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Noc listopadowa · 
„Noc listo,padowa" Sta.nlsła'!"'a 

Wyspiańskiego jest czymś wię
cej niż .i.dnym z dramatów sce-
nicznych kluycznej literatury 
polskiej. Jest jednym z miste
riów narodowych . . W ka:idym 
kształcie interpretacyjnym dzia
ła potężnie na widza pol.&kiego, 
kt6ry - ja.k to przed czterdzie
stu laty ~reśiił krytyk teatral
ny, 2' :izłsław Brońcel - wycho
~ z teatru „pijany Polski\"· 

Andrzej Wajda w swojej in
scenizacji odszedł od konwencji 
stosowanej z niewielkimi odmia
na·mi od dziesiątków lat w pre
zentowaniu dzieła Wyspiańskie
go. Spektakl telewizyjny uwi· 
docznił to 1zcllA!&ólnie. 

,,Noc listopadowa" w inaceni
zacji Andrzeja Wajdy staje alę 
właśnie misterium, Ale wolnym 
od rytuału obrzędowości. Albo
wiem każda ~na, każda '!)ostać 
dramatu zachOwuje swą konkret
ni\ treść historyczną. Cały zd 
świat antyczny, ta·k charak·tery
atyczny dla tego dramatu, zo
stał przez Wajdę t11:k precyzyj
nie zharmonizowany z biegient 
historycznych wydarzeń, że s ta
je się poetyckim nóśnikicm rea· 
li.łtyczneeo komentar:r.a do fak
tów. 

Z poetyckiej formy widow111ka 
telewizyjnego wylania się tra
&iml powstańczeeo zrywu boha
terakl.ei. patriotycznej mł<><hie
ży - podchorj\żych I akademi
ków - kt6n\ wspomaga patrio
tycz:ny lnsty.nk.t ludu. Ale ta 
młodzież, c4iałajl\Ca w un:ie•ie
niu patriotyczneio odruchu, nie 
znajduje wotlza, który umiałby 
z.równoważyć jej zapał. ofiar
no6ć i rnlod%.leńczą silę uczu.. 
cia rozumnym, dojrzałym kie
rownictwem. w pierwszych eo
d.zi.nach1 'POWll\ania- - bo p:ru.._ 
oiaż... ~amai Wy5pia~o o
befmuje tylko · \en Jttótkl: okrlltl 

• wydarzeń ., 119cy lls!of>adowej' 
1830 rdH - nii'.t i" dóświadczo
nych przywódców wojskowych 
i polllyczaych nie przył~za alę 
do zrywu młodzieiy, 

,,Noc li.stopaaowa" w l.nterpre
tacji Wajdy ukazuje tragizm 
wybuchu powstania, ale ukazu
je też moralne wartości nlezni
.szczalne przez żadnego 11•roga, 
umiłowanie wolności narodowej 
I nieugięcię ofiarny patriotyzm. 

Spektakl telewizyjny „Nqcy 
listopadowej" jesi; mocnym 
przeżyciem. Siłę działania za
wd,llięcza wielu czynnikom: har
monli pii:~nej, poetyckiej wizji 
tematu, wspanialej muzyce Zyg
munta · Koniecznego, aktonui:im 
kreacjom tej miary, co rola 
Wielkiego ~ięcla Konstanteio 
w wykonaniu Jana Nowlck~go, 
Teresy Budzisz-Kirzyżanowskiej 
w roli Księżny Lowi~ej, 
Ann~ D~m~ w roli Kory, I ! -
if!eg \tf w roli .wys?CIC -

a owi wspaniałych 
recytatorek ról po:;taci antycz
nych. Szczególny akcent nadaje 
całości aute.ntyzm historycznych 
miejsc aki:;ji - Łazienki, Bel
weder, ulice Wars:tawy. 

Spektakl w Teatrze Sta
rym w Krakowie, ::r.nany tak
że u. granicą. między innymi 
w Londynie i w Paryiu, pr7.e
nieaony do telewizji Z<>Stal do
bI?.e da&tooowany do jej wymo
gów i możliwości. (a,c) 
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