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UU'J w roli pani Dulskiej 

Wielką niespodzianką, a nawet swero rodzaju sensacją jest zapowled;. 
występow Niny Andrycz w roll pani Dulskiej w najnowszej premierze 
sztuki Gabrieli Zapolskiej w Teatrze Kameralnym w Warszawie. Przed 
premierą, która odbędzie się 6 paidzlernlka, poprosiliśmy aktorkę o "INY
pow'iedź na temat tej roli, tak odmiennej od wszystkich, które rrała 
dotychczas. 

m Czy zdaniem Pani dulszczyzna 
jest ciągle aktualna? zadajem\I' 

"• pierwsze pytanie. 1 I of 

' - O jak na .ibardziej. Boy miel rR 
cję piszqc, te dulszczyzna jest jak do
tąd nieśmiertelna . Ja sama znam kil 
ka pań Dulskich, na różnych szczeb 
lach społecznej drabin Zwłaszcza nB 
tych wyższych szczebl eh. Wprawd7.i• 
inaczej wyglaclają. ina e~ sie wyrą 
żają, ale treść psych! ta sa-

• JakaT 

- Otóż pani Aniela Dulska (muszę 
panu przypomnieć, że Zapolsk~ 
ochrzciła ja Aniekią) na pierwszvni 
miejscu stawia w tyciu pieniądz 
i zachowanie pozorów przyzwoitos~• 
W tym sensie sporo kobiet współ 
t' zesnyeh nie może jej nie rozumiee 
bo same myślą podobnie. Podczas te· 
gorocznych wakacji pewna ładna 
dziewczyna powiedziała mi: „najwat
niejsze. pani Nino, to home, hall i li
muzyna. Muszę je mieć i - zatrzy
mać". Czy nie sądzi pan, ie w tej 
dziewczynie · jest materiał na wspó~ 
czesną Dulską? Irrt bardziej elegancka 
i elokwentną - tym bardziej niebez
pieczną. 

• Jakle cech„ zamierza Pani wydo
by~ z postaci DulłkleJ! 
- Chciałabym w swej erze pod

kreślić nie egzotyczne już dziś gali
cyjskie kołtuństwo, nie brudny kaf-
tanik i przydeptane pantofle za 
n>ierzchłej już obyC'zajowości, ale 
ukaza~ · wciąż jt>szczl' aktualny .. chio· 
rakterek" pan! Duhklej, jej dowową 
dyktaturkę, jej triumfujące św\ńs.two 
uhrane~ w slqgany o moralno~t'l. Wi
dzę Dulską jako kobietę drapieżną. 

. Przebiegłą, jak każda mieszczanka. 
szczerze marząc11 o karierze dla syna 
i o dostaniu się do tzw. dobrego ti:
wartystwa. W związku z tym jako 
Dulska. na użytek osób trzecich np. 
"ies ześliwej Lokatorki. lub JuliasiP
w· zowej, zgrywam się (sic!) na d'ł

ę, zaiste po raz pierwszy w życiu . 

• Nie kocha zatem Pani teJ p~stacl? 
- Ja jej nienawidze, tym staran· 

niej będe crała. Chciałabym też p<>· 
kaza~ niewyżytą kobiecość Aniel ··i 
nulskiej, mizdrzacej się w niegustnw· 
nym szlafroku, ale - tych wszvstkicn 
zamiarów nie zdradza.1my przed pre
mler11, żeby nie zapes,zyć. 

8 Jest Pani przesądna! 
- No cóż, szczerze mówiąc. wier7 e 

w „złe oko" na próbie generaln°j. w 
czarne~o kota na nodwórku i w zna
ki Zodiaku, o których pisze Kurier 
A le jeszcze mocniej wierzę w talent 
· J:acę ludzką. 

• Prz„dstawlenle ,.Moralnołci pani 
Dulskiej" w Teatru Jltameralnym rr
:tyseruje K.ry1tyna MfllHner, kt6ro 
takte poproslllłmy ~ kr6tką wypo
wledt: 
- Koncepcja spektaklu wynikla ~ 

pewnym sensie z obsadzenia Ninv 
Andrycz w roli Dulskiej oraz z chęr! 
wywołania u dzisiejszej publicznośr.i 
podobne~ . reakcji jak na prapreniie
rzP. sztuki Zapolskiej, Glówny narisK 
w zwiazku z tym położyłam nie tyl
ko na ukazanie zakłamania i µo<lw.Sj
nej moralności Dulskiej, ale i jej ag
resywności, której ofiarą pada ca1e 
otoczenie. W obecnej inscenizacji usu
nięty został melodramatyczny watek. 
zwiazany z ciażą Hanki. 'w ty"l 
orzedstawieniu nie bedzie osób pozy. 
t:vwnych. Nawet Hanka jest dziew
czyną, która deprawuje się pod wpły· 
wem atmosfery domu Dulskich. 
Oczywiście spektakl w Teatrze Ka 
mPralnym bedzie odbiel(ać od trad 
cyjnych realizacji sztuki Zapolski · 
uważam bowiem, że chcąc pnybl' yr 
problematykę sztuki do dzisiejs ycn 
widzów niezhedne były pewne retu
sze tekstu. (Dr) 


