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RoczdiCowa monotonia 
Rozległo się wycie syren, znad pomnika uniósł się dym i z włazu 
podobno, wiem to ód telewidzów - wyłonił się powstaniec. 

Trudno być w dwóch miej
scach na raz. Mimo rozczarowa
nia ubiegłorocznym widowi
skiem pod pomnikiem Bohate- . 
rów Getta, zamiast oglądać w te
lewizji uroczystość upamiętniają
cą obchody 50. rocznicy Powsta
nia Warszawskiego na Placu Kra
sif:iskich, znalazłam się tam wr:i.z 

z ponad 6 tysiącami zaproszo
nych gości. Licząc ludzi stojących 
za barierkami, zgromadziło się 
tam co najmniej 10 tysięcy. 

Rozległo się wycie syren i ka
nonada z płonących jak ogień ni
by-okien wysokich konstrukcji 
zmontowanych na dwóch skrzy
dłach placu. Od początku miałam 
wrażenie, że jesteśmy raczej czę
ścią scenografii program~ 

Ji .cm~niż. pełn~-
nu wi . pegalne podświe-
tlenie podobno „ożywiało" brązo
we postaci, ale były to efekty do
stępne jedynie telewidzom, lub 
ludziom stojącym za barierkami 
na wysokości biblioteki Instytutu 
Sztuki. Żeby jednak było spra
wiedliwie, nie mogli oni obejrzeć 
tego, co działo się na i przed fron
tonem Biblioteki Krasińskich. 

Znad pomnika uniosły się dy
my i z włazu - podobno, wiem 
to od telewidzów - wyłonił się 

powstaniec, prowadzony świa
tłem mocnego punktowca aż do 
ogromnej, rdzawej, żelaznej kuli 
projektu Andrzeja Sadowskiego, 

· wiek wczepił się w ową poszar
paną, ażurową kulę, i podobno 
tam już pozostał. 

Rozpoczęło się oratorium do 

Wyjłcle powstańca z ~.allllłu rozpocztlo widowisko na placu Krllllllsklch 

którą ruszył z posad, jak to zwy
kle bywa z bryłą świata. Plac za
dudnił wzmocnionym ogromny
mi głośnikami bicitim serca. Czło-

muzyki Zygmunta Koniecznego, 
skompilowane z tekstów min. Ba
czyńskiego, Miłosza, Szymbor
skiej, Herberta i Twardowskiego. 

W arkadach pięknie oświetlonego 
gmachu, wybudowanego pod ko
niec XVII wieku przez Jana Bona
wenturę Krasińskiego według pro-
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jektu Tylmana z Gameren, ozdo
bionego neźbami i tympanonem 
Andreasa Schluetera, znalazł się 

, biało ubrany ch~r .. Na wysokich · 

schodach - orkiestra Filharmonii 
Łódzkiej. Muzyka Koniecznego, w 
której pobrzmiewały motywy zna
ne z wykonań Ewy Demarczyk, 
była poclD.iośle monotonna Kula 
krążyła wokół własnej osi, chór 
śpiewał teksty, za treścią których 
trudno było nadążyć; aż w stoją
cym od upału p'owietrzu rozległ 
się grzmot i lunął rzęsist)r deszcz 
- widomy znak z nieba, jakby 
wspomnienie tego <leszczu, który 
siąpił 1 sierpnia 1944. · 

Orkiestra umknęła w popłochu, 
chroniąc swe cenne instrumenty. 
Ludzie zaczęli biec do wyjścia; 
choć niektórzy ambitnie próbowa
li chronić głowy pod oparciami 
krzeseł. Pod okolicznymi drzewa
mi schronili się wytrwali, żeby 
usłyszeć dźwięk fortepiar.u -
strz.askanego, jak to Norwid opisy
wał, a tradycja przechowała. . 
· Trwało to wszystko pół godzi
ny. Aż pół godziny, bo było bole
śnie, przeiJllująco nudne. Wiem, że 
mówienie prawd tego.typu, subiek
tywnych, przy tak podniosłej oka
zji jaką była rocznica Powstania 
jest niepopularne, niemniej popro
szono mnie o recenzję - nonnal
ną, teatralną recenzję. i taką z całą 
uczciwością starałam się napisać. 
Zazdrosz.cr.ę panu Jackowi Rako-

. wieckiemu z Gazety Wybo:rcz.0j, że 
.. miisiał ukrywać Po tym arcydziele 

prawdziwe łzy. Być może zawdzię
cza to sile i artyzmowi montażu te
lewizyjnego. Mnie po twarzy cie
kły tylko krople deszczu. 

. HANNA BALTYN 

Program z okazji 50. rocznicy 

Powstania Warszawskiego 
Scen. i reż. Izabela Cywińska 

· Scenogr. Andrzej Sadov.ski 
Muz. ZygrTiunt Konieczny 


