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Z moJeJ loży 

Cztefdzieści i cztery 
Przesłanie: Teatr Narodowy chce być pierwszym teatrem Polski i pod nową dyrekcją 

wziął z miejsca takie tempo, by temu zadaniu jak najprędzej sprostać. A jego główny 
reżyser Krystyna Skuszanka postarała się, by ją oazwat najodważniejszym z polskich 
inscenizatorów, i na inaugrację nowego etapu w życiu 'IN przedstawiła najdziwniejszy 
dramat polskiej szkoły romantycznej .,monologię" (tak swój utwór autor określił) ,.Zwo
lon" Cypriana Kamila Norwida. Wydarzenie teatralne? Na pewno tak. Wielka rewizja na 
parnasie polskim? Niestety, nie. Teatr zrobił wszystko chyba, co mógł, by wsknesit 
zmarłego, kt6ry kazał się żywcem zamurować. Lecz prawa natury 114 nieubłagane. 

Tneba więc o tym świetnym, choć arcydziwnym wydarzeniupomówićtak otwarcie, jak 
temat tego wymaga. Przedstawienie jest piękne i Siruszanka znowu pokazała w nimswoją 
klasę reżyserską. Oglądałem .,Zwolona" dwukrotnie, i oba razy z niesłychaną uwagą: ale 
jako, bądź co bądź, zawpdowiec. Mam pełne uznanie dla roboty reżysera i całego zespołu, 
dla mądrze stylowej i norwidowskiej z ducha scenografii (Krzysztofa Pankiewicza), dla 
oastrojowejmuzyki(AdamaWalasińskiego) ... ldlaposzczegółnycbaktorówtegomisteryj
nego widowiska, w którym każdy, 'podporządkowując się zbiorowości, chdał jednak 
zaznaczyć swą indywidualność i własne działania sceniczne - że wymienię choćby tylko 
Krzysztofa Wakulińskiego (któiY wydał mi się bardziej ,.romantyczny" niż grający z nim 
na zmianę tytUłowego Zwolona Tomasz Budyta) oraz dwu Wojciechów: Brzozowicza, 
pOdkreślającego ostro sarkazm Norwida (w roli Zabora, prezesa ministrów) i Siemiona 
(jako populistycznego działacza Szołoma) ... Tyle słów głębokiego, gorącego uznania dla 
wysiłku teatru, podjętego w arcyszlachetnym i godnym celu wzbogacenia~ arcy
dzieł polskiego teatru romantycznego - nie może jednak zmienić mego przekonania, że 
ten podziwu godny trud poszedł, bo nie mógł nie pójść, w pewnym sensie na marne. 

Bo trzeba sobie tutaj powiedzieć z całą szc:zen*ią: Norwid był (bywał) wielkim, 
a nawet genialnym Poetą i miejsce swoje wśrod romantycznych wieszczów zajął na wieki. 

Ale wielkim dramatopisanemnie był, choć nie raz jeden próbował swoich sił i w tragedii, 
i w komedii. Nawet najlepsze jego dramaty nie przebijają się 00. publiczności przez 
sztuczny język i zawiłośl:myśl.i, przez brak scenicznego~- tynktu · QOświadczenia. l nawet 
najlepsza z jego poetyckich komedii (nieraz grywany ofłPi~. · -~lkiej. Ullly") rozbija 
się o taśmę naiwności odludka, oddalonego od spraw a . orwid, tak porywaj4cy, 
wspaniały nieraz i mądry w wielu wierszach i poematach lirycznych, na scenie staje się 
sztuczny, retoryczny i po prostu niezrozumiały. Dopiero w lektune odzyskują. miejscami, 
te teksty walory jego pisamwa. 

Przekonała. się o tym i Skuszanka, wystawiając .. Zwolona". Dewała sobie ona radę 
nawet z tak trudnymi zadaniami jak unowoaeśniona inscenizacja ,,Ulli Wenedy''- Ale 
Norwid to jednak nie Słowacki. A w dodatku ów .. Zwolon" to jedna z najsłabszych prób 
teatralnych autora .,Vademecum". Przyznaje to półgębkiem nawet tak zaprzysiężony 
wieibideł teatru Norwida jak Kazimierz Braun, autor książki ,.Cypriana Norwida teatr bez 
teatru". Skuszanka, co prawda, jest innego zdania: ,.to jeden z najbardziej niezwykłych, 
fascynujących dramatów naszej literatury" powiada o ,.Zwolonie" i dodaje ,.gdzie szukać 
lepszego zwierciadła naszego czasu?" Niestety, nie udowodniła tych tez swoim przedsta
wieniem, mimo że wszystko jest tu jak przystało misteryjnemu teatrowi romantycznemu: 
i katedra gotycka, i golgota z trzema krzyżami, i sława na ruinach, a scenę zapełnia tłum 
zbuntowany i rozmodlony, procesja i feretrony, a także spiskujący inteligenci, w pelery
nach, cylindrach i zamaskowani. Bowiem i o tym musimy pamiętać, że Norwid czerpał 
tutaj pełnymi garściami z Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, całej Wielkiej Trójcy. 

Wielu najbardziej ambitnych reżyserów - do których teraz dołączyła Skuszanka, 
i poniekąd jej się nie dziwię - zmagało się z teatrem Norwida i usiłowało go spopularyzo
wać na scenie, tak Honyca, Dejmek i - najobłidei -Braun, i .Kulczyńsld, Broniewska, od 
OsterWy i Umanowslriegopoczynając. l komusię udało w pełni, no, komu? Sztuki Norwida 
to jak ,.Niedokończony poemat" Krasińskiego, jak ,.Agezylausz" Słowackiego, jak kadłu
bowi ,.Konfederad Barscy' ' samego Mickiewicza: nie są to zapomniane utwory, ale jednak 
tylko wyjątkowo obeale na deskach scenicznych (lub prawie nigdy, tak jak .,Zwolon" 
przez t35 lat). Wielki poeta Norwid nie był i nie będzie wielkim i częstym gościem na 
polskich scenach. Nie ma po temu warunków. Taka jest prawda. Pisałem już o tym przed 
laty, i nie raz jeden. Nowe doświadczenię ze ,.Zwolonem" nie mogło zmienić tego zdania. 
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