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Popołudnie lcocllank6w" w reżyserii J• cięs~a ~tarnie i ~wna sw~go. Król ~a- ~e, dodaje - ,,Ach, ~ało mni~ 
" tomtast Jest wyrafme znerwtcowany rue· na teJ galerze„.". Z drugim aktem tei 
na Bratkowskl~go'" . powodzeniami w kraju. Usiłuje skłonić sztuki byłam na występach gMcinnych 

- Ptaprem1era „Popołud~a ~o~ha~- imperatorową· do romantycznych wspo- w Zamościu i Tarnobrzegu. Bardzo lubię 
ków" Józefa Hena odbył.a .s1ę.1~s1en1ą mnień, aby przy okazji załatwić coś po· swój dialog z eks-kochankiem, natomiast 
19?4 roku 1 dawno b~my JUZ nueli ~pra· zytywnego dla Polski. publiczno~ znakomicie reaguje na nie· 
gmone sto przedsta~, gdyby I?Je re- _ I co z tegt> wy?Jiknie? oczekiwane pointy polityczne. Po kwc-
mont Teatru Polskiego. Wyzna1ę, że N' · · stil - Stosunki Polski z Zachodem zała. 
z prawdziwą przyjemno~cią wróciłam 20 - . te powie~, natorruast. go~co na- twiał ~twia i będzie załatwiał Peters-
lutego do roli carycy Katarzyny, słusznie m.a~am ~zystl<;ich, aby obejr:zeli wzn?" muł- wybuchają zawsze oklaski. 
nazwanej Wielką. w:ien1e t~J sztu~. Po dłuższei przerwie _ Sh--l te hzU łosdum . • • 

- Co w charakterze tej kobiety ujbar- rue gra st~ przC<;Ież rutynowo. tylko bar- • „-em, Jest im 
dziej Panią zafascynowało? dzo emoqonalnie. Króla Sta~ława Au- potJUJący.. toal . 

- Nie to, że zmieniała mężczyzn, ale ~ gr~ Ignacy <?ogol~ki, Józefa Po- .-~em! ~ nas.zrw:ma ies~ ~ 
że umiała rządzić naprawdę ogromnym n~atowsJ?~o, CZ}'.li ciw;udz1estoczterolet- skimi ~~. uda!ącynu kleinoty: ~ 
krajem i będąc rodowitą Niemką potrafi- mego ks!ę~a Pep1 - Piotr Bąk, bra~ dwadzieści~ pt~ .kilogram~w, ~ ~ęc rue 
ła tak rozkochać w sobie naród rosyjski. króla! Stamsława - Leszek 1:el~ski, ulega wątpliwoki, ie ~ra~Ję aęzko. 
Po carze Piotrze Wielkim była bez wąt- a moiego byłego faworyta, kp.i.ana Gngo- - Dziękuję• rozmowę. 
pienia najwybitniejszą twórczynią impe- rija Potiomkina - And~zej Zamedci. Jak lltozmawlałSTANISł.AWBUKOWSKI 
rium. Po nocach uczyła się cyrylicy, aby pan widzi sami urodziwi chłopcy. 
móc czytać, a także rozumieć to, co maj~ -A idzie się nea d1lie/e? 
naprawdc: do powiedzenia jej poddani - Na królewskiej gaferze płynącej 
i nie musieć opierać się na relacjach Dni rem. Toteż ilekroć kto4 z aktorów 
dworzan. Jej związek z na
szym królem Stanisławem 
Augustem Poniatowskim 
trwał z przerwami aż cztery 
lata. To jak na Katarzynę 
długo. A król był pod jej 
urokiem przez wiele, wiele 
lat. Kiedy przed premierą 
zwiedzałam Zamek w War
szawie pokazano mi krze
sło, na którym siadywał król 
i patrzył na wiszący na ścia
nie portret Katarzyny. 
A było to już po wszystkich 
rozłąkach tych dwojga. 

- I to Panią wzrusza.' 
- Jeszcze jak! Lubie: bo-

wiem, kiedy uczucie opiera 
się działaniu czasu. W SztU· 
ce Hena widzimy sławnych 
eks·kochanków po trzydzie
stu latach. Tak, Katarzyna Caryca Katarzyna z n Popołudnia kochanków" 
pod każdym wzglc:dem jest Fot. Adam Lewandowicz 


