
Na tJrzeiciej scenie Stair~o Teatru, w 
Piwnicy „Przy Sławkowskiej 14'1 od

była się ·a ma}a; na 20 dni przed setną 
rocz.nłcą śmierci _Norwida, premieta 
„Quid~", jednego :z centralnych po
ematów wielki._egp poety." Rzecz bl~ 
je!St k()l}CeJ:lto't"i p,oetyckieinu .niż. ~ek· 
taikloWi teatralnen;i.u, Koncertowi na 
pi~ Głosów kobiecych., p.rrz.yg0itowane
mu pod kierunkiem Tadeusza Jurasza, 
!;t:'.>::y m!:. ;t• ·= poza~ sol::ią wcześniejsze 
doświadczenia sceniczne i, e~tta<lowe z 
twórczością Norwida. 

Z kilku tysięcy ·wersów „Quidama" 
Jurasiz wyibrąl około tysią.::a, mniej 
więcej jedną trzecią ' tego, co wysz.ło 
spod pfóra 814tora. Wybrru na og,ół tra
~nie, po \JWa:inej lektur.ze tek.stu. Za.
chował wszystkie podstawowe wątki, 
db$jąc o s~ całOIŚći', o -dei semantyUcę. 
W tym koncercie poetyckim akcent 
padł nie na postać, nie na jej podo
bieństwo psychologiczne, nawet nie na 
f11bułę, r ale nia- dialogiem ość tekstu. Na 
ci.ą1tłe zderzan'e rQtnyeh głosów, od· 
miennych je'!l9 barw, tonacji, nastro

. jów. Na kontrastowanie postaw ' ino-
ralnycłt,. filozoficznyc}\ przez pn:yrwo
ływanie, różriych iradycji kulturowyc\1. 
różn.ych doświadczeń i nabytków wie„ 
dzy .pr.z,:kazanych Europie przez trzy 
podstawowe cywilizacje : Izrael, Grecję 
i Rzym, .zasymilowanych pl:łniej przez 
chrześcijaństwo. SceniC"'...na kan.kretyza
cja „Quidama" w Piwnicy ,,Przy Sław
kowsld~j 14" ma więc śtrukturę pieśni 
(pjeśni 1 chrze!cijańskiej , judejskiej, he
leńskiej, r.zymskiej) dia1ogiW:jących 

mi~y sobą najczęściej, chociażby po
przez ~rcie; ale ta:kże komponowanej 
j9!ko o$0bne monologi o formie zam
lęliętej, między którymi nie ma komu
nllkacji. Pny diai!ogu jest tzllliże'nie, 
lk<>Jn'tadQt ad<!tora. ,z &~rem·, przelde wiszy
stkim"I pop,rzez gest, mimikę. Przy mo
nolo:iu, oddalenie, niel"Ufhomość, psy
chiczna nieobecność paftnera. Pośród 
tych· .anonimowych głosów cywiliza~ji, 
ideol~ii, świa tapoglftd6WAest, ,,k lt o ś '

"]Ja kiś tam - quidam - że zaiey-

tuje!my .wyjąltek \ z l~tiu N.orwi&. bo 
Z.l:C. Nic on nie działa, szuka· tylko 1i 
pragnie dobra. i prawdy, ~o jest jak to 
l\lówią nic właściwie nie robi ,- cierpi 
wiele, a za·bify jest ~wie że przypad-
kiE!fll, i· to w jatka:~hl'" , 
~..._~~J„ [~ret z dn. l2,X:LH981, 

O stanie · woję-nnrn,i. ,l'Ozd2;:(II, art. 17, 
pklt. 4· ·(·~· u;, nr 29, po"Z„ 'i54) · Prze:j
mujący pat~ · śijlierd · kógoś>"ńieważ
n~-~:1 ·&Zitnlennęfto, kog~,- kto ·'szuka 
prJ'fyq.iY .·i .~~ie abswrd~fe, ivłatclrwie 
pr;zypa~fom:; . il , k~9 :, •Wspóllcz.eśni, 
świadkowie ·ie.go wyidarzetiia pomy-l
z ki.PJś ·: inpy:J'li lub ~~·· ~, 

Cenitralnyim elementem w seen~fii 
K'aziritier7.a .' Wi•śniaka·· d.Q t„Quidama" 
je..oit płytf.a .marlnci-rO..Va:, rózlana na nią 
czerwona plama i . parę pr'.zy · nie~ świe
ż)'(!h · :kWiatów. · Przez ·powierzenie roli 
Quid:;ińa, kóbiecie (~p.nik'a Rasiewi-cz) 
Tadc· • .sz , .Juraśz. óSiągnąl co· Aajmnięj 
dwa 1!tekty:· ·sp0tęgowal wielozpatzność 
i ~adkćiwość tej pos(t;t'Cj1. jej niewy
razistośe; uczynił z .niej. nie t~lkp bo
hater~ a)e i ofiafę. ,Ciel"l)i~ie ,w takich 
momentach jak. te, k!tóre poka1Lu·je Nor
wid, dotyUca pmede '\WIZylSltkim kóbieitę: 
matkę, żonę, · siostrę. To .one opłakują 
SWl'CO synów, mężów, braci. ' 

Wotnó chyiba ito ,JiPr.zetdsltawienie" w 
Piwnił:y „Przy Sławkowskiej ł4" przy
jąć '.j~o rzecz dedykowaną przez teatr 
tym wszystkim bezimiennym męczen
nikom, ~tórzy w kaidej epoce są „solą 
ziemi", mQtorem dziejów, be; 'świadec
twa ~tócyclr dobro i prawda P9ZOS'ta· 
wały.by w ciągłym .za®11ożeniu. Finał 
:,Qu.ldama" p®rzmiewa akordem lri-
1umfahnym, kończy ,gO hymn na ct.eść 
nieśmiertelności, zwy-ci~twa,ducha nakl 
cillfem. Wspaniała wielka muzyka (z 
„Symfonii Psalmów' Strawińskiego) 
tI'IWająca ];nlzez dłużS'Z"ą chwilę przenosi 
widza w intty wymiar rz~cz)"WistoścJ. 

Teresa aµdzisz-Krzy~o\fska, Ewa 
Lassek, Iz.3:001a Olszewska, Anna Polo
ny i Monika Rasiewicz udowodniły 
sw,ym aktorstwem jak czysto, . donośnie 
i wspQłcześnie może brzmieć poezja 
'N(ll"Wida. w, mó.wienri.u jego wi~za 
osiągru:ły szczyt tego, co w ogóle aktor 
może osiągnąć. , 

. · BRONWt..AW MAMO~ 

Cyprian Norwid, „Quida.m". Opraco
wani~ tekstu i reżyseria: Tadepsz Ju·rasz. 
Scepografia; Kazimierz Wiśni;i:k. Premie. 
ra1 w Piwnlicy . „P.r:z.y Sławk°"\;'S ej 1"' 
w q~ilł 3 maja 1983. · 


