


WIECZORY TEATRALNE 

Eten L.E RÓWNA 
matyczności sytuacji. Każde sł-0-
wo ma tu swo:ją wagę, swój ko
loryt, swój odrębny akcent uczu
ciowy. A co jest w ,grze Ekhle
rów.ny doprawdy zdumiewające ... 

W drugiej przedmowie do 
„BrY.ta:_nik:a" z r , 1676 ujawnia 
Rac.ińe ..... źrooło swej inspiracji: 
„Postacie swojej tragedii - mówi 
- skopiowałem z największego 
malarza s.tarożyt.ności, Tacyta, a 
podczas pisania jej bylem tak 
·wypełniony wrażeniami z. lek;tu
ry tego zna:komitego historyka, 
że nie ma w niej prawie dobrej 
sceny, która by z .niego nie wzię
ła ipoczątku". 

Sięgamy tedy do- Tacyta i gdy 
konfrontujemy poszczególne sce
ny „Brytanika'' z faktami <>Po-. 
wiedzianymi przez 'rzymskiego 
historyka - uderźa nas także 
rozbieżność w kreśleńiu sy,tuacji, 
w charakterystyce osób, w oce
..ni c pcpar.yc.h..,, fal;.t.ó~:. . -Te z m iany, 
dość nawet istótne, mają głębo
kie uzasadnienie. Rzym Cezara i 
Augusta bowiem, Rzym herokz-

. ny - to domena CorneiUe'a, 
Rzym N ero na natomiast i, od
oowiednio, późniejszy okires w 
hi:stodi Fr.ancji - to już domena 
Racine'a . 

Inaczej tedy musi brzmieć lut
nia autora „Brytaniika" ; tam idea
ły .państwowoś·ci i bohaterskich 
czynów, tutaj czasem rzewna, 
częściej namiętna i tragiczna nu
ta miłości. Lepiej objaśni nam 

- to przygotowanie słuchacza do 
sytuacji, kitóra dopiero nastąpi. 
Oto ręka lekko w~niesiona w ge-
ście - zemsty i Tezyg.n.acji zara

ka? - znalazło odipowieaz w in- zem, uległości, lee.z i triumfu -
scenizaoji „Bryfanika" na małej oto postawa, oto wibracja glosu 
scenie Teaku · Narodowego (re- - i już wieiny, że za chwilę mu
żyseriai Wandy Laskowskiej, sce- szą paść słowa: Nie po to z:robi
nografia · Zofii PietrusińSikiej , leś ten krok, aby się cofnąć; rę
przekl.aid Kazimierza Broń-czykfl~. ka twoja zaczęła od krwi brata, 

Oczywiście ..,.. ~ bohaterem wie- przewiduję, że skończy się na 
czoru jes.t tak ·rzadko widywana mat~ce. Ale chcę, aby nawet moja 
na scenie Irena Eiehlerówna. śmierć nie zdala ct się na nic. ,_ 

Po podniesieniu kurtyny wi- Nie zostawię cię w sp-0koju. 
dzimy ją isiedzącą bez ruchu, z - Precy:zj.a i prosi.:Pta. Te dwie 
zamkniętymi oczami - i już w najwięksże cnoty aktorskie ze
tym momencie widza ogarnia na- -spoJiły się w grze Ireny Eichle
strój napięcia - a kiedy rozlega równy. Zalecenia Hamleta: bądź 
się jej fascynujący głos, w pier- ruchów swoich panem, wśród 
wszych słowach odgadujemy wi1ru namiętności trzeba ci za
.kreowaną przez nią postać. Jest chować umiarkowanie, z-0.oJne 

, jeszcze petna •siły, zatajonego nadać wewnę.trz.nej twojej burzy 
dynamizmu i ż.ą,dzy walki. - a już pozór s,pokoju - można w ca.lej 
pokonana. jeszcze j mponująca _ rozc!<>gkści "7asiosować do ~
fnajesiatem władzy ~- a juz~ bez <. '"' s.obu,~ w ja·ki . .inakóiil.iita artystlka 
możliwości rozkazywania: „Bądź rysowała nam postać Agrypiny. 
CO bądź - przypom!nają się slo- Trzeba powiedzieć. że miała part-
wa Tacyta - kruszeJe pomalu P<;>- nerów, k!tór:zy tę jej kompooy.cję 
tęga matki, gdy odrs.terknąl się świetnie uzupełniali. Pr1z~de wszyst-
Nero ... " kim Ignacy Go~o·l~""'..ski Jako . Neiro~. 

, , · · . b Za,rodki z;brodn1 JUZ w so•b1e nor,1, 
Pozn1eJ sceny z Neronem. „O - zaczyna lękliwie ,zrzucać jarzmo, 

ces potem Agryppina rwie się na nienawidzi. ale sknzętnie nienawiść 
postrach i groźby i uszu · księcia uk~ywa, sł01Wem, . ·r~dzą.c;y . się po-

, • " '· 1- • . tiwor. Taik tę postac widział autor 
nie szczędz.t... A J.aiK to Jest za- i tak zoSitała ona ukazana prze.z Go-
grane ! Wielka artystka objawia go1ewskiego: okrutnik, chytry i 
patos brzmieniem gd:oisu nieomyl- Pod.stęp.ny, a zarazem - cho{: t.chórrz-

„i. d ' ta I.Lwy - ;ryzykant. 
nym gestem, p~ną urny pos - Blada w tekście rola Junii uko-
wą. Nie określę sposobu · jej gry chan ej Brytanika, wypadła ~yrazi
lepiej niż tac uczyniła Zapolska ście i Hrycznie w interpretacji Gra-

rzecz jeden bodad przy.kład. . · ! • k •t kt· ' żvny Staniszeiwskiej. Do p·ełni suk-
. OPI:SUJąC gir~ zna Offil ego ? ' <!- cesu tego pięknego pra:edsitawienia 

Tacytowski, a więc historyczny ra francuskiego, Talboit, w1elb1- w:noszą także swój wk.!.ad': Józef Ło
Brytanik ginie jako czternast-0letini~ ciela Radne'a: Glos w •którym ty"°z (pełen chłopiecego uroku .· Bry-
pacholę z p·rzyozyny. dynastyczneJ . .. , .. , "k . ' · t t·-1- tanik). Aindrzej Sz.cze:pkowski (do-
,,racji sit.anu", w dramacie Racine'a Tal!bot . mowie aze, JeS ,a.n. skonały Burrus), Igoc Smiałowski 
wyr.ok śmierci spada na niego z ra- pr.awdz11wym, tak: naturalnym, (dobrze podbudowana · obłudą .syl
cji, miłości do ted samej . kobiety, tak szerokim i s.pokojnvm; w wetka Narcyza) l Danuta Wodyńska 
ktorą ukochał Ner<;>.n. Rac me -: to . . ~b . h, gł . t~ _ (Albina). 
dramat sertC to pierwsze bodaJ w chwilach W)' uc ow os .en na 
dramaturgii 'francuskiej p,róby psy- biera rozdzierających dźwięków, W koncepcji reżyserskiej Wa.n
chol<;>giizo'Y.ania; dla :w~półczesnt;j mu które wstrząsają słuchaczem do dy Laskowskiej słusznie uwydat-
publlcznosci móg·ł JUZ uchodzić rza . k . · · t · l d 
romantyka, gdyby 'termin ten był glębi;·· A tm, u:ywaJąc ~ en m?ny z-0sta .. wew~ętr,zny yna-
już wówczas znany. „Racine był ro- sposob głosu, działa na widza w m1zm tra,ged11 Racme a. Ha.rmo-
ma~tykiem" - wołał Stendhal. ~a dziw.ny sposób, szaJrpie nim, nizuje z tym ujęciem sce:nog,rafia 
tysiąc lat - dcxiawał - w s;połeczen- ·t . db"· " · . z t· · p· t · ' k. · · · · 
stiwach, które dopie·ro pow'3taną, Ra- ws rząs~·, ,PO ' I.Ja... , o n ie trus:ns ieJ. n1eZll!11ern1e. 
cine bęcfzie jeszcze podzi·wiany, Bo tez gra E1chlerowny odzna- oszczędna, z Jednym rekwizytem, 
~~yż często od.twar,zał .naturę w s•po- cza się nade wszystko ekspresją kompo.riująca scenę kolorystyką 
sob zdumiewaJący. 5,luchową, jak przystało na wiel7 kostiumów i czerwo.no-brunait-

Teo1·etyczne pytanie: jak obec- ką aktorkę .:tragiczną, wydoby- ny1m tłem ścian. 
nie grać rómantyzują.cego klasy- wańiein · z .tekstu dialogu dra- T.S. 
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