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Wyspiański był „artystł teatru". Cóż 
to znaczy?" 
To znaczy, że nie był jedynie lite
ratem, piszącym w formie dialogo
wej utwory, które nazywamy dra
matami; to znaczy, że nie był deko
ratorem obmyślającym scenerię pla
styczną dla cudzych dzieł; to zna
czy, że nie był inscenizatorem czy 
reżyserem, ucieleśniaj :,cym pomysły 
dramaturga w kształtach przez s{e
bie skomponowanych, często prze
istaczających lub niszczących twór 
poety; to znaczy, że nie był dyrek
torem czy kierownikiem teatru na
dającym mu jego fizjonomię artys
tyczną i społeczną, zazwyczaj ani ar
tystyczną ani społeczną. To znaczy, 
że był poetą-dramaturgiem, mala
rzem, rzeźbiarzem i konstruktorem, 
reżyserem i inscenizatorem, kierow
nikiem artystycznym teatru i jego 
ideologiem - w jednej osobie, że 
zgłębił całą umiejętność teatru i po
siadł wszystkie jego rzemiosła, że 
żył dla teatru, z mysią o teatrze, że 
wszystko, czego się tknął, na czym 
oko jego spoczęło, stawało się tea
trem, że teatr był dlań jedynym te
renem wyżycia się, na jego deskach 
rozwiązywał najbardziej osobiste 
sprawy, a sprawy te były zawsze 
sprawami narodu. Przewyższył po
stulat Craiga. Magnus parens refor
my teatru tylko w celu przeciwsta
wienia się teatrowi zaprzepaszczone
mu przez literaturę, zdemoralizowa
nemu przez rozpasane aktorstwo, 
chcącemu się ratować za pomocą 
niby - malarskich wystaw, stworzył 
koncepcję „czystego teatru", teatru 
autonomicznego, teatru własną este
tykę i własne rzemiosło posi'ada.jące
go, w którym literatura nie ma wię
kszych uprawnień od aktora, a aktor 
jest takim samym elementem sztuki 
teatralnej jak dekoracja, którego 
jedynym twórcą i panem jest „ar
tysta teatru" wtajemniczony w ca
łą wiedzę teatru, władający wszyst
kimi jego rzemiosłami. Historia tea
tru słabe nam tylko daje prz.ykłady 
istnienia takich wyjątkowych ludzi. 
Może wszechumiejętność sceniczną 
posiadali twórcy teatru greckiego, 
chrześcijańskich widowisk religij
nych średniowiecza. Szekspir, Mo
lier i Wagner, wreszcie i nasz Bo
gusławski, człowiek wszechstronnej 
wiedzy w zakresie teatru - nie byli 
„artystami teatru" w rozumieniu 
craigowskim i w tym najwyższym 
stopniu, w jakim był Wyspiański. 
Wyspiański był prekursorem „teatru 
walczącego", teatru politycznego -
wyprzedził teatr Piscatora. i wszy
stkie wysiłki organizowania w Eu
ropie teatru socjalnego. Miały „Dzia
dy" swą treść polityczną, miał ją 
„Kordian'', miała „Nie-Boska" lecz 
nigdy treść ta w takiej mierze się 
nie przejawiła, nigdy tak głośno i 
wyraźnie do narodu nie przemówiła, 
jak w „Weselu" lub „Wyzwoleniu". 
Przyszedł, by „walić młotem": two-
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rzyć teatr nowy. Teatr ten, tak na
miętnie przezeń jako przez artystę 
umiłowany, o tyle tylko sens i inte
res dla niego przedstawiał, o ile 
mógł być narzędziem agitacji i pro
testu oraz sum1en trybunałem. 
Aktorzy tego programu mieli być 
wykonawcami. Jakże szczęśliwi by
libyśmy, gdyby dzisiejsza idea tea
tru walczącego miała takiego bojo
wnika. 
Wyspiański był pierwszym twórq 
polskiego Teatru Monumentalnego. 
Wypełnił testament Mickiewicza, 
twórcy teorii tego teatru. [ ... ] 

FRAGMENT ODCZYTU 
WYGŁOSZONEGO 

W PANSTWOWYM INSTYTUCIE SZTUKI 
TEATRALNEJ W WARSZAWIE 

W 30 ROCZNICĘ 
SMIERCI WYSPIANSKIEGO. 
28 LISTOPADA 1937 ROKU. 

[ ... ] Czym może być Wyzwolenie dla nowego pokolenia Polski? 
Jak każda wielka poezja pozostanie zawsze <lokumentem wielkości 
ducha twórcy i jak nasza wielka poezja romantyczna zawiera 
prawdę o narodzie, aktualną <lla wszystkich faz jego życia i roz
woju. Podkreśliła i uwydatniła pewne cechy, występujące w po
czątkach wieku XX w większym natężeniu jako pewne wybujałe 
tendencje. Ale wyrastały one z podłoża dyspozycji, stanowiących 
istotę naszego charakteru. I w tym leży jego niezaprzeczalna 
prawda wieczna o narodzie. I w tym leży jego doniosłość w ogóle 
dla prostowania dróg życia narodowego. 

JULIUSZ SALONI 

Polska jest to taki 
szczególny kraj, 

w którym najbogatsze są 
śmietniki. 

Bo czegóż do nich nie wrzucamy! 
Pamiętniki historyczne, 

zabytki sztuki, 
cnoty narodowe, 
wszelkie zasługi, 

szlachetne charaktery 
a najwięcej geniuszów. 

ALEKSANDER $WIĘTOCHOWSKI 



WYZWOLENIE 
GENEZA 
PRAPREMIERA 

SZKIC KOSTIUMU GENIUSZA 

Druk „Wyzwolenia" ukończony został 10 stycznia 1903 roku. W 
kilka dni później, w krakowskim „Czasie" ukazała się wzmianka 
anonsująca wprowadzenie do repertuaru krakowskiego teatru no- . 
wego dramatu Stanisława Wyspiańskiego. 
Uznany już wówczas autor „Wesela", (premiera 16 marca 1901 ro
ku również w Teatrze Miejskim w Krakowie), towarzyszył przy
gotowaniom do premiery i był obecny na próbach. 27 stycznia 
„Czas" zamieścił kolejną notatkę: 
„Wczoraj odbyła się próba czytana z 3-aktowego dramatu St. Wys
piańskiego »Wyzwolenie«. Tekst utworu czytał po części sam 
autor, po części dyrektor i reżyser teatru, autor zaś w ciągu czy
tania dawał objaśnienia tyczące się wykonania scenicznego oraz 
treści niektórych ustępów dramatu." 
27 lutego „Głos Narodu" zamieścił następującą informację o pre
mierze: 
„Przez dwa wieczory teatr nasz nie daje przedstawień. Artyści 
oraz cały komplet osób biorących udział w wykonywaniu »Wy
zwolenia« odbywają pełne próby rano i po południu. P. Spitziar 
kończy niektóre szczegóły nowej dekoracji, nad którą 5 tygodni 
pracował. Niektóre jej szczegóły wykonane będą plastycznie. 
Próby odbywają się w obecności autora. Całość wystawiona bę
dzie według jego szczegółowych wskazówek." 
Premiera „Wyzwolenia" odbyła się 28 lutego 1903 roku, w roli 
Konrada wystąpił Andrzej Mielewski. 

ALICJA OKOŃSKA: 

Drugą rozprawą Wyspiańskiego z Mickiewiczem jest Wyzwolenie. 
Nowy dramat, który powstał w niecały rok po wystawieniu We
sela, jest w pewnej mierze dalszym ciągiem jego problematyki, 
wyrósł z przeżyć i doświadczeń uzyskanych przy kierowaniu 
przedstawieniami Wesela. Jak słusznie zwraca uwagę Grzymała
-Siedlecki, znający te sprawy z osobistych obserwacji, nie wiado
mo, czy Wyzwolenie powstałoby w ogóle, gdyby nie autorskie 
przeżycia poety po wystawieniu Wesela w teatrze krakowskim. 

Entuzjazm, z jakim przyjęto ten dramat, nie zadowalał poety, draż
niła go płytkość pochwał, a często i opaczne pojmowanie utworu, 
niecierpliwiły krytyki i relacje złośliwych rozmów na temat We
sela, jakie znosiła mu usłużna „poczta pantofl?wa". ~ie mniej 
drażniąca była postawa aktorów teatru ~rakowskiego, kt~rzy u~o~ 
minali się o swoje prawa w tym sukcesie. (Porachował się _z nrmi 
Wyspiański w I akcie Wyzwolenia, gdzie Muza tłumaczy Konra
dowi że wszystko jedno, jaki będzie jego dramat, byleby tylko 
dobr~e go za.grać, bo „wszystko zależy od wypowiedzenia"). 
Wyprowadzały go również z równowagi kawiarniane dyskusje 
z literatami z kręgu Przybyszewskiego, którzy w mniej lub więcej 
niedelikatny sposób dawali do zrozumienia, że Wesele _przez na~ 
sycenie go problematyką narodową odbiega od postul~tow _„sztuki 
wysokiej", która powinna zajmować się tylko docierarnem do 
pierwiastka „nagiej duszy", pozostawiając zagadnienia społeczne 
i polityczne twórcom mniejszego formatu. 

ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI: 

Jego rozmówcy ani przypuszczali, że po każdej takiej dyskusji, 
autor Wesela natychmiast śpieszył do domu i na skrawkach pa
pieru notował ich wywody, oczywiście odpowiednio zdeformowa
ne. Z tych to skrawków powstał akt drugi Wyzwolenia, rozmowa 
Konrada z Maskami. Koledze Przemysławowi Mączewskiemu po
kazywano brulion Wyzwolenia, gdzie zamiast kolejnych „masek" 
tego aktu były jeszcze powypisywane nazwiska ludzi, od których 
autor słyszał te wszystkie, tak tu wyszydzane sądy i opinie. Cały 
bez mała akt drugi Wyzwo,lenia jest spisaną historią wrażenia, ja
kie wśród intelektualistów krakowskich wywołało Wesele. Histo
ria podana oczywiście w karykaturze, ze złośliwą intencją przy
prawienia dudkowego czubka każdemu z nich. 
Premiera »Wyzwolenia« wywołała „żywy ruch umysłowy w Kra
kowie, obejmując najróżniejsze koła i warstwy towarzyskie", pi
sał recenzent »Czasu«, Ignacy Rosner, a W. Prokesch w »Tygod
niku Ilustrowanym«: „ ... wrażenie było bezsprzecznie niezwykłe 
i potężne'', i dalej, ,„ .. jakkolwiek rzecz w ramach scenicznych się 
nie mieści, artyści zaś, nie mają tu zgoła innego zadania, tylko 
poetyczne głoszenie zawiłych zwrotów myśli autora i rzeźbienie 
słowa. W tym kierunku teatr krakowski, posiadając ostateczne 
przygotowanie, osiągnięte całym szeregiem prób scenizowania 
wielkiego poetyckiego repertuaru, wywiązał się z tego zadania 
bardzo szczęśliwie. Zarówno reżyserowi Walewskiemu, jak odtwc;i
rzającemu rolę Konrada p. Mielewskiemu należy się zasłużony 
wyraz uznania, ich usiłowania bowiem dopomogły do urzeczywist
nienia tego przedsięwzięcia scenicznego." 

JÓZEF KOTARBIŃSKI: 

Nawiasem mówiąc, Wyspiański wyraźnie mi oświadczył, że wyko 
nanie Wyzwolenia w Krakowie zadowolniło go zupełnie. Rzeczy
wiście i artyści, i reżyseria, i dekorator stosowali się najściślej do 
wskazówek twórcy. 
Kto widział więc Wyzwolenie na deskach scenicznych, nie powi
nien czekać na nic więcej, ale brać to, co jest, bo nic nowego się 
nie stanie. [ ... ] 
Miał rację Wyspiański, streszczając w rozmowie ze mną naczelną 
ideę swego nowego dramatu w tych słowach: „Naród, który chce 
żyć, musi w sobie zniszczyć to, co jest martwe". 
Premierowy spektakl stał się w Krakowie powodem wielu gorącz
wych dyskusji. Samo przedstawienie Koneczny relacjonował 
dość lapidarnie: „Ogólne wrażenie było nieszczególne, publiczność 
- zachowywała się chłodno, a jak na występ tego autora, nawet 
dziwnie chłodno. Po pierwszym akcie odezwały się z galeryi oklas
ki i wywoływania autora, z balkonu i parteru niewiele głosów się 
przyłączyło i to trwało jednak tylko chwilę, po akcie II zaś za
padło głębokie milczenie. Oklaskiwano tylko p. Mielewskiego". 
Prapremiera krakowska była szeroko komentowana przez prasę, 
jednak sfera ideowa dramatu, owa gigantyczna dyskusja nad „Pols
ką Współczesną" oddaliła na plan dalszy nowatorstwo artystyczne 
dramatu i jego kształtu inscenizacyjnego. 



ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI wspominał po latach: 
Zdaje mi się, że Wyzwolenie najgłębiej i najwyraźniej złączyło się 
zarówno z teatrem krakowskim jak i z dyrekcją Pawlikowskiego. 
Solski trafnie we Wspomnieniach zauważa, że emocjonalnej pro
toplazmy Wyzwolenia szukać należy w inauguracyjnym, w dniu 
21 października 1893 r. odbytym wieczorze, jakim w postaci pu
blicznej próby generalnej Pawlikowski rozpoczął swoją dyrekcję 
teatru krakowskiego. Autorzy Wspomnień szczegółowo opisują tę 
próbę, a w niej, po zakończeniu pierwszej części widowiska, nie
oczekiwaną parabazę: „gdy znów podniesiono kurtynę ukazała się 
pusta scena, bez dekoracji, bez aktorów. Nagie mury, teatr bez 
złudy! Po chwili weszli maszyniści i zaczęli ustawiać dekoracje. 
Gdy wszystko było gotowe weszli aktorzy grający w Konfedera
tµch ... a z głębi kulis wyszedł prawie niepostrzeżenie Pawlikowski. 
Skontrolował każdy szczegół urządzenia, niejedno kazał zmienić, 
co natychmiast wykonano ... rozpoczął próbę świateł... Podzielił się 
kilkoma jeszcze uwagami z Kotarbińskim, ze mną i ze Spitziarem, 
potem kazał wygasić wszystkie światła i spuścić kurtynę. Widow
nia milczała. Dopiero po kilku sekundach zatrzęsła się od oklas
ków." 
Wystarczy początek pierwszego aktu Wyzwolenia zestawić z tym 
nastrojem pustej przestrzeni scenicznej, z pokazem pracy ma
szynistów, a może i z momentem Konfederatów barskich, dziełem 
tego samego twórcy, któremu i Ko nr ad żywot swój zawdzię
cza, a ten nowy związek Wyspiańskiego z teatrem krakowskim 
zarysowuje się nieodparcie. 
Wyspiański był co prawda wtedy w Paryżu, lecz ów spektakl, 
tak głośny w środowiskach artystycznych Krakowa, nie mógł ujść 
jego uwadze. Po kilku latach powstała więc rzecz o Polsce i tea
trze w jej naturalnym wnętrzu, z którego wzięła swój początek. 

ANIELA ŁEMPICKA: 
Być może w dziejach nowoczesnego teatru Wyspiańskiemu wy
padnie przyznać pierwszeństwo zastosowania pomysłu całkowitego 
obnażania sceny. W stosunku do pochodzących z tych samych lat 
inscenizacji Craiga (1903 - Ibsen na tle kotar), które stały się 
światową rewelacją, pomysł Wyspiańskiego jest o wiele śmielszy, 
gdy ukazuje się oczom publiczności: „Jamę widownianą (widownią 
nazywano w tym czasie scenę), jaka jest szeroka i głęboka, nie 
ubraną dekoracją, nie pozasłanianą płótnami, z widokiem na 
wierzchołki drzew na plantach [ .. . ], przez okna tylnej ściany wi
downi [ ... ]". 
Wśród tylu innych niezwykłych pomysłów inscenizacyjnych Wys
piańskiego ten pomysł nie ściągnął na siebie szczególnej uwagi 
krytyki współczesnej i późniejszej. Dopiero dziś z perspektywy 
dziejów ruchu reformy teatralnej dwudziestego wieku, budzi on 
entuz.ie.zm ludzi teatru. 
Dzisiejszemu widzowi obnażenie maszynerii teatralnej, zdjęcie ko· 
tar i horyzontu, czy wreszcie użycie żelaznej kurtyny wydaje się 
pomysłem zwyczajnym, nadużywanym nieraz w przedstawieniach 
mających stwarzać wrażenie awangardowości i nowoczesności. Do
piero perspektywa 84 lat, które upłynęły od premiery » Wyzwole
nia« i absolutne nowatorstwo pomysłu Wyspiańskiego, stwarzają 
właściwy dystans do naszych teatralnych doświadczeń. 
Ostateczna liczba premier »Wyzwolenia«, wystawionych w ciągu 
tych minionych kilkudziesięciu lat do końca nie jest chyba znana. 
Dramat przyciągał, frapował, stawał się tematem olbrzymiej ilości 
rozpraw naukowych. Teatry sięgały po niego najczęściej z okazji 
rocznicowych i jubileuszowych. Ale ... „O Wyspiańskim, podobnie 
jak większość moich rodaków, wiem niezmiernie mało". - pisał 
w jednej ze swoich znakomitych recenzji z przedstawień » Wyzwo
leia« z lat 1957158 Edward Csató i dalej, snując swoje refleksje 
na temat Wyspiańskiego i miejsca jego dzieła w świadomości Po
laków, stwierdzał z żalem: „ ... nasza wiedza o Wyspiańskim jest 
bardzo nikła. Mało dziś napotykamy publikacji tak rzetelnych i od
powiedzialnych naukowo, jak np. drukowana we wspomnianym 
numerze »Pamiętnika Teatralnego« praca prof. Leona Płaszewskie
go o zagranicznych doświadczeniach teatralnych Wyspiańskiego. 
Trzeba też zaznaczyć, że wśród przedwojennych licznych utworów 
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krytycznych o tym poecie stosunkowo niewiele da się wyliczyć 
rzeczy istotnie wartościowych, a za to dużo - przemijającej pu
blicystyki. Trudna i niejasna twórczość Wyspiańskiego miała wi
docznie w sobie tę „siłę fatalną", że przyciągała także liczne męt
ne umysły, które ciągnęły jej tropami." 
Każda z kolejnych inscenizacji, a sięgali po ten utwór tacy twórcy 
jak Wilam Horzyca i Władysław Daszewski, Bronisław Dąbrowski 
i Andrzej Stopka, Józef Wyszomirski i Wiesław Lange, Adam Ha
nuszkiewicz i Krzysztof Pankiewicz, Konrad Swinarski i Kazi
zimierz Wiśniak, i wielu innych artystów, dotykała coraz to in
nych sfer tego wielkiego dyskursu narodowego. 
Zadna z nich nie ogarniała w pełni wielości wątków i spraw, któ
rymi nabrzmiewa dramat i które stają się problemami wiodącynii, 
a są nimi: teatr i „Polska Współczesna". Niebagatelną rolę w do
konywaniu wyborów odgrywał również czas. 

ANIELA ŁEMPICKA: 
Wyzwolenie ... to dzieło zawrotnej poetyki. Czego tam nie ma! Szop
ka i misterium, teatr w teatrze, znakomity chwyt inscenizacji 
bitwy myślowej bohatera jako rozprawy z Maskami, wyprzedzają
cy dwudziestolecie pomysł wprowadzenia do dramatu poetyckiego 
partii surowej publicystyki. Ten ostatni pomysł jest nowym prze
jawem dwu tendencji pisarstwa Wyspiańskiego [ ... ]: po pierwsze 
brutalizacji poezji, po drugie kontrastowania wyszukanego artyz
mu sztuki z surowością „żywcem" przeniesionej do niej rzeczy
wistości (Klątwa, Sędziowie, Wesele). Kolejne awangardy naszego 
wieku znalazłyby w Wyzwoleniu precedensy własnej poetyki. 
Sztuka pęka od naporów pomysłów dramaturgicznych i insceniza
torskich, tekst rozsadzają aluzje literackie, polityczne, personalne. 
Utwór, dramaturgicznie ciekawszy od Wesela, jest wydarzeniem, 
nie arcydziełem. Zadziwia śmiałością odkryć artystycznych i budzi 
wiele sprzeciwów co do ich realizacji. Nieudolny wiersz, w par
tiach publicystycznych - zła publicystyka, przy znakomitych roz
wiązaniach inscenizacyjnych, rażący (jak w scenach z Hestią) pry
mitywizmem symboliki, dłużyzny, celebra, bezwstyd patosu. [ ... ] 
Wyspiański swoim obyczajem nie dał żadnej wypowiedzi na temat 
artystycznych założeń Wyzwolenia. Krytycy zaś ze swej strony 
nie odczytali nowych reguł gry", ani w postępowaniu autora z baś
nią Wesela, ani kompozycji następnego dzieła poety. Komentowa
li Wyzwolenie z erudycją, której sprawności wiele zawdzięczamy, 
interpretowali je z fachową przenikliwością. Konwencja drama
tyczna, jakiej nie było dotąd w literaturze, wymykała się rozpoz
znaniu, logika kompozycji utworu pozostała nadal zagadkowa. 



CASUS 
WYSPIAŃSKIEGO 

A oto przypadek paradoksalnej 
sytuacji Wyspiańskiego: był za
razem poetą, dramatopisarzem, 
malarzem, grafikiem, insceni
zatorem, dekoratorem teatral
nym, twórcą witraży; Craig wi
dział w nim prekursora i jedne
go z wymarzonych przezeń „ar
tystów teatru". A przecież poza 
granicami własnego kraju dzie
ło jego znane jest tylko specja
listom. Ta izolacja artysty i nie
mal powszechna nieznajomość 
jego działalności wynikają za
pewne z kilku powodów: ojczy
zna Wyspiańskiego znajdowała 
się w niewoli, on sam umarł 
młodo, współcześni nie poznali 
się we właściwym czasie na je
go talencie teatralnym, tylko 
jedno swoje dzieło mógł zreali
zować w pełni we własnych de
koracjach: „Bolesława Smiale
go" w 1903 r. 
Podobnie jak Craig, Stanisław 
Wyspiański należy zarówno do 
przeszłości, jak i do przyszłości. 
Jego dramaty łączą go z sym
bolizmem, a jednocześnie zapo
wiadają ekspresjonizm i sur
realizm. Wyspiański nie odżeg
nuje się od Gesamtkunstwerk; 
przeciwnie, teatr jest w jego 
oczach idealnym tyglem, w któ
rym może powstać synteza 
sztuk: poezji, muzyki, gry ak
torskiej, malarstwa. W pewnej 
mierze uczestniczy on w prądzie 
malarskim reformy teatralnej, 
tym bardziej, że malarstwo in
spiruje jego dramaturgię, a ko
lor jest jednym z faworyzowa
nych przezeń środków ekspre
sji. Lecz monumentalizm i świa
tło, któremu przypisuje wielką 
rolę, czynią go bliskim Appii 
i Craigowi. Słowem, nie można 
go zaklasyfikować. Wyspiański 
jest twórcą nowoczesnej sceno
grafii polskiej i chociaż należy 
do ruchu europejskiego wielkiej 
reformy, nie umniejsza to cha
rakteru narodowego jego dzie
ła, w którym można stwierdzić 
głębokie poczucie związku z 
własną ziemią i istotny wpływ 
folkloru. [„.] Jeżeli dzieło Wys
piańskiego jest mniej znane niż 
twórczośc Craiga i Appii, to za
pewne dlatego, że jego bunt jest 
mniej skrajny, że jest on w 
pewnym stopniu uzależniony 
od poglądów swej epoki i że po
siada wrodzoną skłonność do fi
guracji realistycznej, nawet gdy 
ją upraszcza. [„.] 

DENIS BABLET, 

Dziś 
już bynajmniej 

nie idzie 
o to aby wytrwać 

w spuściźnie, 

którą nam 
przekazały 
pokolenia, 
idzie o to, 

aby ją w sobie . . , 
przezwyc1ęzyc. 

Marna jest ta 
kultura polska, 

która tylko wiąże 
i przykuwa, 

godna uznania 
twórcza i żyw a, 

ta, która wiąże 
i wyzwala 

jednocześnie, 

WITOLD GOMBROWICZ 

Wyczucie przewrotnej urody teatru w teatrze i poezję kulis 
dzieli Wyspiański z innymi nowatorami początku wieku. Ale 
ten jego swoisty „pirandellizm" był jednocześnie bardzo 
szekspirowski, polski i krakowski. Był piekielnie na serio. 
Garderoba teatralna znajdowała się nie tylko za kulisami; 
Kraków był garderobą teatralną całej Polski. I dlatego mo
dernistyczny anty-teatr Wyspiańskiego stawał się nowym 
narodowym dramatem. Jeśli wszystko było teatrem, anty
-teatr stawał się z konieczności rozprawą o duszę narodu. 
Anty-teatr to w tym wypadku szopka narodowa, szopka bar
dzo specjalna, szopka, która musi mierzyć się z Dziadami, 
która chce przerosnąć Dziady, która niepostrzeżenie sama 
staje się nowymi Dziadami. W tym jest wielkość i nieszczęś
cie Wyspiańskiego. Polityczna szopka odegrała za kulisami 
teatru w postaci narodowego dramatu, polityczna szopka, 
która przemienia się w narodowe misterium. W całym tea
trze światowym nic podobnego nie istnieje. J est w tym po 
równi coś z obłędu i coś z genialności. Ale cokolwiek by się 
powiedziało, jest to przede wszystkim teatr. 

JAN KOTI 



Dramaturgia Stanisława 
Wyspiańskiego [ ... ] stano
wi [„.] przedziwny stop 
tradycji romantycznej z 
właściwym jej poszukiwa
niem sensu narodowej his
torii oraz oceną współczes
ności jako ogniwa owej 
historii, stop zagadnień 
specyficznie polskich z wy
maganiami i konwencją 
teatralną narodzoną z do
świadczeń całkowicie ak
tualnych, aktualnych w ca
~ym ówczesnym teatrze 
europejskim. W tej dru
giej mierze był Wyspiańs
ki nowatorem, a nawet 
prekursorem, w pierwszej 
- po prostu kontynuował. 
Związki Wyspiańskiego ze 
współczesnym mu teatrem 
europejskim nie dają się 
sprowadzić tylko do jed
nej formuły. Jego pierwsze 
dramaty [„.] wykazują sil
ną zależność od nastrojo
wo-symbolicznych kon
wencji dramatu. Także w 
słownej i wersyfikacyjnej 
formie swoich dzieł Wys
piański pozostał prawie 
zawsze lirycznym nastro
jowcem. Wzorem dla nie
go będzie np. operowy, li
ryczny refren lub długa 
tyrada, licząca się głów
nie ze składnią wzrusze
niową, a nie logiczną. 
[„.] Natomiast całość· dra
matów Wyspiańskiego, ca
łość, a więc skojarzenie 
tekstu ze scenografią, sta
nowi oryginalne połącze
nie tendencji nastrojowo
-symbolicznych z przybie
rającymi na sile [„.] skłon
nościami ekspresjonistycz
nymi. W tym też kierunku 
szedł rozwój Wyspiańskie
go. Oprawa sceniczna je
go dzieł, niezwykłe bogac
two efektów widowisko-

' wo-kostiumowych, sprzę-
żona mieszanina różnora
kich środków scenicznych 
i odmiennych stylów, ich 
działanie samodzielne i 
często niezależne od teks
tu, wszystko to daje s ię 
wyjaśnić tylko przez od
niesienie do ducha eks
presjonizmu. Był to eks
presjonizm swoisty, oparty 
bowiem głównie na mate
riale historycznym, co w 
tej poetyce bywa objawem 
raczej rzadkim. Ten bo
wiem materiał ekspresji 

narzucony został przez 
ideologię Wyspiańskiego. 
Właściwe romantyzmowi 
pytania historiozoficzne i 
ideowe powróciły w jego 
twórczości. Stało się to 
dlatego, ponieważ aktywi
zacja dążeń narodowowy
zwoleńczych, równoczesna 
z rozbudzeniem politycz
nym polskiego proletaria
tu i chłopstwa, i przez to 
rozbudzenie spowodowana, 
najsilniej dotarła właśnie 
do Wyspiańskiego. Dotarła 
wszakże w dostępnym te
mu twórcy kostiumie ideo
wym - w jego nawrocie 
do romantyzmu, w jego 
historyzmie. Takie skład
niki dorobku Wyspiańskie
go, jak rola walk narodo
wowyzwoleńczych w jego 
dziele, jak romantyczne 
pojęcie poezji jako odpo
wiedzialnej przewodniczki 
owych walk, jak interpre
tacja historii w poszuki
waniu prawd politycznych 
współczesności, jak wresz
cie element najbardziej 
decydujący: próba prze
niesienia t:tk ujętej proble
matyki romantycznej na 
czasy współczesne twórcy 
- wszystkie te roman
tyczn e składniki były neo
romantyczne zarazem. 

KAZIMIERZ WYKA 

I 
i 

Czyn poj1nowano 
w sposób już to romantyczny, 

już to ascetyczny; 
tu i ówdzie pojawił się 

strzęp racjonalizmu, 
tego racjonaliz1nu, 
który zakwitł tak 

wspaniale 
podczas :rewolucji 

francuskiej, 
lecz to była 
ingrediencja 

niepolska. 
KAROL IRZYKOWSKI 



I N T E R P R E T A C J E: 

Obserwując publiczno~ć większości powojennych przedstawień Wyspiańskie
go odnosiłem na ogół wrażenie [ ... ] świątecznego zaskoczenia. Na pewno nie 
nowe ljUŻ azisjaj znacznie mnieJ nowe1 formy dramatyczne i teatra lne były 
tym, co najsilniej przemawiało ze sceny do widzów: zasłuchanych, zakło
votanych nieraz niejasnością poszczególnych myśli i fragmentów, ale jedno
cześnie instynktowme zdraazających, że te mysli poruszają w nich jakieś 
bardzo istotne pokłady uczuc10we. I sądzę, że od analizy tyeh związków 
z dzisiejszą widownią należałoby rozpocz :i,ć rozważania o odradzającym się 
znaczeniu Wyspiańskiego. 
W ten sposób - powiedziałby ktoś ironicznie - zbliżamy się do takiego 
pojęcia o nim, jakie zarysowano ongiś nazywając go „wieszczem"? To sło
wo może zdenerwować naszych drogich prymitywnych racjonalistów. Ale 
chodzi o tresć, nie o słowo. Mówimy o poezji politycznej, zaangażowanej 
w walkę filozoficzną i moralną, mówimy o odbicrn w sztuce przeżyć naro
du, o szkole - truanej, skomplikow<lnej i nieraz bolesnej - narodowego 
czucia. A ponieważ w obecnej chwih sprawy te stały się znów dla naszego 
pokolenia szczególnie ważne i nabrzmiałe, łatwo pojąć, że taka literatura (bo 
p~wtórzmy, iż to właśnie, a me stylistyka stanowi istotę literatury, w tym 
lezy jej wielkość i siła i tym udziela ona głębszej atrakcyjności teatrowi) 
nagle zaczyna brzmieć wspaniale. A właściwie współbrzmieć. Współbrzmie
nie jest tu sednem sprawy. [ ... ] W oglądanych przeze mnie przedstawieniach 
decydującymi dla ich kształtu okazały się dwa problemy. Pierwszy z nich 
to ustosunkowanie się „ram" „Wyzwolenia" - to znaczy początku pierw
szego aktu i zakończenia trzeciego - do wielkiej części środkowej stano
wiącej teatr w teatrze. Drugi problem to przeprowadzenie roli Konrada. 
Bez wątpienia zagadnienia te należą do najważniejszych, jakie się przy tym 
utworze mogą nasunąć i w każdej inscenizacji muszą zająć miejsce cen
tralne. 

HORZYCY: 
... najwi~ksze wrażenie wywarła na 
mnie końcowa część aktu pierwsze
go, kiedy to narodowa komedia dell' 
arte narasta oczekiwaniem na w ej
ście Konrada, po czym zamiast nie
go zjawia się Geniusz. Inscenizato
rom udało się osiągnąć w tej sce
nie przejmujący nastrój smutku, sła
bości, upadku ducha. [ ... ] 
Jak w żadnej z obecnych premier 
„Wyzwolenia", zagrał tu ów „żywy 
obraz" ·Narodu, przystrojonego w 
szaty rozmaite i upozowanego malo
wniczo w kated:rze wawelskie j, 
świątyni snów o minionej wielkości. 

DĄBROWSKIEGO: 

W spektaklu krakowskim [insc. Bro
nisław Dąbrowski, scen. Andrzej 
Stopka] owym „ramom" rzeczywiście 
została powierzona rola pomocnicza, 
a na pierwsze miejsce wysuwa s ię 

wszystko, co stanowi treść sztuki od 
chwili rozpoczęcia „patriotycznego 
widowiska" do jego zakończenia. [ ... ] 
Konrad w interpretacji Zaczyka nie 
jest uformowany ani na wzór ro
mantycznego poety, ani też trady-

EDWARD CSATó 
Fragmenty dwu obszernych esejów 

poświęconych premierom „Wyzwolenia " 
w teatrach: im . J. Słowacki ego w Krakowie , 

Teatrze Sląskim w Kotowicach (1957 r.) 
I Teatm ; Narodowym w Warszawie (1958 r.) 

Horzyca i Daszewski w wizualnej 
kompozycji tej sceny kierowali się 
wskazówkami Wyspiańskiego: mamy 
przed sobą nie aluzję do katedry 
wawelskiej, ale ją samą, wyrażną, 
i łatwą do poznania, choć oczywiście 
skomponowaną w sposób teatralny. 
Daszewski stworzył scenografię 
świetną, prostą w wyrazie, suges
tyw nie narzucającą wrażenie kate
dralnych wspaniałości i mroków; 
perspektywa jest · przy tym ujęta w 
sposób spłaszczony jakby, grafi czny, 
co zaczynamy w pełni rozumieć i 
oceniać dopiero, kiedy katedra za 
ludnia s ię postaciami. [ ... ] 
Jak się teraz dzieje, że Konrad dosta-

cyjnego romantycznego bohatera. 
J est bardzo współczesny nam nie 
tylko dlatego, że nosi czarny sweter 
pod peleryną. Robi wrażenie jakby 
już z góry, od początku niósł w so
bie świadomo~ ć rozczarowań boleś
niejszych niż te, które przeżyje tu, 
na scenie, rozczarowań niesionych 
przez póżniejsze lata naszej historii; 
jakby już znał różne „dalsze ciągi" 
postaw, zamanifestowanych w prze
mowach ludzi z żywego obrazu. Dla
tego właśnie nie jest to już dla nie
go sprawa tak dramatyczna, dlatego 

je się w ręce Erynii'? Inscenizacja 
idzie tu ściśle za tekstem; utrata 
magicznej pochodni czyni bohatera 
bezbronnym wobec rzeczywistości. 
Idąc za myślą inscenizacji (o ile ją 
dobrze zrozumiałem) można by 
przyjąć następujące uzasadnienie: to 
właśnie ową „realność" postaci ko
medii dell'arte sprawiła, że w Kon
radzie jak gdyby zatraciła się świa
domość granicy pomiędy sztuką a 
życiem [ ... ] 
Mógłby ktoś powiedzieć, że jest to 
interpretacja mistyczna. Bezsprzecz
nie, tak jak mistycznym w pewnym 
sensie jest całe dzieło Wyspiańskie
go, a między innymi i „Wyzwoleni~"· 

ludzie ci przedstawiają mu się jak 
cienie, maszkary, kukły. [ ... ] 
Konrad indywidualistyczny i dzisiej
szy zaczyna się nam kojarzyć z bo
haterami współczesnego egzystencja
lizmu, z Sartre'owskim Orestesem 
na przykład. [ ... ] Pozostaje indywi
dualista, który poświęca się za swój 
naród [ ... ], ale którego poświęcenie 
będzie całkowicie nie zrozumiane 
przez otoczenie. I może właśnie dla
tego, że sam Konrad nie potrafił 
znaleźć drogi do tych ludzi, że nimi 
wzgardził, że dostrzegał w nich tył-

Ale z pewnosc1ą jest to mistycyzm 
bardzo szczególnego rodzaju. [ ... ] 
Spektakl warszawski na pewno jest 
jednostronny, wyolbrzymia pewne 
cechy utworu, pomniejsza inne. W 
„Wyzwoleniu" choćby już samo bo
gactwo wątków politycznych (z któ
rych Horzyca niemalże zrezygnował) 
ukazuje owe elementy „bitwy o du
sze" w innych proporcjach. Ale wy
daje mi się rzeczą ważną i cenną, że 
wśród przedstawień „Wyzwolenia" w 
roku Wyspiańskiego znalazła się in
scenizacja zwracająca uwagę na tę 
właśnie stronę utworu, tak ściśle 
związaną z tradycjami polskiego ro
mantyzmu. • 
ko kukłowate maszkary - może dla
tego jego zwycięstwo nie je~t 
zwycięstwem, może dlatego nie po
trafi przekroczyć zaklętego kręgu -
nie poezji, ale osamotnienia; może 
dlatego staje się pastwą Erynii. [ ... ] 
Przedstawienie krakowskie ukazy
wało dramat Konrada-społecznika, 
myśliciela politycznego, działacza, 
wyrażony w kształcie metaforycz
nym; treścią przedstawienia kato
wickiego jest dramat Konrada
-artysty. 

li 



I N T E RP R E T AC J E: 

WYSZOMIRSKIEGO: 

Nie wydaje mi się przypadkiem, że 
katowicka inscenizacja Józefa Wy
szomirskiego takie właśnie skojarze
nia nasuwa odbiorcy, podczas gdy 
w poprzednio omawianym przedsta
wieniu krakowskim wejście Konra
da podobnych pytań nie budziło. [ ... ] 
tu twórcy widowiska bynajmniej 
nie mają zamiaru wciągać nas w je
go nastrój, lecz przeciwnie, bardzo 
wyrażnie podkreślają fakturę i sta
rają się nas nią zainteresować: oto 
Konrad; popatrzcie, z czego jest zro
biony, zwróćcie uwagę, jak się jego 
postać mieni znaczeniami i jak róż
ne elementy w sobie zawiera. Poeti; 
pokażemy wam poprzez tego boha
tera, rzeczywistość - poprzez złu

dzenia, jakie ona sama o sobie wy
twarza i jakie nazywa sztuką. To, 
co tu zobaczycie, będzie sztuką -
niczym więcej i niczym mniej. [ ... ] 
Przedstawienie krakowskie ukazy
wało dramat Konrada-społecznika, 

myśliciela politycznego, działacza, 

wyrażony w kształcie metaforycz
nym; treścią przedstawienia kato
wickiego jest dramat Konrada-ar
tysty. [ ... ] Konrad jest w tej insce
nizacji ideologiem o tyle, że jest · ar
tystą w najwyższym stopniu zaan
gażowanym w sprawę narodową: 

ale artystą jest przede wszystkim i 
pragnie, aby jego czynem narodo
wym był czyn artystyczny. Kiedy 
widzi, że aktorzy grający narodową 
komedię dell'arte nie rozumieją sen
su swych wystąpień i że grozi tu 
celebracja tego, co jemu wydaje się 

w tym narodzie najgorsze, najbar
dziej fałszywe i zgubne - wówczas 
sam biegnie na scenę, aby ich po
wstrzymać. [ ... ] Jest· z powrotem bez 
swego romantycznego płaszcza, czyli 
że znowu występuje przed nami 
przede wszystkim jako poeta. 

Po epizodzie z Geniuszem [ ... ] Kon
rad tylko przez chwilę czuje się 

zwycięzcą. Już pierwsze rozmowy 
uświadamiają mu, że niczego w 
„starym teatrze" nie zmienił, skoro 
rzeczywistość pozostanie nadal taka 
sama. Jego „czyn artystyczny" się 

nie udał, ponieważ całe otoczenie 
przyjęło go właśnie jako czyn arty
styczny i nic więcej. • 

W umysłach 
polskiego ogółu 

słowo „bohater" 
jest 
identyczne 
ze słowem 
„asceta, 
męczennik". 

Towarzyszą mu 
takie skojarzenia 
jak: rezygnacja, 
stygmaty, 
kajdany, płacz, 
krew ... 
Czy takich właśnie 
bohaterów potrzeba~ 
Czy ludzie tak 
nieskomplikowani, 
prostoduszni 
mogą podołać 
budowie nowej, 
skomplikowanej 
kultury~ 

Czy ten 
„nowy 
typ 
ludzi" 
n ie 
jest 
przy
padkowo 
jakimś 

cofnięciem się, 

czy nie 
zostało tu 
cos 
zahacone~ 
Czy nie 
uprawiamy 
może 

bałwochwalczej 
CZCI 

bohaterskich 
gburów~ 

KAROL IRZYKOWSKI 



I N T E RP RE T A C J E: 

SWINARSKIEGO: 
Konrad walczy nie tylko o idea
ły, walczy także o swoją świa
domość i dlatego jego „wyzwo
lenie" ma wiele znaczeń. Sta
rałem się w praktyce sprowa
dzić do wspólnego mianownika 
wyzwolenie od własnej klątwy 
i wyzwolenie narodu od jego 
klątwy. 

... jeżeli Wyspiański w sobie 
i swoim bohaterze, Konradzie, 
widzi człowieka, który dąży do 
jakiejś prawdy, to maski są spo
łeczeństwem, które poprzestaje 
na półprawdach. One są ukształ
towane jak ludzie, którzy, że 

tak powiem, nie podlegają zmia
nie i nie wyciągają konsekwen
cji z własnych dążeń ... Ja tu wi
dzę po prostu odbicie całego 

społeczeństwa, klas, warstw, 
obozów, typów ludzkich. 

„.widzę w Eryniach społeczne 

odbicie losu Polski i prywatne 
odbicie skażonego życia. Mnie 
się wydaje, że znak równania, 
który tu Wyspiański postawił, 

pozwolił mu w ogóle na napi
sanie tej sztuki. [ ... ] 

Tak, to jest prawda, że Wys
piański chciał zastąpić Konrada 
Mickiewiczowskiego - takiego, 
jakim go wi<lział, trwającego w 
micie cierpienia - swoim wła
snym Konradem, to znaczy bo
haterem czynu. Ale ten bohater 
czynu też mu się „nie udał", 

chcę powiedzieć, że w swojej 
świadomości doszedł także do 
klęski. Cała teza o zabiciu -
powiedzmy - poezji Mickiewi
cza i przez to, własnej śmierci, 
prowadzi w ostatecznym ra
chunku do wniosku, że przeci
wieństw między poezją a życiem 
w istocie znieść nie można. Ze 
zniesienie tej sprzeczności jest 
zarazem śmiercią owego Auto
medona, który porwał lejce 
i oślepiony słońcem spadł... 

FRAGMENTY „ROZMOWY PO PROBIE", 
PROWADZONEJ Z KONRADEM !IWINARSKIM 

PRZEZ JANA BlOŃSKIEGO. 
PROGRAM STAREGO TEATRU 

W KRAKOWIE 

Świadoma, 
sięgająca 

po odpowiedzialność 
wola 

ma zawsze 
przeciwko sobie 

całą Chrystusową Polskę. 
C i e r p i e n i e. 

Cierpienie 
jest łatwiejs>ze 

od pracy: 
nie wymaga ono 

tworzenia w sobie 
nowych wartości, 

zrywania 
z pewnymi 

okręgami dusz. 
Cierpmy tak długo, 
aż świat stanie się 

tak szlachetny, 
że ludzie 

będą żyli w nim 
bez wysiłku 
mocą samego 

swego duchowego piękna. 
Wtedy 

znajdzie się miejsce 
i dla Polski 

na uduchowionym 
globie. 

STANISlAW BRZOZOWSKI 

A jeśli naród jest tak geograficznie i historycznie umieszczony, że nie 
może dojść do potęgi? Cóż wtedy? Ta polskość spontaniczna i naturalna, 
zawarta w każdym z nas, doznaje wielkiego uszczerbku, ponieważ wyzby
liśmy się pełnej szczerości i swobody ducha na rzecz mocy zbiorowej -
której nie uzyskaliśmy ponieważ jest nieosiągalna. Więc co? Spalamy się, 
ale z tego spalania tylko dyro. A zatem moje pragnienie „przewyciężenia 
Polski" było jednoznaczne z chęcią wzmocnienia naszej indywidualnej pols
kości. Chciałem po prostu aby Polak przestał być wytworem wyłącznie ży
cia zbiorowego - i „dla" życia zbiorowego. Chciałem go uzupełnić. Zalegali
zować jego drugi biegun - biegun życia indywidualnego - i rozpiąć go 
między tymi dwoma biegunami. Chciałem go mieć między Polską a jego 
własnym istnieniem - bardziej dialektycznego i antynomicznego, świado
mego swej wewnętrznej sprzeczności i umiejącego wyzyskać h dla rozwoju. 

WITOLD GOMBROWICZ 



KATOWICKIE "WYZWOLENIA" 

W dniu premiery „Wyzwolenia" na
zwisko Stanisława Wyspiańskiego 
na afiszu katowickiego teatru poja
wi się po raz trzydziesty. Ta nieza
mierzona, okrągła liczba insceniza
cji dramatów Wyspiańskiego - bądź 
w opracowaniu Wyspiańskiego -
(włączając „Spotkanie z Wyspiańs
kim", spektakl złożony z utworów 
poetyckich, z roku 1957) - w 65 roku 
artystycznej działalności śląskiej sce
ny sama w sobie stanowi temat do 
szerszego opracowania. Kilkakrotnie 
wystawiane były: „Warszawianka", 
i „Wesele"; w spisie premier znalazły 
się również: „Legion'', „Kroniki kró
lewskie", „Noc listopadowa", ,',Bole
sław Smiały", „Sędziowie", „Powrót 
Odysa" i „Zygmunt August". 

„Wyzwolenie" po raz pierwszy wpro
wadzone zostało do repertuaru ów
czesnego Teatru Polskiego w Kato
wicach w roku 1928 (prem. 11 XI) w 
reżyserii Wacława Nowakowskiego 
i Stanisława Skalskiego, ze sceno
grafią Juliana Gerlacha. Kolejna 
premiera, po ośmiu latach, miała 
szczególnie uroczystą oprawę. Wią
zała się z nadaniem teatrowi imie
nia Wyspiańskiego. Spektakl zrea
lizowany został przez czołowych 
twórców: Leopolda Poboga-Kiela
nowskiego, autora opracowania sce
nicznego i reżysera (również świet
nego aktora, który od początku se
zonu 1935/36 na trzy kolejne sezony 
związał się z teatrem katowickim), 
w bardzo oryginalnej oprawie pla
stycznej Józefa Jarnutowskiego i z 
muzyką Antoniego Żulińskiego; pre
miera odbyła się 17 września 1936 
roku. 

Z nieteatralnych wypowiedzi insce
nizatora wiadomo, że chciał przeka
zać w przedstawieniu Wyspiańskie
go, podobnie jak w „Dziadach", 
współczesny sens naczelnej idei 
„Wyzwolenia", taki mianowicie, że 
„w rozwoju i wyzwalaniu się duszy 
jednostki leży dobro i potęga naro
du, państwa - pisze w monografii 
Teatru Polskiego Elżbieta Nawrat. 
Zachowało się kilka recenzji z tego 
spektaklu, pisanych m.in. przez 
Adama Grzymałę-Siedleckiego i 
Zdzisława Hierowskiego, w których 
artyzm tego spektaklu oceniony zo
stał bardzo wysoko. 
Po wojnie po raz pierwszy sięgnię
to po „Wyzwolenie" w roku 1957. 
Dramat ten w reżyserii ówczesnego 
dyrektora teatru i znakomitego in
scenizatora Józefa Wyszomirskiego, 
ze scenografią Wiesława Langego, 
stał się wydarzeniem i to nie tylko 
w wymiarze lokalnym. 

Przedstawienie krakowskie ukazy
wało dramat Konrada-społecznika, 
myśliciela politycznego, działacza, 
wyrażony w kształcie metaforycz
nym; treścią przedstawienia kato
wickiego jest dramat Konrada-artys
ty - konkludował Csató, dostrzega
jąc walory i odmienności trzech gło
śnych premier z lat 1957 /58. 

Wilhelm Szewczyk w swojej recen
zji zwracał uwagę, iż: Przedsta
wienie [ ... ] pełne było doskonałego 
aktorstwa. Trzeba by przepisać cały 
afisz, żeby oddać sprawiedliwość 
każdemu z odtwórców. [ ... ] Zatytu
łowałem tę recenzję „W Polsce jak 

kto chce" Te słowa z „Wyzwolenia" 
dobrze charakteryzują jego warstwę 
społeczną. Twórcy katowickiego 
przedstawienia, rozjaśniając symbo
le Wyspiańskiego, ucz11nili ze słów 
tych nie pochwalę, lecz sąd. Sąd jesi 
nie tylko w wyroku - w danym 
wypadku jest on w jasnej, wyraźnej 
prezentacji poszczególnych odłamów 
społeczeństwa ówczesnej „Polski 
Współczesnej", które w różny sposób 
śniło o wolności. 

Sukces spektaklu w dużej mierze 
był zasługą idealnego niemal zestro
jenia intencji artystycznych obydwu 
współtwórców spektaklu: Wyszomir
skiego i Langego. Komentując „Wy
zwolenie" powie po latach Lange, iż 
w osobie Wyszomirskiego po raz 
pierwszy spotkał inscenizatora: Naj
lepszym przykładem będzie nasza 
współpraca przy „Wyzwoleniu" Wys
piańskiego. Zaczęliśmy od tego, że 
na scenie toczy się jakaś gra, któreJ 
cel jest niewiadomy. Z podłogi na 
zapadniach podno sił się zielony stól 
do gry w karty. Toczyła się gra, po
t em z tego stołu powstawał grób ... 
Był to właśnie chwyt filozoficzny." 

Po dziewiętnastu latach, w innym 
czasie i do nowego już pokolenia 
widzów adresowane było „Wyzwole
nie" w inscenizacji i reżyserii Jó
zefa Pary, ze · scenografią Jerzego 
Moskala, kostiumami Danuty Kno
sały, z muzyką Edwarda Bogusław
skiego i w choreografii Henryka Du
dy (prem. 18 IX 1976 r.). 

Reżyserska interpretacja tekstu 
wzbudzała wśród krytyków wiele 
kontrowersji, podkreślanych zgodnie 
w większości recenzji. W „Polityce" 
Marta Fik pisała: Najnowsza reali
zacja „Wyzwolenia" [ ... ] jest [ ... ] 
przede wszystkim rozwinięciem -
myśli i idei zawartych w pierwszej 
scenie dramatu: rozmowie Konrada 
z robotnikami. [ ... ] Para nadaje jeJ 
pierwszorzędne znaczenie - od po
czątku po koniec spektaklu. [ ... ] W 
katowickim „Wyzwoleniu" nie ma 
nic z tragizmu. Nic z owych osta
tecznych rozrachunków, niemożności, 
ograniczeń będących udziałem i bo
haterów „Wyzwolenia" i jego autora. 
Tradycja jest tu tylko stereotypem, 
literatura jakimś nieważkim hasłem. 
nie wywołującym żadnych skojarzeń. 
Spektakl jest aromantyczny, mimo 
że starano się zachować wierność 
wielu rekwizytom, ale tyl/w w sce
nografii i kostiumie, bo nawet nie 
w tekście bezlitośnie okrojonym: 
głównie - co bez precedensu - w 
scenie z Maskami. [ ... ] „Wyzwolenie" 
oznacza tu tylko wyzwolenie kraju 
od bałamutników różnych światop::i
glądów i maści, co to skłonni s ą 
„przefilozofować Polskę, miast po 
prostg być". 

Spojrzenie wstecz i lektura recen
zji z dawnych spektakli, tak artys
tycznie różnych i w różnych okre
sach naszej historii przygotowanych, 
każe zwrócić uwagę na historyczne 
konteksty, w których utwór prze
znaczony dla teatru musi się raz po 
raz pojawiać na nowo. Inaczej staje 
się martwy i nieistotny. 
Dzisiejsza premiera będzie jeszcze 
innym nowym „Wyzwoleniem". 

EM 

TEATR SLĄSKI IMIENIA 
ST. WYSPIANSKIE60 W KATOWICACH 

• 
SEZON TEATRALNY 1986/87; '1~ 
PREMIERA W LUTYM 1987 ROKU 
NA DUŻEJ SCENIE 

„ 

DYREKTOR TEATRU 

JERZY ZEGALSKI 

• 
ZASTĘPCA DYREKTORA 

KRYSTYNA SZARANIEC 

• KIEROWNICTWO LITERACKIE 

EWA MORON 
ANDRZEJ LINERT 

STANISŁAW WYSPIANSKI 

OLENIE 
RZECZ NAPISANA W ROKU 1902;-DZIEJE SIĘ NA SCENIE TEATRU KRAKOWSKIEGO 

UKLAD RUCHU: 

OSOBY: 

Konrad • WOJCIECH SKIBIŃSKI 
Reżyser • TOMASZ RADECKI 

Muza • MARIA WILHELM 
Karmazyn • ADAM BAUMANN 

JAN BÓGDOŁ 
WIESŁAW SŁAWIK 
TADEUSZ SOBOLEWICZ 

Hołysz • ANTONI GRYZIK 
JACENTY JĘDRUSIK 
JERZY KUCZERA 
WIESŁAW KUPCZAK 

Prezes ~ MARIAN SKORUPA 
Przodownik • WOJCIECH GÓRNIAK 
Kaznodzieja • GRZEGORZ PRZYBYŁ 

Prymas • JERZY KORCZ 
Mowca • ROMAN MICHALSKI 
Ojciec ~ RYSZARD ZAORSKI 

Syn • JAR OSŁA W KARPUK 
Harfiarka • EWA LEŚNIAK 

MARIA MEYER 
Samotnik • ANDRZEJ DOPIERAŁA 
Wróżka • TERESA KAŁ UDA 
Starzec WIESŁAW GRABEK 

Córki • JOLANTA STRZELECKA 
ANNA WESOŁOWSKA-PIECHOCIŃSKA 
KRYSTYNA WIŚNIEWSKA-SŁAWIK 

Hestia • * * * 
Geniusz • ANDRZEJ KOWALCZYK 

UKŁAD TEKSTU, INSCENIZACJA I REŻYSERIA: 

JAN BŁESZYŃSKI 
SCENOGnAFIA: 

MUZYKA 
NA MOTYWACH POLSKICH: 

LESZEK CZARKOTA MARCIN JARNUSZKIEWICZ JÓZEF SKRZEK 

ASYSTENCI REZYSERA: MARIA WILHELM, ROMAN MICHALSKI 

ASYSTENT SCENOGRAFA: MAŁGORZATA DOMANSKA 

INSPICJENT: DANUTA PUŁECKA KONTROLA TEKSTU: MAHIA KRUPA 

NAGRANIA W WYKONANIU JÓZEFA SKRZEKA DOKONANO NA ORGANACH KATEDRY KATOWICKIEJ 



Przy opracowaniu programu 
korzystano z następujących 
źródeł: 

Leon Schiller, Teatr Ogromny 
[w:J Droga przez teatr, W-wa 
1983, s. 342-343. 

Juliusz Saloni, Wstęp lw.J Sta
nisław Wyspiański, w yz wole
nie, Warszawa 1938. 

Aleksander Swiętochowski, 
Aforyzmy, W arszawa 1979, s. 
170. 

Alicja Okoóska, Stanislaw Wys· 
piańskl, Kraków 1975. 

Denis Bablet, Rewolucje sce
niczne XX wieku, WarszaNa 
1980, s. 49-52. 

Witold Gombrowicz, Dzte!.:i, 
Dziennik, T. VII s. 173-174, T. 
VIII, s. 23-24, Kraków 1986. 

Jan Kott, Miarka za miarką, 
warszawa 1962, s. 77-78. 

Aniela Łempicka, Stanisław 
Wysplańskt. Pisarz dramat11cz
ny. Idee i formy. Kraków 1973. 

Kazimierz Wyka, Młoda Polska, 
Kraków 1977. 

Karol Irzykowski, Ciężki i lżej
szy kaliber, Warszawa 1957, 
s. 87. 

Stanisław Brzozowski, Legen
da Młodej Polski, Lwów 1910. 

Edward Csato, Interpretacje, 
warszawa 1979, s. 349-394. 

Elżbieta Nawrat, Teatr Polski 
w Katowicach , Wrocław-War
szawa-Kraków 1981. 
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PIOTR ZACZKOWSKI, redak
torzy techniczni: STEFAN 
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TEATR SLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 40-003 KATOWICE 
RYNEK 2. Telefony centrali 58-72-51, 58-72-52, dyrekcja l sekretariat: 58-89-92 

organizacja widowni: 58-89-67, kasa biletowa: 59-93-60. 
Główny księgowy HENRYK MROZEK, kierownik muzyczny HALINA KALI
NOWSKA, koordynator pracy artystycznej BOGUMIŁA KURCAB-KARKOSZKA, 

kierownik organizacji widowni WIESŁAW PYTLASIŃSKI 
Kierownik techniczny STANISŁAW HOŁOWKA. zastępca kierownika techniczneg i 
JAN SZAŃCA. Kierownicy pracowni technicznych: elektroakustycznej ANDRZEJ 
JAWORSKI, oświetlenia EUGENIUSZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskiej EWA 
KERGER .,krawieckiej męskiej STANISŁAW KLECKI, krawieckiej młodzieżowej 
ALFRED BLUKACZ, perukarskiej MARIA BEM, szewskiej JOZEF WILK, stolars
kiej WALDEMAR NOWAKOWSKI, malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK; 

rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, brygadier sceny ROMAN KLYTA. 

W REPERTUARZE TEATRU 
DUZA SCENA 

ALAN AYCKBOURN 

JAK SIĘ KOCHAJĄ W NIŻSZYCH SFERACH 
Scenografia: 
MAREK TOMASIK 

Scenografia: 
ANDRZEJ SADOWSKI 
Kostiumy: 

FRANK WEDEKIND 

DIABELSKI MŁYN 

MARIA BRYKALSKA-KARŁOWSKA 

BAJKA DLA DZIECI 

Reżyseria: 
WANDA LASKOWSKA 

Reżyseria: 
.JERZY ZEGALSKI 

Muzyka: 
PIOTR HERTEL 

JAN MAKARIUS 

TRZY BIAŁE STRZAŁY 
Scenografia: Reżyseria: 
BARBARA PTAK 
Muzyka: 

HENRYK TARCZYKOWSKI 
Choreografia: 

HALINA KALINOWSKA 

W przygotowaniu: 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

SCENA KAMERALNA 

MICHAEL FRAYN 

CZEGO NIE WIDAĆ 

HENRYK KONWIŃSKI 

Reżyseria: 
BOGDAN TOSZA 

MÓW, ŻE KOCHASZ MNIE 
Scenografia: 

Aktorzy śpiewają stare piosenki 

BARBARA ZA W ADA 
Opracowanie muzyczne: 
HALINA KALINOWSK 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

Scenografia: 
BARBARA PTAK 

Scenografia: 

DAVID WILLIAMSON 

KLUB 

Opracowanie dźwiękowe: 
ANDRZEJ JA W ORSKI 

MICHAŁ CHOROMAŃSKI 

LAMENT 

Opracowanie muzyczne: 
HALINA KALINOWSKA 

ALEKSANDER FREDRO 
MĄŻ I ŻONA 

MARIA SERAFIMOWICZ-MOLSKA 

W przygotowaniu: 

SAMUEL BECKETT 

KOŃCÓWKA 
Scenografia: 

Reżyseria: 
JAN MACIEJOWSKI 

Choreografia: 
HENRYK KONWIŃSKI 

Reżyseria: 
BOGDAN TOSZA 

Reżyseria: 
MICHAŁ ROSIŃSKI 

Reżyseria. 
BOGDAN TOSZA 

Reżyseria: 

i 

JERZY MOSKAL JERZY ZEGALSKI 

Przedsprzedaż biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz po
niedziałków) w godzinach 10.30 do 13.00 i od 16.00 do 18.30; w niedziele od 
16.30 do 18.30 i dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem, w przypadku rozpo-

częcia przedstawienia przed godziną 16.00. 

Skład programu wykonała linotypistka w. Kubacha. Strony do druku zmonto
wał zecer M. Grąglewski. Druk wykonali maszyniści typograficzni: .T. Chabrowski 

i H. Piechulik. 
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