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ZWOLON CYPRIANA KAMI
la Norwida ukazał się drukiem 

, w .roku 1851 w Poznaniu.' Na
' pisany został po upadku Wio

sny Ludów, pod wrażeniem 
dramatycznego losu nowe} 
młodej polskiej emigracji, co 

.,. doWodnie zaświadcza list -Nor
. wida do Jana Koźmiana z 13 
•~ sierpnia 1849 r. 

· Autor nazwał Zwalona mo
. _nologią. W istocie jest to mo
.• nolog Norwida rozpisany na 

głosy. W przedstawieJ· i u Kry
styny Skuszanki monolog Nor-

' widet rozpisany na głosy zo
stał jeszcze dodatkowo rozpi
sany na dekoracje (świetne -
Krzysztofa Pankiewicza), na 

' mu:tykę (przejmującą - Ada
. ma · Walacińskiego), śpiew 
~ (wspaniały - Czesława Nie
(. mena), · działania aktorskie z 
ł udziałem tak wybitnych akto-

rów jak Ewa Krasnodębska, 
., Małgorzata Lorentowicz, Woj

ciech S~eml~m i inscenizację. 
Nie mówiąc już o zabiegach 
dramaturg cznych, które, cho
ciaż nieliczne, ale Wykonane 
ręką . biegłą l delikatną, nie-

t mało się przyczyniły do uwy
raźnięola linii i . postaci dra
matu. I . jego Wstydliwej a 

• gorzkiej aktualności 
mat il~datlłow~"le · ,-łlO~QCZ6'~. 
...,.:no,.,'ł' t";"~'c,!e ~ :l)lo.~:wia~. 
•. · Wstęp. Tu · ~\ąiony ·· w · u:;ta 
: Podróżnika (Ewa Krasnodęb-

ska). Ow podróżnik, ciekawie, 
ale obojętnie rozglądający się 
,po ruinach. staje przed nami 
z objasnlenlem dramatu 1 
prtfpowiada wydarzenia, jakle 
się stan.., Głosi więc o bu
rzach, w których bohaterami 

będą lud, \U'Zędnicy, dwór i 
władza (Król ,Jegomość). Zapo
wiada, że gadać się tu będzie 
słowem prędkiem, przy łunie 
pożarów. , 
Jedenaście następujących po 

sobie obrazów pokazała Sku
szanka w takiej kolejności. jak 
je Norwid napisał; jedynie ob
raz siódmy i ósmy ściągnęła 
w jeden. Całość zamknęła 
fragmentem Prologu do Za ku
lisami pt. W pamiętniku • 

Na scenie Teatru Narodo
wego ZwoLon zaczyna się w 
chwili, do której Polska i Po
lacy wielekroć dochodzili w 
swoich dziejach. (Do czasów 
Norwida: w 1794, w 1812. w 1831, 
w 1848 Po nimjeszcze-w 1864). 
Na ruinach miasta - zwalone 
krwawe mury. poplą.tane oko
py, pogorzeliska. krzyże i świe
ce na grobach, blato-czerwone 
wstęgi, cisza i mrok, · czerń · 
surdutów żałoba kobiet -
Król Jegomość (Jan Tesarz) 
wydaje rozkazy. Rozstrzelać 
przeciwników (wszechwładz
twu memu, którzy sq na dro
dze jak k'ruche zlepki pod 
mym berłem zatnq). Miasto, 
zwłaszcza Miasto ~tare, obró
cić w perzynę Obrońców wy
ciąć w pień (Zywej nodze ujść 
nie dasz). Nie przepuścić na-

'
,~~!.. dz,ieciom (D<:iatwę wymor
' ·tru~~ !lrodze). Zatrzeć pamięć 

" "'i:!fh-'6w :-(! ' hli~'I.Oę ·z· ulic zma-
:f:esz). Zostawić tylko: krwi i 
zwalisk pole. 

Zabór, dowódca wojsk 
pierwszy . minister. odbiera 
wieści od Gońca (Stanisław 
Masłowski), Gonlec od 
Stratnego · (Roman Bą:rtosle-

wicz), Stratny - od ogrodo
wego Pacholęcia (Artur Bar-

f ciś). Wieści są krwawe. Oto 
lud bieży przeciw zaborcom, 
zdrajcom i wojsku. Królew
skie roty pierzchły przed na
rodem, co wodzów ma trzy
dzieści, jak wódz Lechitów w 
Lillt Wenedzie. Lud powstał 
solidarnie l każda grudka . 
ziemi, każdy załom muru, każ
dy kłos, ziarno, rzecz zamie
niły się w broń, dzidę, mlecz, 
miejsce oporu, krwi, walki. 
Bywało tak w naszej his

torii Widywaliśmy i zależną 
drabinę służalców. I zawsze 
wodzów miewaliśmy trzydzieś
ci Krew płynęła tu rzeką. A 
twiE~rdzą bywał nam każdy 
próg J. zawsze kot'lczyliśmy 
jak w Zwolonte: Czarne mu
szq tam jagody na górach 
tłoczyć - wszystkie ·W sadzie 
łcieki, Fontanny wszystkie 
krwią rzygnęły rudq. 

Teraz wchodzi Zwolon. W 
płaszczu, który wygląda · jak 
żołnierski szynel wyszarzały w 
bojach. Twarz młoda (gra go 
Tomasz Budyta na zmianę z 
Krzysztofem Wakullńskim), 
lecz dziwnie zamyślona Robi 
wrażenie człowieka. który · hył 
kiedyś w boju. walczył, miał 
entuzjazm, potem siedział w 

. . więzieniu. ~oże, , na ze~)!iJ1iu, 
mote na \\rygńantu· ~tułał' 'slę, 
cierpiał, Wieftr · p'rzerrlyslał, 
wiele się nauczył, z tą wiedzą 
powrócił by życie l działanie 
rozpocząć inaczej lepiej. 
Tak kończy się obraz drugi, 
wypunktowany, jak wszystkie, 
uderzeniem gongu. I zaczyna 
- trzeci. 

Można by go nazwać: wiec. 
W tłumie zebranych przed 
kośctołem ścierajlł s1ę dwa 
stanowiska: Szałoma (Wojciech 
Siemion), głośno każącego o 
krwawej zemście, i Boleja, 
który rwie się do walki oraz 
- po przeciwnej - Zwalo
na, który w tym widzi jedy
nie stygmat nieszczęścia l qlę
czeństwa. Zwycięża agitacja 
Szołoma, zapał Boleja (może 
to Zwolon, tylko młodszy o 
doświadczenie?), ządza walki 
w tłumie. Zwolon nie przyłą
cza sle do nich. Smutno mó
wi: pobłogosław Boże. Nie
wzrusiony wołaniem Sierżan
ta - odchodzi. Tylko w mo
nologu (scena czwarta) głośno 
rozmyśla nad narodowym lo
sem l narodową pieśnią. Bo 
też jak Konrad, jak Konrad 
drugi z Wv.zwolenia, jest poe
tą. 

Wraz z tłumem Żebranych . 
kieruje swoje kroki do kościo
ła. Do śwląt'yni religijnych, 
ale l narodowych pamiątek, 
której portal surowy l pięk
ny, niewzruszony przyciąga 
uwagę przez cały ciąg wido
wiska, zaś smuga światła 
przedostająca się przez szyby 
rozety unosi w przestworza 
śpiewaną tam pieśń. Pieśń ty
le rel_igijną, co narodową. ry
cersklt pieśń SQOd Grunwaldu. 
Warny i Wleonla: Bogurodzi
ca Dziewica, Matko Zwolena 
Mar11Ja. Zyszezy nam, spu8ci 
nam ... 

Powstanie tymczasem dogo
rywa W mieście. które całe 
jest pobojowiskiem, na placu 
przed kościołem, dokąd wnoszlł 



rannych ł skąd , wynoszą 
umarłych spotykają się do-
brze nam znane postacie. Zwo
lon mUczy. Szołom z entuzja
sty zrywu zbrojnego prze
dzierżgnął się w jego przeci
wieństwo (Błagałem próżno -
prótnolmv przeCZ'Jili- - skła
mie gładko i fałszywie). Gdy 
jednak przybliży się Sierżaflt, 
teraz żołnierz-kaleka. jego roz
pacz i żal, gorycz i cierpie
nie uderzy nie w Szołoma. lecz 
- o ironio - w Zwolona, 
skarżąc go o sceptycy-zm. któ
ry zdławił zapał. l tak ten, 
co naprawdę walczył i na
prawdę cierpiał, co przestrze
pł przed nowym powstaniem 
i odtl:łlcony gryzł się myślą, 
teraz musi znosić oskarżenia 
żołnierzy, cierpieć przenie
wierstwo byłych przywódców, 
wyzwiska i kamienie rzeszy. 

W jego postaci zostali nie
sprawiedliwie osądzeni i od
trąceni wszyscy, którzy nal'o
dowi wskazać chcieli inne niż 
cmentarz drogi do znaczenia i 
wolności, dobrobytu i szacun..: 
ku ludów. Toteż inscenizatorka 
i aktor grający Zwolona wy
raźnie do dzisiejszej publicz
ności adresują wypowiedź bo
hatera: 

ł 

Obywatele! - lecz czegóż? 
t"OZpaczy 

Albo ojez.y7nyf - nte wiem, katdy • 
spieszy 

Na śmierć: tywota któryt szukać 
zdolny f 

Za wolność katdy umrzeć e!lce 
z ochotą, 

Jak gdyby cmentarz. tylko Z'\'al się 
wolny, 

A lada kanlec jakby był Istotą 
N!eskońCZOłlośel!... Zemsta, mówię,' 

żądza 
G<ly o ojczyzny losach rozporz.ądza, 
Ojczyzna z zemst11 w związek 

wchodzi taki, 
:te ldedy jednej ~e Idę. 

to drugiej 
Może nie stame j~ ... 

Dwa następne obrazy to nie
mal kopia i parodia słynnych 
scen z KOTdiana na placu 
Zamkowym i w podziemiach 
Katedry. Pierwszy pokazuje, 
jak Król zabrawszy ojC%yZT!ę, 
szczodry l łaskawy. pozwala 
cieszyć się jej oluąwkiem (na
daje wdzięczne nazwy ulicom 
i placom, rozwija handelki i 
rzemiosła. buduje drogi i mo
sty, mosi paszporta), jak 
wśród milczącej i u.iewolonej 
rzeszy, wiwatują nasi starzy 
znajomi: Szołom, Zabór ... 
Nocą w sercu sptsku obok 

spiskowych będzie i rządzący, 

by spisek skierować w dogod
ne dla siebie koryto, będą 
zdrajcy i szpiedzy, nie zabrak
nie prowokatorów dla łask i 
pieniędzy. Tylko spiskowi, ba-

krótko: Widzialem azkaradv 
Nie ' goTzej, plaskq łOidziałem 
pustotę l takie głupstwa te• 
kiego pokładli Ze aż mi ało· 
dziej deptać tę hołotę. Czysty 
patriota, Wacław, poeta powie 
do żony: Kochalem wszyatko, 
we wnyatko wierzylem, W e 
snv i w jaw, i w silę maa, i 
w silv własne, A dziś... zakli
nam Ciebie, powiedz mi: ma
rzvlem. - Z jaskini spisku 
wracam, takie wszvstko cica
ne, Szpittdne, niedoatale 
tak zapalnie-nudne l av.chot
niczo wiciekle (może nawet 
brudne._) - Zebym ju! prag
nął z ciala w przepaść jaką 
ciemną Wyle~. 

Potem wypadki biegną szyb
ko. Procesja prowadzi Zwolo
na, który w białej szacie, 
krwawym ramieniem błogosła
wi (a może przeklina?). Dzie
cię opowiada o jego zamuro
waniu. Ulicę szykują do uro
czystości. Oto Król nadaje 
herb miastu .i państwu. Oto 
zapowiadają egzekucję Wacła
wa. Oto dziecię, przez pamięć 
Zwolona, co kazał się z roz
paczy zamurować, podrywa 
tłum do walki. Pali się zamek, 
biją granaty - nowe powsta
nie. Nowy dramat narodowy. 

Z dramatu uznanego 7,_8 nie
zrozumiały, nie dokończony; 
bliski w technice strukturze 
szopkowej i satyrycznej, wy-
snuła Krystyna Skuszan·ka 
piekącą opowieść o wstydli
wych sprawach Polaków. Tym 
boleśniejszą, że nabrała zna
mion zuchwałego oskarżenia. 
I ta zawartość dzieła Norwida, 
wyłonione w inscenizacji spra
wy przed oczy i ·myśli po
laków przez inscenizatora po
staWione - przeważają niedo
statki przedstawienia. 

ląst .. :P.I:rfS~W~:ł ·~~...,.na 
gr~biecre,_ .ttTó~f.c;~· ~t~ ,:.~: o 
znaki. odznaló. hasła, pomniki, 
demonstracje. W natłoku rze
czy mało ważnych lub zgoła 

A te tkwią głównie w wy
konaniu aktorskim. Aktorzy 
bowiem trudności materiału 
nie umieli pokonać z równą co 
inscenizatorka brawurą, po
.ważnie obciągając w d6ł wy
raz i tempo widowiska. Nie
którzy jednak w wyrazistym 
słowie czy geście stworzyli 
postacie zindywidualizowane 
i dramatyczne. Wymienić tu 
trzeb Ewę Krasnodębską w 
roli Podróżnego, Tomasza Bu
dytę jako ·Zwolona, Szołoma 
- Wojciecha Siemiona, Sier
żanta - Gustawa Krona, Za
bora - Wojciecha Brzozowi
cza, Króla - Jana Tesarza, 
Dziecię Anny Gornostaj. 
Innych· - · w niektórych sce
nach. może dzięki ich sztuce 
na')III'E!t nazbyt się WYbijających 
-:- ~k Małgorzatę Lorentowicz 

-~··(ł?rOłoo/.W t:ty · 'Lećha Komar-
,~" 'rlick'iego··· lStYlec). Pozostali 

wszakże wszyscy dyscypliną 
zespołu przyczynili się do 
zbornej całości. · nieistotnych, podsuwanych 

przez zdrajców, szpiclów, pro
wokatorów. mimo uszu pusz
czą słowa trzeźwe l rozważne. 

Obrady te szpieg podsumuje 

Teatr Narodowy w Warszawie: 
zwoloo (Monologla) Kamila Cyp
rlana Norwida. Reżyseria: 
na Skuszanka. 


