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ODOBAŁO lłę

P11011 Boru,
malRZ.
pisarz atUl4łem tam, Idzie
swykle uJowiek końc1y, a apołe
eze:óatwo rcnpoczyna". Ten bai"ÓJ#) znamiftlny
cytat Cypriana
Norwida. wiele nam mówi o Norwickie-poecie, chciałoby aię po-

nP

ie Jak rzeibial"&,

W!iecWeć

wyjątikowo

na.tcbnio-

bym, ale także i o Norwidzie wybitnym myślicielu, ogarniętym
niepokojem o IO&y 'wojego kraju.
Norwid zna dobrze naród, a kt6reao
sam się wywOdzi, a wiedza o tym
Darodzie alużyć będ~•e twórcy "Zwolona" Jak &dyby do ~ychmiasto
Wych. bardliG Jednak już dojrzałycb
przemysleń, a z kolei do .,pneltro&i przed totalitarnymi konsekwen·
cjaml akrajnycll doktryn i praktyk".
Poeta uny mówienia p1awdy, cllot•
by była ona aorzka, a nawet okrutna, pełna ironii, ale tylko prawda
zdolna będzie ocalać. Napisalem ..Jak
&dyby do natycbmiaatowyeb pnemy•
śleń", bo przecież u tej miary mysUelela co Norwid wykluczone zostaJ4
~dy, kt6re moJłyby
uchodzić
za
skrajne czy krzywdzące.
Wszyatko
bowiem poeta dokladnie rozważyl, na
dramat naszej historii sPDin;ał bez u·
proszneń, sentymentalizmu 1 dopiero
wtedy ....., mówiąc językiem Biblii powiedział:
.,r ak t ak, n l e D i e". B o "c o p o n a d t o .1 e 1 t,
ode zteco jest".

Alutor "Promethidiona" z:na dobrze ciężar słów odwagi i roztropności Wie także, iż cnoty męstwa,
wstrzemięźliwości
nie powinny
schodzić na da.I szy plan w tyciu
człowieka, w ży<:iu każdego z na.s,
a co za tym idzie i w życiu narodu.

Bo w Jednostce t w narodzie Ut:zy
ro:&um, IIC'IY się uczucie, broll
Boże nie ckliwość. MądroU więc l
aerce powluny iśC: z aob~ w paru.
Jeżell dzieje się inaezej, to wtedy
spotykają nas porażki. Zwolon ponoli klęall.l, jedna u dru&~. także ,.za
r;robem". A !leż będzie jeszcze tych
klęsk? Rozlewu
krwi niewinnej? A
nawet - Jak pOWledziała to w wywiadzie przed premierą ,.Zwolooa" Kry·
atyna
Skuszanka
"bezrozumneco
rozlewu krwi". A odpowiedzlaloolit
za tę tracedię •rada przecież na tyalę

rana t tych, kt6rsy prowadz4 wła•·
nie bezrozumD.Ie lud na łmiert. Ale
adybym ll&Jkr6eej m.lał lcbarakteryzowat ,,zwolona", to powteddałbym,
te jest to rzecz wymierzona p r z ec i w k o o l e n a w l ś e 1. Leca Jut to
dran:at l o tym, jak wielkie Ideały
mocą się rozpłyoąl: w prywacie, malostkowołcl, pustce, w czymł co jfl\
miałkle l wyłącznie zewnętrzne.
KróJ l cała Jego świta, at do polredolcsąe-.o zewnętrzni e Szołoma, c:zlowleka podb&o. małeco, tch6rza, pochlebcy, lpr-&ed&wczyka odaona
triumfy. rak, pOzostaJe naród, pozo·
l' ale lpołeczeł'lstwo, kt6re pontelie
kuył dramatu. To ole tylko corycz,
ale coł więcej: bezradnołt l -.ezsll·
nośt a Q'kte l rezycnacja z pewnych
postaw moralnych. Zreszt,_ na temat
etyki czy jeJ buku w dziejach hlatorll, Jednoatld, . a takie l polityki

, .

Z teatru

Nor1\<ld ma bardzo ciekawe,
aktualne przecież apoatraeteata.
Od.nd05łem

jednak

elącle

wraż.enie, te
z08'tała ni«o

nt'llka wy&tawiona
chaotycUJie; to prawda, ii obruy
"Zwolon,a" tłOCUl się w ogromnym śc~ku jeden :za drugim, że
jes.t ich taki nadnUM, to WS?.Y'I!tko
prawda, ale d'!'ama·t posiada wielką czystość i
równowagę.
Ra~ mnie ta•kże nadmierny patos, to rawnież prawda, te jelit
on u Norwida, lea inaczej azyta
się dramat, a jeszcze inaczej oglą
da si«: go na acende. Poza tym na
pewno nie uła:twia odbioru aztu.k~
u'I'OCzysty, doatojny, a nawet nie·
zwy4dle namas-z.c1.0ny język, bardzo metaforycznT, akonden.s1:YWaOs.zczędność słowa i wielki
ciężar tema·tu. Dlatego też atktorzy
wy&tflPI.ljfłCy w ,,Zwolooie" mu-

ny.

siel-i-by niezwykle czymo i pm..ejrzyśoie odtwarzać swoje role, a
nie w.szystk.im to się udało.
W rolt tyWłowej występowali
na zmianę: Krzysztof Wakulińlki
i Tomasz Budyta. Wa·kulińaki grał
jasno, przejrz~ie i wia'l'ygodnie

-

Sc~a z pued!tawieni4 aztulc~
Norwilk .,Zwolon". W rolt tt~tu
łowe; Tomasz Rudyta.

Fot. -

c.

111. Laqda

w balr<l2l0 'W'U'U.'irZając y
s.P<J6Ób trudny pi7..eO!eż tek6t poe~y. Budyta, młody a już wyróżnia
jący .się kiLku ciekawymi rolami
aktor i tym razem w sposób skupiony, suge.s1)', wny ale bez :.bytniej ekspresji przekazai rozdarcie i dramatyz.m J)06taci, jednocz.eśnie pięknie
IllÓ\Voiąc
wiersz
norwidCYW'Ski. Dolre wprowad:zenie dała równid Ewa Krunodęb
aka, która na z.alkończ.enie ealoeci
"W pamiętniku" 'jeszcz.e raz już
.skrótowo i z. puentą opowiada
balr&.o s.uge&tywnie nam o tym
porażającym dTamacie ·bóLu narodowego.
W przedatalwłeniu ,,Zwalona"
występuje ba'fdzo wielu •ktorów,
ale ja·k jut zaznaezyłem nie wazysycy oni wyszli zwycięsko z 'tego
,.zmierzenia .się" z trudnym tek&tem Norwida. Szczególnie utrwaliły mi się w ~j monol<lgii do.
podając

brze radzący sobie z po!Ptaciami
l telutem ,,Zwolona": Król (Jan
Tesan:), Zabór, PFeliN minilitrów
(Wojeiecll Bno110wiez), Swołom

(Wojciech Siemion).
·
Parę .słbw o aceoogora4ii ltny•ztofa Parudewiaa. I ona n~
zmiernie, lecz nie c-aż.ąco z.acęsz
cza acenę. Twar·r.y ·właściwy
przeds>tawienlu nastrój i klirn.at.
Pornaga poprzez awoją autenty. cznoś~ i pra"Mię -11 Ó<l'biorze dbta1.6w.
Hi.stoli'yk lhentu.ry zona TroJanowie:a talkimi m. in. oto "Uwarami" dzieli się na tema-t "Zwolona" Norwida:
,.W roku U48 Norwid miał jut za
lob" trzy powitania 1 ponure d&·
a okresu krajowe&o. W
•ZWolonle• wskazał ujemne konoe·
· kwenc:Je polityczne l moraiDe cł'l·
&łyeh zryw6w l splak6w, Jeez waka·
zał takte Ich h!storyezn,. nleuchr&ll•
świadczenia

no~u.

~

,.Zwolon" przez ponad 130 lat
czekał na sceniczną realizację. A
wiec z tą mił&ścią do naszej rodzimej literatury nie zawsu było
naólepiej.
ZDZISŁAW Ł.\CZKOWSKI

CyprlaB Norwid, ,,Zwolon". (Monoloata) . Teatr Narodowy w wanzawle•.
Prapremiera 1ł kwtebda ltll r. Re·
tyaerta &ryatyna Skuazanka. Sceno~rafla &nyutoł Pauklewles, Muzyka Adam Walaclillld.

