r')_ WYClĘSTWO ma wielu ojców,

'Z, znane
klęska pozostaje sierotą. To
powiedzenie przychodzi
do Jłowy po premierze .,Zwolona"
Norwida w Teatrze Narodowym.
Trzeba przyznać, że nowa dyre.IN;tt
dokonała dość oryginalnego wyboru
na inaugurację. Wystawiono sztukę
Norwida właściwie nie znaną poza
fachowcamt. Już ten fakt świadczy,
te rue jest to dzieło w dramaturgil
Norwida wybitne. Raczej ałomne ,
skoco się oparło dotychczas retyserom l przez wydawców nie ~ostało
zaliczone· do kanonu Norwidowskiego.
:teby uniknąć dwuznac.znośd w&pomniane powiedzenie nie jest
ocenĄ działań reiy~Sel'Skich Krystyny
Skusunkl, lecz reflek4ją odn<J6l.ącą
się do wymowy dzieła, do jego to-

nu.
Ważny je.!t sam moment PQ'WI§tama. Norwid ukończył .,Zwolona" latem 1849 r ., a więc w roku .śmierci
Słowaokiego i Oh~ina. Do.piero co,
,p o powstaniu lh!ltopadowym, zabliźnione rany dążeń niepodległościo
wych ZO&tały świeżo rozdrapane klę
ską powstania krakow&kiego ~ po.znańskieao,
n-Iepowodzeń
Wi<ll\ny
Ludów. Stąd z jednej etrony zał.a
mallłe 'PSYOhiczne pokolenia roman-

<Weń wytrażające się w
,,potępieńczych. awarach", wzajemnym obcląiaritiJ · odpowiedzialnością
za przegraną. A z drugiej ,poczucie i to dotyc.z.v ~łaśnl4! Norwida - że
~Wie.n aposól, myślenia niejako się

tyków, na oo

wyczerpał. B~ aię

stereotypem mocno wytartym.. Pragnąc pójść daJej,
trzeba zmieni~ e,POI5Ób ,patrzen4a.
Pokoleniowa zmiana warty od·bYwa .się najc%4iciej przez negację ,
Jeżeli MiOklewioZ i Słowacki, patrzy.
li na rzeczywr!IStość vJ kategoriach
Pol&ti i Polaka, Norwid proponuje
widzenie przede wszystkim czloWi~
ka, 6połec.zeńsbw.a. Tę z.mianę myślen ia bardzo dobrz.e wyraża liBt poety do Michatiny z Dziekoń..o;kioo
Zaleskiej. W n m padły twarde i gonkie słowa : ,.Jesteśm11 żcutnvm spoleczeń&twem.

Jeateśmv

Tego wy:ruem jest monolQiia, ·cllociaż pisana dialogami, rwystawiona
prrez Kll'ystynę Skusza:nlcę. Zwolon
to' przecież człowiek żyjący ~godnie
z wolą Bożą, czyli z zasadami Ewangelii. Osiągnięcie d<l8konałości wewnętrznej
umożliwi
mu uzyskanie
wolności, niepodlegloścL Jest to zatem inna dNJga wiodąca do teeo samego celu.
,
Dlatego 'l)allugiwanie się "Zwolonem" w celu sz·a rgallia świętości
powstańczego panteonu nMocłowego,
dla celów wapółczee.nyoh, byłoby dowodem prymitywi74Ilu· myślema.

.,Zwolon" jest polemiką z Mick.iewlczem. Lud wzniecający niewc.ze8ne
powstanie mówi: ,.Ztmsta, zem.!ta na
W!'og.a, 1 BOQiem, a choćb11 mimo Boga!..."

Zwolonemu natomiast
Norwid
w usta 7lll811Tlien ne słowa :
,.o;czvzM z zem.ttą w zwią.zek wchodzą, ta>ki, t« ktedv jednej n4-nie 1-ię,
to df"uqtej mote nie m-nie ;ut..."
Nie brak~e wyllqpienla qpozycji:
.serce - · głqwa.
Norwkł
polemi~uje równiet
ze
wkłada

Słowa.ckiotll.
Przetwarzając
sławną
scenę a . .,Kordiana" Olbnieaza I!IPi-

widkim

sztandarem '114'1'0dow11m".
,.Polskc& · it!lłt
&połeczeńatwo,

O&tatnie n11 globie
a pierwazv na plane-

cie Mród".
,.... Pota.k jeaf olbnvm, a człowiek
w Polaku jue k4rzel - i je&tdmv
tł'agiczM ntcoić,

i

śmiech · olbl'zymi...

Slońce

?144 Pota.kicm w&tlliwa, a!e
.uala.n.i4 swe d:z11 nad ezloWieJGiem".
Ja1k Mlckri.ewicz popada · w mt.tycyz.m polityc.z~, ta.lc NOil'Wid w ~wc
jego rodzaju ROU.tyczny ewange.!izm.

Ewa Kraanodębika ł Krzvaztof WakuUńlki tD "Zwolonłe" Norwida w Tedtne
Narodowvm
•ot. c ..ary M. Lan1d•

sk~ów. Wprowadzając posta~ Harolda, ośmiesza romantyczną modę
na Orient, na Grecję, a więc zarówno Mickiewicza, Slowaok.iego, jaJ<
i Byrona.
Plrócz jpolemLk, OS•trY je.st też bardzo obraz ~łec:łleń.<ltwa po klę5ce,
po nieudanym powstanru. Szałom,
który nawałyrwał do walk!, po przegranej, przedstawia się ja•ko ten, który wzywał do opamiętania. Wreszcie
staje się zdra.jcą.
"Zwolon" ma jednak ba:rdzo poważne pęklnlęcle.
Najpierw trzeba
być ,.zwołanym" żyć · z.gocłnie z
EwangeLią żeby zostać rwyzwolonym. Tyran u Norwida ponosi klę
•kę. Ale ta klęska jest !łiewytłuma
czalna. Norwid nie potrafi jej d.rematur.gicznie umotywować. Za.tem
jest !to pęlrnięcie artystyczne l myślowe. Owoc z.astąpienia poliltyc.z.nego mistycyzmu, również politycznym
w rodowodzie ewangelizmem.
WystaWienie tak trudnego drMTUI~u. w dodatku nierównego i pękn ie
tego, jest niełatwe. Sytuację utrudnił
Knystof Panklewla&, Uł'tłacz.ając
tSCeJlę nadmiarem pla.styc:znego bogactwa. Starając się zrobić aluz..i~
oo Pla~u Zamkowego Wlprowadzil
masę elementów architektonicznych
ja.k i malarstwo. Taka scenografia
wytwarza wrażenie cha08U, wprowadza rozproszenie, bardzo utrudnia
koncentrację widza.
SkUM.anka niei)O'tNA!'bnie powierzyła partię narratora F.lwle K.raanodęb*lej. Mówlenie telu>tu.. w którym
się używa rodzaju mę~~kiego, prz.e.z
kobietę
wprowadza .niepotrze.bną

utuezność.

W ..Zwolon!e" najlep5Ze
partie dialogowe, w których doohO<izi do o.strego sporu. Przy nich
monologi 1114 dużo 6labsre, zarówno
pod względem wymowy jak i maniery stylistycznej. Tymczasem Sk'llszanika obniżyła temperaturę aporu,
wprowadzając do gry ak.tomkiej elementy groteski. To z góry przesądza
sprawę. Ba, dochodzi nawet · do :ryzykownego zderzenia romantycznego etylu gry, prezentowanego bardzo
dobrze przez wykonawcę roll Zw~
6ą

łona,

Kn)'SZłofa

Wakulińskłego,

z groteskowym. W ten 6po6Ób została
osłabiona ostrość dialogów i wyBunęły .się na plan pierw6zy nie najlepsr..e monalogi.
Warto jednak było w Roku Norwi.do~kim zaryzykować próbę może nawet niezbyt udaną, ale świeżą,
wnoszącą coś nowego. Próbę po6z.erzenia dosyć wąskiego r~pertuaru
norwidowskiego. Wagę tej próby
może w pełni dopiero docenimy w
przy5Złości. A dla Norwida twarto
takie ryz)•ko .podejmować.
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