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Oglądając Teatr Telewizji coraz bar
dziej upewniam się w przekonaniu, te w 
gruncie rzeczy największą przyjemność 
aprawia podpatrywanie cudze10 tycia, 
cudzych dramatów zamkniętych w czte
rech ścianach. Ani wielkie widowisko ani 
wzniosłe dyskusje światopoglladowe nie 
dają nawet ezlłStld tej satysfakcji, którą 
uzyskujemy wtedy, gdy poprzez okienko 
telewizora, jak przez dziurkę od klucza, 
możemy podglądać intymne sprawy in
nych ludzi, łeb smutki i radości, milość 
i zdradę, zbrodnię i grzech. Stąd kame
ralne dramaty obyczajowe stanowią szcze
gólnie wdzięczne tworzywo teatru tele
wizyjnego. 

Potwierdzeniem te10 jest ostatnia insce
nizacja ,,Heddy Gabler", któl1l wypada 
zaliczyć w poczet najlepszych przedsta
wień jakie oglltdaliśmy w ramach IV Fes
tiwalu Teatrów Dramatycznych. Rzadko 
się zdarza, aby wszystkie trzy elementy 
warunkujące dobry teatr, mianowicie 
tekst dramatyczny, praca retysera l gra 
aktorów, były tak znakomicie zh&rmoni
zowane. 
CbwaHć kunszt pisarski lbsena byłoby 

oczywijcie wywaiP.nlem Otwa'l"tycb dr2l'Ni. 
Wiadomo przecież, te był to dramaturg, 
którego G. B. Shaw - jego wdzięczny 
uczeń - z pewną chyba przesadą nawet 
ponad Szekspira wynosił. Chwalić reży
tera Marię WierclfNtką też chyba zby
teczne. W kręgu ludzi teatru ma ona po
zycję ustaloną i bardzo wybitną. Dodaj
my, że lbsen należy do ulubionych auto
rów Wiercińsldej, te retyserowana przez 
nią ,.Nora" z Elibielą Barszczewską mia
ła około dwustu przedstawień w war
szawskim Teatrze Kameralnym; toteż nlc 
dziwnego, te i w telewizji oglądaliśm) 
spektakl zrobiony eon amore, prawdziwy 
majstersztyk reżyaenkiej roboty. 
Dysponując świetnym zespołem ~AJrtor-. 

skim -. Wiercińaka przedstawiła nailJ lb
sena w Jaztaicie unowocześnion7JD. Ale 
niektórzy reżyserzy ,,Heddy Gabler" . ~ę- . 
sto potykają się na tej sztuce zbytnio Pod
kreślając, że jej bohaterka jest kobietą 
fatalną, akazaną przez los na przynotzenie 
nieszczęścia swemu otoczeniu. Przyczyny 
tego nigdy jednak. nie •11 . dostatecznie 
jasne l stlld pł:ynie pewna sztuczność ca- ~ 
lego dramatu. W czasach lbsena taki typ 
• .femme fatale" nikogo nie dziwił, stano
wił pewien stereotyp literacko-obyczajo
wy. Wierclńska uwsp6łcześniła Heddę w 
tym sensie, że pokaZała ją jako kobietę 
nie tyle skazaną na czyą.ienie zła, Ue po 
prostu przewy!szającą swe otocienie fan-
tazją i ambicjami. Nudzi · równo bez- · 



nadziejno6ć tycia w malutkim miastecz
ku u baku pot"Ziłdnego, ale przera!Iiwie 
nudnego męm i starych, schorowanych 
ciotek, jak i niezbyt ciekawa perspektywa 
romansu z prowincjonalnym doożuanem. 
Hedda w ten sposób urealniona, ściągnięta 
na ziemię, traci wprawdzie na tajemni
czości, ale zyskuje na prawdopodobień• 
stwie. Kto ~e nawet, czy jeszcze dziś 
w ja)dmj Kutnie, Sieradzu czy Łęczycy 
nie znaletlibyśmy małomiuteczkowej, 
niewyżytej piękności do niej podobnej. 

Zofia Petri, aktorka stosunkowo jeszcze 
mało znana w Warszawie, udtwignęła tę 
wielką rolę. Jej doskonałe warunki zew
nętrzne, piękny, wyrazisty głos, przede 
wszystkim pełna subtelnych odcieni gra, 
złotyły się na kreację wysokiej miary. 
Jej doskonałym partnerem był Bronisław 
Pawlik. Wydaje się, że w wielkiej skall , 
talentu tego aktora, właśnie role realis
tyczne w rodzaju Tesmana są mu naj
bUższe. Nie będąc śmieszny - Pawl.i1o był 
prawdziwym i bardzo wyral.istym pro
wincjonaln;rm safanduł-. Panią Elvsted 
zagrała z duŻil, naturalnością i ciepłem 



~ska. W niewielldej roll ciotki mo
. gllśmy podziwia~ wysoki kunszt alttorski 
Aleksandry Leszczyńskiej. Było to małe 
arcydzieło precyzji każdego słowa i ges
tu. JasiuJdewicz miał szczeg61nie trudne 
zadanie, gdyż ze wszystkich postaci sztu
ki - LOvbol-c je.t najmniej wiarygodny, 
najbardzlej papierowy. Oczywijcie dla 
współczesnych wtclizów, ghż w epoce lb
sena «K7 Pl:qbJazewskielo takich nerwi
cowych dekadent6w nie brakowało. Ja
siuldewicz znalazł jednak włakiwą for
'1lułę. Grał LOvborga bardzo spokojnie, 
-.rannJe unikając wszelldch przejaskra
wień i młodopolsłdej egzaltacji. ~ stwo
rzył barozo sugestywnlł posta~ asesora 
Brack, był w miarę cyniczny i w: miarę 
obleśny, zgodnie z całą koncepcją przed
stawienia wyzbyty demoniczności, często 
w · tej roll przez aktorów nadużywanej. 

Jeżell do tego doda~. że dekoracje Sie
ciflakiego bardzo dobrze podkreślały epo
kę nie popadaJile w pmesadnlł secesyjność, 
wypadnie zakończy~ wyraieniem pełneitf» 
uznania. 
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