
Mały . 
- '\. 

':11-~lej . gierce, która u niej nte jest 
JU.z ~1~rką; ale sz.okują~ym . obja
wieniem. ~Agrypina jest matroną 
rzyn:ską, jest intr~gującą dęspot
ką, Je~t władczą matką, jest prze
czuwaJącą ... tragicz:ny koniec ko
bietą._„ .i j~t Eichlerówną jednak 
Brytanik tO także Gogolewski któ
ry jest tu -pie tyllro równym 'i nie 

_ pozwalającym się przygnieść ~· in
dywidualno~cią Eichlerówny . part
nerem, al~- także jej protagonistą 
aktorskim. 3 Gra jego prowadzona 

l • - ._. •• , · ~-~ ·~- jes! _ akur~;._,~~~wnej_ tonacji. 
-· I . <r". __ - .,,,.~2!&1W sc~f>le „ -i-, przeei"W'"""'Pop~;ir.-~ 

Narod.owy 

n_1m rolom. Eichlerówna przed,sta
~ia widowni siebie, Gogolewski -
siebie odmLenionego. Nię za często 
oglądamy na scenie jedne.go tea
tru w _ ta~ -czystej postaci dwie 
przeciwne szkoły"' aktorskie. , I- da
wno już ńie oglądaliśmy auten- . 
tyczą,ego pojedynku aktorskiego, w 
którym · partnerzy idą na całego. 
Gogolewski zagrał ,swą · wielką 
rolę: <;>parl . się Ełchlerówriie. 

Dworski ~acine na Czaokiego, 
dzieło . tym 1azem zadziwiająco 
„klasycznej" Wandy Laskowskiej, 
jest trzecim „aktorskim" spekta
klem Teatru Na.rodowego. Najzna-

T
rzy - · Rittner, Szaniawski, teraz komitszym dotychczas. Oczywiście, 
znowu Racine - trafione przed- p~zede :wszystkim dzięki Agrypinie 

, _stawienia w ciągu 1 jednego se- ~ichlero~y. Ale i ~zięki temu, 
zonu. Na / najgorszej chyba w z~ ta naJęfektowniejsza z ról ·tra
Warsz_awie scenie, płytkiej, nb gicznych Brytanika nie· jest tym 
·ski_ej, ciasnej , fa talnie niepropor- razem ~ylko wielką solówką 'naszej 
cjonalnej, pr.zytlaczając~j aktora, śr;>i~wającef · tragiczki, że Eichle
zmuszającej .reżysera do niesly- row.na ma nareszcie partnera, któ
chanej Powśc iąg liwości i „umiaru" ry nie ginie w jej cieniu, dzięki 
inscenizacyjnego. Z tej 'biedy loka- ter;iu wreszcie, że reszta zespołu, 
lowej udało s ię Malej Scenie sto- ktory ~. stano.wi oczywiście drugi 

~ lecznego Teatru Narodowego -uczy- plan, nie -Jest wcale tak bardzo 
nić cnotę: w czystej , pros.tej 'rea- drugim, ani martwym planem. Wy
lizacji scen icznej Wilków w no- starczyło, •. że Staniszewska i Lo
cy, Mostu i ,B f ytanika da się od- ty~z - dumni, piękni i tragicznie 
czytać coś na kształt skromn iut- dziecinni u.a tym żyjącym i:ntry,-
kiego stylu z ulicy Czackiego. Sty- gami polityczno - łóżkowymi dwo-
lu? Wymawiają·cy' wszystki e zgło- rze ~?c_haQ:kQ}Vie - ńie byU- nadto 
skj_ alfab~tu pcl&k-i-ego--a'1~turzy'""fi'f~~TI 1 ckti:Wt;-rńówi-łi-praw-: 
-wią poprawn ie tekst autorów ' zna- dziwie i poprawnie wiersz, wy
nych od da wna i ' solidn ie wpro- starczylo, "'że uczłowieczooy został 
wadzonych n a scenę , li teratura i . szla.chet111y ~ Burrus Szczepkowskie
realizacj a sceniczna nie · są w ja-;:, go. i pods tępny ' Narcyz Smiałow-
wnej dysharm,onii, Szaniawski ma sk1ego, by ·mogło zmartwychpo-
swojego W,yrzykowskiego, RittneJ.·.:::. wstać dobre imię kad_ycji Teatru 
Szletyńskiego , scenografia w kom- Narodowego. Bez tego nawróce-
ponowa.nym stylu akad emi ckim ... _ nia do „stylu" kudno byłoby _Dejm- · 
A jednak - styl. Trzy przedsta- kowi -godzić- zespół z 'prop0nowa-
wienia, w l)tórych widać najlepiej nym przez siebie, własnym mode- ' 
klasę i -· możliwości akto1rów Tea- lem teatru. Też na.rodowego - ale 

,-ti:l:l Na rodoweg9. Lepie j i praw- także dwudziestowiecznego. 
dziwiej n iż - n a du~e j scen ie, gdzie 
.ambicje m onumentalnego teatru 
n ie zawsze foa j ą wystarczające po
krycie właśnie w · możliwościach 
zespo(u aktorskiego. 

Brytani k z Czackiego to oczywiś
cie Eichlerówna. Aktorka, która 
na podobnej nucie heroizuje' malą 
hienę wojenną, matkę Courage, i 
sprowadza _9-·o wytx;iiarów normal
nego, wystawionego na ból, cier
pien ie i zawiść człowieczeństwa 
rozdekl amovvaną bohaterkę o geś
cie tragicznym, fascyn uje nawe t w 
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P. S . Piśząc dwa tygodnie temu 
o Zjeździe rodzinnym Eliota przesadzi
łem, jak się okazało , w p Ó·chw atach dla 
tłumacza. Olgderd Woj t asiewiicz przełożył 

Eliota, jest sjnol\o.g.iem, jest cy bernety
kiem - to wsz ystko prawda. Nie opra
cował jednak ta blic logarytmi·cznych, co 
mu z rozpędu i z sza cunku dla _ n~k 

mat ema.tycznych przypisałem. Przepra-
srz.am. 
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