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TRZY

Wydało się nam ciekawe porównać trzy „Lalki", zestawić
wypowiedzi trzech aktorek, którym powierzono odtworzenie
P0i5taci lzab.ali Łęckiej z powieści Bolesława Prusa.
„Lalka" po raz pierwszy wystawiona w Teatrze Polskim
w 1952 roku - stała się rewelacją sezonu. Utrzymała się na
scenie przez trzy lata, przede w~zystkim dzięki interpretacji
Niny Andrycz w roli Izabeli. Adaptacji (jak ·pisano: przeróbki
scenicznej) dokonał Zygmunt Leśnodorski, reżyserował Bro-

wystawił

,,Pana Wokulskriego" według „Lalki" - w inscenizacji śmiałej lecz bardzo interesującej. Krytycy wróżyli, że
sztuka padnie, „Pan Wokulski'' utrzymuje się w repertuarze
z niesłabnącym powodzeniem. Izabelę gra Ewa Wawrzoń.
Prz.ed mie~iącern Wojciech Has rozpoczął zdjęcia do filmu
opartego na powieści j>rusa. Izabelę o,dtwarza Beata Tyszkiewicz.
·

Trzy widowiska, trzy i~ywidualności reżysersk1 ie i trzy
Przed rokiem, w Teatrze Powszechnym A'.dam Hanuszkiewicz · Izabele.

nisław Dąbrowski,

ta pyszna pafllM, która żyla ;ak w
8'Zklamej ktaitce. Ta pamma, którą woalka
ch;roniła od W'i.atTu, kaTeita od de.szeru, sobole od zimna, para.sotka - od slońca . Ta panna •Wyższa nad ltul.zi a oowe:t nad prawa
natury«",
·
1osiążki

- A ja po prostu starałam się być wierna
Prusowd. Oczywiście, cieszyły m,nie słowa
uznania.„ martwiły < niedostatki adaptacji.
Mimo że odtworzono na scenie wnętrza mieszkań i kostiumy, z najdrobniejszymi szczegółami opisanymi przeai Prusa (scenografią
zajmował się Otto Axer, ko.s tiumami Zofia Węgierkowa), krytyka zarzucała reżyse
rowd, że nie 'zmieścił starej Warszawy na
scenie, że skrócił pamiętniki Rzeckiego, że
ukazał wyłącznie Wokulskiego-kochanka, pomijając . działanie Wolrulsikiego-kaipitalisty.„
August Grodziclri napisał: „Nina Andrycz doskonale przedstawiła Izabelę", ktoś inny, że
potrafiłam „połączyć zoologiczną
nienawiść
klasową do k·upca dorobkiewicza z układno
ścią wielkiej damy salonowej, która prowadzi
wyrachowaną grę · o zapewnienie sobie dostatniego życia".
- Cz11 to istotnie, według Paini, było ce-

le;m Iza.beli?

_,_ Żyła w czasach, kiedy kobieta z jej sfery musiała mieć własny salon, przygotowany
do przyjmowania w określone dni tygodnia.
Stworzona na królową isalonu
szukała
mężczyzny, który g.o of.iaruje. W istocie było jej chwilami niemal obojętne k.im on
będzie, byle by należał do jej sfery. Poślubio
na Wokulskiemu, możliwe, że zdradzałaby go
ze Starskim albo z kimś innym z jej świa
ta.
- W większości odslon (a wszystkich bylo
trzyutaście)
akcję
umie;scowi<mo
przede
wszystkim w salonie. Byla to oprawa osobo.wości Izabeli.
- Może •ainteresuje czytelników jak ode-

brano sztukę za granicą? Oto wyjątek recenzji B. Roztockiego: „Izabela„. w pełni usprawiedliwia pogardliwy tytuł, jaki Prus nadał
swojej powieści. Mistrzostwo Niny Andrycz
na tym polega, że niewieloma wyrazisitymi środkami podkreśla, że Izabela jest i
rozumna, i - być może - niezupełnie pozbawiona uczuć ludzkich, ale jTilyśli te i uczucia zakute są w pancera1 arystokratycznych
zabobonów, arystokratycznej miłości własnej
i egoizmu". Czyż nie taka była Izabela stworzona przez P rusa?
0

.Szkoda, że nie
pr.zed 15 laty!
-

Klasyczna

MÓWI NINA ANDRYCZ:
-

Trzy lata - to prawie trzysta przedstaw Warszawie i - gościnnie - w Moskwie, w słynnej sali Teatr>u Małego. T.r zy
lata to olbrzymd sukces dla· sztuki i aktorów. Lecz jego konsekwencje w moim życiu
zawodowym i osobistym były niewiarygodnlr
Zaczęto bowiem już po !Premierze ,,Lalki '
utożsamiać mnie z Izabelą Łęcką . Przypisywano mi wszystkie · cechy Izabeli. Ponos'iłam ndejako odiPawiedzialność za to, ICtO czytelnik wiedział o Izabeli z książki, a widz ze
sceny.
- IVus pbsał, że byla „fi:zjologi'Cznie kowień

bietą zimną-

aw

wyobraźni Messaliną".

18
•

Cz11

uważa pani, że te cechy uwarunkowaly jej
stosunek do Wokulskiego?
·
- Pan Prus jasno i plas·tycznie opisał hra-

biankę Izabelę Łęcką;

jest to dla 1X"awdziwej
a:ktork.i Jnspiracja tak znakomita, że jeżeli
potrafi z niej przekazać swoim wddzom powiedzmy 50 procent - jest to już dobry rezultat. Wydaje mi się, że nie do mnie należy
orzekanie jak wysoki był ten pr·o cent w
moim wypa.dklu. .
- Patmiętarrn pa.ni iZ'MJkamitą interpretaeję,
ale pT\Zypamnę czyt~ slowa Koirolimy
BeyLiln: „Patirrzq.<: na Nirnę AndTycz miało się
chwilami wraże1lli.e, że oto W1/SZla z ;fcart

sfilmowana wówczas

- I ja żałuję, ale pocieszam się, że powsta'l/ie jeszcze niejeden spektakl, niejeden
film 'i ; niejedna adaptacja. Prus jest przecież
klasyk•i em. Szanuję dobrych adaptatorów, lubi~ adaptację i lubię grać postacie kh bohaterek, choć nie ma s.p osobu, aby nawet
przy najwierniejszym odczytaniu intencji oryginabu uniknąć ,w inscenizac j!i luk - w treści cxzry naskoju.
Uwa>iam próby adaptacyjne za potrzebne,
a właściwde coraz potrzebniejsze filmowi,
szczególnie telewizji.- Powroty ire2yiserów do
manycli sztuk czy powieści są chyba interesujące nie tylko tdla nas, aktorów, ale i
dla widzów. Myślę o tekstach wielokrotnie
adaptowanych, np. o „Annie Kareninie",
którą jak wyznał niedawno - pragnie
ujmeć na ~anie sam Andre Malraux. Pows.tanie przecież nowa Anna! Za każdym razem odbiór dzieła adaptowanego stanowi
skolk - ze ·świata własnego w świat cudzych
wyobrażeń . Czyż to nie pasjonujące\'

