
Piękna robota 
TEATR NARODOWY wystawił na dzlło się nam godzJć na postnd asonan

MALEJ SCENIE przy ulicy Czackiego sów dostatecznie wykwintnych, lecz sta
tr agedie RACINE '.~ .,BRVTAN1K" w noezo zbytnim ułatwieniem są półaso-

1

, przekładzie KAZIMIERZA BRO~CZYKA, nanse częstochowski. ·e w rodzaju: należ· 
reżyserii W ANDY LASKOWSKIEJ i sce- n a - zależnym, albo dała - przy porni· 

µiog.iiaiti--ZGFI~BG~~-&8ź4 ~ WA" ·· IU1h1•es ·u ·· 111s · nr:e'i 
ści - takle jak „z cezara pamięci ode· 

Dzieło wielkiego francuskiego klasyka prze". 
z XVII wieku stanowi bardzo wysoki Napisałem tak dużo o przekładzie, by 
probierz kunsztu aktorskiego. Nie za· mieć okazję powinszowania Eichlerów
wledliśmy się na EICHLEROWNIE, któ- nie, że w swym biegu ku Raclno'\\1 po-

i ra w roll Agrypiny, matkt Nerona l kona.la I tę dodatkową przeszkodę, tu
i macochy Brytanika, któr.ego niegdyś od· szując niedobrzmienia prze~ładu, zaś 
sunęła od dziedzictwa po Klaudiuszu, podnosząc jego walory w partiach traf
a teraz forytuje przeciw synowi, po- nych. 
zwoliła sycić się bogactwem tej posta<:i. Wspaniale Jekundowal Ełchler6wnle 
Wspaniała technika aktorska, opanowane GOGOLEWSKI w roll Nerona, da.fąc do• 
modulacje głosu, które znajdują oparcie wód swoich uprawnień do ścisłej czo• 
w stylu dzieła, gra spojrzeń i klasycz- lówki obecnego polskiego aktorstwa. 
nego gestu, czajenie się do ciosu w Drapieżny duet rabusiów na tronie byl 
scenach tkliwych i odsłanianie wzrusza- nasycony napięciem udzielającym siQ 

I Jącej bezbronności w scenach gniew- widowni. Trudne zadanie psychologiczne, 
nych - oto w~paniały haft jej kreacji. polegające na przedstawieniu- tyrana; 
Dzięki Jej grze stawało się jasne, że Jeszcze nie zdefiniowanego, me zapra„ 

godny przekład tego arcydzJeła domaga wionego w zbrodniach, lecz popelniaj.ą
si~ wlersza, choćby tak niedoskonałego,_ cego pierwszą zbrodnię władcy, która 
.Jaki zaofiarował jej Brończyk. Proza po- będzie miała skutki nieodwracalne, Go
zbawiałaby rzecz stylowości, nawet tak golewski rozwiązał w sposób bard7.0 
przemyślana proza, na jaką w roku 1939 przekonywa ~ący. W jedin v m tv,Jko wy• 
próbował przekładać „Brytanika" Boy. raźnie ustępował Eichlerównie - w 

I 
W przekładzie Brończyka gniewa po- opanowaniu wiersza i pokonywaniu łycb 

!. sługiwanie się przy dziele tale klasycz- przeszkód, Jakie spiętrzył tłumacz. 
nym niedo-rymami. Latwiej by przycho- , Mniej wdzJęczne role odtworzyli w 

sposób arcystylowy SZCZEPKOWSKI 
_ Jako Burrus, SMIALOWSKI Jako Narcy;i 

I 
i hardzo rzymsko • po. rtretowa WODYN. „ 
SKA, jako Albina. · 

Natomiąst trudno rzec, by spełnill 
nasze marzenie o stylu Racine•a LO• 
TYSZ jako Brytanik i STANISZEWSKA 
Jako .Junta. Byll parą wzruszających 
kochanków l ofiar tyranii, lecz aparycja 
lch i gra mogłyby być przeniesione z 
powodzeniem do jakiejś sztuki roman
tycznej, czy w ogóle XIX-wiecznej. In· 
terpretacyjna sentymentalność iCh krea
cji na szczęście nie kolidowała at tak 
z przedstawieniem, by osłabić jego urok, 
a tylko sprowadzała Ich sprawę na 
Jeszcze dalszy plan wobec konfliktu mię· 

I 
dzy Neronem i Agrypiną. , 

JERZY ZAGORSKI 


