
Czy cWiehyC-- pa~f:t
nlkanom 'l Przekazali 
nam ·niezbyt_ aympa
·łyczny obraz Jean Ra;. 
cine!a. w · młodości 

księżulo - - znaeznie 
częściej . mocl.lą-cy ~lę do 
.p°'Jwlki, :późnieJ _'bigot 
kieruj_-c-y "" ~ wssystkie; 

• włune córki - do .khu· 
tGru. Czy .to jednak ta• 
kle istotne? Autor -,,Fe· 
dry'", „Andromachy", 
,,Bereniki·" pozostawił 

nam .,vspańiiłe tragedie, 
ujmujące się najzupel· 
niej -~&ietJMkimi -&..Prawa• 
ml_ ~ _ uczu:ci'ami. a „Bry
ta~i:Ji;•~. wystawiany o
beeme na małej scenie 
Teatru Na.rodo.weg-o, Jest 
,Jednił -~ z najpięknieJ· 
u:yeh i Jednocześnie 

nalmni~j u nas - znaną 
aztuk!l Racine'a. 

Przecl9ta.wien1e_ ~ re• 
źyaerii Wandy · Laskow~ 
sk.iej Jest_ dostojne w 
swe:J prostocie i - w uaj· 
lepszym sensie kluy-c:s
ne. N.ie ma kurtyny, do 
mhiimum oeran;iczona 
ilość . ~kwizytów i do 
•y.ntetycznego ml'Jlimum 
spto.wa-dZon-a~dl?~oracja. 
Głęboki, prostoliątny, 
w kolorze .złocistu
szkarła~nym •pokóiJ-sa
łon · o symetrycznej li· 
nii perspektywy i p_o 
środku fotel królewski. 
To •ws%ystko. Teatr Ra· 
cine"a, jak zresztą eały 
francuski teatr klasycz
ny, Je.st bowiem, (ltmede 
w.szystkim_teatrem my
śli, ·Idei. kt6rym żadne 
rekWizyty nie po.winny 
:pt.ze.szkad.zat. Kłasycz
n>< je.St więc tu s·pokóJ, 
lllmiar. ale zarazem- pod 
~ zew.nę:trznlł Jakby 
skorupą ·"Wnll'Ce są jak 
·wulkan naDllętnojcl. 
Tak.i Jest eały .Racine. 
Taki !)est też „Bryłą· 
lnik", w;prowad7,ający 
antycz.no-cesarski Rzym 
Nerona, fllałkę Nero· 
na - Agrypinę, -_ s~a 
Klaudiusza i Messali·ny 
- Brytanika, '' pu~a
wiający stopniowe ~u- „ 
~n-ie się krwa;wego 
zwie.rza w ' Ne.ronie... W 
·praktyce scen icznej ta 
poetYka pros"toty, •naka· 
z~Ją~a·.rezygn~ję z sza· 
fowania środliami aK
torskiego - wyrazu. ·m. 
in. gestu. ruchu wy
maga aktorstwa więcej 

niś dobrego, akt-orstwi 
zdolnego dotrzeć do 
-wnętrza ·kreowanej po
staci i ukazat Je w ca-: 
łym boga-ctwie :psyeho-
loglcznym. -
Osiąga t.o w omawia

ny.m pmed:stawieniu 
clwoJe ·.przede w.szy.st
k.im a~torów: . Irena 
·Eichler.ówna Jako A- · 
g.rypbi-a i Ignacy Go· 
golewski .;.:... Neron (na 
zdJęc§o). Aqyplna _.. 
Eicbilerówna dumna, 
Wyniosła, majestat)'lez
na. de&poiyczna;. stQp
ńiowo odzierana ze złu
dzen, prezentuJąea sw&j 
faseynuJllCY Jak muzy
ka głos i aktorstwo, w 
którym ~ kaźcly gest, 
każde weJjcie na scenę, 
każda g-ra oczyma (ach 
te octy!) maJą swoją. 
niepowtarzalną ory{;i· 
nalno5~ rświeżość. Ne
il'on ..... Gogolewski, ,po· 
czątkow.o , ,próżny, UIU.· 
dzony · małżeństwem, ·~z 
próżnoścf pory.waJący 
narzeczoną ·Brytanilia 
..;;;:. młodą .Junię,- ·stop
niowo ·p9zbywający s!ę 
wahań, oporów. ~yn'ic::
nie udający Skr uszoue
g.o SY.na... Wielka ta 
rola Gogolew.sidego. 
Wraz z kreacją Eichle~ 
równy zape0wnia te-mu 
spektaklowi rangę nie· 
·Wątpliwego wyd.an:enia, 
wyrównują-c z nawlą-&ką 
,J!ewne nieidostatki w 
grze postaeii drugopla
n&wycll. 
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