
STANISŁAW WYSP IAN SKI 
PANSTWO\VY TEATR IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: IZABELLA CYWIŃSKA 

ANDRZEJ FALKIEWICZ KIEROWNIK LITERACKI: 

Ja wiem, czego ty chcesz: że Polska ma być mitem, 
mitem narodów, państwem ponad państwy, prześciga

jącym wszystkie, jakie są, Republiki i Rządy; oczywiście 
niedościgłym, wymarzonym. Ma być marzeniem - tak, 
ideałem. Tak! Według ciebie ma się nie stać nigdy. Tak, 

a nigdy ma się STAĆ, nigdy BYĆ, nigdy się urzeczywi
stnić. A ja chcę tego, co jest wszędzie. 

Stanisław Wyspiański 

(z „Wyzwolenia") 

CZY OSWIECAMY SPOŁECZEŃSTWO? 
Zygmunt Szeliga 

Zafascynowani naszą, polską rewolucją oświatową która 
jest, bezspornie, jednym z symboli socjalizmu między Bu
giem a Odrą - nie spostrzegliśmy, że nie jest to bynaj
mniej nasz wynalazek. Rewolucja oświatowa jest znamie
niem współczesności w skali światowej, takim samym -
albo donioślejszym - jak rewolucja naukowo-techniczna. 
Donioślejszym, bo w ostatecznym rachunku właśnie stan 
oświecenia społeczeństwa decyduje i o przewrocie nauko
wo-gospodarczym i o wszystkich sferach życia narodu. 

Zasypując skutecznie Jedną przepaść, jaką - w dziedzi
nie oświaty także - odziedziczyliśmy po dawnych epokach, 
znaleźliśmy się niepostrzeżenie na historycznym zakręcie. 
I nasi następcy, tak jak i my mówić będą z goryczą o hi
storycznych uwarunkowaniach, z tym, że odnosić się to 
będzie do nas, do naszej polityki i działalności. Osądzając 

nas, przyszłe pokolenie pamiętać też będzie, że mieliśmy 
(czyli: mamy dzisiaj) nieporównanie łatwiejszą sytuację 
polityczną i ekonomiczną niż nasi poprzednicy, którzy 
wielu rzeczy obiektywnie nie byli po prostu w stanie zro
bić. Nas będzie się oceniać nie w kategoriach możności, 
lecz przede wszystkim chęci i koncepcji - i tym większa 
nasza odpowiedzialność. 

Bardzo kontrowersyjna jest sprawa konkretnego kształ
tu takiego modelu powszechnej oświaty, jaki powinien 
i musi być zrealizowany. Sądzę, że model obecny i zary
sowujący się na przyszłość jest całkowicie anachroniczny, 
zasadniczo odbiega od modelu przodujących systemów· 
oświatowych, nade wszystko zaś - nie przygotowuje nas 
do czasów nadchodzących. 

Jego główną wadą jest to, że nie kształtuje społeczeń
stwa oświeconego. 

Pierwszym i może najbardziej podstawowym błędem, 
jaki popełniamy myśląc o oświacie i działając na jej niwie, 
jest brak wyobraźni. 

Zatem pierwszą rzeczą, jaką chcę zaproponować, jest 
myślenie z wyobraźnią o oświacie, jako o jednym z głów
nych elementów życia społecznego. Musi to być myślenie 
bez żadnych barier i ograniczeń. 

Powtarzam: żadnych ograniczeń, choćby wyobrażenia 

wydawały się najbardziej fantastyczne i zgoła absurdalne. 
Jak choćby takie: Polska 2.100 rok, za 130 lat. 75 milionów 
ludności, w tym 10 mln docentów ..... 

Nonsens? 130 lat temu za nonsens okrzyknięto by przy
puszczenie że Polska 1970 r. może mieć 600 tysięcy ma
gistrów (i równorzędnych lub wyższych) oraz 5 milionów 
ludzi ze średnim wykształceniem. A taki jest, z grubsza 
aktualny stan oświecenia społecznego. I choćby w kon
frontacji z tym, co się stało w ciągu 130 lat minionych, 
perspektywa 10 mln. docentów za 130 lat następnych 

przestaje być nonsensowna, a łatwo okazać się może mo
cno zaniżona. 

Czy nas na to stać? 

Przede wszystkim, jeśli patrzeć na sprawę perespekty
wicznie - a w całym toku wywodu stoję na takim grun
cie - to trzeba w ogóle odwrócić rozumowanie. Punktem 
wyjścia..nie może być pytanie: czy nas na to stać, lecz 
stwierdzenie, że musi nas być stać i problem polega na tym, 
skąd, w jaki sposób, ewentualnie nawet kosztem czego, 
mamy znaleźć niezbędne środki. Musimy się w całej na
szej działalności ekonomiczno-spolecznej na coś zdecy
dować. Musimy sformułować jakieś cele i dążenia spo
łeczne, których osiąganiu podporządkowana być musi 
bieżąca i przyszła działalność. Są sprawy, w których siły 
muszą i powinny być mierzone na zamiary, w przeciwnym 
wypadku społeczeństwo skazuje się na wegetację i po
zostawanie w tyle. A wśród tych spraw najbardziej podsta
wową jest oświecenie społeczeństwa, szczególnie w mode
lu społeczeństwa socjalistycznego. 

(Polityka 38/1970) 
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Wyzwolenie było zawsze przyjmowane jako wielki dy
skurs o sztuce, o społecznym powołaniu artysty i teatru. 
Drugim wątkiem dramatu jest rozprawa Wyspiańskiego 
ze współczesną sobie sytuacją polityczną. W naszej insce
nizacji wszystkie sprawy dotyczące teatru i sztuki zostały 
ścięte, skoncentrowaliśmy się wyłącznie na sprawach pu
blicznych, na „polityce" utworu. Wychodzimy bowiem 
z założenia, że nie ma potrzeby powtarzać na scenie za 
Wyspiańskim słów o doniosłej roli artysty i powołaniu 
sztuki w życiu narodu - sam fakt, że wystawiamy Wy
zwolenie jako dramat polityczny, jako dramat, który chce 
sprowokować dyskusję o najżywotniejszych sprawach 

Polaków, jest naszym aktem wiary w powołanie artysty 
i społeczną rolę teatru. 

• 
•ruk bezpłatny 
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W kaliskiej inscenizacji Konrad jest współczesnym Po
lakiem, jest każdym z nas. To, z czym boryka się na sce
nie, jest widmem przeszłości. A raczej - powinno być 
widmem przeszłości, ale jeszcze i dziś nas otacza, wplywa 
na nasze decyzje i powoduje naszym życiem. Chcemy po
kazać te cechy społeczeństwa, które go osłabiają, które 
są naszymi wadami narodowymi. Konrad na scenie prze
grywa. Czy na przegraną zasłużył? - to pytanie kieru
jemy do widowni. 

M.P . 

• • 
opr. graf. Cyprian Kościelniak 


