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,,LILlA WENEDA" 

lpntyeane ••mleneala 8łowaeklqo, llłwenenla Rrłi Kenlc:any.eb traktat6w· ltistoriosotła· 
IQ'cb osnutych w011;61 dzle.14w Po19kl zmatllrialłzowM: elę mlaJy w ·cyklu s1<dełu tragedłl, 
z IU6rycb pJerwsą byla ,.Balladyna". Dalne s nieb to ,,Lilla Weneda", trqmenty ,.Ja· 

na Kadm.lena" I „Złotej Csaakł", ,,Muepa", Benlo..,.ki", ,,&14ds Marek" l ,,sen •rebrny Sa· 
Io-i", niedawno oslłtdaay pnes nu „Hornty691d", wre911Cle najpepałllnl•.łnY s tej Mrił dra-· 
mat6w - .,Kordian". 

,,IJUa Weneci•" poW•tala tut po „Balladynie", w tlłł roku, l w tymłe aule ukaula Gę 
w draka nakladem jednej . z par.,.kłcb orlcyn. W opardu o 6wc:aewne OlllĄ&nlęda aauk ar· 
cbeoloeleanycb, Słowacki rekonstruuje polskie legendy, mity l podania, dopatruJ11c alę w łeb 
łabtlle, w charakterze bohater6w pewnych ualwenalnycb cech narodowych Polak6w oraz 
pnynlycb chłeJ6w pall&twa pollllklego. Przełom ł•t 31-tycb I to-tych ublqłego wieku był ale
Wlłtpllwie apogeum w tw6rczoścl SJowacklego l ne czywUcie ,,Lilla Weneda" nie aaleły do 
drętwych l buduJllcych ,,lektur obowl111<kowycb". Mimo swego mlatyczneco l metaf11<ycznego 
cbarakten, mcllatycb pojęl! blatorye1<nych I ceocraflc:anycb, WDY9tkleb tych aleJllanycb „pra·" 
Jeat d:alelem ogromnie wahym. Autor zmatertallzowal w nim popul&l'llll na6wc:aaa bl.storłozofleza11 
teorię o narodzinach pailatwa polskiego jako konsekwencji wojny agresywnej i podboju. En· 
tusjaaq I propagatorem tej koncepcji był .ioacblm Lei-el, który tak oto tnterpretowal zr6ł· 
nicowanie społeczne Polak6w. Szlachta, wedle Jeco poct11du, miała byl! potomkami agreaor6w 
- Leebh6w, aatomlaat Wenedowie - protoplastami · cbłop6w, ływlolu rdzennego. W pneblecu 
tej praalowiailakiej wojny zawarł Słowacki aluzje do bl•torll I dramatycznego flnalo powstania 
llllłopadoweco: ,,Lilla Weneda" miała byl! więc repllk11 tragedii narodowej, wbrew swej rytuał· 
no·koltowej •tyllatyce - •urowym ronacbunklem a niedaleką pnenloścl11. I epitafium dla 
zwyclęłoaycb. 

Tekst łlter&e*.I dramała wielce Jst zagmałWany - u&w6r ar.a poatal! klaayezaej ,.eurypideso· 
wer tra1edłl, erudycyjnej I kunntowaej. Zdawałoby alę, te pośr6d katakumb I cmentarzysk, 
prułowiańałdc:b grodaleaa i kulłowyeh uroetiyllll, lecend, mJt6w i klechd, 1<aglnle treU aajlńet
nlejaa. że ta posępna nadgoplańska winaczba ale ualesle ani dramatyzmu tematu, ani teł 
o.łl'8'cł koalłllnu. Ałe ale. Nie r.ędę oczy11rlłcle ana'llzowal! tu tekatu pierwowzoru, aa aaa 
uiytelr: W)'Sta1'Clly gdy przysnamy, te cbCMl w spekta.ldu Kryatyny Skuaankl pobrzmiewały echa 
poatroanantynnycb lmcealaacJI krakowaJdcb, pełnych fatallz•u, atecorłl I patoau, nadrzędna 
koncepcja wldowlaka •zczęśllwle odbiqla od XIX· wleczaycb konwencji 11eenlczaycb, w jakich 
przedńawlano do niedawna "LUię Wenedę". Retyaer Skuazanka dokonała rzecsy niemałej .- pne
lamala tal akademicki llCllematyzm hncenlzaeyjay, przn co apektakl zabrzmiał atoaunkowo 
nowoezełale. Był C&Y.s&y, pOpJ'away, a tracmentaml pnejmuj11cy • .iut· czol6wka zapowiadała to· 
naeJę wuuaeń - płakał " Wldowlska Teatru Im. .iuliuna Słowacldeito nucony aa tło klęb!Ji
ąelt alę w pneew-nl łtadra ciał: sa.nkcJoaowanle zar6wno praw po9tromantyezaego teatru, Jak 
l aowoczeaaeJ ekaprnJi telewizyjnej. Teatra.Ina jednośt miejsca, czasu I fabuły, hieratyczna 
era aktorska, 11eeno1rarla atatyezna, jak z papler-maeh~e; wlałnle koac~a jedynej atatycznej 
dekoracji okazała alę pomyalowa I funkcjonalna. Oto wiatr blllłorll I kolejna grupa fonnuJe alę 
na prsedde ulonb wannwakleco: widnie konwencja .,aalonu wanzawaklego" bardzo przybll· 
tyla lde• utworu, ponadto sytuowała akcję billtoryC2J0le. Było to rozwl_...nle hncenizacyjne 
ne1<ęłllwae od lanych, ukuaJllcycb opary nadgopła6sklcb łllk, czy teł ,,jwlęte dęb)"4. 

TmlEa widnie - emocjonalna konwencja wymagała pomłnlęda Jednych, a stonowania IDaydl 
fragmentbw llterackłeso pierwowzoru. Pominięto więc - I ału11<nle - epaltowane fragmenty po· 
łqnanła LWI z bral!ml, meeny „wyboru jednej z dw11 c6r", wyclazono melodramatyezrui 11ee
IMJ łmlerel tyWlowej bobałerkl. Inaczej usytuowany ~ Auaza:alul poł~yla a fragmentami 
,,Kontlaaa", "Listu u do Autora Irydiona" I „POOro:ly do Ziemi Swlętej", przez eo powiększona 
zo.tala Jllik sdyby perspektywa filozoficzna I łnłełektualaa spektulu. 

A Jak dramat aprawdllll się na małym ekranleT Ot6ł Kr)llltyna Skun:aaka, wnp61 se Sta· 
alatawem ZaJllczkowsklm potratlll wykonystat mołllwołeł telewizyjnej ekspresji: eksponowa· 
no racblłw.U I „Wybl6rczołt" kamery, toteł wiele uJęt zrealizowano w 911&estywnyc:b •bllłe· 
nłacb; pomyślano teł 0 nakladanlac:ll I pnenlkanlacb obrazu, eo wsbogacllo i uatrakc:yJałlo apek· 
łlllr:ł. Nalełalol>y talr:U zwr6elt uwagę na łnteresuJllcc, u spra'Wll Wlad.,.lawa Wlcury, opraco~ 
wanie pla8tyczne _ zmlenlaj._ce się, niby w gabinecie woskowych rtgur upozowane grupy fb 
ter6w pięknie, po rembraadtowllku oświetlone. Walorem przedstawienia' była kulturalna a 
seapobl alr:torsklep. Szczeplaa 11wap koncentrowała alę, I nie tylko n ipraw11 rozmlar6w r li, 
1111 LUD wenedde· - Vrnnłl Pvplet - pnejmuJllcej -t- zarazem pełnej proatoty • ._ .• 
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