"Obowiązek, który ojczyzną albo
narodem nazywamy" - to najcz.ul-

sza struna, którą Norwid delikatnie
dotyka, potrąca, szarpie. Wiele jego
refleksji poetyckich, wywodów myślowych krąży wokół naszej tożsa
mości, historii i kultury, która utsz.taltowała nas takimi, jacy jesteśmy. Znamienne jest wyznanie poety w "Promethidionie": "Mam tu
tłumaczyć, dlaczego o rzeczach narodowych w tej estetycznej pracy
mówi~ ...". Norwid dał prz.enikhwą
diagnozę polskich odrębności, ocenianych z. dystansu filozofa i hi torioz.ota, a wypowiadanych z wrażli
wością i żarliwością puety, O<;obnyrn
językiem, kunsztownymi metafora-

To skusiło nową dyrekcję Teatru
Narodowego w Warszawie do się
gnięcia właśnie po "Zwalona". Sama
intencja wydobycia tego utworu z
półki na scenę spotkała się od razu
z przychylnością. Dużo się o "Zwo1-onie" przed premierą mówiło. Reży
ser Krystyna Skuszanka w wywiadach nie skąpiła dzielenia si ę swoimi wrażeni ami z lektury jako czytelnik 1983. W jednej z rozmów zapytała: "A wreszcie, gdzie szukać Je.
pszego zwierciadła naszego czasu?"
Scenografia Krzysztofa Pank iewicza odwołuje się do dobrze znanych
narodowych symboli, wśród których
górują krzyże. S twarza klimat do
tej
swoistej
wiwisekcji
zrywo
i upadku. Oczy szybko jednak przywykają do tła . Najważn i sjs ze jest.
przec i eż to, o czym mów i ą te liczne

(
mi. Mial świadomość swych odkryć
formalnych. "Zwolona"' nazwał manologią.
We wstępie
odnotował
swoim szykiem słów: ,,Różnogłosego
dotą.d monologu na żadnej jeszcze
scenie nie widziano".
Teatry, snadź, nie czuły się na siłach, by zmierzyć się z utworem bę
dącym przede wszystkim kłębowi
skiem racji i argumentów, nie dbającYIITl o ro:z;winięcie wprowadzonych
wątków. Jest to. jakby ekspozycja

sądu autora nad ulomno.ściami rozwiązań
społeczno-politycznych
w
skrajnych sytuacjach. Norwid pisał
"Zwolo.na" pod mocnym wrażeniem
wydarzeń lat . C2ił:erdziestych
XIX

wieku ("pisany )la zaraniu ostatniego europejskiego ruchu", gdy opuścił Legiony Mickiewicza).
Nie osa~lzit 'ednak .,Zwalona'' w
konkretnych realiach czasu, miejsca, okoliczności, lecz w perspektywie uniwersalnej. W słowie do czytetnika zaznaczył, że ,"partii żadnej
na celu nie mógł mieć nie mający
zasz.czytu policzenia .,Pię w żadnej".
Jego boha~erowie są jakby znakami chara.Joterystycz.nych poglądów
i zachowań. na różnych płaszczyz
nach: historiozoficznej, politycznej,
51P0łecznej, narodowej. Poeta się z
nimi wadzi, polemizuje, przygląda im
się z różnych stron. Klpi z reakcji
bohaterów, które z góry można przę
widzieć. Ze spiskowców nie znajdujących równowagi pomiędzy rozumem i spontanicznością działania, z
zadufanego w sobie despoty, z donosiciela.
Czy nie moima przerwać kręgu
tych bolesnych powtórek dziejowych. Odczarować tego koła. Swój
niepokój wyraża mocnymi, przesyconymi gorzką prawdą. ironią, kpiną, o.sądami stron biorących udział w
tej grze: spiskowców i despoty, którego władza na przemocy się ws.piera. Ośmiesza te wszystkie cechy,
które komplilkują życie publiczpe.
Kwestie "Zwolooa" dotyczące narodowej natury, relacji: rządzący
i rządzeni, sposobó..y rozwiązywa
nia wsa>ólnych spraw, brzm ią cał
kiem nie star-oświecko.

postacie - głosy przesuwające się
przez scenę. Jeśli to przedstawienie
przyjmuje się chłodno, monumentalnie, to dzieje się tak ze względu na
stereotypowo-deklarnacyjJle
potraktowanie skJwa. Brak mu wyrazistości,
zróżnicawania,
odcieni
misternego wyłuskiwania tego co
-u Norwi.da najwa7..niej~ze, a często
jakby okrężnym , sposobem powiedziane - ·sensu, stosownego do norwidowskiego stylu, rytmu. Dlatego
gubi s.ię treść i o.strość norwid-owskich obrachunków, niuanse znaczeniowe.
Uświ;adomiłam

sobi-e tę skazę scenicznego "Zw.olona", który jest dyskursem przede wszystkim, a nie
kreowaniem pełnych postaci scenicznych, oglądając· tuż po przedstawieniu w T.eatrze Narodowym telewizyjnego "Promethidiona" w interpretacji Henry!ka Boukołowskiego.
Z jakąż czułością wydobywa on wła
śnie wartość. myśli zawartych w nor~
widowskich konstrukcjach o sztuce,
prawdzie, pięknie, pracy.
O "Zwolonie" można powiedzieć,
jest to przedstawienie czcigodne,
ale nie .p orywa, nie przykuwa. Brakmu· weWnętrznej dynamiki, iskrzenia słowa, ducha.
że

na jednym z szeregowych
a nie na uroczystej premierze. Balkony WYmieci-one, parter
przerzedzony. Jak przyciągnąć widza
- oto jest pytanie. Satysfakcja wystąpienia z prapremierą "Zwo!Oiila"
po latach należy się jednak w pierwszym rzędzie nie Scenie NarO-dowej.&..
którą n ie!któ.rzy,
na wyrost, chcą
znowu uznawać za pierwszą. Sto licę
wyprzedził o kilka dni Kalisz. Ciekawe, ilu widzów przyciągnie kaliski
"Z.Wolon"? Co do jednego jestem
pewna: warto czytać tę niezwY'kłą,
jakby posza11paną norwidowską monolo~ę. Jak mówi autor: "Co piękne
to się każdemu pod-oba i konfes·onał na to niepotrzebny."
Byłam

przestawień.

BARBARA HEN· EL ...
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