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Umarł jeden z tych, o którym by Shakespeare 
byl powiedzial Hevery inch a king - w każdym 
calukrór 
Jakiś potężny, święty Piotrowin wywleczon 
nieznanymi mocami z grobu wieków na to, 
by świadczy/ wielkiej przszlości, bluzną/ 
w twarz tym malym, marnym czasom, 
H w których jest dobrze spać i być z kamienia: 
i czym prędzej do grobu się u/ożył. 
Ile razy myślę o Wyspiańskim, zawsze mi się 
wydaje, jakby on nie byl z tego świata, jakby 
mial duszę współczesną Boleslawom, 
Jagiellonom, zabląkaną w nasze marne 
czasy, by rozerwać pieczęcie grobów i przed 
zdumione przerażone oczy skarlałych 
potomków wywlec przepotężne olbrzymy 
praojców 
Ale równocześnie staje mi przed oczyma 
Wyspiański miody, zdrowy, pelen sily 
i świeżej energii, pelen mi/ości ku temu, co 
mu się wydawalo być duchowym 
odrodzeniem tej Polski, którą tak ukochał. 
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Konrad Swinarski 

O ,,Wyzwoleniu'' 
Wyzwolenie Wyspiańskiego jest to próba wyzwolenia 
jednostki, a poprzez tę jednostkę i wyzwolenia narodu. 
Robiono już z tego dramatu akademię .ku czci wyzwo
lenia·. co potwierdza Boy. Można zrobić akademię .ku 
czci socjalizmu·. wychodząc od słów Konrada do Robo
tników: ..Siła. to wy·. Można również zrobić akademię 
.ku czci faszystów, kiedy Konrad mówi, że .siła jest w 
jednostce· i eksponuje .czystą krew. Można zrobić z 
Wyzwolenia przedstawienie romantyczne: że duch 
.wielki duch· jest najważniejszy i o wiecznym dążeniu 
człowieka do wolnoSci przez sztukę . Można ... Ale to 
wszystko jest - według mnie - bujda. Wyzwolenie jest 
takim utworem. w którym zawsze, jeSli się tylko zechce, 
można odnaletć zdanie na poparcie jakiejS tezy. To, co 
w Wyzwoleniu wydaje mi się najważniejsze, to próba 
wyzwolenia ałowieka od bezsensownoSci jego Smierci. 
Dopisek końcowy autora I.Tu dramatowi temu koniec. 
Lecz mysi. ten chybki, lotny goniec, poza ten dramat po
latuje· i tak dalejl jest optymizmem skrajnego pesymiz
mu. do którego Wyspiański musiał dojSć. wiedząc o nie
uchronnoSci swej Smierci. 
Wyspiański rozpatruje swój los w kategoriach: los mój -
los ludzki, los człowieka - los bliskich osobowoSci, to 
jest Polaków. Ale jednoaeSnie przeciwstawiał stanowi
sko jednostki stanowisku Swiata i z tej dysharmonii, z 
tego napięcia czerpał swój własny los. 
JeSli szukałbym polskiego Fausta - to w Wyzwoleniu. a 
nie w Dziadach. My, jako Polacy, rozpoznajemy oczywi
Scie w dramacie Wyspiańskiego natychmiast cytaty z 
Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego. Jednak znajo
moSć Goethego, Nietzschego nie jest mniej ważna niż 
znajomoSć wieszczów. U Mickiewicza jest zaledwie 
przeczute to, co u Wyspiańskiego jest napisane, urzeczy
wistnione. 
Korzenie twórczoSci Wyspiańskiego to nie jest Goethe. 
U niego jest coS prymitywnego, .chłopskiego·. jest wiara 

w mitologię i zabobon. Przywiązanie narodu do ziemi 
odbija się u Wyspiańskiego tak samo. jak chrzeScijańska 
pokora i niewiara w przemoc. Naród - jest. tradycja -
jest, ale czy jest to .naród wybrany·? Wyspiański ma w 
sobie poczucie potrzeby czy koniecznoSci oczyszczenia 
narodu, potrzebę urzeczywistnienia Polski idealnej, ale 
szydzi jednoczeSnie z idei i koncepcji mesjanistycznych. 
Wszystkie te sprzecznoSci są w nim. 
U Wyspiańskiego nie ma w ogóle grafomanii. Ale nie 
można też go uważać za poetę słowo . On jest pierw
szym w literaturze polskiej pisarzem poza-słowem . Wy
spiański uważa język romantyków i neoromantyków za 
zdewaluowany. Pozostaje mu więc tylko publicystyko i 
obraz. Jest tego w pełni SWiadomy. W całym Wyzwoleniu 
są zaledwie trzy czy cztery fragmenty, które Wyspiański 
mówi no serio: między innymi Modlitwa, częSć pierw
szego monologu Konrada i ten wspaniały wiersz .Chcę, 
aby w letni jasny dzień ... •. 
Wyspiański posiadł ekonomię dewaluacji słowa . To. co 
na przykład zwykle bierze się za poezję w Weselu. jest 
przecież kabaretem. Ola niego prawda życia jest waż
niejsza niż doniosłoSć słowa . W Wyzwoleniupoezjo uży
ta jest po to, aby fałsz o życiu. a przez to i fałsz w życiu 
skompromitować. Wyspiański stosował mistyfikację 
poezji jako demaskację: języka. który fascynuje w tym 
celu. aby kłamać . Jak Shakespeare. JeSli ktoS w literatu
rze polskiej zrozumiał język Shakespeare'a i potrafił 
wykorzystać go w swojej twórczoSci, to był nim Wyspiań
ski. Język jest u niego sprawą funkcjonalną. a nie trans
cendentną. 

JeSli już Wyspiański sięga do poezji, ma to wtedy swój 
sens. Jak w Modlitwie, która jest dla niego jedną z naj
piękniejszych rzeczy, jakie napisano kiedykolwiek po 
polsku. Pojawi się ona pod koniec drugiego aktu, po 
Maskach i po całym sceptycyzmie Konrada wobec włas
nej roli, a przed całą mistyfikacją Hestii. która ljakoopie
kunka ogniska domowego i symbol ogarnięcia Swiata 
przez rzemiosło! daje mu ogień . Modlitwa to symbol 
odrodzenia - znak jego wewnętrznej potrzeby dania 
życia czy odrodzenia życia, kiedy Matka Boska daje życie 
Chrystusowi. Nie na darmo ta wizja Konrada. połączona 
z jego własną wizją, daje mu mysi - marzenie odrodze
nia się we wspólnocie. Modlilwastanowi -w moim prze
Swiadczeniu - centrum Wyzwolenia. Jest to marzenie o 



tym. oby życie skażone odrodziło się w czystoSci. 
W dążeniu do tego celu szuka on potwierdzenia swojej 
doli w postaciach mitologicznych czy w historii. Dekon
spiruje mistycyzm. Jest u Konrada chęć zjednoczenia 
się z bogami, którzy rządzą harmonią Swioto po dziS 
dzier'I: .,RozSwietloł mi w głowie Bóg. Apollo-Chrystus .. :. 
Nie może on okreSlić swojej Smierci jako przypadkowej. 
Jego obraz wyzwolenia i wolnoSci wynika z morzenia o 
niej. ze zwątpienia, że tokowe wyzwolenie istnieje. 
Artyzm Wyspior'lskiego polega no absolutnym wyizolo
waniu z wszelkiego kontaktu międzyludzkiego . Współ
życie z ludtmi. W swoim życiu obcował włoSciwie tylko 
sam z sobą . Swoją żonę traktował jak piec, jak częSć 
biologiczną swojego losu. Otoczenie, z którym od czasu 
do czasu się kontaktował. to było włoSciwie towarzysko 
mistyfikacjo i jako taką musiał je odczuwać. Chęć czy 
nadziejo przedłużenia się w życiu stolo się jego wolą 
oczyszczenia. Wynikało to z wiary w mit, czyli z korzeni 
jego twóczoSci. Ale to jest jego sprawo indywidualna. o 

„ 

jak wygląda sprawo społeczno? 
Wyspior'lski przeprowadził zdumiewającą identyfikację 
między swoim losem o losem narodu. Był to w Galicji 
okres straszliwej nędzy wsi i jednoczeSnie dobrobytu 
miasto. Ten drugi uSmiercoł-według Wyspior'lskiego -
jakąkolwiek ideę narodową. był to rodzaj wynarodowie
nia przez dobrobyt. To pierwsze. co znalazło między in
nymi wyraz w masowej emigracji zarobkowej. nie miało 
włoSciwie - pozo jedną wzmianką w Sędziach - żad
nego ujScio w jego twórczoSci. Wyspior'lski zapędził się 
w kor'lcu sam w mistyfikację . To. co najpierw było u niego 
talentem, potem - kiedy chciano w nim widzieć wieszcza 
- stolo się metodą. Tok jak w Wyzwoleniu. gdzie Konrad 
jest jedyną postacią no serio. o pozo tym wszyscy się 
bez końca ukrywają i demonizują. Wyzwolenie - to 
Swiodectwo zmagania się Wyspiańskiego z życiem . To 
jego requiem dla chęci wyzwolenia się spod presji 
Smierci i spod presji społeczeństwo, które widzi jako 
naród kłamiący prawdzie i dlatego umierający. Sceno z 
Eryniami no końcu to jest chęć wyzwolenia się od 
przeznaczenia, chęć oddalenia ostatecznego wyroku. 
Człowiek może tylko zginąć w wolce z życiem. ole nie 
może przed nim uciec. ~ierci usiłuje nadać sens. 
Od Wyspiańskiego, kreując go no „wieszcza", zaczęto 
wymagać w jego życiu rzeczy niemożliwych : pełnej 
zgodnoSci z głoszoną przez niego ideą. To prawda. był 
on człowiekiem idei. Nie zawsze jednak musi się 
materializować w czynie to, co się powiedziało czy 
sformułowało w idei. Gogol. Dostojewski, Krasiński w 
życiu również nie zawsze byli wierni głoszonym przez 
siebie ideom. Trzeba to o człowieku powiedzieć i nie 
wolno go z tego powodu potępiać. Pełnio człowieka 
polega między innymi no tym, że poznaje samego siebie 
od kołyski do Smierci, że w życiu zmienia się i zmienia 
również swoje poglądy, że nie jest monolitem i dlatego 
niekiedy sprzeniewierza się głoszonym przez siebie 
ideom. 
Uważam. że Wyspior'lskiego nie można sprawdzać no 
słowach, tylko można - i należy- sprawdzać no czynach. 
To znaczy: w przedstawieniach. 

Spisał i opracował 
Zbigniew Osiński 
"Dlalog" 1978. nr 8 



Alicja Okol1ska 

,,Teatr narodu'' 
• Wielką oryginalnoScią Wyzwolenia jest jego kształt 
sceniczny. Wielka filozoficzna commedia dell'arte jest 
sztuką o budowaniu zaimprowizowanego widowiska 
teatralnego. Gdy teatr krakowski im. Słowackiego gra 
Wyzwolenie, to gra samego siebie. Podstawowym bo
haterem Wyzwolenia jest teatr jako taki, jego swoistoSci, 
jego urządzenia, jego sekrety. W kręgu tej akcji teatralnej 
dzieją się oczywiScie sprawy znaanie bardziej od teatru 
ważne. wkracza w nią sprawa narodu, Polski, polskiej 
poezji, polskiej polityki, ale wszystko w teatrze. wszystko 
w formie inscenizacji. I to w teatrze SciSle okreSlonym. 
w którym Wyspiański dotychczas dwa razy pracował 
jako inscenizator. a trzy razy występował w roli autora, 
nadzorującego przedstawienie. Co mogło podsunąć 
poecie pomysł tak oryginalny? Najpewniej własne 
doSwiadczenia, chociaż i ta sprawa była przedmiotem 
komentarzy i domysłów. Claude Backvis dopatruje się 
wpływu lektury Hamleta. gdyż : 

Konrad reżyseruje przedstawienie i przez zorganizowaną przez siebie 
grę. ukrytymi, lecz strasznymi aluzjami chce dotknąć spraw znacznie 
niebezpieczniejszych od tych. które pokazane są na scenie. 

Konrad zjawia się na scenie z projektem zrealizowania 
widowiska teatralnego na temat "Polski Współczesnej". 
Konrad, bohater Mickiewiczowskich Dziadóww trady
cyjnym stroju teatralnym i jednoczeSnie Konrad-Wys
piański, który przychodzi. aby obudzić naród ze snów o 
przeszłoSci lbo przestały już być tródłem żywej siły). by 
poprowadzić naród ku wyzwoleniu. Chce zburzyć teatr 
stary i na jego gruzach wznieSć nowy i w nim naród 
przedstawić. każe więc stroić narodową scenę, bo to 
"teatr narodu". 

• Rozpoczyna się commedia dell'arlenarodu. W ogro
mnej kompozycji "Polski Współczesnej", przypominają
cej układem płótna historyane Matejki, rozróżnić można 
szereg grup, z których każda ma odmienne kostiumy. 
Przemawiają kolejno ich przedstawiciele: Karmazyn, Polonia, fragm. kartonu do witraża „Śluby Jana Kazimierza• 



reprezentant szlachty o pretensjach arystokratycznych, 
i Hołysz - szlachty zbiedniałej, karykaturalne wcielenie 
pychy i gadulstwa. Prezes, przedstawiciel stronnictwa 
star'lczyków, zajętego tradycją i utrzymaniem za wszelką 
cenę istniejącej sytuacji politycznej, głoszący idee poko
jowego rozwoju i umiaru. Słyszymy wypowiedt przed
stawiciela hierarchii koScielnej (Prymasal, przenikniętą 
pychą, a wzywającą do pokory i posłuszer'lstwa . W ten 
sposób, w satyrze niemal arystofanejskiej, przedstawia 
Wyspiar'lski wszystkie przeciwne sobie postawy inte
lektualne i uczuciowe, wszystkie zjawiska, które w życiu 
narodu mają jakieS znaczenie. Zjawiska te, choć bardzo 
różnorodne, mają jedną cechę wspólną, są przejawem 
wegetacji, zamierania, bezwładu. Poezja otacza kultem 
to, co dekadenckie i trujące, przedstawiciele stronnictw 
politycznych głoszą albo ugodowoSć, albo przemawia
ją frazesami, w których nie ma żadnego programu. Filo
zofowie są bliscy relatywizmu lub wręcz nihilizmu, dygni
tarze koScielni narzucają postawę biernej uległoSci. 
Wszystko to stanowi bajbardziej odpowiednie pole dla 
działania Geniusza, przedstawiciela takiego pojmowa
nia poezji, które identyfikuje się z kultem grobów. 

• Zapada kurtyna, sztuka grana się kor'lczy, lecz nie 
kor'lczy się mysi Konradowa . Aktorzy przestają grać, 
robotnicy rozbierają dekorację, Reżyser i Muza omawia
ją widowisko pod kątem jego scenicznych walorów. 
Tylko Konrad nie wychodzi z roli, dla niego czyn spełnio
ny był czynem prawdziwym. Czy możliwe, aby terenem 
walki i zwycięstwa były tylko deski sceniczne, tylko teatr? 
Przyniosłem wam pochodnię-- zabroniłem grobu! 
Jakżeż wy to żyć chcecie?---

pyta, zapominając, że mówi już tylko do aktorów, którzy 
skor'lczyli grę. Rozwiała się złuda fikcji i chociaż słowa 
Konrada do Starego Aktora wskazują, że sztuka miała 
taki sam cel, jak przedstawienie na dworze Hamleta, i 
pod pręgierzem postawiono publicznoSć na widowni, 
Konrad jest pełen zwątpienia. ~wiatła gasną, aktorzy i 
reżyser wychodzą dyskutując, czy nie należałoby skrócić 
sztuki, Konrad zostaje sam na pustej scenie. 

Czy jesteś, Polsko - lylko ze mną? 
Sztuka mię czarów siecią wiąże: 
w $wiąlynię wszedłem wielką, ciemną -
dążyłem - nie wiem. dokąd dążę. 

Czyn Konrada był jedynie teatrem i poza ramy teatru 

• 

' 

wyjSć nie potrafi. Tragnął się na uznane SwiętoSci naro
dowe; poezję, z której wyrósł; to co próbował odrzucić, 
od dawna stało się integralną częScią tradycji kultural
nych kraju, których nawet on wyrzec się już nie może. 

Stracił pochodnię, by ocalić naród od Smierci, a człowie
ka, który straci .;i.arów Swiętą siłę 1.. .1 dosięgną mSciwe 
Erynie#. Istotnie nadbiegają Erynie, #otaczają go piekiel
nym kręgiem, wkładają na głowę wieniec z wężów. 
Konrad daremnie próbuje znaletć drogę, wszystkie 
wyjScia ze sceny są zamknięte. więc stanie się żerem 
#potęg zimnych sfe~. Tak kor'lczy się poryw nietzsche
ar'lskiej mocy i potęgi . 

• M.?'zwolenieolSniewa zmysłem teatralnoSci, tak cha
rakterystycznym dla dzieł Wyspiar'lskiego. Dramat ten, 
niewątpliwie trudny, mniej barwny niż inne w sensie 
wizualnym, miał swoistą oryginalnoSć, zaskakującą 
wówczas widzów - był teatrem w teatrze: 

W literaturze dramalycznej istnieje wiele sztuk, ukazujących zakulisie 
teatralne i przygotowania do przedstawienia - pisze Dąbrowski -
Wyzwolenie jednak jest jedynym w swoim rodzaju fenomenem. 
ukazuje bowiem przeistaczanie się ludzi teatru w dramatis perso
nae Improwizowanej na scenie Konradowej sztuki, w finale zaś wyz
bycie się przez nich przybranych póz, wyuczonych słów, atrybutów. 
słowem całej aparatury. Na oczach -Mdza odbywa się ta metamorfoza 
aktora w figurę z afisza. gdy równocześnie padają ze sceny słowa 
nieoficjalne. prywatne, zakulisowe. reżysera. aktorów, dyspozytorów 
technicznych. To zaiste niezwykły pomnik życia teatralnego. 

Pomysł teatru w teatrze, i to teatru od strony kulis, stał 
się w wiele lat pótniej atrakcją sztuk Pirandella (Sze5ć 
postaci w poszukiwaniu au/ord, i przewija się przez 
współczesną dramaturgię Zachodu od sztuk Anouillha 
do Maxwella Andersona. Jak w innych dramatach był 
i tu Wyspiar'lski prekursorem dramatu nowoczesnego. 
I choć w założeniach autora W}ewoleniemiało być prze
de wszystkim sztuką polityczną, udramatyzowaną roz
prawą o najbardziej istotnych sprawach narodu, pozo
stało jedynym w swoim rodzaju dziełem teatralnym. Jest 
poza tym najbardziej może autobiograficznym dziełem 
dramatycznym Wyspiar'lskiego, autobiografią jego prze
żyć wewnętrznych, na które tak silnie oddziałał #komp
leks Mickiewicza# i głoSne koncepcje romantyczne, jak 
wiara w poligenezę czy #rząd dusz#, problem oddziały
wania literatury na społeczer'lstwo. Wychowanek pisarzy 
romantycznych, Smiało sięgnął po ów #rząd dusz*, a hołd 
złożony mu po Weselu utwierdził go w przekonaniu, że 



szedł drogą właSciwą, gdy jako centralny problem 
swojej twórczoSci stawiał funkcję poezji w życiu zbioro
wym, którą w pryzmacie życia osobistego usiłował 
przedstawić w Wyzwoleniu. 

• Wyzwolenie zostało wydrukowane w styczniu 1903 r., 
a 28 lutego odbyła się premiera na scenie krakowskiej . 
Kotarbir'lski [Józef Kotarbir'lski, dyrektor teatru krakow
skiego w latach 1899-1905 - p.R.B.I uznał tym razem, że 
Hpod względem artystycznym i teatralnym obraz jest 
wspaniały, nieporównanie oryginaln(. Po premierze, 
nad którą czuwał sam autor, dramat poszedł w sezonie 
osiem razy, co jak na ówczesne stosunki było doSć dużą 
liczbą powtórzer'l. Po Weselu zostało uznane za najwy
bitniejsze dzieło dramatyczne Wyspiar'lskiego, dając 
przez wiele lat krytykom materiał do dysertacji i analiz. 
Pod względem wizualnym było to dzieło matejkowskie, 
zarówno jeżeli chodzi o wybór tła Iw połowie katedra, 
w połowie sala sejm owal , jak i kompozycji poszczegól
nych grup i znakomitej kolorystyki dawnych strojów. 
Matejkowski w dekoracji wnętrza i barwie kostiumów 
jest akt I, matejkowski również w ujęciu przedmiotu: 
wielki, reprezentacyjny obraz narodu w przełomowej 
chwili historycznej, sejm przedstawicieli wszystkich 
odłamów społeczer~stwa polskiego, sejm, który ma 
wstrząsnąć sumieniem narodu. 

Fragmenty książki Stanisław Wyspiański. 
Warszawa 1975. 
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62-800 Kalisz, ul. Parczewskiego 9a, tel. 710-31 
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ELEKTRIN 
Kalisz, ul. K anonicka I, tel. 734-60 

ARTYKULY ELEKTRYCZNE: 

lampy, przewody, btrówki, baterie, 
oświetlenie halogenowe, przepływowe 
podgrzewacze wody, f'.nergoszczędne 

źródła światła. 
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SPÓŁKA AKCYJNA 

KALISZ. UL. CHOPINA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49 

Największy producent tkanin 
dekoracyjnych do mieszkań, 

stylowych wnętrz, galerii, salonów, 
teatrów, sal koncertowych . 
Poleca: aksamity jednobarwne i 
drukowane, plusze dekoracyjne, 
żakardowe narzuty, makaty, zasłony. 



Dom Handlowy 
TOMI Ii.A 
Kalisz, ul. Pułaskiego 51 

oferuje szeroki asortyment mebli 
domowych, biurowych i sklepowych: 

meblościanki f:: zestawy stołowe ')' sypialnie 
meble kuchenne =n zestawy wypoczynkowe 
stoły += krzesła i stoliki =t:: szafy =O kanapy 

tapczany t:= biurka =t= krzesła i fotele obrotowe 
regały 

TOMiliA 
tf{a Twojego miesz{ania! 

tffa Twojej firmy! 

Społem 

Spółdzielczy Dom Handlowy 

TĘCZA 
NOWY RYNEK 9 

• • • 
zaprasza Codziennie 
od godz. 8° 0 do 19°0 

w soboty od godz. 8°0 do 1 5oo 
i życzy swoim klientom pomyślnych zakupów. 

Największa w mieście oferta 
handlowa! 

Zastępca dyrektora 
MACIEJ UJMA 

Kierownik Impresariatu 
MIROSŁAWA KUDAŚ 

Kierownik techniczny 
JACEK WANAT 

Brygadzista sceny 
JÓZEF KRÓTKIEWICZ 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej 
BARBARA HU MEL T 
krawieckiej męskiej 

HENRYK PIĄTKOWSKI 
malarskiej 

JOLANTA PAWŁOWSKA 
stolarskiej 

JACEK WELKE 
fryzjerskiej 

WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytorzy 
MACIEJ GÓRNICKI 

EDWARD WARDĘGA 

Elektrycy 
JANUSZ SZYCHTA 
RAFAŁ JEZIERSKI 

Akustycy 
ANDRZEJ DRUZBIAK 

DARIUSZ ŁUSZKIEWICZ 



Powyżej Aurora-Jutrzenka , ilustracja Wyspiańskiego do „Iliady'', 
1897 r., na stronie I okładki - Apollo jako Konrad z „Wyzwolenia", 

witraż 1904 r. 
Wewnątrz programu Autoportret artysty, 1903 r. oraz Głowa 

Konrada-Apollina, rys „ 1904 r. 

Opracowanie 
ł 

Ryszard Bieniecki 
Wydawca 
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 
Skład, oprac. poligraficzne i druk 
REMA Kalisz, ul. Staszica 43 
Cena 6000 zł 


