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Tu echo Wawelu, drzwi
lr.atedr:1, tu panmik Wiwulside10. teo s Góry Trzykrzy~.
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że dziać ai41 mają neczy

lifekle t
wtellde. Ale jat ct.emao, to mak
niechybny, że wszyaq będą poruszać
liq po omaclr:u. I tak Jest w Litocie:
too wysoki, melodia tekstu
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oto u•otwarcie ncriveiO dyrel[toriatu
Sceny Narodowej. w rocznicq Norwiciową,
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mai odkrycie po t4ó Jatach t()
1"Zee godna. Prawda. Godna, ale
audna. A w tym lilie~ godzi irtę
p&)pomnieć., ie ,.teatr dla pubttez1106ci ,Jest".- l nie w.tydźmy alq te20 mówić.
Nie wH7ftmT uę W pGWłana6 łe
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przede wn.yatkfm dlałeiO, po-kiwanie Dle edaalezieneco ltntał-

la aeeniemero dla spójneJ koue•peJf

Jest

dramatu
zaJęetem
JIUJeaaJ~ Nie dzłwaeco, te słęr
llęla de Norwida Sit-alta. zaPin- Jlftll'deł poadedą plft"W'B'Q'ml łn-lsałoramł pelaltleJ seeuy. Próba
.tnapelale llię powiodla. Z wielu poNerwfdowep

wodów.
Pierwuy t podstawowy, to awolsta
bermetyezn~
tebtu.
Najpierw

d:dęlti asołlliw~ jedynego języka
Nonńdowego. 'Pot.ftn :r: powodu licz-

nych aluzji blstoriOtZofteznyeh l altoJanleń Uterackidl. Dalej także t
teco w OCóJe nte pamiqtają nawet

z przyczyny

powtąufl :r:
polityc;:znymi pierwwłel..-u, ale widzianymi rac"Zej oczami brebł.ego Henryka z ,.Nie-bOIIItiej" niż Pankracego.
Bliskość teRO J)Ot"ównama jest niemała : Krasińsld miał w owym czaIIle przemotny wpływ na niespełna
»--etniego poetę, sterował nim w
ńronę prawicy, ostrzecal przed rojeniami .,socjalizmu i demokracji". To
wszystko czyni • .,Zwoolona" utwór
~ty jldt koncert, wlelomaczeniowy t wtełomaany.
połouiści ~

wydarzeniami

SZI!'j połowy
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Trudno jednak s:r:ukac! w .,Zwol~
nie" programu, pozytywnego wskazania czy choćby aądu nad ~
pam.t polsldego
mama na pewDO

myślenia.
Znaletć
negację romantycz-

nego zrywu, ironiczny, sarkastyczny
komentar:r: do wzlotów narodowego
duc:ba, wzlotów do nik~
Ironia. Tu t~ druca. Jak zagrać ten polifoniczny utwór, aby ucbrcaić

ten naczelny ton, tyezllC7

apraw polskich, ale takie eamęgo l
dzieła (,.Nie jest to więc dramat
wcale e-mierancki"- - powiada Norwid w Prologu).
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dUże wrażenie. Na WlłpÓIC7Jelll•

na romantykadi

nyclj większe robi malarakie użycie
łwiatk które niew-tpllwie budujlł
nastrój spektaklu. Psujlł tea nutrój
dość .st\Jtecznie nłeznome zsrzyty akusty~. powatająoe przy odtwa1rzalde muąltt • ~ (tecłmicznie
po amatqrsku).
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! CM wice Jest • \7111 "Zwelea-"T
Zobaeq ro ~hęłuteo fflolodą, miW1nicy Norwida, aby pokon~ elekal w.U te-j próby. Pr6by ambitneJ, ale
nie w pełni połwienłza.J~ aabl
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