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Szklany Gość 

W telewhiyjnym festiwalu tea
tralnym krakowski Teatr im. J. 
Sł«>wackiego pokazał niezawodną 
„MORALNOSC PANI DUL
SKH;;J". Przedstawienie w reży
serlt LIDU ZAMKOW eyskalo so
bie jut przedtem dobrą sławę. 
Pokaz telewizyjny potwierdziłc 
te była ona :za.~użona. Udał-0 si~ 
to tym lepić:j, te przedstawienie 
dostosowano do potrzeh telewizji -
a nie powtarz-ano go tylko w tea
tralnym kształcie. fiwietna sztu• 
ka _Zapołs.kleJ ~~~szk-la ... 
nyffr~Krin· e z całą swą ostroś-
ciĄ ł 'Wyrazistością. • 

Lidla Zamkow przybrała koł
tuństwo tej tragifarsy w zewnę· _ 
trzne - formy całkiem powabiu. 
Dom Jest r.adbany, wida~. te za
motny, Judzie starannie' ubrani 
'"'sz~tko działa sprawnie. •zaslu-· , 
ga to pani- Dulskie.i, mat ki rodu, 
czułej dla dzieci, troskliwej dla 
Męta, ziO>obiegliwej gospodyni. 
Gra ją świe.7.a laureatka, ZOFIA . 
JAROSżF.':WSKA, aktorlca znako
mita, . od · lat zawsze - z b ?,;rdzo 
krótkimi przerw:i.mi - związana 
z Kra-kowem. Tamtejsi bywalcy 
teatta!ni . }):tm. -ietają ją\ Jeszcze w. 

t()J.aćh-- nilodych aman ek, pott"m 
romansowych kó.biet ~jrzałych, 
a teraz ogJ14dali ją ..... ' r a z z fe
ł~ Polską - Jako pani . D~ką. 

Jak uwsze ta:k i w teJ totf aa• 
roszeWska zachwycała iwoJ.
kulturą aktorską, ~istrzosiwern 
w prowadzeniu dialollU, stono
wanyl!l, ale wyrazistym rvsun- . 
kiem · postaci. .Jej : Dulsk-. -
?lgodnle z kóncepc.fĄ retys-era -
jest elegancką 8łla'śzĄ pant• ...; 
żadnych roz~złapanych pantofli 
czy rozchelstanycb sźlatrok4-w• 
tadnycb papilotów tq koin~ 
sów z ręcznikll. Oddana do.-io-
wł, drapietnie -~ P.J'l.YWiązatta do 
pie.11iądzaę~dty-'tfa'je- "" póć'lacl• 
pewności i zabezpiecza byt. N!e 
jf!st ani -troche śmiessna - n...
wet k iedy przymierza . ńó-WJ' ka· 
pelusz wierzymy, . :l!e Jest Jej w 
nin1 do twar zy i te przerobiła 
go z gustem. Trochę azorstka I 
surowa, ale prźez 8WI\ mądtoA~ 
życiową gotowa nietnal tnnłzid 
zaufanie. Dopiero s:potl lej ••• 
wnętrznej skorupy popra";n,olcl 
wy"ełza z Dulskiej - ł s e•łtgo 
dómu kołtuństwo, kt6te ..-~Je.st: tu 
zasadą działania, QÓr:m- morał• 
ności i z którego wyr6łł dobro
byt tego domu. Choe sama hl· 
storia z dzieckiem słułąeeJ thll 
Już trąci -myszką, &ii.tuka Zattol• 
skiej dzięki kapitalnemu· pfłd• 
chwyceniu szeregtf rys6w cha• 
rakterystycznych kołtnńskleJ po• 
stawy nie straciła 11.ktualnotfol, -
niestety. Zwłaszcza w takim u • 
jęciu. Jak l o zrobiły l.idJa Zif:Dl· 
kow I Zófia Ja.roJ1zewilkih Zre• 
sztą całe przedstawienie było 
barcizo d obrze granę, warto tu 
wymienić ,;właszc~ łntere1uJ~ce· 
go Zbyszka {W. Zl~TA~Sltl), 
prostą i naturalną Hankę (Il:. jE
żEWSK A}. Miła była Melll (N. 
SKOŁUBA-SZl\UDT), i fłesłli łu
dząco podrabiała Krlifft6·WDł· 
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