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JESZCZE nie tak dawno 
~wali Go wszyscy. 
)et pdlił;}>k6w po llcea-

u.t6w. I utrwalał lic ekliwy 
~ tWrc,. niechciane· 
p przez wła~ epokę. Dziś 
chyba Jut te NorwidoWił cho
robę mamy poza sobą. A jest 
to nowe zwy~stwo autora 
~idio'RG. I moie wresz
eie, do ezqo nas tak cierpli
wie namawia wybitny norwi
doloJ - Juliuu W. Gomulic
kl, zaczniemy lięcał po same 
teluty. Bo o tym. jak rozu
mW nowatontwo Norwido
W)'dl WiersZ", pisali badane 
miary ZofUSzmydtowej, Wac
ława Boroweco, Jana z. Ja
kubowski~. Natomia" łlor
wida-~ łnldDo po
ZDK bez wleloltNtalnh, I&JDO
d&ieln.Yw lektur. zu a ąm 
juł loneJ. 

U maja llliDęła Mtna roc&

nlca ńnlerei poety. Zno
wu wJęe rozmawialny o Nor
widzie. Dobnie .. , atało, .. po
djęła ta temat rówDiet .. 
na Nwodowa, prMdatawla)łtc 
apektall:l Z\DOlone. Nie ma tam 
roc:adco"ftj oprawy, lecz 117• 
cbef ... trudne. do6ć .... 
....... w ocenie nuzeco 
~N~ Iłowa Narwi.. ; 

"ObYW&telel - lecz c:JeiOi? 
-roapacza 

Albo~?-nie 

...... atd7 IPłaa7 
Ha iiDieR: ł7wota ktbryi 

I&UkU ldoloy? 

Za wo~ kaidy ~ 

c:hce z ocbo"" 
Jak ptyby c:mentarz tJlko 

zwał aię woJny (...)" 

eami, posiada miejsce szc:zetol• 
ne. Niby utwór ma fonnt 
~ofle2JDIUI. ale r6wnocumie 
akcja jest pretekltem dla 
gł6wnej tezy autora. Tezy pod. 
watając:et sens pochopnyeh 
zryw6w społeetn)"cll. MówiJłe 
o znaczeniach Norwidowej 
ironii, Skuszanka stwierdziła: 
,,Alternatywa: rewolucyjny -
antyrewolucyjny przywodzi ml 
na m7śl scem: ze Zwołana. 
gdzie apiakowcy prowa~ ty. 
powo polski sp6r o to, co wat• 
niejsze: rozum C%1 uesuct.. 
Właśnie taka alternatywa jed 
ni~em (._). Parmę~ 
pytanie Słowaekie,o: Polska. 
ale jaka? Norwid to pytanie 
rozwija i na nim zawiesza ca
łłł problemat;,ylt, ZtDOiofto•. 

Taki teł okazał li' Zuololl. 
realiJiowany na deskaeb Naro
doweco. Dyskursywny, wro
WY w oeenac:h, DUtdr7. Wiei• 
ka praca insc:enizatonkal Po 
stronie rety»era opowiedział 
się Krzysztof Pankiewtcz. 
budując tło, akcentuj~ wie
loma~ Norwidowej hl
atoriomfli, zwłaszcza tej po
lemicznej wobec ltenlotypu 
męczennika za wszeJJua cen .. 
Bo jak to oilał poeta: "Krajł 
- &dzie kałc:ly czyn za wezri
nie wschodzi, ale ki~ kai
da.. za pótno.• Natomiast 10-
rzej ~dł ~ aktorski. 
S~zę. te odesrał tu ro~ fatt 
chyba jeszcze niepełneJ ma
jonWci zapolu. ZtDOkHI 1nq. 
łUJ1)WiiJ cfzlała~ TeeW 
Narodowqo pbd hOWił d7rek
cjt (Jeny Kruowski, Krylty
na Skuuanka). Pewno l roea
nicowy połpiec:h zawatył na 
błędaeh obsady. Tomasa Bu
dyta, mimo widocznych lita
rań, nie uni6sł el~ Zwolo
nowej ldeL Ewa Kruoodęb
ska, ~ pokazała kunszt de
klamatoraki, zbyt jednak li• 
rycznie przekasywala IUIOW'e 
prawdy Norwida. U lll81"el1l 
poataci raził łanowy test. 
Wielka szkoda, że intereau
jącym pomysłom ~lel'll za
brakło aktorskiej preqajL 

Czytalam niedawno na te
mat ,.płasko i dordnie 
bnmiłtceJ" klaqki oraz naj· 
iywotniejszej propo~CJ1 in• 
telektualnej" - Q.YU Gom
browicza. M6j Bote, tak jut A w o16le Narodowy, wbrew 
ldołallśmy zamęczy~ niejed- środowiskowym biadoleniom. 
nep pilarza. Powiem nidmia· jut działa i ambitnie, i cieka-
ło. ie kias,ykę warto Jednak wie. Na Małej Scenie Jerą 
~ bo zdaje mi aię. że Krasowskl przyJotował znako. 
.. doram~ W7Dlka w du· mite AlberttUtl, kt6re są wlał-
tym stopniu z braku znajo. nie świadectwem jwtetnej 
mojd tekatu 1 swobody mani· współpracy inscenizatora z ze
pulaejL A t.o jut naprawdę nie społem. Zresztłł dialogu Pyr-
jat wina tych ,.1\ruznych" kosz - Siemion mulicie Patl-
klu7k6w. Zd wobec penpek- stwo sami wysłucha~ 1 zoba
lJWY Gornbruwiczowskiego czycie, te są jeszcze w teatrze 
panaceum naleą . .ęe.,.t -....)Jo dfatr\łltY~,!Idorzy czu~ .. 1 
matom tw6rą ()pft-etkj zcko- C7 iaba:wę teafdlną. , .. 
wia. Cała nadzieja, te po nau-
kaclt Plmld ~ one znacz- Co zaś tyczy ZtDOlofta - t.e 
~ ~. Ollądająo spekakl W Narodo- ~ 

Lecz wracajmy. e··•lfarwiol ·rJ.•~~·~k~ zo~w ~~~ 
da. Kryatyna Skuszanka pod- m do lektury. .l:'l"ZeCiet sp6r 
jęła aię W1Jłttkowo trudneco Norwida. toczo117 w imię o~· 
zadania. Kiedy w .a:t-t;,ym ro- watełskiej odpowiedzialności. 
ku Wacław Radlllski sfuał po 
fralfbenty Z100łoM całe a często na pnekór narodo-
pnedllięwzięeie nostło 

1

cbarak· wym mitologiom, eo jakie 
ter eksperymentu. Obok lcilku trafnie wydobyła Kryatyna 
zaledWie pełn)-c:h lztuk- Nor- Sku.zanka - kwa. 
wid zostawił rzeczy będltce 
tylko &aryletn dramatu. I tu 
monololfa Z1.00lon, o kt6nt 
twórca tDez7ł boje .a wydaw-
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