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DAMA KAMELIOWA 
( La dame aux camelias) 

Przkład powieści „Dama kameliowa" - STANISŁAW BRUCZ 

Adaptacja - WANDA LASKOWSKA 



Osoby : 

Małgorzata Gauthier ----

Armand Duval --------

BOGUSŁAWA PAWELEC 

MARIUSZ WOJCIECHOWSK 

Pan Duval, ojciec Armanda ____ RYSZARD SOBOLEWSKI 

Gaston Rieux -------- MARIUSZ LESZCZYŃSKI 

Hrabia de Varville ------- BOGUMIŁ ANTCZAK 

Saint Gaudens--------

Doktor -----------

Gustaw ----------

Artur ----------~ 

Nichette ----------

Nanine ----------

Prudencja --------

Olimpia ----------

Anais -----------

Służący Małgorzaty -----

Lokaj Olimpii --------

Posłaniec---'---------

Goście na balu ------

Reży.seria - WANDA LASKOWSKA 

Asystent reiysera - Mariusz Leszczyński 

Sufler - Ewa I ińska 

Premiera 13 maja 1978 roku 

JERZY PRZYBYLSKI 

WŁODZłMIERZ SKOCZYLAS 

MACIEJ MAŁEK 

KRZYSZTOF STROINSKI 

WANDA GRZECZKOWSKA 

BARBARA ROGACKA 

HALINA KOMAN-DOBROWOLSKA 

KRYSTYNA TESARZ 

EWA KRZVŃSKA 

JAN JUREWICZ 

ZYGMUNT URBANSKI . 

JóZEF ŁODVŃSKI 

BOŻENA DARŁAKóWNA 

żELISŁAWA MALSKA 

ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
STANISŁAW JAROSZYŃSKI 

ANDRZEJ JURCZAK 

MAREK KOŁACZKOWSKI 
PAWEŁ KRUK 
ANTONI LEWEK 

Scenografia - ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Muzyka - PIOTR HERTEL 

Układ tańca - BARBARA FIJEWSKA 

Inspicjent - Ir na Przybylska 

Przedstawi nie trz eh częściach 
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ALEKSANDER DUMAS SYN 

Aleksander Dumas (1824-1895) syn naturalny 

słynnego powieściopisarza, miał żałosne dzie

ciństwo; ojciec i matka spierali się, a nawet 

procesowali, o opiekę nad dzieckiem. Wspo

mnienia dzieciństwa zdecydowały o zaintereso

waniach Aleksandra Dumasa w wieku dojrzałym, 

1m prawdopodobnie zawdzięcza nawet tezy swo

jego teatru. Jego dzieło i jego życie sq nieroz

dzielne. Najważniejsze utwory; Domo kameliowa 

(1852), Sprawa pieniędzy (1857), Syn naturalny 

(1858), Przyjaciel kobiet (1864), Książę Georges 

(1871). Denise (1885) i Franci/fon (1887), ostatnia 

1 zapewne na1lepsza, na1bardziej ludzka. 

DUMAS SYN. PATETYCZNY MORALISTA 

Obsesją tego pisarza jest rozkład społeczeństwa spowodowany złą orga
nizacją rodziny. Dlatego Dumas postawił sobie za cel odbudowanie rodziny 
na zasadach równości. sprawiedliwości, miłości. Potępia pieniądze, które 
deprawują instytucję małżeństwa, obyczaje, które rozkładają rodzinę pozwa
lając na lekkomyślność i zdrady męia, a nawet je usprawiedliwiając. Potę
pia wychowanie, które nie przygotowuje ani mężczyzny, ani kobiety do 
obowiązków rodzinnych, przesądy, które wyrokując o błędach nie uwzglę
dniają ani nieświadomości, ani skruchy; prawa, które razem z kobietą 
poświęcają dziecko egoizmowi mężczyzny. 

Swoją surową naukę moralną wyłozył w wymownych przedmowach 
I swietnie napisanych sztukach, których urokowi trudno się oprzeć. Staranna 
kompozyCJa uwypukla tezę 1 z niezłomną logiką prowadzi do rozwiązania. 
T ryskojący dowcipem dialog, niekiedy nawet zbyt błyskotliwy ale zawsze 
doskonale dramatyczny;_ dokładnit'\ taka porCJa romantyczności jakiej trzeba, 
oby zainteresować albo rozbroić publicznosć; brutalnosc świadomie dozo
wano: no zasadzie pikantnego kontrastu najsurowsze konkluzje bywają 
przygotowane za pomocą całkiem swawolnych sytuacji, wśród tego wszyst
kiego sceny dojące bezpośrednie wrażenie życia, znakomicie zarysowane 
charaktery, które rzucają światło na psychikę współczesnego człowieka -
oto potężne wrażenie, jakie wywołują komedie Aleksandra Dumasa syna. 

Ale trzeba zachować krytycyzm. Dumas syn nie ma spokojnej równowagi 
Augiero ani jego mieszczańskiej przezorności. Czasami przesadnie podkreśla 
swoją tezę kosztem prawdy. Czasami-inaczej niż Augier, podkreślający tylko 
wartość starych zasad, no których opiera się nowoczesna rodzino-proponuje 
1 narzuca rozwiązania zby śmiałe, nawet chimeryczne. Stąd wrażenie zamę
tu, jaki mimo wszystko pozostawiają jego doskonale skonstruowane sztuki. 

G. Lonson, P. Tuffrou . 
H1sto110 l1l rotury fro cusk1ej 

w zarysie 

PWN, Woruowo 1971 



Dyrektor 

i kierownik artystyczny - JAN MACIEJOWSKI 

Zastępco dyrektora - ADAM KOMAN 

Kierownik muzyczny - PIOTR HERTH 

Adresy: 

Duia i Molo Scena: ul. Jaracza 27. 

Scena „ 7, 15": ul. Traugutta 1. 

Dyrekcja i sekretariat: ul. Kilińskiego 45, tel. 375-85 i 330-35. Kasy teatru pny ul. Jarana 27, 
lei. 266-18 i Sceny ,,7,15" przy ul. Traugul!o 1, tel. 272-70 otwarte codziennie w godzinach 
10-13 i 16-19,30. 

Biuro Organizacji Widowni przy ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 przyjmuje zamówienia na 
bilety zbiorowe w godz. 8-11. 

W poniedziałki teatr nieczynny. 

Ceno 5 'li,-


