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JU'Bl[T - (Z łac.) - skutek, 

wynllt, wratenle wYWołane 
ezymkolwiek. W przedstawie
nil.l teatraln.ym 8P09'kamy się 
lltale z jaldmłł efektami. Ka
lety do nich np. zachód słoll
ca, wywołany łt"lł łwlateł re
łlektorów (efekty łwte~. 
wazeUde odgłosy, np. strzał, 
srzmot itp. (efekty d!wtęlto
we), a takte inne .,sztuczki". 
W teatrze lstnieje zazwyczaj 
specjallata „od efekt6w''. Naj
czejclej bywa nim rekwizytor 
(zoli.) • . 

llCGZBllPLA.IUI pojęcie 
"eszemplarza teatralne&o" ma 
pewne specjalne znaczenie. za
nim wYn&leziono maszynę do 
piaanla, sztultt w teatrach prze. 
pisywano ręcznie. Obecn~e 
przepisuje się Je na maszynie, 
przy czym Jeden egzemplar.& 
otrzymuje retyaer, dru&I łn-
111lcjent, trzeci sułler. Podczas 
pracy nad sztuk-. w epempla
rzu zaznacza Ilię wszeUde zmta-

ny aytuacji scenicznych, a tak
te notuje się najrozmaitsze 
uwql specjalne, dotyc:zitee 
przedstawienia.. zwtasz.cza no
tatki refyaenkie obJętoklowo 
przerutajlł nieraz sam tekst 
sztuki. Niektórzy W)'bltnl rety. 
11erowle uznali za llła8owne wY
dać drukiem swoje „egzempla
rze" (Dullin, Barrault). 

BICBLEROWNA lreaa - Jed· 
dria z największych artystelc 
IUl.IZej 11CeDY • PoczlłWRY od po.. 
płau szll:oł7 dramatycznej, na 
którym Balla4ynę, kaidy 
Jej 11cenlczny był po-
w ydarzenłem artysty-
cznym_ ftlled WOJftlł odąoUła 
wielkie sukcesy w specjalnie 
dla niej nmipiaaneJ sztuce .1. Te
py „Frluleln Doktor". Ponadto 
stworzyła wiele znakomitych 
kreacji, z których naJ&łolinlej
aze: „Salome" z tra&edli WU
de'a, .Judyta w sztuce Girau
doux. SZlmena w „Cydzie" l 
E~bleta w .,szaleiiatwle" Pey
ret de Chaputa. Podczas woj
ny grała Smugonlow1t w „Prze
pióreczce" Zeromaklego w pol· 
aklm teatrze w P•rytu. Na-

stępnle występowała w Rio de 
.Janeiro, gdzie grała w Języku 
portugalskim (taki) w sztukach 
brazylljsldch. Prasa poludnto
wo-amerykailska potwlerdzala 
aukcesy Eichlerówny, szeroko 
omawlaj1tc kreacje „polskiej 
Duse". W r . lM7 artystka wró
ciła do kraju. Z dzlealęclu ról, 
Jakle grała w Poi.ce po woj
nie, w bistoru naszego teatru 
pozostan1t na zawsze zwłaszcza 
nułępuJ1tce Jej kreacje: Fedra 
Raclne'a, Pani Warren w sztuce 
Shawa, llarla w ,,Lekkomyłl
nej . sł09trze", Hanka w „Pa· 
ni Dulsldej", wreszcie Kamila 
Perlchole w „Karocy" Kerl
meeso l „Marla Stuart" Schll· 
lera. .JW: samo wyliczenie tych 
ról świadczy o rozplętołcl ta
lentu. Eichlerówna Jest Jednak 

przede wszystkim wlelk1t tra
glczklł, dyaponuJ11Clł . wspania
łym głosem, pełnił rzadko spo
tykanego na naszych scenach 
temperamentu. Grala tet w 
iłlku filmaeh. Laureatka na
grody państwowej, od.&naczona 
Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

BK:IPA aldonka - zespół 
aktorski. 

Bl[SPBRYl(BNT - (z łac.) 
dosłownie znaczy: próba, do
świadczenie. Eksperyment w 
t-trze Jest Pf"Óblł znalezienia 
nowego wYnlZU tak dla mytu 
autora, Jak I polllJ'słu ln8cent. 
zatora wzgl. reiyllerL Słlłd pO. 
Jęcie teatru eksperymentalnego 
pod wieloma względami łltczy 
się z pojęciem teatru awari&ar-
dy (zob.). Cl'Jęato Jednak zda

rzało Ilię. te teatr upra
wiał eksperyment dla 
samego eksperymentu, 
co OCZ)'Wiłcle poza czy
sto fonnalnym „udzlw
nlanlem" teco czy Inne
go spektaklu, nie przy
czyniało Ilię wcale do o
gólnego rozwoju sztuki 
scenicznej. Do rzędu ta
kich eksperymentów na· 
letał np. pomysł wYSta· 
Wlenia ,,Hamleta" W 
strojach wapółczesnych 
(we frakach) Itp. 

BK:SPOZYCIA - (Z 
łac.) doalownle znaczy: 
ukazanie, wyłotente cze
&oś. .Jest to ta część 
sztuki dramatycznej, 
która ujawnia zawllłZkt 
akcji l przyptowuje Jej 
rozwój (zob. dramat). 

BllUPllBUA - (Z łac.) 
znaczy: wyra!anle cze
&oś. W teatrze oznacza 

fren« EichleróWft4 to roU Blłblełv nie tylko sposób, w Jaki 
to ,,smeatUlłe'• Peitret de CMl*fa aktor wyrna -Ił IP'1' 

pewne Idee czy uczucia, lecz 
takte środki, Jakimi do tego 
samego celu dąty lnKenlzator 
wzgt. retyaer. W płerwiizyrh 
latach naszego stulecia zapa
nował w sztuce Pl"lłd zwany 
ICKSPRBS~ONJZllEJI, który 
wywarł powatny wpływ takte 
I na teatr. Teatr ełalpresjonl· • 
styczny rozwln1tł atę najllłlnleJ 
w Niemczech, przenikaj~ lltlłd 
do Francji, a ,~kże wywleraj-c 
swój wpływ na niektórych re
tyserów rosyjaldch. Wiele cech 
teatru ekspresJontstyczneco po
siadał równtet alynny teatr ty
dow&ld „Kabi.ma" (zob.) Eka· 
presJonlzm w teatrze polecał 
na dąteniu do Jak najdobit
niejszego wyratenta przetyć 
psychicznych bohatera drama
tu, centralnej postaci sztuki. 
Dla ostuntęcla teco celu uły
wano wszelkich mo*Uwyeh 
chwytów formalnych (lll>eCJał· 
ne operowanie łwlatlem, de
formacja przedmiotów znajdu
JlłC)'ch Ilię na acenle Itp.). Kie
runek ekspresjonistyczny w 
teatrze wyguł po pierwszej 
wojnie światowej, mniej wfę
ceJ w r. lał, jednak do dElł 
napotkać motna jego echa w 
dzlalalno6cł nlekłórych - a
wansardow)'cb (&wtuzc:za tran. 
cmklch). 

EKSTAZA - Jest to stan 
psychiczny, wYraiaJitCY naJ
wytazy •topieli doznania emo
cJonalneso (np. zachwyt). Nie
którzy ludzie teatru (np. Bar· 
rault) uwaiaJ-. te &lównym za
daniem sztuki 8CenłczneJ Jest 
wywołanie &bloroweJ ekataz7 u 
widzów. 

IELBlltTBA. - bohaterka mitu 
grecltlego, 8lo9tra Orestesa, któ
remu pomocta pom6clć łmlerć 
ojca na matce, Klltemnestl"lle. 
'!')'tulowa ~ .ąnneJ tra-


