


Zarządze nie nr 4'~ 

WO.JEl'IODY WROCLAWSKIEGO 

" sprauie zmiany nazny Pa1\at\101lego Teatrn D olnośląakie~o " Jeleniej 

Górze na Teatr im.Cypriana ~Ol"\•ida u Jeleniej G6rze. 

Ne podstanie art. 54 ustany z dnia 25 stycznia 1958 r. o rodach 

nerodo17}'ch /tekst jednolity Dz.U.:;o; 1973 r. nr 47, poz. 277/ll związ

ku z § 3 pkt i zarządzenia Ministra liul tury i Sztuki nr 8 z dnia 5 

lute~ o 1968 r. " sprawie nadallania nazw plecón~om resortu kultury i 

sztuki wyróżniającym się osiągnięciami /Dz.Urz.lfiliS nr 2 1 poz.10/ 

zarz~dza się, co następuje: 

Paóstllowe1:1U Teatrolli Dolnośląskiemu 1t Jeleniej Górze nadaje się naz-

llę: "Teatr im. Cypriana Nor.fide. w Jeleniej Górze n. 

!i 2. 

Wykom:nie zarządzenia powierza się dyrehtoroni Wydziału :Eul tury i 

Sztuki dl a m.17rocłenie 1 \':ojell6dztwa Wrocłar.sl.dego. 

~ 3 . 

Zcrządzenie -.chodzi w życie z dniem podpisania.-

Prawdziwa Poezja była i jest i będzie inicjacją 
dlatego/ że może we dwóch wierszach skreślić całą Epokę. 

Cyprian Norwid 



PROMETHIDION, reż. A.Obidniak 
Na zdjęciu - Irmina Babińska , Dariusz Bereski , przy fortepianie - Bogdan Dominik 

"Z rzeczy fwiata tego zostaną tylko dwie, 
Dwie tylko: poezja i dobroć... więcej nic ... 

Cyprian Norwid 

r.,1{ój związek z Norwidem .. . 
... łączy sii;: z wspomnieniem dziccir'\stwa i okupacji. Brat Karol w swojej żoł

nierskiej wędrówce w czasie kampanii wrześniowej (miał wtedy 16 lat) po przegra
nej wojnic znalazł się w obozie koncentracyjnym w Niemczech. 

Uciekał stamt<1d pięciokrotnie. Ostatni raz pod kołami pociągu . Znalazł 

się w nie okupowanej czi;: ści Francji , w Grenoble. Chciał walczyć dalej, ale specjal
na komisja skierowała go do Liceum im. Cypriana Norwida w Villard de Lans dla 
ukończenia nauki. 

List od Karola z nazwą tej szkoły, jej patrona, zrobiły na mnie (kilkunastolet
niej dziewczynce) ogromne wrażenie .. Pierwszy raz usłyszałam nazwisko NORWID. 
Stal się dla mnie kimś tajemniczym, nieznan ym, bliskim. Tak zaczi;:ła się moja fas
cynacja Norwidem. 

Zaj <1ł ważne miejsce w moim życiu: w czasie studiów aktorskich i reżyser
skich poznawałam tajniki Jego twórczości, Jego biografii. Pamiętam wrażenie, jakie 
zrobił na mnie finał życia wielkiego Poety - pobyt w przytułku dla bezdomnych 
emigrantów, w schronisku Św. Kazimierza pod Paryżem. Cii;:żka choroba, sa motność, 
nędza i pochowanie w zbiorowym grobie. Przepełniało mnie poczucie żalu, krzyw
dy, pytania ... 

Norwid "osobisty" i jego biografia nic dawały mi spokoju . 
Po objiyciu przeze mnie wraz z Januszem Deglcrem kierownictwa Teatru 

Dolnośh1skicgo w Jeleniej Górze zakiełkowała myś l przemianowania teatru 
na TEATR IM.CYPRIANA NORWIDA. Tak bardzo pragni;:lam, żeby Norwid miał 
swój dom ... 

Zdawaliśmy sobie z Januszem sprawę, jak bardzo to nas zobowiązuje, ale była 
to też wielka mobilizacja mierzenia sił na zamiary ... 

Genius loci Jeleniej Góry i Karkonoskiej Melpomeny współdziałał w urzeczy
wistnianiu naszych projektów. Wyznacznikiem wysokiej poprzeczki stała s ię twór
czość Norwida, Słowackiego, Mickiewicza, Wyspiar1skiego, Moliera, Szekspira. 
Obecność Norwida w repertuarze zaznaczyła sii;: siedmioma realizacjami. Scenę 
Studyjną (nasze twórcze laboratorium) zainaugurował "Pierścień Wielkiej Damy" 
w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Był to znaczący i piękny debiut młodego 
reżysera . Potem przyszły kolejne premiery i organizacja Sesji Norwidowskiej w stu
lecie śmierci Poety. 

Mój osobisty związek z Norwidem miał dalsze rodzinne powiązania. Karol 
Obidniak był aktorem Teatru Dolnośląskiego za dyrekcji Antoniego Biliczaka 
(trzy lata), był również autorem wiciu sztuk teatralnych, min. "Goście Hotelu du 
Parc" o młodzieży polski ej we Francji, która uczi;:szczała do Liceum im. Norwida 
w Villard de Lans. Sztukę ti;: osobiście reżyserowałam z zespołem naszego teatru. 



, 

Cyprian Norwid - AUTOGRAF VADE - MECUM 

Zespół Teatru Norwida przed dworkiem Cypriana Norwida 

J ubileusz 50-l ·cia Je leniogórskiej Sce ny stal się ponowną okazjq - tro p osobi
stej b iografii N orwida , Jego listy i tw6rczo§ć złożyły się na spektak l, k tóry Pa ń s twu 

pr zcn tujcm . 
Moja miłość do 1 orwida zn a laz ła swoje zw ie ńczen i e. 

Ta miłość p rzepełni a dz iś moje serce, kiedy ogarniam całą teatralną rodzi nę 

Jeleniogórskiego Teatru, wszystkich wspaniałych, ni zwykłych ludzi, tych w bit
nych twórców, k tórz ą z nami i k tórzy już odeszli, pracowni ·ów sceny, ad mi nist ra
cji, współpracowni ków. Ich poczet jest i mpon ujący, a lista jes t długa i zna lazła swo
ją dokumentację w wydawnictwie teatru, książce prof. Janusza Dcglcra. 

TA WSPAl IAŁA WIE LK TEAT RAL NA R DZ I A tworzyła nowy okres 
historii kultury na Z iemiach Odzyskanych d la Polsk i. 

Zespołowi Teatru Norwida i Jego ob •cnemu Kierow nictwu w dniu Jego wiel
kiego Święta przekazuję moje gorące, serdeczne życzenia następnych twórczych 
niezwykłych dokonań, dla których posłaniem byłby Norwid i Jego sztuka. 

Alina Obidniak 



Scena Studyjna 

... 
TEATR im. CYPRIANA NORWIDA 

w JELENIEJ GÓRZE 

Dyrektor Naczelny i Arrysryczny - Andrzej Bu bier\ 

Układ tekstów i reżyseria 

ALINA OBIDN IAK 

i'vluzyka 

Bogdan Dominik 

Konsultacja scenograficzna 

Elżbieta Terlikowska 

Premiera - 24 września 1995 r. 

Pęćdziesiąt lat Teatru im. C. Norwida 

LI Sezon. Druga premiera sezonu 1995/96 

1 
J 

1 
J 

Wysti;:pują: 

Irmina Babińska 
Elżbieta Kosecka 

Marta Łącka 
Dariusz Bereski 
Zbigniew Górski 

Piotr Konieczyński 

Piotr Przeniosło 

Oraz muzycy: 

Ha1ina B u szy11ska, Ewa Raksa, Natasza Wysocka, 
Bogdan Dominik 

Spektakl bez przerwy 

Asystent reżysera - Marta Łącka 

Inspicjent i sufler - Małgorzata Własik 



Juliusz W. Gomulicki 

W !mym 1882 r. na ł amach warszawskiego "Przegląd u T ygodniowe o" u kaza ł 
sic; arty ku lik o paryskim D om u Św. Kazimierza , a w n im p rzerażające słowa : 
"tu m ieszkał i umarł O \izarowskl, t u d o g o r y w a C y p r i a n N o r w i d ". 

Jed na to z k ilku zal dwie lak onicznych wzm ianek o wielki m poecie, jakie 
u kaza ły się w p rasie polskiej od chwili jego ws tąpien i a w r. 1877 do przytułku, a za
razem dobra egze m plifikacja tych za rz utów, k tóre on sam wysuwał pod adresem oj
czyste go dzien nikarstwa , arcystarannie in formuj ącego czytelników, "jaki kal ambu r 
uroniony został w C ompiegne lub Biarritz", ale pokrywającego grubym milczen iem 
życ ie i prace wielu wybi tnych i zasłużonych ro daków. 

Tę pogardliwą oboj ętnoś'ć wyrzucał zreszt ą N orwid ca łemu społecz ńs twu 

polskiemu. 
"E poki tak iej je szcze w d z iejach pracy umysłowej w P olsce nic było - p isał 

w r. 1877, pop rawiając omyłk i, k tóre wkradły się do \\<Zm ian.ki leksandra iew ia
rowskiego o Józefie Bogdan ie D zi ckor'i s ki m - w k tó rej by p u bliczność obchodziła 
się szczegółami życiowym i swego pracow n ika; stąd też pochodzą w niedawnych na
wet rzeczach ciemnośc i i zatra ty. Przecież i la lczewskicgo osobistego odkopuje się 
jak w Pompcjanum." 

D zis iaj na szczęście gorzkie słowa Norwida utraciły już swoj<l aktualność, 
utraciły przynajmniej w sensie og6l nicjszym, sam Norw id bowiem, a ściślej: 
"Norwid osobisty", dotyc hczas jeszcze nic został "odkopany" i jego biografia 

KLEO P ATRA I CEZAR, reż. G. Mrówczy1'iski 
Na zdjęciu - Teresa Leśniak (Kleopatra) i Zbigniew Szymczak (Cezar) 

ŚPIEWAM MIŁOSNY RYM, r eż. A. O b id niak 
Na zdjęc iu - And rzej N owa k, Irm ina Babińs ka, Zdzisław Soboc i ń s ki, Jadwiga Sowa 

dotychczas nic doczekała sic; staran n iejszego op ra owa n ia, \\' przec1 w1 c n:s twic do 
biografij tylu rówieśnych mu pisarzy minorum ge n ti um , którzy zupełni e giną w cie
niu jego niezwykłej osobowości i genialnej twórczok i poetyckiej. 

- Ta jego twórczość - może ktoś sic; teraz odezwać - to właśnie wszystko, 
na czym nam dzisi aj zależy. Cóż nam po N orwi dz ie "osobistym" „. 

F ałszywości tego rodzaju postawy nic trzeba chyba udowadniać , jeśli bowiem 
ciągle jeszcze podziwiamy i zawsze będziemy podziwiać - że użyję tu słów Norwi
da - "jako bogatym jest dramatem życic tego lichego z lepka, który doczesny jest co 
chwila, a wieczny zawsze'', to ileż wic;ccj zainteresowania i podziwu może wywołać 
życie genialnego poety, rzucone na malownicze tło burzliwej epoki i splecione z ży
wotami wielu innych wybitnych pisarzy, artystów i myślicieli. 

Ileż zresztą w samej twórczo ści Norwida zagadek ! Ile problemów! Ileż prze
dziwnych antynomii ! 

"Dopiero uważnie przeczytana raz biografia tego artysty - mówi narrator 
Norwidowcgo Stygmatu o jednym z bohaterów owej nowe li - rzuciła mi światło na te; 
dwójcę istoty w jednym człowieku .„" 

Nadzwyczaj ważna to wypowied ź , dowodnie bowie m świadcząca, że Norwid 
był doskonale świadomy osobliwej korelacji zachodzącej pomiędzy biografią artysty 



a jego osobowością. Jakże zaś można w pełni zrozumieć czyj,1ś twórczość, nic zna
jąc osobowości autora ? Jakże uda się ją w całości ogarnąć oraz wyjaśnić jej poszcze
gólne fazy, jeżeli nie umieścimy jej z kolei na możliwie najgęstszej siatce jego bio
grafii ? 

Odwołajmy się jeszcze raz do samego Norwida, który wielokrotnie zapewniał 
o swojej identyczności z własnym dziełem poetyckim: 

Jam z tych poetów, co nie słów/w 11ucę, 
Ja to, co fpiewam, żyję i boleję ... 

Jeszcze dobitniej uwydatnił tę identyczność w prywatnym liście do przyjaciela: 
"S ty 1 a cz ł o w i c k u mnie więcej j e d n y m niż u kogokolwiek 

bądź - jak w 1848 piszę, kończąc picśr1: 'Głuchnę .. .' - to w 1850 głuchnę tak, jak 
w tych czasach, z czego właśnie się leczę ... " 

Znakomitą ilustracją owej identyczności jest zresztą praktyka pisarska Norwi
da, w której wicie spośród jego najpiękniejszych utworów poetyckich pełni po pro
stu funkcję jak najbardziej prywatnych listów, skierowanych do przyjaciół albo zna
jomych, awansuje dzisiaj do rangi osobnych utworów literackich. 

Życic przelewa się tu wszędzie w twórczość, twórczość zaś nic tylko odbija, 
ale również stale koryguje, kształtuje i osobliwie d op c ł n i a owo życic, tak barw
ne, burzliwe i szybko biegnące w pierwszej jego połowic, a tak szare, zwichnięte 
i leniwo sączące się w drugiej. 

Przebieg owego życia od dawna już oczywiście budził żywe zainteresowanie 
badaczy Norwida, którzy zgromadzili jednak za mało materiału, aby móc je ukazać 
w sposób dostatecznie zadawalający ciekawość coraz liczniejszych czytelników 
i wielbicieli wielkiego poety. Sytuacja poprawiła się dopiero w r. 1937, gdy stara
niem nieoszacowanego Zenona Przesmyckiego ukazały się dwa tomy listów Norwida, 
umożliwiając nareszcie lepsze poznanie Norwida "osobistego". 

I te listy wszelako nic wypełniły wszystkich luk i nic wyjaśniły wszystkich 
wątpliwości i pytajników biograficznych, nic wypełniły zaś i nic wyjaśniły choćby 
z tego powodu, że tylko jedna siódma owych listów (ściśle: 107 na 846) przypadła na 
pierwszą połowę życia poety (1821-1852) - a więc na tę połowę, którą wypełniły je
go przygody w Polsce, a później w Niemczech, Włoszech, Belgii i Francji, i która 
u płynęła pod znakiem jego wielkiej a nieszczęśliwej miłości. 

Wypełnieniem wspomnianych tu luk - istnych białych plam na biograficznej 
mapie Norwida - zajęli się z kolei powieściopisarze (Hanna l\ilalcwska, Żniwo 
na sierpie, 1946; Lew Kal ten bcrgh, D110 czary, 1965), ze szczególnym zamiłowaniem 

Obrady Se ji Norwidowskiej 

rekons truując i dopełniaj ąc w wyobraźn i pierwszą połowę życia poety, i w ogóle chy
ba nic p rzypuszczaj ąc, że tego rodzaju rekonstrukcję - nic tylko i n ną od dokonanej 
przez n ich , a le równ ież o wicie bog3 cszą i obfiruj ącą w liczne niespodziank i - m ż

na przeprm adz ić w op, rciu o a ut c n tycz n c doku me nty i graficzne, al bo 
rozproszone po se tkac h książek i cza op ism albo w gólc je zczc n ic oprac wane 
i drzemi ąc e p roz mait . h zbi rach, b ib liote ka h i ar h iwach. 

'fokq właś ni e dokum ntacj ę norwidowskq zgromadził z kole i p iszący ce słowa, 
od dawna już przygotowujący z:uówno szczegółowe kalenda ri um Norwida, jak i je
go życiorys , teraz zaś - wprowadzenie - ogłaszając nin iejsze lllp roIJ.'..'adzenie, ( ... ). 

Zalążkiem tej pracy była króciutka Kroni/;a biograficzna z r. 1946 (ogłoszona 
w książce zbiorowej Pamięci Cypriana Norwida), pierwsza bodaj z tak popularnych 
dzisiaj w Polsce "kronik życia i twórczości", która po raz pierwszy również ujawni
ła wicie zupełnie nieznanych szczegółów życiorysu poety. [ ... ] 

l'r::er/111ou:.'a do IVprozmdzenia do biografii Norwida, PIW 1965 



lnscenizor;je Vorwidowskie w teatrze jeleniogórskim: 

PIERŚCIEŃ WIEL KIEJ D MY 
Premie ra na Scen ic Studyjnej 15 IX 1973 r. 

Reżys r ia - Grz gorz Mrówczyński 

KLEOPATRA I C ZAR 
P rem ie ra na Sce nic Swdyjncj 5 IV 1975 r. 

Reżyseria - Grzegorz Mrówczyńsk i 

MOJA OJCZYZNA 
P re miera na Scenic Studyjnej 29 X 1982 r. 

Reżyseria - Irena Dudzińska 

PIELGRZYf\11 
P remiera na Sce nic Sw dyjnej 30 X 1982 r. 

Reżyseria - Tomasz Łukasiak 

PIEWAM MIŁOSNY RYM 
Premie ra na Scenic Studyjnej 30 X 1 82 r. 

Reżyseria - Alina Obidniak 

WANDA 
Pre mie ra na cenie tudyjncj 28 II 19 7 r. 

Reżyseria - Miro ław Kocur 

PROl\tJETHIDION 
P r micra na Scenic Sruclyjncj 29 X 1988 r. 

Reżys r ia - Alin a O bidniak 

W dniach 6-7 maja 1983 r. odbyła sic;: w T eatrze im. Norwida 

Norwidowska Sesja Naukowa. 

PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY, reż . G. Mr wczyńsk l 
Scena zbiorowa 

~-vł 



Łamanie i druk: Oficyna Wydawnicza RCK w Jeleniej Górze 


