„Powrót Norwida” z okazji
Jubileuszu Kazimierza Brauna.

„Powrót Norwida” to zaskakująca opowieść o starym umierającym człowieku,
odnalezionym w jakimś miejskim zaułku. Wszystko wskazuje, że utracił pamięć,
choć z uporem twierdzi, że nazywa się Norwid – Cyprian Kamil Norwid. Ale
przecież ten Norwid umarł w przytułku w Paryżu w roku 1883? Ten dziwny
człowiek trafia do hospicjum, a policja zajmuje się ustaleniem jego tożsamości…
„Powrót Norwida” to wyprawa w świat prawdziwie romantyczny i polski, gdzie
miłość znaczy miłość, a honor wyklucza zdradę. Umieszczony w hospicjum
człowiek pamięta wszystko, a siła jego wspomnień jest tak wielka, że zmienia
rzeczywistość. To trochę tak, jakby z namalowanego obrazu schodzili do nas żywi
ludzie, by potem zabrać nas ze sobą na drugą stronę.
Ten spektakl to również bolesna diagnoza polskiej emigracji, wymuszanej od
pokoleń głupotą rządzących czy okupacjami, brakiem wolności, ale także zwykłą
biedą. W ten sposób wciąż jesteśmy pozbawiani najwartościowszych ludzi, w tym
twórców i artystów. I kiedy w końcu do nas wracają, to najczęściej w trumnach,
bywa, że ekshumowani po latach. Ale ci – można powiedzieć – mają i tak
szczęście, którego zabrakło Norwidowi, bo on nie ma nawet swego grobu.
***
„Powrót Norwida” został zrealizowany przez pozainstytucjonalny Teatr Nie Teraz
w adaptacji jego dyrektora, Tomasza A. Żaka. TNT to jeden z teatrów nurtu
alternatywnego, znany ze swych inscenizacji odwołujących się do tradycji
narodowych, patriotycznych oraz do chrześcijańskich korzeni Europy (np.
„Niewierni” wg Calderona de la Barca, autorskie „Ballada o Wołyniu” i „Wyklęci”
czy „Dzień gniewu” Romana Brandstaettera).
Spektakl reżyserują – Kazimierz Braun i Tomasz A. Żak, a premiera odbyła się 22 i
23 października 2016 r. w renesansowych wnętrzach staromiejskiego Ratusza w
Tarnowie.
***
Przedstawienie zostało wystawione z okazji przypadającego w 2016 roku
potrójnego jubileuszu Kazimierza Brauna – 80-lecia urodzin, 55-lecia pracy
teatralnej i 45-lecia pracy akademickiej.
Kazimierz Braun rodzinnie i emocjonalnie jest związany z Tarnowem. Tu mieszkał

jego ojciec Juliusz, tu działał jego stryj Jerzy (autor słynnej harcerskiej pieśni
„Płonie ognisko w lesie”), którego imię nosi tarnowskie Gimnazjum nr 4.
Marzeniem prof. Brauna było więc swój jubileusz obchodzić właśnie w Tarnowie.
Ze względu na związki z Tarnowem otrzyma on honorowe obywatelstwo miasta
Tarnowa.
Kazimierz Braun jest wybitnym znawcą twórczości Cypriana Kamila
Norwida. Swoją drogę teatralną rozpoczął od napisania pracy dyplomowej pt.
„Koncepcja teatru Norwida”. Jest też najważniejszym inscenizatorem
norwidowskich dzieł, zarówno na scenie klasycznej, jak i w teatrze telewizji. O
teatralnych pracach odwołujących się do twórczości „czwartego wieszcza” napisał
książkę „Mój teatr Norwida”.
Na podstawie: Tarnów. Premiera „Powrotu Norwida” w Teatrze Nie Teraz,
www.teatrdlawas.pl

