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KĄPIEL NA GAZIE 

Duże pranie 
dużo brudu! 

Ale Radion pomoże go
spodyni w tym kłopo
cie . Oszczędzi jej wiele 
trudu i uczyni bieliznę 
śnieżnobiałą . Radion 
nadaje się do wszelkiej 
bielizny. Przywraca jej 
pierwotny wygląd i no. 
doje miły, świeży zapach 

Otowłościwy sposób użycia : 

1. Rozpuścić Rodion w zim · 
ne j wodzie 

2. Gotować przynajmniej 
15 minut 

3 Płukać najpierw w gorqce1. 
potem w zimnej wodzie. 

RADIO N 
pierze wszystko idealnie czysto 
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W'lwabianie czarnej owe'! 

ZYTA RUDZKA 

W MJTOLOGD greckiej istnieje prokrustowe loże, na 

którym kładzie się wędrowców zmierzających do Aten. Jeśli są zbyt mali, 

naciąga się ich do odpowiednich rozmiarów. Gdy zbyt wysocy, przycina 

\'IYStające członki. Rolę prokrustowego loża z powodzeniem pelnią ,instancje 
rodzinne". Bo czym jest rodzina? Sędziami albo neficjentami naszych 

pieniędzy, oto ponura puenta komedii. 
Społeczność rodzirma to loża sędziów i szyderców. Ułaskawienie zyskują 

pokorni lub niesubordynowani, ale za to majętni. Sieć samopomocy rodzinnej 
bywa pajęczyną. Jeżeli chcemy być dobrze kochani, musimy się dostosować. 

Sielanka rodzinna jest ladna, zacna. fotogeniczna i taka ... uwierająca . 

Można zakwalifikować Lekkomyślną siostrę do komedii bulwarowych 
krytykujących filisterską moralność. \fil rzeczywistości tekst Perzyńskiego 

wykracza poza rozprawę o zaklamanym rnieszczaristwie. Wychodzi z ram 
fresku o dziewiętnastov\liecznym spoleczeństwi e, koresponduje z powodzeniem 

ze wspólczesnymi problemami. Nie jest poczciwą s tyrą rodzinnych stosu
neczków, buchającą naftaliną. To analiza zagrożenia, wciąż aktualn o i uni

wersalnego. Dramat o terrorze udanie skrywanym. O przemocy C'Zynionej 
w imię dobra 'Aryższego . Zapis walki tego, co prywatne z publicznym. Indywi

dualizmu z interesem grupy. 
Komizm Perzyńskiego nie spełnia tylko funkcj i oczyszczającego rechotu. 

Niczym politura maskuje agresywną homogeniczność rodziny. Ale również 
każdej innej wspólnoty: narodowej czy kulturowej. Ten, kto do niej nie pasuje, 

jest napiętnowany i wykluczony. Chyba że może się wykupić. 



Nie inaczej jest z Manią, marnotrawną siostrą powracającą po czterech 

latach nieobecności na rodzinne łono. Ale łono nie chce być matczyne. 

Odtrąca i karze. Gdyby perypetie Mani przydarzyły się któremuś z jej braci, 

prawdopodobnie nie podlegałyby osądowi . Przecież wiedeńska eskapada 

Mani mieści się doskonale w klasycznym repertuarze uwodzicielskich drani . 

Bohaterka wyznaje: .Chcę żyć sama, tylko tyle". Ale przecież to aż tyle l 

O wiele za dużo , jak na siostrę tak niedawno jeszcze zadziobaną przez braci 

i silą wydaną za mąż. Frzecież .uczciwa kobieta potrafi się zmusić do miłości" . 

Ale Mania nie chce się już do niczego zmuszać i dlatego staje się czarną owcą. 

Kimś, kogo emocjonalną przynależność do klanu nieustannie się kwestio

nuje. Pozbawia imienia, określając epitetem: .ta pani". Czuje się do niej 

obrzydzenie, wstręt , nienawiść . Źródłem agresji nie jest jednak potępienie 

moralne. Osąd etyczny zgrabnie i dumnie przykrywa p rawdziwy powód ro

dzinnej wendety. To stłumione marzenia, żeby być jak Mania. Kochać , kogo się 

chce i jak się chce. Pakować się, zostawić wszystko i ruszać do Wiednia. Żyć 

pełną gębą. Zuchwale. Sowizdrzalsko. A niechby i niebezpieczne. Ale pięknie, 

pięknie ... 

Stłamszone pragnienia o wolności, strach przed rodzinną anarchią -

wszystko to znajduje ujście w odrzuceniu Mani przez jej bliskich. Zła siostra, 

jedna przeciwko wszystkim, ściąga na siebie negatyWne uczucia każdego 

z członków klanu. Stlumione żądze ujavvnią swoją energię w jawnej pogardzie. 

Często pragni my tego, czym jawnie pogardzamy. 

Wytypowanie czarnej owcy spełnia rolę zastępczego tematu. Kanalizując 

zło ć na czarnej owcy, odwraca się uwagę od innych problemów, a to ułatwia 

przemilczanie niewygodnych prawd o sobie . Powoduje swoistą amnezję 

dotyczącą tego, co w naszym życiu nieuporządkowane. Mówiąc o nieznośnej 

siostrze, możemy milczeć o sobie. 

Ale debaty nad c-zamą owcą spełniają również pozytywną rolę. Na 

pewno zwięk się intensywność i siła rodzinnych kontaktów. Szczególnie 

w momentach, kiedy czarną owcę może spotkać prosperity. Jej status 

niespodziewanie zmienia się . Rehabilituje się ją. Nie jest już wypędzana na 

obrzeża rodzinnego stada. Wprost przeciwnie: udomawia się ją na silę. 

Pieniądze wybielą nawet najczarniejszą owcę. Wybielanie, choć zawiera 

elementy komiczne, nie przebiega bezboleśnie dla obu stron. To przyśpieszona 

praca przestawienia się z jawnej wrogości na udawaną serdeczność . Zabieg 
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nienaturalny, sztuczny, czyniony na silę , ostry, agresywny. Likwidacj wyklu

czenia musi polegać na .waniszowaruu' czarnej owcy. Jeżeli się nie udaje, 

powstaje twór pośredni. elegancko zwany /'enfant terrible. Ktoś nadal 

ruegrzeczny i potępiany. ale nie do końca. bo skoro ma sukces finansowy - to 

może się przydać. 

Postać czarnej owcy ukazuje nie tylko opresyjność hierarchii rodzinnych, ich 

fasadowość i kruchość . nierzadko opartą nie na miłości czy na autorytecie, 

ale na zasobności portfela. Ale paradoksalnie budzenie silnych emocji zwraca 

czlonków rodziny właśnie ku rodzinnej stronie życia . Powrót martnotrawnej 

Mani narzuca warunki konfrontacji, zmusza. by myśleć o rodzinie w kategorii 

wspólnoty, nie jako powinowactwie bez zobowiązań. Przywołuje rodzinę 

jako wartość, która - aby być budującą - winna podlegać ciągłej rewizji, 
dialogowaniu. 

Ale jak wymieniać i przeplatać myśli, skoro szukamy bliskości , a dostajemy 

surowy osąd . Sądzimy, by sami nie być posądzeni. Dynamika i buchalteńa 

rodzinna jest samonapędz jącym się mechanizmem. Bywa, że zamiast miłośc i , 

jest jej substytut: władza pieniądza i jego zuchwala dystrybucja w intymnym 

wymiarze. 

Za matkę sukcesu trudno uważać bezmyślność. Ale czyż nie etykietujemy 

naszych porażek post factum jako lekkomyślne? Lekkomyślność zbyt pochop

nie przypisujemy głupocie , stępionej czujności. Tymczasem, być może to 

właśnie lekkomyślność wyważyła więcej drzwi niż roztropność . 

Lekkomyślność to nie brak myślenia , lecz jego inny przejaw. Odrni nny 

sposób myślenia , patrzenia, doświadczania Bardziej odważny. Nieidący ślepo 

za przyzwyczajeniem. nawykiem, nakazem społecznym czy kulturowym. 

Lekkomyślni często osiągają więcej niż asekuranci. Lekkomyślna Mania 

nie przystosowuje się do patriarchalnej rzeczywistości. Buntuje się przeciwko 

pasywnemu wzorowi siostrze11stwa, który nakazuje ustąpić , dygnąć i zwień

czyć sklon uprzejmym uśmiechem. Zachowanie tytuJowej bohaterki to nie 

efekt nieroztropn go kaprysu, ale wyraz po stępnej gry z męską, braterską 

władzą i dominacją. Prowadzi do rozbijania zasad, na których ufundowana jest 

tradycyjna hierarchia rodzinna. Z grzecznego poddaństwa ewoluuje w postać , 

która włada, nawet manipuluje. Jej pozornie niefrasobliwe zachowanie tworzy 

przestrzeń dla indywidualizm , wyprowadza kobietę z kuchni, z loża Pana 

Męża , walczy z dehumanizacją kobiet w familijnej wspólnocie. 
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ania ma cechy nieprzysta1ące do stereotypu kobiety-damy, kobiety-siostry, 

szwagierki. To kobieta osobna, bez przyrruotników. Odkryła w sobie silę zwią

zaną z umiejętnośc ią stawiania granic, walki o realizację sie ie, burzenia 

schematów odczuwania i zachowania Podważa tradycyjne myślenie o roli 

kobiety. Woli być nieroztropna. Krnąbrna. Zrzuca kulturowy gorset. Podąża za 

intuicją. Realizuje emocjonalne wybory. Buduje życie na transgresji. Prze ·racza 

normy obowiązujące kobietę, żonę i matkę. 

Jej lekkomyślność jest wagi ciężkiej Stawia pytania nieortodoksyjne. 

rewolucyjne. Nie chce tylko przetrwać, pragnie wygrać. Nie musi się podobać 

i przypodobać . Jej sila jest aktywna. inna niż energia otaczających ją kobiet. 

nie ma w niej bierności. pasywno ci, poświęcenia, urnie1ętności cierpliwego 

przetrwania. Ta siła burzy, zmusza do ostrej konfrontacji, zuchwałości i za

czepności . To moc tradycyjnie przypisana m żczyinie. Lekkomyślność staje 

się orężem , dekonstrukcją. ,L kkomyślność" nie jako brak racjonalności. 

Ale .lekkomyślność " w sensie egzystencjalnym: wrażliwość . kruchość . 

emocjonalność , kult indyv.ridualizmu. 

Mężczyżni stworzyli patriarchat. a lekkomyślne kobiety, .te Panie Manie", go 

demontują. Bez sztandaru i haseł. ale prywatnie, swoimi intymnymi wyborami. 

Tak właśnie prywatne zmienia się w publiczne. Złe zachowanie Mani, jej 

niesubordynacja ma w sobie moc wielkich rewolucji. Jej rodzina to przeczuwa, 

opór jest wielki. a metody walki zmienne, od agresji po pozorne poddaństvvo 

i nową walkę . 

A dziecko Mani? Oddzielone i wychowywane bez matki . Ryzyko zerwania 

rodzinnej pępowiny można podejmować samotnie, koszty się zazwyczaj dzieli. 

Właśnie z rodziną. 

Rodzinne uwiklania to m tafory walki o władzę. Nie tyle bitwy o przy

wództwo, ale coraz częściej walki o siebie. Nie wygrywa ten, kto silny, kto 

pokona drugiego, ale kto potrafi sarn się zmienić , podążać zgodni ze swoimi 

pragnieniami i jednocześnie nie rezygnować z rodzinnej wspólnoty. 

Dlaczego Mania przegrywa? Czy naprawdę jest pokonana? Może tylko wątpi . 

Widzimy ją skruszoną, bezradną. ale przecież c iągle desperacko uczepioną 

marzenia o życiu osobnyn1, bez mężczyzny u boku, bez mężczyzny, który nie 

wie, gdzie w domu jest herbata. Wie, że nie otrzyma wsparci , ale nadal chce 

inaczej żyć, nie tak jak każe rodzina. ale osobno. Po swojemu. 
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W prekursorskiej walce o wolność łatwo pomylić bliskość z zaleznością. 

Wszelka intymność jest postrzegana jako zagrożenie , utrata bezpieczeństwa. 

W tym sensie bohaterka P rzyńskiego jest hardzo współczesna. Pragnienie 

miłości koresponduje niej z lękiem przed przywiązaniem . Powoduje bolesne 

rozdarcie. Unikanie wchodzenia w głębokie związki . Aby stać się prawdziwie 

niezależną, musi autentycznie nie obawiać się bliskoścL Budować intymność 

ze świadomością, że jeżeli poczuje się zraniona, zawsze może odejść . 

Maria wyważa drzwi, mądrze i efektownie, ale zaraz potem ukazują się 

kolejne. Ale czy mądrość nie polega właśnie na znajdowaniu tych zamkniętych 

drzwi, a nie n mocowaniu się z już otwai:tymi? 
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Ka zyna Laniewska ( 





od lewej: Karolina Lubieńska (Helena), 
Andrzej Szczepkowski (Olszewski) 

-.i. od lewej: Jan Ciecierski (Władysław), 
Katarzyna Łaniewska (Maria) 
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Poeta, prozaik, dramatopisarz, dziennikarz, felietonista. Urodzony 6 lipca 1877 
w Opocznie. Uczył się w gi!IUlazjum w Warszawie i Petersburgu. następnie 

studiowal filozofię na Uniwersytecie Jagiell011skirn oraz język i literaturę 

włoską we Florencji. 

W roku 1898 debiutował jako poeta na łamach krakowskiego . Życia" 

typowymi dla wtórnej liryki młodopolskiej wierszami. wzorowanymi na 

Kazimierzu Tetmajerze (,Dziwnie śpiewne. choć niekoniecznie jasne' - pisał 

o nich Bolesław Prus) W latach 1901-1904 był współredaktorem i felietonistą 
krakowskiego .Głosu Narodu'. Współpracował z satyrycznym ,Liberum eto'. 

Obr cal się w kręgu krakowskiej cyganerii, bywa! u Przybyszewskich, 

spotykał z Boyem. Kisielewskim, Nowaczyńskim i Orkanem. Przyjaciele nazy
wali go .Perz". Uwielbiał D'Almunzia i na jego wzór nosił czarny halsztuk. 

Melancholizował w wierszach. ale w felietonach zaskakiwał dowcipem. Od 
1905 roku był związany z warszawskim .Tygodnikiem Ilustrowanym", w latach 

dwudziestych z ,Rzeczpospolitą". W latach 1907- 19'12 mieszkał we Francji, 
Szwajcarii i Włoszech. 

Był autorem zbiorów nowel (min. To, co nie przemija , 1906; Pamiętnik 
wisielca , 1907; Miloś ·, szruka i pieniądze. 1911; Mlodzieruec o krótkim naz

wisku , 1914; Znamię, 1927), powieści (m.in. Slawny człowiek, 1907: Michalik 

z PPS. 1910; Uczniaki . 1919; Raz w życiu , 1925; Nie bylo nas - byl las, 1926; 



Mechanizm życia, 1929; Klejnoty, 1930) oraz zbiorów felietonów (m.in. Do góry 

nogami, 1914; Pralnia sumienia, 1930). 

Teksty Perzyńskiego miały silne zacięcie satyryczne, dys ans wobec 

bohaterów, widoczny w nich był nacisk kładziony na konstrukcję formalną. 
Jego nowele odzn czały się rzadką w literaturze młodopolskiej dyscypliną 
stylistyczną, lakonizmem, zwięzłą i precyzyjną konstrukcją. Jerzy Szaniawski, 

który czytywał te teksty od wczesnej młodości. zauważał: .Czytelnicy gazet, 

tygodników witali chętnie felietony i nowele Perzyńskiego; stal się on szybko 

popularny a nawet lubiany. Popularność swoją zawdzięczał temu, że czytało go 

s ię latwo: tym, o czym pisał, nie znajdywano ani filozofii , ani niezrozumiałych 
wyrazów, ani nagiej duszy - i opisów przyrody. ( ... ) Poza tym Perzyński , tu i 

ówdzie. rzucał łatwo zrozumiały dowcip, z którego można się uśmiać. Ale 

Perzyński łatwy był i zrozumiały tylko do pewnej granicy. Pisarz ten był 
trochę ... mistyfikatorem. Mistyfikatorem osobliwym, który się nie podwyższa, 
ale - pomniejsza. Mówiąc inaczej, umial IWejść między wrony i krakać jak 
i one1. ( ... ) Perzyński tak to umiał podać , że czytelnicy byli gotowi uznać go za 
inteligentnego. Nawet tak inteligentnego, jak oni". 

Pracą dramatopisarską zajmował się od 1904 roku. Zadebiutował 

Lekkomyślną siostrą Badacze wskazują dwa wątki , które wply.nęły na pow

stanie tej komedii. Pierwszym był zawód miłosny. Podczas pobytu w górach 

miodoborskich nad Zbruczem poznal rezolutną, ziemiańską pannę, która 

ośmielającym zachowaniem rozkochała w sobie młodego poetę. Perzyński 
nieopatrznie zdecydował się na oświadczyny i spotkała go odmowa, w której 

wyczuł wyższość społeczną - dano mu do zrozumienia: co innego flirt, co 

inn go małżeństwo, budujące pozycję towarzyską i majątek . Pod wpływem 
tego ciosu miody pisarz zamilkł na ponad rok. 

Popadl w biedę i tylko dzięki pośrednictwu przyjaciół otrzymał zaliczkę 

od dyrektora lwowskiego teatru, Tadeusza Pawlikowskiego, na napisanie 

sztuki. Tygodniami szukał tematu, aZ w końcu znalazł go, gdy podczas 

Jakiejś wizyty dzieill się z pewną damą wiadomością , że ich wspólny znajomy 

flirtuje z panią X. ,Pani X - zauważyła rozmówczyni - powinna być ostrożna, 
powinna wiedzieć , czym jej grozi ewentualny rozwód. Była ubogą panną , gdy 

wychodziła za mąż. bracia czuli si uszczęśliwieni , że udalo im się wydać ją za 

bogatego człowieka. Potworny, bo potworny fizycznie, ale bogaty. Niech.by się 
z nią ozwiódl, a bracia musieliby na nowo ją utrzymywać - nie darowaliby jej 
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tego. Nie powinna być cłekkomyślną1 . To ostatnie słowo ugrzęzło w wyobraźni 

Perzyńskiego. Lekkomyślna siostra ... Lekkomyślna siostra ... Doskonały tytul 

do komedii! I tak z tytułu powstał utwór.' - wspominał po latach perypetie 

napisania sztuki Adam Grzymała-Siedlecki . 

Sztuka powstała w ciągu dwóch tygodni . potem po przyjeździe do Lwowa 

z rękopise n Perzyński szlifował j ą jeszcze około trzech tygodni według wska

zówek Pawlikowskiego. Próby trwały sześć dni (co wówczas było typowym 

czasem przygotowywania spektaklu), premiera odbyła się 12 listopada 1904 

roku. W latach 1904-1906 sztukę grano dziesięć razy. Krytyka przyjęła debiut 

sceniczny Perzyńskiego bardzo życzliwie . Rychło nastąpiły kol jne premiery 

w Krakowie (31 grudnia 1904) i w Warszawie (15 stycznia 1905). 

Powstanie sztuki było zaskoczeniem dla najbliższego kręgu przyjaciół 

pisarza. Perzyński do teatru chodził rzadko i nigdy prawie nie mógł wysiedzieć 

na przedstawieniu do końca ,Od widowiska zawsze go więcej nęciła książka.' 

Ofiarowany mu na jakiś czas przez redaktora Beaupre dzlal krytyki teatralnej 

krakowskiego ,Czasu' szybko poniechal, by nie mieć przymusu chodzenia do 

teatru. 
Sarn autor po latach oświadczył. że pierwszą komedię napisał , aby po prostu 

wypłacić się z zaciągniętej zaliczki. Potrzeba pieniędzy jest częsty.n1 powodem 

powstania wybitnych utworów literackich ... 

Prócz Lekkomyślnej siostry do najlepszych komedii Perzyńskiego należą 

Aszantka (1906) i Szczęście Frania (1909). Jego sztuki zaliczane są do nurtu 

teatru naturalistycznego, demaskującego obyczaje i etykę mieszczańską, lecz 

w porównaniu na przykład z utworami Gabrieli Zapolskiej, cechuje je większy 

stopień liryzmu. 
Inny.mi, mniej popularnymi sztukami są: Majowe sio1lce (1906), Jdeahści 

(1909), Dzieje Józefa (1914), Strach na wróbl (1916), Polityka (1919), Uśmiech 

l osu (1926), Lekarz milości (1927), Dziękuję za służbę (1928), Rozum i głupstwo 

(1929). 
Stanisław Marczak·Oborski następuj ąco charakteryzował styl clran1atopi

sarza: .Perzyński jest wśród naszych komediopisarzy dosyć wyjątkowym i bodaj 

najrasowszym majstrem sztuk, które Francuzi nazywają czegarmistrzowsldmit, 

gdzie nie ma złych ról dla aktorów, poniew8Z k8Zda postać ma swój plastyczny 

i zabawny charakter, niezbędny dla ogólnego wątku, gdzie każda sytuacja 

posiada właściwą i dosadną pointę i dobrze przemyślane miejsce w całości, 
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gdzie każde zdanie dialogu posuwa naprzód sprawę i w odmierz.onym rytmie 

eksploduje dowcipem; wszystko zaś razem cechuje bezbłędna kompozycja, 

lekka, niewymuszona, prawie nonszalancka". 

W roku 1919 był doradcą literackim Teatru Polskiego w Warszawi , działa! 

w zarządzie Związku Autorów Dramatycznych Polskich W sezonie 1922/ 1923 

był kierownikiem literackim, a na poc74tku 1923 roku także dyrektorem 

prywatnego Teatru Komedia Tłumaczył wówczas wiele fars i komedii takich 

autorów, jak Luigi Ciarelli, Robert de Flers, Alfred Savoir, Sacha Guitry, Louis 

Vemeuil i inni 

Pod koniec życi stal się odludkiem, prawie ogłuchl. Przez wiele lat mieszkał 

w podrzędnym hotelu Omijały go nagrody literackie i niechętnie traktowali go 

przeciwnicy ideowi, a obojętnie i z pewną d074 nieufności ludzie bliscy mu 

poglądami. J dnak mody czy koterie nie mogły przekre lić jego indywidualności. 

Jeszcze w 1930 roku by! członkiem delegacji polskiej na Międzynarodowy 

Kongres Autorów ramatycznych w Budapeszcie. 

Zmarl 21 października 1930 roku w Warszawie. 

za Lesław Eustachiewicz. Wstęp Iw:! Wlodzuruen Pe~. Wybór komedn . Wrocla · 
-Warszawa-Kraków-Odańsk 1980 Ossolineum. Hanna Baltyn-Karpińska. Iskier Leksykon 

Dramatu. Warszawa 2008 lslcry: Stanislaw Marczak-Oborski. Przewodnik teacralny. 

Warszawa 1991 WAiF. 
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Absolwentka wydziałów: Aktorskiego (1990) i Reżyserii (1994) warszawskiej 
PWST. W latach 1990- 1991 aktorka Teatru Północnego w Warszawie. w latach 
2000-2004 etatowa r żyserka Teatru Współczesnego w Warszai,vie. Od 2007 
roku pełni tę funkcję w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 

Reżyserowała w warszawskich teatr eh: Ateneum (Korowód Sclmitzlera, 1997; 
Opowieści Lasku Wiedeńskiego von Horvatha, 1998; Święty Mikolaj McPhersona, 
1999), Powszechnym (Jordan Buffini i Reynolds, 1996; Trzy siostry Czechowa, 1998; 
Kaleka z lnishmaan McDonagha, 1999 - wspólnie z Wladysławem Kowalskim), 
Współczesnym (Barbarzyńcy Gorkiego, 2000; Imię Fossego, 2001 ; Bambini di 
Praga Hrabala, 2001 ; Nieznajoma z S kwa ny von Horvalha, 2004), Dramatycznym 
(Pamięć wody Stephenson, 2002; Opowieści o zwyczajnym szale1lstwie ZelenkJ, 
2005; Pippi Pończoszanka wg Lindgren, 2007; Lulu na moście Austera, 2008), 
Montownia (Testosteron SaramonolNicza, 2002), Lalka (Wiedźmy Dallła , 2008), 
a także w Starym Teatrze w KrakolNie (Niebo-Pieklo Merimeego, 1995; Kram 
Karoliny Ghelderodego, 1996), Teatrze Powszechnym w Łodzi (Damy i huzary Fredry, 
2000) i Teatrze Polskim we WrocłalNiu (CZwruta siostra Głowackiego, 1999). 

Wykłada w warszawskiej Akademii Teatralnej. W AT reżysemje przedstalNienia 
dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego ro.in. Mewa (2000), Wiś11iowy sad 
(2003) i 1Tzy siostry Czechowa (2006), W piątek wieczorem Russella (2003). 

Zagrała w filmach Macieja Odolińskiego (City, 2005) Andrzeja Wajdy (Katyń, 
2007 - także spólpraca reżyserska). 

Stale współpracuje z Teatrem TV (Daka kaczka Ibsena, 1995; Lato w Nohant 
Iwaszkiewicza. 1999, Niektóti gatunki dziewic Nowakowskiego, 2000; Szczęście 
Frania Perzyńskiego , 2001 , Czwarta siostra Głowackiego, 2002; Pieniądze 
i przyjaciele Williamsona, 2005). 

W Teatrze Narodowym wyreżyserowała prapremiery 2 maja Saramono
INicza (2004), Norymbergi Tomczyka (2006) ora2 premierę Poduszyciela 
McDonagha (2006). 

Jest laureatką m.in. Nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki im. Kof'"~niewskiego 
(1993). Nagrody im. Schillera (1998). Paszportu .Polityki• (2000), Feliksa 
Warszawskiego (2002). Na VI Festiwalu Dramaturgii Współczesnej .fueczy
wistość przedstawiona• w Zabrzu otrzymała nagrodę za reżyserię spektaklu 
Norymberga (2006). 
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Studiowała w Ecole des Beaux Arts w Aix-en-Provence i na wydziale scenografii 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współpracowała m.in. z Robertem 
Glińskim (Dziennik pa1my służącej Mirbeau, 2000; Królowa piękności z Leenane 
McDonagha, 2002; Loretta Walkera, 2008), AgnieS'lką Lipiec-Wróblewską 

(Dowód Auburna , 2002). Szczepanem Szczykno (Walentynki Wyrypajewa, 2006), 
ateuszem BednarkielNiczem (W oczach Zachodu wg Conrada. 2006), Pawłem 

Szkotakiem (kostiumy: Usta pełne ptaków Churchill i Lana, 2007; Mewa Czecho
wa. 2007), Gaudi Rollem (kostiumy: Don Juan wraca z wojny wg von Horvatha, 
2007). Stale współpracu1e z AgnieS'lką Glińską (Lato w Nohant lwaszkielNicza, 
1999; Szczęście Frani Perzyńskiego, 2001; Pamięć wody Stephenson, 2002; Nie
znajoma z Sekwany von Horvatha, 2004; Opowieści o zwyczajnym s-zaleństwie 
Zelenki, 2005; Pippi Po1lczoszanka wg Lindgren, 2007; Wiedźmy Dallła, 2008). 

W Teatrze Telewizji zaprojektowała scenografię do INiększości spektakli Agnie
szki Glińskiej oraz m.in do spektakli Izabelli Cywińskiej (Śmierć Tarelkina 
Suchowo-Kobylina, 1993), Filipa Bajona (Upiór Nodiera, 1995). Roberta Glińskiego 

(Dla Julii Garpe, 1996), Macieja Wojtyszko (CasaJJova Żurka , 1997), Macieja 
Dejczera (Pielgrzymi Pruchniewskiego, 2002) 

W Teatrze Narodowym zaproj ktowala scenografię do przedstalNień Barbary 
Sieroslawski (Leonce i Lena Buchnera, 2001) i AgnieS'Zk:i Glińskiej (2 maja 
Saramonowicza, 2004; Norymberga Tomczyka, 2006). 

Współtworzyła scenografię m.in. do filmów Artura Urbańskiego (Belissima) 
i Piotra Szulkina (Ubu król). Jest współautorką wystawy Polica. Medium, cień, 
wyobrażenie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Uja2dowski (2005). 

Laureatka Nagrody im. Teresy Roszkowskiej ( 1997). 
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'J1'laciej 17'laf~chi 

Kompozytor, pianista. Autor 1,11,rielu dzieł koncertowych (orkiestrowych, ka
meralnych i wokalnych), muzyki teatralne] , radiowej, telewizyjnej i filmowej. 
W latach 1991-1993 wiceprezes. a '"' latach 1993- 1999 prezes Związku 
Kompozytorów Polskich. 

Ukończył PWSM w Warszawie (1965) - klasa kompozycji u K. Sikorskiego, 
fortepianu - u N. Hornowskiej {dyplom z wyróżnieniem). Wykształcenie uzupeł

niał w Eastman SchooJ of Music w Rochester w Stanach Zjednoczonych (1967-
1968). Po studiach przez wiele lat grał w duecie fortepianowym z Jerzym Derflem 
Pod koniec lat 60. rozpoczął współpracę ze Studenckun Teatrem Satyryków. 

Komponował muzykę do widowisk teatralnych, musicali i przedstawień z pio
senkami, m.in. Marsz do kąta (składanka, 1967). Apetyt na czereśnie Osieckiej 
{1967), Oko Kofty (1970), ĆWiczenia z Szekspira wg Shakespeare'a (1971), Cień 
Mlynarskiego (1973), Zaczarowana królewna Oppmana (1986). 

Jest autorem muzyki do spelrtakli Teatru Narodowego zrealizowanych przez 
Adama Hanuszkiewicza (Makbet Shakespeare'a, 1972; Antygona Sofoklesa, 1973 
- otwarcie Teatru Małego), Jana Englerta (Szkoła żon MoMre'a. 2000: Dożyvvocie 
Fredry, 2001; Kurka Wodna Witkiewicza, 2002), Agnieszkę Lipiec-Wróblewską 

(Rzeżnia Mrożka, 2005), Macieja Prusa (Wiele halasu o nic Shakespeare' a, 2008). 

Komponował również muzykę do filmów, m.in. Huberta Drapelll (Znak orla), 
Stanisława Jędryki (Koniec wakacji, Szaleństwo Majki Skowron), Jerzego Kawa
lerowicza (Jeniec Europy), Romana Załuskiego i Jerzego Sztwiertni. 

Współpracuje z Teatrem Polskiego Raclia oraz Polskun Radiem BIS (Balladyna 
- opera radiowa wg Słowackiego, 1999; Pchla Szachrajka - radiowa bajka 
muzyczna wg Brzechwy, 2000; Nie-Boska Symfonia wg Nie-Boskiej komedii 
Krasińskiego, 2002: Operetka wg Gombrowicza, 2004). 

Autor ponad 50 dzieł orkiestrowych (m.in. 2 symfonie, koncerty solowe), kan1e
ralnych (m.in. kwartety smyczkowe, utwory solowe na orkiestrę smyczkową) , 

a także pieśni chóralnych (m.in. Śpiewnik milosny do tekstów polskich poetów) 
i utworów na orkiestrę dętą. 

)0 

Jest laweatem I nagrody za muzykę do Antygony na XI11 Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych (1973), J nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
(1975), nagrody za muzykę oryginalną do Nie-Boskie1 Symfonii na Festiwalu .Dwa 
Teatry• w Sopocie (2003), a także wyróżnienia w Konkursie im. Szymanowskiego 
(1982) za Pieśni miłosne do słów Tetmajera oraz I nagrody nam Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastora! k w Będzinie (1996). 

Absolwentka warszawskiej PWST (1995). W latach 1996-1998 aktorka T atru 
Polskiego w Warszawie. Od 1998 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrała 
tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Fa1tacv w Halce Spinozie 
Grzegorzewskiego. 1998: Jewdocha w Sędziach Wyspiańskiego, 1999, Kitty 
w Nowym Bloomusalem wg Joyce'a, 1999: Panna Młoda w Weselu Wys
piański - go, 2000; Tytania w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 2001; Zona 
Wyspiańskiego w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 2003), Adama 
Hanuszkiewicza (Jeruw w Tańcu śmierci Strindberga, 1998), Kazimierza Kutza 
(Pani Druga w Kartotece Różewicza. 1999, Kobieta w miercikomiwojażera Millera, 
2004). Kazimierza Dejmka (Weronika w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego, 
2000), Barbary Sieroslawski (Księżniczka Lena w Leonce i Lena Biichnera, 
2001), Zbignie a Zamachowskiego (Platana w Żabach Arystofanesa, 2002), 
Jana Englerta (Jan / Afrozja Opupiejkina w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002), 
Ag11ieszki Glińskiej (Teresa Paluch w 2 maja Saramonowicza, 2004), Tadeusza 
Bradeckiego (Siostra Jane w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), Antoniny 
Grzegorzewskie] (Medea / Przewodniczka Chóru w Ifigenii Grzegorzewskiej. 

2008). 
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Absolwent krakowskiej PWST (1991). Aktor teatrów krakowskich: im. Juliusza 
Słowackiego (1991-1997) i Starego (1997-2008) W Teatrze Narodowym gra 
gościnnie . W ostatnich latach zagrał m.in. w przedstawieniach Jerzego Jarockiego 
(Towarzysz X w Trzecim akcie wg Witkiewicza, 2002), Pawia Miśkiewicza (Franz 
w Niewinie Loher, 2004; Georg w Przedtem/potem Schimmelpfenniga, 2006), 
Jana Klaty {Obywatel 2 w Orestei Ajschylosa, 2007), Agnieszki Glińskiej (Philip 
Kleinman w Lulu na moście wg Austera, 2008). 

Absolwentka warszawskiej PWST (1965). Aktorka Teatru im. Jaracza 
w Olsztynie (1965- 1966) i teat:fóv..• warszawskich: Klasycznego (1966-1971). 
Studio (1971- 1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrała 

tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Nike spod Cheronei 
w obu wersjach Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 1997 i 2000; Dama w Ślubie 
Gombrowicza, 1998: Babcia Halucyna w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 
1998; Feiga w Sędziach Wyspiańskiego, 1999; Rajfura / Mary Driscoll w Nowym 
Bloomusalem wg Joyce'a, 1999; Czepcowa w Weselu Wyspiańskiego, 2000; 
Matka Albertynki w Operetce Gombrowicza, 2000; Bachantka w Śnie nocy 

12 

letniej Shakespeare'a, 2001: Dama krakowska / Wiedźma w Hamlecie Sta· 
nislawa Wyspiańskiego, 2003; Żona w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 
2005), Tadeusza Bradeckiego (Dalanosa w Saragossie wg Potockiego, 1998; 
Major Stone w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005). Kazimierza Kutza (Pani 
Pierwsza w Kartotece Różewicza, 1999; Pelasia w Na czworakach Różewicza, 
2001), Zbigniewa Zamachowskiego (Służąca Persefony w Żabach Arystofanesa, 
2002), Aleksandry Koniecznej (Elżbieta Pawlukiewiczowa w Imieninacil 
Modzelewskiego, 2006), Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci 

wg Singera, 2007). 

Absolwent warszawskiej Akadem.ii Teatralnej (2006). Od 2006 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Aleksandry Koniecznej 
(Kamil w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006), Jerzego Jarockiego (Piotr 
Aleksiejewicz Sjejkin w Milości na Krymie Mro:ika, 2007). Andrzeja Domalika 
(Syn Il w Terminalu 7 Norena, 2007), Agnieszki Olsten (Rodrigo w Otellu 

Shakespeare'a , 2008). 
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Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (2006). Od 2006 roku w zes
pole Teatru Narodowego. Zagrała tu w przedstawieniach Willa Pomerantza 
(Kopciuszek i Mysz w Kopciuchu Głowackiego , 2004), Mai Kleci.e skiej (Arycja 
w FedJze, 2006), Jana Englerta (Aniela w Ślubach panieńskich Fredry, 2007), 
Agnieszki Olsten (Bianka w Otellu Shakespeare' , 2008), Macieja Prusa (Beatrycze 
w Wiele halasu o me Shakespeare·a . 2008). 

Absolwent warszawskiej PWST (1984). Aktor warszawskich teatrów: 
Współczesnego (1984-1987, 1993- 2003) i Dramatycznego (1987- 1989). Od 
2003 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach 
Agnieszki Glińskiej (Karol Wojnicki w 2 maja Saramonowicza , 2004; Tupalski 
w Poduszycielu McDonagha, 2006), Piotra Cieplaka (Komendant Policji 
w Nartach Ojca Śvviętego Pilcha, 2004: role w Opowiadaniach dla dzieci 
wg Singera, 2007), Jana Englerta (Borkin w Iwanowie Czechowa, 2008). 
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Absolwent łódzkiej PW SFTv iT (1985). Aktor Teatru Studio w Warszawie 
(1985-2001). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagra! tu w przed· 
stawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Ojciec w Ślubie Gombrowicza, 1998; 
Poeta w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Spodek w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 
2001 ), Kazimierza Kutza (Bohater w KartDtece Różewicza, 1999: Haping w Śmierci 
komiwo1ażera Millera, 2004), Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Paganini w Rzeźni 
Mrożka, 2005), Antoruego Libery {Estragon w Czekając na Godota Becketta, 
2006), Wojciecha Malajkata (James .Sharky' Harkin w Wędrowcu McPhersona, 
2008). W 2002 roku wyreżyserował w Teatrze Narodowym Żaby Arystofanesa. 
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SPIS ILUSTRACJI 

na okładce i na stronach 6, 15 
Agnieszka Glińska 

fot. Robert Jaworski, oprac. graf. Zuzarma Lipińska 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego 

na stronach 4-5 i 13 
Fragmenty reklam z przedwojennych programów teatralnych 

ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie 

na stronie 9 
Agnieszka Glińska, Zbigniew Zamachowski 

fot. Robert J aworski, oprac. graf. Zuzanna Lipińska 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego 

na stronie 12 
Ewa Konstancja Bułhak, Agnieszka Glińska, Krzysztof Stelmaszyk 

fot. Robert J aworski. oprac. graf. ZuzaJUla Lipińska 
Archi\"11.llll Artystyczne Teatru Narodowego 

na stronie 16-21 
Lekkomyślna siostra Włodzimierza Perzyńskiego , reż . Stefania Domańska , 
scen. Krzyszof Pankie\l\ricz. Teatr Narodowy w arszawie , prem. 9 1963. 
Fot. Franciszek Myszkowski. Na stronie 21 - I i IV s trona okładki programu 

przedstawienia Red. Stanisław Taczanowshi. 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

na stronie 22 
Włodzimierz Perzyński , Warszawa, lata dwudzieste XX wieku 

przedruk za: Michał Orlicz, Polski teatr wspólczesny Próba syntezy, 
Warszawa 1932 Drukarnia Współczesna 

na stronie 27 
\l\llodzimierz Perzyński 

rys Edward Głowacki 

Zbiory Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 

na stronach 28-35 
Portrety twórców i aktorów 

fot. Andrzej Georgiew 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego 
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dyrektor naczelny 
Krzysztof Torończyk 

dyrektor artystyczny 
Jan Englert 

dyrektor techniczny 
Mirosław Łysik 

główny brygadier sceny Lech Orzechowski 
główny oświetleniowiec Zbigniew Szulim 

główny ah-ustyk Mariusz Maszewski 
hierownik zespołu pracowni dekoracji Michał Roszkiewicz 

ki rownik zespołu pracowni kostiumów Anita Trzaskowska 
główny specja lista zespołu obsługi urządzeń scenicznych Wojciech Hulewicz 

kierownik pracovvni mechaniczno-ślusarskiej Edmund Kwiatkowski 
kierownik pracowni stolarskiej Grzegorz Jończyk 

kierownik pracowni krawieckiej damskiej Maria Kosecka 
kierownik pracowni krawieckiej męskiej Roman Żbikowski 

kierownik pracowni modelatorska-malarskiej Marek Laudański 
kierownik zespołu tapicerskiego Waldemar Głowala 
kierownik zespołu charakteryzatorów Leszek Galian 
kierownik zespołu garderobianych Wanda Brożyńska 

mistrz zespołu montażystów Jerzy Nowicki 
mistrz zespołu rekvvi.zytorów Marcin Komorski 

zastępca dyrektora artystycznego - kierownik literacki 

Tomasz Kubikowski 

kierownik muzyczny Mirosław Jastrzębski 

kierownik działu literackiego Małgorzata Szum 

kierownik działu promocji Anna Pękala 

kierownik impresariatu Adriana Lewandowska 

kierownik dzialu organizacji pracy artystycznej Barbara Rusznica 
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Rok zalozel'\ia 1994 

www.da1nian.pl 

TEATR NARODOWY 

Seria wydawnicza Teatr Nawdowy Historia 
to cykl popularnych publikaCJi opisujących 
najważniejsze wydarzenia, premiery 
i postaci w historii sceny narodowej. 

Irena Eichlerówna 

Dziady IA!Jmka 
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Wilam Horzyca. Ostatnia dyrekcja 

Książki do nabycia w księgarni Tea TU Narodowego. Wi cej informacji o książkach 
i miejscach ich sprzedaży na stronie internetowej Teatru - \l\VVJ.narodowy.pl 



redakcja programu Paweł Płoski 

projekt graficzny Zuzanna Lipińska 

kasy 

Plac Te, tralny 3 (tel. +22 69 20 610) 

wt. - sob. 11.00-14.30 i 15 00-19.00 lub do rozpoczęcia przedstawie a , 

nd. przed przedstawieniem od 16.00 

Teatr M ly (Pasaż Wiecha. tel. +22 82 75 022) 

wt. - sob. 11.00-14.30 i 15.00-19.00 lub do rozpoczęcia przedsta ·enia. 

ncl . p1zed przedstawieniem od 16.00 

www.eBilet.pl 

kasy Eventirn / www.eventim.pl 
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