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Między Władzą a zbrodnią 
R A~Il\TE jesit nieprz~:uima- pi;ety'Zm.u, co§ z hisioryciZJ.1ej 

_cza1ny~ Żąden przekład ni.e celebra<:j'i, 
potrafi ~idaę' jego prziedziv.rnej -
kJasy·czriej pros-to\y urasta}ąc;ej Zdając sobie sprawę z tY'Ch 
nieS!padzianie do wyżyn' naj- wszystkich tirudności, można po
czystszej poezji. Th.ima<!:Z mu- wiedz.ieć, ,.; że prz.edJsitawienie 
siałby - być drug1m Racine'm: „Brytanika'" w Teat1rz·e Narodo
Dlatiego nawet , p:i·zy na:jwięk- wym w dużym stopniu wyszlo 
szej popra1\vności zawsz·e fa1'szy- z n ich zwycięsko. Reżyser Wan
wi.e brzinią w prz·ekladzie }a- da. Laskowska zirobila bardzo 
ki.eś wyszukane "zwroty, uroczy- wiele, aby nada.ć mu , jesfinolity 
ste frazy, -proiaizmy. ton i wydobyć możliwie naj
.-.,, Ra._c111:ę._ j:eR .P Lek:..ielnie . trudny więcej wa·i't-Ości , B.a~inowS1kiej 
do grania'. . Trzeba wyidóhyć ca- tragedii.- ,;Brytanik" jest trn,ge
ły bogaty""' podt ekst, skłębione d i~ . politycznćl, o naródzinach 
namiętności _kryjące_ się p01za des.poty - j,a;J{ to czytamy w 
klaisyconym · s:pokojem, t.rz;eba programie w · artykule pi~of; 
dać życie dramatyczne tyrnd,om Brahmera. A .może też6o fascy
i duetom i ni-e zepsiuć :Przy tym nacji władzy, .do której Ztdoh y
pirzej;rzysitych linii t,ej poezji. cia lub utrzymania <lochodzi 
Jest to jeszcze trudniejsze w _się okrutną <frogą, wśród pod
:prz.ekladzie . przy j·e>go nie- s.zeptów złych doradców, imtryg 
uchron~ych nied.oiskonał-1J>ściach . zauszników i zbrodni, drogą 
Dlat,ego tak rza1d\kie s.ą dobre vyiodącą po trufl)a.ch. P i-erwsza 
pr~edsta·~rienia Radne"a, z.wla- zbrodnia pociąga nas1t1ęprne, t.ą
s:zcza · poza. FTancją. Dlat,ego czy się cały -kh ciąg, "'dosięgają 
z_,yy'kle maj.ą one ooś z ztmnego ,

1 
o?e najb~iżsizch_ ·.i przyjaclół, 

_____ _,,, ...... --------· ~!: az _ V{r?sz.01 e sam zbrodniarz p.a-
...,.da ich offairą. - Racine tragedie 

swe . wysnuł z życia młodego 
J Nerona, czerpiąc z n.ajha,rdziej 

dramatyczrnego hist01riogra1a sta 
rożytności - Tacyta. Od tego 
czas:u :ziresztą historia obficie za-
pi·sa1a n.a pewno ni·e n:rniej -
dramatyczne dzi·e}e najiróżniej
szyeh desip.otyzmów. 

Przed:s:tawieni.e w Tea.t1rze Na
rpdowym · j·est takż;e c dla t.eg>0 
udane, _że' ma ba1rtdzo. równy po
ziQlffi akt-orski, o _ każdej r91i się · 
tu pamięta. Irena Eichlerówmi 
g:ra matkę Neirona, Agrypinę; 
która p!ezejęta jes.t żądzą pa1110-

! wania, dla niej poip.ełni.a zbrnd- t 
ni-e i ma odwagę O\twa1rci-e przy
znać się do tego. · Eichlerówna 
Jest władcz?, pełna majiestat1,.t, 
z królewskim gestem~ Z jak 
z.awsz·e boga1tą skalą g'losu 1 je
go oddeni wydobywa wszys·tkie 

l treści wewnętrzne tej roli. Na1 
1 

us1a jej Wl;aca raz po raz zły, 
troch~ szya'?rczy ~ __ tr~~hę -sc.ep
tyczny usm1ech, Jakby grymas, , 
poza którym · czuj.e się narnsle 
doświadcz.enie i mądrość życio
wą. Na końcu j·e5t przegrana i 
tJ):a:giczna: jej cheć ocalenia d!ru
gi.eg~ syna, Brytanika i uratO
wania ·swęij ~ladzy wlaśni·e -
w~re·w ~ j .ej ' zamiarom . - pO.. ' 

!ipćh. nęl. a_ tte..r.0a1a-"ido -~'.o:rvdni. "Wi
'1\ „ ~ .. 

z1 L:e'~ .zę~~"'~-~u.]ćlzi e. 
To. wszystko EkJ1'l eróym.a p-0k:a .... 
ZUJ:e wspaniale. · ~ ~e polowę 
~r1~1!-ta~-z"- zao 11, n!~f'\h'm „ óczv=--
ma ... Trudno. I tak _ies,t to no,~a 
piękna kreacj.a wielkiej aJrtys,tki. 



Nerona g1ra Ignacy Gog-Olew
ski i j,est znakomity. Z przy
lemnością ogląda się tego akto
ra, występ•ującego w obecnym 
sezoni,e w coraz to i!tmych, cal
kowide odmi·ennych w swym 
cłia:rakferz·e rola.eh. Rola Ne·ro
na je.sit zapewne, ja:k_ d?1ą?, ~je--r 
go n~lwybitni·eJszymi osiągnję-\ 
erem, w)rsuwa-jącym go <lo na- ~ 
szej czołówki aldors1kiej. Wy·ka- 1 
zal w niej świetne opanowanie \ 
techniki, stworzył postać te:a- • 
tralnie boga.tą i niez:miernie su
gestywną, umiał wydobyć cały 
,Racinowski ,podtekst ukryty po
za s.łowami. Młody Nero }est 
początkowo tylko pot·encjalnym 
ty1•anern z zadaitki,em na zbrod
nia.rza, a przy tym tchórzem, 
chwiejnym i ni.e.zdecydowa.hym, 
degenerat,ern o po<l<kłiadzie cho
robliwym, k·tóry- Gogolewski 
p-01'15azu.ie drżeniem ręki; ob!ed
nyi,n błyskiem o~zu ' nie wpa.cla
ią-c ani trochę w natur~lis.tyc.me 

' gi~rki. z postaci t.ej można ła t
wo odczytać · calle przyszle dzi·e
ie. Nerona. ;Jako nieodr{).d:nY svn 
A.grypiny-Eichleró\vny Gogolfw-
9ki w tym p;rz,e<lstawieniu lubial 
ustawi.ać się tyłem do wido""r
ni,„ Dobrz.e też dawał sobie ra
dę z kostiumem. którego , koł
nierz .'P·rZ€S'Zikaidzal mu w mó
wieniu. 

J3!!•rdzo dom·ze-· ia:Prez.enf6"\vał 
się Józef łJoty~z j.ako Bryt.a.nik; 
ml~dzieńczy, Ifel,eh uroku, ~airli
wy, naiwnie · ufny -cherubin. 
Grażyn~ Staniszewska . ,5ako 
dziewczęca „miłośnica Brytani
ka" miala wi·el·e godności ' ci j ·e

sz.cz.e więc·ej uirody, choć brak 
jej jeszcz.e było do,5wia<lczen1a 
aiktorskiego. Ladnie, z · sensem 
i„.wyrazem mówHa tekst Danuta. 
Wodyńska. jako Albina, powier
nica Agrypiny. Igor Smiałowskl 
.był chytrym i podstępnym Nair-
cyzeim, a 
kowskiemu 

Andrzejowi Sz~.ep
przri>adla .nie- . 

wdzięczna rola pozytywnego 
doradcy i mentora, ·Bu:r["usa -
obxdwaj potrafili nadać tym 
J>Qstaciom akcenty prawdy. 

Soonografia Zofii Pietrusiń
skiej utrzymana byli w jedn~ 
lityc.!}~ tonach złotawego brązu. 

Jean Racine - Brytanlk. Przekład 
Kazimierza Brończyka. Tragedia w 

, pięciu· aktach. Rezyseria: Wanda 
Laskowska. ·scenografia: Zo.fia Pie
trus.ińska. CTeatr Narodowy, Mała 
Scena. Premiera 2.III.1963), 
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