'id dla nas i teraz?
roezystym t monumentalnym
przedstawleniem
Norwłdo
weaa ,.Zwolona", rozpoc:r.ęly
alę w Opolu X Konfrontacje
Teatralne. Teatr Narodowy • War·
aiawy, który "Zwoluna" zapre:r.en•
tował, wystąpił
wprawdzie poza
konkurseiiP, ala charakter 1 toD In·
acen!zacjl z całą pewncMclą na miano klasyki &ułUłuJłło
"Zwo1on" Cypriana Kamila Norwida, dotąd w catoK! nlady na
scenie nie pakazywany, jeat poetycko-filozoficzną rozprawą o koudy·
cjt narodu l o ro&tarkach koleJ•
nych Jeao pokole6 atojfiC)ych wobec
dylematu: zryw l ofiary czy przy·
j~!e lstn!ejące&o stanu rzeoi)' kc.z·
tem upodlenia 1 kolejnego · uprzeo
czenia właanych racji. Dzieje alę
ten dramat czy raczej ciąa obra·
zbw niby w ponadczasie l bea kbn·
kretneao miejsca akcji, ala nikt,
kto wychowany na twórc!'zoścl poł·
sk~ch romAntyków, Dle
wątpi te
utwór II'OC:blł .t• a retleklji oacl

D

polskimi t osobistymi dośw.ladcze·
nlami Norwida
Swh.domość tę
czerpiemy zarówno 1 reżysersk iej
wizj.l Krya&yny Skuazanld, naw!"·
zującej do tradycyjnych
reaUr.acjl
polskich dramatów z plerwazej po•łowy XIX wieku, jak l ze wspól•
grającej z· nilł scenogratli Knyaa•
tofa Panklew(Gaa. Całą, olbrzymią
przeatrze6 aceny wypełnlajlł aymbole narodowej trr.dyc}i będ~te\
jednak w p6truln.le, obrazującej u·
padek Ideałów l bezsepa kolejnych.
ch~ ~eł ale pozba~onych na·
dzieł r.ryw6w. Hiatorla za każdym
razem zatacza koło: tyran l aamowładca, bunt tych, którzy w mila·
czeniu pychy upatrują azansę wyzwolenia, wreazcle ofiary. Czy n:le
d~ krwi l nieszczęścia, apisków
skazanych u tr()pła ~:~a zaaładę? pyta Norwldowy bohater. Ale iycie
tocłl)' .,tę dalltj l kolejna aeneracja
nie ma wyboru, a raczej ma jedną
tyUco dron: liiolejną walkę. Spiloa
(DMa6• .,~. . .u. ~

dramatu po~~:ostaw~a nadzleJfl. Sk•d
motemy wted.reć co•po naszych porywach t nacalejach zostanie: mote
tylko popł6ł, a motw jednak diament.
Nie 011r.ukujmy tltt, "Zwolon" niel Jest utworem łatwym nie tylko w
[ trełcl, ale l w specyficznej dla Nor·
wlda wantwie werbalnej, · .kt~ra
nie zawaze dobrze r.nOIIII próbę aeeny. W teatrze nle motna jut wr6ctc
do kart przeczytanych, qublony

frqm.nt poaostawla lUkę. Przed·
l'tawlenle Kr~•\vny Skuszankl. c:ho~
przyaotowant rzetelnie l arane
prze• aktorów z przf,!jęclem, . nie
tzYDJ Norwida c:zytelniejszym. Pa•
tOI l monumantelr.y wymiar ttj
scenicznej
reallzacj1
poełęblajll
przedział pomlfł(łzy widownlll l ace•
ni\. czyni~c orzedstawienle ehłod·
nym l odlelflym, jakby mówionym
w przestrze~ a n.le do na~. A prze•
ciet q to reflekale watne dla nu t
teraz.
Tradycyjnym zwyczaJem IOIP.Ctlll•
ee w Opolu l:f'lspoły teatralne z ea•
leao krajn przyjmowane Sil l)rzea
wojewódzkle władze partyjne l ad·
minlstracyJne ·Opolazezyzny. Wezo.
raj 28 marca br ao'ćml · I atkJ"tla•
rza KW PZPR w Opolu luafnłuRJ8
Mroaa Jlył zesuół Teatru Narodow..
ro &· Warszawy.
·
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