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,.Hedda Gabler" ma szczęście do 
Teatru Telewizji. Oglądaliśmy ją obec
Qie po raz. drugi, przed pięciu laty 
r~żyserował ją A. Hanus.zkiewicz. z. Z. 

... Rysiówną w roll tytułowej. Pisałem 
wówczas: • .Swietny spektakl, J~den z 

· najlepszyc~. jakie widziałem w Tea
trze Telewizji". Dziś mógłbym to po~ 
wtórz.yć, choć ,.Hedda~·. kt6r11 nam po. 

. kaz.ała M, Włerclńaka, .wy ratnie r6ż
. nlła się od tej poprz.ednieJ. 

Oba spektakle z.achowując pełny 
sz.acunek dla ·klasyka Ibsena z.mlerVJ• 

. ły do jego uwspółcześnienia, w obu 
też wypadkach reżyserzy dok-onali 
pewnych skrótów, staralini-e oczyszcza
jąc tekst ze zdań; a nawet poucże
gólnych słów; fttóre· dla dzisiejszego 

. słuchac.za zby~n"io trącilyby · myszką. 
:·

1 Dz.ięlti tym zabiegom 'Ch'arriat Ibseoa . 
.. zarówt19 w ręku . Hanuszkiewicz.a· · jak 

l. "Wiercińskiej .Qikal na zwartości i 
tempie. · Różn)ra międ'iy obu prud-

., stawieniami - jak mi' się 'wydaJe ·.:.:.. ' 
polega raczej ·na ·lnrief ·koncepcl\ ·po- ' 

· s ta ci ty·tu·łowej.-- W pierwszym wypad
. ku Z . .. RyaióV{na odtwon.yła Heddę 
jako ch.lodną "femme fatale", - i · ga
tunku · dziewiętnastowiecznych kobiet-

• . zagadek, których motywów postępo
wania dociec nie potrafimy, a któ;·e 
\yOkół s iebie . si~ją niepokój ·1 skazują 
swoich · blis:tdch na Aieszczęśćie. · Pisa
łem wówc~.ś, . że .. z~ Rysiót.~.rna · g·rala 
znakomic,ie, , ch.o~ osobiście mam inny 
ideał 'He.ddy, . bardziej czułej, kobiecej,. 
ponętnej , . uwodzicielsk.iei". Znaczni~ 
bliższa tej. .'mojej koncepcji Heddy by
ła właśnie . Z. P.etry, kierowana wy~ 
~awną rękA. M. Wiercińskiej, 

'.! T.a znakomita reżyserka; . dlof kie· 
~yś przed Wojną. nawet -Witk!lcym . się 
parała, od wielu lat odnosi sz.czegvl
IJ.e sukcesy w dramałach realistycz.
Qych, · zwłąs'z.cza właśnie Ibsen-ow-· 

..a-łffch. Prz.yJXłłllnijmy, ż!! jej ··;•. ąz.ie~ 
r'łem· ·była ~nakomita .,,Nora"' -111 war· 

s.zawskim Te~trże Kameralnym z 11:; 
·.Bars.z.CU!wlkat ·w coli. tytułowej. M~ 
~iercińska --reżyseruje swoje p:rzedst~-
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. ~enla z nie~ler:ną pieczołow(tością, 
dbając o ilieskazitelny kształt każde
go gestu i słowa. Tę uważną my U 
i troskę o najdrobniejszy szczegół mo
gliśmy właśnie podziwiać w telewi
zyjnej .,Heddzie Gabler". Spektakl był 

, wzorem jednolitości i czystości stylu, 
· e:d makomitej, przemyślanej w każ

dym szczególe oprawy scenograficznej 
W. Sieclńsklero do gry wszystkich bez 
wyjątku aktorów. 

Rola Heddy jest jedną z najwięk
szych i najtrudniejszych w całym re
pertuarze światowym, wiadomo, · że 
grywały ją artj'stki tej miary, co E. 
Duse, I. Solska . i Ingrid Bergman. 
Z. Petry, którą p'ó raz pierwszy wi
dzieliśmy w tak' wielkiej roli oka
zała się godna· swych · znakomity'ch po
prz.edniczek. Obdarzona nieprzeciętną 
urodą i bardzo ltobiecym wdziękiem, 
dysponuje te~ świetnym warsztatem 
aktorskim. Jej Hedda nie była . jakąś 
sztuczną, fin de siecle'ową ,.kobietą 
fatalną", tajemnictym wampem poże
rającym męź.cz.yz.n'; ale piękną .panną 
"z. dobrego domu", która chyba z. nu
dy, .1 może z 'braku lepszej okazji, 
wyszła pochopnie ·za mąż z.a bardzo 
przyzwoitego, ale' l bardzo przecięt..; 
nego mieszczanina; i dopiero poniew
czasie zdała sobie sprawę, ~e do ·koń
ca życia czeka ją beznadziejna nuda. 
Strzelanie ż · pis~oiet~w generała G a• 
blera, pamiątki' dawnego, bardzi~j 
swobodnego życia, to bardzo n~wlele. 
Nawiązuje więc ostry, ale jeszcze nie
obowiązujący flirt z asesorem Brac
kiem, jedynym w jej otoczeniu mę~
czyzną· o zdećyddwanej Indywidual
ności, a równocześnie próbuje · swej 
uwodt.icielskiej 'siły 'na swym dawnym 
wielbicielu Lt>vl:l'O.rgu. Trochę dla · za
bicia nudy, a trochę dla narzucenia 
swej woli innym: bo panowańię .nad 
mężem~safandułą, . starą ciot\<ą r słu
żącą nie zasp()kaj'a'· jej ambicji. 

Taką właśnie Heddę. niezbyt zagad
kową, całkowicie mieszc~cą się "'! 
granicach nasz.ycłf życiowych doświad
cteń, zagrała z: 'Petry, przybliżając 
ltlsenowsk14 boha'terkę do naszej . współ
czesnej wyobriltnt; W tym samym sty
lu, maksymalnie' ·wyzbytym niezroz.u
mJałych dziwac't.W · l pseudopoetyczno
jci, odtworzył L9vbon~a S. Jasluk,e
włez. Nie był· ·z.apowanym· geniuszem, 
dekadentein ·z · ·innegó, tajemnit'r:ego 
świata tworćó'W,- ~· ale po prostu czio~ · 

._. wiekiem . ·O' . ~łat1ej . WOli f wyrażną 
skłonnofelą do kieliszka. Odpoetycz
niony Li>vbott· · nie znalazłby może 

· uznania w·· oet1tc11·· w~półczesnych lh~ 
aena, ale logfetnie wynikał z całej 
koncepcji przedst~włe]lia . 

• • • '. !".. • .. .. ~. ~ • ł . .t!. 

B. Pawlik ·.nie miał' 'SZC~egó1nie .tJ:Ud· 
nego zadani a, postać !I'esman·a ' wyra!~ 
ni·e.: :mr:rsowana ::,:przez - atit-ora'· ·.mogłil
tyll~Q nasu~aę_ ijąkusę : prz.ęj~kr~wię-Q 
w kierunku P;łlna· Dulskiego,.. -ctęmu 
nasz. 'świetny aktor się. nie .. '.Pod,dał: 
Jego T~sman , byJ · b.a rdzo wiarygodny', 
pdtworzcny z. dużą wyrazistością. H. 
J)unajska bardzo ładnie . zagrała •. w 
miarę dzielną, w .. miarę naiwną pa
nią :Ęlysted, ; ~.. ~es~Eczy6slla ~ byhi. 
wr~;cz. znakomitą ciotką Julia, a H. 
Bąk nie zanadto brutalńym _i o.y nicz.-

. nym ,uwodticięlem. ' 

· Przedstawienie notuję wysoko · w 
pamięci jako' jeszcze jedną wartoś'i!iow'! 

.• t..oz.ydę tegotocznegą .. intere~v1~ćege 
!e.suwąłu. ~ t · ... ~- · • • 
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