorzy jak w Hamlecie: 
występują w podwójnych rolach własnego i scenicznego ży
cia, a symbolizująca literaturę Muza przemawia raz jako 
symbol, to znów ukazuje wytarte oblicze zakulisowej kabo
tynki. 

Ileż w tym dziele stopiło się zagadnień, ile nowatorstwa, 
ile symboliki, fantazji, a przy tym jaki ładunek idei i proble
mów. Wyzwolenie staje się dramatem narodowym i kryje się 
w nim tragiczny-konflikt Ol!Obisty poety - żarliwego patrioty 
i rewolucyjnego piewcy czynu, Ale jest tu także walka artysty 
z literatur<1 bezproblemową, z rutyniarstwem i kabotyniz
mem. Walka z szablonem starego teatru. 

Jak te wszystkie zagadnienia uporządkowac w teatrze no
y.ryin, jak wyeliminować lub oddalić na dalszy plan retrospek
cje i nieaktualne już dzisiaj remi.n.:scencje historyczne, wy
dobywając sprawy wciąż jeszcze aktualne i żywe. Jak z chao
su myśli twórczej Poety wydz:elić i ocalić sławą nam dzisiaj 
najbliższe i jak poradzić sobie z tym - co u Wyspiańskiego . 
było nieomal przerostem - szaleńczej miłości ojczyzny. 

Zadanie to trudne i odpowiedzialne. Jestem przeciwnik:em 
teoretycznych komentarzy reżysera na temat realizowanej kon
<:epcji inscenizacyjnej. Powinna sama tłumaczyć się na scenie. 
Ale mogę przy okazji tak wielk:ego święta teatru krakow
:skiego, dla którego Poeta stworzył Wyzwolenie zdradzić parę 
sekretów naszej „kuchni". 

Na jednej z prób analitycznych, w ogniu dyskusji, w któreJ 
najżywszy udział wzięła nasza młodzież - jedna z młodych 
"1ctorek zabrała głos: 

- Nie wiem dlaczego mówic:e, że Wyzwolenie jest nie
zrozumiałe i mało aktualne. Co do mnie - widzę w nim wiele 
nowego i żywego. Jest ono dla mnie przede wszystkim dra
matem czynu. A o czyn, o wydostanie się z .frazesów i sloga
nów, wszystkim nam przecież chodzi. Wyzwolenie rozprawia 
..się z objawami słabości, marazmu, frazesu i sztuki pojętej 
jako prosty i formalistyczny dźwięk tam-tamu. Wyzwolenie 
uczy nienawiści twórczej i miłości młodzieńczej. Wyzwolenie 
jest Odq do mlodośd - jest sztuką wiecznie żywą. 

Te słowa młodej koleżanki znalazły żywy oddźwięk w ze
spole i przekonały sceptyków. A twórców przedstawienia 
umocniły w optym:zmie roboczych zamierzeń. 

Postawiwszy więc jako naczelną ideę sztuki: energię czynu 
ł walkę z frazesem, zabraliśmy się ·do pracy. 

Wyzwolen:e dzieli się na trzy zasadnicze plany działania: 
1. Plan sceny Teatru Słowackiego, na której spotyka się Kon
rad z aktorami; 2. Comedia del'arte improwizowana przez 
aktorów; 3. Sfera ideowa myśli Konradowej i jego walka 
<> ideę czynu, walka z poezją grobów. 

Pierwszy plan jest autentyczny - rozszerzyliśmy tylko 
jego ramy - przenosząc część akcji na widownię teatru i re
zygnując z kurtyny. Drugi plan, jako przylegający do spraw 
reminiscencji historycznych, oparliśmy na układzie Wyspiań
skiego o manekina.eh teatralnych, niegdyś żywych, a dzisiaj 
niezdolnych do czynów - nadając aktorom, wykonującym 



postacie z Comedia del'arte styl gestów marionetkowych 
i skracając tekst do rozmiarów jedynie koniecznych dla zro
zumienia zasadniczych problemów tej historycznej retro
spekcji. Wreszcie plan trzeci - sferę ideowej walki Konrada 
podzieliliśmy na trzy zasadnicze sprawy: rozmowa z mas:ka
mi, wypędzenie Geniusza i scena z Eryniami. Maski są jakby 
karykaturalnie upodobnione w ko>tiumach do Konrada, ale
cały proces rozmowy dzieje się na wybiegu sceny u progu 
widowni teatru, a nawet wśród publiczności. W ten sposób 
pragniemy zaznaczyć, że myśli te są często bardzo aktualn 
i żywe i nie są już widowiskiem scenicznym, ani teatrem 
obrazów scenograficznych. 

Pragniemy też przez to podkreślić, że c a ł y gmach Teatru 
im. J. Słowackiego jest ową pulapkq na myszy i scenerią 

• Wyzwolenia, a nie tylko „pudełko sceny". Rozgrywka z Ge
niuszem natomiast, choć dotyczy !deowej walki Konrada, jest 
dla nas już tylko reminiscencją wpływu poezji romantycznej 
na ówczesne społeczeństwo, dzieje się w!ęc znów w pobliżu 
komedii teatralnych manekinów historycznych. Ale kostium 
Geniusza, z podob!zny rygierowskiego pomnika Mickiewicza 
zamienilHmy na metaforę poezji grobów, jako Chochoła Ro
mantyzmu straszącego i dziś jeszcze nasze polskie dusze. 
Wreszcie Erynie przebraliśmy w sępie maski gieckie, aby pod
kreślić Prometeuszową walkę Konrada, śc!śle związaną z an
tycznym pojęciem bohatera, niosącego Narodowi pochodnię 
wolnofrl. Nowością także będzie zakończenie sztuki, nawią
zujące do martyrologii okupacyjnej Narodu. Akcent optymi
stycznej antycypacji wolności zawarliśmy w interpretacji ko
mentarza finalnego i w muzyce wieńczącej przedstawienie. 

Scenografia (Andrzej Stopka) i muzyka (Artur Ma'lawskl). 
współczesnymi środkami modernizują formę spektaklu. Duże

spory budzić będzie ·z pewnością odrzucen!e tradycyjnej, na
turalistycznej scenerii Wawelu teatralnego który dziś budo-
wany w teatrze trąciłby myszką. Natomiast w kostiumach 
stara!Umy się wydobyć zarówno współczesną, jak również

satyryczną reminiscencję karykatur historycznych zawartych 
w marionetkowej Comedii del'arte. Muzyka podkreśla naj
częściej teatralną, parodystyczną część widowiska, oraz nie
które momenty dziejące się w sferze symboliki i ważnych· 

konfliktów ideowych sztuki. 
Bronisław Dąbrowski 

Choć przeto maska z nim co gada, 

on jeden sceną duszy wlada 

i szuka jeno swojej duszy, 

aż ta się w nocnej zjawi głuszy. 

Są masek twarze młode, stare, 

pomięte rysą zmarszczków krętą; 

gdy taką wdzieje kto maszkarę, 

poznać, że larwy dźwiga pęto, 
Lecz nie znać nigdy z takiej twarzy, 

co w myślach skrycie człowiek waży . 

Zastygle klątwą jej oblicze 

w zygzaki runów tajemnicze. 

Człowiek, z myślenia ciągłą walką, 

tragiczną staje się tu lalką, 

zamaskowany maską stalą, 

jakby bez duszy było ciało. 

W chodzą więc naprzód wszyscy tłumnie~ 

Konrada otoczywszy chórem; 

gdziekolwiek chciałby pójść i stąpić 

zastąpią jemu drogę murem. 

Kiedy kurtyna s ię odsłania, 

razem z nim wszyscy tłumnie wchodzą 

a on je mową swą przegania, 
gdy drogę jemu chórem grodzą .. „ 

9 
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Gdy szary świt uchyli bram 

gdy pękną bron zapory, kraty, 
gdy Eos różano-wlosa 

na niebios wystąpi skłon 

i pierwszy zanucą ptaki ton 
świergotów rannych, -

w kościele zaczną się roraty, 

znajdzie się ktoś, co przyjdzie tam 
z kluczami, 

(może wyrobnik, dziewka bosa), 

i pierwszy uchyli w1·ot, - - .... 

wtedy to w ten błękitny ranek 

Konrad-Erynnis z Erynjami, 

zaprzysiężony bóstwom brat, 

niewolnik razem i kochanek, 
wybieży w świat 

na LOT, 

na szary świt, w błękitny świt, 

miecz w ręku mając, 

wzrok wydarty, 

otoczon chórem, w wieńcu żmij, 

jako ten wasz czterdziesty czwarty, 
w naród wołając: 

WIĘZY RWIJ ! ! ! 

ł ' •• . , 

PO RAZ PIERWSZY ODEGRANO 

W TEATRZE KRAKOWSKIM W SOBOTĘ 

D N I A 28 L U T E G O 1903 R O K U 

OBECNĄ REALIZACJĘ PRZY GOTO W ALI ~ 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 
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Muzyka 
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