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„Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego 
ukazało się drukiem w Krakowie w 1903 
roku. Prapremiera dramatu odbyła się w !e
atrze Miejskim w Krakowie pod dyrekcją 

Józefa Kotarbińskiego 28 lutego 1903 ro
ku. Spektakl wyreżyserował Adolf W ale wski 
w dekoracjach, które według wskazówek 
Wyspiańskiego namalował J. Spitziar. W roli 
Konrada wystąpił Andrzej Mielewski 
Przedstawienie zagrano w sezonach 1902/ 
/1903 i 1903/1904 dziesięć razy. 

Spektakl w reżyserii Wojciecha Zeldlera 
jest pierwszą realizacją sceniczną „Wyzwole
nia" w historii opolskiego teatru. 
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Jan Feuselle 

Czyn Konrada 
Niech pa~ronuje naszym myślom o „WyzwolenV' - ten, klo na 

szybko wyświęconą gwiazdę Wyspiańskiego pierwszy spojrzał napraw
dę kry•lyczn:e - Stanisław Brzozowski. Jak Wyspiański - neoroman
tyk zaprzeczył temu, co bezsilne w rnmantycznej tradycji, tak Brzozow
s'ki, z wia!kim podziwem dla autora „Wesela", zaprzeczył tym norwnym, 
co głosrn odnalez,ienie narodowej d 1i a g n o z y w scenach „Wyzwole
nia". Na dalszych stronach publ:kujemy tu naistotniejsze w tej kwestii 
zdania z „Legendy Młodej Polski". 

Oto Wyspiańskiemu należy się pod~iw za samo „wewnętrzne pasowa

nie s,ię", bowiem „nie _hasłem do po:'(:sl.ania ~yło »Wyzwo'.eni~« ", by~.? 
„ty :,ko", czy było „aż" - „wyzwo:eniem kierunku duchowej wa!k1 , 
wszcł< „w sztuce nfe wygrywa się politycznych bo•jów", wszak „sztu
ka utrwala jako ·istniejące światy chwilowe stanowiska, często zapadnię
cia się i zboczenia walczącej wofi''. 

Jerdnym ze wsporników światopoglądu bohatera „Wyzwolenia" jest 
pojęcie czy n u; pojęcie - podkreśliłby Brzozowski - a nie czyn sam. 

Czyn sam - oznaczało wtedy z b r oj n y, nie duchowy akt wyzwo
lenia, a przynajmniej polityczno-ideowe przygotowanie d e c y z j i o pod
jęciu tał<iiego aktu. Ani w ~onrodzrie, ani w samym jego kreatorze, ani 
tym bardziej w nor.odzie, jok·im go widzi poeta - nie ma SIŁY dla ta
kiego CZYNU. Jedną z. przyczyn słabości Konradowej walki ze słabością 
jest uwikłanie w labirynt względnych ocen i prawd. A więc to, co było 
u Wyspiańskiego generalnym przeczuciem dwudziestowiecznych lęków 
psycłli·ki, etyk'i ! polityki, Brzozowski przenikliwrie diagnozuje i czyni win
nym fak.rlu, że jedndk „Wyzwolenie" nie jest kreacją, nie jest „decyzją" 
CZYNU - WYZWOLENIA. Kiedy czytamy ów porado'ksalny, bo wy
wiedz1ony z podziwu „akt oskarżenia", mamy wrażenie, jakby jego 
autor powoli zbliżał się już do formuły określającej ... niepowstałe jesz
cze wtedy pisarstwo Gombrowicza: „Konrad chwyta swój świat duszy 
jako tarczę i niesie ją przecrwko światu, ale po chwili już nie jest to 
dla Wyspiańskiego myśl, lecz g e s t m y ś I i, coś, co ma wywołać jej 
wrażenie w teatrze. I nie wiemy: czy to myśliciel mówi, który tworzy te
atr, czy też tylko w teatł'ze 1fstnieje rolo myśliciela. Nie można igrać z myś
lą własną. Nie można uczynić myśli z jej braku". 

Brzozowski - racjonalista (myśl powinna być logiczna i ·konstruk
tywna) staje się oto niepcstrzeżenie narodowym pragmatystą (myśl ma 
być s k u t e c z n o jako czyn podjęty dla dobro narodu). 

A gdy::>y dzisiaj postawić „Wyzwoleniu"" i jego bohaterowi maksyma
listyczny postulat skuteczności? Czym dzisiaj jest CZYN? 
Może jest jeszcze jednym wyrwaniem się z obojętności wobec sie

t:; ;e i innych, jeszcze jedną próbą zmierzenia się oko w oko z mętnymi 
twarzami masek, jeszcze jednym zaprzeczeniem temu, kto „w pokoju 
ducha" prowadzi pochód ku otwartym królewskim grobom. 

A więc jednak Konrad je·st człowiek iem CZYNU, nawet tok skrajnie 
rozum:anego, jak chciał Brzozowski. Dziś wiemy, że żarliwe dochodze
nie prawdy o swojej, narodowej, wreszcie ludzkiej po prostu tożsamości, że 
nieobcjętnc ść ... to nie wartości zastępcze, nie gesty wartości, a ~e 

całkiem dosłowny CZYN „dla dobro". A jeśli nie pobłyskuje krystalicz
nym, geometrycznym szlifem systemu myślowego, jeśli nawet czasem 
mętnieja w przypadkowych formach chaosu i wątpliwości, to przez to 
je-st tylko mniej naiwny, bliższy realiom i prawom „wioski Ziemi", wciąż 
poddającej w wątp:iwość prawdy głoszone przez kogoś w imię Kultury, 
Narodu, Cywilizacji i Człowieka. 

„Wesele" i „Wyzwolenie" to dramaty nie ty:ko o Narodzie i jego 
Duszy, to również dmmaty o wieku XX, powstałe z wielkiej intuicji 
no samym jego progu. Ten ich walor, wtedy jeszcze zaciemniający isto
tę „dobro narodu", przeczuł Brzozowski włośnie dzięki swojej, prawdzi
wie krytycznej interpretacji. 
Żywo aktua lność postawy Konrada jest wartością, której trzeba po

móc zaistnieć no współczesnej scenie. Pierwszy akt w tym kierunku 
podjęty to dyskusjo nad tekstem utworu. Jej celem nie jest wyprepa
rowanie dramatu pełnego aluzji do dnia dzisiojszego, nie jest oderwa
nie myśli od realiów czasu akcji (utożsamionego z czasem powstania 
i prapremiery) i funkcjonującej w n i m, o nie tu i teraz symboliki i mi
tologii narodowej. Materialnym w każdym razie skutkiem owej dyskusji 
jest fakt, iż oto padnie ze sceny niewiele więcej ponad połowę zdań 
tekstu „Wyzwolenia". Zrezygnowo(,iśmy z tych fragmentów czy nawet 
pos•taci utworu, które mogłyby utrudnić bliski kontakt współczesnego 

, cdbiorcy z Konradem i dramatycznym stanem jego świadomości. Nie 
ukrywamy, że zależy nom nie tylko no stworzeniu widowisko teatral
nego o możliwie wysokich walorach artystycznych, ale 1i no takim otwar
ciu duchowym człowieka, by mógł przyjąć CZYN Konrada jako pomoc 
w „wewnętrznym pasowaniu się" z sobą i ze światem, by zechciał „w 
d z i e d z i n i e s w e j p r o c y prowadzić tę samą wa lkę oczyszczenia 
i wychowania duchowego, jaką prowadził on [Wyspiański] w swem 
ujawniającym się poprzez teatr ż.yciu duchowem". 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- __.______ -- -- -- -- -- -- - - -



Jan Nowara 

Dramat 
Wcią* otwarty 
Inscenizacje „Wyzwolenia": od Walewskiego do Swinarskiego 

„Wy·zwoleniie" Stanisława Wyspiańskiego nie doczekało się dotąd 

kanonu interpretacyjnego, „utwór wciąż czeka na adekwatną wykładnię". 
Hi'Storycy 1i krytycy l'iterotury postowHi już dz~esiątki tez, z 'labiryntu jego 

.znaczeń znajdowali bard2'!o różne, często wprost sprzec2'!ne wyjścia -
formuły interpretacyjne. Sytuacja to sprzyjała twórcom teatru. „Wyzwo·· 
lenie" było i wciąż jest dla rniego zagadką i podnietą zarazem. Konty
nuuje tradycję naszego wielkiego dramatu romantycznego, a jedno
cześnie sprzeciwia s·ię niektórym mitom polskiego romantyzmu - będąc 

wielkim rozrachunkiem Wysp:ańskiiego ze współczesną Polską i jej eto
sem narodowo~potriotycznym. Już to stanowi wspaniałą pożywkę dla 
wyobrcż.ni 'inscenizatorów. Nadto sama poetycka tkanko tekstu, pełna 

n iejasności i niedopowiedzeń; jego otwarto kompozycjo, mająca postać 
układu ·współrzędnych, fragmentarycznych scen; wreszcie pomieszczona 
w dramacie autotematyczna sfera „teatru w teatrze" - wszystko to 
otwiera przed inscenizatorami „Wyzwolenia" szerokie pole dla naj
rozmaitszych ·interpretacji. Powiada się o tym dramacie, że ·istnieje „d!a 
k·cgoś" że mo granicę pozo sobą samym, w świadomości, wrażliwości, 
aktywności interpretacyjnej odbiorców. 

Histor·io wystawień drugiego po „Weselu" dramatu „rozrachunkowe
go" Stanisława Wyspiańsk,iego mieści wielką obfitość odczytań, kon
cepcji' i form teatralnych. świat przedstawiony dramatu - rzeczywistość 

sztuki oraz świat przedstawiony dramatu - rzeczywistość po·zaartystycz
na. Sposób unaocznienia tych dwóch podstawowych, wpisanych w tekst 
relacj'i decydował o idei i sensie kolejnych inscenizacji „Wyzwolenia". 
Rozciągały siię one: od aktualizacji społeczno-politycznej 1 obyczajo
wej po uniwersalfzację „human1styczno-jednostkową"; od ilustracyjnoś

ci historycznej ·i pubHcystyk·i do poetyck,iej umowności; od interpretacji 
„wewnątutekstowej" do rzeczywistości nowych kontekstów znaczenio
wych, os'ią'ganych dzięk· i sytuacjom scenicznym „spoza tekstu"; od hege
monii słowa po dominację innych środków teatralnych; od żarliwości, 

pa·tosu, mówienia wprost do persyflażu, parodii, groteski ·i wreszcie iro
ni.i; w ·końcu - od wierności tekstowi w 1kształcie, 'który został mu na
dany przez Wyspiańskiego po dzioł,ania według scenariusza, w którym 
ten tekst poddany został drastycroym skrótom i radykalnym przestawie-

n:om. „Wyzwo'.enie" grano w teatrze poetyckim, w którym jego związ
ki ze współczesną rzeczywistością były zaledwie sugerowane przez 
strukturę spektaklu, kształt świata scenicznego. Grano go również w te
atrze „reistycznym", który dążył do pokazywania wprost aktualnych re
aliów społeczno-politycznych i obyczajowych. Konrad Swinarski w spek
taklu Starego Teatru w Krakowie zaproponował natomiast „teatr rea
listyczny, podszyty metaforyką". Inscenizacja Swinarskiego stanowi na,j
nowsze ogniwo w łańcuchu znaczących, przekraczających istniejącą 

trac'ycję, wystawień „Wyzwolenia". 

Prapremiera dramatu miała miejsce na deskach teatru krokowskie
go w 1903 roku w reżyserii Adolfa Walewskiego, w deko
racjach wykonanych według wskazówrk autora i z Andrzejem 
Mielewskim w roH Konrada. Dzieło Wyspiańsk'iego przyjęto jako dra
mat niesceniczny, pełen „niejasności myśA,11 • Zainteresowanie wzbudz~
ła jedynie, ze względu na wyeksponowanie „nagiej sceny", pierwsza 
część spektaklu. Krytycy zareagowa:i żywo na spór z Geniuszem i wpi
sany w dramat dialog z poezją romantyczną. Mało uwagi poświęco

no natomiast odniesieniom do współczesności. Dopiero późniejsze arty
kuły Józefa Kotarbińskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Tadeusza Sinki 
podniosły wagę kontekstu społeczno-politycznego dzieła Wyspiańskiego .. 

_W wileńskiej „Reducie" w 1925 roku wyreżyser·ował „Wyzwolenie" 
oraz wcielił się w postać Konrada Jul1iusz Osterwa. W przeciwieństwie 

do malo,rskości dekoracji prapremierowych scenografia spektaklu wileń
skiego była skrótowa i symboliczna, umieszczona na tle czarnych kotar. 
Uwagę zwracały sceny rozmów z Maskami, w klimacie codzienności 

i p~ostoty (Moski były postaciami w zwykłych garniturach), rozegrane 
na schodach łączących scenę z widownią. 

W Teatrze Polskim w Warszawie (1935) - w reżyserii Leona Schil
lera 'i z Juliuszem Osterwą w ro!i Konrada, pokazano „Wyzwolenie" w 
dekoracjach i kostiumach odwołujących się do malarstwa Matejki i Mal
czewskiego. Spektakl spowodował burzę ocen natury politycznej. Jedni 
dostrzegli w nim niecne zapędy nacjonalistyczne, inni oburzyli się na 
zawartą w nim 1krytykę narodowego patriotyzmu, która przybrała ·ich 
zdaniem formę kabaretu godnego Słonimskiego czy Hemara. Interpre
tacje i oceny spolaryzowały się według orientacji polityc2'!nych piszących. 

Na scenie Teatru Wielkiego we Lwowie (1935) Wilam Horzyca 
skomponował wizję sceniczną dramatu Wyspiańskiego wiążąc poszcze
gólne postaci oraz grupy ze stałymi miejscami na scenie, czym, para
doksalnie, pokonał wewnętrzną statystyczność sytuacji. W 'Scenie Masek 
natomiast ożywił obraz, manewrując słupem światła, 1który wydobywał 
z ciemności scenicznej Konrada. 

Prawdziwa rewolucja w odczytywaniu „ Wyzwolenia" dokonała się 



w Teaitrze Artystów „Cricot" w Kawiarni Plastyków przy ulicy tobzo
wej w Krakowie w 1938 roku. Józef Jarema, Adam Polewka i Władysław 
Woźnik (Konrad) dokonali odważnej adaptacji tekstu: skreślili cały akt 
11, :z 111 wyjęli wizję świętej Rodziny oraz scenę z Eryniami. Słowo Wys
piańskiego straciło patos, natomiast dramatyczność i satyra uwyraźniły 
się .. Maski wychodziły spomiędzy stolików kawiarnianych, P·rymos popi
jał - kawę. Postaci „Polski współczesnej" zostały skarykaturyzowane, 
jako przedstawiciele cktualnych póstaw i profesji. Muza była na przy
kład „kabotyński sawantką w ostentacyjnie modnym stroju", Geniusz -
płóciennym modelem posągu. Ośmieszeniu u legła sztuczność teatralne
go tworzywa - sceny konwencjonalnego teatru odbywały s ię przy dźwrę
kach ze skrzypiącego patefonu, ważnym monologom Konrada towarzy
szyła muzyka, wykonywana „na żywo". Tadeusz Cybulski w 
odczycie poprzedzającym spektakl ogłosił: „Nasza rewizja artystyczna 
jest protestem przeciw pustce patosu w podawaniu słowa tego 'tzeko
mo narodowego misterium, przeciw „Wyzwoleniu" nadętemu aktorstwem, 
dudniącemu niezrozumiałą albo falszywie pojmowaną treścią kwestii". 
Minęło aż ćwierć wieku, . nim kolejne inscenizacje mogły pokusić się 

o -następne 1rewizje w patrzeniu na tekst Wyspiańskiego, na miarę innych 
już czasów; 

-pferwsze powojenne wystawienie „Wyzwolenia" miało m1eisce na 
scenie Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie w 1957 roku. Insceni
zatorem i reżyserem b4ł Bronisław Dąbrowski. Abstrakcyjno-geometrycz:.. 
nq, z elementomi taszyzmu, scenografię zaprojektował Andrzej Stópka. 
Spektakl skorzystał z potencji alegorycznych tekstu ·i w myśl złożeń 

twórców, wyłożonych w programie do przedstawienia, miał stanowić 

krytyczną analizę charakteru narodowego, przedstawiać walkę Konrada 
o ideę czynu, z „poezją grobów". Najwyżej oceniono akt li. Ubrany w 
czarny „egzystencja 'ny" sweter oraz szeroki „romantyczny" płaszcz Kon
rad - Stanisław Zaczyk stoczył w nim dyskusję ze sobą oraz z pub
licznością. Maski wyłaniały się na scenie w świetle punktowego reflek
tora ·zza biało-czarnego, prostokątnego horyzontu, z loży proscenio
wej, z kanotu orkiestrowego; siedziały w krzesłach w głębi sceny i na 
widowni. Nf1l słowa: „Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, 

zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zale·ży od nikogo" - za
palały się światła widowni. 

-· W spektaklu Teatru Śląsk·iego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach 
(1957), wyreżyserowanym przez Józefa Wyszomirskiego w scenografii 
Wiesława Langego, sceny „Polski współczesnej" rozegrały się przy 
Wielkim Z•ielonym stole, który nadał sytuacjom postać gigantycznego, 
narodowego hazardu. Konrad w wykonaniu Józefa Zbiroga był jedno
cześnie narratorem 'i bohaterem spektaklu - do dwóch wcieleń prowa-

dziły go odmiene wejścia i kostiumy. W postaci „Polski współczesnej" 
wczuwaH się dzięki „reżyserii" Konrada aktorzy przedsta.wienia, 
by po chwi'i, również za sprawą jego interwencji, powróoić do scenicz!nej 
„prywatności". W ckcie li ci sami aktorzy, powtórnie w kostiumach 
postaci „Polski współczesnej", stawali się Maskami. Takie zabiegi insce
nizacyjne podkreś'ały autotematyczną treść spektaklu. 

Inscenizacja w reżyserii Wilama Horzyca i w scenografii Władysła
wa Daszewskiego na scenie Teatru Narodowego w Warszawie (1?58) 
stanowiła wizję monumenta!ną dramotu Wyspiańskiego. Dekoracje two
rzyły J!_uzję Katedry Wawelskiej, postaci zostały ściśle usy1tuowane w 
przestrzeni scenicznej. Horzyca wydobywał je światłem, dbając o sy
metrię ruchu. Sfera plastyczna spektaklu była bogata 'i wysmakowa. 
„Wyzwolenie" na scenie Narodowego przypominałoożQWiony-obra•z Ja
na Matejki. Tekst wypowiadany był w tonie to patetycznej, to żałobneJ
modlitwy. Spektakl owiany był mistyczną atmosferą, miał postcć 
obrzędu gęsto „inkwstowanego" chwilami ekstazy. , _ 

W spekta•klu Marka Okopińskiego w Teatrze Ziemi' Lubuskiej w_ Zie-- · 
lone'j Górze (1963) symultanicznie rozegrano akt I i li (akt Ili został po-

~ mini ęty). Kwestie pos•taci „Polski współczesnej" ubranych w maski
-maszkarony komentowane były od razu dyskusją Konrada - Józefa 
Fryź~ewicza z Maskami - głosami młodych "aktorów, siedzących wśroa 
publiczności. Scenę łączył z widownią pomo.st, na którym .rozgrywa
ły się sceny z udziałem aktorów z dramatu Wy_spiańsk1iego. Konrad 
i Muza nosHi współczesne stroje. Inscenizacja Okopińskiego podkreśli
ła po!ityczną, cktualną problematykę „Wyzwo'.enia". 

Pamfletem o Polsce nazwano spe·ktakl w inscenizacji i reżyserii Ada
ma Hanusizk·iewicza w wykonaniu Teatiru Powszechnego w Warszawie 
(1966). Zniesiony w nim został podział na scenę i widownię. Współczesny 
Konrad (A. Hainuszk•iewicz), siędzący wśród publiczności, dyskutowa·ł z 
Maskami - „anonimowymi widzami", zajmującymi miejsca w rzędach par
teru ·i .na balkonie. Co bard2!iej zdenerwowani z „widzów" nie wytrzymywali 
ironii oraz argumentów Konrada i opuszczali widownię teatralną, trzaskojąc 
drzwiami. Scenę obrócił Krzysztof Pankiewicz w „nar·odowy śmietnik" zna
ków, symboli ·i .rekwizytów. Trwał na nim groteskowy dr•amat „Polski 
w~półczesnej" - kabotyński, efekciarski, sztuczny, 1którem K·onrad ł-

przyglądał się na równi z publicmo~cią. Na słowa „Ognia czekają, ża-
ru" - na scenie wypalały arma~, a na widowni Hanuszk1iewicz przy-
palał sobie papierosa. 11 

Przedstawienie Teatru Współczesnego w Szczecinie (1969..)_~~-Y: _ _ -~ 
serii Jana Maciejowskiego, z Andrzejem Kopiczyńsk1m w rol'i Konrada, 
posłużyło się konwencją próby. Aktorzy charakteryzowali się oraz roz
charakteryzowywali na oczach publiczności, suflerika znajdowała się na 
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scenie. Dekorację tworzyły elementy scenografii do poprzednich przed
stawień teatru szczecińskiego (Mickiewicz, Szekspir, Mrożek). 

Narodowym misterium okazał się spektakl Maoieja Prusa w Te-
· .. , otrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (1970). Z tekstu Wyspiańskie-

::...go Prus wykreślił partie „teatru w teatrze", fragmenty dotyczące proble
mów sztu~i i _artysty. lnscenizaoja otrzymała bardzo silną i sugestywną 
s_tylizccję religijno-obrzędową. Konstytuował ją ruch - procesja, koro
wód po obrzeżu koła. - z chrząstem rekwizytów kościelnych: - różań

ców, chorągwi, szarf, dzwonków; w rytm pasyjne-misteryjnego murmu
randa na melodię „Boże, coś Polskę". Jej uczestnik.iem był także Kon
rad, czogłający się z drewnianym krzyżem na ramionach. Spektakl koń-_ 
czyła scena „ukrzyżowania Konrada". Krytycy zwrócili uwagę na związ-

, ki inscenizacji z dziełami oraz zjawiskami zachodniej kontrkultury („rewo
lucja Chrystusowa" 1i ruch hippis·owski, musicale „Jez.us Chrystus Super . . ' 
Star" i „Godspell"). Konrad (Henryk Talar) - młody, jasnowłosy chło-

piec ubrany w dżinsy, z obnażonym torsem, zmagał się na pięści, w za
pasach z Geniuszem - Konradem starszym, skonformizowanym, prze
granym. 

W Teatrze ·im. J. Osterwy w Gorzowie Wie~kopolskim (1971) Krysty
na Tyszarska pokazała „Wyzwolenie" jako „akademię w świetlicy" -
z mównicą i głośni'kami, szturmówkami, fleszami aparatów fotograficz
nych, gazetami, wódką. Spektakl obrazował współczesne schematy za
chowań politycznych i towarzyskich. W programie od przedstawienia 
znalazły się fragmenty artykułów publicystycznych z „Polityki". 

Sytuację próby stworzył na scenie Teatru Pol·sk>iego we Wrocła

wiu .(Konrad - Jan Peszek, 1972), a potem Teatru Dramatycznego w 
Warszawie (Konrad - Zbigniew Zapasiewicz, 1972) - Jerzy Goliński. 
Aktorzy dyskutowali ze sobą w obecności Reżysera, próbowali różnych 
koncepcji w tworzeniu poszczególnych postaci. Na scenie znajdował 

się stół ze stertą kostiumów i rekwizytów. Scenografia, której autorem 
był Wojciech Krakowski, stanowiła pseudoromantyqny_ kicz. Konrad 
w koncepcji Golińskiego, przeciwstawiany konsekwentnie wszystkim po
staciom, był człowiekiem wierzącym w moc sztuki, lecz przegrywającym 
walkę o jakikolwiek kształt teatru: i minionego - patetyczno-paitriotycz-

- nego, i współczesnego - politycznego. 
Kazimierz Braun na scenie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie (1972) 

„upublicystycznił" dramat Stanisława Wyspiańskiego. Tekst został po
grupowany na zasadzie tematycznej i przekazany w kabaretowo-saty
rycznym zwierciadle sytuacji: „przy piwie", „u literatów", „na zebraniu", 
„na wiecu", „w trakcie dożynek", „w czasie procesji". 

Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze (1973) w układz·ie tekstu i reży

serii Aliny Obidniak; w jednej, niezmiennej przestrzeni Sceny Studyjnej 

(„w prostokątnej długiej sali z potrójnymi rzędami białych taboretów, 
o up'.ornej medycznej jasności"); w jednym planie sensów (bez „teatru 
w teaitrze") - przedstawił „Wyzwolenie" jako świat poetycki, gdzie 
nojwięcej waży słowo. Spektakl oszczędny,_ w jednoliitym nastroju, w ab
strakcyjnym terenie gry, skierował uwagę odbiorców przede wszystkim 
na „świat myśli" Stanisława Wyspiańskiego. 

Inscenizacja „Wyzwo~enia'? na deskach Starego Teat(u im. H. 
Modrzejewskiej w Krakowie (1974) - w reżyserii Konrada Swinarskiego, 
w scenografii Kazimierza Wiśni:aka i z Jerzym Trelą w, roli Konrada . -
odsłoniła „tragiczność jako ironię dziejów", ujawniła dialektykę postaw 
historycznych, przeciwstawiając Robotników postaciom „Polski współczes
nej'', także postaciom z dialogu Konrada z Mas•kami. W fina
le spekta·klu oślepiony Konrad bezsilnie szarpie się, mając w ręku szablę 
z re'kwizytomi tea·tralnej, a Robotnicy odchodzą do swojej pracy, „Kom
promitują Konrada, jego furię po~emiczną, jego gadulstwo, jak on sam 
atakował i kompromitował przedtem nadęte frazesy swych rozmówców". 
„Przerażająca jest wymowa tej sceny, zamykającej obraz złudzeń elity 
dawnej i późniejszej". Inscenizacja Konrad~ Swinarskiego połączyła tra
dycję malarskiego ujęcia dramatu z szacunkiem d!a tekstu w niemal 
,pełnej jego postaci. Miejsce groteski ,---- najbardziej współczesnego „na
rzędz·ia", którym posługiwał się teatr, obcując dotąd z „Wyzwoleniem", 
zajęła ironia, dotycząca sztuki i rzeczywistości, historii i współczesności. 
Neonaturalistyczne, pedenteryjnie „wierne epoce" obrazowanie zostało 
w spektaklu Swinarskiego zderzone z demaskującym działaniem ironii. 
Inscenizacja Starego Teatru w Krakowie zamknęła pewien cykl prac nad 
„Wyzwoleniem". P.ierwszeństwo ·zyskało w niej na powrót słowo drama
tu Stanisława Wyspiańskiego, wnikliwie i głęboko zinterpretowane. 
„Wyzwolenie" Konrada Swinarsk'iego „zawarło w sobie" jednocześnie 
doświadczenia najbardziej „niezależnych" prób, oryginalnych odczytań, 
do których ten dramat prowokował zawsze ludzi teatru. 

Jan Nowara 
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Legenda 
Mlodei. Polski 
(fragmenty rozdz iału XV, tekst wg wydania z 191 O r.) 

„Teo·tr Wyspl'.ońs'kiego, to wewnętrz.no walka duszy 1i gdy się wżyjemy w to zbio

rowe. dzieło - wyczuwać będziemy dokładnie, gdzie poeto us·:łowoł sam siebie 

uśpić, gdz·ie ludzH się, że już zdobył spokój, roztopił ból w widzeniu ti nagle no

wym; głębszym wzrokiem odkrywał, że to obce, artystyczne widzenie - to wiosna 

męka, •która ·o jeden stopień dojrzała, za gardło chwyta i żąda, żąda jedynego 

.UspO'kojenfo: poczucia, że przeżytem zostało coś, co ma w sobie dz;iejowq peł,n ię, 

że narodz·iło się w duszy poczucie pozwalające nie zastanawiać się nawet nad 

.tern, ·o·k to mogłoby być - aby narodu nie było, ale wprost czuć w so·bie uśmi•e

che-rń; łzą, szumem duchowych kłosów - jestem w narodiie, żyję w nim i on we 

mille; jesteśmy . Tego poczucia Wys.pioński n.:e zdobył i krytyka, która twierdzi coś 

.prtec:wnego, nie· r•ozumie absolutnie nic, nie chce r rozumieć, chce .tylko narp1soć 

artykuł , f~lietoni.wje. ( ... ) Tłum bił ·o.kla,ski, wołał: czujemy - dusza poety w krwa

werń swem· wnętrzu odpow:odała: nie · wierzę. Nie mogła przełamać tej niewlo

ry; skruszyć cz;aru niel:'Stnienia: i walka trwała dalej; walka o Siiebie - o ta 

włosne duchowe poczucie - o odnalezienie w sob:e twa1rdych, .niez.aprzeczalnych 

narodowych mocy - o ta1kq słaibość, która daje na.gie za.pomnie.n.ie, iż samo py

t::n1l e pows.tać m-c-gła. B-0 w teatrze, w sz;tuce nie wyg-ry,wo s·ię ,politycznych bojów; 

i nie ha-słem do· powstania byk> Wy z w o Ie n ie, lecz tern właśl"\ie - z•apuszcze 

n,:em olowia.nk·i· w duchowe głębi.ny, wewnętrz;nym pasowarniem się, rwaniem tęskno

ty ku temu, by było u •nas, i w nais przedewszysbk·iem ja.k by było 

fzećzq zołeżrią od rezu1ta.tów walk1i dziejowej, jakim będzie życie Pol.ski, ale rze

czą ·n i ewątpl.iwq, wewnętrznie naocmq jej ~ sin ieni e . I wrem, że .każdy dziś um'e 

wydąwszy po!i:cik i' mówić, że on właśnie tak na :wn:e w sobf.e Polskę czuje - ale 

wiemy ta1kże, czem to jest: to dara:e czerwonego sukna na indywidua1lno·ŚOi słowy 

i wi:et1 kości. Pols.ka literatura poza Wyspiańsk1 i m, to n i ez ro z u m i en i e s a mego 

z ad a n i a, z j ·a ki em w a I czy ł poeta to głos tej wł a ś n ii e ro z

h i st or y cz n i o n ej d uszy, ok t ó r q o n w sob 1i e st I u m i ć, z d e pt a ć 

usiłował, t-0 biernie przyjmowana n 1iedojrzałość, mien 1iq

c a si ę w s u b j e k ty z ma c h, I i r y c z n a n i co ś ć m u z y k a r o z k I a

d u; to sobkostwo du1;zy pojmowane jako samowiedza narodu, to nieraz nawpół 

świo;dome eksploatowanie sta•nowiska, na którym zaitairła się różnica między złudze

ni em i prawdq. to Nol'll'J.idowskie żyoie . bez sprawdzio·nu. O .s p ro w a z i a n ten 
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Wyspiań ski , walczy/ i .ni:e zdobył go, lecz przeszył duszę bólem jego bra.ku, strasz

nym pragnien:em poprawy, skruchą za igr-01nri e słowem, za cza,d marzeń, pychę 

obsl!rak.cj i, i tern · poz.ostał jego teatr: wyciąganiem rq.k .ku odnaleZl!eniti życia w so

bie, strosznem uderzeniiem w dz.won , walącem 0
1 

ziemię przer.ażeniem, że w gru.zy 
> 

Ndą be"z świ adka dZ1iejowe' gmaoef1y, że .samo słowo 1przestał·o być orgainem żywej 
. ł 

jetln'Ości , a stało się tumanem wzajemnego mirożu, że my wszyscy nie wiemy, czem 

je&teśmy, kbo nas pędzi, gdzie jest siła zdolna ws.trzymać wewnętrZine osuwan ie sii ę, 

stacmnie siię po pochyłości. Wysp• i-ański tę s IT I ę wła·śn<ie usiłował z siebie wy 

dźwi g1nąć 1i gdy om i•ał ją, .nagle ginęła mu emo, .uka<zywała się w mom•i'qcem uda1ni.u 

hl1storyc.z:nej po:zy noś.lodującej moc, to znowu cofał s i ę sam pr.zed n.ią, gdy na·ciska-, 
la mu na duszę całą swą .prostotą. Dusw rozs-ubjek,tywiz,owana, pr.zyzwycz.a~ona da 

n ieogiraniczonej swobody tolerujących się wzajemnie złudzeń, opierała siię, s·ięg·ała 

a,ż do .istotnych, ·PO\Przedmjących . dzieje sam9tnych źródeł, z nioh biła płacz·em, 1ko

łysalo rozpływającą .s ię morską mądrością żywioł.owej wielokształtności - j to właś

ni e św:ot •trag iczny poety; jego istota. ,(. „) Fałszuje się dziś Wysipk1ńskiego - ta'k, 

jak fołs zowało si ę ,i fa/s ~ uje roma•ntyków, udusi ć <Się usiłuje go kadzidłami, spra

wia s i ę na.cl jego grobem. tryum ma.sek. Temu stanowi rzeczy 1przeciwstawić trzeibo 

swe vet o, ,nJie lękać się rzeczywistości , z.ro.zum.i eć, że gdy mais·karadowy tłum u'da

jący naród us.iłuje wi eńcer;n laurowym uczynić tragi'cz.nego ducha - wodza szal

b ierstwa i szychu - jed'ylną odpowiedzą może być: kłamiec i e . Od czasu Wesela 

i Wyzwolenia straciliśmy pro.wo głosu. Twórczość poety ta była walka o pro w a 

do sł o w a; cała twórczość ta, ta 1królew.ski jęk: ,nie ma.m go, nie mam korony 

i berła!. I wtedy · chór di:i e.nn i ~<ÓW us.iłUije za,pr.zec.zyć: nlie. Ty ma:S<z, ty d21ierżysz 

narndowe sławo rządzobsz, panujesz. Konroda maski wloką w apoteozie kłamiemy, 

kłam i emy - j 01k wszędzie. Krytyk, który ·stwierdw ,pnawdę ·rzeczy, którzy kor z y się 

, przed r ze t e I 1n ą m ę ką i właśnie dloitego n.ie chce, by była ona sfałszowa·na 

- krytyk, który przeciwstawia swój iprotest ćhórowi hańbi ących 1poahwał - to tyl

ko właśnie czyni : nie pozwa:la przeistoczyć poety w nową postać, 1nową meta

morfozę Cho c h o ł a. Kto rnzumie Wyspiańskiego - te.n .wie, że cała jego twór

qość jest bolesnem dopracowywani em 1S ię narodowej duszy, że stoi się tu u zawar

tych w gł ę b ·i wł as .n ej d uszy wrót •narodu, że w natS samych obudz:ić s i ę ma 

Apollo Sa.lvafor li że w nas samych trwa męka, pasowanie się, proca, wydzieranie 

duszy omamienio~, że tu niema miejsca ina tryumfal,ne fmzesy. Gdy artysto odsła

n-i'a rany wewnętrz:ne, żrącą chorobę duchową, gdy ukazuje ją w ,na.s .i sobie -

oddainiem czci jest iwejście w siebie, praca i ,po.prawa. Ale u nos entuzya.foi 

z urzędu, zawodowi upraw'iacze : krzepiącego łef)hstwa nonsensu - uproszczone mają 

o tern wszystkim pojęcia: wysłuchaliśmy Wyzwolenia 1i siądziemy na k·oń; cw•p.ktami 

za1rzucimy świot oały. Na koń narad.z.ie! Na 1koń! W.tedy trzeba mieć odwa9ę 

powiedzfoć, że twórca Wyzwolen'!a w dalszy.eh swych dziełach - z temi oto zma

gał si ę zagodnieniami : czy warto, czy godzi się być nmodem? c.zy Jo umiem żyć, 

czuć, jak członek •narodu, czy ja chcę być ,narodem? Ar.tysta mi·a.ł .o.dwa:gę samo

wiedzy, m i•ał odwagę zaglądać w swą duszę, on lękał si~. czy i:d9ła żyć w na.ro-

. . . . 
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dzie, wahał się, czy chce tego. Ludziie, 1którzy tej strasZ!nej męk• i nigdy nie prze

żyl' i, bo Z!O dzliałanie uwafoli - ulega1nie s,w,oim wybujałym w próżni zachoia·nkom, 

ludzie, k.tór.zy zo swobodę uwożają bezlkry.ty.cme uleganie ma.rzeniom, ko1pliitulację 

wo~ wobec 1nalogu i kaprysu, którzy zo swobodę uwożają nieskrępowo•nie - h e··I o

t y z m du s z y - 5ądzą, że właśnie W e se Ie i Wy z w o Ie n i e są tylko czemś 

w rodmju ułańskiej przygrywk1i: - trębacza czczą oni w Wys.p'ań5k.im, nie poetę. 

Polskę trzeba odnaleźć w sobie, - ja jej szuka.m i w pomroce duszy mej wlasnej 

odnaJeźć nie mogę - mówi Wyspiański . - My toblie damy Polskę, tyś ją nam dal, 

my ją da.jemy tob1e - hosanna, hosanna! wola tłum. Wysp iańs'.ki, to n'e tryumf! 

Slyszycie - to nie obchód narodowy w Sokole - ~o noc żałoby i pokuty wśród 

pr•ochów, to płacz spowiedzi u królewskiich kości. to szukanie .po omo.cku wśród żafo 

i pla•czu - to wn~trma odbudowa duszy. - Ale dzli·ś w Polsce wyobraia•j ą sobóe, 

że .j .na Golgocie tańcZJono z rodofoi, że przecież już raz ten świo•t został c-dku

piony - a tercrz . już rozpocząć można prawd:ziiwie wyzwolony koba.ret. 

lstn1ieją w twórczośc.i Wyspiańs·kiego dwo procesy psychiicZ!ne, dwa wzojemnie 

sprzeczne .Prądy: .z jednej strony poeta walczy o wybworzenie w sobie stanów du 

szy, które ,godn.ę b.Yłyby stać się cząstką zbi·orowej świodomoś~i, które stałyby na 

wysok.ośc . i ' szt~'ll'i - usiłuje on sam .siebie pod11;ieść, dź ignąć do wysokości 

jedynego n:iyślenia ,' które pozostaje - .t.j. sz:tU'kii; z drugiej strony mamy sztukę ja1ko 

równoważne. wypowiadanie mniejsza o to jakich stanów duszy. Każdy sta1n du.szy 

niezo·leżnie . od tego, jakie sta1nowisko za•jmuje w całoksZirolci<e tragicmej wal1kii poety, 

zdaje się wystarczać samemu sobie jako przedmiot artystyczmej ,kontempla1cyli. Artyzm 

wyra sta tu jako u·nieruchomiejąca, niwelująca pokuso na wszystkich poziomach, 1i ten 

njwelacyjny, indyferentystyczniy .chamkter artyzmu przesłania niejednokrotnie prawdzi

wie tragicz:ne oblicze poezyj . Wyspiańskiego; w ana·lizach, a mczej gadaniach 

komentatorów wysuwa i.ię na pierwszy ·plan. Trzeba nieustCllnnie rozróżniać a rozgTO 

niczać w dziele Wyspiańskiego, nie m~na brać w jednak.owej ceno:e wszystkiego, 

co do tego dz,ieła należy. Rozróżniać trzeba przypadkowe, często indywidualne cechy 

od istotnego procesu : w łe.n tylko sposób mo~na przyczynić s·ię do pogłębienia 

wpływu Wyspia~sk1 i ego. Ukaże się nam wtedy niejedno: n.·p. pewne charakterystycz

·ne cechy teatru Wyspiańsk iego, j.ako ściśle z.wiąmne z tą psychiLką, którą Wyspioń 

ski usilowol w sobie zwalczyć ,j jestem przekonany, że właśnie wpływ Wyspiańskiego 

na teołr ja•ko artys.tyczną . formę grozilby prawdlliwemi niebeZiplieczeństwami istocie 

jego dz,ie/a, że natomia~t w.pływ Wyspi.ańskiego rozponnie się w tej chwili, gdy 

każdy z 'llo:s zechce w dz. ie d .z 1i n ie swej pracy prowa·dzlić tę samą walkę 

oczyszczenia i wychowan>:o duchowego, jaką prowodził on w swem ujawniającem 

s·ię poprzez tea·tr życiu duchowem. Nadewszystko zaś pamiętać trzeba , ie spuśof.llno 

duchowa Wyspiańsktiega, to przedewszystk.iem wyznac.zen,ie kierunku duchowej walki, 

a inie zaś system przekonań, myśli, jakiś rodza~ filozof.i noirodowej. Niczego 1po

dobnego u Wyspiańskiego n.ie znajdujemy i strzedz się trzeiba rłudzeń. gdyż sztu

ka utrwala jako ;istniejące światy chwilowe sta,nowiska, często zapadnięoio s-ię 

i zboczenia walczącej wol1." 
Stanisław Brzozowski 



• 

W REPERTUARZE 

DUŻA SCENA 

Korol Hubert Rostw9rowski 
' KAJUS CEZAR KALIGULA 

(prem. 19 Ili 191j5) 

Gni9onDj Gori rn 
O.OM, rKTóRY ZBUDOWAŁ 
JONATHAN SWIFT 
(prem. 9 XI 1985) 

MAŁA SCENA 

Stanisław I. Witkiewicz 
MATiKA 
(.prem. 15 VI 1985) 

K·ier.ownictwo techniczne 
Glówny meohQ111k 
.Kierownik Biura Obsługi Widzów 

flRACOWNIE T<ECHNICZNE 

1< ra.Wi eok a 

Mala·rska 
Stolartslka 
O.śWie'tleniowo 

' At~·sly021na 
Toprcerska 
Per.u.karska 
Modelatorska • 
SzewS>ka 
Siusorska 
Re-kwizy.tor 
1Bryga<lier ·zespołu montażystów 

Konsulto111Ł programowy 
Fotograf ~eatra1l 1ny 
SpeC1JgJl1i,s;ta d/IS reklamy 
Redalkcja progrÓmu 
Biuro Obsługi Widzów, plac Len·ina 
rowe .zamówienia <110 bilety. 

Antoine De Saint-Exupery 
MAŁY KSIĄŻĘ 
{1premie~a. 9 Xll 1985) 

SALA PROB 

Ota Pavel 
śMIERć PIĘK!NVCH SAREN 
Monodram Jacka Dz-isiewkza 
(prem. 9 li 1985) 

W PRZYGOTOWANIU 

MAŁA SCENA 

Mirkolaj Gogol 
OŻENEK 

- Andrzej Dąbmwskii 
- 1łreneus-z Podhalański 
- Romuald Matuszew&ki 

- IKIEROWNICV 

- Teresa Kawo 
Kazimierz Bi·reaki 

- Witold WoJ1muzek 
- Joachim Wys:tu,p 
- Grzegorz Cwol!.no 
- Ja1roslo;w Poieohowiak 
- Joochiim Brylla 

: _ Pow~ Stelmach 
- Jenzy Pieohn~k 
- · Gero~d Mróz 
- Zlbi,gniew Rudowy 
- 11<Irys.ty.na· Mo.rosz 
- lr.iotr Dobis 

- Jan Nowaro 
- Tode.usz Meszko 
- rl<!rystyna Mes.z:ko 
-;- Jan Nowaro 

13, teł. 359-41, 390-82, pnzyjmuje zbio-
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