


Hieroglify czekały kilka tysiący lat. 
zanim je Champolilon odczytał. Nor
wid miałwięcei szczę6cia• czskał tylkO 
lat 134, żeby go odczytała Siwszanka 
Lucjan Siemieński w roku 1851 napi
·sal: .. na ta hieroglify ~i chyba jaki 
drugi Champołlion się utodzi, jeżeli 
rodzić się Willile dla tak malej rzeczy" . 
Po obejrzeniu prapremiery 
, ,Zwolona" w Teatrze Narodowym jes
tem pewien, że Krystyna Siwszanka 
urodziła się po to, żeby • .Zwolona" 
wystawić, dowodząc zarazem. że 
rzacz to wcale nie taka mała. a aw
szem, na scenie wypada imponutąco. 
Ironia, sartwm, drwina, humor i .. Sze... 
kspirowskie spojrzenie" na historię 
znalazły w jej pt'ZBdstawieniu swoją 
pełnię poprzaz trafną obsadę, usta
wienie tonacji głosu aktora a nawet 
w ~ szkieł jeąo ołtularów, we
właściWI"' rnomenae ... 

• .Zwolon" jest historią pospolitego 
spisku (wykrytego w porę przez .. Kró-



la"), ruchawki, klęski i powrotu · na 
łono władcy. Rzesza'' daje się bech
tać. p~. którym zależy na 
wybuchu, ale kamienuje poetę Zwolo
na, który ją od awantury odciąga. 

Norwid, pisząc ,,Zwolona". miał lat 
27-28. W roku śmierci Słowackiego 
i Chopina payjęto ten dramat (także 
,.Pronl8łhldiona" i inne teksty) wzru-

. szaniem ramion. Inteligentny, czego 
~ kiedy indziej, Julian Kla
czko odesłał ,,Zwalona" między • .an
drony" . Jego opinia okazała się mor
deteza i wyjątkowo żywotna. Dziś je-

..szcze przed spektaklem słyszalem po
wątpiewania, c:z.y pnypadkiem Klacz
ko nie miał racii. Nie miał, a jeśli miał, 
to bardzo prywatne i nie nadające się 
do powtarzania. 

Andrzei Wanat w rozmowie ze Siw
szanicą (cytowaną w programie) po
wiada, że .,nie sposób zaprzeczyć, że 
to utwór antyrewolucyjny, albo przy
najmniej ostrzegający społeczeństwo 
przed nagłymi przewrotami". Sl(u
szanka paruje ten zarzut: ,,Alternaty
wa: rewolucyjny - antyrewolucyjny 
przywodzi na myśl scenę ze . .lwolo
na", gdzie spiskowcy prowadzą typo
wo polski spór o to, 00 ważniejsze: 
rozum czy uczucie. Właściwie taka 
alternatywa jest niesz~". (Do
dajmy. że wśród spiskowców z.naiduje 
się przebrany .. Król". który się ich spi
skiem musi setnie bawić!) Siwszanka 
nie mówi, że Norwid rozprawia się tu 
z Mickiewiczowskimi .. czuciem i wia
rą". które mialy zapanować nad sza
cunkiem dla ,.mędrca szkielka l Oka" 
na bardzo długo. Po latach odmówił 
Mickiewiczowi nawet patriotyzmu. 

,,Zwolon" jest parabolą. Nie ekspo
nuje się w nim slowa "Polska". ona 
jest wtopiona w rozpisaną na glosy 
,.Bogarodzicę" (przepięknie śpiewa
ną w tym pt'Z8dstawieniu pnaz Nieme
na!), w aluzje i przybliżenia; Norwid 
pisze ,,fantazję'', powiadając w słowie 

. do c:z.ytelnika, że ,.partii żadnej na celu 
nie mógł mieć, nie mający zaszc:z.ytu 
policzenia się do żadnej". Nie należał 
też do ;,partii pana Adama". ale ,.pan. 
AdiKn'' stanowłl obaesję nietylko Nor
~ :'Tłu!" w .,.~wolonie" wrmszczy 

. ,.MickMMICZEII11 .: • ..zernsta...-us&a-Mo 
wroga, z Bogiem a choćby mimo Bo
ga", jakby na dowód, że .. trafił pod 
strzechy". Zwolon, alter ego Norwida, 
usiluje ich mitygować: · .. ;.;.· --



... każdy $pieszy 
na śmierć: .żywota któlyż szukać 

zdolny? 
Za wolność kaidv umrzeć chce 

.. z~ 
Jak gdyby anentarz tylkozwał się 

wolny, 
A lada koniec jakby był istotą 
Nieskończoności ... 

Tak więc w owym roku 1849 poiawił 
się bohater .,anłyr9mantyczny1" Du
chowy ojciec ŚWiętochowskiego 
i Wieiopolskiego i Dmowskiego, zde
cydowany antagonista Kołlf8da l Kor
diana! Tłum zadaie Zwolonowi pyta
nie: .. ez.t się nie raczysz bić, panie 
poeto?" 

Norwid ~ił z Mickiewicza. który. 
nie wzi~ w powstaniu 
.. wysadził im redutę Ordona" l .. oni" 
byli mu wdzięczni za tan patriotyczny 
utwór - czyni Trwali w patriotycznym 
.. oszołomieniu". więc Nqrwid prowo
katora, któt'y podbechtuje tł\m do po
wstania. nazywa - Szotom. Smtom. 
słysząc Zwalona. krzyczy: .. Precz! -
zdrada! - ducha che& osłabić w rze-
~! ' ' a .. rzesza" nie'wie,żejestmani

pulowana przez siły, którym jej wy
buch jest potrzebny. aby ją można 
było zmiażdżyć .. w ma;estacie pra- • 
wa" ... Oczywista. kiedy woiska kró• 
wskie zgniotą rucłla\1kę, Szotom zbli
ży się do Zwołana i powie: .. Odwagi 
więcej było w zaprzeczaniu, niż w nie
rozsądnym zemsty poduszczeniu ... " 
Natomiast tłum, za swoją klęskę, wy
wrze zemstę na tym wlaśn~. który go 
od katastrofy odciągał, i kamienuje 
go!_ . . 



Przenikliwe to byto spojrzenie! ta. 
dy • .Zwołona" pisał, a wiedział d~ 
k o g q pisze, usiłował amortyzować 
spodziewany atak za t a k ustawiony 
cytat z .. Dziadów": "trudno byto, 
a może niepodobna, silniejsiej eks
presji bólu i oddziałania bólem zna
letć, l dlatego są wzięte" ... Otóż nie 
dlatego są _.'Zięte! Ten sam tłum,~ 
zlekceważył przestrogi Zwalona i dał 
się królowi pobić, daje się porwać 
jego szalbierczej retoryce; .. SIWt:ona 
jest nieprawość, prawi ~i 
i pot~ _łaski pańskiei ~ał ~ . 
ko... l wrmtSZczy "WIW8t ~ 
osobno wrzeszczą "wiwat"). Ta "rze
sza" wiwatująca sklada się atoli nie 
tylko z "ludu". TkwiAlf nie; jakiś ,,my
śliciel'' wrażliwy na stylistykę rrowy 
Króla i nazwie go "mowcą wielkim", 
na co Profesor (a jakże!) doda: ,,wielki 
mowca: co powie to jakbv wyjęto 
z grobowca Styl prawie lapidarny -
słowo marmurowe - Szcz4śliwy na
ród! "(który ma takiego Króla, rzecz 
iasnal) Jest w tłumie i Sztukmistrz 
(Artysta!) któfy sprawę uniesie wyżej, 
w strefę uczucia: "Słodko jest położyć 
głowę w tak pięknie nadpisane z wie
rzchu sarkofagi!" A przyatuchuje się 
im Harold, cudzoziemiec, który tę wy
mianę dU98fÓW skwituje uszczypliwą 
uwagą: ,,Jak bytem w Rzymie-pomnę 
- widzialem szparagi zielenieiąoe 
w grobie wielkiego Scypiona. .. " Ten 
Harold szpikuje uroczystości ironicz
nymi "cwiszenrufami" raz po raz. A to 
przypowiastką o "kruczku do guzi
ków", jaki mu zostawili zbójcy, obra
bowawszy doszczętnie (któfy to kru
czek. choć "sprzęt niepryncypalny 
może się jednak głównym stać i Mi
ważniejszym ... ") a to, że widzlał ... 
w Tebach! (jakby podał tym Siemleń-

. skiemu trop do Champolliona) płaczą
cego krokodytal Rym do "krokodyla" 
(z Fredry zapewne!) jest "rozkwila" . 
.. Rozkwila" to słowo użyte kiedyś 
przez Węiyka. Harold, powołując się 
na Węiyka (Władyalawa), który bvł 
przyjacielem Norwida sprzBd emigra
cji (razem ~i długą .. polską pod
róż") daje nam sygnał, że jest druginl 
po Zwolonie, parte parole Norwida! 
A właśnie Pnlzes (premier) wygłasza 

'"' mowę (po Królu): ,,Zważywszy (q.ego. 
liczne są w dziejach przykłady), że nie 
ma nic nad szczęście spółobywate
lów ... " i "rzesza" wiwatuje ponownie! 
-Dramat przeradza się w farsę. Jak 



można dać rodakom znać, m się 
z nich szydzi, jeżeli nie poprzez cytat 
z najpopularniejszego komediopis_a
rza- Fradry? W ,,.lemście" Cz8śrflk 
dyktował Dyndalskiego, kiedy bil ma 
pisać .. B duże", w • .Zwołonie" Zllbór 
instruuje Stylca. kiedy ma pisać .. P 
ogromne" ... l wszystko jasne. Zwalo
na można puścić wolno albo zamuro
wać, to ma znaczenie tylko dla niego. 
Chciał oszczędzić .. m!ISZ'(' ~ 
l ponitenia. ale ona parta do klęski jak 
ćma do..4Wiecy a poniżona - czuje 
się:··~więcktzyczy 
.. wiwat ... 

NorNida trzeba czytać uważnie ... 
••• To, cd na scenie się dzieje, jak się 

aktarowie poruszają'i jak mówią. jest 
dziełem Skuszanki, wynikiem analizy 
tekstu, jakiej dla nich dokonała. aby 
zrozumieli jego przesłanie. Rozumieją 
więc. co mówią. więc mówią z przeko
naniem i znakomicie -(czasem sceny 
zbiorowe zacierają barwę pojedyn
czych słów, to prawda), scenę zalud
niają postaci, nie manekiny. Król Tesa
rza i ·Zabór Brzozowicza. Zwolon 
Budyty (duży to będzie aktor). Sie
rżant KronaiStylec Komamickiego, 
Szalom Siemiona, a nawet postaci 
epizodyczne, umieją się zaznaczać, 
jak Michalski zaznaczył Harolda 

. a Wojciechowski Cycerona czy Za
rzycki Siepca. Razem otwiefaią .:zwa
lona" jakpuszkę Pandory, bo COW8JS 
dzieło to odkrywa .. gh:bsze znacze
nie". nie dziwota, że zbyt głębokie dla 
części widzów, którzy tak się dali 
ogłuszyć wymową ,.zemsty'' w Oejm
kowym .. Wyzwoleniu", że tu, na 
wszelki wypadek, dłoni do oklasków, 
po zapadnięciu kurtyny, (nowej!), nie 
składilj • • 

Znakomita scenografia Krzysztofa 
Pankiewicza i świetna muzyka Adama 
Walacińskiego potwierdzają tę starą 
prawdę, m teatr to dzieło wysiłku 
zbiorowego. Mamywięc w TeatrzeNa
rodowym - teatJ< narodowy. 



... Sk~ka ma rac~ upierając 
~. b. ,.Zwolon" nie jest przeciw re

wolucji, ale stawia pytania .. jaka ma 
być rewolucja?''. jak Słowacki pytał 
.,jaka Polska"? • .Zwolon" nie jest pla
katem politycznym, j3st natomiast 
dzielero młodego historiozofa, który · 
dorastał w klimacie spisku, w dziecińs
twie przeżył euforię powstania i jego. 
klęskę; ~się na Olizarow
skim i Mickiewiczu, wyemigrował le
galnie ,.dla pobierania nauk", jego na
zwisko nigdy nie byto w Polsoe rozbio
rowej zakazane. drukoWał, owszem 
dosyć c;:liiSto. czasem nazywano jego 
poezje .. pertami i diamentami", orga
nizowano nawet zbiórt(i publiczr)e, że
by mógł ,,spokojnie pracować". tyte 
że na odezwach się kończyło, .. nikt 
palca nie skrzywił"... Urodził się za 
pótno i za wcześnie. Za póblo, żeby · 
wziąć udział w powstaniu, i za wcześ
nie, mby nie mieć do niego osobiste
go stosunku. Rzezie l rewolty lat 1846 
i 1848 upewniły go w przeświadcze
niu, że ,,zemsty nie będzie, ale ~ 
dzie Cień Zmartwych-wstalej -
i strach!" Zwolon nie pyta kto mu · 
ojczyznę da. ale ,,kto spBni?" A spla-

. mić ją może .,każdy fałsz" każda .. tra
fu gra". Nie rozumiano go. Wniósł 
nową refleksję. Powiada ustami Ha
rolda: .. Nic nie wiem - nie rozumiem, 
w wulkanu koryto jak stary Pliniusz 
wszedłem z tablicztawni w I'Qku'' ... Gdy 
Ślepiec biada. że się zamek królewski 
już spalił, więc do domu nie trafi: .. pó
ki się zamek palił, widniej byto nie
co ... " Mlodzi zaś, wedle niego, lubią 
.. czasem poaluchać i jęku, i pobić się, 
pohulać ... " Z8nek się spalił, lecą ja
cyś nowi zapalczywcy z plonącymi 
głowniami ... w stulecie śmiet'ci NorNi
da ma ten ,,Zwolon" zupełnie osobli
we przeatanie ... 

Skuszanka oprawiła go w ramę: 
Ewa Krasnodębska mówi pięknie . 
Wstęp (jak z Szekspira!) a na zakoń

.. . czenie wiełSZ na;słynniejszy z dwQma 
' znaczącymi tu słowami .,popiół" i .. dy

janent" ... Teatr Narodowy godnie 
uczcił tę Rocznicę i zaczął nową erę 
swego ~nien.ia / 


