Norwid, ironia i teatr

przykładu jeszcze
dostarczają dJwie

wane 1przez

WaTSIUllWslka Szkoła Teatra;Lna dala pokaz,
na lk:tóry siię Zilożyły diwie szJtuikii Norwida. Zadanie, J<Itórego IW<Wto się było podjąć.
Wiemy - szcrególinie od czasów Kola{: Zkowskiego - że i.ronia 1esit ó edną z 111aiczelnyich · cech Norwidowskiego airty:zimu. Lronia
s.pecyfilczna, pełna poety1c!kkh obrazów. !Ale
i !refilelksj.L
, ·:

bardziej znamiennego nie
króbl<!ie. szit,uki. zaprezento-

szJkołę wa.rsza.wską.

Dla ·Wlosiktlego h otela~·za z pi>lowy XIX .stulecia (gdy Norwid pisał Noc tysiączną drugą)
każdy turyista zagirainiczmy b} 0wał Anglik.iem
(,podobnie ja:!c dziś wsz;ellki Europejczyk dla
H Lndiusa). Pebny wdziękru oberżysta z. Castel
Ferm:> 'POj Weironą, WY'Sltępujący w Nocy t~- . siącznej drugiej jest barqzo przesądny, pryrmty;winy. •Z airazem jest obrotny, sprytny, obda..,
rzony wyobraźmią , wrodz.oną 1n.t.eil igen.c'ją, talentami dy;plorruJJtycmyimi. Możemy się śmiać
z j~o sądów i o,pi•nLl. Ale intelig~t. poeta,
rom.an·tyik, 5ocjolog, Roger z Czarnolesia popełnia ,w ,pewnyoh wypaidikach równie zabaw~
ne omybki. Na przykład w pięknej damie;
21wiedzająoeJ te okolice, domyśla się . dmmej .
swej 'U'kochan'e j K!laurlii, krtóra go zl:elreewa- .
żyła i ob:razila. iZaipewne, że gra przypadku
stanowi USlp!l"aiwiediliiwlenie Rogera. Niemniej

'

Pierwsze pok.o lanie iroma.ntykó:w polSkich
tgczylQ·. wąM<.ę o "eppdleglość, nie_ klwestioniuj~~avicNiyic& [pc;>jęć mora1nych; 'lJWa- - • pó~Dw,Ae -~ .r~rtiJaf1'co nai.Vf.rie~~~ól::_ .# ..
· tiielllia, ll®óre prowadzą ...d<> omyłek · łudżi tak-. .~ :,.
żając~je za pewm.ik - (la.9.. i harmonia świata,
kfańcowo różnyoh jak oberżysta i Roger sprawiedL~wość, wolinooć). Następcy, szcrrególstanowią przyhl.aid ~ 1ronii, krtórą autor
nie Słowooki w ok!r-esie Kordi.ó.na, starali się
Nocy tys.iącznej drugiej operuje.
·
wykazać, że iwa.tka jest moill!i.wa l!lawet i wtedy, gdy się ,,ariostyczną d.ronią" dawne pewMiohał Grudzi.ński jest w spekitaldu szkoły
niki poda w w~iiwooć. Dla Norwida Rogerem z Czarnolesia umiejącym ożywiać
iinacrej. Itroni.a jesit u bwórcy Promethidiona
monolog. Sbwarza· postać poetycką, mą,drą.
środkiem llllkazania sk~li!kowan.€go mecha- . sk~liikowan.ą., ai1e 1. śmieszną w niekonitroni'2lffiu zj.awisik, iroo'Qieżności między pozorami
lowanyoh ,porywach. Oto przylklad Norwidowa sensem i.Stdtlnyim. Ta rozbieżność staje się
Ski.ego praiwa 11mn1trasitu, głęboko się.gająioego,
talk ba:rdzo uderzają.ca, że może roz:baiw'ić: Pochoć lllie jaskrawego: ic:zlowiek o .znacznej indobnie c2llowi.ek, k!Wremu się wycLanylo coś
teligencji, umiejąey muć głębokie obserwani~raiwdopodobnego {choćby naiwet bolesnecj:e, jesit row.nocześnie naiJwny w sprawach
go) może na to zaireagować wybuchem śmle
własnego życia. Móiwi o !:talli. jako piękll1.ej
ohiu.
kirai'l'1ie 1l'lalrzeń..,błędów i błędów-marzeń. -A
Myślę, re tak pojęta irr"onia Norwida moprrecież sam w.pada w błędy wyn.i!kają<oe. z
głaiby się stać 2J11alkomity.m motorem teaitralmaneń i sruaje mairzenia, do których rte omył
ki podniecają . iPrz.y tym nie 1CZJuje się <tu ani
nego działania. Teatr rwsp!Słczesny dySpcmuje
śladu rzekomej ,,iqiekonselkwencji", czy „dwoi:środkami, by ową ilronię w pełni U2JlllysłOIWlić .
stości kolllOOpcji ~alnej", lktórą aiutocoP1ro'bo wa~em bronić 'teó · myśli na mairginesie
Kleopatry (~kic o niej zm.ajduje się rn mej
w.i iwy;t~ą Norwidolodzy (J'liP. prof. Sł~ń
· ksiąilce Godzina drama.tu). Ale !kto .w ie, czy · Ska). Młodzi ~orzy (more dzięki obec.neJ po-
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pulamości

doqne,
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„monodramów") przekrociyU

teorety.mrją.ce, podziały:

,

1 ,

Pairtnel"ką Rog.era jes~ Dama ·.Podrooują ~

przypadkowo się ' znajdująca w ' 'tej ~samej •
1
oberży. Lronia IPfZYIPaidk.U, jaik ~ N~
. ~\id. '
~awia, :że ·przciy.wa o;na podOlbny . k
· ·'
··
· jalk ten, który IllU'lltu.je Rogęra z Czar.n9l:
/
Leklkomyiślna (choć · ·uspraiw.i.edlliwlooa ~
21bieg ooiw.nycą okol'icz.ności) omyllka Roiera ·
- ka.że iDamę JPodlt'óżują.cą ziidentyifilko'Vać z niewierną Kilaillldią. Alle awo ruiieporomurnienie
kll'Zyiiude losy diwojga J.:u'Cizi i poz.wala
z.naJl.eźć nieslpodlziewaine p~z.enie. Ma?go- ·
rzata ZaitUJS/ka, ~rająca Damę PocLróżruó~ą.·
je.51t opainawana, dobrze iwyiohowana, sipokOjna, dySkire1ma, :pawściągUiwa, a inrt;rygująca .
W podobnej jaik Roger syrtniacj'i, zaiwiiad:Ziana
· w milości, głęboko dot11mliięta, , zaclloW'Ude , się
ta ldama

dedinaik 'baTdziej

.roxsąldlnie, .n.iż

biecy w swych reakcjach R,oger.
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ZTOZUIIDia~e. że Mairiain R. M~; , !§rający, '

obel"ŻyStę,

rue

mógł

stycznągo lkoloryrtru obaj
rówtnoc.ześnie

'1.llWYidartmić

iPOStaci..· je'j

dharaMery'„~}

za-ba,wn~ ·

profles.jon.allinaj i ~tmicznej •(itr~
ba itu być i pelinynn hiUIInor:u Wloohem' . ~ 1
s:1'JOZIWanym, a przesą<lnynn i ostrożnym .ober,..
żystą). Ale ;wyikazal, .żie ma dSJSkonale IWarl"l.llll«'.
ki: d1Jwięcz.ny gl<>S, WYlfazistą mimdiltę; dobrę
ruchy. J es:z:c ze trillldln.Lejsze za1dania przy:paidiły ,
Rys.za.r oowi ·PerYitowi, jaiko ~i, krtóry
z 'U(l)r.Zejmości towarzyszy mlooej daimiie ·PP. ·
przeby.tydh prnez nią przejściacll :rozwodo- '
wych. Ten lielka!rz jest ti•uri praiwie psyohoaina:'.:l
IiitYtk~em. Choe towairzyszyć ~'I< tyl]'ko ;,do
rogaitek ·j.ej sLc.zęści .a", ale jesit za.C!i.elkaiwiony
syrt;uacją. Mimo przeniJ{;U.wości, naiwet i on
nie p'rzewiduje ni~iwanego f.iin.ału.
·
Noc tysiączna droga z.ootala roz,egra;na -w
dwóch ,1Pla.na-oh" pirzeSltrzeni soenkznej.
·
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Mirość czwta u. ··~ieli morslcich 1UZU1Pelinia
'spekrt;alkJl. Paanięta~Y. • diwie :iinscenizacje Horzycy.
. wy.e h

Rena

Toinas.OOWS!ka . spróbowała no-

;roZJWiązań. Poetyiclko-.oo:fl1eks.yjiną s2'Jtukę

pojęto 1tiu n.Lem.al jęk '.lJuirlesikę czy farsę. Kontury postaci moono ;,zarysowaino, i 1ch lk.o;n1ili'kty· wyjasklrawiońo, .;syitiuacje wyipelnion<> humocem jairmaircznyliń. Stwarzało to w w.i.etu
wypadkach zabaiw1ne kQlntrasty z salonOIWaś
cią środowisik.a Wydaj·e mi się , że troje mło
dyoh a.Morów iwyii.iósio z tej sy>tuacj.i najwięks?Je korzyści. RrŻedle wmysitłkim Amdirrej
Prus, jako Fel:ilks Skocytbult, z samego siebie
drwiący, 1I1.a ~arncy dl.O'W'naidy, ;ratujący jednalk. poezję i satyrę •mona.log.u .z e s:oony dlr!ugiej. Za·baiwiny i konseikJwentrrie sz1ty.winy, trochę zain.aidito ,,jedmow).uniairawy", ziby;t obO'jęt
ny był Tomasz · Gr choczyńSki. jako Braun.
Malgorzaita Rri')lUilak, >chyba nie najlepiej ubrana w jaikieś praw.Le ja[pońskire l~irmono
miał;a br~cxwe 1t119IDenty w scenie ostatniej
n:ad brzegiem iffi9rzą;.: Alle postać Jiulti (J oainna Kasperska) ni~ in,ogła się już pomieścić

w

rozwiązaniach ~talcl!u.

.

Miłość czysta jest t>bwiem M'US&etow.siką ko-

medią nieparozmmień:

Czy

ollrazilam

g~? •. ;

Czyli on
- atom?
Nie:inanej wagi i treści ..•
„ :

mnie?

Czyli

obraziliśmy jakiś 'życia

mówi Julia iw scenie przedoota.tnieij. Zap~
. ne, że ~ lronfililklty'„mogą się wydać ni~
waiżnymL Jednalk. ~nowią idl:a Noriw.iida sym1ptqrn zjaiw.isk głęb9zycll. Ńawet ioh śmiesz
ność wtedy :z.aibr-Llllli w sposób .peliny, gdy wyrośrue z moono pr.zeorainego igirunw.
Dwie s7ltiulki, diwą N·Cl!I'w.iidowe „drdbiaz,gi",
dwi.e k.ró1ficie komed!ie o dzliw:nym ~ą;tain.Lu
lruic:l!2Jk.i-Oh istnień, pQWllilta.ły w dość odll.'0gł)'IC'h
od siebie dklresach., D~~ je lait 30. Myślę. :ile
jest między nimi glęb&ze, .:niliJby się anog'lo
wydawać, pok.rew:iieństiwo. , Naszlkilcowana w
N-ocy ironia,. :b'ogaotwem II'oonoliltyoh motywów

ro~brzmiewa w Miiości czystej. Sł·usznie te
sztu'kli. połączono w '-~lklliu Warszaiwskiej
Szikoły Teprtira.lnej. :,. '
WOJCIOCH NATANSON
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