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jut po napisaniu. proloteiem,
bez którego Vuclniej byłi>by
wejść w loeikt: zdarze6.
Zdarzeń? Wła8c:lwie ole ma
łeb w tradycyjnym pojmowaniu ICenic:znym. W ntuce o
ll&tno rozJotonych ~nastu
obram.ch niewiele si' dzieje
wedle lociki rozwoju akcji.
Tu liay IUJ W 4JaJopeh l
monololl&c:h refiekaJa
rlosotlc:sna, komentarz . . 11łucJI. n zac:hewai l postaw
bohaterów. Akcji w tej utuoe
nie szukajcie, c~ rysuje się
ona przecież d<»ć wyratnie w
przebiegu dwóch .rewolucji i
wydarzeń na dworze kr6lew·
slcm Ta a.Kia Jest tyllr.o
pretelatem. tylko pojazdem,
który ma w~ na wierzch
myśli 1 zachowania
ludzkie.

Historycy teat ru podpowladaM u dJieło Nocwicia miało

t.Jlk~ dwa wejioia na 8Cenę;

Po raz pierwszy przed blisko

60 Wy w . W7konaniu Iłucha
czy Odd~u Dramatycznego
w reiyserlt Wac:ła~ Radulsldego i po raz ~Uli dopiero
w roku 1979, w Sa:zeci.JWe,
gchlie Henr,łc Baranowski. w
tamtejszym Teatrze Polsll:lm.
dał
fragmenty
,,Zwolona".
Tak więc Krystyna Skuszan·
ka, )*o pierwsza podjęła się
odpowiedzialnego trudu wY·
stawienia sztuki Norwida w
pełnym brzmieniu.
·
Myilę, te tea wyb6r l
łeD. trzeba l~yć nie

bil.._

Je..

tylko s programo-wym pojmewa·
niem plennseJ seeny w Pol·
sce, ole tylko z pocipowtedzianym prsez DOWlł dyrekcJę
klerankiem wędrowania re·
pertuarowe11o. Jftł &o łakte
próba pewnero po~owa
nla warłołet na nerwewJm.
a esęs&e nawet blltłeryesnJID
rynka teałralnym. Na tym
jarmarku łlal'Diętnośei t pr6tro

nośc:i.

Cóż

obowiązki

l cele.

sera i trzewia romantyków, a wj,ęc: i Norwida. jeśli
nie POlakal Jdli nie ruchy
insurekcyjne, jeśli nie antyn<mlię wolności l niewolf. deapotnziN wła4ey t rea.keji
ludu, okrucieństwa rewolucji
i jej nieuchronności Bo No""
wid. ten poeta IlUiskleJ neczy, był łakłe PH'- blatorD
a doatnetal nie &ylk• poruszenia ..ewoJueyJDe, lees l łeb

Ta

próba jest tym bardzlej war-

ta

podkreślenia, iż

m7śli· cM to za
jakżeby in.a
mogło szaro..

pać

który lUbił raz Po raz

swoje

to za

zachowania 7 No,
caej, cóż innego

Skuszanka

i Krasowski wybrali jak by
wspók:zyn:nilk utrudnienia..
.,Zwoołon" bowiem n1e m<Jte
stać stę magierem podbija;lól-

nfeodwraealne6ć.

c)'UI z miejsca uczucia masowej public:mości; nie mógł
też zapowiadać sztunnu
na
kMy Nar-odowego. A przecież
moina było z~ rzecz i

Swiatem bohaterów ..Zwo-

łona" młodoości

pisze w ..~y o
Norwida.. Zofia T~
)anowicz - jest despoty:rm,
zemsta l prymitywizm ducbowy. Przestrzepnie ciągY

spaaowaną 1 finną

tego te.
nieporównywalnie
przyca:yn i skutków, którego
gwałtowniejszym
odbiorem. l daremnie
azula.libyśmy
w
Powietrzem ł · tac:)ł
b)1u
płas7JCzytnie
zdarzeń,
tutaj
teatru jest publiczność, pr.ze- 1 działa zupełnie
wyraźuie.
cież wartość . f ~ns ~JdyWn~- 1 Przemoc rodzi pragnienie odgo wsp6łistr»en• me moze 1 wetu, zapamiętanie w zemzakładać
się
tylk4
na
ście rodzi
despotyzm. Obie
ustępstwach ze strony teatru.
nis7JC~ lądzi moralnie,
Na ustępstwach, czyli tak~e siły
zmuszają
ich do działania
schlebianiu. C:msamt. a moze 1l wynikającego nie z wolnej
nawet t coraz częściej. warto 1 woli, ale z poddanb sM: oko-

tru,

l

z

l

l

jeśli chce się widzów
trak\owlaĆ partnersko, odmó-

i trzeba,
wić

im

łatwego

porozumienia.

licznoośc iom zewnętrznym.

Talde

by motna

odnaletć

ze aztuki, a przecie! ._ tam wyrat"teatru
masowego". Otóż ne pogłosy 6wczesnej sytuatrzeba, nie pierwszy ueszłlt cji w emigracji polskiej po
raz powied7JW, że nie może Wiośn:ie Ludów, pokoleniowe
byt
właściwie teatru
dla rozterki i antagooizmy, rewszrstkich.
ORt:.~~ s~ \: . m!niscencje z his11oril kraju,
choć · c:ała 1 te ta~ powiem,
przedatawdeił . ~'.l2RPiłl>.~
ol:lok speldakłi ".cł!watty$ aa; rekwizitóriHi nie Określa jedmasowtl public~. ~ ·i ' być·· nomacŻnie geografii wyda~
.
.
mus~ p.ropozycJe mni~j RDpuląrne. zmus~ ,.dó~~-·
~e "sreszq to przedlo'\WJ współpr~ ~.... ataWferile; któremtł" Krystyna
••
..~ ....
•Pt!3-l . Skulunk'a dała 1dll' powainel tak ma się a,Jtuac:Ja •
go dyskursu l artystycznej
Norwidem. ktbry ra.dy nie szlachetności.
osiągfUl) ~ ~ Inni roma~
tyey, I tak ma się sJtuacja
RYSZARD KOSISSKI
~v~~
ntuq arc:y- •
~~~ną. a nawet wedle wielu
Teotr Narec~owr.
c. K. Norwlll:
op~ii kryt,.emycll. nJe przej- ,,ZWOLOH". . .~la: KIJiłfne •~•
To jest pierwsza sprawa.
Jest l drup. 0"WO pojęcie

trzy

siły wynikające

z.

..

rzysbl w
swym przekazie.
Sam autor naJpewnieJ miał
ś w~domo~ owych
mrok6w
utWoru, opatrzył ~ bowiem,

_.., scenegra1ta: ltnfiiiOł ,.

Wici. I!Uazylll: Aftln WolaelA
1111era: twleclet\ t.a.
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