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Cyprian Kamil Norwid autoportret 

Trzy lata Studi1m 

Trz.y lata to bardzo mało - nie sposób nimi mie
rzyć rocznic i jubileuszy, nie stwarzają okazji do uro
czystych podsumowań. Jednak w życiu Studirum Ak
torskiego prz.y Teatrze „Wybrzeże" cyfra trzy ma swe 
ogromne znacrzenie - oznacz.a, że zamyka się oto 
p:erwsz.y cykl szkoleniowy w dziejach szkoły, iż jej 
mury opuszczą pierwsi absolwenci. Dopiero od tego 
momentu Sbudium stanie się prawdziwą szkołą, 

będzie miało nie tylko swych uczniów, ale i - wycho
wanków, ludzi, którzy na zawsze wpiszą do swych 
biografii owe trzy lata nauki aktorstwa. Jacy są, 

jacy będą ci pierwsi absolwenci gdańskiego Studium, 
przekonają się i stwierdzą najlepiej widzowie - ci, 
którzy obejrzą p'e: wsze przedstawienia dyplomowe 
i ci, którzy śledzić będą dalsze losy ich uczestników. 
Szkoła zamykając dyplorrami ważny - pier:wsi:.y -
okres swego istnienia, będzie miała okazję zaprezen
towania i zweryfikowania swych możliwości i nadziei. 

I jedne i drugie są - na pewno - duże, mimo iż 

w Gdańsku brak prawie tradycji ksztalcenia aktorów, 
jeśli nie liczyć historycznego już Shldium Iwo Galla, 
które działało w latach czterdziestych. Przez. długie 

lata nie sprzyjał też idei ksZJtałcenia przyteatralnego 
aktorów „klimat" nas.z.ego życia teatralnego - po
w'szechnie uważano, że przewagę nad studiami mają 
uczeln ie o charakterze akademickim, które wypusz
czają dostateczną ilo ś ć absolwentów, by :z.aspokoić po
trzeby teatrów. To przekonanie zostało zweryfikowa
ne w latach siedemdziesiątych .przez „samo życie". Co
raz wyrażniejszy kryzys aktorstwa przejawiający się 

przede wszystkim w br.aku wykwalifikowanej kadry 
sprawił iż powrócono do idei k.~ztałcenia przyteatral
nego, otwierając obok trzech wyższych szkół teatral
nych, dwa studia - we Wrocławiu i Gdańsku. 

Gdań•sk, ściślej - Teatr „Wybrzeże" - był na taką 

ewenhlalność przygotowany od dawna. Kierujący bu
dową nowego teatru przy Targu Węglowym dyrektor 
Antoni Bilicz.ak zadbał o to, by w kompleks ie ::ll.<dyn
ków nowej sceny znalazły się również .pomie>zczenia 
przeznaczone dla przyszłego studium, którego utwo
rzenie postulował jeszcze •W latach sześćdziesiątych. 

Dzięki temu u.tworzone ostatecznie w 1977 roku Stu
d ium Aktorskie przy Teatrze „Wybrzeże" mogło od 
razu rozpocząć pracę w niemal luksusowych warun
kach . Ofiarowany mu zespół kamieniczek przy ulicy 
Kołodziejskiej (między Zbrojownią a budynkiem dy
rekcji teatru) stwarza optymalne warunki do ksz.tał

cenia zawodu aktorskiego. Zgodnie z zasadą ścisłego 

związania kształcenia teoretycznego z pracą na sce
nie, wszyscy przyjęci do studium słuchacze są z.a-
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tnud.nieni przez Teatr „Wybrzeże" jako adepci aktor
stwa i na codzień uczestniczą w pracy sceny. Zespół 
adeptów obecnego trzeciego roku brał udział w pre
mierach m.in. „Wieczoru Trzech Króli", „Bazylissy 
Teofanu", „Pr.zedstaw.ienia Hamleta we wsi Głucha 
Dolna", „Czarnego romansu", „Dziadów" zyskując 
uznanie widowni i krytyki. Poczynając od drugiego 
roku nauczania adeptom powierz.a się samodzielne ro
le epizodycz.ne i - w kilku wy.padkach - pierW"Szo
planowe. Równoległe zajęcia teoretyczne obejmują 
pddstawowe eleme.niy sztuki akitol'skiej, dykcję, pracę 
na:d wyilrranymi scenami wszelkich gatunków dr:una
tycznych, śpiew, taniec, historię teatriu i literatury, 
filozofię itd. Kadrę wykładowców tworzą czołowi 
artyści teatru i specjaliści uniwersyteccy. Na pierw
szym roku Studium pobiera naukę 10 'Słuchaczy, na 
drugim - 6, na trzecim - 16. W dyplomo·"·ym przed
stawieniu trzeciego roku - „Za Kulisami" Norwida 
zobaczymy całą szesnastkę przyszłych absolwentów 
oraz ich koleżanki i kolegów z młodszych lat. 
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lłuchacze Ili roku Studium 

Lidia Bartnik 

Urodziła się w roku 1957 w Elblągu , gdzie też skoi1-
czyła I LO im. J. Słowackiego. Po maturze ,pracowa
ła w Teatrze Muzycznym w Gdyni jako adeptka oraz 
w Teatrze Dramatycznym w Elblągu jako suflerka. 
Również w Ellblągu wystąpiła w .prapremierze „Bal
lady łomżyńskiej" Brylla jako jedna z śpiewających 
kobiet. W Teatr·ze „Wybrzeże", ,poza udziałem w licz
nych ·przedstawieniach wraz z całym zespołem swego 
roku Studium, iwystępowała również w „Wychowance"' 
Fredry, „Karnawale rzymskim" Hubay'a oraz w in
dywidualnej roli Joanny w „Dramacie" K. K. Raczyń
skiego. 

Teresa Filarska 

Urodziła się w roku 1955 w Warszawie, gdzie skoń
czyła XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej. Po matu
rze - Wydział Pracowników Socjalnych przy Medy
cznym Studium Zawodowym i rok pracy w Poradni 
Zdrowia P·sychicznego. Przez trizy lata pracowała w 
studenckim teatrze PSPS, z którym dwukrotnie wy
stępowała na FAMIE, raz na Łódzkich Spotkaniach 
Teatralnych. Wraz z zespołem zdobywała liczące się 

nagrody. W Teatrze „Wybrzeże" występowała m.in. 
w indywidualnych rolach - Krystyny Ceres w „So
nacie Belzebuba" Witkacego i Dziewczyny I w „Czar
nym romansie" Ter.leckiego. 

Lidia Janus 

Urodziła się w roku 1957. Ukończyła LO typu numa
nhstycznego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. 
W Teatrze „Wybrzeże" grała m.in. Duniaszę w „Ożen
ku" Gogola, Służącą w „Czarnym romansie" Terlec
kiego, Sowę w „Dziadach" A'dama Mickiewicza. 

Anna Szymańska 

Urodziła się w 1957 roku w Sopocie. Ukończyła VI LO 
w Gdyni, gdzie ·też .przez cZJtery lata pr.aćowała· ·w 
teatrze amator.skim przy Pałacu Młodzieży, .z.dobywa; 
jąc wraz z nim nagrody w konkursie Bursztynowej 
Maski. W Teatrze „Wybrzeże" brała udział w m.in. 
„Wieczorze Trzech Króli", „Bazylissie Teol'an„f'

1 
„Dziadach". Grała Dziewczynę Malarza w ·„Czarnym 
romansie" Terleckiego. 

Iwona Świętochowska 

Urodziła się w roku 1957 w Gdyni, .gdzie ukoń 
czyła III LO im. Marynarki Wojennej. Przez rok 
;pr.acowała w Teatrze Muzycznym (za dyrekcji Danuty 
Baduszkowej) na etacie artystki chóru. Pobierała lek
cje gry na pianinie u Zofii Pietras i śpiewu pod kie
runkiem Zofii Czepielówny-Schiller. W Teatrze „Wy
brzeże", .poza udziałem w scenach zbiorowych, grała 
Siostrę Fiodora w „Czarnym romansie". 

Teresa Todynek 

Urodziła się iw roku 1955 w Koszalinie. Ukończyła 
Liceum Medyczne i przez dwa i pół roku pracvwała 
w A~ademii Medycznej w Gdańsku. W Teatrze „Wy
brzeze" brała między innymi udział w „Wychowance" 
.j „Karnawale rzymskim", grała również Dziewicę w 
„Dziadach". 

Joanna Tomasik 

Urodziła się w roku 1957 , w Gdańsku, gdz:e ukoóczy
ła VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej . W Tea-
1trze „Wybrzeże" - min. udział w „Krainie 105 ta
jemnicy" (roia Asi), „Czarnym romansie" (Dziewczy
na II), „Dziadach" (Józio). 

Krzysztof Biliczak 

Urodził się w roku 1954 w Gdańsku, gdzie też ukoń
czył I LO im. Mikołaj.a Kopernika. W latach s:z.kolnvch 
·był współzałożycielem i jednym z czorowych ucz~st
ników amatorskiego teatru „Czyli", współredagował 
również szkolne pismo „Impresje". W Teatrze. „Wy
brzeże" uczestniczy we ws.:ystkich pi:acach z.bioro~ 
wych Studium, bierze również udział w „Wychowan
ce" i „Karnawale rzymskim". 



Henryk Frelich V , 

Urodził się w roku 1958 w żorach, gdzie też ukończył 
Liceum Ogólnolmztałcące. Po maturze pr>acuje przez. 
kilka miesięcy w Kopalni Węgla Kamiennego „Jan
kowice". W Teatrze „Wybrzeże" bierze udział w licz
nych pnzed'stawieniach zbiorowych oraz w „Dramacie" 
K. K. Baczyńskiego i w „Sonacie Belzebuba'• Witka
cego (rol·a Azdrubota). 

Jacek Gierczak 

Urodził się w roku 1955 w Sochaczewie. Ukończył 

Technikum Elektryczne w Gostyninie. Przez rok pra
cował jako adept w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 
grając kilka niewielkich ról m.in. w „Rewolwerze" 
Fredry, „Bolesławie śmiałym" Wyspiańskiego, , Dniu 
przy.jaz.du, dniu odjazdu" Czomycha. W Teatr,ze „Wy
brzeże" grał m.in. Kelnera w „Czarnym romansie", 
Księdza Lwowicza w „Dziadach", brał udział w „Dra
macie". 

l 

Jacek Godek 

Urodził się w roku 1958 w Sopocie. W latach 1969-
1974 przebywał z rodzicami w Islandii, gdzie rozpo
czął nau:kę w szkole średniej. Maturę uzyskał w III 
LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. W Teatrze 
„Wybrzeże" gra m.in. jednego z diabłów w „Sonacie 
Belzebuba", Ordynansa w „Czarnym romansie", Jasia 
w „Starej cegielni". 

Jerzy Gorzko 

Urodził się w roku 1952 w Gtlańsku, g<lzie uczęszczał 
do I LO im. Mikołaja Kopernika. Od 1976 pracuje 
w Teatrze „Wybrzeże" jako adept (wcześniej - wie
loletni statysta), od 1977 - w Studium Aktorskim. Na 
VI OFTJA w Zgorzel-cu uzyskał I nag'I'odę' za mono
dram „ Wigiłia - czyli Jcto powiedział koniec świata'' 
(wg poezji Rafała Wojaczka). Grał w filmach „Siary 
aktor albo zimne ognie" (reż. Michała Hermana} f 

„Życie na gorąco" (reż. Andrzej Konie) oraz w ·sztu-· 
ikach TV - „Rocznica ślubu" Jana Gudmundsona i 
„Jesteś moją różą" Bo Skalda (obie w reż. Michała 

Hermana). Ma na swoim koncie 10 indywidual.nych 
ról w Teatrze „Wybrzeże", a m.in. - udział w „Balu 
w operze" Tuwima, rola G1adiatora w .,Drareacie", 
ro1a Sobolewskiego w „Dziadach". 

Włodzimierz Kubat 

Urodzony w roku 1955 w Warszawie. Kończy Tech
nikum Mechaniczne im. Stefana Starzyńskiego . Sta
tystuje w licznych filmach, przez rok pracuje w Tea
trze na Targówku w Warszawie. Bierze udział we 
wszystkich pracach zbiorowych Studium. 

Wojciech Osełko 

Urodził się w roku 1954 pod Warszawą. Maturę uzy
skał w 69 LO im. Władysława Broniewskiego w War
szawie. Przez trzy lata studiował na Wyd.zial~ Filo
logii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszaw
skiego, potem przez rok na PWST, którą zmienia na 
Studium Aktorskie przy Teatrze „Wybrzeże". Wystę
pował w kilku programach poetyckich w reż. Ireny 
Jun w Teatrze Stara Prochownia, brał też udział w 
kilku telewizyjnych programach dla młodzieży . W 
Teatrze „Wybrzeże" gra Bociana Bonifacego w „Krai
nie 105 tajemnicy", bierze u-dział m.in . w „Dramncie" 
i „Dziadach". 

Aleksander Podolak 

Urodził się w roku 1954 w Rzeszowie, gdzie też ukoń
czył I LO im. Konarskiego. Przez dwa lata studiował 
na PWST w Krakowie, od 1976 r. pracuje w Teatrze 
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, ,gdzie gra m.in. 
Patroklesa w „Achillei"s" Wyspi•ańskiego, Żet"ikowa w 
„Protokole pewnego .zebrani.a" Gelmana, Greya w 
„Ryszartdzie III" Szekspira. Grał indywidualne role w 
kilku filmach, brał udział w festilwalach piosenki stu
denckiej. W Teatrze „Wybr.zeże" brał udz.iał we 
wszystkich pracach zbiorowych Studium. 



Mariusz Pujszo 

Urodził się w 1957 roku w Warszawie, gdzie uko:lczył 
XXXIV LO im. Gen. Swierczewskieg"o. W 1976 grał 
jedną z czterech gió~nych ról w · serialu TV „Wak!l
cje'', występował też · w -kilku ińnych filmach. W Tea
trze „Wybrzeże" brał udział we wszystkich ważniej
szych pracach Studium. 
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W PA.l.\UĘTNlKU 

1 
Nie tylko, pierw się najadłszy Mandragor, 
Błądziły w Limbach szalone kobiety, 
Nie tylko Dante i trzeźwy Pitagor -
Byłem i ja tam ... pamiętam, niestety! 

2 
że byłem? - tomów dwunastu na dowód 
Pisać? ... sił nie mam, bo myśl mię udławia; 
Jestem zmęczony! wolę jechać do wód -
Nie na wyjezdnem się o Piekle - ma\.\ri.a! 

3 
Wolę gdzieś jechać w pilnym interesie, 
Patrząc przed siebie z obłędu wyrazem, 
W i e k i potrącać, jako grzyby w lesie, 
L u d z i, E p ok i!. .. mięszać wszystko razem -

4 
Być t a m i o w d z i e - w on czas, d z i ś 

i potem 
Jako się wyżej albo niżej rzekło; 
A nie równiejszym wracać koło-wrotem, 
_A nie odpomnić, że zwiedziłem Piekło!. .. 

5 
Lecz pytasz: ,Owdzie, co? tak wielce trudzi, 
I które z bliskich spotkałem postaci? -" 
- Tam! braci nie ma, ni bliźnich, ni ludzi, 
Tam - tylko studia nad sercami braci!. .. 

6 
Tam uczuć nie ma, tylko ich sprężyny, 
Zdające z siebie wzajemny rachunek, 
Do nieużytej podobnie machiny, 
Puszczonej w obieg przez pęd lub trafunek. 

7 
Tam c e 1 ó w nie ma, lecz same rutyny 
Pozardzewiałe - i nie ma tam wieków -
Dni - nocy - epok - tam tylko godziny 
Biją, jak tępych utwierdzanie ćwieków. 

8 
Nie określone pierwej cyfrą stałą, 
Lecz fatalności pchnięte raz ostrogą, 
Nie znaczą wcale, co? kiedy? się działo -
W godzinę wybić liczby jej nie mogą! 

9 
Rzekłbyś: w tytańskim z wiecznością zapasie, 
Mniejsza! czy biją minuty? czy - lata? 
Iż każda wątpi o sobie i czasie -
Każda - dogania się, lecz - nie ulata ... 

10 
Jakby wcielonej ciągle puls Ironii: 
Słysząc, wiesz naprzód i wiesz ostatecznie, 



Że z godzin żadna siebie nie dogoni! 
Że nie wydzwoni ~iebie, dzwoniąc wiecznie! 

11 
A ten systemat sprężyn, bez ich celu, 
Jaikby tragedia bez słów i aktorów, 
Jak wielu nudów i rozpaczy wielu 
Muzyka, gwałte"m szukająca chorów: 

12 
Raz wraz porywa spazmem za wnętrzności, 
Jak nie zwykłego do morza człowieka; 
Tylko nie spazmem nudy, lecz wściekłości, 
Który, sam nie wiesz, skąd? i po co? wścieka. 

13 
Wtedy to p r ó b a jest, wtedy jest waga, 
Ile? nad sobą wziąłeś panowanfa; 
Wartość się twoja ci odsłania naga -
I oto widzisz, k t o ś t y? ... bez pytcmia. 

14 
I ileś zwał się tym 1 u b o w y m w C z a s i e? ... 
Lub byłeś zwany imieniem twych dziadów, 
Widzisz - i ile? nabrałeś sam na się 
Z tradycji? tonu? stylu? lub - przykładów? 

15 
Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, 
W około lecą szmaty zapalone; 
Gorejąc, nie wiesz, czy? stawasz się w o 1 ny, 
Czy to, co t w o j e, ma być zatracone? 

16 
Czy popiół tylko zostanie i zamęt, 
Co idzie w przepaść z burzą? - czy zostanie 
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament, 
Wiekuistego zwycięstwa zaranie!. .. 

17 
Lecz - prawic o tym i prawić na dowód, 
Że byłem owdzie? - myśl sama udławia! 
Jestem zmęczony.„ wolę jechać do wód 
Nie na wyjezdnem o Piekle się mawia. 

18 
Wolę wsiąść na koń z jakim drabem, który, 
Prócz ze swoimi, nierad bywać z nikiem, 
Historii nie zna, ni architektury, · 
Milczy jak p o m n i k, będąc sam po m n i-

19 
Na dwu-krańcowe wolę ruszyć szlaki 
Krajów i wieków, gdzie p r z e s t r z e ń 
Granica? - czasem„. i gdzie, znad kulbaki 
Patrząc, firmament cały? ... okolicą! 

Koniec Prologu 

IRENA SŁAWIŃSKA 
„ZA KULISAMI" KOMEDII NORWIDA 

Zasa·dniczy tTzon kons trukcyjiny Za Kulisami (w 
osta1:ecznej redakcj.i) powstał ze skrzyżowania dwóch 
pomysłów: 1. •szopki - balu maskowego , który mógł
by srię stać rewią poglądów i sił kulturowych i 
2. teatru w teatrize. Bpoka współozesna miała ujaw
nić swe oblicze: a) bez.pośrednio, w wypowiedziach 
masek; b) pośrednio, poprzez rea'k<:ję na tragedię 

o Ty'l'lteju - i prizez zestawienie z ntm. Bal maskowy 
usprawiedliwia ciągły napływ i pr.zepływ postaci, 
przebranie maskaradowe, które tu poswwa !>ię do 
granic alegoryzacji, obecność wielu ludzi na scenie, 
naraz lub w małyeh grliJ)kach. Jaik wiemy, tradycja 
drama tycz.na nieraz opero.wała sceną bal<U: był to 
zręcz'ny preteks't do zgromardzenia wszyisukich postaci 
razem a także do swobodnego ieh grupowania. Nor
wida - jak się zidaje - znęciła pl'zede wszystkim 
dnna per~ektywa sali balowej: jej 'Wlielka teatralność, 
wyzyskanie muzylk.j, tańca, barwy, moilliwość symbo
licznej interpretacji masek (tu zreszitą wyraź.nie po
wołuje się na Marię MalczewSkiiego), wireszcie szop
kowość, ,rewiowość maskarady. 

„Teatr w teatrze" zachował zasadniczo swój szek
spirowskli, a ściślej hamletowy sens: ma być „pułap
ką na niyszy'', ma pokazać współczesności jej nega
tyw i W)"wołać spazm wście<ldośd. Sz~ęśliwy instynkt 
dramatyczny a także zainteresowanie dla prol>lema
tY'ki erotyc.znej kazały Norwidowi ziwiązać z tą spra
wą także osobistą sprawę bohatera. Tragedia o Tyr
teju sfaje się w ten sposób nie tylko sprawdzianem 
•kultury SJpołecznej, lee.z także probienzem uczuć Lii, 
a co z;a itym idzie, węzławym pwn1lQtem akcji miłosnej, 
jedynej akcji (w tradycyjnY'm sensie słowa), jaka 
rw u,twor.ze się to<:zy. Koncepcja s zopkowa bowiem 
stwarza ruchliwą -scenę widowiskową , nie spr.zyja 
jednak ziwykłej ak<:ji dramatycznej. WyS<Uwa na 
pierwszy plan dialog, istotnie bardzo tu rozrośnięty. 

Za Kulisami nosii podtytuł: fanta.zja. ,po samej 
koncepcji należy ten świat poetycki, bardzo daleki 
od komedii realistycznej-obyczajowej, Jm której już 

wówczas zmier.za myśl poety. Stąd właśnie określe<nie, 
usprawiedliwiające obecność fantas tyiki. 

Aktor opiera się na zrębie zupełnie innego po
mysłu; poeta pdk:az.uje w nim konsekwencje moralne 
i społeczne krachu giełdowego z tym, że ten zasad
n iczy fakt, który ma odegrać rolę dramatycznego ka
talizatOTa, przyspieszyć reakcję, zostaje (w przeci
wieństwie do popnzedniego utwol'u) usunięty do his
torii poprzedzającej. Za Kulisami zasadnicza scena 
maskarady konfrontuje po?tawy poszozególnych po
staci i sił kulturowych z postawą Omegitta, którego 
wolno traktować jak<> pozytywną miarę moralną. 



(.„) Jeśli w Za Kulisami widzimy współczesnof;ć 

jal<!by w praekroju poprzecznym - pasma pogląr:lów 

na sztukę, fatszywych i prawdziwych koncepcji po
ezji - Aktor operuje przekrojem podłużnym - pr.:e
dna społeczeństwo wzdłuż środowisk i ugrupowań 

społeczmych. Probierzem ich żywotności i mocalnej 
wartości ma by.ć stosu.nek do procesu pauperyzacji i 
$połec2mego zdeklasowania. Z posiadaczy stają si.;: w 
jednej chwili biedakami, tracą oparcie o kapitał. Stąd 
potrzeba było Norwidowi tak wielu postaci, żeby 

pokazać ad oculos cały zasób możliwych rozwiązań. 

Ro2wiązań nie tylko ekonomicznych, lecz przede 
wszystkiim moralnych. Spośród nich wszystkich cho
dziło jesrzc-ze o zróżnicowanie adaptacji - odróżnie

nie ·pozornych i łatwych (Filemon i Erazm) od praw
dziwie dobrowolnej i twórczej wspólpracy z procesem 
społedznyim, ku któremu dorasta Jerzy. („.) Noc Ty
siączna Druga, Pierścień, Za Kulisami a także praw
dopodobnie - jeśli sądzić z ocalałego fragmentu -
,dramat o Palmierze to komedie, w których centralną 
postacią staje się Wielka Dama, kobieta światowa. 

Na imię jej Klaudia, Lia, Maria czy Palmira. We 
W57.ystkich utworach ma rysy wspólne, choć różną 

tonację uczuciową z nią poeta złączył: od pogardy 
(Za Kulisami, Palmira) aż do gorącej sympatii (Pier
ścień). Jest to za.wsze znana piękność, otoczona wiel
b:cielami, bogata i samodzielna, pozbawiona wszel
kich trosk natury materialnej. Czas jej wypełnia ży
cie towarzyskie: recepcja, wojaże, wenta miłosierna 
czy, lekcje muzylki (Palmira). Zresztą jest to osoba 
czarująca, „przymiotów anielskich" do których Nor
wid dorzuca taki komentarz: „w obliczu Aniołów 

czas jest żadnym warunkiem, - praca niezrozumiałą 
rzeczą, dra.mat piosenką". Do jej społecznej izolacji, 
wynikłej z przywileju lenistwa i nieodpowiedziaLno
ści, dochodzą jeszcze pewne cechy bardziej indywidual
ne: lekkomyślność, roztargnienie, przekora, kapry;; -
obok jednak żywej inteligencji, zdolnej do „refleksji 
głębokiej po n!ewczasie". 

Wszystkie te cechy są dramatycznie zużytkowane. 
Powtarzają się właściwie we wszystkich wymienio
nych komediach, tylko rozłożenie akcentów jest inne, 
:na skutek. czego coraz to inny rys Wielkiej Damy gra 
tdramatycznie. Założenie tematyczne, które ten typ 
kobiety realizuje, jest jednak wspólne: niezdolność do 
rprawdziwego uczucia, konwencjonalne traktowanie 
miłości i małżeństwa - i wielki talent do zadawania 
cierpień. O s·połecznym uwarunkowaniu tego zja
wiska powiemy później, omawiając problem salonu 
u Norwida. 

(.„) Za Kulisami, utwór o niesłychanie bogatej i 
szerokiej problematyce, rzuci również na sprawę mi
łości snop wielorakich promieni. Fakt zerwania za
ręczyn przez Lię, odepchnięcie Omegitta, ma tu wy
miar ogólniejszy: poeta, sługa Prawdy, jest odepchnię
ty przez świat kłamstwa; człowiek żywy - przez 
marionetkę; ten który mógłby się stać duchownym 

przywódcą narodu jak Tyrteusz - musi ustąpić na 
rzecz wroga ojczyzny; zwyciężony niezrozumieniem 
awiata poeta - na rzecz rządców opinii i organiza
torów aplauzu. Taki sens uzyskuje jeden gest rączki 
Wielkiej Damy - bo kobieta tego świata boi się 

klęski, niepopularności, śm:eszności, woli być w obozie 
zv.•ycięzców. 

•(.„) Wielka Dama, która nie chce podzielić życia 
z mężczyzną, wprzęgniętym w bolesny trud pracy 
twórczej, jest Polką. W ujęciu Norwida to n:e tylko 
problem epoki i arystokracji - to przede wszystkim 
problem specyficznie polski. Wielokrotnie komentuje 
Norwid fakt, że tak wielu Polaków żeni się z cudzo
ziemkami. 

Kobietom polskim brak instynktu „historycznego 
i publicznego", dlatego właśnie uchylają się od mał
żeństwa z ludźmi, których los nie wróży spokoju ani 
triumfów. Zresztą przede wszystkim działa tu sygmat 
wychowania i konwencji towarzyskiej. (W pewnym 
liście do Konstancji Górskiej z 1866 r. opowiada żar
tobliwie Norwid jak się dziś zawierają małżeństwa i. 
czego wymaga od panny i „epuzera"). A jednak to 
wszystko nie usprawiedliwia kobiety „lalki bez serca 

woli, modlącej się i robiącej zbrodnie". 

(„ .) Rozważania o różnych koncepcjach poezji 
Za Kulisami doprowadzić muszą do stwierdzenia, 

„stosunek do poezji staje jako pro!Xerz i miara kul
tury". Tezę tę można rozciągnąć i na pozostałe ko
medie. Charakterystyczne, że wszysllkim najbardziej 
zdyskwalifikowanym swym postaciom każe Norwid 
wypowiadać się na temat sztuki - oczywiście w ne
gatywnym sensie. I na odwrót - sympatyczne postaci 
Korwida ,to te, które rozumieją sens i wartość sztuki 
(jak Szeliga w Pierścieniu). Stosunek do sz.tuki r-taje 
się istotnie kryteri·um tak wartości indywidualnej 
człowieka jak też i całego kręgu cywiJioz.acyjnego. 

(„.) Krąg problematyki rozszerza się w Za Kul!
sami. Idzie tu już o dalsze i głębsze konsekwcncj~ 

tych przemian: o współczesny typ kultury, który o
cenia poeta bardzo negatywnie przez zestawienie z 
twórczą, swobodną kulturą Aten. Jednocześnie z syn
tezą cywilizacji europejskiej dojrizewa problem arty
sty, jego miejsca i powołania w danej epoce - a tak
że miłości i małżeństwa jako jedynych form „zespo
lecznienia". 

(Fragmenty książki prof. Ireny SławińSkiej. „O ko
med:ach Norwida", Lublin 1953 r. Tytuł wyboru po
chodzi od redaktora programu) 
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