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* Wariacje a temat Dulskiej 
·• Japońska awa,ngarda teatralna 

Kiedy wchodzimy n aię 
Teatru Kameralnego, od razu 
wiemy, że będzie to „Pani 
Dulska" inna niż inne. Jeste-
6my w gigantycznym i sur
realistycznym mieszkaniu. Na 
6cianach obrazy w ozdobńych 
ramach - a la Żmurko, a la 
Jarocki, landszafty i portrety, 
wśród nich wmieszana Mona 
Liza; na krzesłach porzucone 
jakieś kapoty i liberie - nie
porządek niemiły. Ale abso
lutna graciarnia znajduje się 
dopiero na -scenie: poharatane 
mebliszcza ze wszystkich epok, 
rozprute fotele, połamąne 
„Ludwiki" i „kluby", zapada
jące się kanapy, chwiejące sto
ły, robótki i figurki, dywani
lti, harfa i na wysokościach 
ogromne łoże z oderwanym 
baldachimem, mtejsce central
ne, z którego rozrosła sfę czci 
1odna rod•inka. I 'ie •u-
fit z szczelnie wis obok 
1iebie u_brań, sukien zela-
kich strojów, niby s a 
magazyn. Wszystko jak 
bardziej autentyczne i r 
W całości świetna i zabawna 
kompozycja zrealizowana przez 
Krzysztofa Pankiewicza - jak 
w sztuce Ionesco, w której 
przedmioty wypełniają całą 
przestrzeń tak, że ludzie wśród 
nich się nie mieszczą i nie 
mają się gdzie poruszać. 

W tej surrealistycznej kom
pozycji przestrzennej surrea
listycznie toczy się akcja wy
reżyserowana przez Krystynę 
Meissner: aktorzy idąc skaczą 
po meblach; Lokatorka wcho
dzi wyłażąc spod stołu a wy
chodzi kredensem; Hesię za
mykają za karę w serwant
ce; Juliasiewiczowa chodzi na 
co dzień w sukniach balo
wych, a Hanka sprząta w noc
nej koszuli z „Centrum"; w 
nieopisanym nieładzie ciągle 
mówi się o czystości i wycie
rani u kurzu i tak dalej bez 
końca. Surrealistyczne jest też 
pomieszanie dawnoici ze 
współczesnością - w kostiu
mach z jeansami 1 opiętymi, 
wysokimi botami, w ,,Przeglą
dzie Sportowym", który czyta 
Pan Dulski, w odkurzaczu i 
magnetofonie, w tańcu l big 
beacie, w erotyce, a właściwie 
w manifestacjach jej obyczaju, 
bo ona sama nie z.mienia się 
od wieków. 

Ta „MoralnoH pani DullltłeJ" 
łzle~e •i• włród nas. Kołtullatwo 
cłącle jest żywotne. I to Jak 
ie1zczel Gdyby dziś napisać tę 
1ztukę, pani Dulska mogłaby 
by6 - powiedzmy - żoną jakie-
10• dyrektora, Zbyszko przystał
by do hipplesów, Hesla azasta
laby 11• po podejrzanych pry 
watkach, Mela, być może, alęg 
Dęłaby po narkotyki, Hanka 
przyjechałaby ze wsi do fa
bryki w mldcle - albo Jeszcze 
Inaczej można by to ułożyć. Ale 
takiej sztuki nie mamy, ciesz
my się więc nadal Zapolską. 
Przedstawienie w Teatrze Kame
ralnym bardzo nam Ją zbliży
ło: ten brak kontaktu między 
dziećmi a rodzicami, ta łapczy
wość na pieniądze, to rozpycha
nie się łokciami w realizowaniu 
kariery, a przede wszyatklm pod• 
wójna moralność - moralność 

rani Dulskiej. Co Innego w mowie 
co Innego w postępowaniu, 

f,ładkle formy ł paskudztwa w 
rodku. Kto powie, łe dulszczyz-

11a jeat nieaktualna? 

Wspólcze&nlł Dulskll. . była 
~lf Andr~sz - młodą, bo 
wym9\11e u1f'ziś panie Dul
skie są młode, i mogą sobie 
nieraz - jak w tym wypad
ku - pozwolić nawet na od
krycie kształtnej figury. Od 
dawna twierdziłem, że talent 
tej aktorki marnuje się 'w 
jednostajnych rolach młodych 
królowych i księżniczek - (nic 
poniżej w hierarchii!), że mo
głaby zabłysnąć w rolach cha
rakterystycznych. I doczeka-

łem się. Po tak prawdziwie 
i con amore zagranej „Gwie
ździe" teraz Nina Andrycz 
królowała na scenie jako Pa
ni Dulska, choć tylko w ko
ronie z papilotów i powłóczy
stej koszuli nocnej zamiast 
szat dworskich. Była kwinte
sencją współczesnej dulszczyz
ny - zabawna w minach i za
śpiewach. 

Do aurre.U.tyczneco przedata
wienia nie pn)lstawała materia 

"literacka ,,Moralności pani Dul
skiej". W 1ztuce tej kazde ało
Y(O ma 1w0Je celowe miejsce w 
'fit yzyjnle toczącym się dialo
, . Tote:t materię tę trzeba by
ło pogwałcić. zmieniono tu i ów
dzie tekst, zniknęła całkiem Ta
drachowa, za t11 pojawiła się Ku· 
charka (Irena OBERSK.A). Za• 
traciła 1ię też konwersacy jnosć 
sztuki, wzajemny kontakt między 
aktorami. Dowcipne powiedzenia 
podawano na zasadzie: uwaga!, 
będzie dowcip - pfzerwa, • teraz 
należy aię lmiać. A taka zasada, 
jak wiadomo, nie odnosi skutku. 
Smleszył raczej dowcip sytuacyj
ny. Jedynie EUGENIA HERMAN 
prowadziła dialog w tradycyj
nym 1tylu "' wydobyciem wszyst
kich jeco walorów. Niektórym po-
1taclom nadano całkiem inny cha
rakter. Hanka - JOLANTA WOŁ
ŁEJKO - to cwana dziewczyna 
bu sentymentów, która wie cze
co chce. Mela - finezyjnie za
grana przez IREN~ SZCZUROW· 
SKJ\ była 6mie1Zna', naiwna I 
cłuplutka. DANUTA RASTAWIC
KA ujęła Hesię z temperamentem 
I wapółczesnym zacięciem. AN
DRZEJ ANTKOWIAK był •kaco
wanym fizycznie I psychicznie , 
Zby1Zkiem, I Jeszcze wy1tąplU: 
ALEKSANDRĄ DMOCHOWSKA 
(Lokatorka) I TADEUSZ PLUCIR
SKI (Pan Dulaki), 

Mała scena Teatru Kame
ralnego niespodziewanie roz
poczęła tegoroczny sezon tea
tralny w Warszawie. Cały 
wrzesień, cały pażdzlernik I 
pewnie jeszcze część listopa
da - nic poza tym. Nigdy 
jeszcze dotąd tak nie bywało. 
Tak więc sezon zaczął się sur
realistycznie i pod znakiem 
Dulskiej. Nje wiem, czy uznać 
to za dobry omen, choć przed
stawienie jest nieW'ątpliwia in
teresujące. 

Gabriela Zapolska - lforalnoN 
pani Dulskiej - Rełyserlaz Jtry
styna MelS1ner - Scenorraflat 
Krzysztof Panklewlcs (Teatr Pol
iki: Scena Kameralna - Premie
ra prasowa 13.X.1973), 
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91ynn„ Japoiiakt ...... awancar

dow:v „Tcnjo Sajlkl" wyatąpU w 
Warauwle w drodze na wrocławakl 
atndencld festiwal teatru otwar
tero • „przeklętym musicalem" 
pt. „Nuta •lepca", Sława tego tea
tru dochodziła na1 • międzyna

rodowych festiwali w Nancy czy 
Shlraz, z monachljskleJ ollmplady. 
Jak alę okazuje, alawa dobrze u
gruntowana: teatr to bardzo ln
teresujący, s doskonale •prawnym 
zespołem I wybitnie uzdolnionym 
reżyserem Shui Terayama. 

Przedstawienie „Nuty •Iepca" u
czyna •14 na ulicy, co w War
szawie przed teatrem „Rozmalto
łcl" doprowadziło do mtmowolne
ro happeningu wobec Interwencji 
mlllcjl. Tote:t potem na aall sa
panowal nastrój publiczności nieco 
figlarny. Ustąpll Jednak od razu 
po pierwszych ·d:twlękach muzyki, 
przeplękJ:!ego chorału opartego na 
Jednej frazie uporc!ywle powta
rzanej I coraa mocniej alę pot4-
gującej. Muzyka jest silą orga
nizującą ten niezwykły musical, 
dyktuje działania sceniczne, opa
nowuje audytorium, Jest najwię
kszą wartością przedstawienia. 

„Nuta łlepea" - jak pisze pro
gram - pokazuje tworzenie spek
taklu przez zbuntowanych akto
rów, pragnących wyrazić Ich oso
biste odczucie ciemnych I jasnych 
barw świata, przedstawić Istotę 
tycia ludzkiego. Niestety, wobec 
nieznajomości Języka I wykorzy
stanych tu motywliw tradycji Ja
pońskiej sens niektórych scen nie 
dochodzll do śwlad >mości, po pro
stu nie umiałem ich rozszyfro
wać. Pozostawało · więc - poza 
muzyką - smak wanie piękna 
obrazów, wielkiej urody ruchów 
scenicznych, wyrazistości metafo
ryki wirtuozerskiego operowania 
światłem. Przede wszystkim zaś 
imponowała jedność zespolenia I 
harmonia wszystkich tych elemen
tów. Przedstawienie ogarniało ra
zem scenę I widownię, wytwarza
jąc nastrój, któremu trudno było 
114 nie poddad. 

A. Q, 


