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Wyspiański dzisiaj 
Opinie teatrologów 

Zbigniew Raszewski: 

Polska jest jedynym krajem europej
skim, który w wieku XIX tak wysoko ocenił 
godność pisarza w społeczeństwie, że musiał na
wet dla przedstawicieli tego zawodu poszukać 
nowej nazwy: wieszcz. 

(„.) Ostatnim artystą polskim, któremu 
społeczeństwo polskie a w każdym razie część 
tego społeczeństwa przyznała tytuł wieszcza, 
był Stanisław Wyspiański. Był to jednocześnie 
pierwszy pisarz, któremu tę godność przyznano 
publicznie, chciałoby się powiedzieć oficjalnie, 
niemal urzędowo. Po premierze „Wesela", w ro
ku 1901, wręczono mu srebrny wieniec z ma
gicznymi cyframi „44". 

(„.) Oczywisty paradoks. Prawdą jest, 
że Wyspiański przejął się losem swojego narodu 
i próbował go przemyśleć. Jako obywatelowi 
państwa podbitego i prześladowanego przynosi 
mu to zaszczyt. Ale prawdą jest również, że 
ani nie miał wieszczych kwalifikacji, ani potrze
by wieszczenia nie było. Społeczeństwo polskie 
z czasów Wyspiańskiego było już zorganizowane 
w kilka licznych i silnych partii politycznych. 
Rozporządzało prasą polityczną o wysokich na
kładach. Konstruowało programy działania i to 
wcale nie utopijne. Poprzez swoich przedstawi
cieli czynnie uczestńiczyło w życiu trzech parla
mentów europejskich. Na dwa różne sposoby 
przygotowywało się do walki zbrojnej, jak się 
okazało, dosyć skutecznej. Gdyby się Wyspiański 
w ogóle nie narodził, historia potoczyłaby się 
dokładnie tym samym trybem„ Jego krakowska 
dekoracja była niewątpliwie anachronizmem, 
trochę zabawnym, trochę niesmacznym, chara
kterystycznym dla odruchów tej części społe
czeństwa, które żyło niejako na marginesie naj
nowszej historii Polski. 



( ... ) Stanisław Wyspiański pozostał dy
rektorem teatru wyobraźni. Nie byłoby się osta
tecznie z czego martwić. Wielkości Appii czy 
Craiga także nie mierzymy liczbą i poziomem 
ich inscenizacji. Nie było tego wiele. Obaj zo
stawili jednak obszerne książki" teoretyczne, 
albumy projektów, a przede wszystkim wielu 
uczniów. Wcale nie ich własna działalność arty
styczna, ale wpływ, jaki wywarli na teatr wieku 
XX zapewnił im miejsce w encyklopediach. 

Wyspiański pracował podobnie. I jemu 
wypadło żyć w okresie, w którym po raz pierw
szy od wielu wieków teatr eumpejski zarysował 
się w samych fundamentach. Wyspiański także 
dostrzegł przyczyny katastrofy i starał się jej 
zaradzić. W ciągu dziesięciu lat przebiegł myślą 
wszytkie najważniejsze problemy odnowy na
szego teatru. 

( ... ) Wyspiański nie zatrzymał się na 
obmyślaniu nowego kształtu widowiska. Zapra
gnął jeszcze odnowić dawną jedność twórcy dra
matu i przedstawienia. Był to najważniejszy 
postulat w programie Craiga, tylko że sam twór
ca nie poważył się go urzeczywistnić. Wyspiań
ski poważył się. 

A tego było trochę za wiele na siły 
jednego, nawet genialnego człowieka, pracują
cego całe, jakże krótkie życie na peryferiach 
kraju podbitego; bez pieniędzy, bez mecenasów, 
nawet bez sprzymierzeńców i odrabiającego na 
dobitkę lokalne zaległości. Za takie ambicje 
trzeba płacić. Wyspiański zapłacił drogo i jako 
teoretyk, i jako artysta. Jako teoretyk, bo część 
energii, którą jego zachodni koledzy poświęcili 
na pisanie traktatów i kształcenie uczniów, zużył 
na opracowanie swych „partytur teatralnych". 
A więc nie zostawił jak oni równie zwartego 
systemu poglądów. Na otoczenie, nawet na na
stępców oddziałał znacznie słabiej. Zapłacił jako 
artysta, bo próbując przeniknąć wszystkie ta
jemnice skomplikowanego mechanizmu, któ1·ego 
zawiłość pierwszy u nas spostrzegł, nie mógł 
doprawdy opanować go w sposób doskonały. 
Sam wystawił barierę, która najskuteczniej 
dzieli go od dzisiejszej publiczności: zlekceważył 
język. Może zresztą nie zlekceważył, tylko zno-

wu nie miał czasu na udoskonalenie swoich 
świetnych nieraz pomysłów. Rezultat jest nie
stety ten sam. Potomność szanuje i odczuwa 
konw~ncje choćby najbardziej oddalone od tych, 
do ktorych sama przywykła, ale jest bezlitosna 
dla maniery. A Wyspiański - niezawodny, za
wsze samodzielny jako architekt, scenograf i re
żyser, najsłabiej bronił się przed manierą współ
czesnych właśnie w poezji. 

. . Trudn~ . zresztą uwierzyć, żeby jego 
posmiertna kariera naprawdę miała się rozbić 
o tę przeszkodę. Dalsza perspektywa może zła
godzić jaskrawość błędów. Z drugiej strony mo
żna się obawiać, że nasz teatr nie dojrzał jeszcze 
do odkrycia całego bogactwa teatralnego arty
zmu Wyspiańskiego, że tego artyzmu nie rozu
mie. Bo go nie zna. 

Twierdzenie, że teatr Wyspiańskiego 
trzeba zbadać, nie jest wcale takim truizmem 
jakby się to mogło wydawać. Spod namułu bez~ 
krytycznych zachwytów, nierozumnego lekce
ważenia, a w najlepszym wypadku czysto filolo
gicznych dociekań nie można już nawet dojrzeć 
zarys?~ tego świetnego teatru, choć miał być 
przec1ez ogromny. 

Bohdan Korzeniewski: 

Dotąd zajmowali się nim niemal wyłą
cznie historycy literatury, usposobieni naprzód 
patriotycznie a potem rewolucyjnie, słowem filo
logowie-patrioci. Dla nich Wyspiański zamykał 
się w słowie pisarz, co jak wiadomo prowadziło 
do głębokiej rozterki. Przed najbystrzejszymi 
z tyc~ badaczy stawało bowiem dramatyczne 
pytarue, czy wielki pisarz może być zarazem 
kiepskim pisarzem? Wydaje mi się jednak, że 
byłoby to określenie zbyt ciasne, bo twórczość 
Wyspiańskiego w książce się nie zmieści. 

( ... ) Wyspiański jest jednym z wielkich 
reformatorów teatru europejskiego, którzy w po
czątku stulecia zbuntowali się przeciw panują-



cemu w teatrze porządkowi, przeciw prawom 
ustalonym jeszcze przez renesans. Wyspiański, 
podobnie jak i wielu jego współczesnych nie 
tylko zrywał z dawnym porządkiem teatru euro
pejskiego, ale z powodzeniem poszukiwał kształ
tów teatru zupełnie nowego. Pod tym względem 
jest znowu jak najbardziej „nowoczesny". Na
leży w pełni do epoki; która nie stworzyła swe
go własnego jedynego teatru i korzysta ze wszy
stkich, które przekazała jej historia. Okres „re
formy" ciągle jeszcze trwa. Warto więc pamiętać 
o reformatorach, choćby po to, aby ich odróżnić 
od deklamatorów. 

Jean Fabre: 

Twórczość Wyspiańskiego imponuje 
wzniosłością i zachwyca piękną formą, ale naj
bardziej zjednuje nas żarliwoś_ć, która ją prze
nika. Wyspiański wszystko poświęcił swojej 
twórczości i dlatego pomimo całej literackości 
tego dzieła tragizm jego jest wzruszający, a teatr 
naprawdę wielki. Jeśli ma jakie wady, to chyba 
tylko tę, że ugina się pod ciężarem własnego 
bogactwa. Najostrzejsza krytyka jego stylu za
łamuje się w konfrontacji z zasadami jego este
tyki. Gładki styl i drobiazgowa psychologia wy
dają się absurdami, kiedy je przymierzyć do 
konkretnych sytuacji w dramatach Wyspiań
skiego. Wszystkie istotne błędy Wyspiańskiego 
związane są zresztą nierozerwalnie z błędami 
jego środowiska: trzeba go brać takim, jaki jest. 
Barokowa w strukturze, romantyczna z ducha, 
symbolistyczna w formie i technice - twór
czość Wyspiańskiego pozostanie przede wszy
stkim swoiście, niemal wyłącznie polska. Może 
to ograniczyć jej zasięg, nie pomniejszy znacze
nia. Czytelna dla nielicznych, ale od nas tylko 
zależy czy powiększy się krąg tych, którzy tak 
znakomicie mogliby _wzbogacić swoją wiedzę 
o Polsce, teatrze i poezji. Przyrzekamy im tę 
potrójną nagrodę, jeśli zdecydują się na wysiłek, 
który trzeba pokonać, żeby wyjść na spotkanie 

znakomitemu Polakowi. To prekursor wszy
stkiego co nowe i wielkie w naszym współczes
nym teatrze. Był poetą może niedoskonałym, 
ale siłę czerpał nawet z własnej niedoskonałości 
i jeszcze po upływie pół wieku jest źródłem ży
cia i zachwytu. 

„Pamiętnik Teatralny" nr 3-4/1957 r. 

Edward Csató: 

Rola Wyspiańskiego jako dramatur
ga i, artysty teatru od kilkudziesięciu lat jest 
ok~~sl:ina ~ slow.ach bardzo wysokich. A jednak 
dz1StaJ cz1;1Jemy Jeszcze dobitniej, ile racji miał 
Leon Schiller, zaczynając swój wspaniały esej 
o „Teatrze ogromnym" autora „Wesela" - od 
takich pełnych goryczy słów: „Jest wiele nie
szczerości i wiele wymuszonego pietyzmu w sto
su~ku sceny polskiej do twórczości Wyspiań
skiego. Fałszywy kult, fałszywa adoracja bez 
krzty zrozumienia, a w gruncie rzeczy doskonała 
obojętność." 

Oczywiście Schiller nie myślał tu o nie
licz!1ej grupie wybitnych artystów, o których 
mozna. powi~dzieć, że do teatru Wyspiańskie
go :-- Jako hteratury _i jako wizji scenicznej -
byli po pr?stu. osobiście i głęboko przywiązani. 
Mamy takich 1 w naszym pokoleniu, choć dy
stans czasu sprawił, że to przywiązanie nabrało 
charakteru mniej osobistego: bardziej jest teraz 
kult~m szt~i,. n!ż kultem osobowości artysty
c~neJ. BardzieJ Jest też krytyczne, nie odnosi 
~1ę tyle _do całości, ile do poszczególnych rysów 
J~go t~orczego dzieła. Ale nawet i z tym ogra
mcze~uem prawdzi~i wielbiciele Wyspiańskiego 
~taraJąc~ się zgłębić jego twórczość i utrzymu
Jąc! z mą. kontakt na co dzień - są wyjątkami 
w srodowisku artystów, krytyków, pisarzy. Sze
roko ugruntowane wydają się natomiast w na
~zym sp~ł~czeństwie dwa rodzaje pietyzmu: 
Jeden oficJalny, belferski i niewiele rozumie
jący, drugi też niewiele rozumiejący, ale szla-



Konrad 
1 nawet się nie spytasz, jaka słów będzie 
treść? 

Muza 

Chcę akcji, działaj, dajęć pole. 
Zagraj jak zechcesz twoją rolę 
a możesz ich, gdzie zechcesz wieść! 

Konrad 
.4 tamci? 

Muza 

Tamci będą grać 
za siebie też, - jak kogo stać. 

Reżyser 

Role rozdane! - kto zaczyna? 
Na miejsca! - wznosi się kurtyna! -



chetniejszy, nieco młodzieńczy i egzaltowany, 
wywodzący się z uczuć patriotycznych, z kultu 
dla polskiej przeszłości i dla poezji, traktowa
nej jako zjawisko niezrozumiałe lecz porywa
jące, piękne. 

(„.) Nie będę, rzecz prosta, dowodzić, 
że Wyspiański był wielkim dramatopisarzem. 
Tego chyba nikt nie kwestionuje. Chodzi jedy
nie o to, że nieporozumieniem jest powtarzana 
niekiedy teza, iż najistotniejsze wartości jego 
dramatów są nie „literackiej" lecz „teatralnej" 
natury. Nieporozumieniem wydaje mi się ona 
przede wszystkim dlatego, że usiłuje rozdzielić 
coś nierozdzielnego. Każdy dobry dramat sta
pia w sobie w sposób organiczny wartości „lite
rackie" (językowe, myślowe, stylistyczne, po
znawcze) i „teatralne" (plastyczne, ruchowe, 
mimetyczrre ). 

(„.) Wyobraźnia plastyczno-ruchowa 
Wyspiańskiego jako pisarza była zadziwiająca 
i niepojęta. Pod tym względem niewielu w dzie
jach świata pisarzy dra~atycznych można z nim 
zrównać. Dzięki temu zawarł w swoich drama
tach wizje, które dostarczają i długo będą do
starczać naszemu teatrowi wspaniałych podniet 
artystycznych. Osobiście jestem przekonany, że 
ta jego potęga ma dla nas - także dla naszego 
fachu teatralnego - nieporównanie większe 
znaczenie, niż to, co zdążył zademonstrować 
w swoich próbach inscenizatorskich. Próby te 
były na pewno twórczością . wysokiej miary, ale 
musiały być ograniczone do jego epoki i zale
dwie nieznacznie mogły ją wyprzedzać. Dziś 
mają znaczenie raczej historyczne. 

Chyba do istoty teatru, jako sztuki 
„ucieleśnienia" należy nastawienie na aktual
ność, szukanie takiego stopu treści i formy który 
może najsilniej oddziaływać właśnie w danej 
chwili. Przemijanie sztuki teatralnej jest nie 
tylko jej słabością, lecz i jej siłą. Czynnikiem 
natomiast, który pomimo wszystkich przemian 
pozwala jej trwać, pomaga jej usadowić się 
w historii i ułatwia jej tworzenie tradycji -
jest przede wszystkim literatura. 

„Dialog" 3/1962 

„Rzecz dzieje się 
w teatrze· krakowskim" 

Adam G1·zymała-Siedlechi 

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 protoplazmy Wyzwolenia szukać 
należy w inauguracyjnym, w dniu 21 paździer
nika 1893 r. odbytym wieczorze, jakim w po
staci publicznej próby generalnej Pawlikowski 
rozpoczął swoją dyrekcję teatru krakowskiego. 
Autorzy Wspomnień szczegółowo opisują tę 
próbę, a w niej, po zakończeniu pierwszej części 
widowiska,, nieoczekiwaną parabazę: 

.,gdy znów podniesiono kurtynę uka
zała 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 Konfederatach„. 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 Kotar
bińskim, ze mną i ze Spitziarem, po
tem kazał wygasić wszystkie światła 
i spuścić kurtynę. Widownia milczała. 
Dopiero po kilku sekundach zatrzęsła 
się od oklasków". 

Wystarczy początek pierwszego aktu 
Wyzwolenia zestawić z tym nastrojem pustej 
przestrzeni scenicznej , z pokazem pracy maszy-



nistów. a może i z momentem Konf ecleratów 
barskich, dziełem tego samego twórcy, któremu 
i Ko n r a d żywot swój zawdzięcza, a ten nowy 
związek Wyspiańskiego z teatrem krakowskim 
zarysuje się nieodparcie. 

Wyspia11.ski i teatr 

Praca zbiorowa wydana przez Teatr 
im. J. Słowackiego 

Kraków 1957 r . 

Konrad 

Strójcie-mi, strójcie narodową sc:em:, 
niechajże ujr:f, Jak d r1s: a wam plonie; 
niechaj zobaczę dziś óogactwo całe 
·; ogień r:llcę ten, co p111i w łonie 
i waszą ::wołam sławę! 

L-edwo powiedział co, a 3uz się stało: 

,Już df korację znoszą całą; 
już ustawiają, piętrzq, ładzą . 

Aktorzy rzeszą się gromadzą, 

kostiumy na się nadziewają 
· te, w których pote'T!t role grają, 

Teatr narodu, sztuka, polska sztuka! 
Clicemy go stroić, c·hcemy go malować, 
chcemy w teatrze tym Pob1kę budował! 





• 

M uza 

Ktokolwiek żyjesz w polskiej z iemi 
i smucisz się i czoło kryjesz 
z rękoma w krzyż ::ałamanemi 

biadasz, - przybywaj tu, - odiyjet;=.! 

W przestrzeń rzucimy wielkie slowa, 
tragiczną je ubierzem maską. 
Ktokolwiek wie~z, co znac=y polska m owa, 
przybywaj tu, - odżyje.~= Słowa ła.~llą. 

Wyzwolin doczekacie się dnia, 
przybywamy tu z zapowiedzrą, 
traglcz1111 będzie nasza gra, 
skarżeniem, chłostą i spowiedzią. 

Wyzwolin ten doczeka się dnia, 
kto własną wolą wyzwolony!/ 

Nowy teatr w Polsce: 
Stanisław Wyspiań.-.;hi 

Leon Schiller 

Mylne byłoby mniemanie, że Wyspiań
ski pisał swoje dramaty wyłącznie z myślą o ma
lej scenie krakowskiego teatru. Wiedział aż na
zbyt dobrze, że teatr prowadzony na zasadach 
dochodowości, wiele ze swej strony uczynił, 
udzielając gościny ledwie trzeciej części jego 
dramatów, ponieważ ich wystawienie zawsze wy
magało nowych wydatków i olbrzymiego nakła
du pracy. Wiedział o tym, lecz nigdy nie zniżał 
się do kompromisu z tym stanem rzeczy. Więk
szość swoich dramatów tworzył z myślą o innym 
teatrze, dobrze znanym jego wyobraźni, z my
ślą o innych aktorach, z którymi w marzeniach 
się przyjaźnił. 

Pisał te dramaty dla swojej wymarzo
nej idealnej sceny, sprawdzając wyniki na des
kach tej sceny, licząc się z wymaganiami ideal
nej widowni. Stąd różnice między „editio prin
ceps" jego niegranych nigdy sztuk, a ich na
stępnymi wydaniami; stąd zmiany, poprawki 
i udoskonalenia. 

Dotknięty straszliwą chorobą Wyspiań
ski zamknął się w swoim domu i dotąd pisał 
niemal wyłącznie dla tego idealnego teatru. 

Teatr mój widzę ogromny 
- napisał w liście poetyckim do jednego z przy
jaciół. 

Wielkie powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pelnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny ( ... ) 
Grają - tragedię mąk duszy 
w tragicznym teatru skłonie, 
żar święty w trójnogach plonie 



Maska 
Więc: musimy coś zrobić, co by od nas 
zależało. 

Konrad 
Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, 
zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie 
zależy od nikogo. 



i flet zawodzi pastuszy. 
Ja slucham, slucham i patrzę -
poznaję - znane mi twarze, 
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze! 

Teatr Miejski w Krakowie zapowiedział na so
botę 28 lutego 1903 r. premierę nowego drama
tu w trzech aktach Stanisława Wyspiańskiego 
pt. Wyzwolenie. Afisz lakonicznie wyjaśniał: 
Rzecz dzieje się na scenie teatru krakowskiego. 
I zaprawdę oczom premierowej publiczności 
dziwny przedstawił się widok. 

Gdy się podniosła kurtyna, ukazała się 
pusta scena krakowskiego teatru, tak jak wy
gląda ona przed rozpoczęciem spektaklu, po
grążona w ciemnościach, bo „jeszcze gazu i lamp 
nie świecono". Scena pusta, jest w niej tylko 
paru robotników, którzy „głowy wsparli stru
dzone" i siedzą w milczeniu „pod ścianą, gdzie 
kulisy składano", cierpliwie czekając na przy
bycie tych, którzy ich wezwą do codziennej 
pracy. Ale „choć kurtyny zaklęte, widowisko 
zaczęte", bo wszedł Konrad, bohater Mickiewi
czowskich Dziadów, których wystawienie Wy
spiański niedawno umożliwił, przyjmując w in
scenizacji swoją własną metodę, metodę szeks
pirowską. Konrad, którego Wyspiański świe
żo odczytał, przemyślał i przetworzył, obdarza
jąc nowym życiem, przepuszczając jego problem 
przez pryzmat własnego intelektu, aby wresz
cie rozwiązać niepokojącą umysły Polaków za
gadkę na swój sposób i własną sztuką na scenie 
Myśli Narodowej, z której jak Szekspir w 
Hamlecie, jak Mickiewicz w Dziadach, uczynił 
zwierciadło własnego życia; i to tak, że czyny 
bohatera, występującego w tragedii, będą czy
nami Wyspiańskiego, katastrofa, którą ściągnął, 
spadnie na Wyspiańskiego, a wyzwolenie Kon
rada będzie wyzwoleniem Wyspiańskiego. 

Bohater, wszystkim dobrze znany, _ 
wchodzi w takiej postaci, w jakiej zszedł ze 
sceny z końcem mickiewiczowskiego dramatu; 
bohater, z którego ust zaledwie wczoraj publicz
ność słyszeć mogła te słowa: 

Ja kocham caly naród! objąlem w ramiona 

wszys.tkie przeszle i przyszle jego pokolenia, 
przycisnąlem tu do lana, 
jak przyjaciel, kochanek, malżonek, jak ojciec: 
chcę go dźwignąć, uszczęśliwić, 
chcę nim caly świat zadziwić„. 

ten sam bohater może zaledwie wczoraj, może 
przed tą samą publicznością, wyzywał do walki 
B~~a, by .zdo~yć „,rząd dusz" w narodzie, i „rzą
d~ic czuciem , ktore jest w nim; Konrad Mści
ciel znowu wstępuje na scenę, by dokończyć 
swego dramatu. 

Będ~ie, !o komedia dell' arte, a jej tema
te~ przypowiesc o P.olsce współczesnej, impro
wizowana przez „naJlepszych aktorów świata" 
w tragikomiczno-historyczno-sielsko-patetyczno
pompatycznym stylu. 

(„.) Grając tę Boską komedię dell'arte 
przed publicznością, przed sumieniem narodu -
Klau~iusz~, pogrążając go w ciemną otchłań 
polskiego mferno; grają dziwny dramat Konra
da, brzmiący jak „pacierz, co płacze, i piorun 
co błyska". - ' 

. , „Sztuka grana się kończy; nie kończy 
się, mysl ~onradowa. Wszyscy inni wychodzą 
z rol,. cho.c pozostają. w. kostf umach". Robotnicy 
„rozbieraJ,ą dekoracJe i pł~tna, odsta~iają je 
w ką~y„. Tylko Konrad me wychodzi z roli: 
dla me~o ?zy_n spełniony jest czynem prawdzi
~ym me fikc]ą, czyi:em a nie gestem. Zbudzony 
J~k gdyby ~, ~łębokie~o snu_ przez zbierających 
się .do odeJscia aktorow, me poznaje miejsca 
gdzie się znajduje. ' 

. Ko~ad zostaje „sam już na wielkiej, 
pu?,~eJ sce~ie"„ „niewol~ik wielkiej myśli jed
n.eJ , w ktoreJ zawarta Jest jego niemoc i jego 
sil?. ~sz~dł w Swiątynię wielką, ciemną, ku 
ktoreJ dązy~, I:cz tera~ już nie wie, dokąd dąży. 
Na .J?~och się Jego mysl skruszyła„. nie wie, jak 
WYJSC z kręgu czarów Sztuki. Zostaje zupełnie 
sam. 

Czy jesteś, Polsko, tylko ze mną? 
- rzuca w pustce rozpaczliwe pytanie. 

Myśl teatralna Młodej Polski 
Warszawa 1966 



Muza 
W purpurę i złotogłów przyodziani: 
oto moi męże wybrani, 
a tamci w zgrzebnej koszuli, 
a tamci w wiecznej żałobie ... 

Reżyser 

Dąj spokój garderobie. 



Stanisław Wyspiański 

dramaturg, poeta, reformator teatru i malarz, 
wybitny przedstawiciel Młodej Polski, urodził 
się w dniu 15.I.1869 r. w Krakowie. Początkowo, 

~ studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk
nych pod kierunkiem Jana Matejki, który pełen 
uznania dla jego talentu, powołał go do pomocy 
w pracach nad polichromią kościoła Mariackie
go. Później, między rokiem 1890 a 1894, Wy
spiański czterokrotnie wyjeżdżał za granicę 
(m. in. do Monachium i Drezna), przebywając 
dłuższy czas w Paryżu. Lata te wpłynęły na for
mowanie się jego indywidualności artystycznej. 

Oprócz malarstwa, pochłaniało go 
w tym okresie w równej mierze pisarstwo jak 
i teatr. Bogactwo zdobytych doświadczeń rzu
towało na późniejszy okres wzmożonej, wszech
stronnej twórczości. Tworzył bowiem poematy, 
dramaty historyczne i współczesne, tragedie 
i sztuki oparte na tematyce antycznej, dokony
wał przekładów czy adaptacji (Cyd Corneille'a 
1907 r.), pisał rozważania na tematy teatralne 
(Studium o Hamlecie 1904 r.), projektował ko
stiumy i dekoracje, próbował prac w zakresie 
inscenizacji i reżyserii, a równocześnie uprawiał 
malarstwo stalugowe, pracował nad witrażami 
i polichromią, rysował pastelami pejzaże i por
trety, zajmował się grafiką i sztuką ilustrator
ską. 

Z jego dzieł dramatycznych, które za
początkowały nową erę w dziejach teatru pol
skiego przetrwały zwycięsko próbę czasu: W ar
szawianka (1898 r.), Wesele (1901 r.), Wyzwole
nie (1903 r.), i Noc listopadowa (1904 r.). 

Z dramatów historyczno-fantastycz
nych przypomnieć należy Legendę (1893-97 r.), 
Boleslawa Smialego (1903 r.), Kazimierza Wiel
kiego; ze sztuk klasycyzujących - Achilles 
(1903 r.), Protezilasa i Laodamię (1899 r .); z in
nych - Sędziów (1907 r.) i Klątwę (1899 r.). 

Wyostrzony zmysł satyryczny, wizyj
ność malarska i muzyczna, przy jednoczesnych 
tendencjach do nowoczesnej inscenizacji, obej
mującej wszystkie elementy przedstawienia -
to cechy twórczości teatralnej Wyspiańskiego. 

W styczniu 1969 roku minęła setna 
rocmica jego urodzin. 



Konrad 
Chcę, żeby w letni dzień, 
w upalny letni dzień 
przede mną zżęto żytni łan, 
dzwoniących sierpów słyszeć szmer 
i świerszczów szept i szum 
i żeby w oczach mych 
koszono kąkol w snopie zbóż. 
Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień, 
czas kośby dobrych ziół i złych 
i jak od płowych zżętych pól 
ptactwo się podnosi na żer. 

Maska 
„„.ty przecie mówisz o Polsce! Ty myślisz 
o Polsce! 

• 



Ważniejsze inscenizacje „ Wyzwolenia" 
w Polsce 

Kraków - prapremiera za dyrekcji Józefa 
Kotarbińskiego. Reżyseria: A. Walewski; dekoracje 
J. Spitziar według wskazówek autora. 

Konrad - A. Milewski, Geniusz - M. Tara
siewicz, Reżyser - A. Walewski, Muza - S. Wysocka. 

Prapremiera 28.II.1903 r. 

Warszawa - Zrzeszenie Artystów w Teatrze 
Polskim wystawiło Wyzwolenie w reżyserii A. Zelwe
rowicza, scenografii K. Frycza, z muzyką Chopina 
i Moniuszki. 

Konrad - J. Węgrzyn, Geniusz - J. Lesz
czyński, Reżyser - A. Zelwerowicz, Muza - S. Bro
niszówna. 

Premiera 12.IV.1916 r. 

Warszawa - Teatr Polski. Reżyseria i insce
nizacja: J. Osterwa, dekoracje W. Drabika. 

Konrad - J. Osterwa, Geniusz W. No-
wakowski, Reżyser - St. Jaracz, Muza - S. Bro
niszówna. 

Premiera 28.XI.1918 r. 

Warszawa - na otwarcie Teatru Narodowe
go w roku 1924 odegrano pierwszy akt Wyzwolenia 
w reżyserii T. Frenkla. 

Konrad - J. Węgrzyn, Geniusz - J. Śli
wicki, Reżyser - J. Szymański, Muza - A. Jasińska. 

Przedstawienie odbyło się 3.X.1924 r. 

Wilno - „Reduta". Inscenizacja i reżyseria: 
J. Osterwa; dekoracje: I. Gall; muzyka: E. Dziewulski. 

Konrad - J. Osterwa. 
Premiera 23.XII.1925 r. 

Lwów przedstawienie reżyserował 
T. Trzciński, dekoracje wykonał Z. Balk. 

Konrad - J. Osterwa, Geniusz - E. Zyte
cki, Reżyser - J. Strachocki, Muza - J. Żmijewska. 

Premiera 28.XI.1927 r. 

Kraków - w 25 rocznicę śmierci Wyspiań
skiego wystawiono Wyzwolenie ·w opracowaniu i re
żyserii J. Osterwy. 

Konrad - J. Osterwa, Geniusz - W. Nowa
kowski, Reżyser - T. Białkowski, Muza - Z. Ja
roszewska. 

Premiera 27.XI.1932 r. 

Warszawa Teatr Polski. Reżyseria: 
Leona Schillera; rozmowy z maskami w II akcie 
układu J. Osterwy. Dekoracje St. Śliwińskiego. Mu
zyka: Roman Palester. 

Konrad - J. Osterwa, Geniusz - E. Wier
ciński, Reżyser - K. Fabisiak, Muza - L. Pan
cewiczowa. 

Premiera 8.VI.1935 r. 

Lwów - inscenizację Wyzwolenia przygoto
wał Wilam Horzyca, reżyserował K. Tatarkiewicz; 
plastyka sceny: Wł. Daszewski. Muzyka: J. Mund. 

Konrad - T. Bialoszczyński, Geniusz 
J. Strachocki, Reżyser - K. Tatarkiewicz, Muza -
A. Krzywicka. 

Premiera 24.X.1935 r. 

Kraków - Teatr „Cricot". Inscenizacja 
Wyzwolenia w reżyserii W. Woźnika. 

Premiera 18.II. 1938 r. 

Lata 1945 - 1967 

Kraków - Teatr im. J. Słowackiego. Insce
nizacja i reżyseria: Bronisław Dąbrowski; scenogra
fia: Andrzej Stopka; współpraca reżyserska: Włady
sław Woźnik; muzyka: Artur Malawski. 

Konrad - St. Zaczyk, Geniusz - T. Burna
towicz, Reżyser - E. Solarski, Muza - M. Malicka. 

Premiera 28.XI.1957 r. 

Katowice - Teatr śląski im. St. Wyspiań
skiego. Reżyseria: Józef Wyszomirski; scenografia: 
Wiesław Lange. 

Konrad - M. Milecki, J. Zbiróg, Geniusz -
R. Hierowski, Reżyser - B. Mierzejewski, Muza -
L. Czarska. 

Premiera 21.XII.1957 r. 



Warszawa - Teatr Narodowy. Inscenizacja 
i reżyseria: Wilam Horzyca; scenografia Władysław 
Daszewski; muzyka: Zbigniew Turski. 

Konrad - T. Białoszczyński, Geniusz 
J. Strachocki, Reżyser - S. Kwaskowski, Muza 
E. Bonacka. 

Premiera 23.III.1958 r. 

Zielona Góra - Teatr Ziemi Lubuskiej. 1 

Układ tekstu i reżyseria: Marek Okopiński; scenogra
fia: Janusz Warpechowski; współpraca literacka: 
Stanisław Hebanowski. 

Konrad J. Fryźlewicz, Reżyser 
Z. Szpecht, Muza - A. Wróblówna. 

Premiera 23.II.1963 r. 

Łódź - Teatr im. St. Jaracza. Reżyseria: 
Józef Wyszomirski; scenografia: Wiesław Lange. 

Konrad - J. Zbiróg, Geniusz - J. Walczak, 
Reżyser - A. Daniewicz, J. Przybylski, Muza -
M. Marcheluk. 

Premiera 1.X.1964 r. 

Warszawa - Teatr Powszechny. Insceniza
cja i reżyseria: Adam Hanuszkiewicz; scenografia: 
Krzysztof Pankiewicz. 

Konrad - A. Hanuszkiewicz, Geniusz 
M. Dmochowski, Reżyser - S. Butrym, Muza 
J. Nowicka . . 

Premiera 6.X.1966 r. 

Poznań - Teatr Polski. Reżyseria: M. Oko
piński; scenografia: Stanisław Bąkowski. 

Konrad - A. Adamczewski, Z. Wardejn,, 
Geniusz - S. Pietraszewski, Reżyser - T. Wojtych, 
Muza - D. Balicka. 

Premiera 22.X.1966 r. 
Wydawca: 
Szczecinie 

Redakcja progra 
Adamowicz 

Kierownik tech
niczny 

Ludwik Piosicki 

Kierownicy pra
cowni: 

malarskiej 

Michał Tuszyński 

krawieckiej mę-
skiej 

Stanisław Kacz-




