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Pani Dulska - DBilllTB mBRKIEWI~ 

Pan Dulski - Włt.BDYSMW 3EźEWSKl 

Hes1a· - Hłil~B KOęllBfiSKB-KRBUZE 

ffiela - BhEKSBDDRH GODflEWSKB 
(Sludlo · Hktwskle} 

Zbvszko - t)BRlllSZ. POfiESZBK 

lulłaslewlczowa - WIESMWB IDEmRSZEK 

Hanka - IIlBGDBflEilB WOŹIDBK 

Tadrachowa - HB.nnB WOhleKB 

fiokatorka - KlU/STI/IlB JĘDRYS 

Kucharka - IREnH TEfs.ESZ 

oraz słuchacze Stadia B.ktorsklego 
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Paol Dulska - DBilUTB mBRKIEWIC'Z 

Pan Dulski - Wb.BDYSb.BW :łEŻEWSKI 

Hesla - Bkl~B KO~BńSKB-KRBlIZE 

mela - BhEKSBilDRB GODhEWSKB 
(Stadło Bkforslile) 

:Zbyszko • DBRIUS:Z POhESZBK 

lullastewlczowa - WIESflBWB nIEIItBSZEK 

Hanka - mB3DBhena woźmmc 
Tadrachowa - Henna WOWeKB 

11oka1orka - KRYSTYilB ':JĘDRYS 

Kucharka - IREilB Terses:z 
oraz słuchacze Studia .Bk1orsklego 
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autor przedstawienia 
anem HBDUSZKlelOI~ 

muzvka I klerownlclwo muzyc:ne 
HilDRZE!J ŻVli.lS 

fekstv piosenek 
iWKS iOIIBERT-KBDIEwSKI, mBRem SOSilOWSKI 

scenografia 
Xl/'InEiIH zeruewsKB. mBRIUSZ eHWEDe?UK 

.choreografia 
BOGDBD ~ęDRZESBK 

korepenpor muzvcznv 
Inna BndreJei.Ja 

suller 
Bnna Wpnlcka 

asvsłcni rct11ma 
Wiesława mcmorn:k 

Inspicjent 
Gra!11na flowok 

W spektaklu dodatkowo wvkorz11stono: · rango· Bsłora Plaz:zolll oraz "Kankana· Jakuba Offenbacha 

premiera - 18 listopada 1995 r. 
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fu!blę hobv. PostrzegaJą :tv,1c. Judzi lnac:zeJ. ciekawiej nlź męźczvźnl. Powled:zlatbvm - bardziej 
onalltvcznle. me stać Ich no syntezę. Kobie tv pisarki czv Mdramalurglnlc" nlgdv nic 'dorównaiv lillclkośclq 
Dostojewskiemu. Turgieniewowi czv C!zechowowl. l!t6rzy stworzvll rewelac!Jlne pQJtri:IY kobJet, Rle 
z kolei babv po1railą tak doskonale pr:cdstawl~ osobowo~ć mę±gvzn . uch"'!Jclć tak -celnie t~. co Je 
roźnl od męża.yzn. :te :ta den lacet te oo lepiej nic zrobi. B fe•teno napisać nie umleJq, niewielka szkoda„. 
lll~atam Zapolską za pclsklego monera. me - Jak się poioszcdtnlc uwa~o - rrc<lrę . Bo (6ż on 'IC końcu 

lilym17Śllł? \!ześnlka I ReJcnra • dwóch cgzotyczn!Jch pan6w, kl6J::Z!J są nieprzetłumaczalni na ±adną 
postaćenropeJską. natomla$1 ta baba wvmliiJlla Puił~Q. która prze~drowata przez.catv swlai. Jak 
bohaterowie ffiollcra. mato kto lilie - a szkoda - fo przeilumaczono. lą na AS Jęzvków(I} I wszystkie 
prawie w~owe teafry świata Ją graltJ. 

Zapolska mnie J.)ZTllSZa. Za Io Ją cenię: W o(l61e uwafom. :te wy Je~!ęScl~. skrz~dzone przez tych 
głnpc~L). mężczyzn 1 Zapolska llmloło o rym opowładac. Po pre!)llerze ·łfobletg bez skazi{ podszedł do 
mnie przyJaclcf I po~lcdzloł: "Bd am. nigdy nie au rem slę tak ptinlżt-nvJako•męic:vzna !lik na 11.iolm 
:: Zópotsklel przed.srawlenlu-. Przeclct cala Zapolska ~c rragcdla kobie! uc:cl"1ych, roklch 
ffiotlczelilsklch. :Żahtiś. Kasiek Karlatvd przv cynicznych moralntc. mętczvznacb. ·· 
W un.'Orach ZapolskleJ odblJo się cola feJ epoka, a zwłas;µ!]ll' szaml'ianfe się kobiet z Ich inst!Jllktownq 

moralnością w śwJcae obludv. lil śwlede mę!czyzn trakfuJqCl}th Je pmdmlofowo. Do dziś silny jcsl.lcn 
patriarcha!. 8 Wy - Jak słusznie mawlaJq PSVChOIOdlV ~ popełniacie podstai.iowy błqd chcąc do 
równouprawnienia dofść na prawach mężc.zvzn. a nie na oddzlelnvch; L)aszqch prawach kobler. macie 
mleć równe prawa z mę!czvznami. ale pr:zestańclc udawać chłopów! WsZlJSCV na tvm stracimy. me 
mówiąc Już o dzieciach. 
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Dulska. Jak ka!dv JVP svnretvcznv. taki. Jak na przvkład Świętoszek czv Don :7uan ma w sobie dwie 
prawdV - pozljlljWnq I negatvwnq. ffiV chętnie poslrzc{lomv Jq JCdnost.ronnle Jako straszną kołtunkę. 
Olesłus:znle. Przecież gdljblJ Istniał tvlko nenatywnu schemat nikt hV lego z .taklm powodzeniem. nie 
wvstawlał przez tvle lal I w tvlu krajach. Ełktorkl btiJą się stanąć pti strtinle ilulsklcJ. żeby broń Boie 
ktoś nie pomyślał. ie ona sama Jest Dul~ką. Eł w końcu trzeba bi/ spoJr::eć no Jef TocJe:: perspekl~V 
epoki. nie l!Jlko teJ sprzed siu lat. Ot6źw widu dobrych. s::loctietnqch doma~h. wfltórvm I Ja się chowałem. 

gdq 'hłopak os!ągai wiek glmnazJoim; WIJmlcntano czter$:1e>!ole~nlą służącą na "szesnastkę". To nie 
bvł żaden cvnlzm. ole.Celowe działonie. Jeżeli pofraklowat tę svtuaqę bez upnedztfi I obłlidV ro proszł 
ml ,powiedzieć. ndzle mlodg chłopak w wieku Zbyszka mógł pt:Zed ślubem :zaaąe bv~ męfc:11Znq9 
Z kofożonkq z k..tasv • wvkluczone! Z cnolllwq nar:zcc:onq - w tadn11m wwadku! One mu;lafV swoJ<! 
dzlewlcrwo donieść <Io ołinrzo malicńsklcgo.Pozosia~oł „ 1.l zgrczo - dom publkznv albo po prostu 
słutąca •• l maiki rozstrzygnęły. Wybra·łu mnlcJsze zło I -.zdro!"sze.To byłci norma obtjc::aJOW-O pr:zyJęla 
pnez ogół szlaclietnych dom6w. nikogo ro nic gorsz1,1ło. 'li;lko nic wolno bVło o r~'m m6"'1ć. :Zmowa 
mlkzenta Qbcwiązqlolała ~szvstkldt.Dokłcidnle tak postępuJc ł>ulskll . Powie kroŚ! zakłamanie, Bo czvż 
nie można z tljm - jak nauczał ksiądz prol>OS:c: - poc:ekać do ślubu? Ba • łaiwo m6wlć księdzu 
proboszczowL no •. mo!na było ICS%C%C 'rc:t~lą:ać problem Pl'ŻV pomlicy Jakiejś leriuc:neJ .clerk.I. ale tu 
zan.iączaJ wyłanlaf się kłopt)I z w!IJ~Jem. Jakbv ~lęccna spralilę nie parrze( Hanko bvła rozwiązaniem 
naJ(cpszvm. e::v zatem można tak gremialnie por~plotnulską I „.nasze marki? Z tamteJ epokl'l 
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o swoim CZVTBillU .KhBSYKI 

Ks:tlałclłem się na llleratum sam "bez pośrcdn'.kól.' ·.czt}ll bez kQlncnlar::!J kr!Jłl/CZll!JClt 'IVm się 
różnię od polonistów. któn;ch najpierw polnlorrnowanci co auror chclal ~powledzleć"; a nasfępn Jc kn:ano 
llli le dzi eła czvrać w okularach. !!1ę:tko potem bc,z nl~h się obyć, Sa nie mam 1ego problemu. Od zcw>:tc 
ąajp lcrw cxvram I ·" słucham utworu. Pt::cpuszczam go przez· ucho Jok muzvkę.która <Ila kożde110 co 
Innego znaw; llrwór odbieram Jak partvturę. :Zupcfnlc 111ac:c1, w6wc:as ro:kłcidaJą się akccnl11. I co 
ważne. opowiadam lemat anegdolaml. noplcro w6wc:as JesfnÓprowdę clekawv. 

Teksty klasvc:nc trzeba „ )a~ mąwlał fTil,klcwlcz „ odczyivwać przez, nasz czas, me. można f!Tać 
utworów rak Jak grywali Je wl.zlcy mlnlolicl epoki. To Już nie fen wzorzec. Reallwlądllasvkę unmc 
mam słuch wvc:~lony na swój czas. Odbierałem ba tv od'~rvrv'Mlil. !lfeTe!Hr nar1>d1,1.~!l rui "Ballad!Jn J~·. 
-Wacława-dziejach". "Trenach ·, ~mlu" łll/ł :zawne. wypel!!lony mftiQ:leiq, Tak.fe~! f dziś w!lo!ilt}lfl 
na rocktipen:c "hllln Weneda" I w ęzęs1ochowle na moje)' ·salladvnte". Bo. młodzież Je.>i dlłonna, 

i.:ra!liwa I otwarta na .tvwv teatr. flle lubię teatru rodem ze Stanłsfawsklego: : tą Je oo obłąkaną czwanq 
S<lanq, kr6ra :umrurowuJe. iywceril aktorów no sec.nic. Jak Wo)cwodo Pazia 111 "ffiazcp1c·. nota i>cnc. 
przqpomlna. ml się pyszna ancodota opowlcd:lana pr:ze: lTlelchlora Wań~ow!.:za. 

Otóż .:ofnndoi.:01'011 oneg(IQJ d,.,óm swoim r::ądcom blłetv. do teatru. Po przedstawieni Il patrowie mieli 
:Jawi.'. się u pisarza lo~J,Jledzleć o 1<1rażenlach. mtnęlo 15 minut ód 'hwlfl gdl/ się rozstali. a n:qdqi juź 
w progu. "Jak to - pvta Wańkowicz. · nie byllklc w rcolrzc? • R I owszem bqllśmt;. ·To co . nie poclobolo 
się? • B I. 01.mem. podobało cllc si~ skończqlo. H było cud1>wn!e! Wchodzlmlf. wszędzie :fo...-onc loże, 
fompv ogromne, eleganckie siedzenia. Patrzvmv. przed nami wisi wielki obraz a na nlm jakieś gołe 
panie. Jaki~ lew leżq. onlolowle grają na trąbach. Bardzo pięknie; nagle światło przvgasło. To:zle{Jło ~lę 
muz!Jka. a: nam dech zaparło. Ill!Jślellśm!J. że wslępuJCm!J do nieba. Takiego cudu lośmq Jeszcze nlgd11 
nie pr:eżvll. nawet w koMele". no I co claleJ?. Pl/ta Wańkowie: .• B potem? Polem i.JSZ!JSlko PTZ!Jgasło, 
obraz podclą11nęll do 11órv I tom w ciemności sledzlell przv stole Jacvś dwaj panowie I bardzo cicho ze 
sobą rozmawiali. TośmlJ wvszll! 
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OKRVTYKBeH 

Krvtvk %rod:lł się na,plem JakQ liPXZlJ.~lerzenlec autora. iehlJ Jegti.dzlelo wqłltimącz!fć l.przvbHfy~. 
htd:lom. Ponlcwat okauilo si~ to poń11dJeg0: >!IW knJtvk odwr6cll s!ftuaqę I zdczqłpoąc;i!'~ autor:a. i;o 
Jest o wiele latwleJu~. <!o prawdą n!~i,,ilele, ale al}fałem w Źyclu parę dobryd{kflJlyk I ptai<ld;il.~ 
krvn/kę bardz!l cenię. Ui~afom. te lesi orta dl~ ;ywego, poszukuJące_gosoble mleJscli'W swlęCl.e TE'Ei,'f~U 
- n1c::będna. Ta~Juf Jest. ie każda reailzaąo łamrąc~ zastmw schemat odbierana Jest foko {!rzecfi 
podslawowv. 3r;:ec~ pyclt!JI B to przecież Jesl rum~ onoiOlqzekI nic .dzlwnCgQ. ie ,większość moJeJ 
rwćrmk! oplsallej przez. kn/f!Jkę jawi się Jak~ iiOófctośt ~fdiotv" . nlszczvdcfo kiilłul'l/ pol~klej 
po~eJrzanego loceio, ·111euka". Oozl}wano tttnic 4:wqut02d!ctaem polskiet)o l~ałrii". (łtonlecpolskl) 
mćw!ono: lok się Jest na drtle polskiego li:olru ro spod $flOdu$ł1Jcl\<1~:pukar1ic Hanusz~lcwtc:a· (i\oti). 
Tu!!?. te 1enże sam Koił po rnolrn "WĆscru· po-wiedział; ·no mleJscu nastf pncgo re:t~rc:i pQpcłnlłbym 
~amoflóJstwo. Teno nlc da się Jui lnac:cJ ~rllbl~ lc.~ M.~o lilfaklel~cqceJ s~ szopce" . . Oqywlśdc nit 
i<lszgstkle przcdsraiolcnla s:argoneJlrui frrvl~lil ·.'1VfV t..'l]bltnYl!ll'czv nawei dobTIJIDI przcd;rqwlenlam't, 
BUłV na peiono rrtłe4zy nimi I ie naprm.ldę złe. Rle wsz~stJde, 
: punkru widzenia hls(9rtl kultun,r Llqbltne realizacje ~ które 'W!JflJCZ!JIV teofrowl. llterorurze. mu:zlJce 
no~ dro{JI, byty naplęil!owane I.od czci lwlary odsądzone •. \?zv to i>lrandello. O.IJ "Święto wlomr( 
Słrall'lńs'klcno. av "Traulata· Verdiego, koncert fortepianowy ehoplno, Beethoven czv mozart. 
:apomnlonv 110 sio lal Bach I florwld. I Gorczyński I '" 
Oc:tMlścle chdołbfJill z moim teatrem znaleźć się w łeJ druglcJ grUple. mogę odpowiadać tvlko za io. 

co w moim przekonaniu Jest uczciwe. rzetelne. zcodne z moim sumieniem. Reszto lill nie zolcilJ Qde 
mnie. 

>pisała fZJtbleta fienklc~Jcz 
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Ja XI 19ł5 - w rvlł tvt.łowef &aeala Ś•letllo-5.zaht~lowa 
rdJserla • Sła1lsła111 Dlllsll 

sceaoaralla -. Wiesław Dlakojallt 

!O IX 1950 - ·Jolo Oalsa W1JSfąplła gołclllle mtec.zvshl111a ew1t116su 
retvserta - lrua Babel 

scuoaralla • 36zeł Zhorotn1m1 

12 XI 1961 - ponownie w roll tytułowej Eagenla Śaleilo-Szałaaglowa 
'myserla - Bogda Poręba 

'scenografia - Da111ta Pogorzelska 

13 lll 1933 • Hanna Wollclta Jałto Dalslla 
retvserta - :Jacek Wierzbicki 

scenografia - marla :Janczarslla-Bogaclla. Tomasz Bcgaclll 
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ZBl6nIEW ffiRREK HBSS 

Zastępca d!Jrektora 
. EłnDRZ€3 rEłBISIHK 
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rcdakcJa programu - Ell.ŻBIETB fiEllKIEWiez 
proJckt graflcznv - KBZlffilERZ llBPIÓRKOWSKI 
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