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WSPOMNIENIA TEOZOFKI
Wspomnienia Laldy Emily Lutyens*) są. miłe dzięki prostocie jej
opowiadania . Najdrobniejszy cień egzaltacji zaszkod7liłby jej rzeczowości
d obudził nieurność czytelnika.
Nie wiem czy rtylko „warnp"y należy zaliczać do rzędu kobiet niebezpiecznych? Są. one do siebie podobne,
a więc łartwiejsze do p<Xmania, a tymczasem kobiety nieraz ciche jak woda sprawiają. n a jdziwniejsze niespodzi•a nki.
Lady Emily urodziła się obdar:rona
wieloma rroolnościami i aspiracjami
nie zaspokojonymi przez małżeństwo
i rodzinę z pięciorga dzieci. Mą;ż jej,
Edwin Lutyens, był zdolnym i wziętym architektem, twórcą. wielu oficjalnych budynków i pomników. Zajęcia zmuszały go do częstych podróży, w domu siedział zamknięty
nad planami i rysunkami, ale lubił też
życie towarayskie, które żonę jego
nudziło. Pod tym względem byli niedobrani, bo Lady Emily, niepraktyczna i niepunktualna, nie umiała prayjmować, szukała zaś ujścia dla swojej
energii w działalności społecznej, dopomLnają.c się o prawa polityczne dla
kobiet.
Traf sprawił że zetknęła się rwe
Frrunoji z małżeństwem teozofów, następnie poznała Annie Besant, i od
tej chwili dwadzieścia lat poświęciła
współ;pracy z głównymi przedstawicielami teorrofii. Do wschodniego ezovzmu wniosła ceche narodu k.tór„v

czy 1też zachować zwykły kształt pię
ciorarn.ienny.
Jeden z iprzewódców teozofów,
C. W. Lea dbeater, spotkał w Indiach
syna bramina wysokiej kasty, którego promieniowanie, czyli aura, wydały mu się pełne znaozenia, i obrał
go jako ostatnie wcielenie Bodhisathwy, emanacji Buddy, a więc przyszłego Mesjasza. Mrs. Besanrt w r. 1911
przywiozła do Anglii 15-letniego Krisznę i jego brarta Nitję. Lady Emi.ly
poczuła dla pięknego chłopca głęboką.
Htość. Los jego był nie do pozazdroszczenia w obcym klimacie, w zmicniają.cyim się środowisku. Matkę stracił w dzieciństwie i do dobrej kobiety
lgnął jaik do jedynego oparcia. Lady
Emiły swą. mHość macierzyńską. sta-
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Po odwiedzinach Teatru Polskiego ra „Olimpia" (
w Londynie wizytę solistki sieniu napisałe
- Ireny Eichlerówny w jednej z naj- szowy felieton)
zuchwalszych sztuk Shawa.
nę w „Cydzie"
z dwu możliwości zanurzenia się nę Julię" Strin
w żywym nurcie teatralnym pierw- dwa w t.zw.
sza jest oczywiście bardziej pożąda- „Judytę" Gira
na i celowa. Przenosi ona na obcy wym, Smugoni
grunt całość artystycznie jednolitą.; ryżu . Spotkani
w przypadku letniej gościny Teatru doświadczeniac
.rała się przekształcić w przywiązanie Polskiego (z „Mężem i żoną." i „Do- · niu z teatrem
uczennicy do mistrza, nie mniej ikaż- mem kobiet") było to posunięte tak szyło mego p
dy srezegół życia Kriszny był jej mi- daleko że przywieziono nie tylko peł- Nie znaczy to
ły, opisuje jego urodę, strój, zacho- ny zespół z aktorami dublującymi mował w niej
wanie i swoje cierpienie gdy się z jedną. rolę, dekoracje i kostiumy, ale żadnych wą.tpli
nim rozstawała.
umożliwiono reżyserom czuwanie nad
Naj1pierw nig
„Gdyby nic moje oddanie 1'tię Krisz- swoimi dziełami, scenografowi nad w „Profesji P
nie, - pisze, - nie wiem czy bym oprawą. plastyCZIIlą., przywieziono n a - mniej nie w o
została długo
w Tow. Teozoficz- wet perukarkę i garderobianę.
na tę rolę cią.
nyrn„. a więzy, które mnie z tym ruWystęp Eichlerówny był pozbawio- zbyt szlachetn
chem przez tyle lat łączyły, miały ny tego wszystkiego, doszedł do moim przekon
swe źródło w przemożnej osobistej skutku własnym, ofiarnym wysiłkiem wszystkim me
miłości". „Dla mnie kończy swo- sceny emigracyjnej. Przypominał in- wymiarowego,
ją. k!sią.żkę - . Kriszna pozostaje je- stytucję już właściwie historyczną., W tej roli, że
dyną. w swoim rodzaju, najczystszą. zabytkową., należą.cą. do XIX w.: goś- tre'a, „elle est
i najdoskonalS'Lą istotą., jaką spotka- cinny występ „gwiazdora" na tle i ~e~ . i zbytkie
ł!llill, praiwdziwym ikiwiatem ludzko- w otoczeniu które należą. do innego JeJ mgdy poprz
ści" .
w miaru i spełniają. tylko rolę służeb- gli mieć wraże
U<Ir-nł.K" ni.wną m tyt'UcJę JaK Trio„. ~ugfm
onaterem opow1esCI, c o ną.. Ten rodzaj widowiska stał się by przelewa '"
~ 8;Ild. Sons: zaw~e pamięta . i pozostawionym bardziej w cieniu, jest przedmiotem
krytyki
od
czasu której kontur
not~Je Jaku"!- okrętem _Jechała i gdzie Edwin Lutyens, mą.ż Lady Emily. :meiningeńczyków i teatru St anisław- miennego blok
co ;ia?ł~ iPiękne ~raJobri;zy opiswje Listy, które wymieniali, tchną. zaw- skiego, od chwili gdy zjawiło się po- co Eichl e równę
po~iezrue i bez wrarz;~wości a:tystycz- sze nutą. życzliwości i przyjaźni. Ni- jęcie „zespołu", „gry zespołowej", osobiste upodo
neJ, ale dobrze .<>?-daJe ~czucie szczę- gidy .Krisznie nie okazał niechęci, a przedstawienia pomyślanego od po- ra? (Nb. przej
ścia 'które w meJ budziły.
jeżeli komu miał za złe uwiedzenie czą.tku do końca jako całość orga- wydaną. w r. 1
Zjazdy w Holandii, w Austrii, w 00ny, to Mrs. Besant. We własnym niczna, poddanego jednej zasadzie Polskiego któr
Adyar koło M~asu, pod pewnym domu patrzał na to jak dzieci skaza- kształtowania,
zrównoważonego
i slała mi śwież
względem przypominały rekolekcje po ne są. na jarską. dietę.
zharmonizowanego we wszystkich łem, że ta scen
kJasztoraoh. Celem ich był postęp w
Raz za;protesrtował. Budował wtedy elementach składowych. Jest to para- shawowskich s
uduchowieniu, a. zarazem .od~tchnięcie .gimachy rządowe w New Delhi, na- doks naszej epoki i naszego zbioro- nie wystawiła
spokojem wśród grona bhskich wiarą. pi.sal więc do żony że jeżeli po p".'zy- wego życia, że wróciliśmy do tej za- ren" ani na wł
V-:SJ?ółwyznawców. Droga do przez.wy- jeźidzie rozpocznie kampanię za auto- mierzchłej i zdawałoby się przezwy- deskach swojej
~ę~enda Karmy nak~yw~a przezv.:y- nomią. Indii, zrujnuje go i zmusi do ciężonej formy występu „gwiazdor- tru Małego).
oi~ni~ wła:snego Ja„ umk~ więc opuszczenia stanowiska.
skiego". Szczególne okolicwości w ja Ujęcie roli pr
za~iści •i gmewu, a ~erowmc~ .Lady
•L ady Emily zaznacza, że chwilami kich się odbył ten występ, kazały od- wa podejrzenie
~y przestrzegali . Ją. przed ~eJ wa- ogarniały ją. skrupuły, ale że gdyby stą.pić od dogmatycznej ortodoksji. nienia z kapry
darni: zaipalczywośc:ą. "':' rozm~wie 1 dane jej było prawo ;powtórnego wy- Byliśmy wdzięczni losowi, że mogliś- ski ej. W tym u
zaiborczością.. w miłości: WtaJemni- boru, postąpiłaby tak sa.mo. Lecz kie- my zobaczyć Eichlerównę w doryw- P?ten~atka kapi
czonych ~yzszyich stopm łączyło co- dy wszystko inne zawiodło, spokojnie czo stworzonych dla niej ramach. me merzą.du, w
·r az ś<:iślei;isze braterstwo, a gr?Jlladne wróciła do męża.
Lepsze to niż nie zobaczyć jej wcale. ~odowego t~ust
współżycie odpowiadało lepieJ natuKri=a długo słuchał rad opiekuTa artystka średniego pokolenia Jest urzekaJą.cy
rze Laldy Emily niż towarzystwo sa- nów 1 odległych mistl'ZÓ'W, którzy w należała. już przed wojną. do zjawisk I?,Odniesionego. d
łonowe.
sposób nadprzyrodzony porozumiewa- fascynuJą.cych, stanowiła - jak po- fizycznych. Eich
Laldy Emily ~nała wielkich chwil li się z przewodnika.mi teozofów. Kie- wiedział na powitanie Marian Hemar postać nieomal
szczęścia na teJ drodze. Obracała się dy dojrzał na drodze duchowej wró- klasę dla siebie i rodzaj sam w Tartuffe czy
w świecl«;l rtak ~ęb~ym że. wyda- eh do podstawowych zasad 'religii sobie. ~est. to aktorka z aurą., z nie- Shaw nie mia.I
rzeinia p~erwsz~J WOJDY ~1atowej przodków, odrzucił naleciałości cere- słychame silnym piętnem indywidua!- Mrs. War:en J~
pr~ie me dOClerały do teJ krainy moniału i rzekomego cudotwórstwa, nym, ~tóre. nar"iuca się od pierwsze- nym: śmieszno-.
iba~~1.
nauczał o prawdzie i życiu wewnętrz- go weJrzema, a umyka określ eniom. trag1C7inym, nale
Filozofię swojit. toooofowie zaczemp- nym dostępnym każdemu człowiekowi. Idą.c od szczegółów najłatwiej uch- „dialektyki" niż
nęli z Indii, ale wśród lóż i członków
o ' rozł!llillie Jct:óry nastą.pił La.dy wytnych, chce się myśleć że na tę profesjonalistka,
angielskich d~y do głosu ta.kie ce- Emily pisze z' dyskrecją.. Kris~a wy- osobliwość .składaj'.!- się duże, skoś.ne stynkty i aspi1
chy narodowe Jak zam.iłowanie do bierarją.c drogę własnego powołania oczy, gorzkie usta i przede wszystkim kokoszy. Jest to
str~u, oz~ak i cerem~niału: Lady oddalił się i od niej. Oza:s zawsze gł.os o olbrzymiej s~ali i jedynej bar- medianctwo mie
Emily załozy~a ord~r Gwiazdy, z trz~- przynosi ukojenie, autorka więc swo- wi~, gł?s ~tórym .Eichlerówna posłu- mierze ze szczere
ma stopniami wtaJemnlczonych; róz- ją. opowieść kończy bez goryczy.
gu1e się Jak ~piewaczka. operowa. bizmem, poczciv
ne powstały na tym tle spory, m.in.
Książka nasuwałaby wiele komen- Schodząc głębieJ, natyka się na kon- niem. Ukazany p
czy gwiazda miała dostać skrzydła, tarzy zarówno sceptykom jak wie- trast masywności i eteryczności, po- między matką-pi
rzą.cym. Chroni ją. od tego osobistość tę~nej . biologii, bujno.ści c~elesnej i purytanką. ocieni
*) Candles tn the Sun. By Lady Lady Emily i jej bezwzględna uczci- taJemmczego promiemowama ducho- W uj ę ciu Eichlen
Emlly Lutyens. Londyn, Rupert Hart- wość.
wego, instynktownego czucia dla te- „haute comedie"
Davie.s, 1957; sk 196 I 1taibl. 10.
Jan Rajecki. go co nieuchwytne, pozazmysłowe, perspektywą. mo~
wrodzonej poetyckości. Jeśli dodać
W ramach w~
silnie rozwiniętą. wyobraźnię aktor- cepcji rozwinęła
ską., nieraz przekorną., skłonną. do lą.ce boga ctwo su
egotyzmu i samowoli, wpadają.cą. we nicznych. Dwie
NOWOSć
Z
AMERYKI!
własne zasadzki byłby to najgrub- w II i IV akcie
szy, schematyczny rysopis tego zja- wrotnych arii O
Bardzo poszukiwany i modny w Polsce
wiska aktorskiel!'o.
nvch z wirtuozoi
mieliśmy

w
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DRA
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w dramacie Schillera

tły kBztałt pię-

Kilka teait
teozofów,
wstrząsają.cy
w Indiach
staetltera p.t.
i kasty, któreAutor szt
>yli aura, wypoeta, po w
c.zenia, i obrał
wybitniejszy;
nie Bodhisathnych. Wraca
L więc przysz5a.Illt w r. 19'11
Po odwiedzinach Teatru Polskiego ra „Olimpia" (w młodzieńczym unie- i gospodarczemu i nim uzasadnia dramat o Re
5-letniego Kri- mieliśmy w Londynie wizytę solistki sieniu napisałe111 o niej kilkusetwier- swój cynizm: zwycięża córkę; akt marnotrawne
~. Lady Emily Ireny Eichlerówny w jednej z naj- szowy felieton), rozdzierającą Szime- kończy się tryumfalną fanfarą. W i radiofon.IBo
~łopca głęboką zuchwalszych sztuk Sha wa.
nę w „Cydzie" Wyspiańskiego, „Pan- drugiej zstępuje z piedestału korne- Mickiewiczu
~ do pozazdroZ dwu możliwości zanurzenia się nę Julię" Strindberga graną raz lub dianckiego cynizmu na dno upokorze- Sztuka o St
1acie, w zmie- w żywym nurcie teatralnym pierw- dwa w t.zw. Warsztacie Teatralnym, nia: ponosi klęskę, jedyną prawdziwą gusła.wskim
u. Matkę stra- sza jest oczywiście bardziej pożąda- „Judytę" Giraudoux w Teatrze No- klęskę swego życia; sztuka zamyka ugrunt01Wała
dobrej kobiety na i celowa. Przenosi ona na obcy wym, Smugoniową w wojennym Pa- się przejmującym ściszeniem tonu. kitóry jest
oparcia. Lady grunt całość artystycznie jednolitą; ryżu. Spotkanie po latach, po tylu W tych wielkich ariach i między ni- głośnej oper
ierzyńską sta- w przypadku letniej gościny Teatru doświadczeniach, po długim obcowa- mi Eichlerówna pokazała jak świet- go „Bunt ·
r przywiązanie Polskiego (z „Mężem i żoną" i „Do--niu z teatrem ang1elslcim nie wnniej- nie umie nosić suknie już właściwie ub.r. po 7-le
aie mniej ikaż mem kobiet") było to posunięte tak szyło mego podziwu dla Eichlerówny. „stylowe", jak świetnie je dobiera szła na deski
lllY był jej mi- daleko że przywieziono nie tylko peł- Nie znaczy to jednak żebym przyj- (wyzywająco biała niewinność w ak- sta etitera
strój, zacho- ny zespół z aktorami dublującymi mowa! w niej wszystko, nie zgłaszał cie III, kokieteryjnie szydercza żało- cy"·
.
1ie gdy się z jedną rolę, dekoracje i kostiumy, ale żadnych wątpliwości i zastrzeżeń.
ba w IV). Olśniewała przede wszystW ZWią.z,k
umożliwiono reżyserom czuwanie nad
N ajtpierw :nigdy bym jej nie obsadził kim bogactwem gestu, cieniowania czerua" Br
anie się Krisz- swoimi dziełami, scenografowi nad w „Profesji pani Warren". Przynaj- psychologicznego, frazowania gloso„Przez dzi
riern czy bym opr awą iplastycz..ną, przywieziono n a - mniej nie w obt'cnej chwili. Jest ona wego.
oficjalne r ·
w. Teozoficz- wet perukarkę i garderobianę.
na tę rolę ciągle jeszcze za młoda,
Od tego końca można zacząć re- się mnie nak
mie z tym ruWystęp Eichlerówny był pozbawio- zbyt szlachetna, zbyt poetyczna. W jestr za.strzeżeń. Głos Eichlerówny ki w~ółcz
•ączyły, miały ny
tego wszystkiego, doszedł do moim przekonaniu stanowi przede ma nieodpartą siłę magiczną, ale ocie- łem naipisa
żnej osobistej skutku własnym, ofiarnym wysiłkiem wszystkim medium wielkiego, wielo- ra się o groteskę, gdy najprostsze przeznaczone
. kończy sw0- sceny emigracyjnej. Przypominał in- wymiarowego, poetyckiego drru;natu. słowa, np. „Chodźcie na herbatę", siałbym kła
pozosta je je- stytucję już właściwie historyczną, W tej roli, żeby użyć terminu Sar- rozpinają się na fanta.stycznej kaden- łem . W <r.
!1, najczystszą zabytkową, należącą do XIX w.: goś- tre'a, „elle est de trop", jest nadmia- cji muzycznej. Ges t zdradza podobną
jaką spotka- cinny występ „gwiazdora" na tle i rem i zbytkiem. Dlatego ci którzy skłonność do przerostu, uderzającą
atem ludzko- w otoczeniu które należą do innego jej nigdy poprzednio nie widzieli, mo- zwłaszcza na tle Anglii. Największym ta, w iktórej
w miaru i IWełniają tylko rolę służeb- gli mieć wrażę i<' obrazu, który jak- niebezpiecz eństwem tej wspaniałej ])rzez ~ryzm
powiesći, clio
ną. Ten rodzaj widowiska stał się by przelewa •»<; przez ramy, rzeźby artystki
stanowi anarchiczna wy- i psychologi
w cieniu, jest przedmiotem
krytyki
od
czas u której kontur przekracza granice ka- obraźnia, która jes t sama sobie pa- wstaTLą.sają.cy.
Lady Emily. :meiningeńczyków i teatru Stanisław- miennego bloku. To nasuwa pytanie, nem, a rzadko wędzidłem.
mego przyja
i, tchną zaw- skiego, od chwili gdy zjawiło się po- co Eichl erównę przywiodło do tej roli:
Patrząc na Eichlerównę po tylu la- 111ego
pro~
„zespołu",
„gry zespołowej", osobiste upodobanie czy koniunktu- tach, w tak nie sprzyjających warun- zre.szitą rozm
przyjaźni. Ni- jęcie
al niechęci , a przedstawienia pomyślanego od po- ra? (Nb. ;przejrzałem pilnie książkę kach, w roli budzącej tyle zastrzeżeń, mait pokoleni
il e uwiedzenie czątku do końca jako całość orga- wydaną w r. 1938 na 25-lecie Teatru nie mogłem się obronić skoja rzeniu z 21Illia2xiżonych
We własnym niczna, poddanego jednej zasadzie Polskiego którą życzliwa dusza przy- FidwJge Feuillere wokół której rok
Akcja „Mi
zrównoważonego
i słała mi świeżo z Kraju, i stwierdzi- temu rOZJpętała się nie w jej fran- nim tylko
dzieci skaza- kształtowania,
zharmonizowanego we wszystkich Iem, że ta scena, jedna z najbardziej cuskiej ojczyźnie ale właśnie w An- się w r. 19(;1
1dował wtedy elementach składowych. Jest to para- shawowskich scen świata, do wojny glii, nie po angielsku namiętna a po literata
,w Delhi, na- doks naszej epoki i naszego zbioro- nie wystawiła „Profesji pani War- polsku beznadziejna dyskusja na te- przedwojenn
~ żeli po p~zy- w ego życia , że wróciliśmy do tej za- ren" ani na własnych deskach ani na mat czy jest ona czy nie jest naj- obliczu trag
żyjącą aktorką sceniczną. wielkiego odb
1anię za auto- mierzchłej i zdawałoby się przezwy- deskach swojej filii kameralnej, Tea- większą
Nie tykając tego sporu trzeba powie- od ideałów, rzł
o i zmusi do ciężonej formy występu „gwiazdor- tru Małego).
skiego". Szczególlle okolicmości w ja Ujęcie roli przez Eichlerównę nasu- dzieć, że Eichlerówna ma w sobie wię- pije. Córka j
' że chwilami kich się odbył ten występ, kazały od- w_a podejrzenie ~e mamy tu do czy- cej dziwności, j est m a sywniejsza, ka (zjawiaj
ale że gdyby stąpić od dogmatycznej ortodoksji. m~n~a z kaprysem wyobraźni aktor- bardziej monumentalna, ale ustępuje uciesze ipublL
.vtórnego wy- Byliśmy wdzięczni losowi, że mogliś- sk1ą W tym u;ięciu pani Warren - wielkiej Francuzce brakiem samody- leżą.cego już
mo. Lecz kie- my zobaczyć Eichlerównę w doryw- potentatka kapitalistyczna w dziedzi- scypliny, brakiem umiaru, całkowite - d:zierniku roz
dło spokojnie czo stworzonych dla niej ramach. nie nierządu, wBścicielka międzyna- go władania sobą i swoimi możliwoś- ~ieży Polski
'
Lepsze to niż nie zobaczyć jej wcale. rodowego trustu domów schadzek - ciami. Byłoby interesujące porównać budownictwa
t rad opiekuTa artystka średniego pokolenia jest urzekającym potworem cynizmu z sobą ich Fedry grane tak blisko da już żona
'Jw, którzy w należała już przed wojną do zjawisk podniesionego de wyżyn prawie meta- siebie (Edwige Feuillere grała ją rok osobą wierząc
oorozwniewa- fascynujących, stanowiła - jak po- fizycznych. Eich~równa zrobiła z niej temu w Anglii, Eichlerówna przyje- w który11ll ro
iwzofów. Kie- wiedział na powitanie Marian Hemar postać nieomal tych wymiarów co chała do Londynu nazajutrz po ostat- wisi obraz Ma
ichowej, wró- - klasę dla siebie i rodzaj sam w Tartuffe czy H+rpagon. A przecież nim przedstawieniu tragedii Rasyna
DaJlszymi 0
za.sad religii sobie. Jest to aktorka z aurą, z nie- Shaw nie miał takich ambicji. Jego w Teatrze Narodowym). Nie można siad i iprzyja
ctałości cere- słychanie silnym piętnem indywidua!- Mrs. Warren jest tworem pradoksal- sobie jednak polskiej artys tki wy- chany w jego
udotiwórstwa, nym, które narzuca się od pierwsze- nym, śmieszno-~łosnym, śmieszno obrazi ć w ramach tak zdyscyplino- rator Wito
\iu wewnętrz- go wejrzenia, a · umyka określeniom. tragi~nym, nalcly bardziej do sfery wanego, absolutnie zrównoważonego, .przeżywający
człowiekowi. Idąc od szczegółów najłatwiej uch- „dialektyki" niż psychologii. Jest to absolutnie doskonałego przedstawie- żymu; ex-zie
LStą.pił, Lady wytnych, chce się myśleć że na tę profesjonalistka, w której żyją in- nia jak „Partage du Midi", pod batu- który prosi
Kriszna wy- osobliwość składają się duże, skośne stynkty i aspiracje mieszczańskiej tą J. L. Barraulta.
mierzoną uci
powołania oczy, gorzkie usta i przede wszystkim kokoszy. Jest to dstota, w której koPo dziesięciu lat ach Eichlerówna PO'Ilił01Wskdem
0
Oza:s zawsze głos o olbrzymiej skali i jedynej bar- medianctwo miesza się w równej pierwszy raz wyjechała na Zachód. przysługę p
<a więc &Wo- wie, głos którym Eichlerówna posłu- mierze ze szczercścią, uczucie ze sno- W ciągu dziesięciu lat nie wzięła funkcjonarlus
goryczy.
guie się jak śpiewaczka operowa. bizmem, poczciw:>ść z wyrachowa- udziału w żadnym z wyjazdów re- stwa, chams
vlele komen- Schodząc głębiej, natyka się na kon- niem. Ukazany przez Shawa konflikt prezentacyjnych teatru polskiego, w
w drukow
•m jak wie- trast masywności i eteryczności, po- między matką-p1ostytutką a córką okresie socrealizmu piętnowano ją ja- ru Dramaty
ko
nosici
e
lkę
zgniłych
miazmatów
'\'O osobistość tężnej biologii, bujności cielesnej i purytanką ocier się o melodramat.
~lędna uczci- tajemniczego promieniowania ducho- W ujęciu Eichler~Willy jest to dramat, zachodnich. Należałoby pragnąć, aby
wego, instynktownego czucia dla te- „haute comedie", komedia z groźną mogła zobaczyć aktorkę z którą łą
czy ją uderzające podobieństwo duJan Rajecki. go co nieuchwytne, pozazmysłowe, perspektywą morn.Iną.
wrodzonej poetyckości. Jeśli dodać
W ramach własnej i spornej kon- chowe, aby w niej, poprzez nią, dojsilnie rozwiniętą wyobraźnię aktor- cepcji rozwinęła Eichlerówna niewo- rzała swoją olbrzymią siłę i swoje
ską, nieraz przekorną, skłonną do lą.ce bogactwo sugestii .1 środków tech- słabości, aby mogła na świecie repreegotyzmu i samowoli, wpadającą we nicznych. Dwie wielkie sceny z Vivią zentować polski geniusz aktorski tak
własne zasadzki byłby to najgrub- w II i IV a.kcie robiły wrażenie za- jak Edwige Feuillere reprezentuje
Y KI !
szy, schematyczny rysopis tego zja- wrotnych arii o;:t rowych odśplewa geniusz francuski. Jest do tego poPolsce
wiska aktorskiego.
nych z wirtuozOV'i'ką maestrią. Obie wołana. Byłaby to szkoda, gdyby z
Miałem
możność
śledzić
rozwój miały świetnie wytrzymaną linię kon- jakiejkolwiek przyczyny nie mogła
Eichlerówny prawie od samych po- strukcyjną. W pierwszej pani Warren sp e łnić tego powołania.
czątków.
Pamiętam
olśniewającą startuje „z pozycji" szczerego buntu
1, idealne
kreację w lichym sztuczydle Molna- przeciw życiu, us1rojowi społecznemu
-KRETymon Terlecki.
szystkich
jynu.
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iczym unieilkusetwierjącą Szimeciego, „Paniną raz lub
reatralnym,
:'eatrze Nojennym Pa:h, po tylu
im obcowanie umniejlichlerówny.
,bym przyjnie zgłaszał

strzeżeń .
nie obsadził

.". Przynajlli. Jest ona
• za młoda,
~tyczna. W
owi przede
iego, wielo·o dramatu.
!rminu Sarest nadmia1 ci którzy
vidzieli, moktóry jakmy, rzeżby
granice kawa pytanie,
• do tej roli:
koniunktunie książkę
ecie Teatru
dusza przyi stwierdzinajbardziej
, do wojny
pani War~ach ani na
ralnej, Tea-

i gospodarczemu i nim uzasadnia
swój cynizm: zwycięża córkę; akt

w

kończy się tryumfalną fanfarą.
drugiej zstępuje z piedestału korne-

dianckiego cynizmu na dno upokorzenia: ponosi klęskę, jedyną prawdziwą
klęskę swego życia; sztuka zamyka
się przejmującym ściszeniem tonu.
W tych wielkich ariach i między nimi Eichlerówna pokazała jak świetnie umie nosić suknie już właściwie
„stylowe", jak świetnie je dobiera
(wyzywająco biała niewinność w akcie III, kokieteryjnie szydercza żałoba w IV). Olśniewa ła przede wszystkim bogactwem gestu, cieniowania
psychologicznego frazowania glosowego.
'
Od tego końca można zacząć rejestr zastrzeżeń. Głos Eichlerówny
ma nieodpartą siłę magiczną, ale ociera się o groteskę, gdy najprostsze
słowa, np. „Chodźcie na herbatę",
r02pinają się na fantastycznej kadencji muzycznej. Ges t zdradza podobną
sklonność do przerostu, uderzającą
zwłaszcza na tle Anglii. Największym
niebezpieczeńs twem
tej wspanialej
artystki stanowi anarchiczna wyobraźnia, która jest sama sobie panem a rzadko wędzidłem.
P~trząc na Eichlerównę po tylu latach, w tak nie sprzyjających warunkach, w roli budzącej tyle zastrzeżeń,
nie mogłem się obronić skojarzeniu z
F.ldwii.ge Feuillere wokół której rok
temu rozpętała się nie w jej fralllcuskiej ojczyźnie ale właśnie w Anglii, nie po angielsku namiętna a po
polsku beznadziejna dyskusja na temat czy jest ona czy nie jest największą żyjącą aktorką sceniczną.
Nie tykając tego sporu trzeba powiedzieć, że Eichlerówna ma w sobie więcej dziwności, jest masywniejsza,
bardziej monumentalna, ale ustępuje

nasutu do czytaźni aktorWarren - wielkiej Francuzce brakiem samody~ w dziedzi- scypliny, brakiem umiaru, całkowitemiędzyna- go władania sobą i swoimi morżliwoś1chadzek - ciami. Byłoby interesujące porównać
m cynizmu z sobą ich Fedry grane tak blisko
~awie meta- s iebie (Edwige Feuillere grała ją rok
:obiła z niej temu w Anglii, Eichlerówna przyjemiarów co c~ała do Londy_nu . nazajut~ . PO ostatA przecież mm przedstaw1enm tragedi~ Ras~na
1bicji. Jego w '!'ea~rze Narodo"".Yi;nl. Nie i;nozna
pradoksal- sobie. _Jednak polsk1eJ artystki yvyśmieszno- obrazie w rama~h tak zdysc.yplmoej do sfery wanego,. absolutme zrównowazone~o,
5ii. Jest to a?so~utme doskonałego przedstawie!j żyją in- ma Jak „Partage du Midi", pod batu!Szczańskiej tą J. L . . BE_1-rr_aulta.
.
której ko- . Po dzies1ęcm l.atach Eichlerówna
w równej pie~szy raz. "".YJ~chała na; Zac~ód.
1Cie ze sno- W .ciągu d;Z1es1ęcm lat ~ue wzięła
ffyrachowa- udziału w . zadnym z WYJazdów rena konflikt preze~tacyJnyc~ teat~u polskie~o, . w
~ a córką- okresie ~~creahzmu y1ętnowE_1-no Ją Ja11elodramat. ko nos~c~elkę z~młych miazmatów
to dramat, zachodmcn. Nalezałoby pragnąć , aby
1. z groźną mogła zobaczyć aktorkę z którą łączy ją uderzające podobieństwo duJornej kon- chowe, aby w niej, poprzez nią, dojl\TI!a niewo- rzala swoją olbrzymią siłę i swoje
ooków tech- słabości, aby mogła na świecie repreeny z Vivią zentować polski geniusz aktorski tak
•rażenie za- jak
Edwige Feuilłere reprezentuje
odśpiewa- geniusz francuski. Jest do tego po~strią. Obie wołana. Byłaby to szkoda, gdyby z

·ównę

w grudniu 1957. wieniu szituki Walerian Lachnitt pisze: „W c.ziterech ścianach mieszkaKilka teaitrów w Polsce wystawiło nia Poniłuw~ich zamknął Brandwstrzą.sający dramat Romana Brand- staetter cały nasz dramait lait ostaitstaettera p.t. „Milczenie".
nich. Za każdą z ukazanych na sc&.Arutor sztuki, przed wojną znany nie postaici stoją setki tysięcy podobpoeta, po wojnie stał się jednym z nych im w życiu. Zaszczutych - jak
wybitniejszych autorów dramaitycz.- Niedzicki, bezsilnych jak Irena,
nych. Wracając do kraju przywiózł bezkry.tycznych jak Wanda, podramat o Rembrandtcie „Powrót syna staoi - skrót całego pocholenia mło
marnotrawnego" (grano go w Pradze dzieży".
i raidiofonitrowano w Brnie) oraz o
Wanda zachiwyca się płynącą z raMIJCkiewiczu
„Noce
narodowe"*). dia (krajowy popularny aiparait „PioSztuka o Sitanisłaiwic Auguście i Bo- nier") ,,tpieśnią masową": „Budujemy
gusła.wskim p.t. „Król i aktor" (1952) nową Polskę, budujemy nowy łaid, w
ugt1untowała pozycję Brandstaettera, którym wszystko będzie lepsze„ ." _
~óry jest również twóreą libretta i to w chwili, gdy jest ona tylko bogłośnej opery Tadeusza Szeligowskie- lesną ironią. A w konsekiwencji dogo „Bunt żakóyv" (krrukowski<:h). W nosi ~o władz 'b~pieczeństwa o. pr:i:eub.r. po 7-letnim wyczek>iwamu we- b:ywaJącym u mch w domu N1edz1cszła na deski sc~niczne sztuk~ Br_an~- kim, mówiąc rże. robi . to z polecenia
staetitera „Ludzie z ma11tweJ winm- OJca. W rzec.zyw1s~1 .chce go w ten
cy".
.
.
. sposób z~us1ć do w~ęc1a. znoyvu „g~d
W zwią,zku z wystawieniem ,,Mll- ~ego udziału w budowmctw1e SOCJaczenia" Brai:w~aetter pisze:
. . listycz:nym". .
.
„Przez dz1es1ęć lat nasze czynruk1
Po:rułowskiego wzywaJą do urzędu
1
o~icjalr~e rórżnYn:ii sposobE_1-mi . starały bezp:eczeństwa dla złożenl:;i zeznania.
si.ę mme nakł~ć do naipisan~a ~u- Mus1ałb:y t3!ffi. ~bo zgodni~ z pr.aiwkl ~ół~esneJ. Do r. 1956 me mog- dą po'ń'."1edz1eć ze ?órka me z Jego
łem
naip1sać aktualnego dramatu polecerna zadenuncJowała Niedzickieprzeznaczonego do grania, . 'bo ~u- g<?, albo potw.ierdzić jej zeznanie. Posiałbym kłamać. Kłamać me chcia- w:1ed?.C1I1ie .prawdy pvciągut,'łvby dla
łem. W r. 1951 napisałam drama~ meg? tragiczne konsekwencje, chciał
„M:iLczenie" o tematyce współczesneJ br J~dn.ak za wszelką cenę udowodi schowałem go do szufłaidy. sztuka mć 2'.orue oże ze zdraidą nie miał nic
ta, w !której starałem się spojrzeć w~pólnego. Pije.. . a potem wylbiera
przez vrYZI?!l.t zai:-a.d.nień moraln~h wicc.zne mil=cnie, wicazaiją.o aię w
i psychologicznych, pod bezpośredmm ~uchni.
wstmą.sającym
wrażeniem
dziejów
Ro.zmowy Poni:łowskiego z iNi~ic
mego przyjaciela i opowiaidania pew- kim i Witowiczem dają pełny O'braz
nego prokuratora, przy.padkowego ŻY_cia polskiego minionych lat. Wła
zreslltą rozmt'Xwcy. Miał to być dra- ścrwym bohaiterem drairnaitu nie jest
mait pokolenia, prawdy i kłamstwa, na.wet milczenie, na które wszyscy
=iaW:żonych charakterów".
są skazani, ale strach, na co słusz
Akcja „Milczenia" (występuje w nie zwrócił uwagę Julian Przyboś w
nim tylko sześć O.."Ób) roogrywa „Dialogu". On to zmuszał wszystsię w II'. 1931 w Warszawie, w domu kich do mUczenia na (l;ewnątrz. ~mer
literata Ksaiwerego Poniłowskiego, id-tie po widowni, gdy IPoniłowskii móprzedwojennego komunisty, który w wi: „Nie ma w Polsce człowieka, iktóobliczu tragedii, wynikającej (l; jakże ry się nie 'b oi". Na tym polega „rzewielkiego odbiegnięcia r(l;eczywistości crz;yw!stość - straszna rzeczywistość".
od ideałów, (l;łamał pióro i z rozpaczy Wokoło są „rui:1y jestestw łudzkich,
pi1je. Córka jego Wanda, zetempów- gorsze ni-ż ruiny mi a-;t", spo.wodowaka (.zjawiająca się na scenie, ku ne wojną. W Polsce odbył się ogólny
uciesze :publiczności, w mundurze na- „akt wyiprowadzenia sumienia gdzieś
leżącego już do historii, bo po Paź- daleko", a „wiele goryczy nagromad7lierntku rozwiązanego ZWiązku Mło- dziło się w ludikich sercach". Jest
dzieży Polskiej) ,U(paja się frazesami jednak na to wszystko lekarstwo:
budoWIIliotwa socjalistyicznego. Trne- „ćwiart~ca wódki wystarczy, aby
cia już 2lona Po.n.iłowskiego Irena jest przenieść się w ililny świat„. I dlateosobą wierzącą, dzięki niej w pokoju go chlać będę''. „
w który.ro .rozgrywa się aJkcja sztuki
„Milczenie" nie je>st oskarżeniem
wisi obraz Matki Boskiej.
ani ludzi ani systemu. Tego by nie
Dailszymi osobami dramatu są: są- mógł dać zresztą Brandstaetter, nasiad i przyjaciel pana domu, zako- wet gdyby chciał. Czuwa bowiem w
chany w jego żonie, gruźlik, proku- dalszym ciągu Urząd Kontroli Prasy,
rator Witowicz, człowiek iideowy, Publikacji i Widowisk, czyli c~ra.
.przeżywający głęboko wypaiczeniia re- B randstaette·r oskarża „ludzi, 'którzy
żymu; ex-ziemianin Piotr Niedzicki chcieli być bogairni.„", oskarża rozktóry prosi o schronienie praed za- bieżności między ideą a jej urncczymierzooą ucieraką za granicę a który wistinieniem.
Ponił01Wskiiemu wyświadczył drobną
Lachnitt pisze i:;łusznie: „Milczeprzysługę przed wajną; wreszcie lllie", to akt oskarżenia niedawnej
funkcjonariusz urzędu bezpieczeń- miażdżącej cha rak.tery przeszłości,
stwa, chamstwo i wszechwładza.
wytoczony jej w obronie człowieka,
w drukowanym w programie Teat- jego godności, prawa do (l;gody zasad
ru Dramatycznego w Koszadinie oanó- sumienia z praktyką życia, to wielki
dramait społeczny _ skrót dziesięciu
*) por. recenzję Marii Danilewi- lat -życia naszego naro<i.u".
crowej w nr. 484 „Wiadomości"
(
d)
Antoni Wojciechowski.
przyp. re · ·

