Słowacki

w rytmie poloneza

l Zol ia Karcz.ewsluJ. ·Markiewicz. l
P aoPOZYC.J.Ą
eJI dramatu

aoweJ· lDłel'pnta·
Blowac:ldeco Jeń
,.sea arebray Salomei". ' lll.aazaa•
ka próbowala odaal8tycaalć! Jeco
'""t. a Jedaoczdale maleU łea·
tramy OCłpOWiednlK, dla JOlO poe•
&yelLieJ formy. czy &o 1lę udalo1
Tylll.o częściowo. Przeda&awteale
robi zre1z~ wratenle azll.lcu dale•
ldeco od dojrzałośd. ' Ale umlaneDJe jelł lłmlale l ambl&ae, Z
tnec:b wteczor6w tea&na aowobuekleco w wanzawle łeD wydaja •••
ll&JOardzleJ la&ereauj•c:y,
Zadea bodaj a unvor6w .eealcz·
aycb Slowaell.leco ale aprawlal bl·
~&oryll.om Ułeratury łyle ldopoł6w,
~rebmy IJalomeł".

co wlUDie "sen

orcalllczałe w aun akcJI.
PrZe·
pływaJ• Jall.by oboli. aleJ w formie ,,iywycb obraa6w", ll.ł6re .._.
~ aułŃj tokowaDla ull.ocbaDYeb
par. OkUuJe ale, te ,,oczyuc:&eale" romaa&yc:meco dra-u poe·
łYckl..O Z łajemDIC:Hj IDCIOIJd mJ,
atycmej ala Jelł Qdaalem ~
atym ani la&wym, Ta~ operac:J•
przeprowedut aader deU·
ll.auUe, by ale oll.alecsyć! utworu,
ale lllo&Jait al• aa J-.o marclDeale. W pnedlł&wl-lu llkuuaakl
ale czuje a'- oczywiHie, te WwIQ'bora "llray ll.r6l Dlłaml" Jelt
w ITDilcle nocą 116...._ ponaa.
dramatu. " . . . ajawłeaie ale w
01&ałalm akcie ale z•&ało prą•
cotowaae aułrojem popneduMCYC:b. StylUla ICODa Jeao roamoW)' a Kalęł.DI~ wydaje u•
wl~~~e uwieuoaa w pr6:Ual: widz
ale rozumie, dlac:zeao &111~
rsuca temw dziadowi wałlde, po-lawloae bez odpowiedzi py&a·
ale "Wl~~~e PollkaT'' , bo ale wtdzl
w weraybone "Ducba ludu".
Sprawa laterpre&ac:jl aanac:yjll)'cb
partU ,.Sau arebraeco Salomei"
powlDDa byt a-c61Die ...JoauJII&:• dla d:daleJaHco lDł«aluło
ra. Tll.wl c:byba w teJ wantwie
dramatu
propoayc:Ja
apellłalllu

&n..._

Wywoływał l do
dzllł
wywOłuje
apraeezne oplale. Tea 1ll.ompUII.9·
waay drama&, w 'którym ll.nytuje
alę
kllll.a rotaorodayc:b pi&D6w
all.eJł,
adamlewa
l'ftllłalł~
sll.ladDlll.6w, Jull.raW)'m.l koavaa•
&alllł, ałell.oo•ekweac:Jil w prowadzeatu w•tll.6w. Beallatycme motywy obyczajoweJ IDłi"YII roman·
soweJ roz1rywaJ" ••• w Mmolfe·
ne koafllll.ł6w polall.o·ukrala•ILicb
w ll.ooc:u XVIII ńUleda, aa&opiO•
neJ w mlstyezayc:b obłoiUicb. BoJeana, oclell.aJ11c:a ll.rwl" l łiiUDI bl·
atorla prze(llywa u scen• - Slo· Opłc:ILIOfOo
wackl wplulł Ja w all.c:J• w foraale
opowladan aaoczayc:b lłwladll.6w.
BAMACH pnyMłfiJ pnez 8kU•
Ale łe opowiadaDla aaaJ• &ak lilae
tuak• uaady lDacealzacyjaeJ
natęteale emoc:Jonalae l &al!. przeJ· prHdz&awleale ma Jedaall. alew•ł·
muJAcy wyraz drama&yc:zay, te pUwt. walGr)' artyałt ··ue. 1Dobą
nadaJa &oa calołcl, aaeec:bowaneJ Jea& poiDJial u&nymanla 10 w l')'ło
cłęboll.lm U"aclamem. Zawerłe w mle
potoaeaoWJ>m, oelpcnrład&M
.,Sole arebraym Salomei" etemea· eym rytmowi wlenaa. Wat~~~pae
ty aorzlLiej .troDU l aatyry, eba· "&all.&y" apelltaJdu matowalcao n·
rall.teryzuJIIc:e ole bez zJnllwMd ceruj• kUmał a:dacbecldeco dwo1 poczucia bumoru •rodowtako ru. Motyw poloaesa wraca pare•zlacbeclde, &o all.ładalld obruu, krotole Jako elemeał wl....c:y pok&6ry - pomimo pocodaeco, Omal· nc:zel6lne obrazy, Dwle zawleazo..
te alelanłl.oweco zall.oaczenla dra· ae aad ac:e-. kolczuci ze nldelematu - Jest obrazem rozd:deraj•· &aml bu•anlLic:b 1ll.rzydOI •• Jedy·
co •mu&aym. ł Tall.ie wrałeale po· ayml aluzjami dell.orac:yJoyJDL W
&olł&wla teklura c a l e 1 o teu&u pierwszeJ
czOki uzupełalaJ• je
Slowac:ldelo. .Jnt w alm c:.. a fan&azyJale rosplllite wZ411uł ~c:eny
a&moafery baUady, Perypede ml· jasnoszare awoje cazy. MajaCZĄce
101ne Salust 1 Kałdnlczll.l prowa- W oddalealu I&I"YIY erclll&eiLUary?
dzoae w drwłlleym &oale, ubar- Dla barwaycb koełlullli.w ._ łlem
wione melodramat;rc:mle l potrall.- IUbłeiDym. lltylłlaeJ.. IIABIANA
&owane powlencbowale wydaJ• GABLICJUJ:GO c:ecba,Je tlllll.ar, .Je•
al• ••tkamł wprowadzOnymi dla lO IC:ODOirafla ale J..ł potlbawiO•
wzmecDleaJa łeałl"alo.t efell.&ow· aa polotu l poeayell...cl. Taii.M oaolłel UtWOl'UI ale ODO łeł deeydU• pracowana prnz .JOZBPA BOK:A
.111 o Jolo ctętane cataalloWl'ID.
oprawa muayezaa ~pell&aldll, alilW reallzac:Jl ac:enlc:zaej Sluaaaa• zyJDie ll.uran&owa.
.,...&aty Jednali. wysunl~~~te aa
w W)'koaantu all.tonldm przedarwazy plao,
wraieDle po· atawieale Jest barelzo Dler6wae.
leJueala dramatu, zredull.owa- ANNA LU'l'OSI..AWSKA prowadzi
Dla co do WJ'm.lar6W komediowe- w azlacbełaym &onS. _ .
co marlvaudace•a, rozlrywaJ~co alczll.l Wllłałowleekl"- l'rUeatuJe
at• na ledwie uryaowanym łle azeroll.• •kalę 11•'11 l ~-i!
watn~~nJ~ycb apraw aarodowycb. la&erpre&ac:Jl
teu&u .-,.cll.lqo.
zaacsate a1Lr6eoaa panie aarracn ANDRZ&I
HBYDZE1JJCZ Jall.o
eplell.leJ ale ._ wltompoaowaae Leoa potwierdza waiOI"f aktonll.ie,
..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"!!które
w rou orea&na: jelt Da pewao ~oble·
cuMc:ym. wyr6żula ' " teł BTANISl.A W MICHALUt Jailo Weraybota. Pnyll.uwa ływ" eupreaJ11
apoJrzeala, cłoeu r~, cbot Jelt
•l to Wemybora "all.amerallzowaay",
lj Zawodzi Dl..&ety
FRANCISZEK
PIECZKA ll'aJIICl' Bealmea&arza.
e .Jest aa pnemlaa bzaod..ej-, po" czclwym aataadUI• l Dudziarzem
cadaJ•e.rm ~ .........
.. aucie. Nie ma w alm ale a za·
ddenYiteiO UlacllciiiQ'. 8alomel
łł w wykoaaal• WANDY IWA&Y·
SZEWSIUE.J brak ,,arobrąnecO''
"" uroll.u boba&erld Slowac:ILleco. .J"t
,.. tylll.o polpOUtll c.-11.-. &YSZA&D
&OTAS obalta lkal. Potlłact leJ meald, podobole Jak FESDYNAND
"" MATYSI.K - Sawy. Pomyl~ Jeń
,.. powJerzeale MABIJ\NNIE GDOW·
ł
8&1&1 JrOU ADUII. ZacraJa ~
' ze allftlld zapolall.ieJ. Na&omla•t
e J:UG.ENfA. f9'"NOW ~=l
!'o UZIEMB~~&e 0 l .
e
wyryHWalJ' Qolwe&ILI,
dlanell.o
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llal•·

zwracały

uwaaę

~ .1ultuft"JBiowaeld ,.seń •rebray Salomei'', tomani tramatyez:ny
w 1 alctacll, ret:vseptj: KrY•&yaa
Sll.ulzaab, aceno1rafla: Marian
GarUcll.l, muzyka: Hzef . .~~. Teau Luelowy w NoweJ Rude, ">'·
stt:PY 106elnne na KOnie Teatru
Polslde1o w Warszawie.

