DO DYREKTOR
KRYSTYNY SK.USZANKI
ORAz WSZYSTKICH
ROZUMIEJĄCYCH
WAGĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Szanowna Pani Krystyno!
·Z uznaniem przyglądałem się
Pani zeszłorocznej inicjatywie:
zorgaruoowanemu w Krakowie ogólnopolskiemu przeglądowi Jnsceni.zacji &tuk Juliusza Słowa
okiegJO. Zaprezentowan.i e na jednej scenie ~tualnego ,,stanu posi.adania" w tej dzied:zlinie było
lekcją

nie zawsze

optymistyczną.
ważką 11. pouczającą. Towarzyszące przeglą
dowi synl{pOZjum pozwoliło przy

Tym bardziej jednak

tym na wYs.nucie !kilku s:zet"S7J'ch

List
otwarty
ANDRZEJ
ZUROWSKI

wniosków 1 refleksji, które mam nadzieję - dotyczyć będą
nie tylko przes;r.łoścl, ale zostaną
spożytkowane podczas prac inscemzacyj~ch nad dramatami Sło
wackiiego w najbliższych' sezon.acll. l
Po Słowackim czas na
S z ekspirai
Adresatem tego
zamysłu eeynlę Panią nie tylko
jako organd,zatorkę przeglądu dramatów Słowackiego. Przede 'WS'qstkim dłatęgo, że powszechnie
znane i uznane są dwie Pani mi-

łośCli

teatralne: Słowacki 3. Szekspir. Jako najwierniejsza od tylu
już lat szekspirystka sceny polsklej właśnie Pani znakomicie to
rozumie, że Salekspir jest najbarda.iej narodo)YYm autorem polskiego teatru. Jedyny to autor,
którego dranu~turg.ia z roku na
rok - przez całe dziesięciolecia
i epoki: - niezm:iennitę służy jako
swoist:r PB!Pierek lakmusowY, jako lustro, •W którym odbijają ' się
rzeozywW;e
~.

siły

i

środki

nastej

1. ogólnych problemató;.!tury
filozoficznej. Nie bez k
mówił Wyspiański, że to jest
awą
granego w Polsoe Hamleta, co ·
aktualnie jest w Polsce do myślenia.
.
I dlatego właśnie tak gorąco
namawiam do podjęcia mojej
propozycji .zorganW>wania ogólnopolskiego przeglądu i.nsoendltacji Szek&pLrowskich. Właśnie po
to, iby w opt~ Szekspira przyjrz.eć się
podstawowym proble-

Jedyny :to autor, którego mom naszej dtzisiejszej sceny oinscenizacje tak ~o i wyra- raz by zobaczyć, co t· jak mamy
ziście ukazują eytm artystyc~
do pOWiedzAmia dziSie.j o sobie
t il;ieowych przeobrał.eń, wstęlłu- . J: o świecie.
jącydh :L iwiędnącyąh tendencji, a
O ile mi wiadomo, ll.dea ogólnopr7Jede wszystkim stan _umysłu i
polskich pr7Jeglądów teQJ.atyczuczuć kolejnych pokoleń, któ~
n.Yc'h na scenie kraklQwskiego Teartystyczn!ł projekcją jest sztuka
atru im. Juliusza Słowackiego :ma
teatralna.
· szanse reałizacji jako biermal~.
Mamy więc jeszc7le pr:zed sobą
Prawda, 'różnie ostatl'llio bywa- pra:wie dwa sezony. A dwa sezonyM' - pamięta Panl? - ileż to
ło z poJ.s.k:im Szekspioorn ~ bowiem zawsze taki jest stan insee- się .może wydarzyć :przez d·w a sendzacji• Szekspirowskiej, jaki jest zony... Spróbujmy je dosttv.ec w
stan llllktuably ~ polskiej : jej Szekspirowskim lustrze.
stan myślowY i estetyczny. Ani na
Lącz.ę wYrazy szacunku dla PaMickiewiczu, ani na WysP.1/lńskim ni li tych wszystkich, którzy zrollli.e prześledzin).y @ tak szeroko li· · ZUll)leją wagę naszego przedsięrównie głęboko n.le sprawdziłey', wz!ęela.
·
jak na Szekspirze w~e. Tak'w
planie "spraw narodowych", jak

