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EWA KAŁCZAK-KOZI EŁOWA - scenografia i kostiumy 

JADWIGA CHOJNACKA - (gościnnie)}- Aniela Dulska 
MARIA NIEDŹWIECKA 

SONIA CIESIELSKA - Juliasiewiczowa, 
DANUTA CW)'NARÓWNA (gościnnie) - Tadrachowa, 
EWA LEŚNIAK - Sąsiadka 
JOLANTA NOWIŃSKA (PWSFTviT) - Hesia, 
BARBARA ROMANOWICZ (PWSFTviT) - tJ!ela, 
BARBARA SZYMANOWSKA - Hanka, 
WŁODZIMIERZ ADAMSKI - Zbyszek, 
EUZEBIUSZ OLSZEWSKI - Felicjan Dulski 

Fałszywie pojmowana moralność, obłuda i zakłamanie - to wizytów
ka bohaterów „Moralności pani Dulskiej". Walka o utrzymanie do
brej opinii, strach przed ironicznym uśmiechem „tych z ulicy" 
oraz pogoń za pieniędzmi - składają się na treść ich życia. Szczel
nie zamknięte drzwi uniemożliwiają wydostanie się „brudów, które 
należy prać w swoich czterech ścianach". 
Czy Dulscy 5' wgód nas? 
Rozejrzyjmy się dokoła i zastanówmy się, czy nie ocieramy 
się o właddą i obłudną Dulską, biernego i uległego jej męża, 
oraz o młodych Dulskich - niemych kopii swoich „wspaniałych 

rodziców"? 
Beata Kapituła (XXX/ LO) 
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Kilka uwag i refleksji 
prof. JADWIGI CHOJNACKIEJ 
na marginesie 
„ Moralności pani Dulskiej" 

Gabriela Zapolska? Genialna autorka na 
skalę międzynarodową. Niestety w świecie nie
znana, a u nas budzi zainteresowanie przede 
wszystkim jej życie osobiste, głównie to, ilu miała 
kochanków. I to jest podstawa oceny jej twórczoś
ci. Nikt nie liczył , kochanek Mickiewiczowi, 
Słowackiemu i innym, bo byli mężczyznami. 
Zapolska była kobietą, i przez sam ten fakt jej 
twórczość znalazła się na marginesie światowej 
literatury dramatycznej. A zasług_u.ie na N obła. 

Krytyka przypięła jej dziełom etykietę użyteczne
go naturalizmu, tymczasem jest to wielki, synte
tyzujący realizm. Ponadczasowy. Przy. tym mi
strzostwo warsztatowe i rzadko ~potykanJ zmysł 
obserwacji i uogólniania. Gdyby nasi młodzi 
dramaturdzy wnikliwie cżytali Zapolską, może 
inaczej prezentowałby się dzisiaj stan polskiej 
dramaturgii współczesnej. Trzeba się uczyć na 
wzorach doskonałych. Do takich należą komedie 
Zapolskiej. Nie ma w nich zbędnej kwestii. 
Wszystko znaczy. Misterna robota. 
Pamiętam kiedyś Adam Ważyk, który miał do 
niej podobny stosunek jak większość krytyków, 
po obejrzeniu .. Moralności pani Dulskiej"" nagle 
został olśniony blaskiem tego wielkiego tale~tu. 

Rodzina Dulskich? Zawsze jest tuż, obok, a 
nawet między nami. Łączy się to z tym wszyst
kim, co określamy mieszczaństwem czy kołtune
rią. Dzisiaj to się nazywa: społeczeństwo kon
sumpcyjne. Samochód, willa, meble na wysoki 
połysk. Wszystko za wszelką cenę, nawel wyrze
czenia się wszelkich ideałów. To co nazywamy 
życiem duchowym dawno utonęło w atmosferze 
dorobkiewiczowstwa i mieszczańskiej mental
ności, która w naturze ludzkiej jest niezniszczal
na. 
Grałam w Moralności pani Dulskief wiele razy 
i wiele ról. Począwszy od Hanki, poprzez Julia
siewiczową aż do samej Anieli Dulskiej, która w 
moim przekonaniu nie jest postacią do końca złą. 
Przecież Dulska chce dobrze dla swoich. Tylko 
jakimi metodami? Przed wojną, w Teatrze Miej
skim w Łodzi, zagrałam pięćdziesiąt przedsta
wień Moralności pani Dulskiej"" w roli tytuło
wej. Sztuka szła siedemdziesiąt pięć razy. Na owe 
czasy był to wielki suk~es. Wówczas nawet dobre 
sztuki schodziły z afisza po kilkunastu przedsta-
wieniach. · 
Wiele razy również reżyserowałam sztuki Zapol
skiej. Między i.onymi: .. Pannę Maliczewską'; 
.. Ich czworo··, .. Zabusię". To są sztuki naprawdę 
dla aktorów. " 



Współczesne aktorstwo? Rasowy aktor nie 
choruje jak ma rolę i na próbie, jak się stawia 
zadanie, potrafi je od razu zrealizować. Nie 
mówi, że przyjdzie jutro i spróbuje pokazać. Dziś 
nie ma kto aktorstwa wymagać. Reżyserzy widzą 
tylko formę. Nie widzą treści. Dlatego nie widzą 
aktora. Aktor się nie rozwija, bo się tego od niego 
nie żąda. Oczywiście, nie we wszystkich teatrach, 
ale w większości. N a wydziałach aktorskich jest 
wielu utalentowanych młodych ludzi, a w teatrze 
po kilku latach marnują się. Terror nowoczesnoś
ci powoduje, że ludzie, którzy myślą inaczej i 
chcieliby inaczej niż to dyktuje .. moda'', boją się 
zdradzać ze swoimi obiekcjami. I aktorstwo 
kuleje, a wraz z nim teatr. Nie ma bowiem teatru 
nowoczesnego i starego. Jest teatr zły i dobry. '" 

Istota teatru? Teatru nie powinno się roz- ( 
umieć lecz go czuć bo to jest dzieło sztuki, a nie I 
szarada. Musi trafiać do człowieka najprostszy-
mi drogami. Nie mam tu na myśli prymitywizmu. 
Jak czytamy .. Pana Tadeusza" czy .. Mazepę" to 
wszystko rozumiemy. Bo są to wielkie i pełne 
dzieła sztuki, a prostota nie odbiera im wielkości. 
Wręcz odwrotnie. 
Dlatego wielu ludzi nie chodzi do teatru, bo 
myślą, że z nich robią idiotów. Takiemu człowie
kowi wydaje się, że wszyscy rozumieją tylko on 
nic nie rozumie. Skutkiem tego ucieka w panice 
od teatru. 

Jaki teatr lubię? Mogę powiedzieć jakiego nie 
lubię. Nie lubię teatru ponurego. Weźmy taką 
wielkość jak Szekspir. W jego nawet najbardziej J... 
krwawych dramatach zawsze jest coś komiczne-
go. Tak jak w życiu - różnorodność. Tragiczne 
przeplata się z komicznym. "" 
Lubię wyraźnie odczuwać temperaturę widowni, [ 
jej oddźwięk. Dlatego lubię komedie, bo przez nie„ 
czuję . że widownia żyje i to jest wielka przyje- I 
mność. Nie wiem dlaczego utarł się taki obiegowy 
sąd, ż~ komedie to coś gorszego. Może dlatego, że I 
niewiele osób potrafi dziś robić i grać komedie. 

N ot ował: A. Cz. 



Jak odpowiadać dzieciom 
na drażliwe pytania 

Niebawem nakładem „Roju" ukaże się 
książka Ireny Krzywickiej pt. „Jak odpowiadać 
dzieciom na drażliwe pytania". Z książki tej 
podajemy najciekawszy ustęp:· 
„ Jest rzeczą wiadomą, że dzieci są wścibskie i 
ciekawskie. Czy należy odpowiadać na wszyst
kie pytania? Czy należy z fałszywą pruderią 
udawać, że się pytania nie dosłyszało? Nie, 

· obowiązkiem człowieka współczesnego jest pa-
trzeć śmiało w oczy własnych i cudzych dzieci. ). 
Jeśli chodzi o pytania drażliwe - bo na pytania - · 
zwykłe oczywiście nie ·ma co odpowiadać byle ·'i 

szczeniakowi - najlepiej jest mieć z góry przy- • 
gotowane odpowiedzi. Podaję więc najważniej-
sze i najczęściej przez dzieci zadawane pytania. 

.. Mamusiu, z czego się robią dzieci?" 
Na to pytame proponuję dwa rodzaje odpo

wiedzi. Jeśli dziecko jest jeszcze za małe, aby 
mogło zrozumieć prawdę, należy odpowiedzieć: 
„Dzieci powstają z nadmagnezjanu chlorku 
potasu". Jest · to odpowiedź bardzo zręczna, 
gdyż dziecko przeważnie nie może spamiętać tej 
długiej nazwy i gdy powtórzy to w szkole lub w 
kawiarni starszemu koledze, nigdy się nie wyda, 
żeśmy dali fałszywą informację, i w ten sposób 
autorytet rodziców . zostaje zachowany. Gdy 
dziecko zapamięta i po paru latach, wiedząc już, 
o co chodzi, przypomni z wyrżutem, że się je 
oszukało, można pętakowi wmówić, że przekrę- ' 
ciło słowo „potas". Inna odpowiedź powinna 
być stosowana wobec dzieci już większych. Jeśli 
chodzi o chłopców i dziewczęta w wieku dojrze-
wania, należy odpowiedzieć: „Dzieci powstają z J 
zaniedbania i lekkomyślnego zapuszczenia Cią-
żv". 

„ Tatusiu, dlaczego tatuś jest taki czerwony, 
gdy ścis'"ka · służącą?" 

Jest to bardzo ·typowe pytanie, na które 
należy odpowiedzieć, przerzucając żręcznie sp-

rawę na tło społeczne. Mówimy więc poważme: 
„ Tak, moje dziecko. Służąca należy do proleta
riatu, a ludzie, którzy zbliżają się do proletaria
tu, są „czerwoni. Możesz o tym przeczytać w 
Płomyku i Ilustrowanym Kurierku". Gdy dziec
ko zacznie się mądrzyć, że to nie to samo, 
możemy dodać: „Paszoł won. szczeniaku". 

· „ Mamusiu, czego chciała ode mnie ta pani, 
co stoi zawsze u nas na rogu ulicy?" 

Na to odpowiemy: „A won, ty bydkalu! 
Stare chłopisko, kobity go na ulicy zaczepiają, a 
on się pyta mamusi". · 

W razie pytań bardziej skomplikowanych, 
na które nie mamy gotowej odpowiedzi, należy 
uciekać się do dywersji taktycznej. Np. dziecko · 
pyta się, czy chlorek potasu jest związkiem 
węgla. Odpowiadamy: „_Nie garb się". Albo 
„Nie nudź, widzisz, że mamusię głowa boli",, 
Albo też najprostsze: „Paszoł won, pętaku" . 
Zwykle dziecko· odpowiada na to: „ Ty sama 
paszoł won", a to już jest oczywiście wystarcza
jącym pretekstem do sprania szczeniaka. Potem 
następują płacze, przeprosiny, i sprawa potasu 
rozpływa się w łzach p<:>jednania. („.) 

Słynny uczony norweski Hugo von Gul
genstjerna radzi stosować w pedagogice system 
riposty. To znaczy odpowiadania na pytanie 
pytaniem. Gdy dziecko pyta: „ Mamusiu, dlacze
go pan Gillepur zdejmuje spodnie w salonie?", 
należy szybko odpowiedzieć: „A ile jest · trzy
dzieści pięć razy osiem?", albo: „ W którym roku 
była bitwa pod Zomą?". Gdy dziecko odpowie: 
„Nie wiem", mówi się „No to won, ty szćzenia
ku, do książki, ty cholero, uczyć się, a nie gadać o 
cudzych parszywych portkach". Metoda ta daje 
bardzo dobre rezultaty i jest stanowczo lepsza 
od systemu dra Margulsteina, który zaleca 
dawanie dziecku zamiast odpówiedzi datków 
pieniężnych. Gdy dziecko pyta się: „Czy bocian 
przynosi dzieci zaraz czy w dziewięć miesięcy 
potem?", odpowiadamy: „Masz tu, kochasiu, 20 
groszy, i jesteśmy kwita"~ Przy bardziej kłopotli-



wych pytaniach · suma może dojść do setek, a 
nawet tysięcy. Dr Margulstein opowiada o 
pewnym dziecku w Zurichu, które pytało ojca o 
pewną urzędniczkę z jego biura i dostawało ' 
jednorazowo po 10 tysięcy franków, i to szwaj
carskich. 

Dzieci, jak to już powiedzieliśmy, są wścib
skie 1 interesują się tematami seksuologicznymi. 
A przecież często się mówi, 'że nasi miluśińscy 
lubią tylko zabaweczki i laleczki. Ten symplicy
styczny pogląd na dzieci naszego pokolenia 
stanowczo należy odbrązowiać. Oczywiście, 
wszystkie wyżej podane sposoby są to tylko 
surogaty. Pozostaje droga otwartej prawdy i 
uświado_mienia naukowego. Zawsze najprostsze 
i najzdrowsze będzie zapoznanie dziecka z na
gim faktem. W tym celu polecamy gorąco 
znakomitą książkę dra Grutzhandlera pt. „No
ga i jej okolice" ze składaną mapką i portretem 
autora~ 

(Julian Tuwim i Antoni Słonimski - „ W oparach absurdu") 

Jak najskuteczniej 
wychować Dulskiego 

Dla zainteresowanych podaję niniejszym kilka znako
mitych rad, które przestrzegane w 100 procentach gwa
rantują po kilkunastu latach wychowania rasowego oka
zu Dulskiego. 

Uwaga: 
Gwarancja nie obowiązuje jeśli do wychowania młodego 
człowieka włączy się niepoważna osoba o zdecydowanie 
przeciwnych poglądach i będzie łamała sprecyzowane 
niżej zasady. 
1. Ucz go, że nigdy nie należy być jednakowym dla 
wszystkich. Zmieniaj twarze na każdą okazję. Dwu a 
nawet wielolicowość to jedna z głównych zasad dulszczy
zny. 
2. Krzycz na niego często i z byle powodu. Traktuj go jak 
powietrze, nie bądź skłonny z niczego zrezygnować na 
jego korzyść, nie spełniaj jego najbardziej uzasadnionych 
próśb i życzeń. Wyzywaj go, karz często, a zwłaszcza bij. 

3. Naucz go, że nie może w życiu liczyć na nic poza tym co 
sa~ wykombinuje i zdoła "urwać" dla siebie, nie dawaj 
mu w ogóle pieniędzy, ani niczego, nawet tego, co w jego 
wieku i środowisku posiadają wszyscy. 
4. Nie dopuszczaj go do głosu, uznaj, że nauka i dom 
powinny mu całkowicie wystarczyć i wypełnić życie. 
5. Tęp u niego każdy przejaw.indywidualizmu, nie poz
walaj ubierać się zgodnie z panującą modą. Pod żadnym r 

pozorem nie pozwalaj mu nosić długich włosów! Jeżeli 
interesuje się muzyką młodzieżową, połam płyty (ewen
tualnie gitarę) i zmuś go do nauki gry na fortepianie i 
słuchania koncertów organowych Bacha. 

Lecz poza domem 
Uznaj, że on zawsze ma rację we wszystkich sporach i 

zatargach z nauczycielami, sąsiadami i przełożonymi, 
bierz go zawsze w obronę. 
6. W udzielanych mu maksymach i radach życiowych, 
udzielaj tylko najwznioślejs~ych i najszlachetniejszych 
pouczeń, także takich (a nawet przede wszystkim takich) 
których sam nie przestrzegasz i którym kłam zadajesz 
całym swoim postępowaniem. 
7. Załatwiaj za niego wszystkie sprawy i zadania, uciążli
we i nieprzyjemne - odrabiaj za niego zadania szkolne, 
zamawiaj u stolarza półkę na lekcję wychowania techni
cznego, przepraszaj obrażoną przez niego sąsiadkę, uży
waj nacisków znajomych dygnitarzy dla zapisania go na 
uczelnię itd. 
8. Kiedy spostrzeżesz, że zakochał się pierwszą, mło

dzieńczą miłością, zażądaj zerwania z dziewczyną pod 
groźbą wyrzucenia z domu, urządź awanturę dziewczynie 
ijej rodzicom, żądając aby „odczepiła się od twego syna". 
Przeshwytuj i czytaj listy nadchodzące do niego, jeśli 
znajdziesz, dokładnie przestudiuj pamiętnik, systematy
cznie przetrząsaj jego kieszenie i teczkę. 
9. W razie jakiegokolwiek skandalu, zapewnij go, że 

może liczyć na twoją pomoc w zacieraniu skutków. 
10. Wymagaj od niego bezwzględnego szacunku dfa 
siebie jako osoby wysoce godnej, wychwalaj często swą 
nieskazitelną moralność i każ dzieciom brać z siebie 
przykład. W żadnym wypadku nie pozwalaj mu na 
krytykę (zwłaszcza poza domem, gdyż „ własne brudy 
należy prać u siebie") Izabela Kubat 

XV I.O im. Jana Kasprowicza w Łodzi 
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Wy - Dulscy! 
A może byście tak raz spróbowali, może pokusilibyś

cie się na eksperyment i przestali być Dulskimi? Tak dla 
własnej przyjemności, z ciekawości bardziej niż z potrze
by, zabawcie się w prawdę, w moralność i normalny, 
zdrowy rozsądek. Wśród Dulskich, którzy was otaczają, 
spróbujcie być tą jedną jaskółką, która wiosny nie czyni, 
lecz Wy uczyńcie ją. Zerwijcie z tym co purytańskie, 
egoistyczne i niegodne cziowieka. 

Rozkręćcie papiloty, włóżcie ubrania, w których Wam 
do twarzy i idźcie na spacer w lipcowy, ciepły wieczór. 
Schowani w skorupkę swojego kołtuństwa, cóż Wy wiecie 
o ludziach, muzyce, o sztuce. Wasze potomstwo to wierne 
kopie Was samych. Czasami zdarza się, że któraś z tych 
„kopii" zbuntuje się przeciwko Wam i temu co Wy sobą 
reprezentujecie, ale zaraz wszystko się uspokaja, wraca do 
normy i znów filisterstw<łi głupota zastępuje wątpliwości 
i chęć wyzwolenia się z dusznej atmosfery dulszczyzny. 

Gdyby ktoś dał Wam taką władzę, możność tworze
nia i niszczenia,· gdyby ktoś pozwolił Wam kierować 
ludźmi i kształtować ich losy, · to wszystko wokół Was 
stałoby się takie jak Wy. Dulscy. 

Wasze „brudy" niby „-prane" we własnych czterech 
ścianach, w rzeczywistości znane są wszystkim. Na ze
wnątrz pokazujecie pogodną, uśmiechniętą twarz, tak aby 
nikt, broń Boże, nie domyślił się prawdy o Was. Brak 
Wam własnego zdania, powtarzacie więc zasłyszane 

opinie, podając je jako swoje. Gdzie się podziało Wasze 
ja? Zginęliście we własnym kołtuństwie. Utoneliście w 
nim jak w bagnie. 
Wszystkie wartości zostały przez Was zastąpione czymś 
co Wy sami nazywacie własną moralnością, a co w 
rzeczywistości jest tylko wygodnym tłumaczeniem i para
wanem dla pustosłowia, braku ideałów i zepsucia. 

W '1 Dulskie, często jesteście w złym humorze, jesteście 
opryskliwe, małoduszne i drobiazgowe. 

A może to w Nas samych tkwi przyczyna? 
Może w każdym z Nas tkwi część Dulskiego czy Dulskiej i 
część ta bierze czasem górę nad wszystkim innym? 

Dorota Chrzanowska 
XVIO im. J. Kasprowicza 
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„ANTYGONA" - wg. Sofoklesa 

w przygotowaniu: 

„ TUWIM" - przedstawienie poetyckie 

TEATR JULIANA TUWIMA W LODZI - wydawca 
ANDRZEJ CZERNY - redakcja 

RYSZARD KUBA GRZYBOWSKI - opracowanie graficzne 
Zakład Graficzny Wyd. Naukowych w Lodzi 
Zam.166/81 n. 1000 K-8/ 337 



teatr Juliana '/Uwima U 
w Łodzi 

NY 
.,( „.) ••• streszczam mój pogląd na stosunek dyrek
tora do publiczności w sposób następujący: tea
trem nie powinna w żadnym wypadku kierować 
ulica. Wyczuwanie jej smaku, spekulowanie na 
zgodność repertuaru z jej wymaganiami estety
cznymi obniża poziom sztuki. Ale nie uważam 
także za wskazane naginać kierunku teatru do 
smaku dyrektora". 

(Z przemówienia Tadeusza Pawlikowskiego wygłoszonego 21.10.1893 r. 
na uroczystości otwarcia nowego budynku Teatru Miejskiego w Krako
wie) 

KAZIMIERZ MICHALSKI - kierownik działu organizacji widowni 

JÓZEF TYLKI - kierownik działu adm.-gosp. i transportu 

MIECZYSŁAW KOWALSKI - kierownik techniczny 

J. BESZTAK, K. ŻEBROWSKA - pracownia krawiecka damska 

M. KIDOŃ, J. MALINOWSKI - pracownia krawiecka męska 

TERJ:;SA JASKUŁA - pracownia perukarska 

M. MICHALAK, H. CZYŻEWSKI - pracownia stolarska 

A. WOJCIECHOWSKI - pracownia ślusarska 

L. KLIMCZAK - pracownia tapicerska 

B. NOWICKI - pracownia plastyczna 

A. DĄBROWSKI, E. ROGOWSKI - brygadierzy sceny 

K. ARKUSIŃSKA, Z. KOPKA - garderobiane 

W. MYRCINKOWSKA - fryzjerki 

P. KARTASIŃSKI, W. SALEWICZ, J. PAWLAK - oświetlenie 

Cena zł IO,-

dyrekcja i administracja: Łódź, ul. Kopernika 8 
sala teatralna: ul. Kopernika 8 
telefony: 641-66 centrala, 286-(J() dyrekcja 
678 - 88 organi:zacja widowni 


