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Obrona

własnego

ltykoby upras:r.czenłem myłll
Ncrwida, cdyby tre~ ,.Zwolom/' ~ do polemłk:l
•
"Dzładunł", ,,Kor'Clłanem",
ezy
dramatem GarczyńKłe&o .,W a·
eława dzieje". Nleeh nu nie
łud%11, fatotne czy pozorne, reminiscencje. 27-letnl poeta, kt6ry ałęboko pn.etyl wydanenia
'1830-1848 roku, Pl"a&nlll W:JJ'O-

wlettziee włu~ opinię na tematy narodowe. W dzieełństwie,
w ,,stolicy swej mlod*i", w

Wanzawie, patrzył na struzn11
ehłostę dzieel, karanych za zbieranie ~tek po powies:r.Grlym
bojowniku,
Arturze Zawls:r.y.
Ofiarnie pom6ał potem Norwid
dezerterowi z .mili earakiej,
oddajłłC mu właany
~szpmt.
o.tderplal za to pru.kim wł..

ziealem.
MJady nfe

l woJaECH NATANSON 1

był

przeeiwnlldem
doda~ wl~j . pr-zemyśleń Ideowych, moralnych, taktyeznc.-polltJemyeh.- uniwersalfatyczn::rch. Ale l wobec sameao aieble bywał Juytyc:my; piaał do
~ Chalał dm jecb1Ue

młode&o Pl"ZYiaefela: ..Pnebaez
pudlemu~'".
Oellłrwljde,
jeat "Zwotcm..
dziełem skam)ll1kowa:rm l tru-

daym. Mama wi~ uoaumt~
że a jednej strony aęcll DAAyeh

m.e.nizatorów, z dru&lej -

niepokoił l onieśmielał. Krystyna
Skuazanka, daj~ obecnie w
Teatrze Narodowym pełny tekst
,,Zwolona", dopun~eza do &losu
wszelkie racje, reprnentowane
w utworze. Zaehowuje odrębny
a eh.nkteryatye:r.ny rytm l styl
Norwidowski.
Mama by !!Obłe l~Vyobraz.ić,~
eoenograk slcA:Jnyat.a
z 11111
stil autora j l wybler
ja
tło eeenk:m Krak6 t. e
ki Woln~o lasta;
poznał
je, wraz z opcami
rakusą l
w.ą. s k
n. WoJciaeha, kt6
zapamiętał,
że Rynek na
potem... placem teao Swięte~oto. Kn:yF7tof

zdania

Pllł1kl-lca wybrał lane ukutał
tcnranłe przestrzeni · -nkznej.
Po le'Wej ltronle Ulldriełł drz1fl
Katedry, po Jll"&Wej - modłY,
wspomnlan~ w dldBAkallaeh. W
tyl~.

na

podeście

-

rozaryw...

j ' się ~~eeny monanzc.-urzędnl

cze. W ten 11pos6b ,.ZwokJn'' 111;&..
je się nie tylko sztuk' o Kra-

kowie z epoki W!01111y Lud6w.
ale l o eałej Polsce, a mot• ł
o śwłeeil. Re~eria Krystyny
Slrusz,ankl daje na tym tle eliY[
ołll'amw, uchwycemych blaskiem
refiektor6w. Od p<JC%4tkowej
eceny, w której Norwidowska
ironia kształtuje korow64 nieporozumleń l
konfiikt6w, J'Oprzn acenę bojoweco porywu z
au&ntywnym obrotem rewoiuejool.st6w, tri\YUlaJ~ych alt u
ramlcm.a, ~z apilek ,..tael
umukowanyeh - a! po nieapodziewany odwet ludu.
Aldan.y nie mieli zadania
łatwero.. oto kilka przykładów.
. Tonem refiek&yjnej liryki, peł
nej pytań, poryw6w l nlepoko,.
ju. Tomasz Budyta, kt6reeo wldz:l.alem w rol4 Zwolona (dubluje t41 rolę Kr:z:.yntof Wakullń
llki) - bnlcU prawa do W7ftł.a- ,
nła włunej, nlezaleinej opinU.
Jan T...n ujpierw 1 krzypot- 1 pozom' łulla
wOik:~. daje sylwet• podlt~
ae&o dnpoty. Wojelech Bno:r.owlea jei1'JCU elekawlej l pełniej
rytUje poata~ premiera. Wojetech Slemlcm świetnie podjllł
rol'ł prowokatona, wykorzystu,
j11eeco nastroje, emocje, a po-

Id-.

wiernopoddaństwo. Su&e~tywnym
prezesem apłako
ualłuj~ głosi~ narGdawił Złodę, jest Marian Rułka.
Za.stanOI.Viła mnie talc:ie teehnlka biurokraty, doweipnfe i nł~

tem wych,

banalnie ujęta prze~~ Led1a Kc.-

marnicldeco.
Proloe i epUoc

mówi Ewa

Kraanodębska pokonujliC sytuację, w kt6rej akt~e przycłJC)o
dJil ~ć kwestie wy-

ratnle m1111kie.
Ol111daj'c to przedstawienie.
myślał~m o spektaklach Horzyey, "MlłOik:l ceystej u kilpieli
marskl.eh" i ..Za kulisami". l:il(
~ ~j

saK! Czy nie
by do tych utwor6w pow
Oczywiśele w innej
seen!cmej, odpowiada·

!owi s:..uszanld.

a

