
110 LAT TEATRU 

TEATR .. ~~gEĘBIA 
~jł~t. it~'~ 

ee;'l<'l!!ł.~~ 

w Sosnowcu 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

4. premiera w sezonie 2006/2007 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

ADAM KOPCIUSZEWSKI 

premiera 9 lutego 2007 

Reżyseria: 

Bogdan 
Ciosek 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 



STANISŁAW WYSPIAŃSKI AUTOPORTRETY 

Stanisław Wyspiański 

P
iętnastego stycznia 1869 
urodzil się Stanisław Wy
spiański, pierwsze dziecko 

Franciszka i Marii z Rogowskich. 
Urodzil się w Krakowie przy uli
cy Krupniczej i z tym miastem 
- z jego legendami, nastrojem 
i tajemnicami - związany był 

przez całe życie. Kraków, a wraz 
z nim cała Polska, odbija się 
w twórczości Wyspiańskiego jak 
w zwierciadle. Widać całe piękno, 
ale i wszystkie małomiasteczko
we przywary i prowincjonalne 
kompleksy, na które dramaturg 
był szczególnie wyczulony i które 
z całą bezwzględnością opisywał. 
Wyspiański był bowiem subtel
nym piewcą polskiego ducha, du
my narodowej i patriotyzmu, ale 
był też ironicznym i krytycznym 
obserwatorem naszych lęków 

i frustracji. 
Ojciec Stanisława, Franciszek 

Wyspiański, był rzeźbiarzem, 
a jego pracowania - od 1873 roku 
- znajdowała się w samym sercu 
Krakowa, na ulicy Krupniczej. 
Stanisław przesiąkał atmosferą 

miasta. Lecz to nie rodzice 
ukształtowali wrażliwość przy
szłego artysty. Wyspiański wcze
śnie stracil matkę, jego wycho
waniem zajęło się wujostwo Stan
kiewiczów, które dbało nie tylko 
o staranną edukację chłopca, ale 
i o jego rozwój duchowy. W cza
sach szkolnych wśród przyjaciół 
Wyspiańskiego znaleźli się tak 
w przyszłości znaczący intelektu
aliści jak Józef Mehoffer, Lucjan 
Rydel, Henryk Opieński i Stani
sław Estreicher. To oni, wy
kształceni w tyglu ścierających 
się ze sobą kultur Austro-Węgier, 

doskonale znający kulturę anty
ku, literaturę i sztukę Zachodu, 
przyczynili się do powstania pol
skiego modernizmu. _ 
Wyspiański uczył się w słyn

nym gimnazjum św. Anny, gdzie 
wraz z przyjaciółmi grywał 

w kółku dramatycznym i szlifo
wał swoje umiejętności malar
skie. Sztuki plastyczne zawsze go 
pociągały, fascynował się formą 

i kolorem. Juź podczas nauki 
w gimnazjum był „słuchaczem 
nadzwyczajnym" Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie, sporo ry
sował. W 1886 roku po raz pierw
szy spróbował napisać dramat 
- Batorego pod Pskowem. Tuź 
po maturze Wyspiański odbył 
długą podróż po Galicji Wschod
niej. Przywiózł z niej serię szki
ców i rysunków, które zachwyci
ły Jana Matejkę, słynnego na
uczyciela Wyspiańskiego. Stani
sław w październiku 1887 roku 
oficjalnie stał się studentem 
Szkoły Sztuk Pięknych i Wydzia
łu Filozoficznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Działał w Kółku 
Estetyków, dokumentował pracę 
Komisji Historii Sztuki UJ, ryso
wał niemal bez przerwy. Fascy
nowała go sztuka dawnych mi
strzów, zwłaszcza renesansu 
i średniowiecza. W 1889 roku 
wraz z Janem Matejką pod okiem 
Tadeusza Stryjeńskiego pracował 
nad nową polichromią Kościoła 
Mariackiego. Setki rysunków ar
chitektonicznych detali, a przede 
wszystkim rysunki figur Wita 
Stwosza ostatecznie ukształtowa
ły jego artystyczny język, styl 
i technikę. Pierwsza zagranicz
na podróż po Europie, zwiedzanie 



średniowiecznych katedr, wło
skich i austriackich, czeskich 
i śląskich miast ugruntowały tyl
ko jego zainteresowania. Jego 
druga podróż do Paryża rozbudzi
ła w nim jednak przede wszyst
kim zainteresowanie dramatem 
i sceną. Wyspiański zdecydował 
się na studia malarskie w Paryżu 
(razem z Józefem Mehofferem). 
W nostalgicznych listach, które 
przysyłał do domu, pisał przede 
wszystkim o tęsknocie za Krako
wem, za domem i rodziną . Zawarł 
ją też w trylogii Podzamcze-Wa
wel, Fantazja i Idea. Żaden z tych 
tekstów nie zachował się do na
szych czasów. 

W tym czasie to jednak nie lite
ratura przyciągała przyszłego 
dramaturga. Wyspiański rysował 
i projektował, brał udział w kon
kursach, ale przede wszystkim 
chłonął wszystko, co mogła mu 
zaoferować nowoczesna Europa. 
Trudno dziś wyrokować, na ile 
pobyt w Paryżu ukształtował 
wielkiego artystę. Wyspiańskiego 
nie przyjęto przecież do Ecole des 
Beaux Arts, uczył się malarstwa 
w jednej z paryskich pracowni 
(tzw. Akademii Colarossi), ale to 
wtedy, podczas tych paryskich 
trzech lat, otarł się o najświeższe 
prądy w sztuce, literaturze, filo
zofii i teatrze. 

Po powrocie w 1895 roku nie
mal natychmiast otrzymał propo
zycję pracy nad polichromią 

w kościele Franciszkanów w Kra
kowie. Malarz rozpoczął inten
sywne przygotowania, powstawa
ły kolejne rysunki i projekty. 
W tym samym czasie Wyspiański 
rekonstruował witraże w kościele 
Dominikanów, pracował nad de
koracją kościoła w Bieczu, przy
gotowywał polichromię dla ko
ścioła św. Krzyża. I rysował: nie-

ustająco i intensywnie, jak gdyby 
zdawał sobie sprawę, że nie bę
dzie mu dane długie życie. 
Wszechstronność Wyspiańskiego 

była zaskakująca. Tworzył przede 
wszystkim pastele - portrety 
przyjaciół, rodziny, później dzieci, 
projektował dekoracje do swoich 
sztuk, zajmował się grafiką użyt
kową. Chętnie przygotowywał 

ilustracje do utworów literackich, 
także własnych. 
Wyspiański-dramaturg debiuto

wał sztukami dość tradycyjnymi 
w formie: Legendą L Meleagerem, 
Protesilasem i Laodamią. W „Ży
ciu" - piśmie literackim prowa
dzonego przez Stanisława Przyby
szewskiego, w którym był kierow
nikiem artystycznym - w 1898 ro
ku ukazała się Warszawianka, 
pierwsza wybitna sztuka Wy
spiańskiego wystawiona na te
atralnych deskach. W premiero
wym spektaklu rolę Starego Wia
rusa zagra! sam Ludwik Solski, 
a w premierze lwowskiej wystąpi
ła Helena Modrzejewska. Warsza
wianka zadziwiała przede wszyst
kim niezwykłym przestrzennym, 
muzycznym i plastycznym pro
jektem spektaklu, zapisanego 
w samej strukturze sztuki. Ten 
swoisty synkretyzm stanie się 
znakiem rozpoznawczym Wy
spiańskiego. 

Następne lata krótkiego życia 
przyniosły kolejne dramaty: Lele
wela, Klątwę, Akropolis, ale 
przede wszystkim wspaniałą Noc 
Listopadową i dwa arcydzieła, ja
kimi bez wątpienia można na
zwać Wesele i Wyzwolenie. 
Po sukcesie Wesela powierzono 
Wyspiańskiemu opracowanie in
scenizacji Dziadów Adama Mic
kiewicza, premiera odbyła 31 paź
dziernika 1901 i była pierwszą 
w historii polskiego teatru twór-

czą interpretacją romantycznego 
dramatu. 
Kłopoty osobiste i skandal wy

wołany małżeństwem z Teofilą 
Spytkówną, służącą ciotki Stan
kiewiczowej, nie wpłynęły bez
pośrednio na postawę artystycz
ną dramaturga. Jednak podskór
ny niepokój, być może przeczu
cie zbliżającej się choroby, być 
może pierwsze jej realne sympto
my, są już wyraźnie wyczuwalne 
w nastroju następnych utworów 
literackich, również rapsodów 
pisanych w pierwszych la
tach XX wieku. W 1902 roku Wy
spiański bardzo intensywnie 
pracował nad Wyzwoleniem. 
Prapremiera tej niezwykłej i re
wolucyjnej jak na owe czasy 
sztuki odbyła się 28 lutego 1903 
roku w Krakowie. Muzę zagrała 

Stanisława Wysocka, Konrada 
- Andrzej Mielewski. 
Wyspiański zmarł 28 listopa

da 1907 roku. Tuż przed śmiercią 
zniszczył część swojego dorobku 
artystycznego, w tym ro.in. szki
ce rysunkowe do witraży wawel
skich. Jego rolę w kształtowaniu 
polskiej kultury i sztuki trudno 
dziś przecenić . Oryginalny krój 
literackiego pisma, świadome 
operowanie słowną materią, 
wrażliwość w kreacji świata, sub
telność i odwaga w eksperymen
towaniu z formą, a nade wszyst
ko genialna umiejętność połącze
nia rozmaitych dziedzin sztuki, 
czyniła zeń wizjonera, być może 
jednego z największych. Był ge
nialnym dramaturgiem i genial
nym plastykiem. I nie ma w tym 
słowa przesady! 





Wyzwolenie 

S
zukając odpowiedzi na py
tanie, czym może być dla 
współczesnego widza i czy

telnika Wyzwolenie Stanisława 
Wyspiańskiego, łatwo skłonić się 

ku najprostszym interpretacjom 
tego, tak ważnego dla historii pol
skiego dramatu, tekstu. Tytułowe 
„wyzwolenie" było w zamierzeniu 
autora dosłownie pojmowanym 
wyzwoleniem Polski z niewoli, 
symbolicznym wyzwoleniem na
rodu z bezwładu ducha i woli, 
w końcu wyzwoleniem sztuki 
i poety, bohatera dramatu, ale by
ło też mocowaniem się z niemocą, 
gorzką walką o akceptację i zro
zumienie nowej koncepcji arty
stycznego widzenia świata. Kon
rad - bohater romantyczny, nie
mal dosłownie schodzący z kart 
Dziadów Adama Mickiewicza 
- ma stoczyć walkę o dusze 
i umysły Polaków. Walkę trudną, 
może nawet niemożliwą do wy
grania, bez zburzenia starego te
atru i zbudowania nowego - znów 
w rozumieniu dosłownym i meta
forycznym. Mówi się o wieszczym 
charakterze tego dramatu, o in
spiracjach, które rozsadzają wątłe 
ramy jedynie powierzchownie ro
zumianej „romantyczności". Jest 
bowiem Wyspiański dzieckiem 
swojej epoki, która na romantycz
ne uniesienia patrzy z sarka
zmem i niedowierzaniem, tocząc 
w istocie spór z sobie współcze
snymi, z ich poglądami, z ich 
światem. 
Wyspiański pisał Wyzwolenie 

będąc już artystą uznanym, o wy
jątkowej pozycji w galicyjskim 
światku. Jako autor Wesela, dra
maturg i pisarz, a jednocześnie ja-

ko ceniony malarz, był Wyspiań
ski niejako „namaszczony do by
cia czwartym wieszczem", jak 
określał go chętnie sam Kazi
mierz Tetmajer. Wręczono mu na
wet ozdobny wieniec z cyfrą „44" 
i powszechnie rozprawiano o po
trzebie powrotu do romantycznej 
wizji poezji, ale i Polski. Wyspiań
ski zajął proponowaną pozycję 

dość łatwo, być może nadmiernie 
schlebiając gustom publiczności, 
być może ulegając własnemu ka
prysowi. Być może z innych po
wodów. Dość powiedzieć, żę po
wstał dramat niezwykły, zachwy
cający swoją formą i treścią. 

Forma dramatu, choć nie nowa, 
jest w pełni rewolucyjna. Wy
spiański całkowicie obnażył sce
nę ukazując widzom wszystko to, 
co dotąd ukrywano za teatralną 
maszynerią, a co zawsze było sen
sem teatralności i teatru. Pokazał 
widzom scenę, osadzając teatr 
w teatrze, bez budowania iluzji. 
W sposób świadomy burzy trady
cję, zrywa z nią, rozsadzając ją 
niejako od wewnątrz . Podmiotem 
czyni postać „jawnie literacką", 
figurą i znakiem zarazem. Burzy 
też fabułę odcinając ją od tak 
oswojonego, przyczynowo-skut
kowego przebiegu i narzucając 
mu mowę obrazową, poetycką. 
Bezpośrednim impulsem do na

pisania Wyzwolenia było być mo
że reżyserowanie Dziadów w kra
kowskim teatrze przy placu św. 
Ducha. Dramaturg musiał upo
rać się z ważnym dla Polski i Po
laków tekstem, przemyśleć każdy 
wers i każde słowo. A jednak dra
mat, jaki napisał, nie jest pro
stym i oczywistym komentarzem 

I 

do wielkiego dramatu. Jest raczej 
ostrym sporem z romantyczną 
wizją świata i - jak zwykle u Wy
spiańskiego - niezgodą na niewy
korzystane szanse, na bezrad
ność, na słabość. 
Zauważmy, że Wyzwolenie roz

grywa się nie „po prostu" na te
atralnych deskach, ale w budyn
ku konkretnego teatru, który 
od 1900 roku nosi imię Juliusza 
Słowackiego. To pierwszy oczywi
sty znak, że znów Wyspiański się
ga po symbol, by wziąć udział 

w bardzo aktualnej dyskusji. Co 
więcej tematem Wyzwolenia jest 
przede wszystkim wielkie rozli
czenie się z polskością, lecz i ze 
współczesnością, rozrachunek 
z postawą Polaków wobec trady
cji i przyszłości Państwa, Narodu 
i Sztuki. Rozliczenie wciąż tak bo
leśnie aktualne. 
Wyspiański pisał Wyzwolenie 

jak gdyby „od środka", w na-

tchnieniu, gorączce, wręcz w eks
tazie. Rozpoczął od II aktu, od peł
nej napięcia dysputy Konrada 
- współczesnej trawestacji Gusta
wa-Konrada z Maskami, czyli 
w istocie ze współczesnymi Wy
spiańskiemu. Później powstały 

pozostałe części dramatu, w któ
rych Wyspiański włożył na twa
rze znanych krakowian „maski" 
Reżysera (Adolf Wallek-Walew
ski), Prezesa (hrabia Stanisław 
Tarnowski), Kaznodziei (o. Wa
cław Nowakowski), Prymasa 
(kardynał Jan Puzyna), Samotni
ka (Tad·eusz Miciński), Mówcy 
(Wincenty Lutosławski) i innych. 
Być może pod „maską" Konrada 
- samotnego i szukającego zrozu
mienia - kryje się sam Wyspiań
ski. Ta autotematyczna pełna go
ryczy sztuka nie daje prostych 
odpowiedzi, a zdania napisane 
niemal sto lat temu brzmią zaska
kująco aktualnie. 



Myśl Wyspiańskiego nie wyraża się nigdy przez slowo: nie 
myślal on slowami, myślal napięciami woli i wzruszeniem, 
wyrażającymi się barwą, ruchem, dźwiękiem. 
Myślal teatrem i gdy chcial coś sam sobie powiedzieć: czul 

w sobie zbiorowe wzruszenie, które dopomina/o się o wyraz, 
który bylby tonem, barwą, ruchem i wyrastającym z nich 
wzruszeniem. 

Teatr byl formą czynu Wyspiańskiego; ale jego stanowisko 
czyni/o zeń formę gestu. Jest rzeczą konieczną zrozumieć 
calkiem ściśle, o co mi tu idzie: teatr Wyspiańskiego wyraża! 
samą intencję myśli, symbolizowal ją. Intencja myśli a nie 
w!asna, raz na za wsze ściśle określająca wolę myśl jest pier
wiastkiem tego psychicznego świata. 

Stanisław Brzozowski 
Legenda Młodej Polski, 
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Zespół 
Artystyczny 

w sezonie 2006/2007 

Agnieszka Bieńkowska 

Maria Bieńkowska 
Ryszarda Bielicka-Celińska 

Beata Ciołkowska 
Beata Deutschman 

Krystyna Gawrońska 
Ewa Kopczyńska 

Elżbieta Laskiewicz 
Ewa Leśniak 

Joanna Litwin-Widera 
Cecherz Wojciech 
Łukasz Konopka 

Adam Kopciuszewski 
Krzysztof Korzeniowski 

Grzegorz Kwas 
Zbigniew Leraczyk 
Wojciech Leśniak 

Andrzej Rozmus 
Adam Szarek 

Andrzej Śleziak 
Grzegorz Widera 

Piotr Zawadzki 

Inspicjenci: 

Urszula Czyż, 
Ryszard Grochowina, 

Aleksander Blitek 

Suflerzy: 

Agnieszka Dzwonek, 
Violetta Latacz 

Współpracują: 

Zygmunt Biernat, 
Marcin Zawodziński 

Premiery Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 
w sezonie 2006/2007 

Wrzesień 

„Mistrz i Małgorzata" 
Micha ił Bułhakow 

Listopad 
„ Pamiętnik narkomanki" 
Barbara Rosiek 

Styczeń 

„Biznes" 
John Chapman, Jeremy Lloyd 

Luty 
„Wyzwolenie" 
Sta ni sław Wyspiański 

Kwiecień 

„Bóg" 
Woody Allen 

Maj 
„Krzesiwo" 

· na motywach baśni 
Hansa Christiana Andersena 



Zastępca dyrektora 
do spraw ekonomicznych: 

Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widzów: 

Jolanta Wędzik, 
Danuta Skurzyńska, 

Jacek Januszka 

Kierownik działu technicznego: 
Sylwester Kotuchna 

Sekcja światła i dźwięku : 

Maciej Kędzierski, 
Paweł Dąbek, Paweł Dzierzkowski 

Krystian Dziubanek, Eugeniusz Piotrowski, 
Leszek Wiślak 

Sekcja montażystów sceny: 

Piotr Labiś, Marek Walendzewicz, 
Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 

Krzysztof Czermak 

Rekwizytor: 

Grzegorz Dzwonek 

Garderobiane: 
Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, 

Danuta Pater, Leokadia Penkala 

Pracownia fryzjersko-perukarska: 

Maria Bem, Aneta Młynarkiewicz, 
Bartosz Wielkopolan 

Pracownia krawiecka: 

Wanda Kubat, Halina Gocyła, 
Jolanta Stompel, Małgorzata Soból 

Pracownie stolarsko-modelarskie: 

Tomasz Cesarz, Witold Kraczyński, 
Andrzej Słowiński, Kazimierz Zimny 

Biuro Obsługi Widzów 
(wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy i szkół 

na bilety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codz iennie w godz . 9.00 - 15.00 
te l. 266-11- 27 

Kasa Teatru czynna 
we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 12 .00 - 17.00 
w piątki, soboty i n iedziele 

w godz. 16.00 - 18.00 
tel. 266-87-66 

Wydawnictwo 
Teatru Zagłębia 

w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne: 
Marek Micha lski 




