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Styl Teatru

1 własne
romantyczneJ, którlł J)Odjęła
potem Młoda Polaka, a która
l dzlaiaj nie straciła lnaplruJącej alły. Teatr imienia Słowackie1o- to teatr, który pro1ramowo J)Owlnlen 1rać 1 romantTków, l Wysplańaklego. Dlate•
IO prayJęllJmy Z8Adę J)Odejmowania w katdym sezonie
tDłdza, aprawdzłaftem rtptrtu- lnsc:enizaejl a te1o repertuarnatowo-programowvch warłan wego Jttęcu.
tóto. Stąd · P11tGnłt dol11~ gne•
t.olne: Jak w 'włetle dolwład K. M.:
KRZYI!IZTOP
MIKLASZEWSK•.
BO rok dztaZalnolcł kralcoto•
aktego Teatru tmłenła Jutłuna
Slowackłtgo otwłerca d"'gł ,..
z011 pod dvrekdq Pcant t Jfrlt'·
go Krcuowakłtgo. Se:ton płerw
szv bvwa zawsze pen•trGCJq
lrodowi.tka, prcSbq wra.iltwolcł

czet'\ ubieglorocznvch
lłf

obraz
zonu1

kształtule

ro%)Joczęcego łuż
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tcsktm

bvl4 rekon•

• trukcJa ,.Wt~e&c&•..

K. 8.:

Decyzja objlłCi.a.. JcSerownic• ...raeuJ próba powtónenla
twa takiego teatru, jak· Teatr premlerowe1o p~atawlenla,
Słowackiego równa ~ fir:r.u- próba doJłcla do t11o .,;ale bv·
ceniu samym sobie powainych Zo tD 1901"- A Wll)'lti«J po to,
pr,udwstęprwch
:r.obowifłzaA. teby
przypomnieć
naszemu
Jat tQ' bowiem acena, a Jodzi społeczeństwu, które tradycJI
się o tym przypornniec1 właśnie zanadto nie kocha (Polaey w
w rokJJ jubileuszowym, której ogóle nie u
bardzo 1rze8q
siłę budowała zawsze potrzebA "pamłęcllł"), te az.tuka, która
walki teatru o swe narodowe zrodziła ale 70 lat temu j~t
ólllcze. A ponlewat :r. własnych wal~tł ł)owym tr6dłem iniPira·
diłtychczasQwych doświadczeń ej! dla teatru wapółc:zeanego.
ni• bylibyśmy skłonni · (mówię Było teł nuq c:łchlł nadzleJił
to w Imieniu .własnym 1 Jerze- zwrócenie UWili na te elemen·
go Krasowslueco) rezygnować, ty anaczenlowe .,W•la", któatol przed nami niełatwe zada- re saaubłone bywały w kolej1\ie: -~~tać !!Obił, nie trac.QC n:rch "odCZJtantacb" wto bol nic z dobrej tr~dycjl tego łe- lał.eto dramatu.
atru.
K. M.:

Nad.riełca- pot.OłedJmv oł10,4r•

IL M.:
cłt - cttlcłotDo tvtlco. lf'łGlł•
O Jaktej trcu!vcii Pam myllir zoteana, bowtem aktor-v lwłatJ.omte - (1T'ałąc nte dó teJ
K. 8.:
.pubUcznolcł, kttSra 1eat na aaU,
Myślę o tej n11:r.eJ tradycji tozbud.ńc! potrA/Uł C111ko JeJ cłt-

marzenla
•

,

-

Słowacki. l

Chodz-: stale Ich śladamfl, nie
mogę
ue!~
od . fascynacji
światem
myś~ 1 poe~H tych
wła.tnle autorów. Szukałam i
szukam odpcnvied!.i' w kolejnych przedstawieniach, począ
wszy od Nowej Huty poprzez
Warszawę t Wrocław. Po doś
\YIIIadczenlach na przykład z
,Jak wam ailę l!odoba" sl~fJ
iam do "Zycla snem", "Zydle
anerft" spróbowałam IPr&wdzlć w ,,Fantazym", aby wró-

:.:~~:n;~%11 ":~r::;h ~

~~ -łtlłkakrotn·l•,

za katdym razem odnajdująC nowe
dla sle~ treści. I tak ne l'r!Y•

katool~ ftG m~adzłt Mrtorve1• tDt61'zvla Panł po tMocłatelkłd kbld ,,Burz~" realilzowała~ d
nego hobbv.
prcpremterzt roku 1971. Pr%11• P~ci:Okrotn•le, a Słowa~!clego
k. 8.:
plldek to, C%11 prawdziwa faacy· ;;~enkr~~=bi'InY Salomei

P~n• rzec:z7 tlł l'lllllodwl'a- nacja1
r Y
•
calne.
K. 8.:
K. M.:
JL M.:
Fascynaeja... Człowiek bywa
Stoi P0;nł. Ob«tlłł ,r;rntJ pre.,Weae&.'' tDtiZło M tJeakł Tt· tak zmęczony wapółczesnym młnq "Ldh Wenedy • nad kt6cacru tm. Jultuua Słowacletego teatrem, jego manierami J mo- rq podjęła Panł pracę przecłd
;ut w pełnł ubtegZoróc.mego sa- dam!, te bardzo cbętnlle ue~· po raz pierwazv. Co o cvm za.c011u. ZaczvMZca Pam od Brvlla. ka w przeszło§ć. Zawsze, Ide- dec11dowało1
Dlaczego?
dy utt.je mJ się "l'O'Wróc~" do K. 8.:
K. s.:
atarego, ludowego teatru, mieOc:r:)'Włlcle za~ani'e do MPraprernica .eenkzn.a ,;t.y. wam UC%Ucle, ~ zanurzam !ił~~ mego poety t ochota teatnlnecla jaw11" .._ tak brzml.ał pller· w czystym potoku. A właśnlie go pr:r.ewartośc low&ni'a utwowotny tytuł ,/JO li' komu śnł" ,.Wasantasena" to tald przy- ru: ,,Lill.a Weneda" ma u nas
- była cennym dośwladcze- kład "teatru 1'\Jperteałralne-- tradycję llnscendzacjJ w duchu
niem zar6wno dla mn.De, jak t 10", który układając 6elsle z . wag.nerowslt'!ej opery, otradycałego Teatru. Bryll bawfem widzem porozumien.ie potra.fi cję daleką od mojego osobil-buduj~ I'WÓj telut W dutym nfe tylko likwidować bari~rfł wtego rozumienia tego dMma1topnilu na literackiich eyta• rampy, ale t budować klitmat tu. Z dutym lęki~m podeszłam
tach 1· kułturowych odwoła· mu:tan.la pornfędq liktorem 1 do "realizacji ,.Ll11ł Wenedy";
nilach t ekaponując równocześ- widzem.
zbierałam się do tej i!Mcetldza·,
nie charakterystyczny dla pol- IL M.:
cjol wtaścl-wie od lat ,!Ile dtmleak~go bohatera spo~ób myśle·
Ukra~zoM fronłq przenłelło- ro teru wreszcie ~ odoNanl.a 1 o.brazowanl•, zmueilł nas ne; konwencji, ale t hłeratJic~- błam:
do azu~anla ~nilcznych ekw~ na t doato;na poezja "W1114n- K. M.:
.
walentów dla tych obc-to- taaenv" przvwołu.je na pamłłć
o kłm błcfzłt to przecfstcuDłe•
nych tradycj~t znaków. Jed· C%1/Ste, klarowne komtrukc;e ftłe? Kto ma b1/Ć Jego g!ównvm
nym ałowem moralitet Brylla, Pant tnscenizac# •zekapirow- bohatnem?
napluny podobnie }ak "Rzecz skłch. Bezpłecznv sen Brvllc,
lłitopadoolp" w duchu naszej obudowanv kW• przez Pamq K. 8.:
romatltycznO:baTokowej tra· konwencJą etaropotakiego mo- Powlem 1«-ótko: ma to by~
dycjl, atał sitę okazj" na~za- ralttetu pamtęccat ka~e o włele J)l'"UdltaWl'enJI o nae, o Pol&•
nlla cSo ~ uks:z:t&łtowanej hi· bardzłej przewrotnej atruktu- kaeh.
1torycznie
l1nll teatralnego 'ze ,,Zvda mem" Cal~eł'of&G. K. M.r
myślenltl.
Jest wreazcłe w Panł acentczneł
ZaprtUzam tełęe ~ tD fmł•·
K. M.r
tw61'czolcł włele sztuk pcatroftG niu. Wlasn11m t C%11felnłk6w na
Drugą Pant premłrrą ł>vfo krakowaktego Ttcatru.
premt~ę 10 aobott; u .luto..
"WcuantcueJ&G", Ten dramo- K. S.:
pedeL
tvcznv tekst cfomntemanego
Tak. Istnieje w mojej acenłautorrtwa kró&c& Siudrakł, tekat C1Alef drodze pewien charakte- Rozmawiał:
Mleiqcy do włelldego kanonu. rystyczny krąg: Sseksplr KRZYSZTOF
Uteraturv ~tarohindu.skłej, po- Slowaekl Calderon l
MIKLASZEWSKI

