
-, zy popiół tylko 
zostanie i zmnęt"? 
• .._.. •nea&awle6 .,.lpl-aaa ....._._.,. Słaaialawa i 

MelduUI, ~cli -'ałlłi4 realluejlt A.._. Baa-kiewi- l 
caa Jake ł,-nkłera Teałra l'fandewep. -.M pabliesao5d ' 
plabła we -eaia. Pierw... JK'e.-reja reperłłlariJWa , 
aewere kl-.lełwa IlMiłY •a...UWej - ........ lnay claa- i 
rakter. "Zwe len .. Cnwtaaa Ka.Ua MentWa ••• wyei.ka In; j 
Dlełlt,ryell skłania utelllllłMł da JłęMkieJ ..... l ...-wałlaje 
.. poleaukl •• temu ~MHety.ew pol*l ... •ileala. l 

Jl(onrkf 16łDił 1ię od JIUZ7dl uvzumini& i odczy1anla po- l 
wiSXIbw w oeenach .,aprawy &rzebDe b7wa milczenie. 
polaldef', któq widział uwaze .urayna 81uuaaoka w Pl'Ud
na tle ocólnoeuropejakjm, 6wla- premierow)"ID wywiadzie dla 
k»wJDL P.iętoował DArOdowił ,,Teatru" stwleni:lliła, ie klucz 
meeaklm&Dlę, wlecme rozdZie- Ja~et.cyjnJ do wlMciwe&o 
ranie uat bl.torfi, · niczym kOił• jldczył&Dia ,.Zwoicma" jeat 
aerwatysta - ac:z trudno ro za •brew pozo~ łatwy 4o od
takieco uzna~ - aprzeciwia! lłę· alnieDI&. Dla Id:;twrkl -
uywciiD powatańezym l aalell· wedle jej .Iów - lato&e cWeła 
czemu bobateatwu. które pro- ukaADie ~aaed.ll idei. któ-
wadzlt do ,..l"MSl eo pokolenlL,. a sama ~ aapneeza po 

. .Zwoloa" to Jeda z plenv· m. ~tyezDlejsza 
szych a jednoeześnie najaniej jat wszak Idęska poliCliizona zza 
dobłd .popularyzowanych utwo- rrobu, a taklł właśnie ponosi 
rów dram~b Norwida, w ZweiGa l JeiO llOneepcja wyz-
kł6rym ar:tJsta wyrata .woje wolenia. 
&Dtysplskowe, &!lt,.-powwła6ew, Otwał'te ~J4 P)"t&Dia: 
ale zarazem l antydyktaeDrskle dlac:zeao kleallta? ocaz: eo 1 jak 
ere&. Czyni tD w spo.6b "eks- czynić, aby - ~tailłe w 
pet)aneet41117" (Mftl. nazywa qod%1e zarówDO z uczuciami jak 
1ltw6r .,rM~a monolo- l rozumem, nie narażając lię 
Cifl'"). momentami lroDiezny, na niepotrzebne ofiary - za-
momet\tatnł ,.aopbnld .. , al!!- rwarantowae oarodowt pl'1lW-
zyfny, dziw4 woln.ość l sprawiedli-

Nte mamy włęe w JII'Z11*!- wość7 Póniewat dramat Nor· 
ku ,.Zwolou" de eąnier1ia l wicia nasuwa je nieodparcie 
klasycznym pnebiec!em t'OIIlllft- przeto chyba z tej raejl K. Sku· 
tyczne(o di'IIID&tu i chara-lrte- szanka zdecydowała się wysta• 
O.tJa:GJm dlań rozwojem ak- wic ..Zwolona" właśnie w ak
cji, 1 typowymi monolofaml tualnej sytuacji, Czy wybór był 
,.w-n~nymi .. ary dialogami. trafny? Motna o tym ciyaltuto
~Zwolon" jest IDOUlką .cen t wać. Utwór • był dptychczas 
o~w. w ltt6ryeb pcl8taef P~ w całości Pl'ftelltowany w żad· 
zentu14 .woje .. proframy m1ł• aym watrze: po raz pierwszy 
lenia", ,.włsJe" i po.tawy. Cho- wyataw!ł 10 zaledwie klikana· 
dat role llł rosdane - Gd bo- ki(. dni temu Teetr lm. w. Bo-
hatera ł)'tułowetO lMJCZ)'na.ląe rusławakieco w Kaliszu. 
popruz uf'211:dnlk6w, kró!a, W Teatrze Narodowym po
przedstaw{cłełl ludu na 07.1e- m7Zł hwc:enizaeyjny Skuszan
ciędu koilCZłiC! - watnle.}Jiu ki nabiera W1t'Uiatokl przede 
wydaja llie aame kweat!e. kł..óre tkim dzi.-
'ill.~adają, s~bclł'!, do któ- w~s -1 udanej, two
"ch się odwołują. l'ZiłceJ mroe:tn1 klimat ,,naro-
-Podobnie lak eała twóre1'0ł~ aow~o b6lu" .ac:enocrafil Kny-

atala PaD~ieaa. RówDiez 
Norwida. rownłeż e.ob!~ t PQIZCZeJÓlDe obrazy ck'amatu 
~rycinalnośC ..ZwCilona" apiera ~da ••• w ___. .. u ruchli-
Isię bowiem na .to.owanFu ..... ~ -3.-
qwfętłeco. n.leldedY udzfwnto- wC~Ki --..w bez znużenia -
n--. ....d•-o wielką met, rucb l ,,dzi&Dle aię" uczytelniają 

.... - ..,.. .. ~~.. ... wypawiaciana kwestie. Nie naJ· t' Słowa. Słowa, do .._kwr lepiej -tała jednak w moim 
odezucha D)'DChroniz.owan.a op
rawa muzyc:z:na apett&klu od
twarzana 1 play-backu. 

W awale • .Zwolon" oka.załbv 
afę bardliG udanym, eboe nie:. 
latw)'JJI pnadstawienłern. gd)'b;v 
cały zespół aktorsld włożył 
maklirnum wyaiłk.u w wydoby· 
de .ena6w nol"Wildowskiego 
Słowa. Obiada r61 nie zapa
rarrtowała jednak równe«o po
z.lotnu ,,recytatyw". Mimo to 
zat'6wno ...... Badyla (Zwo
lon) jak l ••• Kranodębeka 
(ws~p. Wdowa, Iłowe ..z pa· 
mlętn.ika"), a ehwłlaml W•J
eleelt Ilemlen :S210łom) 1 3an 
Tnan (IU-61) potraf'dl ft:łonić 
widza do rłębllzego odbioru 
ldałMwej łMelelrmalno-erty
B'ty~nej zawartości całego spek
taldu. 

STANULAW ZAWISLINSKI 

C. K. Nonri4 ..Zwolen'" -
)R"ealiera w T•atne Nue.Je
wym w Warnawie.. Ił kwiefnla 
11113 r. Rei. ~8kanan 


