
Zwolon 
. 

Ple~ ttł-
ry w.!d~ ••· 

mego Norwida (list do Teofila Le
nartowicza z aierpftia 1850 r.) uoaa
bia ,.PoUkł - dzil z-UJ014jqcej ~ 
z wolą Boż4. niezadłuQo- z~01kj. 
fl następnie i wv-z-wolone; - ·mtlfi,.. 

Zwolon. zdrowe t.iarńo m)ttienia 
narodu, teco myślenia kwimeseneja; 

Tutaj akazany na klęski. do koń
ea. po &rbb i błędy późnyeh wnuków. 
Wędrówka teco bohater-a po świe

cie zapi.sana w dramacie fanta%.7j
nym (zwał aię: monolecia) pr:tez 
Norwida w r . 1Mt nazwana od imie
nia bobatera (idei! bułat) ,.ZwolOft" 
właśnie, na aeenie znalazła aię ·w. 
fngmentach dotltd dwa razy, w ca
łości dopiero teru, Ul !Ewietnia br. 
Dzieło, o któlpn współcte'ni Norwi
dowi (zwłaszcza e i z kraju) wYtoko
wałi, ił. ,.ciemne", obciażone · nad
miernie bistoriozofi' (prowidel1cje
aizm, pomysły zcrania (z-wuleńia) 
aktywności jednostki ludzkiej w · hi
storii z. werą Boca. co w .ełekcie da
wało przedziwny optymizm historio
paficmy i nieuchronnie musiało 
prowad:.lli~ do "konserwatyzmu 
.nrieconego" na tak dłuao prJQpi
aneco Norwidowi), a na domiar 
wuystkiego: o budowie . luźnej. ot
wartej, ~t przeskokami konstrukc:rj
nyml pozbawloJl711li d01tatecm1eh 
motywaejL 

Wydano ,.Ztool0ft4• wl~ 1111 .,, 
w Wielkopolaee, • taraniern ., •• 
daktora .Przeglądu Po;ncMJcwgo'" 
Jana Kotmlana,~ ale llie odbyło al4 
to b--z oporów z jeco 1\roor (w 

ParJ ~u nie mócł aię ukazat, ))o Nor· 
wid nie dys,ponował !00 frankami 
;»otn.ebnymi na wydrukowanie). 

Krakowski .,Czo.sW uecenzowal 
,.Zwolonlł" (razem z .,Proniethidio-
,..,.") aurowo: .,.NWzmiemw trucme 
zdot .obie IF4Wf ~ cmvch toWTIZV, 
JI01Diqza~ logicmw mvlli Autor4 i po
uńedzi~t cz~go ch~. Do111~ ·1trftc2'V· 
to.~ pi~rws~ l~PJ%11 tutęp. ab~ ręce 

Teresa Knemł.e6 . 

~ ł ~~ eobłe: u te hłe
f'OQ1itv - chvbo. j41d drugi Ch4m
poUłow lit urodĄ jdlł r odzit 1ię iDar
to. cUc t4k truJlej rzeczy ... 

Klaczko Mwt6rował temu w .. GOf\
eu Połlldm": .,Prom~thłdł<mv, Zwo
lmt1f ł mne and.rOftlf'. 

Ba! ·,.Promethidioft" jest dził dla 
nu kłarow~ wylda4ni4 myśli apo
łecznej, rozumiemy 10. cytujemy, 
dekl~~~nujemy, wptawlamy jako mo
nodram w teatr"ze. Podz:łelamj na 
oclleJł<M coryu poet:r • .którego naj
bardziej nowatorakie wierue u~o 
tak poćbopnie za andron7. 

Ale~lon"? 

Rzecs o polaldm fataif~tmle cdra
dz.aj~cym ~ jak hydra - z&oda, 
•le j;Wde poprzerutana ornamenty
kit eetetyki hi,twiozoficzhej. 

Bo ten fatalizm jest o tyle fatalny, 
n_.prawdę tr~k:zny, że Norwid wi
dzi i podkreśla jego nieuchronność. 

No więc, co to jest! Drwina czy 
akceptacja, &orzka ironia czy wie
szczenie nao temat losu i dUsz:r na
rodu? 

Dla jednyeb ,.Zwo1on" pozostał do 
clził "trtUhł1frrd wi~ruamł" zdradza
j~cyml urya wspaniałej koncepcji 
Intelektua lnej. dla innych - "dzłelem 

cudow7de .uchwałvm" - jak żaden 
tnny dramat romantyczn:r. Do tyeb 
druJ{cłl nalety Krystyna Skunanka. 
Jak sama prz:rznaje w rozmowie za-· 
mieszczonej w procramie do ~wo
lon4", ta ,.trQCJiszopka" zadziwiła ją 
,.diagnozq 1ta11u ducha w 714rodzi~": 

Co więcej - to "Ztbol071,. właśnie 
wydał ale byt Krystynie Skusumce 
,.zwierciadle!]l Msz t go cz~su". 

Cyt~aj.- to· 'WR,fstko pełna najlep
nej woli l ~•pektu, albowiem trud 
wystawiani.& ~-· ~~cego lat. 
13ł na awoj' pra.premierc jest tru
dem nie do prucenienia i także ,.po. 
rau", jeśli nie iltrpOnuje. 

Pnc>remlere utem. tylet Jln)"WTa
eaj~a kulturze narodowej roman
tycmy dramat o oatryeh jak noże• 
sensach. eo i proponui~~CA dt.isiejsze
mu widzowi my,lenie na tematy 
obecnie mowu (wci~? jak zwykle?) 
palące i bolesne . . 

P rapremiera, waina • obu wytej 
wymienionych powodów oraz .z tr:r.e
cie&o, nie mniej ważne1o - otwiera 
bowiem sezon nowej dyrekcji w Te
atrze Narodowym. W niełatwym -
wezysey o tym wiem:r- czasie. Wał
na także i dlateco, że to właśnie 
rzecz tak \rudna i niepopularna wy
brana została na te ołwarcie. Nikt 
tu więc aobie nicr.eco nie ułat"W'iał, 

rukomu nie achlebiał. nie zalecał 

się do widowni, tak jeszcze wiernej 
•pektaklom Hanuszkiewic:~a, efek
townymi fajerwerkami czy łezk4 

spod serca. To &odzi aię powied~et, 

i to z szacunkiem wobec kierownic
twa artystycme1o. Zaczęto najtrud
niej jak można (chat zmieściła się w 
tym tru·dnym początku i chwała ,.od
krycia"_ teatralneg.o, prapremiery po 
latach). Było to ryzyko dla teatru, 
ale ryzy-ko takiej klasy l ranei. w 
kt6rym każdy wynik aię liczy. Swiet
n:r i mniej łwietny. Jakikolwiek jest, 
pozostanie pierwszym teatralnym 
"Zwolonem" i już na zawsze Qędzie 
świadczył o nas:Eym czasie 1 spose
bach myślenia o nim. 

To, co implikuje ważność teJ reali
zacji - jaka by nie była - jedno
cieśnie określa st()J)ień ti'udnoici ~
cenzenta, który nie ma punktu od
n iesienia a ocenia~ l objaśniać wl
nłen jedynie wersję daną mu raa 
(plus ta z wyobratni własnej). 

Ale jui ,eię stało: ..,.Zwo~" odbył 
aw6j chrzest teatralny wieczorem w 
sobotę Hl kwietnia przy aali na par
terze prawie pełnej, chociaż nie 



ma• te jetaeu myt wiele, )akGo 
u zapełniali j' w przeważaj~ej 
mierze posiadaeze zaproazeń. 

Spektakl ma dwie obsady roll 
~wolona, na premier.ze widzlałam 

Tomuza Bud:rt• (lmiemrlk: Krsy
a&tof Wakulińtki). Zaczyna aię przy 
etwartej kurł,nie i a<:Z)'D& li• fa
acynuj~o. Ten fueynuj,cy poc:z~~

tell: ..zu,ołoft4• to Jeco - 1otowa od 
pierwsuj chwili - acenografia au
tor.twa Krzya:r:tofa Pankiewicza. Na 
«łł~ l}ębok~ wielkiej sceny Narodo
weto !.budowano przejrzyste relnvł
z~~ium narodowe. Z r6żnych epok, 
1 pomięszanymł atylami, uniwersal
nie potakie, rozpoznawalne od zaraz, 
w •tłoczeniu awoim au1erujące, te 
rutez będzie o odwiecznym polskim 
zaklętym .kręau apraw wciąż 1ię po
wtarzaj,eyeh. Jtoło będzie aię tu za
mykało -nie tylko w finale, częściej. 

W rekwizytonum Pankiewicza jest 
kościół Ckałedra?) .1 trzy krzyże na 
lrur~ni~ kclumny i ruiny, resztki 
ce11an81o muru i bale drzewa. na 
kt6rych eią~ motna, na przykład piłą. 
Dużo teco jest, właśdwie na ~~eente 
jest ciuno, chociaż perspektywa -
odlecła - zaryaowuje wciąż i wcil,t 
w cłębl nowe majorne zarysy t kon
tury. Nie ma ucieczki - graciarnia 
ogranicza horyzont. W tym rekwizy
torium jedenaście obraz6w ,.Zwolo
na". Ze ,.Wst,pem" recytowanym 
przez Ewę Krasnodębską i z jej 
finalnym występem w wierszu ,. W 
pamiętniku", którym reżyserka jak
by puentuje dopiero co pnedstawio· 
ne ,."Wklo" ze ,.Zwolona". 

Kr61. preze~ ltady Ministrów -
Zabór, doktryner t kłamca Szołom, 
1am Zwolon, łlepiee, wdowa, pacho
lę, atrat, mieszczanie, chłopcy. To
czy 1ię r:r:ecz o sprawowaniu władzy 
l dojr:r:ewaniu anarchii. Wygra -
w każdym 8tluciu - nie ten, kto 
jest akurat czystego 1erca. 



la 

Po przerwie, kiedy dy1kusja sp!
' skowych ujawni komu trzeba kogo 
l co trzeba (Król i Szołom teł. ~
pośr6d nich, a jakże, zamaskowani 
jak i reszta) - pragnienia dorosłych 
•• już udaremnione. Zwycięży wła
dza i jej ramiona, przegra Zwolon. 
Ale z relacji dziecka dowiadujemy 
si" ie onże Zwolon dał sit: tywcem 
~ .. amier~ tę nazwał W%

zwoleniem. a $wole imię - ideę prze
kazał potomnym. 

Zatem: da capo. Ru: t jeneu raz, 
od poc~tlru: dziecko dorośnie, prze
ka!e ideę następcom, będzie nowy 
Zwolon, nowe klęski i tylko Zabór 
z Szołomem mogą się zmieniać. to 
JeSt: zmieniać metody. 

Obrazy ..Zwolona" są zgęszczone, 

widz niełatwo połapie się tu w po
szczególnych znaczeniach epizodów, 
chce na pewno wychwyci nastrój, to
nację i tak zwaną wymowt: ogóln•. 
Nie ułatwiajll sprawy liczne cytaty 
z poezji romantycznej jakimi na
szpikowany jest cały poemat. Przed
sięw%ięciu na scenie towarzyszy ca
ły czas muzyka: nieco drażni, ale to 
drażnienie jest celowe, wyczula ner
wy. · Prze-piękne śpiewanie Agnieszki 
Fatygi (Pieśń Niewidzialnego Anioła) 
to nie najmniejszy atut tego przed
:;.tawienia, które należałoby obejrzeć 
kilka razy by dobrze się w nim ro
zema~. 

Zapewne wielu będzie zawied1Jlo
nych, i to aorzko. Ze: trudna do 
wyeksplikowania treść, :t:e: patos 
i hieratyzm języka teatralnego, że: 

nie zawsze obronili się aktorzy. 

Istotnie, nie wszyscy sprawiaj• 
wrażenie, że wiedZ<l co mają grać, 

chociaż a~olutnie czysto brzmiAł 

kwestie Budyty-Zwolona . Niełatwy 

do mówienia wienz norwidowski po
daje z makaymalną wiarygodności• 
swojej wewnętrznej czystokL Wła
śnie - wierzy mu aię, chociai wła
śCiwie jest tu cieniem cieniów. 

"Nie• będę wyinieniała całego an
samblu, ~j,tek: rob~c jedynie dla 
tycb, którzy w tym przedstawieniu 
ważą: Króla (Jan Tesarz) Królo
wej (Malgortata Lorentowicz) i Szo· 
łoma (Wojciech Sierni.on). O, jest je
ucze makiawelski Zabór - premier 
(Wojciech Brzozowicz) 1 to jen na 
tyle iug_estywnie, te ai d05taje si. 
lt:~iej skórki. 

Wynolli się z teco &pektaldu zmę
czenie i &orycz. Zmęczenie wcale nie· 
koniecznie fizyczne {.rd!ektakl trwa 
~iepełne dwie godziny), ale na pew
ąo psychiczne._ Gorycz mlalką i 
brzydkJI ~ - w końcu to o nas, 
do nas, z najlePIZll wo~ . . 

Co dalej? 

T•łr :Nar~ - C71Wlaa Nor
...W ,.Zwol..... au,.erla KrJSłyna 
Skuezaaka, Hellorrafla Kr:z:yaztof 
Panklewłez, muzyka Adam Walaeiń· 
lkJ. Prapremiera 11 kwietnia 1911. 


