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CYPRYA~ NORWID 

DO T. LENARTOWICZA 

Ty mnie do pieśni pokornej nie ll'Olaj, 
Bo ta już zL·e mnie bez głosu, 

A jeśli milczę, nie przeto mnie połaj, 
Kwiatów ty nie chciej od klosu.1 

Bo ja z przeklętych jestem tego świata, 
Ja bywam dumny i hardy, 
A milo.fr! mojn, bracie, dwuskr::.ydlata, 
Od uwielbienia do wzgardy. 

Gdy w głębi serca purpurę okrutną 
JT'yrabia prządka cierpienia, 
Smutni - lecz smutni, że aż Rogu smutno 
Królewskie majq milczenia. 

„ZA KULJSAMI"- C. NORWIDA 
Niezrozumiałość czy niezrozumienie? Zarzut niczro

zumialośr,i przeHadO\\ał '\orwida przez całe jego mc;czei1skie życic'. 

i\ie rowmieli go \.\' SI'ółczcśni. Wszak jeden z nielicznych kr;·tykÓ\\ 
tych czasó•v. który poświc;cił łaskawie uwagę swą twórrzości Norwida. 
pisał o nim, że przypomina człowieka, który pięścią bije w klawiaturc: 
fortepianu i wmawia we wszystkich, że to najcudowniejsze ba1·monir. 
Zarzut niezrozumialstwa ścigał go i po śmierci, nawet wówczas, gdy 
\liriam ob~awił go i przywrócił polskiemu piśmiennictwu. Zarzut 
ten ściga jeszcze Norwida i dziś, choć »Promcthidim::ia« w szkołach 

j11ż czytają, a na całe ostatnie pokolenie poetów i pisarzy wywarł 
;\orwid olbrzymi wpływ. Zapewne, nie jest Norwid pisanem łatwym, 
takim, któremu się z niesłychanym wclzi~kicm rymuje »wiosna« do 
» radosna« i który, mówiąc słowami »Za kulisami«, »podoba się ... 
każdemu«. Norwid jest poetą, który od poezji żąda czego innego' jak 
wdzięcznych a mocno . . . wytartych rymów. Ale czy jest niezrozu
miałym? Nie wydaje się. A jednak, nawet Miriam, którego genialnej 
intuicji i zrozumieniu spraw poezji zawdzięczamy, że Norwid, jako 
twórca i poeta, jest wogóle dziś między nami - nawet on pisze \.'\e 
i\ stępiP. do tomu »Pism do dziś odszukanych«, w którym znajduje się 
»Za kulisami«, iż »trudno wyrozumieć pod pewnymi względami 

(w »Za kulisami«) intencje poety i sposób powiązania scen maskarado
wych z właściwą tragedią grecką«. Czyżby jednak był utwór ten na
prawdę tak w swym kształcie nieokreślony, że można mieć poważne 
wątpliwości, gdy chodzi o jego treść i tok akcji? Zobaczmy! 
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Ruiny poety ruin. » l'a ntazja ·< clram<.tyc zn,1. jak u1 "·ór swó1 
określił '\orwid. nosząca tytuł „za kulisami", doszła do nas w sta
nie jeśli nie szrzątkowym. to mocno zdefektowanym. Doszła nas 
zresztą w dwóch rc>dakcjach. co może jeszCJ.e h,1rdzic·j przyczynić się 
~o zagmatwania jej treści (zachowany epilog. ocalały tylko w formie 
iednej stroniczki. nalefał znpewne do pierwszej redalcji). Ale z redu
kcji 1lrngiej zachowało się stos11nkowo dnio: rala ni<'mal część, która 
nazwać można »prologiem« . i rztery (choć ostatnia może niecałkowi: 
cie) sceny z »Tyrteusza«. stanO\\ iącego organiczną rz<;~ć »Za kulisa
mi« i wchodzącego bez żadnych przejść i zapuszrzania kurtyny w tors 
»Za kulisami«, jak o tym świadczą didaskalia poel) po scenie z Wo
dzem i chórem partenianów. l\eszta? Rl·sztq jakaś nieświadoma, czego 
dotyka. ręka wydarła poprostn z rękopisu. może na fidibusy do fajek, 
może na owinięcie jakil'j drohnostki, kt67 to wie? Za cud to raczej 
nważać należy, iż całego n;kopisu nic spotkał taki los. ja-ki spotkał 
jego części .. Z »Za kulisami« pozostały tylko ruiny, jak przystało na 
utwór poety. który sam siebiC' ruiną nazyv1.ał. Lecz je~t to właściwościa 
WSZ)'Stkich wielkich dziel, 7.c~ stając się nawet ruinami. tracąc częśĆ 
s~e_go »ciała«, "?ie tracą swego ducha. nie tracą swl'j wewnętri.nej lo
giki artystyczne], swego »kałkułn«, jakby powiedział Norwid. 1 ta lo
gika artystyczna, ów »kałkuł« , ocalał, ocalało bowiem do5ć norwido
wskiego tekstu, by go odczytać i kreatorski zarys utworu zrozumieć. 

» '\iezrozumiały pot'ta i jeszcze w ruinach:> Toi. to musi być'. coś 
nad wszelkie ludzkie pojęci<.'! « westchuie ten i ów. Przyjrzyjmy się 
więc biegowi »akcji« \\" non..-idowskim utwonc·, cho!- akcja ta nienM 
nic ~spólnl'go z popularnym pojęcirm nkcji z farsy francuskiej. ah• 
raczej z taką, jilką wid1.imy np. w »\\'esr1H«, gLlzie również akćji 
w farsowym znaczeniu nie ma. 

Prolog W piekle. Oto rnajclujt·m)' &ii: grhid około roku 
1840 (może wcześniej, ho »Z.a kulisami«, dedykowane vYarszawie 
i dziejące się zapewrw , ... WarszawiP, rna "Yhitnic antobiograficzny 
charaktrr. choć pisane jC'st około rokn 1870, a \1ięc w okresie naj
wy~szej_ dojrzałości '\o.,.wi<la) rnajdnjemy się w salach balowych -
z~aJP. _się, w warszawskich Salach He.lutowych - w któr}Ch odbywa 
się wielka zahawa maskarnrlowa. Tłum ro1.ta11czonych wypełnia je. 
W teatrze, znajdującym siq za id1 »kulisami·< (może był to warsza
wski. Teatr Rozulilitości. pot~m Naro~owy) grają dramat pt. »Tyrtej«, 
anonimowego autora. Oo salt balowej dochod1.ą od czasu świsty i gwiz
dy. jakiemi zebrana w tC'atrze publicznośc' przyjmuje nieszczęsny dramat. 

L oto na tle i-.ntat'1czonego tłumu przes1iwać się poczynają 
grupy tych, co przybyli na zabawę. Domina, służący, policjanci, 
arle~iny, paziowie, maski i maseczki, wszystko to przepływa przed 
~am~ w krótkich dialogach. nihy w . . . >>°Weselu«. Zjawia 
s~ę i bohater utworu, Omegitt. prowadzony p17.ez kogoś, kto zwie 
m~ Quidam, i sądzić można. uosabia samego pof'tę. Zjawia się 
w kot'1cu i Lia. w której nietrudno odnaleźć \larię Kalergis, śmier-

tclniP nienawidzoną i śmiPrtPlnie kochaną prt.•'z poet<: wielką rl.lm<.; 
światową. cuclownl'j urocly kohil'I•:. clla której stracił głowę '\apolco11 
11 T. a I leine pisał wiersze. Otói. z dialogu Lii z przyjaciółką Lmm<1 
do\1 indujemy się, że spotk<tla ja tlziwna i trud nu do wytlumunenia 
przykroś<'.-. Omegitt, hrahi<l Ornl'gitt. z którym już - już 111iał 1 się 
zaf(;czyc", prosił ją wła<nie '> j~clnodniową zwłok•; w do1.011a11iu tego 
aktu. Hzecz niewytłumaczalna! Chyba tym tylko. :i.t· ... dziś odbyć 
si<; ma zabawa maskaradowa. 0111rgitt chce> hyc" na maskaradzie 
(tak domyśla się Lia) i ~tąd. zwłokn. Jakit'i jednak było zdziwiC'nit• 
i . . . oburzenie Lii, gdy tu, na halu. do,Yiedziała się, ii odmit>nna 
hyła tej zwłoki przyczyna. 1 'ikt inny, a właśnie jej nif'mal nar7.C't"ZOny 
jest autorem wyg1\izdywanego w tej \\ t~nie cł1\\ ili dra111atu 'l )rlej«. 
.\ wiadomo, że i.adna osoba z dobrc•go towarzystwa nie pisujt' drama
tów (zwłaszcza dramattiw, które nit' mają powodzenia) i nie \\)"Stawia 
ich, cho<'.by ano11i1110\10. jak to uczynił Omegitt. Powócl wi<,:c dla Lii 
do alteracji niemały. tak nawet wielki. fr gotową jest roL.st,1<' si•: nie
mal doszłym narzeczonym, , tymbardziej. że na horyzoncie rnaskar;1dy 
pojawił się dawny wielbiciel, rder<'ndarz Sofistoff. \ tymc1.asc•111 toczy 
się nurt halu, przepływają maski. maseczki. arlekiny. pit'roly. pazio
wie, fiołki, wchodzi wrl'szcie sam Omegitt. któremu, ji1k powiacla. nie 
< hodziło o napisanie dramatu, ale o powiedlenit• prawdy. Jnkfrj praw
dy? o tym dalej. Dochodzi wrcszcil' cło krótl· ie· go spic:cia. Lia \\ sta-
11owczej rozmowie zrywa 1. pot'tyckim L111clydate111 n;1 uarzeczoneg11. 
:zezując zarawm miłośnie w kil'nrnku Sofistoffa. a zabawa tocz) się 
dalej barwną strugą rn:isek, !11'lSC'czck. pazió11. pi<·rotów, arh•kim'm. 
l bawi się tC'n światPk mut\li. gilzie jak mówi poNa » uczuć nienhl'. 
niema celów. gdzie »hraci nil'llhl. ni bliźnich. ni ludzi-<, a jesl tylko 
pustka i gł<;boka nuda, okryLe j<tk płaszczem. blirhtrl'rn. udaniem. 
błyszczącym kłamstwem. bawi się, ten Ś1\ iat. który iest piekłem, 
nowoczesnym piekłem dantejskim. Przepływają ta1'1ce pary, mijając si1:. 
okrążając . . . Aż nagle -

Ktoś z za kulis. i\agk. z mroków halow('j sali - 1. może skąd 
inąd~ z »za kulis«, - w rozbawiony tłum wtacza się chór, prowadzony 
przez wodza, chór, który nic jest zabawną iluzją, roześmianym korowo
dem maskaradowym hnrwnych, motylich istniC'ń. ale praw clą. strasl.li
wą prawdą. co przestąpiła nie zwyczajne jej progi balowej sali i stanęła 
tn naga, bez osłonek, okrutna. ale praw cl a. To chór wy(lzieclziczonych 
wszystkich czasów i 1.rajów, chór " greckich ubiorach. lecz niemniej 
dzisiejszy, a rzeczywisty bardziej nii. owe wsz)'stkie motyle, kolorcwe 
i rozbawione maski. \lożl' wdarł się tu z prz„dstawienia wyświstane
go »Tyrteja«, a może z za kulis tego niefrasobliwego, roztar1czonego 
piekła, by przypomnieć tym rozbawionym parom i nie parom. iż po
za tym balPm jest jeszcze inna rzeczywistość, rzeczywistsza uii. one same·: 
to oni, ci z wizji poczęci. ci nierealni, którzy nie mają ojców ni ma 
tek: »i ·i.ad en z nas nie ma ojczyzny«. Z ;;a kulis rozba11 ionej spo
łeczności. i wogóle społeczności, wyszli oni. partenianie. bJ.stanlzi spar-
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~--=--~==- Prolog .......... „ 9l1agdalena 1<odorska Gl i.ickschneH ........ Beopold <Dełkoroski fiffraque ... „ ..... „ ................ .Jan Szulc fdl_-= __ 3_=·-~ 

l\:omisarz ....... „ .Budosłaro j{ozłoroski Polak urzędni.k zagr ..... Stanisłaro Bib ner Krytyk . _ .......... j{azimierz q)rusikieroicz 
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Słu ·~cy s ale ri0 n Szulc Astrolog .............. Z ista ro Sala burski Pierot ......... „ ........ 8gor 9rzegrodzki* z,, z z m ................ CJ 9 ł Z I k n 

~ Służący - agent ..... ffiomuald 9l1alkoroski ~~!~:~r~'.".".._".".".::".·9Jragd~~~~~o~~~~~~ VYódz ............ } fR~~~~~dro ~~~~~~:~: fJi 
=--~-=-= Domino I. ............ „~gor ~rze~odzki* Fiołek II. .................. ffienało <Dońska ~OC •••••••••••••••• 9Tiagdalena nodorska Yi=-=--_ 

Domino II.·············· oac im omża* Fiołka - - - Poeta gminny .. .. 'Aleksander Gaidecki* 
~1) Omegitt (Podróżnik) .. Beon Goł~bioroski D" n d ł qf ł k" s ł lDł d . . qf • k" cP ff' iogenes„ .......... J..:.U os aro J\.OZ oros 1 u tan ..... „ „.. o z1m1erz J\.Onioros 1 <łq 

== Quidam .. „ •..•.•• „ ... ~anusz Obidoroicz l~elieton ......... CBronisłaroa CJreitażanka Diana - - - === 

-~-=-=-~--=-·_: O S O B Y „T 1 R T EJ A'· ?-~="f_=_7_J~_-=·=--'\ Epod ............................ 8anusz Obidoroicz Tyrtej ......... „ ......... „. Zdzisłaro Sala burski (& 
Laon .............................. 8ózef lDasileroski Gość .................... Włodzimierz j{anioroski* 

~ Daim ...................... j{azimierz <Brusikieroicz Primus .......................... Ogor 9rzegrodzki• f}) 
~)) Eginea ............................ O rena 9l1aślińska Starzec ciemny ................ 8ózef lDasileroski ~ 
== Dorilla ........................ 'Alfreda q)ayllórona Równy ········-············ ~omuald 9l1alkoroski ---
~ Kleokarp ....... ··-··· · ·········· Stanisłaro Bibner Kapłan ................... 'Aleksander Gaidecki F~ 
~ * Uczniowie Studia Polemark ................................ 8oachim Bamża* r1l 

~-~=· Chó•· Pa,tenian Chó< ~„:.kióp<~wyyi, lewy Chó< chłopięoy. ~-3-~ 
Reżyseria: WILAM HORZYCA Dekoracje: LEONARD TOR\YIRT 

~-~-· A'Y"· '"'· i chomg<af, MARYNA BRONIEWSKA--· Ilu""cja mu'Y""' układu, HEXRYKA CZYŻA ~-~-=i 
Poprzedzi: RECYTACJA UTWORÓW C. NORWID .\ w wykonaniu Artystów Teatru Ziemi Pomorsli:iej. (& 
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ta1'1sry, pozbawi1·11i ws1.eikich praw. wyclziC'dziczC'ni z ludzkiego istni<· 
nia, i straszliwym 11piorC'1u stanęli przed oczyma tych wszystkich. 
razem Lią i innymi h:..ihaterarni wykwintnc·go balu. dla których L)Tit> 
1est tylko jedną wielką kolorową. igraszką. i.yciC'. a z 11i111 i wszystko 
inne, sztuka, sława. miłość ... Cóż więc dziw1wgo. że pn:ed tym 
pochodem \\·yjących straszyrleł umyka WSZ) stk.o. co znalazło si<: w tPj 
rozkosznie oswietlonrj balowej sali? 

Tyrtej czyli świat budowniczych. I ledwie przeszedł ów 
chór upiorów przez opustoszałą salę. a wchodzi na nią nikt inny. 
ale postacie właśnie co wyświstaucgo «Ty11rja», a z nimi prawda. 
która jest innq prawdą, niż prawda owego motylowc•go ~wiata maska
rady. Jeśli tam, w tym rozta1'tc1.onym świecie, wszystko było » 11;1 niby«. 
czymś udanym, skłamanym i dlatego nierzerzy\Yistym. to tu, w tym 
świecie »Tyrteja«. a przynajmniej w piC'rsi. clwojg<l kochanków. Egin<·i 
i poety Tyrteusza, którego wyrocznia delficka naznaczyła 11;1 wodza 
ponoszących klc;~ki $partan ~- tn fo· iętośc' jest świętością, poezja jc,st 
poezją, miłośi· jlst miłością. Tu 1Ji.e ma miejsca na nieohowiązująn 
flirt z życiem. tu życie w ciężkim trudzie t\vorzy, tu sitt walczy i zmaga. 
tu się jest uaprawdę człowiekiem. a nie rozbawioną knkłą z chóru mo
tylich i dlatego jakże przelotnych władcó\v rzeczywistości. Ten tyr
tojowy świat nie ma «kulis», z poza których wyjść mużC' chór upiu 
r6w, napiętnowanych znamieniem krzy11·cl), ale jest rzetelny. pełny. 

prawdziwy jak tors neźhy greckiej. \ ta jego rzC'telność. pełnia 
i prawdziwość ujawni.a si~ ni.etylko w stosunku do naro<lu. społeczno
ści i wszystkich spraw w ponadjeilnostkowych, ale pnedc wszystkim, 
w sprawie już najbardziej osobistej, jaką jest miłość, która tn nie jC'st 
przelotnym uczuciem motyla dla motyla, ale czymś, na czym gruntują 
swe istnienia społrcze1'tstwa . By zda<'.- sobie w pełni z tego sprawę. 
wy~tarczy porównać parę Lia - Śofistoff i druga: Egiuea -Tyrtej. Cóż 
może być zbudowane na kłamanym uczuciu tych dwojga bawidełek 
maskaradowych, tyrh dwu błyszczących a pustych kukieł? Chyba nic. 
co może przetrwać własną nicość. ·Ale na prawdzie uczucia Egi1wi 
i Tyrteusża, na sile ich miłości, zdolnej do każdego poświęcenia i go
towej do każdej ofia11·, budować można ów gmach, który zwie się 
gmachem dziejów, ludzkości, człowieczeństwa. 

Sparta i Trzecia Rzesza. Człowieczeństwa! „ Bo nie b<:
dzie Aten, jeśli w nich nie będzie człowieka» moinahy sparafrowa(' 
powiedzenie Tyrteusza. I nie będzie nigdy prawdziwej, pełnej społe
czności, jeśli nie bc:rlzie prawdziwego, pełnego człowieka. Sparta, do 
której głos bogów ·wysyła Tyrteusza, jrst właśnie taką społeczności<!· 
świetnie z01:ganizowaną, ale bez człowieka. Sparta, to «kilkadziesiąt 

tysięcy zdro~vych głazów, żelazem dobrze skwadratowanych», ale to nie 
ludzie, to nie jest społeczność ludzka. «To są ka mienie . . . . I do
póki kamienie mogą zwyciężać ludzi», będą zwycięiać. ale skoro już 
zwyciężą i gdzie zwycię7ą - powiada Torwid - nie zostanie kamieó 
na kamieniu .... \loże jeszcze dziesięć lat temu można było czyta( 
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czy słuchać t(' słowa i nwazac JC za . . . f.iutast) czne roz\vai.ania 
poety. .\le dziś, g<ly z najbliższego i najokrutniC'jswgo doś\\'iaclcze
nia wi('my wszyscy, co znaczy zetknąć się z społecze11s \Vell) »żelazem 

sk\vadratowanych głazów«, które rzeczywiści(' tam grlzie zwyciężyło. 

nie zostawiało kamienia na kamirniu, - sio" <L "orwirła wydają się 

n;im 11ieco mniej fantastycznymi. \fyśląc o SparciP, proroczym du
chem jasnowidza przeczuł on - hitleryzm. l czy to niemal nie 
zabawne? Dliś sz11k<1cmy sztuki. którahy sprostała aktualności. wiel
kim zagadnieniom dni. współczesnych. l to właśnie w >'Za kulisami« 
znajdujemy tę arcyaktualną sztukę, w której Pxpressis verbis wyłu

szczone jest i \Yyrażone to, czemu uap16żno. jak do1ychczas. chcemy 
nadać kształt i słowo. Oto moc wielkiej poezji. moc my~li norwi
dowski.Pj, która wyrai.a to, co po trj wielkiej 1\ojnk »z głazami« gra 
się w każdej ludzkiej duszy. 

Nawrót piekła. ,\le wróćmy <Io toku akcji .. Za kulisami"; 
Karty z końcem „Tyrteja'· i prawie całym, ZDÓ\\ balowym, .. epilo?e~· 
''"ydarła z rękopisu jakaś niPfrasobłiwa ręka. może... po pow_rocie _1a
kiejś maskaradowej zabawy. _\le „kałkuł"' sztuki nic zatracił slę. \\ic
rny niPmal z całą pewnością, iż „Tyrtej'' musiał tak samo znikną<'.: 
z przygodnPj sceny w maskaradowej sali, jak się na niej zjawił. mu
siał ustąpić rłalszej s.Habandzic balowej. tak, jakgrlyb\ nigdy nie padł}' 
tu słowa 1) rtPjowej prawrly. i wogóle, jakgdyby nigdy nic ,o;ię ni~ byłu 
stało. '\\ szystko to. co zjawiło się tu. czy strasznC'. czy potężne 1 głf;
bokie. gdlieś, jakoś przeminęło . nie pozostawiając po sobie śla(~U w ser
ca<oh i umysłach motylowego społecze1'1stwa maskaradowego, 1akgdyb) 
nigdy nie postało nawet w świadomości piekielnych ma:.l'cz~k. Roć _to 
była przecież przykra \.vizja balowiczów, a wiarłomo. że• \vi1.1a, poez1a, 
myśl nie liczą się. Dla świata motyli są one czymś niere_al~ym'. ~ie-
rzcc7ywistym, majakiem, złudzeniem. aż ... aż twarda p1ęsć dz1e1ów 
srodze go zbudzi z rozkosznego snu o istnieniu. '\ieprzyjemne, ac~. 
jakie ni.epu.yjemne wid~enie minęło. iw.wiało się, i znów toczy się 

roziskrzona struga balu, dobiegającego koń~a. Koi'1czą. się też sprawy 
I udzkie, zadzierignięte w tej balowej sali. Swietna .,lwica salonow_a". 
Lia, postanowiła niekornpromitować się Z\\ iązkiem ze ~kompromito

wanym autorem wyświstanego dramatu i rączkę swoją oddaje referen
darzowi. którego nazwisko nie bez racji wywodzi się z sofistów. \V ró
.lowym świetle poranka odpływa zmęczony lndek, by jeszcze gdzieś 
\vpaść na pi.wo, na „coś ze zwierzyny z sałatką", nn cygaretk~. Tłu~ 
unosi i ironicznego Omegitta i pozostaje naga „posadzka zapustej sceny . 

Dlaczego „za kulisami" ? Finis! - ,.Za kulisami" zwie się 
ta fantazja norwidowska, i trurluo zaiste o właściwszy dla niej tytuł. 
jak ten. jaki nadał jej poeta. Rzecz dzieje się przecież za kuli
sami teatru, w którym dogorywa niefortunny dramat omegittowy, ale 
jak często u Norwida, słowo, tym razem tytułu, staje się symbolem. 
ja.kby parawanPm, za którym kryją się dalsze i najdalsze perspektywy. 
To, co ukazuje utwór norwidowski. to nietylko to . co się dzieje za 



kulisru~i t~atru. ~tórym rządzi baron Ghickschnell. sądzący warto~k' 
wystawia11e1 sztuki według powoclzenia... lrnfotu w czasie antraktów 
i w którym wsz1•rhwładną rolę odegrywa „p1 zedsięhiorca aplauzu te~ 
'.lt~aln.e~o·· (alias: „klaki"). jak go nazy"a '\orwid, ale i to, co żyje 
1 1s~me1~ -:- ze sl~bości wzroku lub umyślnie niedostrzegane - za 
kuhsa111.1 te>J rozh'.1 w1onej. rozmaskarydyzowanej społeczności, dla którl'j 
naga, J11'.'przys.łon1ona .nir.zem realność życia jest upiorem. Zbiec, zejść 
temu up1orow1 z drogi me clostrzec go, zaprzeczyć jego istnieniu, oto 
1edyne r€'medium tego świata swawolnych motyli na wszystkie bóle 
~po~eczne. na wszystkie pytania i zagadnienia, co gdzieś tam głęboko 
~v ich pust?·m. scr~u. naw~t we śnie. trapić ich nie prz.estają. Inaczej 
Ja.k~y mogli u11·zec partemanów pośrodku drogo opłaconej zabawy? Za 
kulis! t:g~ społeczeństwa „pobit'lanych grobów··, bezdusznych konese
r?w zycia 1 wyzna.wców ~rr.1i echu .,bo świat potn\a tylko trzy tygodnie'·. 
s1ęg~ wz,~·ok non;-1cl.owsk1 1 - demaskuje . ;\Je w1.rok te11 sięga jeszcze 
riale). ~ietylko swiat, rzeczywistośi· .. ,obecność", jak mówił Norwid. 
posługuje się kulisami ku S\\ej wygodzir i spokojności, ale w nas sa 
mych'. w na~zych piersiarh. \\ naszych duszach umirjętnic pot1·afimy 
usta~v1ać kulisy, ~y~my sarni nie mogli i niepotrzf'bowali dostr7.E'gać. 
co się tam poza mnu naprawdę dzieje>. lstni€'je bowiem coś, co stanowi 
złocone. nie.nagannie usta~vione kulisy - serca. Tym, którzy żyją 
~1· . tych kulisac~ kot~W€'UC)i życiowej, \\'yda\\'aĆ się 11 ;1\\et może, że 
Z~Ją naprawdę . iak L1a norwidowska jest przekonana, iż żyje w hvie
c~e arcyrea~nym, gdyż zagiąwszy parol na Omrgitta, my~lała o wszyst 
kun, o ,. \Y1Pku. urodzeniu. stanowisku". a nawl't o ,.humorze i \\' Zroś 
cie". \le to są tylko kulisy , błyszczące, mzekn1ącr. co się jeclnak "na
pr~1~tlę za tymi kulisami kłamstwa rlzicje'.' \ przynajmniej, coby się 
clz1ac mogło. gdyby tych cienkich ścianek z płótna malowanego w umo
wn~ ,.achy i „ochy„, odgrarlzająrych n.is od nas samych, gdyby tych 
kuhs konwenansu uczuciowego i nieprawdy nif'hraliśrny za s<Hno ser
ce? Bylibyśm7, popros~n czymś całkit>rn innym, i jako jednostki, i ja
ko społe~z~os;, . bo n~epodobna ży(; z kulisami i w duszy i tworzyć 
~ówn.oczesnie sw1etną 1 pełną mocy zbiorowoś(", nic trnSwiąc już 0 tym. 
z: mepodo?na żyć .ta.k i. b?·ć chocia'l.by tylko - sobą. :\'.a prawdzie, 
n.ie na k~thsa~·h slot 1st111e111e ludzkie. jeśli jest istnieniem rzeczywiś
ne ludzku_u, i dla~eg? też w całym „Za kulisami ·' słowo „prawda" 
powraca meustanme Jak prowa<lzący motyw tego utworu. I nawrócic'· 
na wy~nawst~vo pra \\ rly.' która osiągalna jest tylko po przez uprawę 
czło~,·1eczens~wa, to JCSt . myśl, która osią przebija utwór i ' wokół 
które] układa się wszystko co tu jest ukazane i powiedziane. 

Histo~ia p~zeciw człowiekowi. Dwa światy stają więc 
w tym norw1dowsk1m utworze przeciwko sobie: świat kulis'' i świat 

k l' . " . " ' :·za ~ 1sam1 ~ i w st~rciu . ich mieści się dramatyczny konflikt tej 
ied?·~el w swoim rodzaju „fantazji'·. Te dwa światy, te d1-..·ie zbioro
wosc.1, to są właściwe d~·amati.s personae .. Za kulisafni", gdy indywi
dua 1 poszczngólne postacie utworu są tylko jakby uczestnikami dwóch 
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chórów, dwóch chórów dokonywującej się historii . Konflikt drama
tyczny umiejscowiony został więc przez poetę na płaszczyźnie ponad
jednostkowej, na tej, na której odbywają się wielkie rnchy zbiorowe, 
gdzie sprawy dziejowe dokonują się tak jakby poza udziałem poje
dyńczych aktorów, Ale właśnie przeciwko takiemu pojmowaniu 
historii, w której niema miejsca na jednostkę i człowieka, występuje 
:'{orwid z .;ałą namiętnością profety. Człowiek nigdy nie był dla 
niego dodatkiem do historii, a uczej wprost przeciwnie. Rozumiemy 
przeto dobrze okrzyk Tyrteusza: „O historio, gdyby ty był a ś kiedy
kolwiek", gdybyś nie była tylko stygmatem, ale wolną twórczością 
wolnych ludzi! Dotychczas jednak, powiada .Non\ id, tak pięknie roz
wijając swą myśl w noweli „Stygmat' ' , dzieje były tylko stygmaty
zacją ras i narodów przez warunki pozaludzkie. Ale dziejów praw
dziwych nie było. A trzeba aby były, zaś mogą tylko wówczas, gdy 
dokonywać się będą przez świadomego siebie człowieka, I ten obóz 
dziejowy, w któ17m ów człowiek rozmieści swą kwaterę, ten zwycięży, 
jak zresztą zwyciężał zawsze, ilekroć dzieje się nie stawały czymś 

w rodzaju katastrofy kosmicznej, ale wyrastały z heroizmu ich twór
ców. Bo dzieje prawdziwe rodzą się tylko z heroizmu, na który zaw
sze jest miejsce, gdyż „heroizm jest jak długo praca". powiada Norwid. 
Niema więc poeta żadnych wątpliwości, kto w tym starciu dwóch 
światów i dwóch postaw, jakie ukazał w „Za kulisami'', zwycięży . 
Zwycię7.y ten, którego stać będzie na heroiztn, a tym ńapewno nie 
będzie ów świat maskararlowego piekla, gdzie obowiązuje tylko jeden 
nakaz, 11aknz wygody. lecz świat Tyrteusza, świat zdolny do boha
terstwa i trudu . 

Bez Gustawa niema Konrada. Ale właśnie dlatego, że 
przez heroizm i trud człowieczy, przez człowieka dokonują się dzieje, 
właśnie dlatego nic co ludzkiego, nie może być nigdy obojętnym. 

\'Vłaśnie z uczuć i przeżyć pozornie „niehistorycznych", pozornie .,nie
heroicznych" wysnuwają się dzieje, jako wieków praca . Łudzono się 

kiedyś, że jest inaczej. Zdawało się, że musi umrzeć Gustaw, aby 
mógł narodzić się Konrad. \le Norwid rozważył i osądził, że taki 
Konrad, to może gwia1.da wirująca na wysokości niebios, ale nie rze
czywisty sprawca historii , która dokonuje się nie na firmamentach ale 
na ziemi . Ten nadświatowy i odczłowieczony spartanizm konradowy 
nie stał się też jego wiarą. ·wiara Norwida dałaby się tak sformuło
wać: bez Gusta wa niema Konrada. ,\ jeśli tak jest, to i owa niema 
pasterka z drugiej części „Dziadów" ma prawo głosu, bo i pn.ez nią 
może się dziać i dzieje się historia, jeśli tylko stać ją na tą żarliwość 
i ten heroizm, na jaki stać tyrteuszową kochankę, Egineę. Uszczypli
wie mówił Norwid, że w literaturze polskiej niema kobiety, gdyż 

„Aldona to tylko wieża śpiewająca", a nawet smętna i\Iaria nie przed
stawia czegoś znacznie więcej . \'Vierzono bo wówczas. iż są uczucia 
prywatne i uczucia publiczne. Ale Norwid, który wiedział, że · czło
wiek ma jedno tylko serce, i że w tym sercu mieści się wszystko, 
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nie odróżniał prywatnych uczuć od publicznych. Wiedział, że z tych 
najbardziej osobistych doznań wyrastają najbardziej. nieosobiste sprawy 
i czyny. że miłość, to coś nietylko o wymiarach kosmicznych, jak 
dla Szekspira, ale i o wymiarach historycznych, gdyż wysnuwają 
się z niej rzeczywiste losy ludzkie. Dlatego patrzał na kobietę 
jak na współtwórczynię dziejów, na kogoś, w czy1e1 piersi cały 
Areopag, jak mówi Eginea, pewnej chwili zamknąć się może. Lia, 
mariee Sofistoff. nigdy coprawda nie poczuła w swej- piersi żadnego 
areopagu. Nie darmo przecież reprezentuje świat, gdzie „uczuć nie
ma'', jak Eginea wyraża świat o wprost przeciwnej treści. I tak na 
płaszczyźnie „prywatnych" uczuć ukazuje Norwid dziejmvy konflikt 
dwóch światów, który kto inny, bardziej patetyczny, ukazałby zapewne 
w konturnowych dymensjach tragedii, dotykającej głową chmur, Ale 
Norwid przystąpił do tego inaczej: objawił go w samym wnętrzu ludz
kiego serca. I uczynił to chyba najgłębiej. 

W. H. 

NORWID NA SCENIE POLSKIEJ 

ie w tern dziwnego, że clramatyo_ue utwory Norwida dopiero 
po jego śmierci weszły na scenę. Pod tym względem nic był 011 szn.Q
śliwszym od trzech wieszczów, z których żaden nie widział ani jcclnc
go swego dzieła w teatralnej realizacji. Z dramatów Konvida tylko 
zresztą „Krakus" ukazał się w druku za życia poety, ,.hrakus''. z któ-

, rym ponoć zapoznał się V\'yspiański, ale jeszcze przed wskrzeszeniem 
Norwida przez l\liriama, co byłoby dość zrozumiałym, gdyż autor „le
gendy" mógł się zainteresować dramatem o podobnej treści . . \ że \\ y
spiański i później miał bardzo żywy stosunek do Norwida, tt>go do 
wodem choćby to, że mając objąć teatr krakowski, jako 1edno z pier
wszych dzieł, które zamierzał wystawić, wymienił n')rwidowską „Kleo
patrę''. 

Wprowadzenie niniejszego dramatu Norwida na scenę polską 
przypadło w udziale scenie krakowskiej. Dziełem tym był .,Krakus" 
wystawiony w Krakowie przed rokiem 19 J 4-ym, za ostatniej dyn hej i 
Ludwika Solskiego. Kto jednak reżyserował dramat ten, kto robił df'
koracje, kto grał główne role, niewiadomo, jak wogóle, wszystkie te 
wiadomości, jakie podajemr tu o N"orwidzie na scenie polskiej. pocho 
dzą raczej z zasłyszenia, niż z teatrologicznych studiów. „:'foc tysi~cz
na druga", została wystawiona w tym samym mniej więcej czasie 
w lwowskim Teatrze · iezależnych pod dyrekcją Godziemby· \\ ysockie
go. Potym utwór ten wystawiono parokrotnie, ostatnio nawet w jednym 
z oflagów, w reżyserii J. Koechera. Przed rokiem 1914 wystawiono 
ponoć również „ Wandę'' na scenie amatorskiej w \Varsza wie. 

Po poprzedniej wojnie, około r. 1928 obudziło się z powrotem 
duże zainteresowanie Norwidem, szczególnie gdy poeci młodszego, 
„awangardowego" pokolenia uznali go za swego prekursora i proroka. 
Wyraziło się to też i w tym, że nietkniQte dotychczas przez kierowników 
teatrów dramatyczne utwory Norwida zaczęły wchodzić na scenę. I tak 
w roku zdaje się 19\27, odbyła się prapremiera norwidowskiego „z wo
lona" na skromnej scenie warsztatowej dawnej warsza\vskiej Szkoły 
Dramatycznej pod dyrekcją A. Zelwerowicza. Reżyserował ,.Zwoloua"
Wacław Radulski, dekoracje były „własnego chowu'·, typu h.onstrnk.cy j · 
nego, wykonawcami zaś utworów uczniowie tejże szkoły, która ''ów
czas stała się żywym ośrodkiem kultu Norwida . 

Za najwybitniejszą jednak inicjatywę czasów międlywojeirnych, 
gdy chodzi o realizację sceniczną dzieł Norwida. należy uważać \\') sta
wienie „Kleopatry" w teatrze lwowskim w grurl.niu 1934 r. Insceni
zował „Kleopatrę" Wilam Horzyca, reżyserował K. Tatarkiewicz. deko
racje skomponował Andrzej Pronaszko, zaś role główne grali I rena 



12 • 
Eicplerówna (Kleopatra), Tadeusz Białoszczyi'1ski (Cezar), i Władysła" 
luasnowiecki (Antoniusz).· Horzyca rozplanował niedokończony ten dra
mat w sposób oclmienny, niż to zamierzał uczynić \<"\yspiański, dzie
ląc „Kleopatrę" na dwie części a każdą część na dwa akty. Insceniw.
cja hvo\\·ska zatrzymała norwidowski podział dzieła na trzy akty a luk~ 
pomiędzy 1-ą częścią aktu 3-go a sceną śmierci Antoniusza wypełniła 
.,mimodramem'·, udatnie łączącym obydwa fragmenty. Dekoracje A. 
Pronaszki utrzymane były we właściwym temu artyście stylu. Za 
najwspanialszą część przedstawienia uznała krytyka scenę śmierci An
toniusza, która sprawiała wprost wstrząsające wrażenie. 

\V \Yarszawie wystawiono w r. 1928 w ówczesnym krótkotrwa
łym „Teatrze żywego słowa", mieszczącym się w teatrze „Ateneum" 
norwidowską „\Yandę". Jeśli pierwsze warszawskie przedstawienie nie 
jest legendą, byłaby to prapremiera tego utworu Xorwida. \Yystawie
nie „Wandy" spotkało się z dużym uznaniem krytyki, jeżeli zaś chodzi 
o formę widowiska, to zbliżało się ono ponoc do ujęcia bliskiego 
koncepcjom scenicznym Wyspiańskiego, a więc ludowości pojętej jako 
styl archaiczny. 

vV kilka lat potym warszawska Reduta wystawiła po raz pierwszy 
komedię norwidowską „Pierścień wielkiej damy" w reżyserii Juliusza 
Osterwy. Reduta rnzporządzająca wówczas tylko salą studyjną. dosto
sowała się w swej inscenizacji do warunków, w jakich pracowała. 
i dała utwór Norwida bez dekoracji, rozstawiwszy tylko w „scenicznej"' 
cięści sali piękne, stylowe meble, na którym to ujęciu dzieło norwi
dowskie bynajmniej nie ucierpiało. Cal) nacisk położył Osterwa na 
wykonanie aktorskie, które osiągnęło wysoki poziom, choć obsada 
„Pierścienia" zmieniała się. \V premierowym phedsta wieniu brali udział: 
Juliusz Osterwa, K. \\ ilamowski i inni członkowie zespołu Reduty. 
gdy ~Taria Brydzii1ska wystąpiła dopiero w jednym z dalszych. 

V\' reszcie w roku 1939 w styczniu warszawski „Teatr Nowy" 
będący filią Teatru Karodowego, wystawił jednoaktową komedię Nor
wida „'.\Iiłość czysta u kąpieli morskich" w reżyserii W. Horzycy. 
z pewnych jednak w1ględów afisz został podpisany nie przez reżysera, 
lecz tylko przez ówczesnego dvi-ektora Teatru Narodowego, A. Zelwe
rowicza. Dekoracje, ujęte „jednoclC'Śnie", skomponował A. Pronaszko. 
zaś role główne grali: K. Lubieńska i J. Roland. 

Po ostatniej wojnie żaden teatr polski nie wystawił dotychczas 
jakiegokolwiek dzieła Xorwida. Dopiero w bieżącym sezonie d\\ a 
teatry zapowiedziały realizację sceniczną utworów tego poety: Teatr 
im. J. Słowackiego „Pierścień wielkiej damy" (zapewne w znanl'j 
inscenizacji Osterwy) i Teatr Ziemi PomoTSkiej w Toruniu „Za kuli
sami", które na tej sceuiC' uzyska swą prapremierę. Tak więc niemal 
wszystkie większe dzieła Norwida przeszły próbę sceny z wyjątkiem 
,,Aktora" i kilka ut:vorów pomniejszych, dla których niewątpliwie 
znajdzie się niebawem miejsce w teatrze polskim. 

T. l\J. 
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