


WILAM HORZYCA (28 li 1889 - 2 Ili 1959) 

Jarosław Iwaszkiewicz 

NAD GROBEM WILAMA HORZYCY 

Chociaż zabieram głos nad tą mogiłą w imieniu Związku Li
teratów Polskich słowami moimi powoduje także i głęboka boleść 
osobista. I kiedy myślę o tej skacie, jaką ponieśliśmy, opłakuję 
przyjaciela - prawdziwego przyjaciela - z którym przez lat 
czterdzieści z okładem dzieliłem myśli, niepokoje, lęki i ra
dości. 

Wilam Horzyca był artystą, pisarzem, dramaturgiem, poetą . 

Jego wiersze, jego eseje - które niedbałym gestem odrzucał, 

nie grupując w książkach - okażą nam jeszcze swą nieprze
mijającą wartość. Był człowiekiem teatru, twórcą wspania
łych spektakli poetyckich, był współpracownikiem Leona Schil
lera w teatrze im . Bogusławskiego, latami całymi sterował nawą 
teatralną Lwowa, Torunia, Poznania, Warszawy. Te jego za
sługi nieraz będziemy jeszcze wspominali i wyliczali. 
Przede wszystkim jednak był niezwykłym człowiek i em. Takich 
ludzi już nie ma. Jego filozofia życiowa nie znała kompromi
sów. Jego świat myśli - tworzony zawsze od nowa, zawsze 
polatującej ponad brudami tego padołu, patetyczne uniesie
nie jego zawsze na najwyższy diapazon nastawionych uczuć -
tworzyły z niego ideał przyjaciela, nauczyciela, jasnego drogo
ws.kazu w mgłach naszego skomplikowanego żywota. 
Od swoich mistrzów Wyspiańskiego, Chestertona, Norwida brał 
on głęboką wiarę w prawdę artysty. Wierzył w odkrywane 
przez poezję światy, wierzył w objawione przez poezję praw
dy - i chciał nam . tę głęboką wiarę przekazać w swoich sło

wach, w swoich pracach, w ·swoich olbrzymich wizjach tea
tralnych. 
To nic że słowo jego 1 1ego gest częstokroć grzęzły w mate
rialnych trudnościach, których nie umiał zwalczać. Jego szczyt
na wiara w przeznaczenie poety przetwarzała go w jedną 
z największych postaci dzisiejszego polskiego świata. 
Wierzył, że nam wielkiej sztuki o szerokim oddechu potrzeba 
jak chleba. I wierzył, że posłannictwem narodu naszego sztu
kę taką tworzyć - i ją obliczu zblazowanej Europy przeciw-
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stawić. Wierzył w m1s1ę naszego nurtu w wielkiej dziedzinie 
braterstwa w sztuce. 
Można o nim powtórz/ć te słowa, które ongi napisał o Lecho
niu: 11Właśnie dlatego że żył i oddychał narodem, że naród 
był mu dnem własnej dumy, dl,atego, że wiedział czym jest na
ród ginący i naród wstający, i jaka jest męka duchów, rzą
dzących dziejami, właśnie dlatego oczy jego zdolne były uj
rzeć prawdziwą wielkość. A na najwyższej baszcie narodu 
wywieszo~.a jest chorągiew niosąca pozdrowienie wszystkim 
narodom. 
Tę chorągiew sztuki niosącą pozdrowienie i zew wielkości wszyst
kim braciom Wilam Horzyca wznosił zawsze wysoko. Aż na
stąpiło to i:o miało nastąpić: 

"I wiadomo, że koło ziemskie 
Nie utrzyma cię w równowadze 
Nad otchłanią. I trzeba będzie 
Runąć ciężkim ciałem, lekką duszą." 

(M. Jastrun) 

Oddajemy twoje ciężkie ciało ziemi, drogi przyjacielu, - ale 
twa dusza świetlista, pełna wiary w ocz;· ~::czające przeznacze
nie sztuki, pełna krystalicznej mądrości i dobroci pozostanie 
zawsze z nami. 

Woiciech Natanson 

SEN SREBRNY PANA WILAMA 

W i lam Horzyca był artystą o skrystalizowanych umiłowaniach, 
który uparcie, wytrwale, gorąco i praktycznie dążył do reali
zowania swych wizji. Przypuszczam, że już we wczesnej mło

dości musiał się zarysować jego ideał, gdy jako uczeń gimna
zja·lny we Lwowie, czy w maleńkim Stryju oglądał gościnne 

występy Karola Adwentowicza w 11 Hamlecie" i w „Upiorach". 
Jeszcze po latach opowiadał o tej grze, z zadziwiającą pre
cyzją. Nie myśl,ał tymczasem o praktycznej pracy teatralnej. 
Pociągała go przede wszystkim wiedza o literaturze, a przede 
wszystkim Szekspir i romantycy. 11Szekspir a Kleist" oto tytuł 

tezy doktorskiej przedłożonej przez Horzycę wiedeńskiemu 

Uniwersytetowi. 
Zapewne spotykał się wtedy na bruku wiedeńskim z młodszym 
od siebie o rok Iwo Gallem, który - dziwnym zrządzeniem 

losu - zaledwie o dwa tygodnie wyprzedził Horzycę na dro
dze śmierci. Narazie, po pierwszej wojnie światowej, zarówno 
Gall jak i Horzyca wracają do kraju: Gall do Krakowa, Ho
rzyca do Warszawy, gdzie obejmuje redakcję jednego z pierw
szych pism literackich po tamtej wojnie 11 Pro arte et studio". 
Potem pisuje głęboko przemyślane essaye w „Skamandrze". 
Rok 1924 ma w życiu Horzycy - i polskim życiu teatral,nym -
znaczenie ogromne. 35-letni krytyk i pisarz zostaje powołany 
na stanowisko jednego z dyrektorów Teatru im. Wojciecha 
Bogusławskiego, razem z Leonem Schillerem, a w roku następ
nym - także i z Aleksandrem Zelwerowiczem. Miał to być teatr 
popularny. Horzyca, Schiller i Zelwerowicz wiedzieli dobrze, 
że teatr powszechny, teatr dla mas, teatr porywający, musi 
być przede wszystkim teatrem artystycznym. A na to trzeba 
z kol.ei - wierności wobec własnych ideałów sztuki, choćby 

były one pod każdym względem najniewygodniejsze. I dlatego 
w owym Teatrze im. Bogusławskiego wystawiono m.in. 11 Kniazia 
Potiomkina" Micińskiego, 11 Różę" Zeromskiego, 110powieść zi
mową" Szekspira, 11 Achilleis" Wyspiańskiego, oraz rewolucyjnie 
przez Leona Schillera pojętą i konsekwentnie przez niego zrea-
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lizowaną „Nieboską Komedię" Krasińskiego. Człowiekiem, 
który najśmielsze inicjatywy Schillera umożliwiał i potrafił obro
nić - był Wilam Horzyca. 

Teatr ten został zamknięty, ale w toku pięknych walk artysty
cznych przekonał się Horzyca, że czynnikiem, na który naj
btJrdziej można liczyć - jest młodzież. Młodzieży artystycznej 
było wtedy mało, a kiełkować już zaczynała myśl - że teatr 
wy~a~a twardej i rzeczowej aktorskiej zaprawy. Horzyca zo
sta1e 1ednym z głównych organizatorów tworzącej się wyższej 
szkoły teatralnej, a przez pewien czas - jej dyrektorem. Zo
stał już wtedy tak bardzo w sprawy teatralne wciągnięty, że 
w roku 1931 magistrat lwowski powo~uje go na stanowisko 
dyrektor~ tamtejszego Teatru Wielkiego. Na samym wstępie 
zas~edł incydent, który ukazuje charakter Horzycy, jego obiek
tywizm, niezależność i odwagę. Przygotowany przez miasto 
k~ntrakt dyrektorski zawierał k\auzulę, że Horzyca nie będzie 
miał prawa angażować reżyserów, którzy zostali poprzednio 
usunięci administracyjnie ze swych stanowisk. Była to aluzja 
do Schillera. Wilc;im Horzyca spojrzał na klauzulę, przekreślił 
ją i napisał: „Dyrektor będzie miał prawo angażowania Leona 
Schillera". 

Kilka lat póżniej Leon Schiller dał we Lwowie niezapomniane 
przedstawienia: „Snu srebrnego Salomei", „Dziadów" i „Ko
riolana", a Horzyca wystawiał pozycje tak ambitne jak „Kleo
patra ' '. Norwida, „Wyzwolenie", oraz rzadko grywane, nie
zm1ern1e zawsze go interesujące sztuki Shawa. W tym nie
~m i e.rnie teatral,nie aktywnym okresie lwowskim (1931-1937), 
1.ak 1 w następnym warszawskim (1937-1939) rozwijał Horzyca 
zywą działalność piśmienniczą, jako redaktor miesięcznika 
„Dro~a", gdzie wydrukował „Księcia Homburgu" Kleista po
rywa1ąco spolszczonego przez Jana Sztaudyngera. Działał też 
ja~o wydawca awangardowej „Biblioteki Dramatycznej ", w któ
re1 ukazał się m.in. „Edyp" Gide'a, oraz „Orfeusz" Cocteau, 
w przekładzie Romana Kołonieckiego i „Miłość czysta u kąpieli 
morskich" Norwida. , 

W Warszawie, od 1937 roku był Horzyca kierownikiem lite
rackim i wicedyrektorem - obok Ludwika Solskiego, a potem 
Zelwerowicza . Miał tu w swym władaniu dwie sceny: Teatr 
Narodowy i Nowy, mógł więc realizować rzeczy całkowicie 
nowe, w pewnym sensie przełomowe. Tutaj to odbył się wie
czór jednoaktówek, rozpoczynający się „Miłością u kąpieli 
morskieh", aby poprzez „Odwiedziny o zmroku" Rittnera -
zakończyć się awangardowym utworem Józefa Czechowicza 
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„Czasu jutrzennego. Może też warto przypomn1ec, że wtedy 
to właśnie przemówił ze sceny Teatru Nowego niegdzie jesz
cze w Europie - poza Francją - nieznany Anouilh sztuką „Był 
sobie więzień" i że zagrano „Nasze miasto" Wildera. A za
pomnieć też nie należy o „Księżycu w żółtej masce" Johnsona, 
w którym cudowną, niezapomnianą rolę irlandzkiej anarchistki 
zagrała Irena Solska. Wtedy też talent Zelwerowicza osiągnął 
pe ~ni ę swego aktorstwa. Horzyca poświęcił Zelwerowiczowi 
wyborną monografię, zawierającą świetne opisy ról, oraz ob
serwacje o wartości nieprzemijającej. 

Wszystko to przerywa wojna. Horzyca trzyma się jak najdalej 
od teatrzyków okupacyjnych. Pracuje na skromnej posadzie 
w magistracie warszawskim, redaguje konspiracyjne literackie 
pi smo „Nurt" - i przygotowuje się do przeszłej pracy teatral
nej. W roku 1945 obejmuje wraz z dawnym swym mistrzem, Ka
rolem Adwentowiczem, dyrekcję wskrzeszonego Teatru im. 
Wyspiańskiego w Katowicach. Wystawia tu „Zemstę" z Adwen
towiczem w roli Cześnika, potem kilka interesujących sztuk 
współczesnych. Gdy ze sto\icy Górnego Sląska ustąpił miejsca 
przybyłemu tu zespołowi lwowskiemu, w maleńkim Toruniu, 
począwszy od roku 1946 zakłada Horzyca ognisko myśli ar
tystycznej . Prapremiera „Orfeusza" Swirszczyńskiej staje się 

dla pana Wilama okazją do realizowania prób nowego pol
skiego teatru poetyckiego, teatru metafory i aluzji, świeżych 

widzeń i świeżych odczuć. Z powodu innej polskiej premiery, 
„Promienistych" Grzybowskiej nawracał Horzyca na łamach 

redagowanych przeze mnie „Listów z teatru " - do myśli Mic
kiewiczowskiej. Innym patronem stał się dla niego Szekspir, 
pozwalający mu zatriumfować na festiwalu 1947 roku spekta
kl.em „Romeo i Julia' '. Wtedy też wystawił Horzyca „Za kuli
sami " Norwida, wielkiego poety, którego w przepięknym ar
tykule zamieszczonym w „Listach z teatru" nazwał „klasykiem 
i męczennikiem ' '. 

Z Torun ia wiodła droga na szersze wody, do Poznania, roz
porządzającego już „kombinatem" - jak mówiono - czterech 
scen o różnych zadaniach (przez pewien czas z dodatkiem -
Gorzowa). Ale walka była coraz cięższa, trudności coraz więk
sze. Nie danym było Horzycy zagrać ani „Bolesława Smiałego" , 

ani „Snu srebrnego Salomei" . Za to duże uznanie budzi „Ham
let", z Białoszczyńskim i Hanuszkiewiczem w roli tytułowej . 

W roku 1951 obejmuje pan Wilam na krótko warszawski Teatr 
Narodowy, wystawiwszy tuż przedtem w sposób niezmiernie 
interesujący „Profesję pani Warren " Shawa w Teatrze Współ-
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czesnym u Erwina Axera. Po tym we Wrocławiu zainteresowa
nie Horzycy ściąga m.in. Szekspir („Sen nocy letnie") i Wiktor 
Hugo („Angelo tyran Padwy"). 
Nie będę mówił o kilkol.etniej późniejszej tułaczce, gdy wielki 
artysta nie miał swej własnej placówki, ani swego własnego 
teatru, ani możl,iwości pełnego działania. Dopiero po Pażdzier
niku przywrócono Horzycy placówkę w wa rszawskim Teatrze 
Narodowym . Wykazał odrazu sprężystość w organizowaniu 
pracy : dał premiery „Fedry", „Wyzwolenia", „Henryka IV" Pi
randella, „Henryka VI na łowach " Bogusławskiego, „Panny 
mężatki " Korzeniowskiego, „Czarującej szewcowe1 Lorki, 
a w pażdzierniku 1958 zrealizował ·dawny swój sen: „Księcia 

Homburgu". 
Był to bowiem marzyciel, który umiał działać. Artysta, które
mu nie obcy był zmysł praktyczny. Wizjoner potrafiący cze
kać na warunki dogodne do zrealizowania swych wizji. 
Dotrzymał klauzul kontraktu, który ze sztuką na zawsze za
warł. Jego szkice i książki, jego prace .i tłumaczenia (np. „Dan
tona" Buchnera), sylwety aktorów i opisów podróży teatralnych, 
powinny się ukazać znowu na półkach księgarskich. Nauczą 

nas wiel,e o stale aktualnych zjawiskach . A nade wszystko da
dzą nam przykład żywy, jak najbardziej żywy! 
Sen srebrny pana Wilama był snem o wielkim, wspaniałym, 
przejętym jednolitą ideą, teatrze. Realizacją tego snu było całe 
jego życie . Z tym marzeniem przeniósł się do nowego snu osta
tecznego, do którego go powiedli nasi najwięksi poeci . 

Mieczysław Jastrun 

MYSLI O NORWIDZIE 

Norwid wyciąga najdalsze konsekwencje ze swoich doświad
czeń i przemyśleń, myśl jego przedłuża się nieraz poza hory
zont jego wieku. Umieszczona w dramacie Za kulisami wstawka 
liryczna W Pamiętniku wyraźnie zapowiada to wybieganie 
poza współczesność: „Wieki potrącać jako grzyby w lesie"„. 
„Być tam i ówdzie - w on czas, dziś ·i potem". Właśnie potem. 
Cały utwór jest wielką satyrą na skostn·ienie, rutynę, systemat 
sprężyn bez celu . A kiedy w Rzeczy o wolności słowa mówi 
o „fałszywym serio", określa n·im demoralizację słowa . Jest to 
rozwinięcie myśli wyrażonych już w młodzieńczej, nie udanej 
jako forma, lecz dojrzałej w sensie filozoficznym Niewoli. 

o 

Ten europejczyk i chrześcijanin zwalczający zawzięcie ciasno
tę i „powiatowość" pojęć o narodowości, jest równocześnie 
opętany Polską. Przed Wyspiańskim widzi ją w ruinach Grecji 
i Rzymu. W poemacie Quidam starożytność kształtuje w ten 
sposób, aby odczytana była jako przenośnia spraw polskich, 
jako wielka aluzja do współczesności. Miał on wyjątkowo sil
ne poczucie współczesności i współuczestnictwa w niej poetów. 
Myśl tę wyraził ze szczególną lapidarnością w wykładach o Sło
wackim. W Rzeczy o wolności słowo wyłożył swój skompliko
wany system społeczno-moralny w formie postulatu: 

Oderwać się od siebie •i wejść w siebie słowem, 
Aby być narodowym, być nadnarodowym, 
I aby być człowieczym, właśnie że ku temu 
Być nadludzkim ... 

Trudno o bardziej wymagający ideał moralny. 
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A jednak w pisarstwie Norwida jest niejeden rys sceptycyzmu 
zwątpienia. W dramacie Za kulisami wyznał przecież: 

Nie tylko pierw się najadłszy Mandragor, 
Błądzily w Limbach szalone kobiety, 
Nietylko Dante i trzeżwy Pythagor -
Byłem i ja tam .. . pamiętam, niestety! 

Malreaux charakteryzując sztukę dziewiętnastego wieku mow1, 
że Balzac, Vigny, Baudelaire, Flaubert, Delacroix i prawie 
wszyscy malarze po Cezanne'a i Van Gogha - podobnie jak 
mistrze Renesansu, - byli „ludźmi Limbów", nie wierzyli już 

w „człowieka postępu " . 

Norwid swoją wiarę w życie i w sztukę wywalczał z trudem, 
nieraz ponosząc klęski jako człowiek i jako artysta. 

Krytyczny stosunek do współczesności posuwał tak daleko, że 
nieomal podawał wątpliwość (na przykład w wierszu Sieroctwo) 
istnienie postępu w dziejach, a w Czasach dawał wyraz roz
paczy, przed którą wszakże obroniła go wiara w „ostateczne" 
zwycięstwo sprawiedliwości prawdy. Pojęcia te nie były dla 
niego truizmami. 

o 

Norwida pnerażała świadomość, że stan moralny ludzkości 

nie uległ żadnej zasadniczej zmianie od czasów starożytnych. 
Sam sobie zadawał pytania, na które nie ma odpowiedzi : 

Czyż każdej myśli, każdej myśli prawie 
Uczyć się trzeba ciąglymi ofiary : 
Patriotyzmu na bruku w Warszawie, 
A chrześcijaństwa u krwawych wrót fary? 

Tak pisał w utworze z roku 1863 Do wroga. Wiersz ten ironicz
nie nazwał „pieśnią", przeciwstawiając się tym, którzy „śpie
wali krwawo i pożarnie". W wierszu tym, jednym z najbardziej 
zdumiewających utworów patriotycznych, gniew miesza się 
z przebaczeniem, bunt z najgłębszym humanizmem. Podobnie 
w bliskim datą nap isania poemacie antywojennym Fufminant. 
Negacja, ale z myślą o uszlachetnieniu człowieka. Bunt i ne
gacja mieszczą się konsekwentnie w poglądach filozoficznych 
i historiozoficznych poety. 

Wobec buntu i negacji Norwida powierzchowną wydaje się 
butowniczość Słowackiego. Była ona efektowniejsza i przyjęła 
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się łatwiej w kołach polskiej inteVigencji szlacheckiej i miesz
czańskiej. 

Kult bohaterstwa, niezależnie od pochodzenia, wyznania czy 
rasy (wiersze na cześć Browna, Mojżesza Murzynów, Abdul 
Kodera, Bema, który przeszedł na mahometanizm, Zydów pol
skich ... ) łączy się u Norwida z jego wiarą w postęp idei bra 
terstwa i nie ma nic wspólnego z bohaterszczyzną współ

czesnych. 
Poeta widzi świat jako całość, każde zjawisko pojmuje 
w łączności; nigdy odrębn,ie . N·iewola narodu wydaje „formę 
pokrzywdzoną", błahy szczegół życia podporządkowany jest 
w świecie Norwida prawdzie powszechnej: kropla deszczu, li
stek opuszczony na posadzkę sali balowej , kamień i kwiat, osu
nięcie się gipsowego krzyża podczas rozmowy przedstawicie li 
dwóch stronnictw politycznych o przyszłości Polski, krata i świa 

tłocień, cały ten zespół zmysłowych zjawisk jest na usługach 

wielkiej powszechnej prawdy życia i historii, tak jak je poj
mował poeta. Forma więc staje się treścią, podobnie jak w no
wej, dzisiejszej poezji. 

o 

Norwid nie wszedł do literatury tak jak jego poprzednicy. 
Wchodził powoli, bocznymi drzwiami, z oporem ze strony spo
łeczeństwa. Dziś można już mówić o tryumfie tego długo zapo
znanego poety. Wielkość Norwida narastała w świadomoś ci 
zbiqrowej w miarę jak odnajdywano jego pisma i otrzepy
wano je z . pyłu bibliotek i prywatnych zbiorów, dochodziła 

niejako do samowiedzy w umysłach i sumieniach kilku poko
leń. Nie otrzymała dotąd stempla oficjalnego, czas pracuje 
wciąż jeszcze nad dz.iełem tego niezwykłego pisarza, gdyż 

jest ono wciąż jeszcze nie dość odsłonięte w różnych swoich 
warstwach i głębiach. Nie jest on klasykiem w pospolitym zna
czeniu tego słowa, gdyż jest pisarzem żywym dla współczesności . 

Poeci polscy nowszych pokoleń, ' jeśli po kogo sięgają, to wła ś 
nie po Norwida. Bodaj on jeden ma dla nich urok nowości, on 
jeden jest naprawdę żywą tradycją, nawet dla tych, którzy 
odżegnują się od wszelkiej tradycji. 
Jego forma, dotąd nie zastygła, koresponduje z nowoczesną 
sztuką poetycką, przynajmniej z tą, której o coś chodzi i w któ
rej „coś się dzieje" . 
Staff umiał zmieniać się wraz z rosnącymi pokoleniami poetów, 
Norwid zmienia się pozgonnie, a raczej wyjaśnia się z każdym 
l'.owym pokoleniem. 
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Maria Kalergis rysunek C. Norwida 

" I 

Jego nowatorstwo w zakresie wiersza nie zostało właściw i e 
prześc i gnięte przez późniejszą poezję. Analog ie między jego 
filozoficzną poezją a współczesną nam liryką europejską rzu
cają się w oczy. Poszczególne formuły Norwida, jego poetyc
kie uogólnienia zadziwiają swoją odkrywczością, nawet na tle 

poezji światowej. 
Litera tura polska nawet w swoich najwyższych osiągnięciach 
dawała się wyprzedzić literatu.rom europejskim, fenomen Nor
wida polega na tym, że poeta ten w wielu wypadkach wy
przedził poezję krajów o starych kulturach, lecz pozostał nie
znany dla zagranicy, nic dziiwnego, jeśli nie był znany w o\ 
czyżnie. Jego teoria przemilczeń i milczenia wyprzedziła po1-
mowanie sztuki poetyckiej w nowych czasach. Zwięzłość i wie
loznaczność, wprowadzenie do poezji języka potocznego, od
nowienie składni, podnoszenie szczegółu do rangi wielkiej 
p rze nośni - wszystko to zapowiada przemiany poezji w wieku 
dwudziestym. Cywilizacja, sztuka, moralność, wolność człow i e
ka i wolność narodu - to był nieustający temat autora Quidam 
i jego nieustanna troska. Zawieszony między przeszłością 
a przyszłością , między tradycją a negacją, umiał zachować 
miarę, najtrudniejszą bo - humanistyczną . 
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Cyprian Norwid 

Z „P R O M E T I D J O N A" 

O! gdybym jedną kaplicę zobaczył, 
Choćby, jak pokój ten, wielkości takiej, 
Gdzieby się polski duch raz wytlómaczyl, 
Usymbolicznil rozkwitlemi znaki, 
Gdzieby kamieniarz, cieśla, mularz, snycerz, 
Poeta - wreszcie Męczennik i rycerz 
Odpoczął w pracy, czynie i w modlitwie ... 
- Gdzieby czerwony marmur, cios, żelazo, 

Miedź, bronz i modrzew polski się zjednały 
Pod postaciami, co niejedną skazą 
Poryte leżą w nas, jak w sercu skały; -
Ol - tobym w liściach rzeźbionych paproci, 
I w koniczyny treflach i w stokroci, 
I w kos zacięciu lukiem - i we freskach [ ... ] 
O! - tobym w drobnych nawet arabeskach, 
Z naturą rzeczy polskiej w pokrewieństwie 
Nierozplątanem będących, - doślepil, 

Ze to Miłości balsam bronz ten zlepił ... 
1851 

Cypria n No rwi d - ś pi ą cy , obraz ol e jny P. Szyndle ra (częściowo zniszczony 
w czas ie o kupac ji hi tlerowsk iej ) 



Wilam Horzyca 

ZA KULISAMI-Komentarz 

Niezrozumiałość czy niezrozumienie? Zarzut niezrozumiałości 
prześ ladował Norwida przez całe jego umęczone życ i e . Nie 
rozumie li go współcześni. Wszak jeden z nielicznych krytyków 
tych czasów, który poświęcił łaskawie uwagę swą twórczośc i 

Norwida, pisał o nim, że przypomina człowieka , który pi ęścią 

bije w klawia tu rę fortepianu i wmawia we wszystkich, że to 
najcudowniej sze ha rmonie. Zarzut niezrozumialstwa ściga ł go 
i po ś mierci, nawet wówczas, gdy Miriam objawił go i przy
wrócił polskiemu pi śm i ennictwu . Zarzut ten ściga jeszcze Nor
wida i dzi ś , choć Promethidiona w szkołach już czytają, a na 
całe ostatn ie pokolenie poetów i pisarzy wywarł Norwid ol
brzymi wpływ. Zapewne, nie jest Norwid pisarzem łatwym, 

takim, któremu się z niesłychanym wdz i ękiem rymuje „wiosna" 
do „radosna " i który, mówiąc słowami Za kulisami, „podoba 
s i ę „ . każdemu' '. Norwid jest poetą, który od poezji żąda czego 
innego jak wdzięcznych a mocno„. wytartych rymów. Al e czy 
jest n i ezrozumiałym? Nie wydaje się. A jednak, nawet Mi
riam, którego n i ebywałej intuicji i zrozum ien iu spraw poezji 
zawdzięczamy, że Norwid jako twórca i poeta jest w ogóle 
dziś między nami - nawet on pisze we wstępie do tomu 
„Pism do dziś odszukanych", w którym znajduje się„ . Za kul i
sami, iż „trudno wyrozumieć pod pewnymi względami (w Za 
kulisami) intencje poety i sposób powi ązania sce.n maska ra 
dowych z właściwą tragedią grecką" . Czyżby jednak był ułvyó r 

ten naprawdę tak w swym kształcie nieokreślony, że możn a 

mieć poważne wątpliwości, gdy chodzi o jego treść i tok akcji? 
Zobaczymy! 

Ruiny poety ruin . „Fantazja" dramatyczna, jak utwór swój 
określił Norwid, nosząca tytuł Za kulisami, doszła do nas 
w stanie jeśli nie szczątkowym, to mocno zdefektowanym . 
Doszła nas zresztą w dwóch redakcjach, co może jeszcze bar
dziej przyczynić się do zagmatwania jej treści (zachowany 
epilog, ocalały tylko w formie jednej stroniczki, należał za-
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pewne do pierwszej redakcji). Ale z redakcj 'i drugiej zachowało 
się stosunkowo dużo: cała niemal część, którą nazwać można 
„prologiem", i cztery (choć ostatnia może niecałkowicie) sceny 
z Tyrteusza, stanowiącego organiczną część Za kulisami i wcho
dzącego bez żadnych przejść i zapuszczania kurtyny w tors 
Za kulisami, jak o tym świadczą didaskalia poety po scenie 
z Wodzem i chórem partenionów. Reszta? Resztę jakaś nie
nieświadoma czego dotyka ręka po prostu wydarła z rękopisu, 
może na fidibusy do fajek, może na owinięcie szcszypty tyto
niu, któż to wie? Za cud to raczej uznać należy, iż całego rę

kopisu nie spotkał taki los, jaki spotkał jego część. Z Za ku
lisami pozostały tylko ruiny, jak przystało na utwór poety, któ
ry sam siebie ruiną nazywał. Lecz jest to właściwością wszyst
kich wielkich dzieł, że stając się nawet ruinami, tracąc część 
swego „ciała", nie tracą swego ducha, nie tracą swej wewnętrz
nej logiki artystycznej, swego „kałkułu", jakby powiedział Nor
wid . I to wiązanie artystyczne, ów, „kałkuł", ocalał, ocalało 

bowiem dość norwidowskiego tekstu, by go odczytać i kreator
ski zarys utworu zrozumieć. „Niezrozumiały poeta i jeszcze 
w ruinach? toż musi być coś nad wszelkie ludzkie pojęcie!" 

westchnie ten i ów. Przyjrzyjmy się więc biegowi „akcji" w nor
widowskim utworze, choć akcja ta nie ma nic wspólnego 
z popularnym pojęciem akcji z farsy francuskiej, ale raczej 
z taką, jaką widzimy np. w Weselu. Bo „na scenie niekoniecz
nie musi się coś odbywać; wystarczy, by się działo" powiedział 
wielki myśliciel. 

Prolog w piekle. Oto znajdujemy się gdzieś około roku 1840 
może wcześniej, może później (bo Za kulisami, dedykowane 
Warszawie i dziejące się niewątpliwie w Warszawie, ma wy
bitnie autobiograficzny charakter, choć pisane było około ro
ku 1870, a więc w okresie najwyższej dojrzałości Norwida) 
i znajdujemy się w salach balowych - zdaje się, w warszaw
skich Salach Redutowych - w których odbywa się wielka za
bawa maskaradowa. Tłum roztańczonych wypełnia je. W tea
trze, znajdującym się za ich „kulisami" (być to mogą jedynie 
ówczesne Rozmaitości, obecnie Teatr Narodowy} grają dramat 
pt. Tyrte;, anonimowego autora . Do sali balowej dochodzą od 
czasu świsty i gwizdy, jakiemi zebrana w teatrze publiczność 
przyjmuje nieszczęsny utwór. I oto na tle roztańczonego tłumu 
przesuwać się poczynają grupy tych, co przybyli na zabawę. 
Domina, służący, policjanci, arlekiny, paziowie, maski i ma
seczki, wszystko to przepływa przed nami w krótkich dialo
gach, niby w ... Weselu. Zjawia się i bohater utworu. Omegitt, 
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prowodzony przez kogoś, kto zwie się Quidam i jak sądzić 

można, uosabia samego poetę. Zjawia się w końcu i Lia, 
w której nietrudno odnależć Marię Kalergis, śmiertelnie nie
nawidzoną i śmiertelnie kochaną przez poetę wielką damę 

światową, cudownej urody kobietę, dla której strac i ł głowę 

Napoleon Ili, a Heine pisał wiersze. Otóż z dialogu Lii z przy
jaciółką Emmą dowiadujemy się, że spotkała ją dziwna i trud 
na do wytłumaczenia przykrość. Omegitt, hrabia Omegitt, 
z którym już-już miała się zaręczyć, prosił ją właśnie o jedno
dniową zwłokę w dokonaniu tego aktu . Rzecz niewytłumaczal
na! Chyba tym tylko, że ... dziś odbyć się ma zabawa maska
radowa. Omegitt chce być na maskaradzie (tak domyśla się 

Lia) i stąd zwłoka. Jakież jednak było zdziwienie i ... oburzenie 
Lii, gdy tu, na balu, dowiedziała się, iż odmienna była tej 
zwłoki przyczyna. Nikt inny, a właśnie jej niemal norzeczony 
jest autorem wygwizdywanego w tej właśnie chwili dramatu 
Tyrfei . A wiadomo, że żadna osoba z dobrego towarzystwa 
nie pisuje dramatów (zwłaszcza dramatów, które nie mają 

powodzenia) i nie wystawia ich, choćby anonimowo, jak to 
uczynił Omegitt. Powód więc dla Lii do alteracji nie mały, 

tak nawet znaczny, że gotowa jest rostać s·ię z niemal do
szłym narzeczonym, tym bardziej, że na horyzoncie maskarady 
pojawił się dawny wielbiciel, referendarz Sofistoff. A tymcza
sem toczy się nurt balu, przepływają maski, maseczki, arlekiny, 
pieroty, paziowie, fiołki, wchodzi wreszcie sam Omegitt, któ
remu, jak powiada, nie chodziło o napisanie dramatu, ale 
o powiedzenie prawdy. Jakiej prawdy? O tym dalej. Dochodzi 
wreszcie do krótkiego spięc i a, Lia w stanowczej rozmowie zry
wa z poetyckim kandydatem na narzeczonego, zarazem ze
zując miłośnie w kierunku Sofistoffa, a zabawa toczy się dalej 
barwną strugą masek, maseczek, paziów, p·ierotów, arlekinów. 
I bawi się te.n światek motyli, gdzie jak mówi poeta „uczuć nie 
ma ", nie ma celów, gdzie „braci 11ie ma, ni bliźnich, ni ludzi", 
a jest tylko pustka i głęboka nuda, okryte jak płaszczem, blich
trem, udaniem, błyszczącym kłamstwem - bawi się ten świat, 

który jest piekłem, nowoczesnym piekłem dantejskim. Prze
pływają w tańcu pary, mijając się, okrążając ... Aż nagle -

Ktoś z za kulis . Nagle, z mroku balowej sali - a może skąd 
inąd? z „za kulis" ? - w rozbawiony tłum wtacza się chór, 
prowadzony przez wodza, chór który nie jest zabawną iluzją, 
roześmianym korowodem maskaradowym barwnych, motylich 
istnień, ale prawdą, straszliwą prawdą, co przestąpiła nie 
zwyczajne jej progi balowej sali ·i stanęła tu naga, bez osło-
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nek, ale p r a wda. To chór wydziedziczonych wszystkich 
czasów i krajów, chór w greckich ubiorach, lecz niemniej dzi
siejszy, a rzeczywisty bardziej niż owe wszystkie motyle, ko
lorowe i rozbawione maski. Może wdarł się tu z przedsta
wienia wyświstanego Tyrteia, a może z za kulis tego niefraso
bliwego, roztańczonego piekła, by przypomnieć tym rozba
wionym parom, iż poza tym balem jest jeszcze inne rzeczy
wistość, rzeczywistsza niż one same: to oni, ci z wizji poczęci, 

ci nierealni, którzy nie mają ojców ni matek: 11 i żaden z nas 
nie ma ojczyzny". Z za kulis rozbawionej społeczności, i w ogóle 
społeczności, wyszli oni, partenionie, bestardzi spartańscy po
zbawieni wszelkich praw, wydziedziczeni z ludzkiego istnienia, 
i straszliwym upiorem stanęli przed oczyma tych wszystkich, 
razem z Lią i innymi bohaterami wykwintnego balu, dla któ
rych życie jest tylko jedną wielką kolorową igraszką, życie, 

a z nim wszystko inne: sztuka, sława, miłość ... Cóż więc dziw
nego, że przed tym pochodem wyjących straszydeł umyka 
wszystko, co znalazło się w tej rozkosznie oświetlonej balowej 
sali? · 

Tyrtej czyli świat budowniczych. Ledwie przeszedł ów chór 
upiorów przez opustoszałą salę, gdy wchodzi na nią nikt inny, 
tylko postacie owego właśnie co dopiero wyświstanego Tyrteia, 
a z nimi prawda, która jest inną prawdą, niż prawda tamtego 
motylowego świata maskarady. Jeśli tam, w tym roztańczo

nym świecie, wszystko było 11 na niby", czymś udanym, skła

manym i dlatego nierzeczywistym, to tu, w świecie Tyrteia, 
a przynajmniej w piersi dwojga kochanków, Eginei i poety 
Tyrteusza, którego wyrocznia delficka naznaczyła na wodzo 
ponoszących klęski Spartan - tu świętość jest świętością, poezja 
jest poezją, miłość jest miłością. Tu nie ma miejsca na nie
obowiązujący flirt z życiem, tu życie w ciężk·im trudzie two
rzy; tu się walczy i zmaga, tu się jest naprawdę człowiekiem, 
a nie rozbawioną kukłą z chóru motylich i dlatego jakże 

przelotnych władców rzeczywistości. Ten tyrtejowy świat nie 
ma "kulis", z poza których wyjść może chór upiorów, napięt

nowanych znamieniem krzywdy, ale jest rzetelny, pełny, praw
dziwy jak tors rzeżby greckiej. A ta jego rzetelność, pełnia 

i prawdziwość ujawnia się nie tylko w stosunku do narodu, 
społeczności i wszystkich spraw w ponadjednostkowych, ale 
przede wszystkim w sprawie już najbardziej osobistej, jaką 

jest miłość, która tu nie jest przelotnym uczuciem motyla dla 
motyla, ale czymś, na czym gruntują swe istnienie społeczeń
stwa. By zdać sobie w pełni z tego sprawę, wystarczy porów-
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nać parę: Lie - Sofistoff, i drugą: Eginea - Tyrtej. Cóż może 
być zbudowane na kłamanym uczuciu tych dwojga bawide
łek mmkaradowych, tych dwu błyszczących a pustych ku 
kieł? Chyba nic, co mogłoby przetrwać własną nicość. Ale na 
prawdzie uczucia Eginei ·i Tyrteusza, na sile ich miłości, zdol
nej do każdego poświęcenia i gotowej do każdej ofiary, bu
dować można ów gmaoh, który zwie się gmachem dziejów, 
ludzkości, człowieczeństwa. 
Sparta i Tnecia Rzesza . Człowieczeństwa! 11 Bo nie będzie Aten, 
jeśli w nich nie będzie człowieka" możnaby sparafrować po
wiedzenie Tyrteusza. I nie będzie nigdy pr awdziwej, pełnej 
społeczności, jeśli nie będzie prawdziwego, pełnego człowieka. 
Sparta, do której głos bogów wysyła Tyrteusza, jest wła ś nie 
taką społecznością, świetnie zorganizowaną, ale bez człowie
ka . Sparta, to "kilkadziesiąt tysięcy zdrowych głazów, żelazem 
dobrze skwadratowanych", ale to nie ludzie, to nie jest spo
łeczność ludzka. „To są kamienie ... I dopóki kamienie mogą 
zwyciężać ludzi", będą zwyciężać, ale skoro już zwyciężą 

i gdzie zwyciężą - posiada Norwid - nie zostanie kamień na 
kamieniu ... Może jeszcze nie tak dawno temu można było 
czytać czy słuchać te słowa i uważać je za ... fantystyczne ro
jenia poety. Ale dziś, z najbliższego i najokrutniejszego do
świadczenia wiemy wszyscy, co z•naczy zetknąć się z społe

czeństwem „żelazem skwadratowanych głazów", które rzeczy
wiście, tam gdzie zwyciężyło, nie zostawiało kamienia na ka
mieniu, - słowa Norwida wydają się nam nieco mniej fanta
stycznymi. Myśląc o Sparcie, proroczym duchem jasnowidza 
przeczuł on - totalizm. I czy to niemal nie zabawne? Dz i ś 
szukamy sztuki, któraby sprostała aktualności, wielkim zagad
nieniom dni współczesnych. A oto właśnie w Za kulisami znaj
dujemy tę arcyaktualną sztukę, w której expressis verbis wy
łuszczone jest i wyrażone to, czemu napróżno, jak dotychczas, 
chcemy nadać kształt i słowa . Oto moc wielkiej poezji, moc 
myśli norwidowskiej, która wyraża to, co po tej wielkiej wo jnie 
„z głazami" gra się w każdej ludzkiej duszy. 

Nawrót piekła . Ale wróćmy do toku akcji Za kulisami. Karty 
z końcem Tyrteia i prawie całym, znów balowym 11epilogiem" 
wydarła z rękopisu jakaś niefrasobliwa ręka , może właśni e ... 
po powrocie jakiejś maskaradowej zabawy. Ale 11 kałkuł" sztuk i 
nie zatracił się. Wiemy niemal z całą pewnością, iż Tyrtei 
musiał tak samo zniknąć z przygodnej sceny w maskaradowej 
sali, jak się na niej zjawił, musiał ustąpić dalszej sarabandzie 
balowej, tak, jakgdyby nigdy nie padły tu słowa tyrtejowej 
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Początek rękopisu wierszo W Pamiętniku 

prawdy, i w ogóle, jak gdyby nigdy nic się nie było stało. 

Wszystko to, co zjawiło się tu, potężne i głębokie, gdzieś, 

jakoś przeminęło, nie pozostawiając po sobie śladu w serc~ch 
i umysłach motylowego społeczeństwa maskaradowego, 1ak 
gdyby nigdy nie postało nawet w świadomości piekielnych ~a
seczek. Boć to była przecież przykra wizja balowiczów, a wia
domo, że wizja, poezja, myśl nie liczą się. Dla świata motyli 
są one czymś nierealnym, nierzeczywistym, majakiem, złudze

niem, aż„. aż twarda pięść dziejów srodze go zbudzi z roz
kosznego snu o istnieniu. Nieprzyjemne, ach! jakże nieprzy
jemne widzenie minęło, rozwiało się, i znów toczy si~ roz~ 
iskrzono struga balu, dobiegającego końca. Kończą się tez 
sprawy ludzkie, zadzierżgnięte w tej balowej sali . Swietna 
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„lwica salonowa", Lia, postanowiła niekompromitować się 

związkiem ze skompromitowanym autorem wyświstanego dra
matu i rączkę swoją oddaje referendarzowi, którego nazwisko 
nie bez racji wywodzi się z sofistów. W różowym świetle po
ranka odpływa zmęczony ludek, by jeszcze gdzieś wpaść na 
piwo, na „coś ze zwierzyny z sałatką", na cygaretko. Tłum 
unosi i ironicznego Omegitta i pozostaje naga „posadzka 
zepsutej sceny". Finis! 

Dlaczego Za kulisami? Za kulisami zwie się ta fantazja nor
widowska, i trudno zaiste o właściwszy dla niej tytuł, jak ten, 
jaki nadał jej poeta . Rzecz dzieje się przecież za kulisami 
teatrum, w którym dogorywa niefortunny dramat, omegittowy; 
ale jak często u Norwida, słowo tym razem tytułu, staje się 
symbolem, jakby parawanem, za którym kryją się dalsze i naj
dalsze perspektywy. To, co ukazuje utwór norwidowski, to nie 
tylko to, co się dzieje za kulisami teatru, którym rządzi baron 
Gluckschnell, sądzący wartość wystawionej sztuki, według po
wodzenia„. bufetu w czasie antraktów, i w którym wszech
władną rolę odgrywa „przedsiębiorca aplauzu teatralnego" 
(alias: „klaki"), jak go nazywa Norwid, ale i to, co żyje 

i istnieje - ze słabości wzroku lub umyślnie niedostrzegane -
za kulisami tej rozbawionej, rozmaskaradyzowanej społecz
ności, dla której naga, nieprzysłoniona niczem realność życia 

jest upiorem. Zbiec, zejść temu upiorowi z drogi, nie dostrzec 
go, zaprzeczyć jego istnieniu, oto jedyne remedium tego świata 
swawolnych motyli na wszystkie bóle społeczne, na wszystkie 
pytania i zagadnienia, co gdzieś tam głęboko w ich pustym 
sercu, nawet we śnie, trapić ich nie przestają. Inaczej jakby 
mogli ujrzeć partenionów pośrodku drogo opłaconej zabawy? 
Za kulisy tego społeczeństwa „pobielanych grobów", bezdusz
nych koneserów życia i wyznawców śmiechu, „bo świat potrwa 
tylko trzy tygodnie", sięga wzrok norwidowski i - demaskuje. 
Ale wzrok ten sięga jeszcze dalej. Nie tylko świat, rzeczywi
stość „obecność", jak mówił Norwid, posługuje się kulisami ku 
swej . wygodzie i spokojności, ale w nas samych, w naszych 
piersiach, w naszych du~zach umiejętnie potrafimy ustawiać 

kulisy, byśmy sami nie mogli i niepotrzebowali dostrzegać, 

co się tam poza nimi naprawdę dzieje. Istnieje bowiem coś, 

co stanowi złocone, nienagannie ustawione kulisy - serca. 
Tym, którzy żyją w tych kulisach konwencji życiowej, wydawać 
się nawet może, że żyją naprawdę. Jak Lia norwidowska jest 
przekonana, iż żyje w świecie arcyrealnym, gdyż zagiąwszy 
parol na Omegitta, myślała o wszystkim, o „wieku, urodzeniu, 
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stanowisku ", a nawet o „humorze i wzroście". Ale to są tylko 
kulisy, błyszczące, nęcące; co się jednak naprawdę za tymi 
kulisami kłamstwa dzieje? A przynajmniej, coby się dziać mo
gła, gdyby tych cienkich ścianek z płótna mdowanego 
w umowne „achy" i „ochy", odgradzających nas od nas sa
mych, gdyby tych kul•is konwenansu uczuciowego i nieprawdy 
niebraliśmy za samo serce? Bylibyśmy po prostu czymś całkiem 
innym, i jako jednostk·i, i jako społeczność, bo niepodobna żyć 
z kulisami w duszy i tworzyć równocześnie świetną i pełną 

mocy zbiorowość, nie mówiąc już o tym, że niepodobna żyć 
tak i być chociażby tylko - sobą. Na prawdzie, nie na kuli
sach stoi istnienie ludzkie, jeśli jest istnieniem rzeczywiście 

ludzkim, i dlatego też w całym Za kulisami słowo - „prawda" 
powraca nieustanie jak prowadzący motyw tego utworu. 
I nawrócić na wyznawstwo prawdy, która osiągalna jest 
tylko po przez uprawę cz łowi e cze ń st w a, to jest 
myśl, która osią przebija utwór i wokół której układa się 

wszystko co tu jest ukazane i powiedziane. 

Historia przeciw człowiekowi. Dwa światy stają więc w tym 
norwidowskim utworze przeciwko sobie: świat „kulis" i świat 
„za kulisami", i w staroiu ich mieści się dramatyczny konflikt 
tej jedynej w swoim rodzaju „fantazji ". Te dwa światy, te dwie 
zbiorowości, to są właściwe dramatis personae Za kulisami, 
gdy indywidua i poszczególne postacie utworu są tylko jakby 
uczestnikami dwóch chórów, dwóch chórów dokonywującej 

się historii . Konflikt dramatyczny umiejscowiony został więc 

przez poetę na płaszczyżnie ponadjednostkowej, na tej, na 
której odbywają się wielkie ruchy zbiorowe, gdzie sprawy 
dziejowe dokonują się tak jakby poza udziałem pojedyńczych 
aktorów. Ale właśnie przeciwko takiemu pojmowaniu historii, 
w której n·ie ma miejsca na jednostkę i człowieka, występuje 
Norwid z całą namiętnością profety. Człowiek nigdy nie był 

dla niego dodatkiem do historii, raczej było wprost przeciw
nie. Rozumiemy przeto dobrze okrzyk Tyrteusza: „O historio, 
gdyby by był a ś k•iedykolwiek", gdybyś nie była tylko . styg
matem, ale wolną twórczością wolnych ludzi! Dotychczas jed
nak, powiada Norwid, tak pięknie rozwijając swą myśl w „Styg
macie", dzieje były tylko stygmatyzacją ras i narodów przez 
warunki pozaludzkie. Ale dziejów prawdziwych n•ie było. 

A trzeba aby były, mogą zaś być tylko wówczas, gdy doko
nywać się będą przez świ·adomego siebie człowieka. I ten 
obóz dziejowy, w którym ów człowiek rozmieści swą kwaterę, 
ten zwycięży, jak zresztą zwyciężał zawsze, ilekroć dzieje nie 
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stawały się czymś w rodzaju katastrofy kosmicznej, ale wy
rastały z heroizmu ich twórców. Bo dziej prowdz;iwe rodzą 

się tylko z heroizmu, na który zawsze jest miejsce, gdyż „he
roizm jest jak długo praca", powiada Norwid, Nie ma więc 
poeta żadnych wątpliwości, kto w tym starciu dwóch świ atów 

i dwóch postaw, jakie ukazał w Za kulisami, zwycięży . Zwy
cięży ten, którego stać będzie na heroizm, a tym napewno 
nie będzie ów świat maskaradowego piekła, gdzie obowiązuje 
tylko jeden nakaz; wygody, lecz świat Tyrteusza, świat zdolny 
do bohaterstwa •i trudu. 

Bez Gustawa nie ma Konrada. Ale właśnie dlatego, że przez 
heroizm i trud człowieka, przez człowieka dokonują się dzieje, 
właśnie dlatego nic co ludzkiego, nie może być nigdy obojęt
nym. Właśnie z uczuć i przeżyć pozornie „niehistorycznych", 
pozornie „nieheroicznych" wysnuwają się dziieje jako wieków 
praca. Łudzono się kiiedyś, że jest inaczej. Zdawało si ę, że 

musi umrzeć Gustaw, aby mógł narodzić się Konrad . Ale Nor
wid rozważył i osądził, że taki Konrad, to może gwiazdo 
wirująca na wysokości niebios, ale nie rzeczywisty sprawca 
losów, które dokonują się nie na firmamentach ale na ziemi. 
Ten nadświatowy i odczłowieczony spartanizm konradowy nie 
stał się też jego wiarą. Wiara Norwida dałaby się tak sfor
mułować : bez Gustawa nie ma Konrada. A jeśli tak jest, to 
i owa niema pasterka z drugiej części Dziadów ma prawo 
głosu, bo i przez nią może się dziać i dzieje się historia, 
jeśli tylko stać ją na tą żarliwość i tą moc serca, na jakie stać 
tyrteuszową kochankę, Egineę. Uszczypliwie mówił Norwid, 
że w literaturze polskiej nie ma kobiety, gdyż „Aldona to 
tylko wieża śpiewająca " , a nawet smętna Maria nie przed
stawia czegoś znacznie więcej. Wierzono bo wówczas, i ż są 

uczucia prywatne i uczucia publiczne. Ale Norwid, który wie
dział, że człowiek ma jedno tylko serce, i że w tym se rcu 
mieści się wszystko, nie odróżniał prywatnych uczuć od pu blicz
nych . Wiedział, że z tych najbardziej osobistych dozna ń wy
rastają najbardziej nieosobiste sprawy i czyny, że miło ść , to 
coś ni e tylko o wymiarach kosmicznych, jak dla Szekspira , ale 
i o wymiarach historycznych, gdyż wysnuwają się z nie j rze
czywiste losy ludzkie. Dlatego patrzał na kobietę jak na ws pół

twórczynię dziejów, na kogoś, w czyjej piersi cały Areopag, 
jak mówi Eginea, pewnej chwili zamkinąć się może . Lia, mariee 
Sofistoff, nigdy coprawda nie poczuła w swe j piersi żadnego 
areopagu. Nie darmo przecież reprezentuje świat, gdzie 
„uczuć ni'e ma", jak Eginea wyraża świat o wprost przeciwnej 
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treści . Tak na płaszczyźnie „prywatnych" uczuć ukazuje Nor
wid dziejowy konflikt dwóch światów, który kto inny, bardziej 
patetyczny, ukazałby zapewne w konturnowych dymensjach 
tragedii , dotykającej głową chmu1r. Ale Norwid przystąpił do 
tego inaczej : objawił go w samym wnętrzu małego ludzkiego 
serca . I uczynił go chyba najgłębiej. 

Ada m Mickiewicz rysu nek C. N o rwid a 

Cyprian Norwid 

ROZEBRANA 
(Ballada) 

Ani 1e1 widzieć wieczorem, ni zrana, 
Bo rozebrana 

Więc śpi zapewne! niech rnz rzekną szczerze 
Służebne paniny, 

Lub że, gdy wstawa i nim się ubierze, 
Używa wanny. 

Tymczasem szwaczek trzy stoi z pudłami 
I szewców sporo, 

Co, nic niewidzqc, swemi domysłami 

Miary Jej biorą. 

Tymczasem dzieci o ranne•j godzinie 
Gdzieś do szkół idą, 

Oracz wywleka pług, i Wisła płynie, 

I Warta z Nidą . 

Błogi jest pejzaż, błogą woń poranna, 
Gdy wstają zorze -

A cóż, kiedy ona , rozebrana, 
Wyjrzeć nie może! 

Swiat rzecze na to: „Niechże się ubierze 
Na trzy sposoby, 

Zachodnia-wschodnie-pstre weźmie odzieże 
Lub wór żałobny!. .. " 

To ja gdy słyszę, mam zdanie odmienne 
O rozebranej - : 

Wszakże niekryte jest a tak promienne 
Łono Dyjany ! 

Akteon blednie, blaskiem uderzony, 
Nie cofa ps·iarni trąb hałas; 

Hyperborejski las drży przerażony, 
Jak wiotk1 trzęsąc się szałas ... 

Gdy ona przecież - bez zbroi - bez togi 
Pełna powagi i krasy, 

Pamiętam tylko, że po wszystkie czasy 
Tak - karzą Bogi! 
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Ryszard Górski 

NORWID NA SCENIE 

Syn minie pismo, lecz ty spomn isz wnuku 

C. K. Norwid 

Żaden z utworów dramatycznych Norwida nie doczekał się 
wystawienia za jego życia. Wysiłki poety, aby nakłonić teatr 
warszawski i lwowski do zagrania Aktora nie zostały uwień

czone sukcesem, chociaż ówczesny prezes dyrekcji Warszaw
skich Teatrów Rządowych, A. Hauke w odpowiedzi na jego 
list domagał się nadesłania tekstu komedi1i, a A. Miłoszewski 

zgadzał się z autorem Za lwlisar.ni „by komediodramat pod ty
tułem Aktor na scenie lwowskiej przedstawiony był". Nie lepiej 
też szło Norwidowi z wydaniem swoich sztuk, gdyż w druku 
oglądał jedynie Krakusa, a pozostałe przez długie lata spo
czywały w rękopisach i dopiero po jego śmierci doczekały się 
opublikowania. W tej sytuacji znajomość i zainteresowanie 
dramaturgią twórcy Zwo/ona nie mogło być wielkie i pow
szechne. Do nielicznych jej zwolenników należał St. Wyspiański, 
który, mając objąć kierownictwo teatru krakowskiego, projek
tbwał jako jedną z pierwszych inscenizacji przedstawienie 
norwidowskiej Kleopatry. Ponieważ nie dane mu było zostać 

dyrektorem teatru krakowskiego, śmiała jego inicjatywa nie 
została zrealizowana, a Nonwid na pierwsze inscenizacje swoich 
sztuk musiał czekać do r. 1908. Wówczas to z racji 25 rocznicy 
jego śmierci Teatr Miejski w Krakowie wystawił 6 VI 1908 Kra
kusa Księcia nieznanego w reżyseni • i J. Sosnowskiego. Nie byle 
jaką obsadę stanowili: L. Bończa (Pustelnik), St. Stanisławski 

(Lilian), A. Mielewski (Krakus), J . Sosnowski (Rakuz), M. Jed
nowski (Szotom), M. Węgrzyn (Kiempl), B. Puchalski (Grodny), 
Z. Mastalski (Płatnerz), J. Węgrzyn (Starzec), W . Szymborski, 
L. Stępowski i K. Borowski (Mieszczanie I, li, 111), T. Rojewski 
(Rycerz), H. Arkawinówna (lródło), H. Łazarewiczówna (Zo
rza), Wł. Kosiński (Próg) oraz Z. Kopczewska (Cina). Grano 
3 razy. W r. 1914 Sekcja Teatralna Warszawskiego Towarzy
stwa Literatów i Dziennikarzy przygotowywała wystawienie 
Krakusa w Warszawie na arenie cyrkowej, o czym pisał wów
czas M. Limanowski .*) W r. 1929 grali go amatorzy z poznań
skiego gimnazjum im. Marcinkowskiego. 
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W r. 1908 ponadto Szkoła Aplikacyjna przy Warszawskich Tea
trach Rządowych przygotowała Wieczór Norwidowski, na któ
ry złożyło się wystawienie Nocy tysięcznei drugiei i recytacja 
na głosy wybranych „myśli o sztuce" poety. Na próbach z tej 
komedii miał bywać St. Żeromski. Zresztą niebawem, 11 IX 
1913 premiera jej odbyła się w Teatrze Niezależnych we Lwo
wie za dyrekcji A. Godziemby-Wysockiego, ale nie odniosła 

tu ona większego sukcesu ze względu na skromną wystawę i nie
najlepsze wykonanie aktorskie. Za to udane było przedstawie
nie Nocy.„ w Teatrze Praskim w pomysłowej i inteligentnej 
reżyserii K. Tatarkiewicza (7 V 1916), który grał Rogera w oto
czeniu A. Klońskiej (Dama), Wł. Ryszkowskiego (Doktór) i J. Po
pławskiego (Lucjo). Krytyka podkreślała efektowną oprawę pla
styczną sztuki i zrozumienie subtelności tekstu u wykonawców. 

Po nowe utwory Norwida sięgnęły nasze teatry dopiero w okre
sie międzywojennym. I tak w r. 1925 uczniowie warszawskiej 
Szkoły Dramatycznej wystąpili z prapremierą Zwo/ona w re
żyserii W. Radulskiego na własnej, warsztatowej scenie. 

5 X 1928 Teatr Placówka żywego Słowa pod kierownictwem 
M. Górskiej i M. Szpakiewicza dał na otwarcie sezonu Wandę, 
graną już wcześniej (l VI 1920) przez zespół Uniwersyte tu 
Poznańskiego . 'Warszawski spektakl odznaczał się starannością 
w zakresie wystawy, koncentrował uwagę widza na tekście, 
uwypuklał piękno Norwidowskiego wiersza i słowa. Prawdzi
wym wydarzeniem teatralnym natomiast stało się przedsta
wienie Kleopatry w Teatrze Wielkim we Lwowie (19 Xll 1933) 
w inscenizacp 1 opracowaniu scenicznym W . Horzycy, przy 
współpracy reżyserskiej K. Tatarkiewicza i w dekoracjach 
A. Pronaszki . 
Inscenizator lwowski odstąpił od proponowanego układu dra
matu przez Wyspiańskiego i zachował autorski podział sztuki 
na 3 akty. Lukę zaś między pierwszą częścią 111 aktu a sceną 
śmierci Antoniusza wypełnił starannie obmyślanym i udatnie 
łączącym te fragmenty „mimodramem". Ponadto Kleopatra 
otrzymał·a dobrą obsadę. Główne role grali : I. Eichlerówna 
(Kleopa~ra), T. Białoszczyński (Cezar) i Wł. Krasnowiecki (An
toniusz), a w pozostałych m. in . wystąpili Kipeniówna (Sze
chera), St. Jaśkiewiez (Her) i L. Stępowski (Rycerz) . Krytyka 
podniosła świetną grę przede wszystkim Eichlerówny, Biało

szczyńskiego i Krasnowieckiego, płynny tok i sugestywność 

przedstawienia, w którym szczególnie scena śmierci Antoniusza 

') M. Limanowski: Krakus Norwida nd arenie cyrkowej, Kłosy 191 4 nr 2. 
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Zakład Sw. KazimierH na przedmieśc iu lvry pod Paryżem (Norwid mieszkał 
tu od 1877 r. do śmierci w 1883 r.) 

robiła wstrząsające wrażenie. Dzięki temu w pełni uzewnętrz
niły się walory sceniczne dramatu Norwida. 

Drugą interesującą inscenizację Norwidowską tego okresu była 
prapremiera Pierścienia wielkiei damy 26 Ili 1936 w reżyserii 
J . Osterwy (przy współpracy M. Limanowskiego) w warszaw
skim Instytucie Reduty, mającym już wówczas charakter sceny 
eksperymentalnej. Stąd komedię Norwida wystawiono bez de
koracji, a nacisk położono na dobór autentycznych rekwizytów 
(co spotkało się z dezaprobatą krytyki) i wykonanie aktorskie. 
Osterwa znakomicie grał Hrabiego Szeligę, M. Brydzińska -
Hrabinę Marię Hanys, K. Wilamowski - Makyksa, H. Parysie
wicz - Magdalenę Tomir itd., toteż Pierścień ... szedł wielokrot
nie. 4 li 1939 Teatr Nowy w Warszawie przygotował wieczór 
jednoaktówek, wśród których znalazła się też i Miłość czysta 
u kąpieli morskich. Szła ona w inscenizacji i reżyserii W. Ho
rzycy (z pewnych względów jako reżyser na afiszu figurował 
A. Zelwerowicz), dekoracjach A. Pronaszki. Udział brali K. Lu-
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bieńska, I. Wasiutńyska, J. Roland i L. Łuszczewski . Krytyka 
z uznaniem notowała fakt wprowadzenia na afiszu niegra
nego dotąd utworu Norwida i podkreślała oryginalność jego 
wystawienia. 
W r. 1942 w obozie oficerskim jeńców polskich w Woldenbergu 
(Oflag li C) wystawiono Noc tysięczną drugą w reżyserii J. Ka
echera i dekoracjach J. Staniszkisa (Opracowanie tekstu - St. 
Flukowski). W r. 1945 krakowskie Studio Teatralne przygoto
wało pod kierunkiem M. Dulęby i W. Góreckiego Miłość czystą 
u kąpieli morskich. 21 Xll 1946 Teatr Ziemi Pomorskiej w To
runiu dał prapremierę Za kulisami w inscenizacp 1 reżyserii 

W. Horzycy, który przedstawieniem tym osiągnął swoją trze
cią prapremierę norwidowską i w dekoracjach. L. Torwita . 

W r. 1947 Teatr Rapsodyczny wystąpił z montażem pt. Dialogi 
miłości (z Tyrteia i Kleopatry). Ostatnio, w r. 1958 Teatr im. 
Żeromskiego w Kielcach wznowił Pierścień wielkie; damy w re
żyserii O. Koszutskiej i scenografii M. Gostyńskiego. 

Cyprian Norwid 

Z P O E M A T U: „A S S U N T A" 

Czas niech nadchodzi, czekamy od tłumu, 

Ja z mym nie ze rwę cyprysowym . listkiem. 
Niech gardzą jedni wszystkiem dla rozumu, 
A im przeciwni, dla uczucia wszystkiem. 
Z przeciw uczucia do przeciw-rozumu 
Tęż wartość d rogi widzę jak p rzebłyskiem. 

Sprzeczność czc i ć musi ponad wszystkie rzeczy, 
Kto tylko wtedy natchnionym, gdy przeczy, 

Ja nie z tych waśni me natchnienia czerpię 

I w górę patrzę ... nie tylko wokoło: 
Znać się mnie n i edość - ja się nadto cierpię, 
Samotne moje ocierając czoło; 
Aż spocznie kiedyś jak na sierpie, 
Któ ry podzwania rączo i wesoło -
Pomnąc, że, gdzie są bezmowne cierpienia, 
Są wnieboglosy ... bo są prze milczenia ... 

1879 
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