n -~ id
w teatrze narodowym
jan ost
Teatr Narodowy w Warszawie
od początku roku rozpocz.ął tet
nowy okres swojego l.stni.enia Od
tego momentu stał się instytucją
artystycwą podległą bezpośr ednio

Mlnisterstwu

Kultury l Sztuki,

dyre'kcję l kier ownictwo artystyczne obję ła dwójka wybitnych

naszych tw6rc()w teatralnych Krystyna Skuszan,k a l Jerz.y KrasOW$kl, którzy ju! wielokrotnie
(choć w sposób mote nlepełny) wyjaśniali. jak rozumleją fu.nkcję
Teatru Na.ro<lowego l jaki program artystyczny chcą na tej scenie rea llz<>wać.
Pierwszą premierą nowego kierownictwa artystycznego jest
więc
przedstawienie ,,Zwolona"
Cypriana Norwida.

,.Zwolon" jest rzeczywi~cle Istotnym wyznacznikiem roll l miejsca jaltie w iydu teatralnym placówka ta zamien.a spełniać Jest
to jednO!'ześnie przyczynelit do
po1.nama kierunku działań repertuarowych z.nanych twórców. A
więc prezentacja
przede wszystkim wielkiej klasy:kt nall'odowej
z bardzo wysoko uniesion ą poprz«z.ką ideowo-artystyczną.

Dzieło Norwida "Zwolon" powszechnie przez. kryty•k6w uważane jest za jedno z najpiękniej
szych w literaturze, ale l najtru-

dniejszych ze względu na zawartość my,low, a także niekonwencjonaln' dramatura!ę Niektórzy, wręcz uwataj' i chyba niesłusmle, ił łest to dzieło nie. do
końca ja.-ne filowflcmle.
.,Zwolon" nit je« typowym
utworem dramatut'glcznym. Nie
ma też tutaj typowej akcjf r zdarzeń w trali~jnyom tego słowa
rozumleniu .Tut to utwór filozoficzno-renetuyjny Zbudowany z
lufnyeh •brazlt6w ~~eenlemych,
gdzie głównym nośnikłem jest Idea, my"· wypowiadana w dlalogach l maMlogach Tak więc utwór •!dada tlę z jedenastu obrar.:ów oraz 'ban'dzo tu potrze.bnego, bo W!l) •'owadzająeego pewn~
jasnot§ć. prologu Te zbiorowe obrazy służ• jednej wieliklej Idei,
mianowiele dyak~ajl h!Atorlozoflcznej na temat losów f postaw,
są nMnllklem refleksji hl.stoTycznej o teratnleJszokl, przeszła§cl
l prz~złośc-l narodowej .Test tutaj
zawarty ehyba najmnclilej l najpelniej bunt roma.nty'k:ów przeciw
wtększoścl pochttawowych Idei romantyków. Przeciwstawia sfę wyratnfe now• Ideę fllozołł1 romantycznych unlesleil polftyeznych.
TutaJ właśnie po rar.: pierwszy
Norwid stawia znt!.ytanla, co
do roll powstall na ~h. !!.p isków rewO'lucyjn
ł wszelkiej
nie do końca pr
y'lanej kOII\splracjł.

na wysokie uznanie i azacunek.
Postara ła Si~ nadać przedstawleniu ksztaH poważnej rolmlowy o
ste:·eotypach polskiego myślenia,
nadahlr. mtJ jed·nocześn le nlezwy.
kle zadl)anv l&;l!ztałt artystyczny,
Powstało więc szereg pięknych
obrazów scenicznych. o pełnej,
żywej Lh:orowMcl l dobrze dobranych f.OStaCiadl zlndywlduali·
.zowanych N:ezwykle •tarannle
Skuszanka potrafiła rozdzieli~ racje Ideowe (Szczególnie ,,Zwolona") l oddzielić je od Innych.
Watn!ł l na pewno powatał' s
,.Zwolon" jest te! wielkim dziełem myśliciela
Ironisty. Tutaj lnaplr~ji retysera acenOirafl•
stworzy\ Krzysztof Pan,k !ewlcz.
najpełniej . wystlliJiluje sarkazm l
krytyka postaw ,.Ilu PolakQ,w, . Jest ona malar~ka . pełna narodowych symbol,. wk bllsklc:h rotyle zdań". Romantyczne hallo
mantyk'>nl Młalll) więc na ece,,.zemsta
na
wrogu"
często
nle fragmłlnty porozrzucanych
wraca jak bumerang w ,.Zwomogił, na :ctórych odprawlane s~
lonle". Norwid docenił wlelk~ć
narodowe Za"tllłlikl, frag.m enty
wsp6łcze~~nych nieco starszych rodrzwi katedralnych. pełno porozmantyków,
ale
jednocześnie
rzucanych !taroiytnych kO'lum.n l
polemizował z łeb
niektórymi
Ideami, postawami bohaterów ruin. Jest wres21Cie wielkie, narodowe panaceum przypominają
wierzących
tylko i
wyłl\CZ·
ce jakby wle'lik le sceny z Grot.
nie w spiski, powstania 1 rewotgera czy może Matejki. Także
lucje. Podn0611 cią..llle pytanle: remuzyka, której twórcą jest Adam
wolucja, ale jaka? Udział ludu w
Walae!ńs·kl z fragmentami polo•
zrywach narodowych. ałe po<! janezów l mazurków stara się dokimi sztandarami społecznyrm!T
pełnić reszty artystycznych doko·
Osobliwie też poddawał ostrej Inań na Scenie Narodowej.
ronii
rewolucyjno-inteligenckie
postawy polskiej szlacheckiej de- '
W przedstawieniu bierze udział
mokracji w kraju l na emtgracji.
liczne grono aktorów Teatru NaWszystko to stanowi podstaw<>rodowego, którzy starają alę 'ak
we tworz.ywo dramaturglcme naj.p elniej zrealizować mscenlza•
,.Zwolona". A. te Norwid jest 1'0- cyjną wizJE: Krysty.ny SlkuszankL
mantyklem-myśllcletem. trudnym
Wart<> wymten ' ł' Ewę Kraan odęb
myślowo m:~lo klarownym teaską, Małgorzatę Lorentowlcz, Ja•
tralnie. dlate«o nie zyska) l nie
na Tesarza. Wol~iecha Siemiona,
zaznai tej aławy co Inni romanWojciecha Brz.ozowlcza czy graj~
tycy. Dlateg& z tym wl~zym dego tytułową rolę T omasza Buszacunkiem na!dy odnł~ się do d ykę.
artystyc:1.nego przedsięwzięcia dyP rzedstawlenie to jest w~nym
rekcji Teatru Narodowego.
wydarzeniem
zapowiadającym
klerunek artystycznych l IdeoReżyser pr-cdstawienia - Krywych poszukiwań w Teatrze Nastyna Skuazanka która wiele zrorodowym. Warte obejrzenia l rebiła dla pols kiej ku~tury teatralnej, dokonał• rzeczy zasłucuJącej fleksji.

