


Grzegorz Wiśniewski-absolwent Teologii na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. 

1994-rozpoczęcie studiów na wydz. Reżyserii Dramatu im. 
L. Solskiego w Krakowie 

1995- asystentura: Krystian Lupa: "Płatonow" (wersja oliwkowa); 

1996-warsztat reżyserski pod opieką Mikołaja Grabowskiego (festiwale: 
Łódż, Moskwa) 

1997- asystentura: Jerzy Jarocki: "Faust''. 

1997-stypendium Ministra Kultury i Sztuki. 

"Babiniec" jest debiutem reżyserskim Grzegorza Wiśniewskiego. 

* 
Antoni Czechow: „O kobietach" 

„Kobieta od początku świata uważana była za istotę wstrętną i złośliwą 
Stoi ona na tak niskim poziomie rozwoju fizycznego, moralnego i 
umysłowego, że do potępienia jej i wyśmiewania rości sobie prawo każdy, 
nawet nie mający żadnego prawa łajdak i używający cudzych chustek do 
nosa pyskacz. 

Jej budowa anatomiczna stoi niżej wszelkiej krytyki .Kiedy jakiś 
stateczny pater familias widzi obraz kobiety au naturel, to zazwyczaj krzywi 
się z obrzydzeniem i spluwa. Postawienie takiego obrazu na miejscu 
widocznym, a nie w ukryciu, w biurku czy w kieszeni, uważane jest za zły 
ton. („.) 

Rozum kobiety też diabła wart. Włosy ma długie, ale rozum krótki. 
(„.) Nie pisze podręczników, nie wygłasza referatów i długich akademickich 
przemówień, nie bierze udziału w ekspedycjach naukowych na koszt 
państwa, nie korzysta z zagranicznych dysertacji. Okropny tępak! Talentów 
twórczych-ani na lekarstwo. Nie tylko twory wielkie i genialne, ale nawet 
najbardziej przeciętne i grafomańskie są dziełem mężczyzny, kobietę zaś 

obdarzyła natura tylko zdolnością zawijania pierożków w płody męskiego 
umysłu i robienia z nich papilotów. („.) 

Jednym słowem kobieta jest fałszywa, gadatliwa, próżna, obłudna, 

kłamliwa, interesowna, tumanowata, lekkomyślna, zła„. Jedno jest tylko 
w niej sympatyczne, mianowicie to, że wydaje na świat tak miłe, wdzięczne 
i przedziwnie mądre istoty, jak mężczyźni. Za to dobrodziejstwo darujemy 
jej wszystkie grzechy(„.)''. 

l>tjękujemy Panu Mikołajowi Grabowskiemu w rękę, mo:iJiwości i wsparcie. 
Zespół „Babińca" 
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Na podstawie opowiadań: "Mój regulamin domowy" 
- tł. Jerzy Brztczkowski; "Dramat" - tł. Jerzy Pomianowski; 

"Babiniec" - tł. Natalia Gałczyńska. 
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