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Zainteresowanie kobietą i jej 
psychologią widoczne jest w twór
czości Prusa aż nazbyt wyratnie, 
nic więc dziwnego, że i ruch 
emancypacyjny zajął niemało 

uwagi i miejsca zarówno w publi
cystyce jak i prozie literackiej te
go autora. 
„Kroniki tygodniowe" drukowane 
w „Kurierze Codziennym" są 

świadectwem, jak dalece problem 
ten zaprzątał uwagę Prusa; są za
razem zapisem niepokoju publi
cysty obserwującego gorączkę 

emancypacyjną lat siedemdziesią
tych XIX wieku w Polsce. 
Zachowując i podkreślając swój 

dystans do tego problemu, trak
tuje go autor w swych znakomi
tych felietonach w coraz to inny 
sposób: to poważnie i z zatroska
niem, to znów żartobliwie, a na
wet z przymrużeniem oka, rozwa
żając niektóre aspekty psychiki 
kobiety oraz jej kondycję fizycz
ną (problem pracy). Zestawienie 
tych zasobów z potencjałem umy
słownym i fizycznym mężczyzny, 
zawsze - w sumie - wypada u 
Prusa na niekorzyść kobiety. 

Ponadto - autor kronik tygod
niowych konsekwentnie uprzy
tamniał swoim czytelnikom specy
fikę ówczesnych polskich warun
ków społeczno-ekonomicznych, 
których uwzględnienie kazało mu 
patrzeć na „gorączkę emancypa
cyjną" daleko bardziej trzeźwo, a 
nawet sceptycznie, niż czyniły to 

„Ubóstwiam pleć piękną, lecz pro
szę Boga, ażeb11 uchronił ludzkość 
od reform w11m11ślon11ch przez ko
biety". 

B. PRUS 

nasze propagatorki i apologetki 
ruchu kobiecego. 

W sumie - rzec można - że 
stosunek Prusa do emancypacji 
był w istocie niechętny. Dostrzegał 
on w nim, co prawda, koniecz
ność ekonomiczną, będącą następ

stwem historii, zarazem uważał 

jednak, że praca zarobkowa po
woduje spustoszenia w psychice 
kobiety, je9t bowiem niezgodna z 
niewieścią naturą. Trend eman
cypacyjny traktował ponadto w 
kategoriach zjawiska wynikające
go w dużej mierze z życiowych 
niepowodzeń kobiet, a jego popu
larność w niektórych kręgach -
jako efekt ich zwichniętego życia 
osobistego. Byłoby jednak nie
sprawiedliwością przypisywanie 
Prusowi intencji zwalczania tego 
ruchu. Wielokrotnie zabierał on 
głos, między imlymi w sprawie 
wprowadzenia prawnego obowiąz
ku płacenia alimentów przez ojca, 
przeciwstawiał się też publicznie 
powszechnie panującej opinii, że 
zamążpójście jest jedyną drogą do 
uzyskania przez kobietę rangi spo
łecznej. Zdaniem autora - samo
dzielność kobiet w nowych warun
kach kryje w sobie zarówno ko
rzyści jak i niebezpieczeństwa, 
jedno wszak jest pewne i niewąt
pliwe: nowe czasy wymagają od 
kobiety rzetelnego wykształcenia, 
ale też określonej dojrzałości do 
rzeczonej samodzieności. Złożo

ność i kontrowersyjność kwestii 
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kobiecej pod koniec wieku spra
wiła, że temat przeniesiony został 
przez Prusa z gruntu publicysty
cznego na literacki. 

I tak od 31.XII.1891 roku zaczęła 
się pojawiać na łamach warszaw
skiego „Kuriera Codziennego" po
wieść Bolesława Prusa pt. „Eman
cypantka". Pisana z odcinka na 
odcinek, drukowana była z nie
wielkimi przerwami przez ponad 
półtora roku do 10.X.1893. Akcja 
utworu toczy się w latach 70-tych 
XIX wieku, zatem cofnął ją autor 
wstecz o lat dwadzieścia. Powieść 
napisana jest z perspektywy pozy
tywistycznego rozczarowania zbyt 
optymistycznymi - jak się oka
zało - złudzeniami, że emancypa
cja otwiera kobietom możliwości 
samodzielnej pracy. 

„GENIUSZ UCZUCIA" 

tak nazwał Prus bohaterkę po
wieści - Madzię Brzeską. W jej 
postaci skupił to wszystko, co -
jego zdaniem - stanowi istotę 
prawdziwej kobiecości, a co Goe
the zawarł w swym słynnym okre
śleniu „Das ewig Weibliche" -
wieczna kobiecość, czyli harmo
nijne połączenie uciiucia i wdzię
ku. Sposób rozumienia przez auto
ra pojęcia „geniusz uczucia" ko
responduje z poglądem Prusa na 
relacje: geniusz - otoczenie. Na
pisał kiedyś: „Wspólną cechą nad
zwyczajnych jednostek jest brak 
proporcji pomiędzy nimi a ogó
łem, kt5ry składa się z ludzi 
miernych". 

Tak uksiitałtowana z woli auto
ra postać głównej bohaterki mu
siała budzić u czytelników i kry
tyki literackiej różnorodne odczu
cia i oceny: od ciepłych i aproba
tywnych, po krytyczne i zniecier
pliwione „tą nieodmienną i upar
tą dobrocią za wszelką cenę". 

Przytoczmy kilka z nich: 
,,Madzia - poczciwe, a niedo

świadcmne i niezbyt rozgarnięte 
dziewczę, które wziąwszy na swe 
barki nie lada ciężar, musi prze
być długą, ciernistymi nieprawdo
podobieństwami najeżoną drogę. 

Nie skacze wprawdzie do przepa
ści i nie wdrapuje się na szklaną 
górę, na której znaczyć winna 
swój pochód odgryzionymi kostka
mi z wła.'lnej ręki, musi jednak 
wykonać bardzo wiele skoków 
akrobatycznych ... 
Madzię wyrzeźbił Prus swoim 

piórem z miłością kochanka! Otóż 
ta mila bohaterka pasiada mózg 
dziwnie nierozgarnięty, umysł jej 
trwoży się jak najbojaźliwsza pta-

szyna. ( ... ) Staroczesna zasada: 
„nie susz mózgu ilecz pytaj się 
serca" - została wcielona właśnie 
w Madzi. Bo Prus lubi małe idee. 
Ukochał on serce kobiety, lecz nie 
znosi, ażeby myśl jakaś usłała so
bie gniazdko pod jej niskim czo
łem ... " (L. Krzywicki „Prawda" 
1894, or 8-10) 

I dalej: 
„Psychika Madzi - to psychika 

dzisiejszej 12-letniej dziewczynki 
z dobrego dornu, chowanej w za
mknięciu, 'Z dala od spraw i rea
liów świata. ( ... ) A Madzia jako 
„geniusz dobroci" jest irytująco 

nudna zanikiem wszelkiego ego
izmu, nieznośna w naiwnej mono
manii filantropijnej bez rozróżnie
nia pernpektyw swych uczynków 
i hierarchii celów. ( ... ) Swoista 
kultura tych wiecznie zachwyco
nych duszyczek dała każdemu z 
nas dosyć Madź wśród znajo
mych .._ !. dalibóg - wierny, co 
sądzić o ich genialności". (K. W. 
Zawodziński „Przegląd Współcze

sny", 1932) 
Na koniec: 

„Prus nie umiał jednak prze
świetlić optymizmem obrazu rze
czywistości ukazanego w swej 
książce. W postaci Madzi Brzeskiej 
ten właśnie konflikt między gorz
ką wiedzą o iżyciu pisarza realisty, 
a silącym się na optymizm ideolo
giem jest szczególnie widoczny. 
Ideolog tworzY postać pozytywnej 
bohaterki - „geniusza uczucia" . 
Realista musi ją (w sposób niera.i: 
irytujący dla czytelnika) zinfan
tylizować, gdyż tylko pozostając 

w stadium dziecięcej naiwności, 
Madzia może uniknąć skażenia po
wszechnie panującą moralnością. 

Musi uczynić z Madzi odosobnio
ny w jej środowisku wyjątek". 

(H. Markiewicz) „Prus i Zerom
ski" 

Takich rozbieżnych ocen kryty
ki dotyczących postaci bohaterki 
można znaleźć znacznie więcej. 
Jak zatem rysuje ją sam Prus? 
I skąd pomysł na taką właśnie 
postać? 

PANNA MAGDALENA 

ma - jak się <>kazuje - swój 
pierwowzór. Jest nim Oktawia z 
Radziwiłłowiczów Rodkiewiczowa, 
późniejsza Stefanowa Żeromska. 
Prus zaprzyjaźnił się z panią 

Oktusią, a kiedy zaczął pisać swą 
„Emancypantkę" i zapragnął obej
rzeć jakąś prawdziwą pensję dla 
dziewcząt, zwrócił się o pomoc 
właśnie do niej. Przyjechała do 
Warszawy <natychmiast i zawiozła 
go na pensję panny Czarnockiej, 
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gdzie przed zamążpójściem praco
wala jako „dama klasowa". Prze
łożona oprowadzając ipisarza po 
szkole, opowiadala mu o sobie i 
swojej poprzedniczce, pani Krzy
wobłockiej, która tŁadłużyła się 
tak dalece, że musiała sprzedać 
pensję, a cała sprawa skończyła 
się głośnym skandalem w stolicy. 

Tak 7.I'Odził się obraz pensji pani 
Latter i niektóre postacie powie
ściowe. To o młodej pani Rod
kiewiczowej mawiał Prus do przy
jaciół w Nałęczowie: „Jest w 
Oktusi iskra, k.tfra jak płomień 
ogrzewa każdego. I jeżeli istnieją 
geniusze rozumu i geniusze woli -
to pani Oktusia jest geniuszem 
uczucia". Tak narodziła się panna 
Magdalena Brzeska, pełna uroku 
dziewczęcego, acz nieświadoma 
swej urody i wdzięku; łagodna, 
skromna i pokorna, gotowa wyba
czać wszystkim wszystko; poczci
wa i niedoświadczona, pochłonięta 
jedynie pomaganiem bliźnim i 
spieszeniem z pomocą biednym. 
Zaprzątnięta sprawami innych -
zapomina o sobie i swoim pra
wie do szczęścia. 

Ale dobroć Madzi ukazana jest 
jednak nieco przewrotnie: jej po
jawienie się w domu Korkowiczów 
mąci spokój domowy tej rodziny, 
burzy dotychczasowy porządek, a 
nawet wywołuje niesnaski między 
rodzicami i dziećmi; s:lllachetność 
każe Madzi naklaniać swycłi pryn
cypałów do dobroczynności, co 
jednak nikogo nie czyni lepszym; 
nieproszona ingeruje w skompli
kowane interesa finansowe pani 
Latter; w domu swych bogatych 
przyjaciół próbuje przeforsować 
swój - jak się jej wydaje - zna
komity ipomysł malżeństwa Sol
skiego z Heleną. Słowem - chce 
dla wszystkich „dobrze", nie sta
wiając sobie nigdy pytania, czy 
;,dobro" w odczuciu jednego czło
wieka z a ws ze jest dobrem dla 
innych? 

Ale też życie samej Madzi jest 
trudnym poligonem doświadczal
nym. Swoje gorzkie i bolesne do
świadczenia zdobywa bohaterka w 
światku dostępnym jej obserwa
cji: sielskie dzieciństwo w gnu
śnym miasteczku, ciasny krąg wy
obrażeń wyniesionych z rodziciel
skiego domu i katechizmu; potem 
pensja, rządząca się specyficznymi 
prawami, hermetyczny świat ma
łych i dużych kobiet, nieszczęsnych 
i nieszczęśliwych ... 

I tu się zaczyna historia utraty 
złudzeń, ciernista droga poznawa
nia gorzkiej prawdy o życiu i lu
dziach; o ich głupocie, egoizmie 
i cynizmie; o prawie dżungli i 
przemocy; o prawdziwej sile i 
wartości pieniądza. Obnaża się zło 
tkwiące w ludziach i obecne w 
świecie. 

Ale Madzia - tak wrażliwa na 
cierpienia innych, a zarazem na-

iwna - nie jest 'Z.dolna do wy
ciągania wniosków ze swych do
świadczeń i spostrzeżeń. Nie po
trafi wnikliwie szukać przyczyn 
zła; nigdy nie przyjdzie jej do 
głowy pytanie o prawdziwe, istot
ne źródło ludzkiej niedoli. Wy
starczy jej, jeśli znajdzie jakiś do
raźny sposób udzielenia pomocy. 
Nigdy nie pyta też o ciąg dalszy. 
Jej doświadczenia nauczyły ją, li.e 
większość cierpień ludzkich, o któ
re otarła się w życiu, ipłynie z 
jednego źródła: z braku pieniędzy. 
To przekonanie pozwoliło jej pa
trzeć 111a Solskiego jako na dobro
czyńcę ludzkości: magnat dobry 1 

do tego niezmiernie bogaty ... 
Madzia stawiana przez pisarza 

w obliczu coraz to trudniejszych 
sytuacji, twarzą w twarz 2 brutal
ną rzeczywistością - musi wre
szcie stracić swój różowy opty
mizm, ale te przeżycia czynią ją 
zarazem bogatszą wewnętrznie i 
zmuszają do zmiany sposobu my
ślenia. Terenem klęsk bohaterki 
jest jej najbliższe otoczenie, które 
jej nie t"Ozumie, kirzywdzi i wy
zyskuje. Gdy szlachetnej próby 
altruizm każe jej zerwać z tra
dycyjnym konwenansem obycza
jowym - Madzia postawiona zo
staje pod pręgierzem krzywdzą
cych podejrzeń ludzi, którzy 
swymi opiniami zmuszą ją do 
ucieczki. Tak będzie w Iksinowie_ 
u Korkowiczów i u Solskich, a na 
koniec - azylem okaże się ... kla
sztor. 

MIŁOŚĆ 

przewija się przez powieść, przy
bierając przeróżne formy: od śle
pej miłości macierzyńskiej, po
przez miłość bliźniego i tzw. wol
ną miłość, po rozmaite - bar
dziej i mniej subtelne odcienie i 
odmiany tego uczucia; od kłamli
wych namiastek lub czysto 
umownego użycia tego słowa, po 
dosadne, żołnierskie rozumienie 
miłości przez majora: „Ty mój 
Solski nie radź się ojca ani tego 
drugiego niedołęgi, profesora. Je
śli płynie w tobie krew dziada, 
wyjdź na podwóne, gdzie dają 

jeść kaczkom i przypatrz się ka
czorowi: co !"Obi zakochany ka
czor? Myślisz, że wzdycha, albo 
naradza się z 'kim? Gdzie fam ... 
On naprzód zjada swoją porcję i 
porcję panny, a potem - bez 
żadnych madrygalów - bierze 
ukochaną za czub i prowadzi do 
ołtarza. Taki był nasz dawny sy
stem, dobry system. Ale spróbuj 
z babą ceregieli - a nie wybr
niesz z tarapatów!". 
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Gdy piękna Helena Norska, ró
wieśnica Madzi, cynicznie tłuma
czy przyjaciółce, że „Amerykan.ki 
i Szwedki zrozumiały już, że mąż 
jest to przede wszystkim - łako
me zwierzę... Jeżeli więc mam 
być zjedzona, niech mi zapłacą 
tyle, ile waa1e jest moje ciało ... 
Ile zaś jest warte, oni sami naj
lepiej ocenią między sobą!"; gdy 
brzydka i zakompleksiona Ada 
usycha z miłości do Kazimie
rza - ,,.lamparta salonów" i drży 
ze strachu, na myśl, że inna ko
bieta odbierze jej brata - Ma
dzia stoi jakby całkiem poza tą 
sferą em-0cji. I mimo że jest 
wcieleniem kobiecości, jej prze
życia miłosne przejawiają się w 
utworze tY'lko jako potencjalne 
możli~i, które w niej tkwią i 
rokują dalszy rmwój, ale jej we
wnętrzna energia skierowana jest 
zupełnie gdzie indziej, a mgliste 
UC"Zucie Madzi do Norskiego - to 
tylko nierozbudzone mac ze n ie 
o miłości... 

Z kolei narwana Howardówna, 
karykatura 'kob~i, tęskni do 
mężczyzny i „realizuje się" do
piero w roli żony. 

A władcza pani Latter - „cór
ka scytyjskich kobiet, Jctóre 
wiecznie rządziły, rozkazywały i 
powinny by rodzić się mężczy

znami" - żywi niewolniczy kult 
dla rodu męskiego, zaś od ciosów 
życia u<:ieka po ostatni ratunek ... 
do mężczyzny. 
Oto Prusa prawda o kobie
tach ... 
Zwykł był mawiać: „Kobieta 
przede wszystkim musi być mat
ką. Jeżeli chce być czvmś innym: 
mędrcem, reformatorem lub 
czymś tam ;eszcze - kończy na 
potworności albo błazeństwie". 
,,A oz.atem 

RUCH EMANCYPACYJNY 

został przez Prusa potępiony!" -
grzmiał Ludwik Krzywicki na 
łamach prasy warszawskiej. 
„Niewiasty, o ile ze spódnicy 
swej robią sztandar, są postacia
mi na wskroś śmiesznymi, niby 
małpy przedrzeźniające człowie
ka-mężczyznę. Typy Prusa są 
może aż nazbyt prawdziwe i 
wszędzie w powieści spoza bu
dzących współczucie i wstr~ ty
pów niewieścich wygląda u Pru
sa ta sama nauka: świat jest dla 
kobiety czczością nad czczościa
mi, 1póki nie znajdzie dla siebie 
zapładniacza fizycznego i ducho
wego. Sama z siebie nie wydobę
dzie żadnego dźwięku prócz 
przejmującego dy90nansu. Sło
wem - kobieta jest jak bluszcz, 

który crozwija się bujnie i wabi 
oko tylko wtedy, gdy znajdzie po
tężne drzewo i wpije się weń 
swoimi ~awkami. Jak mi się 

zdaje - taka jest tendencja 
„Emanc ypantek". ( ... ) (L. Kn:y
wickl ,,Prawda" 1894, nr 10). 

Przyznajmy - intencje Prusa 
(czy rzeczywiśde takie?) zostały 
poddane niezwykle surowej oce
nie i odczytane może nadto jed
nostronnie. Bez wątpienia czytel
na jest natomiast jedna z inten
cji autora przejawiająca się w. 
uchwyceniu pewnych śmiesznych 
tendencji w palskich ruchu 
emancypacyjnym, w ukazaniu je
go deformacji. 

Przytoczmy na koniec opinię 
K azimierza Wyki, który :z:aporpo
nował takie oto spojrzenie na 
utwór: 

„Emancypantki" - to ani po
wieść propagująca feminizm, ani 
.lorytykująca emancypację kobiet, 
lecz książka rejestrująca ich ist
nienie i obserwująca skutki". 
(„P ogranicze powieści") . 
Właśnie. Skutki nie dały na 

siebie długo czekać. Zamieszanie 
i kontrowersje wokół tej sprawy 
podekscytowały publicystów i 
,,stróżów moralności"; pochłonęły 
tony .papieru; zapoczątkowały de
molowanie starego porządku 
(także myślowego) i zmąciły nie
naruszalny, jak się wydawało, 
konwenans. Z perspektywy czasu 
(sto lat!) widać, że cała rzecz po
legała głównie na trudności prze
budowania ludzkiej świadomości, 
na pokonaniu bariery starych 
przyzwyczajeń, w końcu - na 
trudności zrozumienia koniecz
ności historycznej, przed którą 
nie ma ucieczki, lecz którą trzeba 
przynajmniej starać się zrozu
mieć. 

• 
Prezentujemy dziś Państwu te

atralną adaptację „Emancypan
tek", której autorem jest reży
ser spektaklu. Czterotomowe 
dzieło Prusa zostało - z koniecz
ności - poddane daleko idącej 
selekcji materiału literackiego. 
Można zadać sobie pytanie, 

dlaczego creżyser sięga dziś po li
teraturę, która podejmuje kwe
stię od dawna społecznie nieaktu
alną? Okazuje się, że powieść 
Prusa - jak każde prawdziwe 
dzieło literatury - zawiera po
kłady treści i problemy, które 
oparły się cza.sowi. 

Takim zjawiskiem jest czło
wiek i jego droga wewnętrznego 
rozwoju. Zmienia się kOl'Stium, 
rekwizyt i koloryt epoki, ale 
wartością constans pozostaje pry
watna golgota każdego człowieka 
i cena, którą płaci za dojrzałość. 

Maria Horowska 
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Koordynacja pracy artystycznej 
ALEKSANDRA TUREK 

Organizacja widowni 
JOLANTA FLOREK 

Konsultant literacki 
MARIA HOROWSKA 

Opracowanie graficzne 
M$CIWOJ OLEWICZ 

Cena 30 zł 

Drukarnia Wydawnicza tm. w. L, Anczyca. Zam. 161~/82. 4000. K-16/Zfft 
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SZALEŃSTWA 
PANNY MAGDALENY 

wg ,,Emancypantek" Bolesława Prusa 

spektak l w d w ó c h w ieczorac h 

Adaptacja 

JOANNA OLCZAK-RONIKIER 
WŁODZIMIERZ NURKOWSKI 

Reżyseria 

WŁODZIMIERZ NURKOWSKI 

Scenografia 

ANNA SEKUŁA 

Muzyk a 

ANDRZEJ ZARYCKI 

Opracowanie muzyczne 

JANUSZ BUTRYM 
RYSZARD SPYT 

R\l'Ch sceniczny 

TOMASZ GOŁĘBIOWSKI 

Asystent reżysera 
Krystyna Stankiewicz 

W spektaklu w ykorzystano fragmenty utworów J . S. Bacha, 
L. v. Beethovena, G. Carissimiego, F. Chopina,. Ch. Gounoda, 
St . Moniuszki, R. Schumanna 

• 

PREMIERA: 28 stycznia 1983 



* 
Wieczór pierwszy: 

PENSJA 

Postacie w kolejności 
poja.wia.nla się: 

MAGDALENA BRZESKA 
dama klasowa - BOŻENA ADAMKOWNA 

ŻANETA 
dama klasowa - MARIA RABCZYRSKA 

KAROLINA LATTER 
przełożona pensji - MARIA GORECKA 

STANISLAW 
lokaj - TADEUSZ BRICH 

DĘBICKI 
profesor - ALEKSANDER BEDNARZ 

KORKOWICZOWA 
dama w pretensjach - BOGNA GĘBIK 

KLARA HOWARD 
emancypantka - KRYSTYNA STANKIEWICZ 

HELENA NORSKA 
panna na wydaniu - 'UBff&t .--... dalena Ufil' 

KAZIMIERZ NORSKI 
bałamut - KRzySzTOF WOJCIECHOWSKI 

JOANNA 
dama klasowa - EWA BADORA-SADOWSKA 

ZOSIA WENZEL 
pensjona.rka - LIDIA BOGACZOWNA 

MANIA LEWIIQ'SKA 
pensjonarka - JOLANTA JANUSZOWNA 

WLADYSLAW KOTOWSKI 
student - KAJETAN WOLNIEWICZ 

ADA SOLSKA 
milionerka - MALGORZATA PIEKLUS 

IZYDOR MIELNICKI 
właściciel ziemski - JULIAN JABCZYRSKI 
STEF AN SOLSKI • 

hrabia - JACEK STRAMA 
ZGIERSKI 

życzliwy - BOGDAN GLADKOWSKI 
PANNA MALINOWSKA 

da.ma z gotówką - RENATA FIALKOWSKA 
FISZMAN , 

Żyd - JERZY BĄCZEK 
REWIROWY - RAFAL CZACHUR 
ADWOKAT - JULIAN KILAR 
MYDELKO 

plenipotent Solskich - ZBIGNIEW BEDNARCzyK 

PENSJONARKI - MATYLDA BEDNARCzyK, 
AGNIESZKA DREWNIAK, RENATA DUDEK, ANNA GOR
SKA, LUCYNA JANECZEK, MONIKA KARMARSKA, KA
TARZYNA KROL, JOANNA PIESKO, KAMILA REJMAN, 
EWA SIEMIENSKA, DOROTA SZEWCZYK, EWA SZWAJ
COWSKA, BEATA WOCH, GRAŻYNA ZWOLINSKA 

** 

KONCERT W MAŁYM MIASTECZKU 

MAGDALENA BRZESKA 
młoda. dama z Warszawy - BOŻENA ADAMKOWNA 

DOKTOROWA BRZESKA 
jej matka- STANISLAWA WALIGORZANKA 

DOKTOR BRZESKI 
jej ojciec - ZBIGNIEW SLUZAR 

MIĘTLEWICZ 
właściciel kantoru 
dis obywatelskich - MARIAN CZECH 

KRUKOWSKI 
ex-birbant - BOHDAN GRZYBOWICZ 

MAJOR 
impetyk - WITOLD GRUSZECKI 

PROBOSZCZ 
szachista - JULIAN KILAR 

KRUKOWSKA 
ex-paralityczka - ZOFIA NIWIRSKA 

PODSĘDEK 
ofiara. tyranii żony - JERZY BĄCZEK 
PODSĘDKOWA 

matka panny Eufemii - ALICJA KOBIELSKA 
EUFEMIA 

panna na wydaniu - EWA LEJCZAKOWNA 

CYNADRO WSKI 
samobójca - ZBIGNIEW MIECZY:RSKI 

STELLA 
artystka-śpiewaczka - MARIA RABCzy:RsKA 

SATANIELLO 
artysta-deklamator - PIOTR ROżANSKI 

APTEKARZ 
intrygant - ZBIGNIEW BEDNARCZYK 

APTEKARZOWA 
intrygantka - TERESA PA WLOWICZ

-STOKOWSKA 
REJENT 

dewot - BOGDAN KIZIUKIEWICZ 
REJENTOWA 

jego żona, plotkarka - LUCJA KARELUS-MALSKA 
IKSINOWIANIE 

szlachta - EWA BADORA-SADOWSKA, 
ELŻBIETA SZWEC, LIDIA BOGACZOWNA, RENATA 
FIALKOWSKA, BOGNA GĘBIK, MARIA GORECKA, JO
LANTA JANUSZOWNA, MALGORZATA PIEKLUS, KRY
STYNA STANKIEWICZ, ALEKSANDER BEDNARZ, BOG
DAN GLADKOWSKI, JULIAN JABCZYNSKI, KRZYSZTOF 
STACHOWSKI 

ORKIESTRA DĘTA - LIDIA BOGACZOWNA, ZBIG~IEW 
CEBULSKI, RYSZARD SPYT, JACEK STRAMA, WLADY
SLA W WINNICKI, KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI 

• 
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• 
W SPEKTAKLU PRZEWIDZIANA JFST JEDNA PRZERWA 

Inspicjent 
Teresa Twardziak 

• 

PREMIERA: 28 stycznia 1983 

Sufler 
Barbara t.ozlilska 
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SZALEŃSTWA 
PANNY MAGDALENY 

wg ,,Emancypantek" Bolesława Prusa 

spektakl w dwóch wieczorach 

Adaptacja 

JOANNA OLCZAK-RONIKIER 
WŁODZIMIERZ NURKOWSKI 

Reżyseria 

WŁODZIMIERZ NURKOWSKI 

Scenografia 

ANNA SEKUŁA 

Muzyka 

ANDRZEJ ZARYCKI 

Opracowanie muzyczne 

JANUSZ BUTRYM 
RYSZARD SPYT 

Ruch sceniczny 

TOMASZ GOŁĘBIOWSKI 

Asystent reżysera 
Krysłyna Słankiewicz 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów J. S. Bacha, 
L. v. Beethovena, G. Carissimiego, F. Chopina, Ch. Gounoda, 
St. Moniuszki, R. Schumanna 

PREMIERA: 29 stycznia 1983 



*** 

Wieczór drugi: 

ECHA PRZESZŁOSCI 

MAGDALENA BRZESKA 
ex-dama klasowa - BOŻENA ADAMKOWNA 

ŻANETA 
dama klasowa - MARIA RABCZYNSKA 

PANNA MALINOWSKA 
przełożona pensji - RENATA FIALKOWSKA 

PENSJONARKI - MATYLDA BEDNARCZYK, 
AGNIESZKA DREWNIAK, RENATA DUDEK, ANNA GOR
SKA, LUCYNA JANECZEK, MONIKA KARMANSKA, KA
TARZYNA KROL, JOANNA PIESKO, KAMILA REJMAN, 
EWA SIEMIENSKA, DOROTA SZEWCZYK, EWA SZWAJ
COWSKA, BEATA WOCH, GRAŻYNA ZWOLINSKA 

NIEDOLE GUWERNANTKI 

MAGDALENA BRZESKA 
guwernantka - BOŻENA ADAM.KOWNA 

JAN 
lokaj - TADEUSZ BRICH 

PANNA MALINOWSKA 
przełożona pensji - RENATA FIALKOWSKA 

KORKOWICZOWA 
chlebodawczyni Madzi - BOGNA GĘBIK 

LINKA 
nadzieja rodu Korkowiczów - JOLANTA JANUSZOWNA 

STASIA 
nadzieja rodu Korkowiczów - LIDIA BOGACZOWNA 

PIOTR KORKOWICZ 
właściciel browaru - MARIAN CZECH 

BRONISLA W KORKOWICZ 
wałkoń - KRZYSZTOF STACHOWSKI 

KAZIMIERZ NORSKI 
sierota - KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI 

ADA SOLSKA 
badaczka mchów i porostów - MALGORZATA PIEKLUS 

STEFAN SOLSKI 
budowniczy cukrowni - JACEK STRAMA 

. " • .. 

**** 

DOM PRZYJACIOŁ 

MAGDALENA BRZESKA 
nauczycielka - BOŻENA ADAMKOWNA 

ADA SOLSKA 
filantropka - MALGORZATA PIEKLUS 

STEFAN SOLSKI 
właścici,el cukrowni - JACEK STRAMA 

PANNA MALINOWSKA 
przełożona pensji - RENATA FIALKOWSKA 

CIOTKA GABRIELA 
arystokratka - ZOFIA NIWINSKA 

WLADYSLAW 
kamerdyner - TADEUSZ BRICH 

LOKAJ I - BOHDAN GRZYBOWICZ 
LOKAJ Il - PIOTR ROżANSKI 

HELENA NORSKA ~lena Ufir 
lwica salonowa - i" ZRllii~ 

KAZIMIERZ NORSKI 
lampart salonów - KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI 

DĘBICKI 
pozytywista - ALEKSANDER BEDNARZ 

STEFAN ZGIERSKI 
pośrednik - BOGDAN GLADKOWSKI 

INTERLOKUTOR - JERZY BĄCZEK 
BRONISLAW KORKOWICZ 

adorator Heleny - KRZYSZTOF STACHOWSKI 
KLARA HOWARD 

pre:zeska koła emancypantek - KRYSTYNA STANKIEWICZ 
PAPUZINSKA 
emancypantka - TERESA PA WLOWICZ

-STOKOWSKA 
KANARKIEWICZOWA 

emancypantka - LIDIA BOGACZOWNA 
WYSKOCZYNSKA 

emancypantka - ALICJA KOBIELSKA 

WLADYSLA W KOTOWSKI 
miody doktor - KAJETAN WOLNIEWICZ 

MANIA LEWINSKA 
narzeczona Kotowskiego - JOLANTA JANUSZOWNA 

GOSCIE NA BALU - EWA BADORA-SADOWSKA, 
LIDIA BOGACZOWNA, EWA LEJCZAKOWNA, LUCJA 
KAREL US-MALSKA, MARIA RABCZYNSKA, ST. WALIGO
RZANKA, ZBIGNIEW BEDNARCZYK, RAFAL CZACHUR, 
MARIAN CZECH, WITOLD GRUSZECKI, BOHDAN GRZY
BOWICZ, JULIAN JABCZYNSKI, JULIAN KILAR, BOH
DAN KIZIUKIEWICZ, ZBIGNIEW MIECZYNSKI, PIOTR 
ROżANSKI, ZBIGNIEW SLUZAR . 

•jetan Wolni~włci 
• ,. • . • ł ; 

Alicja I.obie)· it 
TERESA PAWlDWICl-SlOKOWSd 



***** 

KOBIETA SAMODZIELNA 

MAGDALENA BRZESKA 
kobieta samodzielna - BOŻENA ADAMKOWNA 

PANI BURAKOWSKA 
właścicielka pensjonatu - STANISLA W A WALIGORZANKA 

PANNA MALINOWSKA 
przełożona pensji .- RENATA FIALKOWSKA 

KLARA Z HOWARDÓW 
MYDELKO 

młoda mężatka - KRYSTYNA STANKIEWICZ 
ZGIERSKI 
pieczeniarz - BOGDAN GLADKOWSKI 

HELENA NORSKA 
narzeczona młodego 

Korkowicza - Ef.ZBIETA S'UVqdalena Utir 
MANIA LEWINSKA 

pani doktorowa Kotowska - JOLANTA JANUSZOWNA 
KAZIMIERZ NORSKI 

narzeczony Ady - KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI 
JOANNA 

ex-dama klasowa - EWA BADORA-SADOWSKA 
NIKODEMA TURKA WIEC 

akuszerka podejrzanej 
konduity - LUCJA KARELUS-MALSKA 
STELLA 
położnica, 

pacjentka pani Turkawiec - MARIA RABCZVNSKA 
SIOSTRA APOLONIA 
przełożona S. Szarytek - MARIA GORECKA 

KAMERDYNER - TADEUSZ BRICH 
DĘBICKI 

profesor - ALEKSANDER BEDNARZ 
ADA SOLSKA 

szczęśllwa narzeczona 
Norskiego - MALGORZATA PIEKLUS 

STEFAN SOLSKI 
odrzucony - JACEK STRAMA 
LOKAJ I - BOHDAN GRZYBOWICZ 

LOKAJ Il - PIOTR ROZANSKI 

• 
W SPEKTAKLU PRZEWIDZIANE SĄ DWIE PRZERWY 

Inspicjent 
Teresa Twardziak 

• 

PREMIERA: 29 stycznia 1983 

Suller 
B :i rbllra Łozińska 


