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- W sobott w Teatrze lm. 
Słowaclelego premiera ,,Fants
ngo", Czv z mvłlq o ,,P;.zeo14· 
dlłe" ueatłzowała P&nł cłzłeło 
nat'odowego wieszczeJ? 

- Tak. Przecląd odbędzie 1łę 
eo prawda dopiero w pa~ier
niku, niemnieJ ,.l"antazeco" 
chcemy na scenie zaprezento
wać wcześniej .•• 

sfauiła Panł wid!om tattralnvm 
juł po raz d"'Q'ł. Pł~rwua łn· 
•ce,.izacja mfala młr;sct tn 
Wroclawłu bodajże w t'oku 1170. 
Co aklMłlo Panłq do ponownego 
.. zmłet-.Hnł'a alt'' z dt'amatem? 

- OdPowł~dt nie będzie łatwa. 
Muszę UCZ\Ć od. te~o, te l Sło· 
wac~i, t Szek ir to &"\ltorzy, 
którzy wciąż nie faseynujlł, to 

- •.. zanim ))orozmłłwłnm 
prnglqciZłt; .,Fantazego" • (DOEON ENIE NA STR. l ) 



Fascynacja narodowym wieszczem 
(OOKO~CZENIE ZE STR. 11 
że wei11i przewijają aię przez 
móJ warsztat. Ba, m01m naj
większym marzeniem jeali odna
ld~ idealneco Słow11ckleco l 
idealneco Szekspira. A praecie.i 
mam świadomoU, ie J!i61 'teatr i 
waraztat nie osiqcnllł Jeucze 
wszyatkiqo, aby tym maraeniom 
aproata~. St11d l powtÓl'lla .,przy
miarka" do "Fanta:r:eco" ... 

- &ez~\e~ pr,au . 1te llen
kowalcłe J)f'ztdtłcuvienłe będzie 
łnne od _wroclcawakłego. 

- Zupełnie. Sama obawiam 
li~... konfrontacJi. Podjęłam je
dnak retyw.rłę utworu, bo uwa
żam, że uleżnie od cl&t prezen
towania inscenizacJi ,,Fanta:r;y" 
nabiera wci11t lnneao br:r;II\lenia. 
Dramat Słowackiero jest utwo
rem wielowarstwowym, bora
tym intelektualnie l jęz;rkowo. 
To utwór lenialny l trzeba do 
nieco wrac.-61 Wa:r:ak to podsu
mowanie twórczołd Słowackieco 
(po "Fantazym" Słowacki napi
sał tylko "Króla Ducha"), wszak 
tu tkWI odpowiedi na czym po
tera tra1izm kol\ca Roman
tyzmu. A Ueż 1praw ważnyc/l 
do pr.r.:emyłlenia ctaje czu? • 

- Pcsnł ezęato obeu;e 1 dra
maturgłq Słowcsekiego ... 

- ... 1 dlateco uważam, a ~o 
już po realizacji "Lilii Wenedy" 
l "Mazepy", które były przed
stawieniami o archetypach pol· 

••~leco m,yilenia, odauwania, że 
"Fantazy" jeat oSobistym utwo
rem Słowacklero. Prouę odwo
ła~ się do blocrafił włeazcza. 

. ~~~~~~ to co czynf Słowaekieco 
t dził żywym poet~~, co etanowi 
o jeco wlelkokl to pytania, któ.._ 
re 1tawla w 1wych utworach, 
a dotyczlice powinnokl l obo
Wi~~Zku pokolenia d.:> którero 
sam należał. Nie che• W71łuza~ 

tru!:r:młlw, ale Slowa::ki Jest 
autorem majljcym· wuyatkie 
dane by być popul81'nym, pow
IZ:echnym, narodowym. 

- Tej popularv:acjl ma Iłu· 
ii/t :apewne i. ,.Przeglq,d"? 

- Właśnie. B~ie to okazja 
nie tylko do odrobienia dłu1u 
wobec poP.ty dramaturea, ale l 
próba odpowiedaJ na pytanie: 
ak 'ł'Spółczesny teatr poliki ko

sB: ze źródeł drama tyctlk!ltO. 
teatru Słowackleco. Dlateeo teatr 
im. Słowackie&o - przy ~~- . 
udziale Inlłytlltu Filolorii Pol
skleJ UJ, Redakdl "Teat~::u" j 
Mu.ze.um l..UH&WI'Y z Warfta~ 
- w 70. rocznlct nadania imie
nia Słowackleto krakow•kiemu 
teatrowi od 21 do 28 październi
ka zaprasza do Krakowa tttatry, 
które aktualnie 1raj11 dzieła 
Słowackie& o. 

- Kogo będdemv gojełć? 
- ' M. In, Teatr Nowy z War-

szawy, który przedstawi "Horn:
t§ń•kieeo" w rei. M. Dmochow
skieJo, Teatr Naroclowy ze "Snem 
Srebrnym Salomei" l ,,Beniow
lkim" A. Hanuszkiewieza, teatr 
.,Baeatela" z Krakowa z insce
nizacji! "Bclladyny" Górkiewł· 
cza. Warto wiedzieć, że w tea
trze "MlnfatUl'a" czynna będzie 
wystawa "Julius:r; Słowacki" a 
jej zwiedzanie lOStanie poł11czone 
:r; protramem publicystycznym 
pt. "Wycnanle" czyli rzecz o J. 
Słowackim, 

Mówię prorram, to bcdlle 
przedztawienfe, które realizuję w 
oparciu o dokumenty o Słowac
kim. W tym czasie :r:orranfzowa
na zostanie se1ja naukowa pod 
hasłem "Julluar. Słowacki we 
w1półczesnym teatr:r:e polakirn". 

••mawiała: 

TERESA BĘTKOWSKA 


