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TATR DRAMATYCZNY, daj11T 
hALINIE MIKOŁAJSKIEJ W)"
kona~ gościnnie na SALI PROB 

„O Qł.UGIM CZEKAl'UY" TOM"
:.;:;;+ MANNA wg powiełci „J6zt!! I 
Jeio bracia", w przekładzie EDYTY 
SIECJNSKIEJ, adaptacji Wlncenty'1y 
WODZINOWSKIEJ STOPKOWE.J. 
1cenoi:;tafli ANDRZEJA STOPKI 
ora2 konsul · ret serslde 1Rl\1V <z Y b J, u ęca we o z11-
ce ut nie tylko w motię, ale w 
~czaj t&k zwane monodramy lub 
przelUtawlenia Jednero akłOra . 

.s11· oue zwuµ,enn~ m 
n1ełtl naueau tt!peu .... ru, 
W•dzów, .klurYch uc„egu,n1w 
rc1u,e Włlt:.~laL akto.rsa.1 
prz•c•WW•&~ legu, n w n.i.zycn 
c-i.asac.b w wjoo"°ł>kicb -.catrau11cn 
w1e10<>1iobowycn a.lł.&ouiwo b;v w„ 
' i>YCbane na nruri p1au pun in•c~
nizacJę. W Je1>.io<>•U'1U\, )CU pup1· 
i4Cll aktor wraca do uoow111.r.llll 
aamodz1~1uoici. i.cenorraf mun mu 
tYlko pomoc lub prGeszkod:iać, tlo 
1cen1clJU:! poz:oslaJe uem, a nae rów
norzędnym z a.k110ram1 dt!:menLł"Dl 
przeanawlerua. Reżynr ogumua 
"fi do roll pomocn1lla, wspoma111-
j11ce10 swymi 11wa1aml, ale nie 
UJar~ a.ktora, jak to dził czym:\ 
rdyserzy widowisk wleloo1obo
wych. Odpada bowiem cel 
dYklatury inscen.izator6w, Jakim 
Jest efekt og6Jny. Odpada takie ar
gumeu·1, :h nairoJoneJ całoi;ci tue
ba podporiiądkowac poszczegolne in· 
dyw1du11lno•ci. S!owen1 liktor od
zyskuje pełną s11werenno1ć. DlatP-
10 naj"' 1taln1ejs·I, względnie naJ
amielu podeJmują się takich kre
acji. Warunkiem jednak sukce•u 
J~•t ska.la warsztatu, pncclwwska
zanlem zał maniera. 

Recenzent m61łby duło się 
wodzit nad tym, jaką 1kalę 

wzruszającej sceny poznania 
się. Racheli , z Jakubem, popr.cz 
1ubtelną i<UYkaturę Lab„na 
chyt rusa orientalne10, at do b61u 
rodz11ceJ I u1111zenia umierającej 
potraflla wygrac !Ulkołajaka. Wie
!UY, kim ona Jest - jedną s n;1j
sugestywnieJnycb artys.ek naS'l)'Cll 
czas6w, a' Jedn0C1:ełnie zachwyc~J11-
e11 delikatnymi efektami gestu I 
mimiki. Rezygnując w tym popisie 
z modulacji głosu, tym wyratni~j 
posłutyła się wspomnla.nyml łrod
kami swojej ekspresji. A nade 
wuyatko ustrzegła się przed obsU• 
nięc1em się w stronę melodramatu 
I ujęl.a w bardzo czystej formie 
tragedię Jakuba l Rachell. 

Niestety nie mogę szerzej o tym 
1ię rozplsat, gtlyt tak 1.wany n· 
zonans, okreilony mat11 Sal11 Pr6b 
I adresem dla znawców nie pozwa
laJ11 pismu codziennemu poiwięelt 
na to tylu szpalt, Ile by al• cbcla· 
Io. 

JERZY ZAOORSIU 


