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Wystawi aj ąc Wyzwolenie na serio, a j eszcze do tego nie daj Boże 
o „sprawie polskiej", możemy zrobić \1\Tysp iańskiemu w jego roku 
krzywdę podobną do tej, którą wyrze:1dził Go mbrowiczowi rok gombro
wiczowski. To co się wydarzyło przy okazji licznych analiz i interpre
tacji byto antygombrowiczowskie u podstaw. Wyspiańsk i nap i sa ł dzieło, 
w którym prześmiewa przek leństwo bezowocnego „polskiego gadu l
stwa". Można s i ę zatem zastanowić, czy nie byłby ciekawy eksperyment 
polegający na usunięciu słowa „polskiego" i skupieniu się na samym 
„gadulstwie". Tym, co ratuje współczesną wymowę dzieła jest, moim 
zdaniem, umiejscowienie akcj i dramatu w teatrze. 

Kusi mnie żeby spróbować całkowicie i bezwzględnie pominąć 
sprawę polską, narodową, czy patriotyczną i w efekcie, posługLuąc się 
wybranymi postaciami Wyzwolenia, zapytać o sam teatr. Jest to trudne 
i przypomina trochę próbę opisan ia organizmu ze środka organizmu, 
ale w końcu, co lep iej diagnozuj e kondycję człowieka niż narzędzia 
jakich używa do określenia tejże kondycji? Może przy okazj i zrodzi s ię 

jakaś teza mówiąca coś o Polsce? 

Od samego początku spektaklu powinniśmy czuć, że znajdujemy 
s i ę w teatrze i tak powinno pozostać do końca. Myśl ę, że ciekawe j est 
obnażen ie machiny teatru . Poza postaciami dramatu widzimy zaple
cze: osoby pionu technicznego, garderobiane itp„ które mniej lub bar
dziej sprawnie pomagają toczyć s i ę akcj i scen icznej. Innymi słowy, 
chc iałbym wywlec całe „bebechy" na wierzch niwelując granicę pomię
dzy tym, co zwykle jest widoczne i tym, co stanowi ukryty mechanizm 
teatru. 

W takim świecie pojawia s ię nasz Konrad - cz łowiek znikąd. Może 
esencja wszystkich Konradów jacy kiedykolwiek zaistniel i w teatrze 
polskim, może aktor cierp iący na całkowity zanik pamięci spowodowa
ny długotrwałym nadużywan iem? \1\Tażne, żeby był postacią całkowic i e 

pozbawioną świadomości zasad działania tea tru , wyposażoną wyłącznie 

w przebłys ki powinności i przeczucia. Na początku podróży przez św i at 

teatru podchodz ić powinien do wszystk ich zjawisk z w ielką doz;:i naiw
n?śc i i e ntuzjazmu. Każde kolejne doświadczenie powinno być dla 
mego 1~ozczarowa111em . Objawieniem, że to co s i ę dzieje to kolejne 
szt,uczk1 p1:zygot0\~1a~e przez. zblazowanych i niekompete ntn ych ludzi, 
kto1:zy mając pam1ęc t~at~" U Jako „Instytucji z Misją" korzystają z niej 
dbayic wylączme o swoje mteresy. 

.zakoóczen ie nastę puje w momencie rozejśc i a s i ę zespołu. Świa
domie 1 z premedytacją zostawiam Konrada na scenie całkow ic i e roz
czarowanego tym, czego doświadczył. 

Adam Wojtyszko - w: 1981. Student Wydziah1 Reżvserii Akademii 
Teatra lnej w Warszawie. Scenmzysla lelewiz;jny i radiowy. M!5jJółrmlo r scena
nusza nagrodzonego fił11111 fabu larnego dla dzieci „Fmmilik" oraz współautor 
pzosenek do s/Jeklaklu „MURDAS.BAJKA" w reżyserii Pawła Aignera. 
Pracował jako asystent Andrieja Konczałowskiego przy „Królu lirze" wysta
ww11y 111 w Tea trze na Woli oraz jako asystent Pawła Aignem przv „Bmcie 
Naszego Boga" wystawianym w Teatrze Rampa . -



amospalenie Ryszarda Si"'ca 
na Stadionie Dziesięciolecia 11· 1968 roku 
"' Lragicznym geśc i e protestu. 
(ze zbiorÓll' Filmoteki Narodowej 
-Archi1cum Filmoll'ego „Chelmska") 

Weronika Szczawióska 

NIE-PAMIĘĆ 

\l\T Wyzwolenie wpisany j est rad ykalny projekt filozoficzno-polity
czny: „zabić siebie, tego który jest'', stać się na nowo, po swojemu, nie 
licząc na żadne racje wyższe , przyzwolenia, legitymizacje. Tekst Wys
piańskiego opowiada o próbie stworzenia nowego człowieka. Człowie
ka wyzwolonego własną \volą, przemienionego, ale nie w kategoriach 
romantycznego „przeanielenia". Tematem Wyzwolenia jest więc, w pe
wien sposób, walka o tożsamość, która wyłon ić się może jedynie dzięki 
konfrontacji . 

Wyspiaóski wytycza trasy ucieczki: nie tylko od ideologii, pustej 
gadaniny i narodowych upiorów, ale także oficjalnych języków. Robi 
to doprowadzając do skrajności formę dramatu , którą skonstruował 
w oparciu o kumulację wątków, symboli, stylów. Podobnie niejedno
znaczny jest sam Konrad, uciekinier ze świata kultury. 

Wyzwolenie - od czego? Dramat ten można wpisać w ramy wiel
kiego tematu pamięci. Wyspiaóski wciąż wokół niej krążył, wokół jej 
mechanizmów, powrotów, reaktualizacji. W Wyzwoleniu dochodzi do 
głosu przemożne pragnienie zapomnienia - historii, traumy, polskości , 

odwiecznych dyskusji , wytartych argumentów, nienawiści, sporów. 
Konrad chce dokonać symbolicznego wysadzenia tego powszechnego 
instytutu pamięci narodowej, tych wszystkich „chryj z Polską " . Jego 
ziemia i tak jest od lat ziemią niepamięci, gdzie pieczołowicie zatarto 
ślady swoich-obcych, potomków kraju wielu narodów. Konrad decy
duje się więc na ostateczne wymazywanie, przeciwko ofiarniczym 
mitom. 

Każdy tego typu projekt działania wiąże się jednak z nieuchron
nym ryzykiem: obnażając bezsensowność jednej idei łatwo wpaść w pu
łapkę innej. Odrzucając wszystko można jedynie stanąć w obliczu pus
tki. Nasuwa się pytanie: czy na drodze ironicznej negacji odnaleźć 
można moment czystego bycia, pełni. Wyspiaóski nie daje jednoznacz
nych odpowiedzi. Sugeruje możliwości: najbardziej pociągającą z nich 
jest zamiana rozumienia na doświadczenie - wtedy, gdy Konrad 
wypowiada „Chcę, żeby w letni dzieó ... ". Ale Konrad tak naprawdę nie 
jest w stanie zrealizować tej zmysłowej afirmacji - wyznaczać ona 



będzie zawsze nieosiągalny horyzont jego pragnienia. Konrad zbyt jest 
uwikłany w to, co chce odrzucić. 

Konrad - antybohater, chory jest na obsesję, która nazywa się 

Polska. Nazywa się, bo u Wyspiaóskiego - i to jest chyba dla mnie 
najważniejsze odkrycie ponownej lektury Wyzwolenia - żadnej Polski 
w sensie pozytywnym nie ma. Być może nie ma jej w ogóle. Są tylko 
stosy pokruszonych obrazów i echa języków; klisze. Konrad mierzy się 
z nimi. Czyni to w konfrontacji z Maskami - nie zawsze przeciwko nim, 
może również dzięki nim. Są one tutaj, w spektaklu, figurami sztuki 
polskiej XX wieku: malarstwa, teatru, filmu. Odnoszą się do konkret
nych tradycji, idei , postaw. W przewrotny sposób pomagają Konra
dowi zrozumieć sens jego własnego działania. Ale też osaczają, wykazu
ją utopijny charakter marzenia o wyzwoleniu. 

To właśnie Konrad ma do dyspozycji w walce z obrazem: ślady 
obrazów odciśnięte w nim samym, objawy choroby zwanej polskość. 
Skazany jest na pewnci obsesję, która w nieuchronny sposób wytycza 
kształt realności, determinuje język i wyobraźnię, wypełnia pamięć 
(a właściwie manipuluje nią , zawłaszcza). 

Konrad nie jest bohaterem niewinnym. To eksperymentator, na 
granicy samospalenia, doprowadzony do ostateczności. Poszukiwacz 
radykalnie nowej drogi zdecydowany na wiele, by osiągnąć niepamięć, 

w której upatruje kres niepokoju. I skazany na porażkę, bo okazuje 
się, że wymazanie pamięci jest niczym, jeśli nie pozostawia jakiejś reszt
ki, od której można zacząć budować od nowa . jest drogą prowadzącą 
'"'śmierć. 

Całkowicie zapomnieć więc Konrad nie może i nie potrafi: zawsze 
mu coś się w wywodzie pomiesza, skojarzy. Zresztą , jak tu zapomnieć, 
skoro rany przeszłości zabliźniły się podłością? l ie można zapomnieć 
rzeczy, których zapomnieć się nie powinno. Wyzwolenie od pamięci -
nieosiągalne , nieudane, ale upragnione; musi zyskać nowy wymiar, 
który Konrad przeczuwa marząc o doświadczeniu i działaniu: to nie 
walka o mgliście zdefiniowane! Polskę, ale batalia o całkiem konkretną 
pamięć. 

Weronika Szczawińska - w: 1981. Absolwentka Międzywydzialowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW Kulturoznawca, tłumaczka. 

Studentka IV roku Wydzialu Reżyserii Alwdemii Teatralnej w Warszawie. 

Wawrzyniec Kostrzewski 

SAM JESTEM 
W WIELKIEJ SCENIE PUSTEJ 

„Dlaczego jest naokoło życie i ja jestem, a oto tu we mnie, w piersi mojej naród s i ę 

zatracił' Gdzie, w czym jest? - jak go ująć w sobie, odt1rnrzyć, 11·skrzesić przede wszystkim 
w tym własnym wewnętrznym poczuciu, że je ·t on we mnie' - czym jest Len bunt wew
nętrzny przed konieczności <! żelaznego okiełznania duszy? - czy nie jest to bunt jakiegoś 
wyższego, ponaddziejowego sumienia ' - czy warto, czy godzi s i ę być narodem'(„ .)" 

.'il1rnislm1• Brw:ow.1ki 

Maski Jamesa Sidne)''a Enso1·a 



Egzamin dojrzałości 
Konrad zdaje egzamin dojrzałości z wiedzy o narodzie. Nie miał cza

su się przygotować. Wzięty przez zaskoczenie ma tylko czas roztrząsnąć 
kilka swoich własnych przemyślei1 , szcz<1tków refleksji, mgnid1 cytatów. 
Szybko buduje w sobie nieadekwatny do sytuacji upór i konsekwencję. Ale 
gromada zwana roboczo narodem nie daje mu łatwego zadania. Konrad 
musi się zmierzyć ze wszystkimi swoimi wątpliwościami, ze skarykaturo
waną masą twarzy, postaw, schorzei1, wynaturzei1, które stanowią o naszej 
normalności. \Vrosły w nas, już bierzemy je za naturalne . Konrad walczy 
z materią, której definicji szuka - to wpędza go w błędne koło, pozbawia 
logiki , zmusza do szukania nowych kryteriów. Krzyżują i wykluczają się 
płaszczyzny językowe , klarowność ludzkich postaw, zniekształcają się rela
cje dotąd proste. Rzeczywistość wielokrotnie złożona. Na wszystko można 
spojrzeć inaczej, wszystko nabiera innych znaczei1 w zależności od punktu 
widzenia. Naród - pojęcie , którego szuka Konrad , nie mieści się w żadnej 
kategorii , jedynie jako ironia, kpina i fałsz. Ale Konrad brnie dalej. 

Warsztat 
Konrad szukając odpowiedzi posługuje się narzędziem , którym pra

cuje na co dziei1 - Sztuką . Sam jednak jej w pełni nie ogarnia. Czy jest 
zatem szansa, że młody i niedoświadczony Konrad będzie w stanie zre
definiować coś, czego sam nie pojmuje za pomocą narzędzi, którymi nie 
umie się w pełni posługiwać? 

Niezrozumienie 

„Tu jasne są przestrzenie i widzę krągłość Ziemi, 
gdy wiatr podrzuca mnie ponad cza rny las. 
Bez ł ę ku tańczcie dalej w gęstwinie własnych cieni , 
i tak nikt nigdy nie zobaczy was" 

Jacek Kaczmarski, PejUtż z szu/Jimirą 

Dojrzewa myśl, ale nie potrafi stać się zrozumiałą. Niemoc Konrada 
wynika z braku języka, którym mógłby opisać swoje wyobrażenia. Pytanie 
czy to jego niedojrzałość, czy też piętno każdego proroka, nieprzekładal
ność wyższej idei na język pospólstwa. Czy można pytać o duszę 
chochołów? 

Co tak naprawdę możemy wspólnie zbudować, skoro nie wiemy, co 
nas w tę wspólnotę spaja? 

„\Vplyw \\ 'yspiailskiego rozpocznie się 11· tej chwili , gdy każdy z nas zechce 11· dzie
dzinie swej pracy prowadz i ć tę samą walkę oczyszczenia i \\')'Chowania clucl1011·ego, jakii 
prowadził on w swym Lija1rniającym s i ę poprzez teatr życiu clucl1011')'1TI . '-Jacie wszystko zaś 
pamiętać trzeba, że spuścizna duchowa \\'ysp iańsk i ego. to przecie wszystkim wyznaczenie 
kierunku ciuchowej wa lki , a nie zaś system przekonań, myśli, jakiś rodzaj fil ozofi i naro
dowej. Niczego podobnego u \\'yspiai'1skego nie znajdujemy („.)" 

Strlllis/m,, Br:n:owski 

Wawrzyniec Kostrzewski-111: 1977. Studiował polonistykę na UVV,filozofię na 
ATK ornz reżyserię w Akademii Filmu i Telewizji. Brat udzial w jJJ'Ojeklach teatralnych 
w Akademiach Teatralnych w Rejkiawiku i J\!Jalmd oraz w Moomsteater w Malmd. 
WsjJóljJracowal m.in. z Robertem Wilsonem, Krzysztofem Langiem i Wo;ciechem 
Nowakiem. Student IV roku reżyserii Akademii Tealmlnej w Wcmunuie. 

Blrr/11~ /wio Jacka Malczewskiego 



Henryk Izydor Rogacki 

SPRAWA „WYZWOLENIA'' 

W piątek, 22 marca ł 90 I roku w Teatrze Miejskim w Krakowie, na 
czwartym przedstawieniu Wesela Stanisława Wyspiafiskiego, po akcie dru
gim, w atmosferze euforii, ceremonialnie wręczono autorowi wieniec z liści, 
wśród których widniała liczba „44" wskazując na Wyspiaóskiego jako na 
oczekiwanego wieszcza. Takiej sceny nie widziała sztuka polska nigdy, ni 
wcześniej ni potem, można więc sądzić, iż najwyższy diapazon narodowej 
sztuki - głównego wyrazu życia narodu po utracie niepodległości - osiąg

nięty został w teatrze. 
Ponad pół roku później, 31 października l 90 I roku, Wyspiański -

ogłoszony mężem przeznaczenia - wystawi!, tam gdzie przedtem Wesele, 
spektakl uczyniony z Mickiewiczowskich Dziadów, przenosząc z literatury 
do teatru najświętszą polską książkę XIX wieku i materializując mit. Nade 
wszystko heroiczny mit postaci, bo Mickiewiczowski Konrad - Bohater Po
laków - zyska! aktorską sylwetkę i aktorskie oblicze. Pierwszą realną twarzą 
Bohatera Polaków była twarz Andrzeja Mielewskiego, aktora „wzrostu 
więcej niż średniego, o harmonijnej sylwetce", w roli Gustawa-Konrada 
wystylizowanego trochę na młodego Mickiewicza. 

Tenże to Andrzej Mielewski, w szesnaście miesięcy po niezapomnia
nej premierze romantycznego arcydramatu, wszedł na scenę teatru kra
kowskiego jako Konrad w Wyzwoleniu Stanislawa Wyspiańskiego. Była so
bota, 28 lutego I 903 roku. Konrad Andrzeja Mielewskiego przybywał 
z teatralnej rzeczywistości Dziadów inscenizowanych przez Wyspiańskiego, 
ale niósł w sobie i z sobą wielki mit postaci, monumentalnej żywej fikcji, 
która byla ponoć przeczuciem poetów na długo przed metamorfozą 

Gustawa w Konrada dokonam! w bazyliaóskiej celi. 
Mickiewiczowski Konrad był niekwestionowanym wzorem osobo

wym, był modelem postawy i obiektem naśladowania posiadającym wymiar 
symbolu o charakterze religijnym. Dążąc do wyzwolenia/zbawienia ojczy
zny usiłował ukierunkować pragnienia nowoczesnego społecze6stwa, które 
wyzwalane z despotyzmu politycznego winno się strzec uległości wobec 
despotyzmu ciuchowego. Konrad - powszechnie akceptowany - byt rów
nocześnie bohaterem samotnym, milczącym i wyobcowanym. Wywodząc 

się z utworu pojmowanego niczym narodowa dobra nowina stanowił inte
gralną część pamięci historycznej i schedy kulturowej, a także świadomoś
ci i nieświadomości zbiorowej. Jako element zaś pamięci genetycznej na
rodu (opisywanej na przykład przez Stefana Zeromskiego) stawał się 
Konrad potencjalnym instrumentem samodoskonalenia się jednostek. 

Tyle, że w Wyzwoleniu pozostając sobą okazywał się kim innym zara
zem, jakby wcieleniem postaci mitycznej w postać konkretną . Konrad to 
artysta, poeta, dostawca repertuarowy sceny krakowskiej, bywalec jej 
zakamarków i zakulisia, maniak teatralny, politykier i doktryner, ideolog, 
nastrojowiec, upozowany esteta, a jednocześnie gwałtownik, człowiek zem
sty i nienawiści, choć ciągle i zgorzkniały cygan findesieclowy. 

Prapremierowa interpretacja stawiająca znak równości pomiędzy 
Konradem a Mickiewiczem szła w zawody z poszukiwaniem w postaci 
rysów autobiograficznych samego ·wyspiańskiego , nie mówiąc już o upo
zowaniu Bohatera Polaków na Edypa, Prometeusza, czy nawet Orestesa. 
Sprawą osobną, choć rzutującą na rozumienie postaci protagonisty dra
matu , wydawała się decyzja w sprawie, czego mianowicie Wyzwolenie jest 
kontynuacją , Dziadów czy Wesela, a może, skoro demaskuje występnych za 
pomocą teatru, to Hamleta? Pytania najbardziej podstawowe rodził sam 
tytuł. Dociekano więc: Kto ma być wyzwolony? Od kogo czy od czego wyz
wolony? Jakimi środkami? 

Rewelacyjna sceneria Wyzwolenia („Rzecz napisana w roku 1902, 
dzieje się na scenie teatru krakowskiego") urzekła niewielu, nie wywołując 
wszakże pytań skierowanych w przyszłość, na przykład o to, czy teatry wysta
wiające Wyzwolenie winny pokazywać same siebie, czy zawsze scenę krakow
ską z początku XX wieku? Spostrzeżono jednak, że całe zdarzenie Wyzwole
nia przebiega pośród i z udziałem „ludzi nawykłych z rzemiosła do tego, 
żeby nie być sobą, a tylko udawać, i przez ten artyzm czuć się wyzwolony
mi za pomocą pewnego wysiłku wyobraźni". Natomiast czytelników dra
matu zaintrygowała jego amorficzna struktura. W pierwszym rzędzie nie
zwykłość tekstu pobocznego, którego podmiot mówiący apodyktycznie 
wprowadza dramat na scenę. Ten władczy cicerone, sceptyczny i egzaltowa
ny zarazem, narzucający ogląd i sens inscenizacji, stara się nawet zaanek
tować pod swą władzę potencjalną przyszłość. Bowiem w przyszłości bliżej 
nieokreślonej wiadomo tylko, że w adwentowy poranek ma się w teatrze 
odbyć akcja opisana w tzw. „dośpiewie poetyckim" wieńczącym pierwsze 
wydanie dramatu, zakończona Konracłowym wołaniem „WIĘZY RWIJ"!!! 



~!V każdym razie wydaje się pewne, iż sugestyjność krakowskiej pra
premiery Wyzwolenia nie zbudowała jednak powszechnego przekonania 
o „kanoniczności" tej alegorycznej interpretacji z kluczem, nie stworzyła 
legendy prawykonania jako wersji modelowej i nie stała się aro-umentem 
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po emicznym wobec przeczuć , iż Wyzwolenie to literacki projekt struktury 
teatralnej, w którym postulaty sugerujące znaczenia hipotetyczne zdecydo
wanie górują nad rozstrzygnięciami determimuącymi sensy planowanego 
widowiska. Potwierdzają to dzieje sceniczne Wyzwolenia . 

I tak w praktyce teatru i świadomości teatralnej międzywojenneo-o 
dwudziestolecia zatraciła się więź Dziadów i Wyzwolenia, a postać Konrada 
rozdzieliła się wyraźnie na tego „z litewskich Dziadów" i tego „z krakow
skiego dramatu". Ten pierwszy wziął za swą własną twarz Józefa Węgrzy
na, która to konkretyzacja okazała s ię zadziwiająco płodna dla tworzonej 
przez poezję mitologii teatru polskiego (Lechoń, Wierzyński); ten dnwi 
jawił się zazwyczaj z obliczem Juliusza Osterwy, które dla wielu wyclawalo 
się wówczas idealną maską teatralną prawdziwego Konrada niepodległości 
- Józefa Piłsudskiego. Na przykład 28 listopada 1918 roku. W Teatrze 
Polskim grają Wyzwolenie Wyspiańskiego w reżyserii Osterwy i scenografii 
Drabika. Konradem, wielkim, jest Juliusz Osterwa. Na spektakl przybywa 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ze świtą. Zajmuje miejsce najprawdopo
dobniej w jednej z lóż. Obecni na przedstawieniu doznają oto niezwykłego , 
sensualnego i metafizycznego wrażenia, że w przestrzeni sali teatralnej są 
naraz trzej Konradowie. Konrad Mickiewicza i Wyspiafiskiego - żywa fik
cja i mit postaci, Konrad - aktor Juliusza Osterwy teatralna materializacja 
mitu i Józef Piłsudski - jeden jedyny i najprawdziwszy Konrad życia pol
skiego. Ta świadomość jest tak niezwykła , że stanie się tematem zwierzeń 
dopiero po śmierci Piłsudskiego, z racji wznowionego „żałobnego" Wyzwo
lenia. „( ... ) między tym dziełem literatury a dziełem życia Piłsudskiego 
zachodzi osobliwy, niepowtarzalny stosunek przystawania" - dowodził Ty
mon Terlecki. 

Pewnie były to procesy naturalne, służące rozpoznaniu postaci 
Konrada i jej ideowego ładunku w nowej sytuacji kulturowej, kiedy to 
Konrad z Wyzwolenia, przybysz „z daleka", stał się, dla widza upojonego 
wolnością, figurą ze snów, które zaledwie się pamięta. Snów o czasach, gdy 
Polska schroniła się w teatrze. 

Jednak z drugiej strony pamiętajmy, że w najznakomitszym Wyzwoleniu 
drugiej połowy XX wieku - w spektaklu Konrada Swinarskiego w Starym 

Teatrze ( 1974) - Konrad Jerzego Treli przybywał wprost z Dziadów wielkie
go reżysera ( 1973) i grał dalszy ciąg tej samej Konradowej sprawy. chociaż 
najrozpaczliwszy wyraz tragizmu rozpoznawalnego Bohatera Polaków 
paradoksalnie osiągał Trela w roli Jaśka w genialnym krakowskim Weselu 
Jerzego Grzegorzewskiego ( 1977). Za to Konrad z filmu Agnieszki Holland 
Aktorzy prowincjonalni ( 1978) - nieprześcignionego fabularyzowanego eseju 
o sprawie Wyzwolenia - nie miał Mickiewiczowskiej genealogii. Był po 
prostu jednym z rodu niepokorn ym, może z jego elity złożonej z poszuki
waczy sprzeczności. Z kolei Anna Pogonowska w wierszu Ukonstytuowanie 
„Solidarności", datowanym 31 VI I I 1980, odnalazła Bohatera Polaków w po
staci „młodego przywódcy strajku" i zanotowała: 

„(„.) nie wiem czy czytał dzieje Konrada 
ale mówi jego słowami 
przemawia głosem nas wszystkich 
„Polacy"." 

AJe kim jest i skąd przychodzi do teatru Wyzwolenia Konrad w dniu 
dzisiejszym? O tym dowiemy się na premierze. Tymczasem można mnie
mać, że trudno mu będzie przyjść z Dziadów wystawianych w teatrze współ
czesnym. Od niedawna bowiem Mickiewiczowski Konrad, jeśli nie ocalił 
w sobie neurastenicznego młoclziefica zagubionego w gąszczu egzystencji, 
to przede wszystkim posunął się w łatach i coraz bardziej wygląda na prze
granego ekskombatanta. Bywa nawet, że sw~ją młodzieńczą kontestację 
rozpisuje na glosy i oby się nam nie zmienił w brzydko podstarzałego funk
cjonariusza władzy (centralnej bądź samorządowej). W recenzji z ostatnich 
Dziadów, gdzieś w Polsce, zauważono, iż „kostium romantycznego super
mana jest zbyt obszerny dla skromnych gabarytów ciuchowych współczes

nego bohatera". Jeśli to prawda, to co robić? Czekać aż bohater urośnie, 
czy też skroić kostium całkiem nowy? 
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