
WARSZAWSKI Teatr Mcndow, pod •wą dyrellcli (Jerzy lra- Cą:t nie jest miar' naJwd; 
*>Willi) l pod •WJIII patronem (Ministerstwo klllturJ l Situ- nlejazycb ambicji takteco wła. 
kł) dał ,.....,. swego .,-..z .. łlzieła sc:elllczMgO: Nor- śnie klasyka po~kiego na no. 

wida ..ZwO:onH. Jest to wydarzenie. Najpierw dlatego, t. przedsta- wo odkryć, odważnie uitazat. 
wienie to stanowi zapowiedź programową pierwszej polsklej sceny. narodewyro dobrem uczyni6f 
Do taltlej bowiem rangi wóst waruawskl Toatr Narodowy ląNt Tak: to &aaługa ~~ 
dziesiątki ub6egłych Jat, właśnie takle wymagania postawiła mu pu• Sko.szankl. jednego z naJ• 
Wicznośt. • większych twórców polslrleeo 

Krytyka nie umiała tego do
eenit. Nie dostrzegła żadne
lO problemu w zawiłej i wiel
ką tradycją europejską obro
alej kwestii narodowego re
pertuaru. Nie przedstawiła go, 
nie przedyak:u1owała, nie a
cz.ytllła pnedmiotem publicz
nej debat;y. Wprawdzie pod. 
noaiła tę kwestie w ciągu u
biecłego półtora roku war
szawska organizacja partyjna, 
wprawdzie kwestia ta stała 
Jlę watną przesłanką progra
mowej uchwały KW {War
szawski Procnun Teatralny), 
wprawdzie .T.L.• piłlała o 
tym, Jednak do podjęcia ea
łbśdowej próby realizaeji ~
cle jeszcze daleko. I warto o 
t:rm pomówić osobno. 

Z WOLO N"' .Norwida w 
Tea&ne .Nand.w~ 

" aapewiada t,.meuaem 
•r-.na wlelldell iuleeahaejl 
.......,eJ klupj polaklej. 
I to na miarę ambicji nai
szczytniejszych, bo mierzących 
się z ~ trudnoś
ciami. 'RiłWllr -Ar# I'Ułsce gry. 
wanr jesł ~ IIIAlło kto 
umieJ &e-~~. a ..Zwo
lon.. nigdy na scenę pollką 
nie trafił. U J:hoQzi za dzieło 
~e. lecz W)'jątkowo trud
De. Nawet D&jwłdclzy nasz 
mawca Norwida, niestrudzony 
l makomit,y Jeto wydawca i 
bmenf4łor, .Juliusz W. Go
mulicld. tak właśnie moty
W<i'i\ł ~..-"Z,WW\a" 
'P:t.J'~~~ :- Pil~ 
Wytitanyeh. I -~lon" ·to-
tał zapomniany, choć pełny 

~-t~sł!~!: 
ł • i~tiJch. Za

pomruany. bo pomijany;f a 
więc ąiechcian_y, ~~w .. ~ kop 

ertcewaźol;lt, Jak.l9..H. ~· 
l cnił pod 

'-lłCiem·~e pó - " 

• teatru powojenneco, re:t,aera 
,.Zwolon" bowienl przekrdl'h norwidoweco ,.Zwolona" ba 
nieszczęsną polską dychotomię scenie Teatru Narodoweco. 
romantyzmu i pozytywizmu, 
wbijaną bezm;y:= w głowy 
nasz;ych dzieci olnych od 
t;yłu pokoleń. p kreśla ulu
biony polski tragjrun biltcny
czny polepjący na wyborze 
między niewolił 1 anarcłlUt; 1 
ukazuje samo najbole$D.iejsze 
i najwstydliWu8 .Jądro pol
akości": buDt romantyczny 
przeciw romanty.unowL Skwi
towany ,,artost;ycznym Umie
c:bem" prze2 Słowackiego, Ja
ko przedmiot w;rreflnówaneJ 
kpiny poetyddej, 'Przez Kra
ai:tłskieto potraktowany jako, 
przedmiot katastroficznej t e
sebatolopemej historiozofil, 
przez Norwida WyWiedzlony 
został z Bo«urocblcy, ale uka
zany w sporze z Miclrlewt
czem t przeciw jego jedno
ltronnerna rozumien1u pol
skości. ..Zwełell'" łe dzieło 
Dlesw7kle r.ate l belesae. 
dzieło Jajlnd~o. bo 
prawdom6.,.._o pałri8&1SJIIU. 
zapowiadające atłumiony 
cntew i wstręt Wyspiaflslde
go, nam dziś przypominająee 
YO:tpan i niemoc olrupacyj
nych liryków GaJeero, odma
wiaJącyeh powstaftcom pol
skim prawa nawet do miłości, 
dzieło w swej krytyee polsko
ści, dokonanej w roku 1848 
przeciw eafortt Wiolny Lu
dów l u aehyłku romantyzmu, 
nadal nieprawc:lmlod9\IW.•...ak- , 
tualne. 

Wif:e narażone DJ opór. Pod 
wxglądem •tylistyc:mym .rów
nież. ł.ączy ODO ~. po..: 
dobnie jak to Ja•~-~ Slfllwa
ckiego 1 u Witkiewicza, wznio.... 
słość i tr ial~~~e . ~· ~wttm 
podsk y nurt ~k~ ,nie-
d y i nielublalu u nas, 

ódczuwany ,; . .ja,ltó, obraza, 
ako ,.szarpnie świętości'~ 

R ECENZJE rozwaq 
szczegółowo, w jaki spo. 
sób SktiiVlDP zbudQ... 

wała aw6j apektakl: oceni4 
aktorów, muzykę, i plut:rk• 
tego prudltawienia. zciadzą 
sprawę • funkcji, jakJl pełni 
w tym spektalu trudne Iło
wo Norwida, paradoakalne l 
zukakujące a z poatac:i ICielli
c:myc:h czyniące indywidual
nolei płaskie, niemal kar7ta.. 
turalne. 

Pod wpływem płenvaeco 
wrażenia po przedstawieniu. 

- jedno wszaide cbcę powie. 
dzleć: mistrzostwo Siruszanki 
w tym, :te takie postacie po. 
trafi przemienić na leenie w 
zbiorowość :t;ywą, atanowłąaa 
jakby jedną poatać o wielo
rakim 1 zmiennym obliczu. 
Postać symbolic:za-. poatK • 
wielkieJ poetycldej wizjL 

Tak uród. który odrzudl 
awego poetę, swego kryt;yka. 
awego najbardziej ll;odlaJące
go, bo mówiącego prawd4 
gorzką, ukazuje się w ptzed
.stawieniu Siruszanki jako cląc 
-lleDDyeh, gollłczkowych ma-
rzeń. zwidów · i przewidzeń. 
Wypełnionych at do bólu na
. 1trojem wznioałeco a:zalet.. 
stwa: osamotnionego l Wyp~
lającego się w c:ilzy. 

JERZY ADA 


