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Adama Hanuszkiewicza 
nie tylko o „Wyzwoleniu" myśli kilka 

„Wyzwolenie" nie jest najlepszą sztuką Wyspiańskiego, a mimo to może być dla 
nas dziś ważniejsze niż „Wesele"'. Choć to „Wesele" rozprawia się z naszymi wadami 
narodowymi - gadulstwem, z którego nic nie wynika, pasywnością, słomianym ogniem, 
zrywami wolnościowymi, świętymi przecież, ale jakże niszczącymi. To atak na nasze lenistwo, 
na brak cierpliwości, może nawet na nasze tchórzostwo, z którego nieraz wybucha 
bohaterstwo. Ale i na nasz brak odwagi, bo przecież bohaterstwo nie ma żadnego związku 
(wbrew pozorom) z odwagą. Anglicy są odważni, my - bohaterscy„. 

A o czym może nam dziś powiedzieć „Wyzwolenie", przez które snuje się 
zagmatwana myśl Konradowska poprzez labirynt ideologiczny? Czyżby ten, nazwijmy go 
brutalnie, bełkot ideologiczny już wtedy, w roku i905, kiedy powstało „Wyzwolenie", nie 
sygnalizował nam zbliżającego się końca wszelkich ideologii? Komunizm i faszyzm, ostatnie 
ideologie, które doprowadziły qo zagłady miliony istnień ludzkich, odbierając nie tylko życie, 
ale i niszcząc człowieka jako podmiot. 

Skończyły się one na naszych oczach i znów człowiek jako niepowtarzalna 
osobowość odzyskuje własną, jednostkową tożsamość. Już nie ma możliwości wtopienia go 
w jakąkolwiek masę - plemienną, narodową, polityczną, ideologiczną. Wszystkie ideologie 
niszczące podmiotowość człowieka poniosły klęskę. Pozostała tylko ideologia katolicka 
i demokratyczna. Może właśnie o tym jest współcześnie „Wyzwolenie"? 

Dla Wyspiańskiego wrogą, niszczącą ideologią był mesjanizm, Polska jako 
przedmurze, jako byt idealny, skoro nie mogła być niepodległym państwem. Co proponuje 
w zamian? Dom, rodzinę, małe szczęście zwykłego człowieka. Czy to myślenie nie współgra 
z naszymi „małymi", w stosunku do „wielkich" ideologii marzeniami? I właśnie w takim 
duchu chciałem zrealizować moje „Wyzwolenie". 
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Ale nie tylko. Druga część to Norwid. Chronologicznie wczesmeiszy niż 

Wyspiański, a bardziej współczesny. Ot choćby taki przykład - czytam w „Gazecie 
Wyborczej" tekst o tym, jakie to przykre, że kiedy byliśmy w potrzebie, pomagało nam tak 
wielu ludzi zzagranicy, a dziś, kiedy moglibyśmy im oficjalnie podziękować, nikt o tym nie 
pamięta. I co się dzieje? W nocy czytam Norwida: „ Tyle zawdzięczamy ludziom zewnątrz (pod
czas powstania) i zapomnieliśmy o nich. Czy nie należałoby pobudować malej kapliczki i w ni~j naz
wiska wszystkich naszych dobrodziejów ma{ymi literkami wykuć i tam raz w miesiącu mszę odpra
wiać?". Albo - „GazetaJ która nie jest w stanie się utrzymać, nie ma prawa bytu". To Norwid 
mówi! 

W twórczości Norwida, w jego krytyce społecznej pokazane są drogi wyjścia, są 
zarysowane próby przebudowania naszego sąsiedztwa, jak je nazywa, w społ,eczeństwo. 

Bardzo dziś jest nam potrzebny taki sposób myślenia o Polsce. I mnie - w sztuce, i nam 
- czyli społeczeństwu ... 

... Tylko społeczeństwa trzeźwe umi~jq oceniać - inne adorować 
lub bez-cześcić- ( ... ). Proszę przejrzeć całq literaturę ostatnich czasów, czy kto 
był kiecfy inaczej jak adorowany i bezczeszczony?- czy kto był oceniony?„. 

Jedna myśl w całej twórczości publicystycznej Norwida · jest mi najbliższa: 

„Szacunek dla osoby człowieka". A pod tym względem mamy, jako społeczeństwo, tak wiele do 
odrobienia. „Powinniśmy wreszcie zrobić coś, co by od nas zależało, jako że dzieje się tak 
wiele, co nie zależy od nikogo ... " 

„ .a możeby założyć „ Towarzystwo uszanowania Człowieka?" „. 

„.Koźmiana słusznie nazywałeś żelaznym człowiekiem„.Zaiste, zaleta to wielka 
nożyczek, ćwieków ( ... ) - ale człowiek powinien być ludzki, nie żelazny .... 

Czy nie obawiam się, że znów rzucą się na mnie ci, co wiedzą lepiej jak 
reżyserować Norwida, Wyspiańskiego? Rzucają się już od trzydziestu lat, trzecie pokolenie 
krytyków, którzy wiedzą lepiej . 
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... Bracie mój - nie wiesz, co jest ironia, ( ... ). 

Przeczytaj wszystko, co Zbawiciel faryzeuszom 
odpowiadał, ale przeczytaj nie tak, jak oklepało 
Ci się o uszy·- tylko sercem i życiem powołaj 

przed się czytając, a zobaczysz, że kolosalniejszej 

ironii nigdzie nie spotkałeś i spotkać nie możesz 
nad onq. Nawet forma; pytajnikami, a nie · 

twierdzeniami, czysto ironiczna .- ... 



Tak naprawdę to obawiam się tylko publiczności, bo to przed nią zdaję co 
wieczór egzamin. To moi widzowie mnie egzaminują i oceniają ... 

Wiem, że jestem drażniący dla krytyki, mój teatr również. Bardzo mi przykro 
z tego powodu. Ale mówiąc poważnie - pro_blem krytyki teatralnej jest niezwykle złożony. 
Właściwie nie ma określonych, stałych kryteriów, na podstawie których można by obiektyw
nie oceniać coś tak subiektywnego, głęboko intymnego jak spektakl teatralny. Krytycy 
przyzwyczaili się do rutynowych ocen, bo na nich budują swój autorytet. O wiele trudniej 
dokonać uczciwej analizy przedstawienia, spróbować opisać je, wytłumaczyć_. Prościej walnąć 

na odlew. To pierwsze wymaga sporo pracy, wrażliwości, refleksji, drugie - tylko ·tupetu 
i pewności siebie. Trochę to za mało i za dużo zarazem. 

A wracając do „Wyzwolenia" - spektakl będzie zatytułowany „Wyzwolenie 
- Wyspiański - Norwid". Już nie chodzi o wyzwolenie narodowe, bo to osiągnęliśmy. 
Chodzi mi o inny rodzaj wyzwolenia - na dziś równie ważny. Wyzwolenie od nas samych, od 
wad, błędów, złych nawyków, bezczynności, ·patologii społecznej ... 

Pracując dawniej nad Norwidem, a teraz nad Wyspiańskim wciąż powtarzam 
aktorom: Słuchajcie, nie atakujemy Polaków, atakujemy samych siebie. Bo to w!zystko, co tych wielkich 

bolalo, siedzi w nas do dziś. Tacy jesteśmy. Jaka może być terapia? Albo łagodząca, opierająca 
się na zakłamaniu, pisanie jak Sienkiewicz, ku pokrzepieniu serc. Albo terapia prawdy - ostra, 
nieraz brutalnie raniąca, ale też oczyszczająca. Jestem za terapią prawdy. Mogę mieć 
wątpliwości, czy człowiekowi choremu na raka należy o tym powiedzieć. Ale społeczeństwu 
ginącemu z braku prawdy należy się ona bezwzględnie, nawet jeśli zaboli. 

... Gdyby prawda była samą myślą tylko,już byśmy dawno zatrzymali się 
na stanowisku oświaty babilońskiej ... 

... Aleja ci mówi/em, i powtarzam to jeszcze, że każdy Polak rodzi się despotą 
i że ledwo- ledwo- ledwo tam kiedyś, po wiekach cierpienia wewnętrznego, 
wyłazi z tego .. . 
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Pyta pani, czy połączenie tak różnych materii teatralnych jak twórczość Norwida 
i Wyspiańskiego może być udanym artystycznie dokonaniem? I czemu właściwie miałoby 
służyć? Gdybym nie wierzył, że uda mi się karkołomny z pozoru zamysł, nie zabierałbym się za 
to. Wierzę również, że to przedstawienie będzie potrzebne nie tylko mnie, być może będzie 
potrzebne również pani i wielu innym ludziom ... Jeśli ktoś z góry uzna, że artystycznie, 
ideowo, logicznie w sensie przekazu publicystycznego jest to pomysł ni~trafiony, to trudno mi 
będzi go przekonać, że jest inaczej. Przecież zarówno od strony formy, jak i brzmienia ich 
publicystyki połączenie Norwida z Wyspiańskim jest dla mnie w pełni uzasadnione. Jaki może 
być jeszcze argument przeciw? Że nie wolno grać w tym samym spektaklu sztuk dwóch 
różnych autorów? Dzisiaj? Dzisiaj wszystko można! Istotne jest, co z tego wynika ... 

Kiedyś w rozmowie o „Weselu" ktoś mi powiedział, że niepotrzebnie 
udziwniam to, co nie wymaga udziwnień, że zmieniam intencje autora. Zapytałem więc, czy 
według mojego rozmówcy to, co zrobiłem, jest prawdą, jest pokazaniem procesu dobijania się 
do niej? Jeśli tak, to miałem rację. Tym się różnię może o_d niektórych moich kolegów, tak mi 
się wydaje, że nie zasłaniam się autorem, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to, co robię, 
co podpisuję własnym nazwiskiem ... 

Te teksty są mnie potrzebne, na nich się kształcę; na nich buduję swój 
światopogląd, poprzez nie oglądam współczesną tzeczywistość. I wierzę, że jeśli uda mi się 
z nich zrobić sugestywny spektakl, to zn.ajdzie się kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które 
w tym przedstawieniu odnajdą swoje myśli, rozwiązanie swoich problemów, uspokojenie. 
A może wręcz przeciwnie - ustawi je ono opozycyjnie, zmusi do zakwestionowania moich 
racji, zarówno artystycznych, jak i ideowych. Tak czy tak - skłoni do myślenia. Wspólnego ze 
mną czy przeciw mnie ... 

Zawsze była mi bliska twórczość romantyków, tyle że tropiłem w niej myśli 
racjonalne. Bo nieprawdą jest, że romantyzm wyraża się poprzez ciemny bełkot. W swych 
strukturach, na samym ich dnie, ukrywa ra~je z Oświecenia idące, równie jasne i logiczne. Tyle 
że n~ tych jasnościach buduje ciemność. My z kolei na ci~mności budowaliśmy ciemność 
i okazywało się, że jak romantyk - to głupi. 

Zarzucano mi niejednokrotnie, że moje spektakle romantyczne są zwul
. garyzowane, bo zrozumiałe. Jak się czegoś nie rozumie, to znaczy że tO jest wielkie. Ta głębia 
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. . . kobiety wieku tego, (. ~.) są najczęściej osoby 
przymiotów ani.elskich- ( ... )~ W obliczu 
Aniołów czas jest żadnym warunkiem - praca 
niezrozumiałą rzeczą - dramat piosnką ... 

.. . dwie rzeczy - żona i to J co zwą karierą 
nie zależy bynajmniej od człowieka, ... 

.. . A szwank czyni: sobie, rzeczy, prawdzie, 
ktokolwiek czyni co prywatnymi drogi, 
jeśli to powinno było publicznymi robić się I ... 

mnie pogłębia ... Coś w tym musi być, bo w jednym ze swoich listów do Stefana Garczyńskiego 
Mickiewicz pisze: „Zaciemniaj, zaciemniaj, za jasno ... ". Inny przykład: korekta poezji Garczyń
skiego dokonana przez Mickiewicza. Garczyński napisał: „Ros& na lqce kwiary, ptaki, trzoc!J ... ". 
A Mickiewicz na to: „Nie, na lqce ros& rylko kwiary". A ja pytam - dlaczego? Przecież i ptaki, 
i trzody rosną - właśnie w chwili, w której zandują się na łące ... 

.. .linia to myśl ... 

Nieraz słyszę: „ To bardzo interest-!Jqce, co pan zrobił, bardzo to mi się pdobalo, rylko 
przekazjest nieczytelny". A przecież ja w spektaklu niczego nie przekazuję. ~o, co mam do 
powiedzenia poza tekstem, mówię w wywiadach. Budując teatr patrz~ tylko, by znaczenie nie 
szło przeciw mnie, by pozwalało innym budować swoje życie i swoje światy. Ale teatr nie jest 
od tego, by uczyć jak żyć, dając gotowe odpowiedzi na pytania, zwalniać od myślenia ... 

Niegdyś literatura była faszystką, która wszystko wzięła za mordę i podporząd
kowała sobie. Wszystko było literaturą-balet, opera, muzyka, potem film. W końcu jednak 
wyzwoliło się od ilustracyjności, od dyktatu literatury ... Pięknie powiedział Norwid: „U nas 
nieobecność atramentu uchodzi za nieobecność myśli'' ... 

Dziś wiadomo, że jeśli Kawalerowicz robi „Matkę Joannę od Aniołów'', jest to 
film Kawalerowicza według Iwaszkiewicza. Iwaszkiewicz jest w książce, w filmie - Kawale
rowicz. Tak samo jest ze mną - ja jestem na scenie, a Norwid i Wyspiański w swoich 
książkach. W książkach są słowa, na scenie - żywi ludzie, przestrzeń, muzy_ka, światło, 

kolor ... 

. .. mówimy za dużo, powinniśmy mówić mni~j i więcd rysować ... 

Teatr jest zjawiskiem artystycznym, w którym decydując:_ą r.olę odgrywa forma, 
rytm, swoiste napięcia... Od dwudziestu lat realizuję w Finlandi, w różnych miastach, 
spektakle teatralne, nie znając ani ~łowa w tym języku. Jeden z moich znajomych powiedział 
mi: „ Wie pan, co ja o rym myślę? Przecież to ... " - „ ... hochsztaplerstwo?" -wpadłem mu w słowa. 
„Coś w rym rodzaju" - przyznał. No cóż, jemu się wydaje, że teatr przekazuje myśl autora, a to 
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nie jest prawdą. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałem, że myślę formą. Usłyszałem, że 
myśli są szarymi komórkami. I to jest ten poziom, na którym nigdy się nie spotkamy. 

Skąd się bierze takie myślenie? Dwa słowa może warto by na ten temat 
powiedzieć. Sądzę, że bierze się ono stąd, że ludzie ci wciąż tkwią w świecie pozytywizmu, 
który wymyślił ideę nadrzędną. Zapytałem kiedyś profesora Tatarkiewicza: „Panie profesorze, 
skĄd się wzięła idea nadrzędna? Przecież nie było jej u Greków, u Szekspira, u Calderona? U romantyków 
też tego nie było. SkĄd się wzięła konieczność przekazu?". -A na to Tatarkiewicz: „Ba, ale mnie pan 
zastrzelił!". Skoncentrował się i po minucie powiedział: „Oczywiście, koniec XIX wieku, 
pozytywiści, którzy najpierw musieli zrozumieć, by móc płakać czy wzruszyć się". 

„.Sq rzeczy, których słowami zrozumieć w pełni nie można.„ 

I do dziś funkcjonuje przekonanie, że sztuka bez przekazu nie jest sztuką 
prawdziwą. A przecież sztuka według Susan Sontag to zjawisko działające bezpośrednio na 
zmysły, bardziej erotycznie niż problemowo„. 

Dla mnie poezja w teatrze to najważniejsze tworzywo, mój teatr żyje z poezji. Ale 
też coraz wyraźniej zdaję sobie sprawę z tego, że generalnie poezja zaczyna być coraz bardziej 
hermetyczna. Poeci tworzą dla innych poetów i krytyków, takjak i teatr staje się teatrem dla krytyków, 
zamyka się w sobie - ktoś kiedyś powiedział. A zamykając się w sobie, traci kontakt 
z odbiorcami, staje się elitarny w tym niedobrym znaczeniu. Bo wszyscy wielcy tworżyli, 
chcieli tworzyć dla wszystkich. „Ja bardzo lubię sławę popularną, lękam się tylko wymuskanej 
sławy'' - to Słowacki. A wie pani skąd się bierze „wymuskana sława"? Z braku odbiorcy. 

„.my za wiele obchodzimy, za ma/o robimy„. 

W teatrze, kiedy widownia świeci pustkami, pocieszają się, że to przedstawienie 
dla elity, że hołota nie zrozumiała„. Teatr, jak i czasopismo, sam nie utrzyma się. Jeśli jednak 
nie ma swojej widowni, nie powinien istnieć„. 

Cała otaczająca nas rzeczywistość może być teatrem... Moi poprzednicy 
budowali przestrzeń teatralną z elementów współczesnej im rzeczywistości, budowali 
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dekoracje z dykty, oświetlali scenę światłem świec. Ja stosuję światło elektryczne, mikrofony, 
wzmacniacze„. Poprzez mikrofon głos aktora nabiera innej barwy, w odmienny sposób 
dociera do słuchacza, inaczej kształtując treść . Więc dlaczego nie mogę używać na scenie 
mikrofonu? Dlatego, że nikt tego przede mną nie robił? Bzdura. 

Podczas jednego ze spotkań z widzami pewna starsza pąni powiedziała mi: 
„Proszę pana, akceptuję wszystko, co panproponuje, nawet muzykę Kurylewicza. Ale mikrofonu nie mogę 
zaakceptować". Nie zdążyłem jej odpowiedzieć, wstał jakiś student i zapytał: „A elektryczność we 
własnym domu pani akceptuje?". I tym retorycznym pytaniem zamknął dyskusję ... 

A kiedy dziś myślę o „Wyzwoleniu" to nie jest dla mnie sztuka o zrzuceniu pęt 
niewoli, to sztuka o · budowaniu Polski. I jeżeli czytam: „Wy sługu.ry, co liżecie łapy„.", to 
w moim spektaklu ta kwestia zabrzmi w czasie przeszłym. Że niezgodnie z Wyspiańskim? On 
to pisał w zniewolonym kraju, ja - w prawie wolnym ... Zawsze stoję po stronie autora, czuję 
się za niego odpowiedzialny. Tyle, że nigdy nie podchodziłem do tekstu na klęczkach, 

traktowałem autora jak najbliższego przyjaciela, którego chcę przedstawić od najlepszej 
strony ... 

Notowała: Ewa Matuszewska 

, 

W ptogramie wykorzystano cytaty z listów Cypriana K. o rwida (C. Norwid, Pisma w ybrane, t. 5 Listy, PI W, W-wa 1968) 
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Tomasz Zaliwski 
oraz 

Beata Bandurska, Magdalena Cwenówna, Małgorzata Drozd, 
Małgorzata Duda, Moni!Gt Gabryelewicz, Joanna Kurowska, 

Mirosława Nyckowska, Agnieszka Robótka-Michalska, 
Hanna Śleszyńska, Bożena Szymańska, Piotr &.isowski, 

Sławomfr Jóźwik, Aleksander Kalinowski, Tomasz Krupa, 
Sławomir Pacek, Jacek Sobieszczański , Robert Tondera 

w spektaklu wykorzystano „Listy" i „Wiersze" 
CK NORWIDA 

muzyka 

JACEK KACZMARSKI, ANDRZEJ KURYLEWICZ 

Asystent reżysera 
Inspicjent 
Sufler 

- Magdalena Cwenówna 
- Anna Kinie-Szczepańska 
- Barbara Paklikowska 


