


„Wyl\volenie" z 1936 roku. Inscenizacja Leopold Pobóg-Kielanowski, 
scenografia Józef Jarnutowski, muzyka Antoni Żuliński 

„Wydarzeniem artystycznym 
o historycznym znaczeniu 

dla teatru, był fakt 
wystawienia „Wyzwolenia" 

w dn iu 17 września 1939 -
jako inauguracji sezonu. 

Przedstawienie to 

polączono z uroczystym 
aktem zmiany 

dotychc.7.asowcj nazwy 
teatru naszego -

Teatr Polski w Katowicach 
na Teatr im. St. Wyspiańskieao 

w Katowicach." 

Marian Soba11ski 
dyrektor Teatru 
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STANISŁAW 

WYSPIAŃSKI 
1869-1907 

Poeta, dramatopisart., malarz, inscenizator, 
wydawca pięknych ksią7..ek. Bogatą t\.YÓrCl.DŚĆ 
sceniczną Wyspiańskiego podzielić mdma na 
kilka cyklów tematycznych: Wesele ( 190 1 r, 
Wpwolenie ( 1903), Akropalis ( 1926) - to 

utwory poetycko-polemiczne, podejmujące dyskusję z reliktami ideowymi roman
ty-mm i ze współczesnymi tendencjami politycznymi i społecwymi. Są to udramaty
wwane, wizjonerskie „rozprawy" o Polsce, jej historii i prL.ell1aczeniu. Podobne 
tematy poruszają utwory mające za tło Powstanie Listopadowe: War=wianka ( 1898), 
Noc listopadowa (1908), Lelewel (1899), a takżelesion (1911, o Mickie\\~czu). Moty
wy Polski legendarnej i piastowskiej są treścią Lesendy ( 1905), &leslawa Śmiałego 
( 1903) i Skałki (I 958). Z wątków mitologii greckiej korqstają: Meleaser ( 1908), 
Protesilas i Lacx/amia (1903), Achil/eis (1925), Powrót Odysa (1917); na motywach 
biblijnyd1 opiera się Daniel ( 19 3 2). Wre57..cie Kląnva ( 1909) i Sędziowie ( 1907) roz
grywają się na wsi polskiej; sprawy moralno-obyczajowe wstają w nich podniesione 
do wymiarów tragiczności . W puściźnie Wyspiańskiego majduje się także kilka krót
kid1 scen i nie dokońcwnych fi<\,<mlentów, swobodny prLeklad (jfa, studium o Ham
lecie oraz pierwsze opracowanie insceni7.acyjne D-Liadów Mickie\·via.a. 

Dzieło Wyspiańskiego, nawiązujące do tradycji monumentalnego dramatu pol
skiego epoki romanty-mm i zarazem modyfil."Ujące te tradycje zarówno w sensie 
ideowym, jak i w sensie stylu poetyckiego i teatralnego - było w momencie swojego 
powstania namiętnie zwalczane pm:z konserwatywnych krytyków Qak np. Stani
sław Tarnowski), przez obóz zaś literacki Mlodej Polski wstalo prqjęte jako obja
wienie artystyczne. Niejednomaczna zawartość ideowa dramatów Wyspiru'lskiego 
oraz ich specyficzna poetyka stawaly się wielokrotnie przyczyną nieporozwnieil. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego obóz piłsudczykowski pasowal poetę 
na wieszcza Polski sanacyjnej, widząc w nim proroka mocarst\vowości i państwowo
ści „silnej ręki''. W pierwszyd1 latach Polski Ludowej - na odwrót Oecz równie 
niesłusznie) - niektórzy krytycy dezawuowali Wyspiańskiego, dopatrując się w nim 
prekursora faszymm, w sferze literackiej zaś atakując „prym.il)l\viml" wersyfikacji 
i „mętniact\vo" myślowe. 

Siła i niez">rykłość wizji scenicznej, syntety-mjącej wartości poetyckie, malarskie 
i muzyczne w jedną calość kompozycyjną, "")rprt.edzają '~ełe poszukiwań i tendencji 
współczesnego teatru, wytrzymują próbę nowOCT.esnego ujęcia i dają się porównać 
z największymi dziełami dramaturgi.i. 

Stanisław Marczak-Oborski „Przewodnik Teatralny", Warszawa 1991 

' daty w nawiasach dotycz;i wystawień dramatów 
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Aniela Łempicka 

„POLSKĘ WSPÓŁCZESNĄ TWÓRZCIE" 

Wypowiedź skierowana do narodu domaga się podmiotu mówią
cego. Ma to być wieszcz. Tradycja ustanowiła nieprześcigniony wzór 
tej postaci, stał się nią Konrad z III części Dziadów. Współcześni, 

spodziewając się, że zjawi się między nimi wieszcz, w istocie czekają 
na Konrada. Wyspiailski czyni zadość tym oczekiwaniom. Na pustą, 
nagą scenę, jakiej zazwyczaj nie pokazuje s i ę widzom, wchodzi Kon
rad z Dziadów. 

Niebawem jednak w rozmowach z reżyserem i aktorami rozpo
znajemy w Konradzie także współczesnego dramaturga pozostające
go w fachowej zażyłości z personelem teatru. Kim więc jest bohater 
sceny? Postacią Mickiewiczo\.vskiego dramatu, czy postacią współ
czesną? Konradem, czy Wyspiańskim? 

Nade wszystko - jest postacią jawnie literacką. Najpierw dlatego, 
że jest to postać gotowa, stworzona przez innego poetę, i jej powoła
nie na scenę jest chwytem pisarskim. Co ważniejsze jednak, Wyspiail
ski nie pozwala Konradowi stać się człowiek.iem konkretnym albo 
tym samym, którego znamy z Dziadów, albo innym, żyjącym współ
cześnie i związanym z bohaterem Mickiewicza pokrewiel'lstwem du
cha i imienia. Bohater V!Jzwolenia jest i nie jest postacią z Dziadów, 

jest i nie jest człowiek.iem współczesnym. „Wziąłem to imię" - po
wtarza za Gustawem decyzję wystąpienia w nowej roli dwudziesto
wieczny poeta. Konrad nie jest osobą, lecz figurą skonstruowaną na 
użytek autorskiej wypowiedzi. 

Pusta scena, naga platforma do grania - pod ścianami robotnicy, 
wchodzi reżyser i osoby z personelu teatru. Oto teren działania po
ety-dramaturga. Fachowcy, jakimi zazwyczaj dysponuje sztuka - nie
wielkiej klasy, przeciętnego umysłu, próżni, nawykli do blagi, po tro
sze szarlatani, często - jak Muza - dość podejrzanej konduity. Poka
zuje się miejsce wydzielone sztuce - dwadzieścia kroków wszerz 
i wzdłuż. Niebawem poznajemy prostact'wo jej instrumentów, lichość 
rekwizytów, tandetność efektów. J esteśmy także świadkami pierw
szych konfliktów poety z ekipą teatru. Krytycy piszący o V!Jzwoleniu 
wydobywali nade wszystko z tekstu dramatu cytaty mówiące o nędzy 
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sztuki. Dla równowagi należy przypomnieć, co dramat mówi na ko
rzyść sztuki. 

Do najlepszych scen V!Jzwolenia należy ta, w której ekipa teatru 
z Muzą i Konradem dokonuje przemiany pustej przed chwilą sceny 
w vvidowisko, w sztukę, która rozpoczyna swoje działanie . Jest w tej 
scenie tempo, brawurowe przemieszanie aspektów, gra zmiennych 
tonacji. Jest wiele humoru bez jadu - jak reżyserskie „trzaśnij" do 
maszynisty po patetycznej kwestii Muzy. Wiele ironii w różnych od
cieniach. Ale dominuje zapał. Ekipa teatru zostaje poruszona swoim 
dziełem - że oto za jej sprawą powstaje w teatrze widowisko, że kreuje 
ona jego piękno i silę. 

... 
Czym w tym seansie sztuki jest widowisko Polski Współczesnej? Prócz 

wszystkiego, co zostało tu już powiedziane o nowym teatrze V!Jzwo
lenia, warto przypomnieć, że pod tytułem utworu figuruje notka: 
dramat w trzech aktach. Jest to określenie formalne. Jeśli zastosuje
my do V!Jzwolenia tradycyjne określenie formalne, musimy stwier
dzić, że ów dramat w trzech aktach od początku do końca rozgrywa 
się na scenie krakowskiego teatru, a więc przedstawia teatr w te
atrze. W obrębie tego teatru w teatrze widowisko Polski Współczesnej 
tworzy spektakl w spektaklu. 

Ale tak samo jak kategoria klasyfikacyjna „dramat w trzech ak
tach" nie wystarczy i wręcz myli jako określenie nowego teatru VIJ
zwolenia, równie mylące mogą się stać kategorie takie, jak „teatr w te
atrze" łub „spektakl w spektaklu'', jeśli nie zdamy sobie sprawy z te
go, że w swoim tradycyjnym znaczeniu nie przystają one ściśle do 
wydarzenia, które organizuje w teatrze Wyspiański. 

W ramach jawnie inscenizowanej wypowiedzi autora widowisko 
Polski Współczesnej stanowi nowy rozdział tej wypowiedzi. Część pierw
sza pierwszego aktu prezentowała poetę, gramatykę jego inscenizo
wanej mowy, nowy „jawny" teatr. W części drugiej poeta kreuje ob
raz współczesnej Polski - takiej, z powodu której wziął on na siebie 
trud misji wieszcza. W ramach seansu sztuki widowisko Polski 
Współczesnej jest czymś więcej niż inscenizowanym obrazem wypo
wiedzi poety. Jest - trzeba to st\vierdzić już tu, uprzedzając dalsze 
wywody - samą prawdą i samą aktualnie dziejącą się rzeczywistością. 
Do takiego rozumienia widowiska prowadzą także określenia go jako 
commedia dell' arte. Poprzez sztukę Polska współczesna objawi się sama. 
Aktorzy są mediami tej współczesności, stanowią zresztą jej część, są 
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przecież współczesnymi Polakami. Termin „widowisko" wprowadzi
liśmy dla potrzeb krytycznych z zewnątrz tekstu. Konrad zapowiada: 

Chcemy w teatrze ~m Polskę budować 

A Muza do aktorów: 

Polskę współczesną twórzcie. 

W seansie wyzwolenia publiczność ma zrozumieć, czym jest sztu
ka i uwierzyć w nią. Wtedy od:i)ie słowa łaską. W bitwie o sztukę, 
która toczy się w trakcie seansu, widowisko stanowi z kolei wydzie
loną sferę sztuki. Wydzieloną - jakkolwiek przecież cały wieczór te
atralny jest seansem sztuki, działaniem artystycznym. Podczas jednak 
gdy inne partie są dochodzeniem i odkrywaniem prawd sztuki - rze
czywistości, widowisko przedstawia wyniki tych dochodzeń, wyroki 
sztuki - w określonym przedmiocie Polski współczesnej. 

W V!Jzwoleniu - powtarzamy - spór ze współczesnymi toczy się 
o generalia (.„). Ucząc współczesnych prawa żywota, woli życia, woli 
siły, woli zwycięstwa, nie poprzestaje Konrad na prawdach i warto
ściach ogólnych. Własny program polityczny wykłada z lukami, ale 
szczegółowo i konkretnie w rozmowach z czterema Maskami (I I, 
12, 14, 15). 

Chce on dla swego narodu normalnego życia, do ~którego tęskno
tę wypowiada w wierszu „Chcę, żeby w letni dzień" ( ... ) (rozmowa 
z Maską 19). Inna sprawa, że ta wizja ziemskiej pełni, lecz i prostoty 
życia sprzeczna jest z żądaniem dla narodu potęgi i wszechmocy - te 
osiąga się w walce. Utopiom naprawiaczy świata przeciwstawia Kon
rad praktyczne żądanie państwa - takiego jak inne. Ale i ten, tak 
zdawałoby się minimalistyczny, postulat urzeczywistnić dla narodu 
w niewoli nie jest larwo. Konrad wie, że nie będzie go łatwo urzeczy
wistnić również i wtedy, gdy państwo polskie powstanie. Dlatego 
programem swoim obejmuje zarówno zadania dla narodu w niewoli, 
jak i zadania, które skutecznie wykonać będzie mógł do.piero polski 
rząd. Domaga się więc od współczesnych maksymalnego napięcia woli 
i sil, żąda mobilizacji i dyscypliny narodowej. („.) 

Zbieżność tego programu z myślą ówczesnej Narodowej Demo
kracji i jej szczególnie pojętym realizmem politycznym - wykazywa-
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no wielokrotnie - od Kelles-Krauza do Wyki. Natomia~t liczni kry
tycy nie nawykli do innego podziwu wielkich pisarzy, zwłaszcza wiesz
czów, niż admiracji totalnej i bezkonfliktowej, próbowali ów nacjo
nalistyczny program polityczny Wyzwolenia przemilczeć lub odebrać 
mu jego klopotliwe znaczenie. ( ... ) 

W proteście przeciw bezruchowi historii, w krzyku o życie Pol
ski, szuka dla narodu źródeł siły. Odkrywa filozofię woli życia i mocy, 
uczy współczesnych konieczności zrozumienia i przystosowania się 
do amoralizmu historii, przepędza z narodowej sceny ideały, które 
w przebiegu XIX wieku nie zdołały dowieść, że są ziszczalne, sięga 
również do politycznych haseł nacjonalizmu. 

Oczywiście, że Wyspiański i Konrad prowadzą w Vl:Jzwoleniu dys
kusję niejair. Oczywiście, że Konrad nie dopuszcza do głosu swoich 
oponentów, że nie pozwala zetrzeć się w dyskusji konkretnym pro
gramom politycznym, że załatwia swoich przeciwników dyskredytu
jącymi epitetami . Oczywiście, że zarówno w sporze o wartości pod
stawowe, jak w sporze o politykę, logika: ideał wskazuje cel niedościgły, 
a więc nie z tej ziemi, a więc sprzeczny z życiem, wrogi życiu - jest 
logiką absurdalną. Oczywiście, że potoczna opozycja przeciwstawia
jąca poezję, idealizm, romantyzm - rzeczywistości, jest prostacka, a 
potoczna mądrość, dyskredytująca pierwszy człon tej opozycji jest 
podejrzana, jak każda mądrość potoczna. 

Stwierdzenia te jednak niewiele załanviają. Nie likwidują istoty 
problemu, który przecież tkwi zarówno w owej potocznej mądrości, 
jak w absurdalnym wywodzie logicznym. Jakichkolwiek środków użyvva 
autor Hyzwolenia, prowadzi nas w gąszcz problemów epoki jego wła
snej i epoki naszej. Polską sprawę narodową ujmuje poprzez wielki 
spór światopoglądowy - o strukturę świata, o prawa i wartości życia, 
o koncepcję człowieka i koncepcję narodu. Spór ten będzie Wyspiań
ski toczył dalej z współczesnymi i z sobą. Znajdujemy się w kręgu 
rewolucji umysłowej, rozpoczętej w Europie XIX wieku przez Nie
tzschego i nie zakończonej po dziś dzień. Procesy historyczne niosą
ce tę rewolucję, czy też. wyzierające spoza niej, w całej ich sile obja
wił nam wiek dwudziesty. 

Aniela Łempicka „Nowy teatr Myzwolenia" 
w St. MJspiański „Wyzwolenie", Wroclaw 1970 
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Realizacje ,Wyzwolenia" w dziejach 
Teatru Śląskiego 

11 XI 1928 r. 
reż. Wadaw Nowakowski, Stanisław Skalski 

scen. Julian Genach 

17 IX 1936 r. 
rez. Leopold Pobóg-Kielanowski 

scen. Józef Jarnutowski 

21 XII 19 57 r. 

reż. Józef Wyszomirski 

scen. Wiesław Lange 

18 IX 1976 r. 
reż. Józef Para 

scen. Jerzy Moskal, kostiumy Danuta Knosała 

13 11 1987 r. 

reż. Jan Błeszyński 

scen. Marcin Jarnuszkiewicz 
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Teatr Ś ląski im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katowicach 

Stanisław Wyspiański 

Wyzwolenie 
obsada 

Konrad .. ..................................................... Grzegorz Przybył 

Muza, Harfiarka ........... ...... ....... .. ................... Anna Kadulska 

Reżyser ................. ......... .................................... Jerzy Głybin 

Stary Aktor, Prymas ..... ......... ................. . ...... Czesław Stopka 

Karmazyn, Echo ... . ........... .. ............. .. ..... ...... Adam Baumann 

Hołysz, Samotnik .. .. ....... .. ........... ............... Andrzej Warcaba 

Prezes, Mówca ... ......... .................... ........ .. ....... Jerzy Kuczera 

Przodownik, Geniusz ... ..................... ....... Andrzej Dopierała 

Kaznodzieja ............... . ................. „ .. . . . ........ Roman Michalski 

Robotnik ............................. „ .. „ ................. Zbigniew Wróbel 

Ojciec ................ ..... ......... ................ Krzysztof Misiurkie'vvicz 

Syn ... ... ......................... .. ....... . .. ......... ............. Marcin Szaf orz 

Hestia ... ............... .... .. ...... .... .......... ..... ...... Anna Wesołowska 

Wróżka . ..... ..................... „ ....... . . . . . . . . . ....... Violetta Smoli6ska 

Redaktor .... .......... ............................ ......... Wojciech Górniak 

Maski 
Adam Baumann, Andrzej Dopierała, Jerzy Głybin, Jerzy Kuczera, 

Roman Michalski, Krzysztof Misiurk.iewicz, Czesław Stopka, 
Marcin Szaforz, Andrzej Warcaba, Zbigniew Wróbel 

oraz 
statyści z zespołu technicznego, garderobiane, suflerka 

JO 

reżyseria i opracowanie tekstu 

Krzysztof Babicki 

scenogrefia 
Marek Braun 

muzyka 

Marek Kuczyński 

uklad tańca 

Anna Majer 

asystent reżysera - Zbigniew Wróbel 

światło - Maria Machowska 

dźwięk - Adam Szymura 

inspicjent - Dagmara Habryka 

sufler - Maria Krupa 

premiera na Dużej Scenie 
16 grudnia 2000 

Zastępca Dyrektora 
KRYSTYNA SZARANIEC 

Asystent Dyrektora 
DANUTA PUŁECKA 

Kierownik Literacki 
ELŻBIETA TOSZA 

Kierownik Techniczny 
SYLWESTER KOTUCHNA 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 

URSZULA MARCINIAK 

Brygadzista sceny - DARIUSZ SOBIERAJ 
Pracownia kravviecka - EWA KERGER 

Pracownia stolarska - FRANCISZEK KRACZLA 
JERZY GRACZYK 

Pracownia malarsko-modelarska - AGATA KURZAK 
Pracownia tapicerska - WOJCIECH BARTKOWSKI 

Pracownia perukarska - TERESA MELEK 
Rekwizytor - MARIAN WOJTKOWIAK 
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Projekt scenografii 

Marka Brauna 
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Z próby - Grzegorz Przybył (Konrad) 

13 



• 
Zbigniew Raszewski 

DZIWNY WIESZCZ 

... dziwny wieszcz. Nie tworzył legionów. Nie redagował poli
tycznej gazety. Policjanci mijali go obojętnie. Chciał być dyrektorem 
teatru: sumował kolumny kosztorysów i badał regulaminy. Układał 
repertuar, lepił makiety, projektował gmachy teatralne. Publiczność 
patrzała na to z niedowierzaniem. Wieszcz, który lepi makiety? Pa
triotyczne wiersze nagrodziła srebrnym wieńcem. Za kandydaturą 
Wyspiańskiego na stanowisko dyrektora teatru padły w radzie miej
skiej dwa głosy. 

Stanisław Wyspiański pozostał dyrektorem teatru \·vyobraźni. Nie 
byłoby się ostatecznie z czego martwić. Wielkości Appii czy Craiga 
także nie mierzymy liczbą i poziomem ich inscenizacji. Nie było 
tego wiele. Obaj zostawili jednak obszerne książki teoretyczne, albu
my projektów, a przede wszystkim wielu uczniów. Wcale nie ich wła
sna działalność artystyczna, ale wpływ, jaki vvywarli na teatr wieku 
XX, zapewnił im miejsce w encyklopediach. 

Wyspiański pracował podobnie. I jemu wypadło fyć w okresie, 
w którym po raz pierwszy od wielu wieków teatr europejski zaryso
wał się w samych fundamentach . Wyspiański także dostrzegł przy
czyny katastrofy i starał się jej zaradzić. W ciągu dziesięciu lat prze
biegł myślą wszystkie najważniejsze problemy odnovvy naszego te
atru. Nie rozwiązał ich oczywiście, bo nie mógł, nawet gdyby miesz
kał w Paryżu. Wszystkie problemy opisane przez reformatorów te
atru z początku naszego stulecia są do dzisiaj aktualne po prostu 
dlatego, że do dzisiaj nie potrafiliśmy ich rozwiązać. Od Wyspiań
skiego można się uczyć - tak samo jak od Appii czy Craiga - nie 
określonych rozwiązań, ale wykrywania problemów i poszukiwania 
dróg. Właściwie nie tak samo, bo i więcej, i mniej. 

Wyspiański nie zatrzymał się na obmyślaniu nowego kształtu wi
dowiska. Zapragnął jeszcze odnowić dawną jedność twórcy dramatu 
i przedstawienia. Był to najważniejszy postulat w programie Craiga, 
tylko że sam twórca nie powafył się go urzeczywistnić. Wyspiański 
powafył się. 

A tego było trochę za wiele na siły jednego, nawet genialnego 
człowieka, pracującego całe, jakże krótkie rycie na peryferiach kraju 
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podbitego; bez pieniędzy, bez mecenasów, nawet bez sprzymierzeń
ców i odrabiającego na dobitkę lokalne zaległości . Za takie ambicje 
trzeba płacić. Wyspiański zapłacił drogo i jako teoretyk, i jako arty

sta: J~k~ _teore_tyk,_ bo część energii, którą jego zachodni koledzy 
posWJ~Cih na pisanie traktatów i kształcenie uczniów, zufył na opra
cowanie svvych „partytur teatralnych". A więc nie zostawił jak oni 
równie zwartego systemu poglądów. Na otoczenie, nawet na następ
ców oddziałał znacznie słabiej. Zapłacił jako artysta, bo próbując 
przeniknąć wszystkie tajemnice skomplikowanego mechanizmu, któ
rego zawiłość pierwszy u nas spostrzegł, nie mógł doprawdy opa
nować go w sposób doskonały. Sam •vystawił barierę, która najsku
teczniej dzieli go od dzisiejszej publiczności: zlekcewafył język. Może 
zresztą nie złekcewafył, tylko znowu nie miał czasu na udoskonale
nie swoich świetnych nieraz pomysłów. Rezultat jest niestety ten 
sam. Potomność szanuje i odczuwa konwencje choćby najbardziej 
oddalone od tych, do których sama przywykła, ale jest bezlitosna dla 
maniery. A Wyspiański - niezawodny, zawsze samodzielny jako archi
tekt, scenograf i refyser, najsłabiej bronił się przed manierą współ
czesnych właśnie w poezji. 

Trudno zresztą uwierzyć, żeby jego pośmiertna kariera naprawdę 
~iała się rozbić o tę przeszkodę. Dalsza perspektyv.'a może złagodzić 
J~Skrawość błędów, które w roku 19 57 vvydają się nie do przezwy
ciężenia. Z drugiej strony można się obawiać, że nasz teatr nie doj

r~ł }es~cze ~o odkrycia całego bogactwa teatraln~go artyzmu Wy
spianskiego, ze tego artyzmu nie rozumie. Bo go nie zna. 

Twierdzenie, że teatr Wyspiańskiego trzeba zbadać, nie jest wca
le takim truizmem, jak by się to mogło wydawać. Spod namułu bez
krytycznych zachwytów, nierozumnego lekceważenia, a w najlep
szym wypadku czysto filologicznych dociekań nie można już nawet 
dojrzeć zarysów tego świetnego teatru, choć miał być przecież 
ogromny. Jeśli go ktoś w końcu opisze, nie będzie to przypomnie
nie, ale wykopalisko. 

Zbianiew Raszewski „Paradoks Wyspiańskieao" 
„Pamiętnik Teatralny", Zeszyt 3-4, 19 5 7 
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• 

Anna Kadulska (Muza) i Jerzy Glybin (Reżyser), Akt I 

Scena zbiorowa, Akt III 
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Czesław Stopka 

(Stary Aktor) 

Krzysztof Babicki - reżyser i Zbigniew Wróbel - asystent reżysera 
w rozmowie z Anną Kadulską (Muza) 
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