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Teatr Narodowy w Wanpwie 
wystawił ,.Zwolona>- Cyprta
na Kamtła Norwida, Wysta-

Wił &o po raz pierw$Z, po prze
ulo 130 latach od powataula u
~ru. Co prawda w roku IW, 
w wykonaniu słuchaezJ Oddziału 
Dramatycuiego . Pouistwowego 
Konserwatorium Muzyc:z~ w 
Warszawie i w roku una w Tea
tne Polskim w Szcze<:inle, kon· 
R:ruowano tpelctakle złoiOne 1 
fmgmentów ~matu. Z prawdzi
.,. teatralmt premier, "Zwolona" 
QOtykamt sit jednak dopiero te
ru. kiedy na jego lQic:enizacj• 
&decydowała ait Kryab"na Sku
aanka.l) I oto okazuje ai.. że 
apektald Skuazanki ma znaczenie 
m:zególne. Nie tylko dlateco, ie 
atanowi ważny krok naprzód w 
aule jeszcze nie zakończoD3m 
dnele pfZ7awajania dramaturlii 
Norwida polskiej ~Cenie, lecz r6-
wniet z iDD)'cb powodów. Pe 
~jęciu przez Kry•b'nt &ku
aankt: l Jenego Krasowakiele 
kierownictwa Teatru Narodowe
... wystawienie ,.Zwolona• w 
t"mie teatrze atanowi aygllał Ide· 
ewo-artystycznej orientacji now•J 
cl7rekcji. Jest wsk.ażnikiem wy
boru określonych tradycji t okre
lloJleso atosunltu do narodowej 
trac17cii. 

Norwida Mlaył mochl'llhm pel
liki. Współcześni autora .,Prome
thidiona" byli jego t wórczosci nie
chętni. To oczywiście wiadomo 
dzisiaj powszechnie. Ale r:z;achiej 
uświadamiamy sobie, co właści
wie spowodowało pogrątenie aię 
poezji Norwida, na całe dziesię
ciolecia, w mrokach niepamięci. 
Otóż znakomity norwidolog, jakim 
jest niewątpliwie Juliusz · Gbmu
liclu, utrzymuje, że jedną z przy
czyn był tu właśnie "Zwolon". 
Sciślej w mówiąc - rozkolpor
towanie przez Norwida ..Zwolona" 
wśród znajomych mu literatów 
wraz z ,.Pieśnią spoleCZJl<4". Go
mulicki stwierdza, że ob,-dwa u
twory "(_) były właściwie zry
mowanymi, lub udramatyzowany
mi dziełami publicystycznymi, 
majl\cymi co prawda genialne fra
amenty, ale w całości nużącymi, 
a przy tym odstręczającymi wieł
ka UoścU. prozaimli>w", ie odwr6-
ei0' uwagę od ,,(_) świetnych ale 
rozproszonych po czasopismach 
wierszy lirycznych, będących pra
wdziwą miant (._) wielkiego ta
lentu <-> Norwida". 2) A jednak 
augestia Gomulickiego, że pellaka 
opinia literacka odwróciła się od 
Norwida. bo "Zwolon" okazywal 
sit: dia niej dziełem, poprzez SWil 
publicystyczno~. nie dość dojrza
łym estetycznie, wydaje sit: Die 
do koilca trafna. Publicystycznojć 
nieomal zawsze sprzyja komunf
katywnośet, a tymczasem "Zwolo
nowi" zarzucano nieczytelność. 
Więcej: niezrozumialstwo. W 1851 
rolru w krakowskim "Cza:;ie" re
eenzuj~tc,. "Prometbidiona" l 



..Zwotona• J,ueju SłenUńsld pl
M!: ,.(...) niezmiernie trudno zdać 
lObie spraw• z OW7cb wierszy. 
powi4Uć logicznie m,yili autora 
f pc»wiedzi~ ew~o chce". Julian 
~o w "Go(Jcu polskim" nie· 
wybrednie ironiJOwał: c"Prome
thidiony", ·..zwalony" i Inne an
drolV•· a> 

O może . ,.Zwalona" początkowo 
nie rozumuano, bo •nie chciano ro
zumieć? Może mówiono, ii jest u
tworem ciemnym, zmąconym, po
nieważ wysiłek obrócony w kie
runku ro&bioru aakodowan)'cll w 



•• maeset mu.tlll prowadził ., 
rozbicia okrełlonyeh IP()łecznycb 
złudzeń? "Zwolon", dramat pod• 
daj-ey krytycznej weryfikacji in
surekcyjno-spiskowe nastroje, po 
raz pierwszy docierał do czytelni
kbw kiedy polityczne postawy w 
społeczeństwie naszym cią&le je
ucze przede wszystkim kreował 
romantyzm. którego panowanie 
nad narodową wyobraźnią, do tra
licmej klęski Powstania Stycz
niowego, było właściwie niepo
dzielne. Zwracał si' ku warto
jdom elementarnym, a przecież 
- postulujący odwoływanie się, 
w momentach Idęski do pierwot
nych zasad narodowego bytu 
stańczycy, mieli wystąpić w pol
skim życiu publicznym dopiero za 
lat kilkanaście. Persyfiatowo tra
ktował tw6rczość romantycznych 
wieszcz6w, a tymczasem ·wadząca 
się, na &posób persyflaźowo-pam
fietowy, z romantyzmem drama
turłia Wyspiańskiego miała poja· 
wić aię dopiero w p6ł wieku pót
niej. Więc wynikałoby stąd, że 
"Zwolon" dla polskiej liwrackiej 
opinii z lat pi~dziesiątycb ubie
llego stulecia 1>71 też po prostu 
łl&dmiernie prekursorski. 

Tak - "Zwolon" jest oczywi
jcie utworem trudnym. I bądźmy 
aprawiedliwi: jeśliby zarzuty o 
mętności i prozaizmach odnieść 
wybtcznie do słownej warstwy 
dramatu, można by uznać, że za-' 
wiera się w nich jakieś niewiel
kie ziarno prawdy. Ale ,,Zwolon'' 
jest przeciei dramatem i dlatego 
obtelcty~ miarą je~o jasności 
~dż niejasności, może być tylko 
konfrontacja ze sceną. W Teatrze 
Narodowym wypada ona dla u
tworu Norwida korzystnie. 

Spektakl Sku.szanki odsłania 

najpierw pastiszowość "Zwolona". 
Architektoniczna zabudowa sce-



ny, ko:~tturny, rekwfQ'tJ, efekty 
akustyc:me t muzyczne - wszy
stko to w przedstawleniu nace
chowane je1t określo114 symboH
ką, wszystko przypomina liturgię 
zc1ldęć l znakOW powołanych do 
orpnizowania narodowej wyobra
tni przez wieszczą poezję roman
tyczJ14. Z lewej strony sceny o
glądamy gotycki fronton kościoła 
(miejsce organizowania aię bunto
wniczych manifestacji), z prawej 
zwaloną kolumnę. ułomki murów 
przywołują na myśl katedralne 
podziemia 1 ~ okazują 



lit mlejac:em zebraA spiskowych. 
W głębi elementy architektonicz
ne z motywami mauretańskimi 
daj11 sugestię siedliska despotycz
nej władzy. I kiedy tak zaaran
żowaną, przez Krzysztofa Pankie
wicza, teatralną przestrzeń Situ
szanka wypełnia działaniami ak
torów, kiedy rozgrywa ją, nal7-
oając odpowiednio komponowany
mi sytuacjami, gestami, pozami 
postaci - pastiszowość "Zwolo
na" zdaje się oczywista. W po~ 
azczególnycb scenach utworu roz
az.yfrowujemy powtórzenia frag
mentów "Dziadów", .,Kordiana", 
"Nie-boskiej". 

Ale właśnie powtórzenia kry
tyczne. Szczególnie dobrze cz.ytel
ne, kiedy np. chóralny oktzyk 
młodych buntowników: ,.Zemsta, 
zemsta na wroga ... " zderza się, 
wchodzi w konflikt z potężnym 
brzmieniem staropolskiej ,.Boga
rodzicy" czy kiedy w katedral
nych podziemiach radzą spiskowi. 
W drugiej z tych scen, rozpoczy
nającej się zapewnieniami porzu
cenia prywaty, uściskami i wiwa
tami, w chwilę później, ubrani w 
czarne peleryny . spiskowi dzielą 
się na skłócone ze sobą grupki. 
Rozpoczynają spory i swary. Za
miast argumentów demonstruill 
sprzeczne emocje. I zamiast do 
wniosków dochodzą do pozoru jed
ności osiąganej drogą konspiracyj
nego rytuału. Prezes proponuje 
by skończyli radę "cudnie" i 
,.scl'lludnie", by stanęli w ordyn
ku, gdyż: "W dziejach wszyscy 
Wodzowie l Sz:yk cenili pned wszy. 
stkiem". 

W "Zwolonie" Norwid przeciw
stawia się romantyzmowi animu
jącemu po<;tawy fanatyzmu zem
sty, ślepego emocjonalizmu, za
stępowania dawnego liberum ve
to - liberum COI13piro . . Z kryty
cyzmem odnosi się jednak rów-



nleł do okrełlonej oclml~ raejo
~1 neez;rwistoścl. do racjo
nalizmu, •toJileego na usługach 
despot7cznej władzy, uzasadniają
cego jej manipulatorstwo, Instru
mentalne traktowanie jednostki, 
pogardę wobec traktowanego jak 
mierzwa lud\1. Pozostający w 
konfiikcie ze społeczeństwem 
dw6r krOlewski jest ukazany w 
.,Zwolonle" jako hieratycznie ~ro
tealroW7 l takim jawi się tei w 
spektaklu Skulzanki. Ale przed
dawienie w Teatrze Narodow,'in 
akcentuje r6wnfet, te między za-



ehowanlaml obu lłron nutępuj-a 
określone sprzężenia zwrotne. Ze 
Q'tualy spiskowe swoiście kore
~pondują z rytuałami cezariański
mi, że funkcjonowanie rozumnej 
despotii podtrzymuje bezrozumnP
spontaniczne bunty, a te z kolei, 
wbrew pozorom, podtrzymuj' de
spotię. 

,.Zwolon" - jeszcze raz to po
wtórzmy - nie jest utworem cie
mnym, lecz jest utworem na pew
no· złożonym, wymagającym, w 
trakcie percepcji, intelektualnego 
skupienia. Więc widownia war
szawska oglądając inscenizację 



ftunanld n:łe przyjmuje owe' tDo 
scenizac1i z nadmiernym entuzja· 
zmern. Zważmy jednak, ie Tea
trem Narodowym przez szereg lat 
kierowal Adam Hanuszkiewicz. 
Stworzył on tam szereg przedsta
wień odznaczających się wielk.\ 
urodą widowiskową, ale przezna
czonych przede wszystkim do od· 
bioru emocjonalnego. Hanuszkie
wiez stawiał na wrażeniowość, a 
w teatrze porozumlenie międą 
sceną l widownią .odbywa się -
by tak rzec - nie tylko na fali 
emocJi. lecz również na fali lnte-

• lektu. .Jeśli się one wzajemnie u• 
zupełniają, harmonizują - włlw• 
c:zu oblilitranne porozumienie 
między twórcami spektaklu a pu
blicznością staje się optymalne. 
Droga intelektualnych kontaktów 
z widzem podczas dyrekcji Ha
nuszkiewicza ulegała jednak w 
Teatrze Narodowym atopniowemu 
zablokowaniu. Czemu w ostatnich 
latach sprzyjały również pewne 
procesy posierpniowe. Sierpień 
wyzwalając rzeczywistą energi• 
apołeczną, wyzwolił również swo

,lltą neoromantyczno-mesjanistycz
ną mitologizację rzeczywistości 
Uruchomienie więc dziś w Tea
trze Narodowym, obok wratenio
wego również Intelektualno-racjo
nalistycznego porozumiewania sic 
z widzem - nie jest zbyt łatwe 
do osiągnięcia. Jest jednak rzeczą 
konieczną. l przez Inscenizację 
"Zwolona", mimo wszystko, już 
w jakimś stopniu zapoczątkowa
~. 


