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:\v p;ogramie telewizyjnym obecnego tygodnia, zdomi
nowanym .niewątpliwie przez transmisje z mistrzostw 
świata w piłce nożnej, wśród zamier.zefi teatralnych na 
plan pierwszy wysuwa się druga część telewizyjnej adap
tacji' „Slawy i chwały'' - wielkiej panoramy ludzkich 
lqs9;.v' Polaków.. w pierwszej połowie XX wi~ku. 

- ".A .C:Jl9' mnie „Slawó . i chwa- I ma rzył~yspiońs.ki: pozostała tyl-
ło" nie iest - mówi LlQJa .ZĄM· . _Cle • ~wo ..,praca i pozostali ci, 

-...-__.- -.K=o...-·w. -:- ,. opowi.eśCiq o ludzkidi · dla · tórych zoSta~łas·tworz<5n~a-:.. 
l osac~„ ni~ jest sagą rodtin. Ja widzowie. Gdyby można było uni-
w niej. , wid.~ę przede wszystkim 'knąć komentarzy, tłumaczeń, na -
dzie,Je -. i:ny.śli -_ narodowej, ścieranie szyci-. Wypowiedzi i omówien (ni.e 
się · .c,ł ksz~-ałtowan ie . ró*nych .po- ocen) recenzentów! 
staw~ ·przedstawienie rożnorod- - Czy wtedy . to, co sobi~ za-
nych politycznych, moralnych, e- mierzaliście, trafiłoby do widza 
lycz·nyc·~ tradycji, które dla nas - tak, jak pragnęliscie~ . 
współczesnych - są jakby wspól- - Och, tar:nto ma-rzenie jest 
nym drzewem poznania dobrego tylko marzeniem. Tylko wo l ał.a - . 
i złego, 'IJ:· nich wynikamy my - bym, żeby to wszystko nie było 
ludzie la't ~h'sfedemdziesiątych w potr-zeb11;e. żeJ:>y ci, ktqrzy CZY.ta-
.tym; Z" czego: możemy- być dumni jq,· słuchają,-"patr'iq. przyjmowcilł 
i -»! t}tmr''-t8•w '- sal)'je~~ mU'sii9i~ drtystyczWerr~am'ierzelitć:f tri"poprźeZ 
wci.'łt . zroi,en,i ać. Iwaszkiewicz u- włósną wrażliwość, · tak, jak czują, 
czy~)ias na prżykład ! nad ·wyraz a nie tók, jak uczą ich inni. I 
preć:yzyjnie rozróżniać pojęcie żeby wyobrażenia artystów przy-
pa,triotyzmu od p.ojęcia nacjona- bierały w realizacji kształt naj-
lizrr'i'u. ' :· ·· . ' doskonalszy. 
~ C:iy to i;'fe. jest interpretacja , A to jest oczywiście jeszcze 

zbyt ogólna, · by nie ·powiedzieć , bardziej niedościgłym morzeniem. 
„ncf·Wyrost"f' Wszystko, co robimy, jest wdąż 

7 J o. je~t .111oja interpretacj,a i tylko stałym ''J)osiukiwaniem, pró-
mam · do niej prawo, tak, jak · borni osiągnLęcio celu no razie 
kazdy e·zytelnik ma ·prawo inter- nie , osiągof.nego . " 
p re,!_9.wać, pp ~wojemu książkę i Sztuka TV jest jeszcze młoda . 
każdy -'widz po swojemu tełewi - Te miesiące pracy były kolejnym 
zyjn<f ' ,;Sławę · i chwałę". Tyle, że ll poszukiwan iem tajemnicy telewi- · 
j a p.o. ,Pr.ost4 ; dostałam szansę · zyjnej sztuki, innej niż teatr niż 
wcielenia· s·wojej interpretacji film, niż symbioza · tych dwóch 
dziefo ~pisarza_, w innego rodzaju dziedzin. - Teraz znów szukam tej 
ks~.t~ł~ „- telę.Yłi.zyjnej adaptacj i. tajemnicy - pracuję nad telewi-

Awfośćiwie1 wol-ałobym w ogóle zyjnq rea-lizacją „Matki Coura-
nie mówić· o telewizyjnej . „Sławie ge" . W zupełnie inny sposób, in-
i chwale". To, co miałam do po- ną drogą ... I wiem, że przy na-
wiedzenia powiedtiałam i ja i .,.. stępnej realizacj i żnów będę szu-
my .. ,wszys..cy · - cały zespół, po- koć. I znów inaczej. 
przez realizację. Teraz byłoby 
najlepiej, gdyby było~ tak, jak Notowała : grl. 


