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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

William Shakespeare 

B~ 
Sponsor Starego Teatru 

Najbliższa premiera: 
Zaratustra 
według Friedricha Nietzschego 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Mikołaj Grabowski 

Zastępca Dyrektora 
Aleksander Nowak 

Krytyk 
Tadeusz Nyczek 

Bożego narodzenia 
ta noc jest dla nas święta. 
Niech idą w zap'Jmnienia 
niewoli gnuśnc pęta. 

Daj nam poczucie siły 
i Polskę daj nam iywą, 
by słowa się spełniły 
nad ziemią tą szczę!!iliwą. 

Jest tyle sił w narodzie, 
jest tyle mnogo ludzi; 
niechże w nie duch twój wstąpi 
i śpiące niech pobudzi. 

Niech się królestwo stanie 
nie krzyża, lecz zbawienia. 
O daj nam, Jezu Panie, 
twą Polsktt objawienia. 

O Boże, wielki Boże 
I 

ty nie znasz nas Polaków; 
ty nie wiesz, czem być może 
straż polska u twych znaków! 

~ie ścierpię już niedoli 
ani niewolnej nędzy. 
Sam sięgnę lepszej doli 
i łeb przygniotę jędzy. 

Zwyciężę na tej ziemi. 
z łeJ· ziemi f' AŃS'l'WO k ws rzeszQ. 
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Stanisław Wyspiański Autoportret , ok. 1903 

pastel, papier 
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PORTRET WYSPIAŃSKIEGO 

Przedwcześnie urodzony - i z tego powodu skazany na wątłość 
organizmu, uderzał też delikatnością rysunku fizycznego. Niski, 
drobny, wytwornie filigranowy, choć zupełnie proporcjonalny 
w budowie. Od pomniejszonych jakby jego rysów niekojarząco 
odbijały się duże sarmackie wąsiska , spadające dwiema garścia
mi złotej, nieco rudawej pszenicy na dość gęstą i niezupełnie 
sforną brodę . Po epoce programowego rozwichrzenia czupryny 
i brody, fryzura poddana już była regułom grzebienia i szczot
ki, a broda i gęsty splot włosów układały się w pukiel fantazji , 
dając jego twarzy wyraz mussetowski. W wyrazie tym nie bez 
znaczenia była bladość twarzy, tyle niepokojąca, ile i romantycz
na, i obszar prawdziwy jasnych oczu, przenikliwych, głęboko 
wpatrzonych w świat. 
Spod wąsa mocno nerwowymi ruchami skręcanego przedzie
rał się czasami uśmiech. Prawie nigdy nie był inny, jak tylko 
ironiczny. Nawet wtedy, gdy był widomym znakiem szczerego 
rozbawienia, to i wtedy miał poblask satyryczny. Uzupełnieniem 
tego wrażenia stawał się timbre głosu. Mówił Wyspiański cicho, 
w dźwięku zaś jego mowy była jakaś ostrość , jakby uderzenie 
kością o kość. Ten głos nie nadawał się do wypowiadania słów 
tkliwych, miękkich. Był stworzony do wypowiadania zdań kate
gorycznych, formułowania zestawień zdecydowanych i zimnych, 
a zwłaszcza kostycznych. 
Wzrok przenikliwy i nieco imperatywny, uśmiech jakby pozor
nie pogardliwy i wrodzona, rzekłbyś: wyniosłość cichego głosu 
- te wtórne cechy wrażenia dodawały psychicznego wzrostu tej 
szczupłej, drobnej fizyczności. Mimo woli pociągały nas jego 
oczy, te dwa bławaty rosnące wśród pszenicy lechickiej jego czu
pryny, zastanawiała i nie uspakajała pierwsza dojrzana drwiącość 
krzywiących się kątów ust - a kto miał subtelniejsze ucho, ten nie 
tylko suchość i bezdźwięczność odczuwał w mowie powolnej , 
nieco przerywanej, szpeconej podźwiękami nosowego przyde
chu. Kto umiał odróżnić psychologię głosu , ten zaraz dostrzegał 
przyczajoną wojowniczość tych szmerów i utajony w nich, ale 
ostry krytycyzm. 
Mowa jego była powolna, słowa wydobywały się z głowy z pew
nym trudem. Ale za to nie było nerwowego strzępienia składni. 
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Mówił prawidłowo ułożonymi zdaniami, z predylekcją do logicz
nego i architektonicznego układu okresów. Nie zawsze i nie 
wszędzie skłonny do mówienia, mógł kilka godzin przesiedzieć 
w absolutnym milczeniu, nie krępując się ciszą nawet wówczas, 
gdy się doń zwracano z pytaniem, dając za odpowiedź niezwykle 
uprzejmy uśmiech i jakiś niezartykulowany pomruk. Gdy już jed
nak zaczął mówić , uważał, że ma wykład - prawie zawsze z naczel
ną supozycją o analfabetyzmie słuchaczów, i wtedy mówił, raczej 
argumentował. Nie lubił by mu przerywano, a raczej nie zważał na 
przerywania - szedł tylko za swoją myślą, stawiał jeden argument za 
drugim, aż do końcowego szczytowego myśli związania. 
Cechą uderzającą też od pierwszego wejrzenia była jego ambicja 
poskramiania nerwów i sangwinicznego temperamentu. Dość 
było spojrzeć na jego ruchy szparkie, porywcze, czasem niespo
dziane, by wiedzieć, że temperament tego człowieka domaga się 
0 wymiary organizmu dwa razy większe. Jakby w zrozumieniu, 
że przy dożywotnim skazaniu na swe pomniejszenie fizyczne, 
nieco komiczną byłaby buńczuczność i rozkazodawczość - całym 
wysiłkiem woli trzymał na wodzy bezwzględność swojego uspo
sobienia, wrodzony despotyzm i nieobojętną dozę gwałtowno
ści. Natura jego domagała się posłuszeństwa od otoczenia, nie 
znosiła oporu. Gdyby chciał być szczery, to przy każdej przeciw
ności zdania byłby bil pięścią w stół i nakazywał milczenie: Tak 
jednak nauczył się poskramiać swoją krewkość, że chwile jego 
irytacji i obrazy poznawaliśmy jedynie po nerwowym ruchu zapi
nania surduta na guziki. Byłaby w tym geście jakaś mimowolna 
symbolika przesunięcia sytuacji na grunt zimnego konwenansu, 
gdyby nie zwykła w takich wypadkach humorystyka, polegająca 
na tym, że nigdy nie potrafił tak zapiąć, by odpowiedni guzik 
przypadł na odpowiednia dziurkę klapy. Zamiast majestatu po
wstawała jakaś ucieszna dysproporcja w rysunku jego figury , i to 
zazwyczaj - rozbrajało stronę przeciwną. Zresztą nawet w takich 
sytuacjach na poły uciesznych umiał wzbudzić respekt. Od jego 
wnętrza psychicznego szla jakaś powaga. Przy Wyspiańskim , 
nawet wówczas, kiedy jeszcze nie był wielkim, zachowywano się 
z pewnego rodzaju uwagą czy bezwiednym krępowaniem się. 
W jego towarzystwie ludzie przycichali. 
z natury impulsywny, wrażliwiec i emocjonalista, dokładał wszel
kich starań , by na zewnątrz dawać pozory natury na wskroś 
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zrównoważonej , racjonalistycznej i refleksyjnej . Nie bez udziału 
tych właśnie intencji rytm jego mowy był powolny, a opinie, 
zwłaszcza estetyczne, nawoływały do chłodnej kalkulacji i wyro
zumowanej kompozycji . 
W życiu prywatnym, w zetknięciu z ludźmi , zwłaszcza mniej za
żyłymi, najbardziej wybijającą się cechą jego inteligencji - była 
ironia. Dla nieznajomych, a zwłaszcza dla niesympatycznych 
(osądzonych jako ludzi niemiłych) bywał milcząco uprzejmy, 
z akompaniamentem zapinania surduta na guziki; dla następnej 
kategorii - owym właśnie kostycznym ironistą, a dopiero w to
warzystwie wybranych przyjaciół wydobywał z wnętrza swojej 
natury takie uczucia, jak serdeczność lub tkliwość. Pod schyłek 
życia, kiedy zmożony dolegliwościami spędza! cale dnie w sa
motni węgrzskiej - wtedy dopiero znikała w nim zapora ironii , 
coraz częściej na ustach zakwitało serce. ( .. . ) 
Jak w tej rezerwie i nałożonej na siebie oschłości nie był typową 
naturą polską , tak też zachodnioeuropejska działała w nim, nie 
polska znowu - kultura pracy. Była to natura na wskroś czynna. 
Mózg jego tworzył bezustannie. Ale nie po dyletancku i nie na 
przepadłe . Wyspiański w tej chwili pomysły swe wcielał w reali
zacje bądź literackie, bądź malarskie. Pracował wykonawczo wie
le i umiejętnie. Trudno sobie wyobrazić drugiego Polaka, który 
by do 35 roku życia zdołał tyle zdziałać. Pod trzydziestkę zaczął 
pisać i zdołał zostawić po sobie 20 tomów. Nieprzeliczona też 
jest ilość jego obrazów, studiów, szkiców, projektów. Nie ma 
w nich rzeczy nieudolnej i nie ma śladów apatii, zniechęcenia , 
przymusu. Była w tej organizacji herkulesowa dzielność trudu. 
Tym boleśniejszą była tak wczesna niemoc w nim pracy i ta tra
gicznie przedwczesna śmierć . 
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Adam Grzymala-Siedlecki (w:) Wyspiański w oczach współczesnych 

Zebrał, opracował i komentarzem opatrzył Leon Płaszewski 

WL, Kraków, 1971 
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Na samym końcu ulicy Krowoderskiej w Krakowie jest dom dwu
piętrowy z oknami wychodzącymi na tuż obok położone przed
mieście Krowodrzę, i dalej na Bronowice, Tonie, na Modlnicę 
i pola Ojcowa. W tym domu na drugim piętrze mieszka z rodziną 
Wyspiański. W dużym , jasnym pokoju - prosty stół biały, na 
nim szkice, w kącie szta!ugi. W tym pokoju powstało Wesele , 
Wyzwolenie, Bolesław Smiały . 

Wyspiański w oczach współczesnych 

WL , Kraków, 1971 
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4 stycznia 

Z KALENDARZA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
STANISLA WA WYSPIAŃSKIEGO 

1902 

Kraków. Wyspiański zaczyna pisać Wyzwolenie - data umiesz
czona w rękopisie na karcie tytułowej aktu II. 

Styczeń 

Kraków. Data umieszczona przez Wyspiańskiego w rękopisie na 
karcie tytułowej aktu III. 

18 marca 
Kraków. Powstaje pomysł sceny ze Starym Aktorem 
z Wyzwolenia. Tego dnia Wyspiański bierze udział w jubileu
szu 30-lecia pracy scenicznej L. Stępowskiego (grano Adriannę 
Lecouvrer E. Scribe'a, Stępowski wystąpił w roli starego aktora 
Michonneta). Po spektaklu poeta został zaproszony do domu 
jubilata, który zanotował później: 
„Wyspiański po moim wieczorze jubileuszowym dnia 18 marca 
1902 r. będąc już przyjacielem mojego domu, znając matkę, 
żonę i dzieci, scenę jaka odbyła się w wieczór 18 marca 1902 r. 
z matką wobec portretu ojca mojego, opisał w tej roli, którą sam 
mi ofiarował przy wystawieniu tej sztuki". 

Kwiecień 

Kraków. Data zamieszczona przez Wyspiańskiego w rękopisie 
Wyzwolenia na karcie tytułowej aktu I. Ta sama data , lecz prze
kreślona, znajdowała się na ostatniej kartce tekstu aktu III . 

29 listopada 
Kraków. Prapremiera Nie-Boskiej komedi i Z. Krasińskiego 

w Teatrze Miejskim. Według wspomnień Lucyny i Józef a 
Kotarbińskich przedstawienie to miało wywrzeć zasadniczy 
wpływ na kształt powstającego w tym czasie Wyzwolenia 
Wyspiańskiego . L. Płaszewski dowodzi jednak, że jest to prze
świadczenie błędne . W momencie premiery Nie-Boskiej kome
dii Wyzwolenie było już prawie skończone. 
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24 grudnia 
Kraków. Wyspiański pisze tzw. Modlitwę Konrada z Wyzwolenia 
- według wspomnień Adama Chmiela: „Wiersze te napisał 

Wyspiański d n i a 2 4 g r u d n i a 1 9 O 2 r. po wigilii Bożego 
Narodzenia. Motyw do tego dało mu wrażenie i widok żony klę
czącej przy kołysce najmłodszego syna w pokoju, w którym tak
że było ubrane drzewko wigilijne. 
W tym okresie oddaje Wyspiański Wyzwolenie do druku. 

1903 

2 stycznia 
Kraków. Wyspiański pisze poetycki komentarz finału II aktu 
Wyzwolenia (data w rękopisie). W tym samym czasie - już 

w trakcie druku dramatu - dopisuje część uwag scenicznych pro
zą i dwuwiersze o Maskach w akcie li. 

10 stycznia 
Kraków. Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego wychodzi na
kładem autora pierwsze wydanie Wyzwolenia Wyspiańskiego 
w ilości 3000 egzemplarzy i 200 na lepszym papierze - data 
według notki wydawniczej . Rachunek z drukarni nosi datę 7 lu
tego. 

20 stycznia 
Kraków. „Czas" nr 15 donosi: „Rozpoczęły się przygotowania 
do wystawienia nowego dramatu Wyspiańskiego Wyzwolenie. 
P. Spitziar maluje nową dekorację przedstawiającą wnętrze 

Katedry na Wawelu". 

24 stycznia 
Warszawa. Czasopismo „Ogniwo" w nrze 5, na s. 106 
- 107, drukuje sceny 7 - 9 z aktu pierwszego Wyzwolenia 
Wyspiańskiego. 

27 stycznia 
Kraków. „Czas" nr 21 donosi: „Wczoraj odbyła się próba czyta
na z 3-aktowego dramatu St. Wyspiańskiego Wyzwolenie. Tekst 
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Stanislaw Wyspiański 

... tam tam nazywa się narzędzie„. 

rękopis wiersza z I aktu Wyzwolenia. 1902 

ołówek. papier 
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utworu czytał po części sam autor, po części dyrektor i reżyser 
teatru, autor zaś w ciągu czytania dawał objaśnienia tyczące się 
wykonywania scenicznego oraz treści niektórych ustępów dra
matu." 

1 lutego 
Kraków. W nrze 2 czasopisma satyrycznego „Pika" wydrukowa
no sceny 8 i 9 pierwszego aktu Wyzwolenia Wyspiańskiego , pt. 
Wyspiański śpiewa, w przypisie podkreślając satyryczną wymo
wę dramatu. 

13 lutego 
Kraków. „Czas" nr 35 donosi z teatru: „ ... Odbyło się także w bie
żącym tygodniu kilka prób z nowego dramatu St. Wyspiańskiego 
Wyzwolenie w obecności autora. P. Spitziar kończy malować 
nową dekorację na całą scenę, przedstawiającą część katedry 
na Wawelu. " 

22 lutego 
Kraków. „Czas" nr 43 podaje repertuar tygodniowy teatru - do 
środy: „ ... po czym gmach teatralny zostanie dla publiczności za
mknięty , we czwartek bowiem, piątek i sobotę rano odbędzie się 
pięć ostatnich prób z Wyzwolenia Wyspiańskiego„ ." 

27 lutego 
Kraków. „Głos Narodu" w nrze 57 donosi z teatru: „Przez dwa 
wieczory teatr nasz nie daje przedstawień. Artyści oraz cały 

komplet osób biorących udział w wykonywaniu Wyzwolenia 
Wyspiańskiego odbywają pełne próby rano i po południu . P. 
Spitziar kończy niektóre szczegóły nowej dekoracji , nad którą 
5 tygodni pracował. Niektóre jej szczegóły wykonane będą pla
stycznie. Próby odbywają się w obecności autora. Całość wysta
wioną będzie według jego szczegółowych wskazówek. Na pre
mierę została w kasie zamówień mała tylko reszta zamówień ". 

O udziale Wyspiańskiego w próbach Wyzwolenia i jego spo
sobie udzielania „wskazówek" wspomina Lucyna Kotarbińska: 
„ Miałam nieostrożność zapytania podczas prób Wyspiańskiego , 

bardzo nieśmiało, ale jednak zapytałam: 
- Jak mam, panie, ubrać „Samotnika"? 
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Stanisław Wyspiański 

Wnętrze katedry wawelskiej 

projekt scenografii do I i Ili aktu Wyzwolenia , 1903 
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Stalowe oczy, niby sztylety, zwrócił na mnie i po chwili milczenia 
powiedział: 

- T-a-a-a-k, - robiąc przy tym gest szeroki, powłóczysty. I zginął 
od razu jak kamfora. 
Kiedy jednak na próbie generalnej zobaczył wspaniale ucharak
teryzowanego Jednowskiego, w królewskim. długim, powłóczy
stym płaszczu bez koloru, bo czas starł purpurę, przyćmił złoto , 
zbrukał gronostaje, sczernił srebrzyste klamry, kiedy spojrzał na 
stare pieczęcie pergaminowych zwitów, wiszące od pasa, a na 
ramieniu ujrzał orła, którego jedno skrzydło złamane, a drugie 
rozłożone , jakby do lotu nad głową „Samotnika", powiedział : 
- Tak . To ma ślady królewskości -dobrze. Tak. To dobrze. 
Pochwalił także stroje Erynii , do których pomysł, a nawet 
w znacznej części i wykonanie, dała p. Ada Kosmowska ... Szare, 
łączące się z tłem pustej ciemnej sceny koszule , przewiązane 
w pasie, spływające w długich fałdach do ziemi, i głowy, owite 
splotami wężów , które przy chyżych ruchach Erynii ... niby żywe 
gady rozwijały się i kurczyły . 

A kiedy słuchając Hestii , ośmieliłam się powiedzieć: 
- Niech jej pan podda ton , ona to mówi źle .. . - odpowiedział: 
- Nie. Owszem. Dobrze. 
I narysował ręką w powietrzu jej sylwetkę, która istotnie w dra
powanych fantastycznie fałdach na wysokiej, smukłej postaci, 
była bardzo piękna. " 

L. Kotarbińska: Wokoło teatru. Warszawa 1930 

Rewolucyjną nowością scenograficzną tego przedstawienia było 
wprowadzenie pustej sceny: „Gdy dziś wieczorem o godz. 7 
w Teatrze Miejskim w Krakowie podniosą kurtynę w górę , wte
dy oczom widzów przedstawi się widok, jakiego dotąd na pewno 
nigdy w teatrze nie widzieli. Zobaczą całą jamę widownianą, jaka 
jest szeroka i głęboka, ubraną dekoracjami, nie pozasłanianą 
płótnami, z widokiem na wierzchołki drzew na plantach, drzew 
naturalnych, które się przedostaną przez okna tylnej ściany wi
downi (dawniej tak nazywano scenę - przyp. red.), zamykającej 
teatr od strony budynku z maszynami dynamo-elektrycznymi, 
położonego tuż obok kościółka Św. Ducha". 
,. Głos Narodu" 1903, nr 58 
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28 lutego 
Kraków. Prapremiera Wyzwolenia Wyspiańskiego w Teatrze 
Miejskim. 
Pierwszą reakcją na to przedstawienie była niepewność i dez
orientacja: „Z wielką starannością i z całym szacunkiem dla ta
lentu autora wystawiono wczoraj Wyzwolenie p. Wyspiańskiego. 
Publiczność była zdezorientowaną pod wrażeniem wspaniałych 
obrazów i poezji wykazującej w niejednym miejscu wielkie nuty; 
pod wrażeniem muzyki i dekoracyj nie zrozumiano bolesnego 
szyderstwa i żartu, nie zrozumiano tym bardziej , że autor sam 
wychodził nieraz ze swej roli i nieświadomie brał rzecz poważnie . 

Recenzję odkładamy do poniedziałku ". 

Czas 1903. nr 49. 

Pomimo żywej dyskusji. jaką wzbudziło Wyzwolenie na łamach 
prasy, był to utwór zbyt trudny, by mógł dorównać frekwencyj
nym sukcesom Wesela czy Dziadów: „Mimo niezwykłego zain
teresowania, jakie w sferach literackich obudziło Wyzwolenie 
Wyspiańskiego , utwór ten nie spotkał się na scenie teatru kra
kowskiego z takim powodzeniem, na jakie mogło liczyć dzieło tej 
miary i tego polotu. Zaledwo trzy widowiska zapełniły szczelnie 
teatr, dwa następne zaś odbyły się już przy słabo obsadzonej sali. 
Nadmiar politycznej symbolistyki uczynił dzieło nieprzystępnym 
dla szerszych warstw publiczności " . 

Tygodnik Ilustrowany 1903, nr 20, s. 398. 

Wprawdzie ilość widzów po trzech pierwszych przedstawieniach 
bardzo zmalała, niemniej jednak do końca tego sezonu i w sezo
nie następnym wystawiono Wyzwolenie łącznie 10 razy: „Po 
przyjęciu Wesela i pozycji, jaką autor zyskał w opinii publicznej. 
w teatrze z góry liczono na powodzenie kolejnych utworów. Już 
przed premierą Wyzwolenia zapowiadano przedstawienia przez 
cały następny tydzień , z wyjątkiem poniedziałku zarezerwowa
nego na koncert. Z tego planu trzeba było zrezygnować ---Po 
przedstawieniu sobotnim, niedzielnym i wtorkowym, dramat za
grano we czwartek, niedzielę, środę, powtórzono za tydzień, po 
czym odbyło się po jednym przedstawieniu w kwietniu i w maju 
(zawsze we środę, wszystkie spektakle w tym dniu były przedsta
wieniami popularnymi , a więc po obniżonej cenie)" . 
J. Michalik: Widzowie na premierach dramatów Wyspiańskiego w 1903 roku, 

Pamiętnik Teatralny 1990, z. 3-4. s. 462. 
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Recenzje i podsumowania: 
Krytycy usilnie starali się zinterpretować i wyjaśnić wiodącą 
myśl dramatu: „- Do walki stają przeciw sobie Konrad bohater 
z Geniuszem poezją. To, co było do tej chwili nierozłącznym , co 
było krwią wspólną i wspólnym duchem. to teraz rozszczepia 
się na dwie wrogie potęgi - [Konrad] zabił w duszy własnej to , 
co było w niej najbliższego , zabił geniusza poezji, bo ta najbliż
sza, najcenniejsza część duszy wiodła naród na manowce - Tak 
i w Orestei Ajschylosa Orestes zabija matkę własną - i Apollo 
promienisty bierze Orestesa w swoją opiekę - Konrad wierzy 
głęboko, że Apollo-Chrystus przebaczy mu zbrodnię tego samo
bójstwa Ducha, bo zbrodnia ta wiodła naród do prawdziwego 
odkupienia - ". 
!Anonim]: Z teatru. Glos Narodu 1903. nr 60. 

Skrajnym przykładem braku zrozumienia dramatu jest, jak zwy
kle , W. Prokesch, który napisał kilka recenzji z tego przedstawie
nia dla różnych czasopism: „- utwór ten jest w pomyśle i wy
konaniu nieobciągniętym i niezharmonizowanym - Wyspiański 

przybiera tu na się postać Konrada z 3-ej części Dziadów i snuje 
wieszczą myśl swego poprzednika, wskazuje narodowi drogi wy
zwolenia się spod wpływów teatromanii i poezji romantycznej, 
na którą rzuca wielkie nieodwołalne anatema - ów Wyspiański, 
sam typowy archaicznego romantyzmu przedstawiciel! - wraże

nie tego wyklinania poezji i jej wielkiego przedstawiciela, w oso
bie geniusza o kształtach i rysach posągu Mickiewicza , utrwala 
się jako przewodnia myśl, jako tendencja utworu - Dotychczas 
nie przyszło do głowy żadnemu z poetów o taką metempsychozę 
i taki zamiar się pokusić, ale Wyspiański nie cofnął się przed 
nim, może w poczuciu własnej siły , a może pod wpływem słów 
niektórych bezkrytycznych chwalców, którzy wmówili w niego, 
że jest mężem opatrznościowym, zapowiadanym cyfrą 44 - ··. 
W. Prokesch: Wyzwolenie, Tygodnik Ilustrowany 1903. nr 11. s. 203. 

Wreszcie, w miesiąc po premierze, głos zabrał sam dyrektor te
atru, który ogłosił w Głosie Narodu nr 87 i 89 artykuł „Uwagi 
o Wyzwoleniu. Na tle rozmowy z autorem": 
„Niedawno miałem z Wyspiańskim jedną z tych rzadkich roz
mów, w których duch twórczy odsłania swe głębie. Szczerze 
i jasno odkrył mi poeta główne intencje swego najnowszego 
dzieła - Wyspiański mówi zawsze bardzo oryginalnie, nie szafuje 
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frazesami , nadaje słowom wagę wewnętrzną , trzeba go słuchać 
z wielką uwagą , aby uchwycić wewnętrzną spójnię myśli. 
Przede wszystkim poeta zastrzegł się wyraźnie , że w jego dziełach 
nie trzeba się domyślać tego, co nie było drukowane - W koń

cu dramatu w objaśnieniach zapowiada Wyspiański przyszłe 

czyny bohatera. Konrad z Eryniami, wyrwawszy się z murów 
teatru, ma przebiegać różne sfery naszego życia, ukazując się 
w różnych miejscach, i sądzić działanie rodaków. Ale to ma 
być wątkiem nowej zupełnie sztuki , której dopiero ogólny za
rys istnieje w umyśle twórcy - pomysł oraz idea Wyzwolenia 
łączą się integralnie z treścią Dziadów i są do pewnego stopnia 
dalszym jej dosnuciem w dzisiejszym świecie poezji - Konrad 
z Dziadów i Konrad z Wyzwolenia to więc jest jedna po
stać - to uosobienie wielkich pragnień narodu i narodowego 
bólu. Konrad z Wyzwolenia - jest reprezentantem bólów, pory
wów, błędów i pragnień Polski współczesnej. Konrad i Geniusz 
w Wyzwoleniu są to części jednego i tego samego ducha, które 
stają do walki z sobą - Ci, którzy zarzucają Wyspiańskiemu - że 

w postać Konrada chciał uosobić swoje stanowisko poetyczne, 
nowe, żywotne, w kontraście z martwotą poezji Mickiewicza, 
zapominają - że Wyspiański dał Konradowi oblicze nie swoje, 
ale Mickiewiczowskie z epoki młodości. Konrad w fantazji dzi
siejszego poety jest dalszą ewolucją pomysłu Dziadów - Pod 
względem myślowym Wyspiański kładzie wielki nacisk na akt II 
Wyzwolenia - przegląd różnych poglądów i dążeń nurtujących 
w głębinach duchowego życia narodu - 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»". 
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MUREM W ŚCIANĘ 
(Z ZAPISKÓW KRYTYKA) 

Opowiem pewną historię. 
Na swój debiut w Starym, dwa lata temu, Grabowski umy
ślił zrobić „ Wyzwolenie ". Ale się wycofał. To był pomysł na 
spektakularne samobójstwo, i to zaraz na początku. Duch 
Swinarskiego jako inscenizatora „ Wyzwolenia " sprzed prawie 
30 lat wciąż unosił się wielką chmurą nad Starym. Wszyscy 
będą przecież tylko czekać, jak Grabowski utonie w tej chmu
rze. 
W zamian wymyśliliśmy „Pana Tadeusza ", ale i tak nie na 
sam początek , tylko w drugim sezonie. Scenariusz, napi
sany wspólnie przez nas obu, istniał od dobrych kilku lat. 
Zrazu miał to 12-odcinkowy Teatr Telewizji , ale Andrzej 
Wajda w tym samym czasie postanowił zrealizować swojego 
filmowego „Pana Tadeusza " i nasz projekt upadł. No więc 
zdecydowaliśmy, że niech będzie teatr. Już przymierzaliśmy 
obsadę, scenografię, kiedy przyszedł Trela i powiedział, że 
co tam „Pan Tadeusz '', teraz trzeba zrobić „ Wyzwolenie ''. 
W tamtym słynnym spektaklu Swinarskiego Trela, jak wiado
mo, grai Konrada. - Jesteśmy co prawda wyzwoleni - mówił 

teraz - ale i nadal jakoś wewnętrznie zniewoleni . Nadal coś 
nami targa, coś krępuje, szarpiemy się i wściekamy, niena
wiści i złości pełno, chory patriotyzm, pogubiona młodzież, 
obrażeni starcy. 
Wiedzieliśmy, jakie diabły i pioruny kryją się w tym dziwacz
nym tekście, wewnętrznie połamanym, ale właśnie także przez 
to niesłychanie współczesnym. - No to róbmy „ Wyzwolenie " 
- powiedzieliśmy. 

Łatwo powiedzieć. Tekst, tak czytelny i niemal oczywisty jesz
cze 20 lat temu , dziś okazał się pełen pułapek. Najpierwsze 
oczywiście ulotniły się wątki bezpośrednio wyzwoleńcze, 

sprawa niewoli narodowej i tak dalej. Potem okazywało 

się, że poumierały inne: przede wszystkim ów romantyzm 
z ducha literacki, także jady i dymy młodopolskie, z którymi 
Wyspiański raz walczył, raz im bezwiednie ulegał. Mickiewicz 
- ukryty w postaci Geniusza - jako wielki problem intelek
tualny i duchowy, z którym Wyspiański toczy/ bój na śmierć 
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i życie, zanikł niemal zupełnie. Wykreślić całkiem te motywy? 
A jeśli nie, to czym je wiarygodnie zastąpić, żeby nie były 
tylko historycznym odniesieniem? 
Osobną kwestią był teatr. Jak wiadomo, wszystko 
w „ Wyzwoleniu " dzieje się w teatrze. Jest próba, jest reży
ser, są aktorzy, trzeba by coś zagrać. Ale co? Na to pojawia 
s i ę (skąd?) jakiś dziwny facet i mówi, że chce „w teatrze tym 
Polskę budować " . Nazywa się Konrad, ma kajdany, a my 
powinniśmy oczywiście od razu wiedzieć, że on przyszedł tu 
wprost z „Dziadów" i jest ni to duchem, ni to upiorem, ni to 
odrodzonym zbawicielem. Trudna sprawa. W czyim imieniu 
ktoś taki ma mówić? Może sto lat temu mówi/by w imieniu 
całego narodu. Ale dziś? 
W dodatku wciąż wykłóca się z Reżyserem i Muzą (jedną z ak
torek), że oni trzymają się „starego" teatru, a jemu chodzi 
o ,, nowy", czyli nowy sposób mówienia o Polsce i o sztuce. 
Tylko że sto lat temu każde dziecko wiedziało, co to jest teatr 
„stary ", a co „nowy". Stary to był szacowny teatr retoryczny, 
klasyczny, XIX-wieczny, w którym aktor stał z przodu sceny 
i deklamował swoje teksty w blasku lamp gazowych. Nowy 
to by/o wszystko to, co rodziło się na prze/omie XIX i XX 
wieku , czego symbolem był choćby sam Wyspiański , wielki 
nowator, którego sztuki, zwłaszcza „ Wesele " i „ Wyzwolenie '', 
stanowiły rewolucyjny przełom zarówno w budowie tekstu 
jak konstrukcji postaci. A dziś co? Co jest starym teatrem: 
a co nowym, skoro bariery i reguły dawno potrzaskały, i na 
dobry ład uprawniony jest każdy gatunek teatru, od konwen
cjonalnej farsy mieszczańskiej po najdziksze eksperymenty 
scen alternatywnych? Znikąd ratunku, jak reguł zabrakło , to 
z czym tu walczyć? 
No i język! Zataczający się od zdań prostych jak strzała po 
zabełtane jak koktajl Mołotowa, od przenikliwie bolesnych 
po rozlewnie bełkotliwe, od patetycznej metafizyki po płaski 
sentymentalizm w młodopolskim guście. Z jednej strony coś 
takiego: „Batogiem gnałeś chłopstwo w pole, / przez pierś im 
szedł twój złoty pług. I Dziś umiesz z pychą znieść niewolę. 
I - Niewolę da mi przeżyć Bóg ", od czego ciarki chodzą po 
plecach i dusza boli. A z drugiej takie coś: „Zakołyszę tęskny 
żal , I jak się czepia szumnych brzóz, I jak się czepia szumnych 
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fal I i zbóż, i traw, i łóz . I Zasłuchani w śpiewek mój, I patrzcie 
do różanych lic. ? Lotny sen ... pszczelny rój„ ." 
W pierwszym akcie kłopot największy był i z tymi staro-no
wym teatrem, i z postacią Konrada , co to nie wiedzieć skąd 
i po co przychodzi i kim w ogóle ma być, i z całą polsko-naro
dową rekwizytornią , w której Konrad „chce naród przedsta
wić ", z tymi wszystkim delijami , żupanami , „grobami boha
terów ", chłopskimi guniami , sukmanami, trzosami, i jeszcze 
z husarią , „sztandarem z Maryjką " i tak dalej. Wszystko jakby 
wyjęte wprost z „ Wesela " wystawionego przed pól wiekiem. 
Akt drugi zawsze był najtrudniejszy do zrobienia, bo to 
prawie 40 minut nieustannej gadaniny Konrada z kilku
dziesięcioma Maskami. Gadaniny fascynującej, jeśli dobrze 
wykonana, i mętna-nudnej, jeśli źle . To jednak była esencja 
„ Wyzwolenia ", jego środek ciężkości. Mając drugi akt właściwie 
miało się „ Wyzwolenie ". Nie mając go - nie miało się nic. 
No i akt trzeci, zmierzający do wariactwa, gdzie święte na 
dobre miesza się z diabelskim , gdzie już nie idzie o teatr, ale 
o życie i śmierć, gdzie wreszcie Konrada dopadają Erynie ze
msty. Tam pojawia się ten upiór Geniusza-Mickiewicza, z któ
rym Konrad podejmuje najcięższą walkę o rząd narodowych 
dusz, upiór dusznego romantyzmu zatruty beznadzieją - dziś 

jako literacki odnośnik praktycznie niefunkcjonalny. 
Ale co tam I Przecież wciąż to wielki tekst, wielki dramat, pe
łen wspaniałych myśli o narodzie, o człowieku, o kulturze, 
miłości , kościele, metafizyce. Gorzki i porywający. Bez tej 
wiary nie było przecież sensu zabierać się do „ Wyzwolenia ". 
W połowie prób, pełnych niejasności, kreśleń i przywracań 
tekstu, pytań bez jasnych odpowiedzi, aktorzy zaczęli się bun
tować, łazić z kąta w kąt w poczuciu rosnącej bezradności. 
Nie wiedzieli w czym biorą udział, kim są, o co ma w tym cho
dzić. Niektórzy winili tekst, że mętny, przegadany, że albo 
zbyt dosłowny, albo całkiem zabełtany. Inni zastanawiali się, 
po co w ogóle brać się za coś, co może i po wielokrotnym 
czytaniu okaże się nadal głębokie, ale na scenie wychodzi jak 
intelektualny kogel-mogel. Jeszcze inni domniemywali , że 
lepiej było arcydzieło zostawić w spokoju , bo ono co prawda 
arcydzielne jest, ale myśli jego już do przeszłości należą i dziś 
nic nam po nim. 
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Ale karnie pracowali. Próby szły. Nikt nie dojdzie, ile razy 
Grabowski wątpił w całą tę robotę, a ile razy podnosiły go 
z dna zwątpienia nagle olśnienia jakąś udaną sceną, żywym 
dialogiem, i ciąg le niewygasłą nadzieją , że w tym szalonym, 
pokręconym utworze kryją się nadal miny zdolne wysadzić 
w powietrze niemoce i pozoranctwo współczesnego teatru. 
Także, co tu kryć - Starego Teatru. 
Jedno było od początku jasne: istota tego dramatu nie tkwi 
w fabule , właściwie nieistniejącej, ani w samych złotych 

myślach o Polsce. Tkwi ona mianowicie w żywych ludziach
aktorach odgrywających ludzi-aktorów napisanych przez 
Wyspiańskiego. To się wydaje na pierwszy rzut oka banal
ne, ale spróbujcie potraktować to jak banał, czyli oczywistość 
niewartą poważniejszego zachodu. Drugi akt, ten z Maskami , 
był na przykład od dawna wstępnie wymyślony, określony 
tekstowo, ustawiony sytuacyjnie, wielokrotnie wypróbowywa
ny. I co? I nic. Artyści coś gadali , chodzili, siadali , ale ducha 
nie było. Zabrakło wiary - w tekst? W siebie? W reżysera , 
który czegoś od nich chciał, najlepiej wyrwania sobie serca? 
W końcu bez przesady„. Jesteśmy zawodowcy, trzeba tylko 
precyzyjnie wszystko wiedzieć, reszta zrobi się sama. A tu 
precyzyjnie wiedzieć się nie dało. Trzeba było czegoś jeszcze, 
jakiegoś wewnętrznego szaleństwa, odwagi w prawdziwym 
zderzeniu się - z innymi, ale i samym sobą . Ale gdzie tego 
szaleństwa szukać? 
I tak to trwało, a raczej się wlokło, od próby do próby. 
Wyspiański zdawał się nierozgryzalny, nie przekraczalny. 
I nagle któregoś dnia coś pękło. Nie wiadomo skąd, dlaczego, 
jak. Ewa Kutryś, asystentka Grabowskiego i poniekąd dru 
gi reżyser, mówi, że to dlatego, bo zamknęli się z aktora
mi w dusznej i ciasnej palarni, żeby przed próbą przegadać 
tekst, i wszyscy byli wściekli na tę duszność i ciasnotę. Może. 

A może coś się innego stało, co pozostało prywatną tajemnicą 
choćby Oskara Hamerskiego, grającego Konrada. Bo to od 
niego wszystko zależało. To on musiał napędzać swoją ener
gią wszystko dookoła, a jeśli nie napędzał (a nie napędzał„.) 
- nie działo się nic. I oto tego ranka Oskar wyszedł niby jak 
zwykle na scenę, i za nim niby jak zwykle kilkunastu part
nerów do sceny z Maskami, i zaczęło się to tajemnicze, naj-
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wspanialsze wariactwo, które zawsze przywraca wiarę w sens 
teatru. Nagle wszystkie słowa i gesty wróciły na swoje miej
sca, teksty zaczęły być ważne, dojmujące, myśli precyzyjne, 
uczucia autentyczne. Słuchaliśmy jak zaczarowani. Pół go
dziny czystego gadania, bez żadnych dodatkowych podpórek 
teatralnych, świateł, kostiumów, dymów i dźwięków muzycz
nych, minęło jak chwila. 
Nauczeni doświadczeniem podejrzewaliśmy w duchu , że to 
mógł być cud jednorazowego użytku. Ale nie. Następnego 
dnia prawie wszystko się powtórzyło. To „prawie " doty
czyło szczegółów, istota rzeczy pozostała nienaruszona. 
Uwierzyliśmy, że Wyspiański znów miał rację , pisząc o nas to 
wszystko, co napisał. Aktorzy sprawdzili naocznie i namacal
nie, co to znaczy wziąć na siebie te wszystkie straszne gorycze 
i przekleństwa, te cynizmy i pychy, te upokorzenia i wyzna
nia, i że ta psychodrama odegrana wobec siebie samych po
trafi być oczyszczająca. 
To , co tu opowiedziałem, jest tylko kawałkiem pewnej histo
rii powstawania pewnego spektaklu. Nie może być niczym 
więcej: ani usprawiedliwieniem, ani recenzją, ani krytycznym 
rozbiorem możliwych współczesnych sensów arcydramatu 
Wyspiańskiego. Kiedy to piszę, próby jeszcze trwają. Nikt nie 
wie, jaka będzie premiera (to zawsze, do końca, jest tajemni
ca). Odkrywcze próby bywają zwodnicze. Cokolwiek by jednak 
było, coś się już stało. Dla tej lekcji prawdy z Wyspiańskiego 
warto było zaryzykować zderzenie się z tą ciężką ścianą. 

Tadeusz Nyczek 
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STARY AKTOR 

Leon Stępowski (1853-1914) - syn powstańca z 1863 r. wy
wiezionego na Sybir, solidny, użyteczny aktor - charakterystycz
ny, społecznik , nauczyciel prawidłowej wymowy nie tylko sce
nicznej , lecz i dla upośledzonych; wspólnie z E. luskiną napisał 
sztukę o Chopinie. Uczył się sztuki scenicznej u Jana i Karola 
Królikowskich, debiutował w roli Bartłomieja w Krakowiakach 
i Góralach, w Poznaniu w 1872 r. , następnie wędrował po pro
wincji , by grać wielkie role z Hamletem na czele, od 1879 do 
1912 pozostawał w zespole krakowskiego teatru, zawdzięczając 
Kożmianowi artystyczną stabilizację. Popierała go Modrzejewska. 
Wyspiański zbliżył się do Stępowskiego w 1889 r. w czasie do
broczynnego przedstawienia amatorskiego, w salach redutowych 
Starego Teatru, komedii Paillerona Nieśmiały; Wyspiański grai 
rolę nieśmiałego, poetycznego kochanka. Reżyserem tego przed
stawienia był właśnie Leon Stępowski , z którym później poeta 
pozostawał w trwałych przyjaznych stosunkach. Do niego adre
sował piękne liryki - będąc na kuracji w Rymanowie w lipcu 1903 
roku - napisał i przesiał trzy wiersze: Wierszyk wakacyjny , Gdy 
przyjdzie mi ten świat porzucić„. , Niech nikt nad grobem mi 
nie płacze„ . . Wiersze te pisane były w odstępach mniej więcej 
tygodniowych, bez żadnego załącznika w formie listu. Dla niego 
i o nim napisał rolę Starego Aktora w Wyzwoleniu. Stępowski 
w prapremierze Warszawianki miał rolę Barzykowskiego, we 
wznowieniu, r. 1901, był Żołnierzem z dywizji gen. Żymirskiego , 
w prapremierze Wyzwolenia - Kaznodzieją i Starym Aktorem, 
w Bolesławie Śmiałym - Wieścią; a w Dziadach - Kapralem, 
później i jednym z Diabłów. Po śmierci poety grai Stanislawa
Barzytowskiego w Lelewelu , Makrota i Satyra IV w Nocy listo
padowej, Nauczyciela w Sędziach, Papieża Grzegorza IV i Św. 
Andrzeja w prapremierze Legionu , 1911. 
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Na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński O Wyspiańskim 

opracował Stanisław Witold Balicki 

WL. Kraków, 1973 

i Wyspiański w oczach współczesnych 

zebrał. opracował i komentarzem opatrzył Leon Płaszewski 

WL. Kraków. 1971 
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Portret Leona Stępowskiego Ludwik Stasiak, 1886 

olej, płótno 

MHmK 

WYZWOLENIE 22 

STARY AKTOR 

Rola mnie nie żywi. 
Przyt.e m o mnie niedbają i na mnie są knywi. 
Ja niedbam. - Już skończyłem. Już na nic nie czekam. 
Nawykłem do tych desek. Mogę precz. - Odwlekam. 
Goniłem niegd yś sławę , grywałem Hamleta. 
Nowe dzisiaj 1 lamlety. - Doni.·- Dzieci. - Kobieta. -
Sława artystów! Nie dziwne mi wieńce. 
Miałem ich pełne dwiP, o te dwie pełne rQC(', 

gdy mój święciłem dziPń trzydzieRtu lat na sce nie 
Oklaski miałem ich, uznan iH i znaczenie. 
Efeme ryczne to, pr:t.ez jeden wieczór lamp 
a gaśnie, gdy pogasną skr1~cone rzędy ramp. 
Zanieś li do dom kwiaty. - Hodzina już si'; z l iiegła. 

Patrzaj, co przyniósł tata! To mąż mój!!' To mc)j syn!? 
A sc r1·e żonie rośni e· , jakby gdzie złotych harf 
muzyki zasłyszała. Oklaski w u ~zach dzwonią . 

A matka moja idzie, staruszka, - (przy nas żyj e ,) -
i p11trzy się po kwiat.ach, napisar-h szumnych szarf 
i pytn : »to te kwiaty dla cicbi1:1 sk;1d to, czyjc ?a 
»Mój synu« - mówi matka - »ho. to tw1ij ojciec z bronią 
walczył za świQloś<! na:-izą i zdobył siQ na czyn . .. er 

(Lt>gł w sześdziesiątym trzecim; dziś zapomniany grób). 
»nikt wieńców mu nie dawał, nic rzucił kwiatu, świec„« 
Mój ojciec był bohater a ja to jest('m nic.. 
W błazeństwied zieł uda11ych, w komedyi wiecznej prób, 
ja się rumienię, wstydzę, wstyd bior•i wasz do lic ... 
Mój ojciec był bohater a my jesteśmy nic! 

KOXRAD (do kogoś w kostyumie) 
Marszałku, załamałeś ręce, \Vawcl, \\-'awel burzą ! 
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Konrad pojawia się z tyłu sceny - postać z wystawionych rok 
wcześniej Dziadów. Ma ten sam kostium - białą koszulę i czarne 
spodnie - i jest to ten sam aktor. Jerzy Trela, tak jak Mielewski 
na początku wieku, gra obu Konradów. Przychodzi dokładnie 
w to samo miejsce, które może poprzedniego wieczora opuścił 
w zakończeniu Dziadów. Powraca ta sama postać , lecz w ide
alnie odwrotnej sytuacji scenicznej. Tam Konrad , z którego lud 
zdarł odzież - wbrew syberyjskim śniegom, wbrew rzeczywistej 
niewoli głosi posłanie wolności. Tutaj - przychodzi w kajdanach , 
które ciążą, ranią stopy; Robotnicy mają go z nich uwolnić . Ta 
sama postać ma zaistnieć raz jeszcze, uwolniona od unierucha
miającego mitu. Wolność ma się urzeczywistnić, Konrad wraca 
na ziemię. 

WYZWOLENIE 

Joanna Walaszek 

Konrad Swinarski 

PIW. Warszawa. 1991 
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Wojciech Ruszkowski (Stary Aktor) i Jerzy Trela (Konrad) 

Wyzwolenie. 1974 

fot. Wojciech Plewiński 
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Muzeum Narodowe 
w Krakowie 

Muzeum Narodowe zaprasza do nowej ekspozycji 
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich 

(ul. Szczepańska 11). 

Jej fragment poświęcony twórczości dramaturgicznej i typografii 
Stanisława Wyspiańskiego doskonale przygotowuje do odbioru 
spektaklu WYZWOLENIE. Wśród eksponatów znajduje się 

m.in . fragment rękopisu Wyzwolenia. 
Jest to kolejna , po przedstawieniu Sto lat kabaretu .. „ wspólnie 
realizowana przez Stary Teatr i Muzeum Narodowe w Krakowie , 
inicjatywa. Podobnie jak wcześniej, dla widzów Wyzwolenia , 
w Muzeum obowiązywać będą specjalne ceny biletów. 
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Ekspozycja czynna od wtorku do piątku 10.00-18.00 
w soboty i niedziele 10.00-15.30 . 
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www.bph.pl 
www.kartykredytowe.pl 
O 801 6KARTA (O 801 652 782) 
(kou t ZJ mm JDk za I JCdnostk~ t arył 1k3CVJn<1) 

Wspieraj 
Stary Teatr 
w Krakowie 
Karta kredytowa 
Mecenasa Kultury 

Stary Teatr im. Heleny M6drzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
www.stary-teatr.pl 

Sekretariat 
tel. 4212977, fax 4213353 
e-mail: sekretariat@stary-teatr.pl 

Duża Scena, Nowa Scena, Sala Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
tel. 428 47 OO 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: · 
- od wtorku do soboty 10°0 - 1300 i 1700 - 19°0 oraz 2 godziny 

przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 
- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Sprzedaż biletów przez internet na wszystkie sceny: www.eBilet.pl 

Biuro Obsługi Widzów 
pl. Szczepański 1 
tel. 422 40 40 
fax 292 75 12 
e-mail: bilety@stary-teatr.pl 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, 
informacja o repertuarze, 
zawieranie umów abonamento~ch 
od poniedziałku do piątku 900 -17 
sobota 900 -1300 

Reprodukowane obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie 
i Muzeum Historycznego miasta Krakowa - Oddział Teatralny 

Specjalne podziękowania dla 
Pani Marty Romanowskiej, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie 

Pani Krystyny Solańskiej, kustosz Muzeum Historycznego miasta Krakowa 

str. 1- pierwodruk Wyzwolenie , akt Il , 10 stycznia 1902 
str. 17 - pierwodruk Wyzwolenie , akt III 

str. 22 - Karykatura Stanisława Wyspiańskiego , rys. Stanisław Rzecki 

Redakcja programu: Elżbieta Bińczycka 
Opracowanie graficzne: Lech Przybylski 

Opracowanie komputerowe: Piotr Kolcxlziej 
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znlożony w roku 1781 
s lowarz)·szony w Unii Tralrów l:uropy ' Unii Polskich Tcalrów 

S~ZOłl 172. 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Stanisław Wyspiański 

OBSADA 

Konrad Oskar Hamerski 
Reżyser /Geniusz Jan Frycz 

Muza Anna Radwan-Gancarczyk 
Karmazyn Krzysztof Globisz 

Hołysz Jan Peszek 
Prezes Jakub Przebindowski 

Przodownik Leszek Świgoń 
Kaznodzieja Mieczysław Grąbka 

Prymas Andrzej Buszewicz/ Jerzy Grałek 
Mówca Ewa Kolasińska 
Ojciec Tadeusz Huk 

Syn Błażej Peszek 
Harfiarka Ewa Kaim 
Samotnik Juliusz Chrząstowski 
Wróżka Dorota Pomykała 
Starzec Leszek Piskorz 

Córki Małgorzata Gałkowska, Katarzyna Wamke 
Hestia Dorota Segda 

Maski 
Małgorzata Gałkowska, Ewa Kaim, Ewa Kolasińska, Dorota Pomykała, Katarzyna Wamke, 

Juliusz Chrząstowski, Mieczysław Grąbka, Tadeusz Huk, Błażej Peszek, Jan Peszek, Jakub Przebindowski 
Stary Aktor Jerzy Trela 

Aktor-Maszynista Jan Krzyżanowski 
Aktor-Rekwizytor Andrzej Kozak 

Muzyk Mieczysław Mejza/ Jarosław Kaganiec 



OPRACOWANIE TEKSTU I REŻYSERIA 

Mikołaj Grabowski 

WSPÓŁPRACA REŻYSERSKA SCENOGRAFIA 

Ewa Kutryś Barbara Hanicka 

MUZYKA 

Stanisław Radwan 

REŻYSERIA ŚWIATŁA 

Tomasz Wert 
RUCH SCENICZNY 

Tomasz Wygoda 

Muzyka nagrana w wykonaniu zespołu instrumentalnego pod dyrekcją Mieczysława Mejzy 

Asystenci reżysera : Katarzyna Michałkiewicz (WRD PWSTJ, Julia Pawłowska (WRD PWSTJ, Krzysztof Olichwier (WRD PWST), Jakub Roszkowski (WRD PWSTJ 

Asystent scenografa: Elżbieta Wójtowicz-Gularowska 

Syntezator do przedstawienia ofiarował Adam Radzikowski 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy B~ 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ AN I DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŻW I ĘKOWYCH !!! 

Zastępca dyrektora naczelnego i artystycznego Aleksander Nowak 
Krytyk Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjent 
sufler 

świat/o 
dźwięk 

realizator nagrania 
kierownik produkcji , brygadzista sceny 

charakteryzacja 
kostiumy: 

pracownia krawiecka damska 
pracownia krawiecka męska 

dekoracje: 
pracownia buto/orska 

pracownia malarsko 
pracownia stolarsko 
pracownio ślusarsko 

pracownia tapicerska 
kierown ict wo techniczne 

koordynacja pracy artystycznej 

Ewa Wrześniak 
Joanna Monkiewicz 
Marek Kos 
Andrzej Kaczmarczyk 
Andrzej Kaczmarczyk (Studio Nagrań Starego Teatru) 
Bronisław Nawrot 
Tereso Niedrygas 

Halina Drahus 
Fryderyk Ka/kus 

Jerzy Cieś l ick i 
Małgorzata Talaga 
Wiesław Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Andrzej Starzyk. Tadeusz Kulowski 
Kingo Głowacka. Małgorzato Tusiewicz, Urszula Wać 
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Minęło 30 lat od premiery Wyzwolenia Konrada Swinarskiego 

Legendą mógł stać się już za życia. Wszystko go do 
tego pchało. ł legendą, a raczej mitem wcielonym 
stał się po swojej tragicznej śmierci. Ginąc 19 sierp
nia 1975 roku w katastrofie lotniczej pod Damasz
kiem był jak ów Automedon z Ili aktu Wyzwolenia 
Wyspiańskiego, woźnica , który zbyt długo patrzył 
w słońce. Został odcięty od dalszego zgłębiania 
tajemnicy, które było dotychczasową treścią jego 
życia. Tym kolejnym krokiem w głąb miała być re
alizacja Hamleta(. .. ) Wśród artystów polskich XX 
wieku był jedynym, który miarą własnego losu zgłę
biał historię , dzieje , literaturę. 
W Krakowie znalazł nie tylko wielkie skamieliny 
przeszłości, z którymi miał toczyć swoją walkę 
o prawdę, znalazł tu także miłość małej zbioro-

wości Starego Teatru. Ona miała być mu odtąd 
rodziną , synonimem społeczeństwa, odskocznią 
do wielkich dokonań. Ta mała społeczność ży
wych ludzi, aktorów, jak w Hamlecie Szekspira 
miała się stać „ pułapką na myszy" zaśniedziałej 
polskiej społecznośc i i zastarzałych ludzkich win. 
Był jednym z ostatnich metafizyków polskiego 
teatru i nikt tak jak on nie czuł pewnie na sobie 
ciśn ienia losu , nieodpartej konieczności wyrazu 
i prowokacji. 

Elżbieta Morawiec „Teatr" nr 1/2001 

On tak mocno zapisał się w świadomości tego ze
społu, że nie sposób się z tego wyrwać i nikt tego 
nie chce, każdy z nas chce jak najdłużej zachować 
to, co przejął od niego. Myślę, że to co miałam naj
lepszego do zrobienia, zrobiłam dzięki niemu i z nim. 
Praca z nim to były te rzadkie chwile , kiedy udaje się 
przełamać bariery języka i ograniczenia nieczytelno
ści , kiedy warto podejmować trud, który ma w sobie 
coś z narkotyku. Aktor rozumiejący , że nie tylko on 
jeden i jego solowe popisy są najważniejsze , ale to 
co niesie cala sprawa, której służy , kiedy odczuje , 
że zabrakło kogoś , kto tę sprawę uosabia, dźwiga 
w górę, staje się bezradny. Konrad siadał z nami , 
rozmawiał , przyglądał się , chodził za kulisy, do bu
fetu i to wystarczało by każdy z nas odczuwał jakiś 
niepokój. On nadawał nieustannie jakieś impulsy. 
A my drgaliśmy pod tymi impulsami. 

Anna Polony „Panorama" 25.10.1981 

Jan Błoński: Patrząc na próby, odnoszę wrażenie, że 
twoją największą troską jest „ ucieleśnienie " Konrada. 
Żeby broń Boże, nie okazał się tylko symbolem, żeby 
zachował ludzki wymiar .. . 
Konrad Swinarski: Konrad walczy nie tylko o ideały , 
walczy także o swoją świadomość i dlatego jego 
„wyzwolenie" ma wiele znaczeń. Starałem się 
w praktyce sprowadzić do wspólnego mianownika 
wyzwolenie od własnej klątwy i wyzwolenie narodu 
od jego klątwy. 

JB: (. .. ) Trzeba sobie najpierw powiedzieć, kim są 
maski. Było kilka interpretacji. .. ( ... ) 
KS:( ... ) Poddałem się jednej myśli , mianowicie tej, 
że jeżeli Wyspiański w sobie i swoim bohaterze, 
Konradzie , widzi człowieka , który dąży do jakiejś 
prawdy, to maski są społeczeństwem , które 
poprzestaje na półprawdach. One są ukształtowane 
jak ludzie , którzy, że tak powiem, nie podlegają 
zmianie i nie wyciągają konsekwencji z własnych 
dążeń ... ( ... ) 
JB: Słowem , podkładasz pod maski wyobrażenia 
postaci , które otaczały Wyspiańskiego w realnym 
świecie 1902 roku. 
KS: Tak, tylko te maski zmieniają się w miarę 
rozwoju akcji jakby w opiekunów, a potem w lekarzy 
Konrada. 
JB: Problem tylko czy one go leczą czy dręczą ... 
KS: W swoim mniemaniu go leczą, a w jego 
mniemaniu dręczą. Mnie się zdaje, że ta sprzeczność 
musi być zachowana do końca . Napaść masek 
nie jest jednoznaczna, one go napadają w jego 
wyobraźni. ( ... ) 
JB: Tragedia mówi zawsze o krótkotrwałości 
bohaterstwa. O tym, że wielkość jest skazana. 
Uderza mnie, jak ty ciągniesz tę sztukę ku tragedii ... 
KS: Tak, to prawda, że Wyspiański chciał zastąpić 
Konrada Mickiewiczowskiego - takiego, jakim go 
widział, trwającego w micie cierpienia - swoim 
własnym Konradem, to znaczy bohaterem czynu. 
Ale ten bohater czynu też mu s ię „nie udał ", chcę 
powiedzieć , że w swojej świadomości doszedł 
także do klęski. Cała teza o zabiciu - powiedzmy 
- poezji Mickiewicza i przez to , własnej śmierci, 
prowadzi w ostatecznym rachunku do wniosku, że 
przeciwieństw między poezją a życiem w istocie 
znieść nie można. Że zniesienie tej sprzeczności jest 
zarazem śmiercią owego Automedona, który porwał 
lejce i oślepiony słońcem spadł. .. 

Rozmowa po próbie (fragmenty) 
Jan Błoński - Konrad Swinarski 
program Starego Teatru, 197 4 
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Wielka Dama polskiego teatru, profesor Izabela 
Olszewska obchodzi Jubileusz pięćdziesięciole-
cia pracy twórczej. To prawdziwe szczęście, że 
czterdzieści siedem lat temu, po rocznym pobycie 
w Teatrze Wybrzeże (1954/55) i dwóch sezonach 
w krakowskim Teatrze Ludowym (1955-57) odno
sząca już pietwsze sukcesy, młoda aktorka przyjęła 
propozycję dyrektora Władysława Krzemińskiego 
i została członkiem zespołu Starego Teatru. 
Wytworna, urocza, olśniewała urodą i wdziękiem. 
Dyrektor, a zarazem reżyser Władysław Krzemiński 
powierzał jej początkowo role amantek: Zuzanny 
w Don Juanie T. Rittnera, Stelli w Tramwaju zwa
nym pożądaniem T. Williamsa, Muszki w Skizie 
G. Zapolskiej. Przełomową stała się rola kalekiej Ka
tarzyny w Matce Courage i jej dzieciach B. Brechta 
w reżyserii Lidii Zamkow. Tą kreacją , niemej 
upośledzonej dziewczyny, artystka udowodniła jak 
nieograniczone są jej możliwości. Przez kilkadziesiąt 
lat mozolnej, twórczej pracy Izabela Olszewska 
współtworzyła oblicze Starego Teatru. Jej wielka 
indywidualność w zetknięciu z wybitnymi reżyserami 
otwierała przed widzami rejony najszlachetniejszego, 
nasyconego prawdą psychologiczną, porywającego , 
szaleńczego - jednocześnie rzetelnego, wirtuozer
skiego warsztatowo - aktorstwa. Stworzyła kreacje 
w najwybitniejszych inscenizacjach tej sceny. 
Siedmiokrotnie pracowała z Konradem Swinarskim 
grając niezapomniane postacie Anioła w Niebo
skiej komedii Z. Krasińskiego , Marii w Woyzecku 
Biichnera, Jewdochy w Sędziach i Matki w Klątwie 
S. Wyspiańskiego, Hrabiny Rousillonu w Wszyst-
ko dobre, co się dobrze kończy Szekspira, Pani 
Rollison w Dziadach A. Mickiewicza, Wróżki i He
stii w Wyzwoleniu S. Wyspiańskiego. Rola Pani 
Rollison, niewidomej matki walczącej desperacko 
o życie syna, wywoływała głęboki wstrząs w widzach, 
którzy w absolutnej ciszy słuchali rozdzierającego, 
nabrzmiałego bólem krzyku zrozpaczonej kobiety. 
Finezyjnie, autoironicznie zbudowana postać Wróż
ki z Wyzwolenia , rozplotkowanej, roztargnionej, 
zabawnej w każdym geście , była kolejną meta
morfozą artystki. Również Jerzy Jarocki obsadzał 
aktorkę w skrajnie zróżnicowanym repertuarze: od 
wytwornej, ślicznej Eleonory w Zamku w Szwecji 
F. Sagan po groteskową postać Moniki Stettler 
w Fizykach F. Diirrenmatta. Spotkanie z Andrze
jem Wajdą zaowocowała kreacjami odsłaniającymi 
kolejne barwy aktorstwa Izabeli Olszewskiej: żywio
łowa , pełna pieiwotnej siły Panna Młoda w Weselu 
S.Wyspiańskiego (pietwsza inscenizacja Wajdy 
z 1963 r.) , Maria Lebiadkin, kaleka, żyjąca w wy
imaginowanym świecie, rozpaczliwie zakochana 
w Stawroginie, niezapomniana postać z Biesów 
F. Dostojewskiego, wzruszająca , obdarzona kobie
cym ciepłem i siłą charakteru Janina Chomińska 
z „gigantycznego maratonu teatralnego" Zbiegiem 
lat, z biegiem dni„. wg scenariusza J. Olczak-Roni
kier, Matka w Klątwie S. Wyspiańskiego zbudowana 
ze szlachetnym patosem na wzór postaci z antycznej 
tragedii. Z kolei współpraca z Krystianem Lupą uwy
pukliła odwagę jej aktorskich poszukiwań idących 

Złoty Jubileusz Izabeli Olszewskiej 

w kierunku absurdu, groteski , deformacji (Królowa 
w Iwonie księżniczce Burgunda W. Gombrowicza, 
Ciotka Augusta , Szulinowa w Ma/te, albo Tryptyk 
marnotrawnego syna wg R. M. Rilkego) czy zagłę
biania się w rejony podświadomości, pozaczasowo
ści w przedstawieniu Lunatycy - Huguenau czyli 
Rzeczowość H. Brocha. Również wiele ról zagra
nych w latach 60. i 70. u :akich reżyserów jak Józef 
Szajna (Spika Tremendoza w Onych Witkacego), 
Bohdan Hussakowski( rn.in. Winnie w Radosnych 
dniach S. Becketta) czy Zygmunt Hiibner (m.in. 
Ona w Lokatorach: Szaleństwo we dwoje E. Io
nesco) ukazywały otwarcie artystki na nową formę, 
nową estetykę , na artystyczny eksperyment. Wielką , 
dziś już przez nielicznych posiadaną umiejętnością , 
jest świadome, prawdziwe i precyzyjne warsztatowo 
przekazywanie poezji. Izabela Olszewska jest mistrzy
nią słowa by przypomnieć piękne przedstawienia 
oparte na poezji C. K. Norwida: Toast i Quidam 
w reżyserii Tadeusza Jurasza z jej udziałem. 
Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć artystycz
nych Jubilatki , było ich i z pewnością będzie bardzo 
wiele. Wszystkie składają się na obraz artystki wybit
nej, niepokornej, wciąż odnajdującej nowe, nieznane 
dotąd szlaki aktorskiej wędrówki. 
Pani Profesor Izabela Olszewska od ponad trzydzie
stu lat jest pedagogiem PWST im. Ludwika Solskie
go w Krakowie, w latach 1975-78 pełniła funkcję 
prorektora uczelni. (eb) 

Izabela Olszewska: 
O AKTORSTWIE 
„Aktorstwo to materia ciągle żywa, zmienna, nie 
dająca się ująć w jednoznaczne definicje; nie da się 
też dla niej znaleźć radykalnej recepty. Może zabrzmi 
to pretensjonalnie, ale zaryzykuję twierdzenie, że 
w aktorstwie tkwi pewna tajemnica, bo człowiek 
w swej istocie jest również tajemnicą. Różne rze-
czy nasycają nas i animują. Czasem są to sprawy 
wielkie , ogólnoludzkie , społeczne , czasem pozornie 
mało znaczące zdarzenie, sytuacje życiowe: sukcesy 
i klęski, smutki i radości - na przemian. Zdarza się 
nieraz, że pod wpływem jakiegoś wydarzenia cały 
spektakl nabiera innej wymowy - chociaż formalnie 
nic nie zostało zmienione. 
W mojej pracy aktorskiej za najciekawsze uważam 
próby (oczywiście mam na myśli pracę z dobrym 
reżyserem). Próba to ustawiczne poszukiwanie, 
ciągle przenikanie analizy i emocji , spontaniczności 
i intuicji aktorskiej. Zdarza się, że właśnie w czasie 
prób osiągam najlepsze rezultaty, najpełniej udaje mi 
się wyrazić siebie w roli , jaką przygotowuję. I choć 
pozornie w czasie spektaklu wykonuję rolę tak samo 
jak na próbie, mam w głębi ducha świadomość, że 
coś jakby zastygło , utiwalilo się , uformowało i straci
ło nieco na swej pulsującej świeżości. " 

W rozmowie z Zofią Śliwową 
„Tygodnik Katolicki" 23.10.1977 

O KONRADZIE SWINARSKIM 
„!Konrad Swinarski nauczył mnie] przede wszystkim 
świadomości kontekstu i konstruowania dialogu. 

Konrad uruchamiał aktora animując go, ale także 
dużo z niego czerpał. W pracy z Jarockim czułam , 
że przejmuję na siebie jego myślenie , podczas gdy 
u Swinarskiego oboje kombinowaliśmy , on mnie 
kontrolował , niesłychanie subtelnie i drobiazgowo na 
mnie budował. Dzięki Swinarskiemu w pełni zrozu
miałam , co to znaczy ro z m a w i a ć na scenie. 
Kondzlo wspaniale konstruował dialog. Widz może 
tego do końca nie rozumiał , ale czuł, że ten dialog 
jest nieprawdopodobnie nasycony, a nie tylko wyga
dany. Stwarzał podteksty, odkrywał tajemnice, któ
rych aktor nigdy by się nie domyślił. To go właśnie 
fascynowało. Wtedy miał pomysł na spektakl , jeśli 
go odkrywał dla siebie. Tak było z Wyzwoleniem , 
gdzie pierwszy i trzeci akt stanowiły klamrę: napu
szony, teatralny, XJX-wieczny, kolorowy: w broka
tach , aksamitach i pawich piórach, i biało-czarny 
środek.(„ .) Swinarski pracował bardzo intensywnie 
i przenikliwie.(„.) Pracując z Konradem miałam 
uczucie, że jestem pod aparatem rentgenowskim. 
Czułam, że prześwietla mnie od stóp do głowy i że 
żaden fałsz nie może się wkraść. 
Uwielbiał przyjaciół, nocne z nimi rozmowy, papie
rosy, alkohol. On ich odkrywał również prywatnie, 
w takich sytuacjach obnażali się jako ludzie. Tak 
odkrył Jurka Trelę , odkrył w nim bohatera Dziadów 
i Wyzwolenia ." 

W rozmowie z Tomaszem Koniną 
„Teatr" nr 12/ 1994 

opracowanie Elżbieta Bińczycka 
opracowanie graficzne Lech Przybylski 

opracowanie komputerowe Piotr Kołodziej 


