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ANDRZEJ SZYPULSKI (ur. w 1936 r.) - prozaik, dramaturg, sce
narzysta. Autor kilku książek, dwóch zrealizowanych sztuk tea
tralnych („Tlen" i „Sniodanie, obiad, kolacja"), wielu słucho
wisk radiowych (tłumaczonych no kilkanaście języków), widowisk 
telewizyjnych i scenariuszy filmowych. Współscenarzysta „Staw
ki większej niż życie" (Nagroda Ministra Kultury i Sztuki -
1965 r.), serialu „Najważniejszy dzień życia" (Nagroda Ministra 
Kultury i Sztuki - 1974 r.) i „Dyrektorzy" (Nagroda Państwowa 
li st. - 1976 r.). 



HENRYKA: 

I cóż lepszego młodej dziewczynie przystało, 
Niż związać swoje losy, zgodnie z obyczajem, 
z mężem kochanym, który nas ukocha wzajem, 
I wierzyć, że tych uczuć niezłomne ogniwo 
Życie całe wypełni słodyczą godziwą? 
Czyż mogą nas ni e nęcić tak dobrane śluby ? 

ARMANDA: 
Boże! Jakże twój umysł niski jest i gruby 1 

Jakże ty drobną czujesz się w świecie istotką, 
Skoro w kuchni się zamknąć jest twą chęcią słodką, 
I żadne wyższe szczęście oczom twym nie świeci, 
Jak tylko król - małżonek i wrzaskliwe dzieci! 
Dla pospólstwa, dla grubo wyciosanych osób 
Pozostaw, siostro, życia tak poziomy sposób; 
Ty ku szczytni ejszym celom podnieś swoje chęci; 
Niech wyższa rozkosz twoje pragnienia uświqc i, 

I z pogardą na zmysłów św iat patrząc i ciało. 
Jak my, rozkoszom ducha chciej się oddać cala ... 
Niechaj" cię owe/ słodycz czarowna poruszy, 
Co przez nauki miłośi: wypływa nam z duszy. 
Miast, skuta z mq.lem, gnuśnieć w tym jarzmie 

wszetecznym. 

Z filozofią, siostrzyczko, złącz się ślubem wiecznym, 
Co wznosi nas wysoko ponad rodzaj ludzi 
I rozumu wszechwładztwo w sercu naszym budzi, 
Poddając jego prawom istotę zwierzęcą, 
Którą chucie pożądań niskich zawdy nęcą. 
Oto płomienie, oto czucia niezawodne, 
Co życie nosze całe wypełnić są godne; 

J. B. Moliere 
Uczone Białogłowy 

Małżeństwo we Fran cji jest olbrzym ią ci chą umową, której celem 
jest doda ć uroku namiętnościom, p rzydać zagadek I tajemnic miloścl, draż

niącego wdzięku koblelom, j e śli koblela Jest raczej ozdobą salonu, manek i
nem , lal ką, niż istotą, które j rolo w spoleczeństwle da się pogodzić z po
myślno śc ią kraju, z chwalą ojczyzny, niż człowi ekiem, klórego zadania mogą 

co do użylecznoścl mi erzyć się z !rudarni mężczyzny. 
H. Balzac 

„Fizjologia rnalżeńslwa" 

Kariero domowo nie więcej pociąga wszystkie kobiety niż ka
riera wojskowa pociąga wszystkich mężczyzn. 

G. B. Shaw 

J eżel i doszliśmy do przekonania, ze kuchnio i pokój dziecinny są 

naturalną domeną kobiety, to postępowaliśmy dokładnie tak sa
mo jak angielskie dzieci, które dochodzą do przekonania, że 

klatka jest naturalną domeną papugi, ponieważ nigdy nie Ni
dzioły papugi porn klatką . 

G. B. Show 

Pierwolnle różnica między plclarnl jesl czymś rozumiejącym się samo 
przez się; „przyrodzone" I kullurolne cechy połączone są nlerozerwaln1;i 
w świadomości spolecznej; odmienność organiczna I odmienność funkcji spo
lecznej kobiety zdają się wprost przynalel:eć da siebie nawzajem. Gdy jed
nak z rosnącą komplikacją życia spolecznego I wylwórczoścl kulluralnej 
rozdzlal lypów lunkcjonalnych traci swą określoność I slałość, gdy męltczytnl 

zaczynają przejmować niekiedy funkcje kobiety I odwrolnle, kweslla „natury 
kobiecej" zaczyna się wysuwać naprzód I przez dlugle wieki slanowl roz
powszechnioną, a lnlc resującą wszystkich zagadkę refleksji psychologicznej . 

F. Znanle<łkl 

„Socjologia wychowania" 

W życiu koblely jesl pewno gran ica; 
Przed nią - morzenie, za nią - prawda jej przyświeca 
Przed nlq - każda się coro , za nią - w miejscu sio! 
I jutro lego szuka, czego dziś się boi. 
Łatwo stojąc na górze, z góry w dól pozlerać; 
tolwo, mając w czym wybrać, chci e ć - nie chci eć wybi e rać. 

A. Frect ro 
„Zem~fa ' ' 

Słyszałem kobietę mówiącą pochlebnie o innej „Ma coś tak ko
biecego w sobie" . 

Traktują kobiety jak orzeźwiający napój. Tego, że kobiety też są 
spragnione, nie chcą uznać. 

Karl Kraus 

Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, 
do których nie mają żadnych kwalifikacji. 

Kobiety stały się tak wykształcone, że nic je już więcej nie dzi
wi - poza szczęśliwymi małżeństwami. 

Historia kobiet jest historią najgorszej formy tyranii, jaką znał 

świat. Tyranii słabego nad silnym. Jest to jedyna trwało formo 
tyranii. 

Lubię mężczyzn z przyszłością kobiety z przeszłością. 
Oskar Wilde 

Mężczyźni są postawieni nad kobietami, ponieważ Bóg wyróżnił 
ich zaletami ponad nie i ponieważ oni wydają swoje dobra dla 
nich. 
Kobiety cnotliwe są pobożne, zachowują w nieobecności mężów 
to, co Bóg nakazał zachować. 
Jeżeli się obawiacie, że one wam odmówią, zgońcie je i odsuń
cie do innego lożo, o wreszcie bijcie je. Jeżeli są wam posłusz
ne, nie czyńcie im krzywdy . 

Cytat z Koroflu 
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Model żywiciela rodziny jes\ też realizowany w rodzinie zamożnej, burżuazyj

nej, gdzie pani domu dba przy pomocy służby o potrzeby I wygody męża -
pana domu, który wszystkich karmi, odziewa. W ramach tego modelu .•. 
niepracująca I nie trudniąca się gospodarstwem żona staje się jedną z oznak 
zamożności męża. Ten model rodziny, wylącza)qcy kobietę z pracy zawo
dowej, cechują oceny I poglądy o niższej wartości moralnej; Intelektualne) 
I zawodowej kobiet I ich nieprzydatność do pracy w ogóle. 

J. Piotrowski 
„Praca zawodowa koblely a rodzina" 

Kobieta- absolutnie nie powinna pracować . Sprawa wychowania dzieci jest 
ważniej s za, n;1 rozryw ki kobi et, bo tak kobiety traktują pracę. 

Wypowled1 w ankiecie 

Zona, p J siodająca zawód czy wykształ ce ni e , powinna pracować, gdyż \na
cze1 si oJe się p usl ą. Zona, sz czególn ie w doble obecnej, powinna darów · 
nywoć mę lOwl. 

Wypowled1 w anklec:e 

Mam wyższe wykHla\cenle i od ukończe nia Sludlów stal e pracowałam. Po 
urodzeniu dziecka przestałam pracowa ć I s\edzlolam w domu, wytącznle 

zajmując się dzieckiem. Samo wldz\otom, że staję się nudna, z \ud1ml coraz 
mniej mlolom o czym r o zm awia ć , bylam slale rozdrażniono, zapracowana. 
Po dwóch latach przerwy wro c11am do pracy. 

Wypow ledi w o n k l eci~ 

Tylko ci, którzy poradzili sobie, wiedzą, jak poradzić innym 
i jak szanować prawo człowieka do takiego postępowania. 

G. B. Shaw 

Trzeba przyznać, że Bóg stworzył kobiety jedynie po to, oby 
obłaskawiały mężczyzn. 

Wolter 

„Prawa Kobiet" to obowiązki mężczyzn. 
Karl Kraus 

Kobiety muszą oduczyć się fałszywych dobrych manier swojej 
niewoli, zanim nauczą się prawdziwych dobrych manier swej 

wolności. 

G. B. Shaw 

Kobieta.„ )est to Istota stworzona podobnoś nie da panowania, ale 
do poddaństwa I do niewoli, która gdy opanuje wtadzę w swoim ręku - nie 
ma nigdy szlachetniejszych przymiotów tyrana: wspanlalomyślnośct I wdzięcz

ności, ale ma tylko Jego butę I samowolę, )ego wybredność I bezwzględ

ność. 

Jan Lam 
„Głowa do pozioty" 

Dwadzieścia lat romansu i kobieta wygląda jak ruina - dwa
dzieścia lat małżeństwa a wygląda jak monumentalna budowla 

Oskar Wilde 

Ewa Curie: „Moria Curie" 
Tak. Będąc młodą i samotną, całkowicie się pogrążywszy 

w nauce, można żyć życiem najpełniejszym, chociaż się... „żyć 

nie ma z czego". Entuzjazm bez granic poi.wolo teraz dwudzies
tosześcioletniej studentce zapomnieć o wszystkich przykrościach 

i wyrzeczeniach, opromienia najbanalniejsze codzienne kłopoty. 

Później: miłość, macierzyństwo, troski rodzinne, konieczność łq

czenio olbrzymiej pracy z życiem domowym - każą jej po
wrócić do rzeczywistości, wyrwą ją z obecnego zapamiętania 

się, urzeczenia. Ale dziś, chociaż biedna, jak nigdy przedtem ani 
potem, jest Mario zarazem beztroska, jak nigdy: naiwnie, dzie
c innią. Unosi się w jakimś innym świecie. W świecie, który za
wsze uważało i uważać będzie za jedynie czysty, prawdziwy, 
istotny i wartościowy ... 

Z programu swojego życia skreśliła Maria motżei"1stwo i .ni
łość. Myśl, aby teraz wybrać: albo życie rodzin ;:e, albo naukę -
nie przychoazi Marii oni no chwilę do głowy. Jest z góry zdecy
dowana dać sobie radę, ze wszystkim, pogodzić dam, mocierzyr1-
;two i pracę, nie żartując przy tym z żadnym z owych obowiąz
ków. I dzięki sile woli, dzięki namiętnemu pragnieniu, osiąga, co 
zami erzyła. 

Tuk oto w tym samym roku, w odstępie trzech micsię:y 
Morio Curie doła światu pierwsze swoje d.i:i ecko i rezultaty 
pierwszych swoich badań naukowych. 

Porę notatek, skreślonych przez Marię Curie w tym po-· 
mięlnym roku 1898, wydoje się godnych przytoczenia, chociaż są 
nader prozaiczne - a raczej może włośnie dlatego. 

„Irena robi „pa" rączką - zupełnie już dobrze chodzi na czwo
rakach i mówi „gogli-gogli-go". Przez cały dzień przebywa 
w ogrodzie w Sceaux, na dywanie. Ta.:za się po nim, wstaje, 
siada„. 

Irenie wyrżnął się siódmy ząbek, na dole z lewej strony. Może 
się utrzymać stoją.: pół minuty bez niczyjej pomocy". 

W trzy miesiące póżniej, pod datą. 17 października, notatko pełna 
dumy: 
„Irena chodzi bardzo dobrze, zupełnie już nie biega na czwora
kach". 

Pod datą zaś 5 stycznia r. 1899: 
„Irena ma piętnaście zębów!" 

W okresie pomiędzy notatką z 17 października r. 1898 o tym, .l.e 
Irena nie biega już no czworaka, a tą z 5 stycznia 1899 - o j1'ij 
piętnastu zębach, wkrótce zaś po notatce o słoikach z galaretką 
porzeczkową znajdujemy jeszcze jedną wzmiankę, którą warto 
zacytować. - -

„„.Wyżej wyszczegóinione fakty każą nam przypuszczać, że w tym 

nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwias

tek, który proponujemy nazwać radem". 



Kob ie la potrzebuje dziecka, czy o lym wie, czy s!t; tego wypi era. Dlatego 
potrzebu je mężczyzny na stale. I dla siebie I dla dz iecka, cho ćby go m lc~ 

nie mog!a I nie chclala. 

Władysław Wllwicki 
„ Pogadanki obyczajo we" 

W domu, w którym nie ma dzieci, nie ma światło. 

Przys łowie arabskie 

Kto nie posiada pięknej żony, ten nic posiada cnoty mąstw'J; 

kto nie posiada dzieci, ten nie ma chwały na tym świecie; a kto 
nic ma ich obu, ten nie ma trosk. 

Przysłowie orabsKio 

Kobieta bez dzieci podobna jest do drzewa bez owoców. 

Przysłowie turecki e: 

Zadna kobieto nie jest geniuszem: Kobiety są dekoratywną płcią. 
Nie mają nic do powiedzenia, ale czynią to w czarując y sposób. 

Mężczyźni żenią się, bo są zmęcze ni; kobiety wychodzą za mąż, 
bo są ciekawe. Obic strony rozczarowujq siq. 

Większość kobiet traktuje dzisiaj zgoła brutalnie mqżczyzn, któ 
rzy nie są ich mężami. 

Oskar Wi lde 

Powiedziało sobie: przespać się z nim, tok - tylko bez żadnej 
poufałości. 

Kori Kraus 

Panna Howard rzuc ila s ię na kanapie. 
- Ja Je] do lego nie namawiałam! - zowoł olo. - Wszokte w a rt yku le 
o wychowaniu naszych kobiet wyrotn le prates tuJę przec iw zmu szaniu dziew
cząt do torr eplanu, rysunków, nawet do tańca, jetell nie mają tal entu albo 
chęc i. A w artykul e o powołaniu kobiety naplęlnowołam te lalki, które morzą 
o zrobieniu kari ery przez zamątpóJścte„ . Wreszcie z IQ panią nie razma· 
wlałam, jakimi powinny być kobiety, ale a tym, jak one wychawuJą się 

w Anglii. Tam kobieta kształci się jak mężczyzna: uczy się łaciny, gimnas
tyki, konnej jazdy„. Tam kobieta samo chodzi po ulicy, odbywa podróże„ 

Tam kobieta jest Istotą wolną I czczoną. 

- Tylko niech pani nie myśli - zawołała - t e Jo tu pielęgnuję charą!„. 

To zajęcie dla bob, ole nie dla kobiety czującej ludzką godność.„ 

- Jo tylko przyszłam złożyć hold kobiecie zbuntowan'ej przeciw tyranii prze
sądów„. Co ta jest, ażeby kobieto nie miało prawa wracać o drugie] w no
cy, J e żeli mężczyznom wo'no wracać choćby o p i ątej nad ran em! 

8. Prus: „Lolka" 

zastępco dyrektora 

BOLESŁAW SZLOSEK 

kierownik techniczny 

i nż. ZBIGNIEW MALITA 

kiero wnicy pracown i : 

krawiecka· męsko 
TADEUSZ BOLCZAK 

stolarsko 
CZESŁAW SLEPOWROŃSK I 

m'ldelołorsko 

CZESŁAW ZAGAJEWSKI 

tapicerska 
KAZIMIERZ DZWONKOWSKI 

krawiecko damsko 
HELENA ORLICKA 

per1:1karsko 
LEOPOLD MICHALSKI 

ślusarnio 

CZESŁAW NOWICKI 

praln io 
ANNA BUCH 

malarsko 
EUGENIUSZ PALARCZYK 

brygadier sceny 
JAN WIECZOREK 

kierownik oświetl enia 

ROMUALD KAMOCK I 

operator dźwię ku 
BARBARA KAMOCKA 

rekwizytor 
RUTA JAWORSKA 

opracowanie programu 
LUCYNA TYCHOWA 

projekt programu 
WŁODZIMIERZ BRUH L 

wydawco 

PAŃSTWOWY TEATR NOWY 
W WARSZAWIE 

ul. Puławska 37/39 

EGZEMPLARZ? 
SEZPLATNY 



W repertuarze Teatru: 

Marek Grońsk i i Anton i Marianowicz 
MACHIAVELLI 

Grigori j Gorin 
ZAPOMNIEC O HEROSTRATES IE 

Aleksy Arbuzow 
STAROSWIECKA KOMEDIA 

K. I. Gał czyński 

DOROŻKA HERMENEGILDY 

W przygotowaniu: 

Mic hał Bałuck i 

GRUBE RY f3Y 


