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- Właśniell poWiedzenia sobie - może 
nawet czasem okrutnego l brutalnego - · 
czy jest to duch rozwoju, czy duch przy
kuwający nas do cmentarzysk? 



- Alei",_ pnedel l lak. Ie rzecą
wfiiiiM6 ..",.."...,.. f)tiJnN IIOłlllł',.,. 
mantyzmu. l ulcłl podela.". .,..,.,., 
o "".,. • ., o ludzl8clt ocenfil 

- · Romantyczne ... to polskie! Roman
tyZm to patriotyZm. Od ponad stu lat ste
reotyp trzyma się mocno. 
- - WntOrt, jetJnalc do PMI .....,_ 
cańz~~-

' - Jak każdy Polak wychowalam się na 
poezji romantycznej - szczególnie przy
wiązana jestem do poezji Słowackiego -
ale do dramatu romantycznego doszłam 
~ poprzez Wyspiańskiego. Neoro
mantyka. Poprzez ,.Wesele" l ,.Wyzwo-
lenie". o 

- CI)' "*' .." .... .DNICZIMie? 
- Wyspiański - jak każdy prawowity 

romantyk - wyznawał. że istotą polskiej 
sztuki jest wadzenie się bohatera z Bo- . 
glem o los narodu. Ale bohater Wyspiań
skiego rozmawiaJile z Panern 'Bogiem, 
walczył zarazem z poezM grobów 1 PGI8Ial 
niemożno6c:łą. 

- W"W ... "? 
- W chocholim tańcu jest ta nasza po-

, ezj8 grobów, nasze zauroczenie cierpie
niem. A czy petńotyzm manifestować skt 
musi w cierpieniu, w mesjanistycznyc 
natchnieniach. a nie w zobowiązaniu do 
działania? l do pracy? · 

- w recenz/1 ptOI. ICiłzlmlera W)lcl 
z",.,.,.. po wolnie "_,tlzM:II • .snu 
......., ........ JIIZ'If10łD!riMrtel 

....... ptZeZ ".,.", w Nowel Hucie,".. l 
• "...,...,.,m. •. - cbmllł ... ........,., ....... 'Ił',.., ptZeZ,..,. 
..... lddf)r,.,., Zll8 nuty" ........ 

- Nigdy się tego nie wypierałam! Cho
ciaż, oczywiście, nalataloby sprawę od
wróc:ii:: bo to Wyspiański pisał ,.Weaele" . 
niemal w rytm ,.Snu ... " 

- ",.,..".. ".", .......... ~ 
ldego ~...".""."-w 1868 r., UJIIO
gudld818lnoldwNowe/Hucle. Byi,,Fan
fazy'', ,.llazeipa", ,.1.1118 ....... "lflw. 
•n". B)lfy, ",_"."...,.1, ,,Dzllldy"_ 
Meld6rez~drwnd5w,.. 
aotzo••l8 Panl porazdrufllllnecl. Talio ...... ~,.,.,..,._1 

- To, co zawsze Interesowało rmie i in
teresuje w dramaturgii romąntycznej, naj
lepiej wyraża wiersz Słowackiego: ,.Mó
wią, bom smutny i sam pełen winy"; 
,.Grytt sercem, walczyć sercem" - nie 
bać się okrutnej krytyld własnego narodu. 
Interesował mnie wklc - nie duch meeja-· 
nlstyczny, martyrologiczny, nie zakocha
nie w cierpienu, ale walka z postawą ęler
piętniczą. Jakby walka z narodem Q na
ród; zgodnie z duchem późniejszego ro
mantyzmu. Ostatnie dramaty Słowackie
go są przecież ironiczne, szydercze, wal
czące, nic w nich z duch& cierpiętnictwa. 

- - T'* odc:ąfana ,.UIIa w....-" 81M 
paez llrlllra lał IUI .llbc:lt T...." lm. 
~ w Knalrowle. CI)' .... 
,.",. przenie·~ Panl .........". 
z IOIIIIOW)' z ...,_".- ""..."....". 
drMNifU nJIINłllfJczMgO W dz'III/U4 
a,fUaCM? ~z".....,."_ ... 
". ~ do ...... Jdtemoc/l.pozwala 
eoble"...,IUI~-aleWchwlll 
."oocoou. ..,ect-... lenla. Ironia l a;ąderw
two, gdy prqlat:lel nie podale ,.., pny
}adelowl, gdy~--..,...". 
...,.."..do "..,tYCh .,.,...,.,, do oce-

. llł' poełaW l .zachowM - dzlel4 O#c6W . 
l ~l l - ......... "2'11ao
". .. cltce hnl ~ ~ by 
rzuclla emocle l ~ ,..".,nie o 

".,.W7 o 

- To rzeczywiście byłoby bardzo trud
ne. Wydaje mi się jednak, że tak u Norwi
da, jak i u późnych romantyków, nie jest to 
alternatywa. Nie musi przecież być tak, że 

· albo emocje, albo myślenie; że przy po
głębionym myśleniu musi człowiek wy
studzać się emocjonalnie. Myślenie Nor
wida jest wspaniale, doskonałe w racjo
nalizmie, a jest to przecież wielki poeta 
uczutl To samo u Słowackiego -gorycz 
i racjonalizm przy wielkim patriotyzmie 
i wielkiej miłości do człowieka. 

-~ - bralr ""ZJOZUrlllleftla: 
............. pDgOdzonyWMealeJ ....... 
ci do o~cąz~" l w,..,..... .... , 
. ".. Rzecz polega na tym, że u pótnych 

romantyków nie ma j!U beźkrytycznego 
poddawania sią stereotypom, h881om. 
Wytarte, sztandarowe hasła romantyzmu 
- w doświadczeniu historycznym już za 
ich życia doczekały się kompt'omitacji. 
~ jeśli dzi6 sięgam po ,,Zwolona", to nie 
dl... bym chciała przeciwstawiać 
emocje rozumowi, ale dlatego, że w dra
macie tym zawarł Norwid doświadczenia 
calego romantyZmu. Jest to jakby~ 
mowanie, także romantyzmu polityczne
go. Poeta spi8ał "mów te krwawa dzieje 

. naszej ojczyzny" po kilku kolejnych nieu
danych powstaniach: tiU po zawiedzio
nych nadziejach Wiosny Ludów, po nieu
danym montażu Legionu Mickiewicza. 
1 jest w tym utworze jakieś bolesne szyde
·rstwo. Nie dla uciechy szydzenia przecież, 
ale dla obnażenia polskiego piekła. To 
jest szyderstwo, które ma pomóc nam 
~. Pomóc znale!ć drogę wyjścia z tego 
niesamowit'cJo, porażonego chorobą 

kntQU. ' 

- l dzM. .,....",. fliZY .zacllo-tlu 
..,...". propore/1, ........... 

- Nasze społeczeństwo jest tak strasz
liwie obolałe, że at chore. Nie umie odna
leźć sią w iyciu. Myślę, że - choć..._ tego 
głośno nie mówi - l'nlllł'IY już dosyć roz
drapywania ran. Nie trzeba nam przypo
minać sposobów umierania, znamyich at 
za wiele jak na historią jednego narodu . 
Umiemy Uf1)ierać i rozsądnie i nierozwat
nle. Myślę, że znajdlt się ludzie, którzy 
zechcą wyjś{: naprzeciw tyciu. l trzeba ten 
sposób na iycie znakdć. Obowiązkiem 
teatru dziś jest - jak sądzę - uczestnicze
nie w tym trudnym procesie. 

- T_"., ldóryPanl,..,._..fnlldo
wal Mdm powabtle. ".,.,..,..,_ l ID 
eoble~ ..... . 

- Zawsze u progu każdej pracy reżyae
rskiej musiałam sama sobie wyjaśnić, po 
co pewne sprawy, pewne pytania zadaję 
widzowi ze sceny. O czym będziemy roz
mawiać? l zawsze- czy to były ,.Dziedy" ~ 
czy Szekapir, czy tekst współczesny, coo.; 
dzito w tym pytaniu o sprawy, którymi 

• iyjemy dziś. l teraz I'TIU8Zę próbować pra
wdziwego dialogu z widownią. 

- l ....., ...... ". ".."., bar
dzleJ ,.,.,".,.,.,,..",., ~ ,.._ 
lu:le I'CIIIIIInł)czne, UlU".",, -.a
dzl l JIOifłtlq_U .........,...? 

- To jest właśnie najważniejsze: że jest 
to odpowiedt romantykał Uczę na auto
rytet wielkiego myśliciela. Na autorytet 
człowieka wielkiej czyetOik:i artystycznej 
i moralnej, prawdziwego patrioty. Ta od
powiedź brzmi tak, jakby poeta przewi
dział wszystko, co zdarzy się w 100 lat po 
jego śmierci. 

- Gdy .. zwU)<, 11 ,.,zwobła",.., 
nleepelna frZ)Idzf••la• a oiJna:łal 
rnlłoloflbt ~ Już po ""' ,.. 
..",~ ..... ..,.:otan~e..-go ... 
zwfMa ll Leglonu Mddtlwlczlt; ,.,. .,._ 
damo, co IMrdzleł podzlwW - oclwltft 
przeciw_,..".",. ... ~ pny
wódcom ".,.,.,czy wfNzay genluu'? 

- Zapłacił za to najwyższłt cenę. Wyo
bcowania ze społeczeństwa i osamot-
nienia. l 

- . Slowacld .., ."",.,., .. oamot-
nlenlu. . 

- ŚWiadkiem jego pogrzebu był właś
nie tylko Norwid. 
- Wypltda..,._...., .. ,... ... po

fenc#alnym .....",.-l Panl~bylo, 
conammadopo.....",.~zo_...,."._,.. __ 

- Moja propozycja - propozyclą 
trudNI- Trzeba jednak w czasach trud-
nych skakać w głęboką wodę. Nie chc::ę 
i nie mogę - jeśli mam być w zgodzie 
z własnymi przekonaniami - pójść na po
twierdzenie skłonności do użalania się 
nad sobą. Po prostu - tego bym się wsty-
dziła. ... 


