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Od rezysera 

Chciałabym podziękować serdecznie Teatro
wi Dramatycz11emu im. A l. Węgierki i jego ca
łemu zespołowi za wyjątkową współpracę przy 
realizacji speklaklu „Stalowe magnolie". 

Specjalne podziękowania chcę złożyć na rę

ce Andrzeja Jakimca, który był tak pomocny 
dla nmie i mego mężn w cz sie ca/ego pobytu w 
Balymstoku. Bez jego umiejęt11ośc4 porad i tlu
macze11ia to przedstawienie nie mogłoby być 
zrealizowan . 

Chcę wyrazić również głęboką wdzięczno.~ć 

Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych 
(USIS Art America Pr ~ect) i Ambasadzie 
Amerykm1skiej w Warszawie za twórczą wizję 

poi ko-ameryka1lski ') ~rymiany kulturalnej 
oraz attache kulturalnemu Ambasady, Bruce K 
Byersowi, którego spo ób podejścia, pełen 

znawstwa i chęci, pozwolił temu przedsięwzię

ciu się zmaterializować i przyczy11ił się do ra
do c~ jaką dają tego przedsięwzięcia owoce. 

J an Korf 

Krytycy o „Stalowych magnoliach" 

„ «Stalowe magnolie» to pierwsza sztuka Roberta Harlinga, która 
spotkała się z natychmiastową akceptacją zarówno krytyków, jak i 
publiczności, podczas jej premiery w nowojorskim WPA Theatre ... 
sztuka jest zarówno zabawna, jak i wzruszająca„." 

Dramatist Play 
Service Inc. 
Complete Catałogue of Plays 
1991-1992 

„Har/ing dał swym kobietom ostry, zabawny dialog. Sztuka pro
wadzi do głęboko wzruszającej konkluzji ... " 

Howard Kissel 
N. Y. „Daily News" 

„ ... pełen umiejętnego rzemiosła, wspaniale ewokujący obraz 
ekscentryczności w małym miasteczku Południa ... 

Robert Harling to nowy głos w teatrze, a wartości ,~stalowych 

magnolii" sugerują, że może stać się on bardzo ważnym." 

Michael Sander 
„Drama Logue" 

„„. pełna humoru i zabarwienia tragedia." 

Clive Barnes 
N.Y. „Post" 
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Wydarzenia i sprawy wymienione w "Stalowych magnoliach", 
które są specyficzne dla kultury Południa i tradycji 

Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ nej 

Stan Luizjana leży w połud niowej części Stanów Zjednoczo
nych, a jego stolicą jest Baton Rouge, gdzie mieści się również 

Uniwersytet Stanowy Luizjany (LSV) . Wiele nazw i nazwisk w Lui
zjanie ma francuskie pochodzenie. 

.Nowy Orlean, leżący u ujścia Missisi~i , jest najbardziej znanym 
miastem tego stanu . We wtorki, przed Srodą Po pielcową ma tam 
miejsce wielka parada, zwana Mardi Gras. To wydarzenie ściąga 
turystów z całego świata. 

Francuski Kwartał to najbarwniejsza część Nowego Orleanu; po
czątki jego sięgają XVIII -wiecznego osadnictwa francuskiego. To 
tutaj narodził się jazz, grany przez całe noce w barach na Bourbon 
Street. Niektóre z naj lepszych potraw Ameryki pochodzą właśnie z 
tego miasta. 

. Luizjana była zawsze odnotowywana ze względu na swój specy 
ficzny system polityczny. Najsławniejsi politycy pochodzili z rodziny 
Long . Huey Long, gubernator lat dwudziestych, został zamordowa
n~ ~ :rz~dziestych . Zmarły mąż Clairee, Lloyd, jawi s i ę typowym 
lu1ziansk1m politykiem . Przynajmniej jeśli chodzi o anulowanie 
mandatów tym przyjaciołom, których ukarała policja za nadmierną 
szybkość jazdy samochodem . 

Religia gra wyjątkową rolę w życiu tego południowego stanu. 
Chociaż jest tam duża grupa katolików, Luizjana jest też centrum 
tzw. telewizyjnego ewangelizmu. Owi ewangeliści nadają codzien
nie swoje programy telewizyjne na całe Stany Zjednoczone. Ta po
łudniowa część kraju jest często nazywana Biblijnym Pasem. Nie
które z sekt nazywane są nFundamentalistami"; żyją oni ściśle 
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przestrzegając własnych zasad, które zabraniają picia alkoholu, 
palenia, tańca, a w wielu przypadkach jakiejkolwiek pracy w nie
dziele. Nawróceni do tych sekt nazywani są nowo narodzonymi 
chrześcijanami, ponieważ wierzą, że nie urodzili się do czasu, gdy 
nie zaakceptowali Chrystusa jako Zbawcy. W swoim entuzjazmie z 
odnalezionej na nowo wiary, modlą się za wszystkich, nawet za nie 
znane im osoby, które wegług nich są na prostej drodze do piekła, 
jeśli się nie nawrócą. Anne Ile staje się jedną z takich wyznawczyń. 

Luizjańczycy uwielbiają sport, a szczególnie amerykański futbol. 
Typowym tego przykładem jest Clairee, która kibicuje każdej grze 
miejscowej drużyny . Różnego rodzaju konkursy piękności odbywa
ją się tu bardzo często i Miss różnych wydarzeń wybierane są przy 
każdym możliwym przypadku, jak np.: parada bożonarodzeniowa , 

o której mowa w sztuce. 
Autor nazwał swoje miasto Chinquapln. W rzeczywistości mia

stem tym jest Nachitoches w środkowej Luizjanie, znane z parad 
bożonarodzen iowych , szopek, fajerwerków, przyjęć i corocznego, 
wspólnego śpiewania kolęd. Ludzie zjeżdżają tam z całego stanu, 
by wziąć udział w owej słynnej paradzie. 

Amerykańską tradycją, znaną nie tylko w Luizjanie, jest tzw. pró
ba ślubu i próbne przyjęcie weselne, odbywające się w wieczór i 
noc przed właściwym weselem . Tradycyjnie gospodarzami są 

wówczas rodzice narzeczonego. 

O takiej właśnie kolacji próbnej u Jacksonów mówi M'Lynn i 

Shelby. 
.Hawaje 5-0" - to am erykański serial telewizyjny, bardzo popu

larny w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Piosenka -
temat z tego serialu - jest znana i dotąd często emitowana w ra
diu. Muzyka z „Hawaje 5-0" miała odzwierciedlać siłę i potęgę fal 
uderzających o brzegi Hawajów. Shelby nazywa „Hawaje 5-0" swo
im motywem podczas wyborów Miss Bożego Narodzenia, w któ
rych startowała, żonglując płonącymi pałeczkami. 

ciąg dalszy na str. 8 
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TEATR DRAMATYCZNY im. AL WĘGIERKI w BIAŁYMSTOKU 

Robert Harling 

STALOWE MAGNOLIE 
(Steel Magnolias) 

I 
OBS"DA: 

TRUVY - właścicielka salonu piękności 

ANNELLE -jej asystentka . . . . . 

CLAIREE - wdowa po byłym burmistrzu . 

SHELBY EATENTO -· najładniej za dziewczyna w miasteczku 

M'LYNN EATENTON - matka Shelby . . . . . . . . . . . . 

QUISER BOUDREAUX - bogata zrzęda, zgryźliwa, ale dająca się lubić 

. . . . DANUTA BACH 

JOLANTA BOROWSKA 

GRAŻYNA JUCHNIEWICZ 

DOROTA RADOMSKA 

. . DANUTA KIERKLO 

. ALICJA TELATYCKA 

Miejsce akcji: Chinquapin, Louisiana 
Akt I Scena l: kwiecień 

AkJ li Scena 1: czerwiec, osiemnaście miesięcy później 
Scena 2: listopad 

Scena 2: grudzień 

Asystent reżysera, prowadze spektaklu I kontrola tekstu: 

KATARZYNA fr'SPIAŃSKA 

Scenografia: 

MAGDALENA DIPONT 

Reżyseria: 

J EAN KORF (USA) 

PRAPREMIERA POLSKA: 14 CZERWCA 1992 
Spektakl zrealizowano przy pomocy Ambasady Amerykańskiej w Warszawie i U IS (Agencji lnformacyj11cj Stanów Zjednoczonych) 

W spektaklu jedna przerwa 



5lkcja "Stalowych magnolii" rozgrywa się w m asteczku Jeżącym 
w pÓłnocnej Luizjanie, na południu Stanów Zjednoczonych. To pra
wdziwa historia. 

Osoby M'Lynn i Shelby są postaciami wziętym i z życ ia autora, 
Roberta Harlinga. To jego matka i siostra . Dramatyzując ową histo
rię, Robert Harling otoczył swe krewne klientkami salonu pięknośc i 

Truvy. Nie wiem , czy Truvy, Annelle , Clairee i Quiser są autentycz
nymi osobami, ale z całą pewnością są reprezentantkami kobiet z 
Południa . 

Kobiety z Południa są zarówno łagodne, jak i silne, wiedzą, cze
go chcą w życiu . Cechuje je odwaga, ale i specyficzne południowe 
poczucie humoru. Kobiety, które opisał Robert Harling, rzeczywi
ście są takie. 

Kwiat magnolii jest godłem stanu Luizjana. Kwitnie przez część 
roku na wiecznie zielonych magnoliowych drzewach. Ten kwiat za
wiera w sobie piękno Połudn ia. Kobiety, które poznajemy w .stalo
wych magnoliach", są jak kwiaty magnolii: piękne , łagodne, kobie
ce i południowe. 

Ale są zarazem mocne jak stal i potrafią dać sobie radę ze świa

tem dzięki sile i uczuciowemu wsparciu , jakiego sobie wzajemnie 
udzi elają. 

Jean Kort 
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Sylvia Plath 

Trzy kobiety 

(fragmenty) 
tłum . Janusz Rostworowski 

GŁOS PIERWSZV 

Jestem spokojna jak świat, jestem bardzo cierpliwa 

Krążąc po orbicie swojego czasu. Słońce I gwiazdy 

Przypatrują mi się z szacunkiem . 

Kięży'c ma ze mną sprawę intymniejszą: 

Przychodzi I odchodzi jak pielęgniarz ze światłem, 

Który wie, co mnie czeka. Ale czy współczuje? Nie sądzę. 

On się tylko zdumiewa na widok płodności. 

Gdzie się tylko pokażę , jestem niezwyklym wydarzeniem, 

choć ani o tym myślę , ani ćwiczę tę rolę . 

To, co się we mnie dzieje, dzieje się bez ceremonii. 
Na wzgórzu stoi bażant , 

Stroi dzióbkiem swe brązowe pióra. 

Uśmiecham się niechcący do tej mojej nowej mądrości. 

Kwiaty i liście są na moje usługi. Jestem gotowa. 

* * * 

Jestem spokojna. Jeszcze jestem spokojna. Jest to spokój przed 
katastrofą, 
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Żółta chwila zanim zjawi się wiatr, kiedy liście 
Obracają ku niebu blade wnętrze dłoni. Tu jeszcze jest zacisze 

Białych prześcieradeł , twarzy, nieruchomych jak zatrzymane zega
ry. 

Głosy cofają się i chudną, ich literowe symbole 

Rozpłaszczają się jak pergamin parawanów, którymi osłaniają nas 
tu od wiatru 

Jakież splatają się w nich sekrety po chińsku, po arabsku ! 

Jestem śniada i niema, jestem ziarnem , które zaraz pęknie . 

Ta śniadość to jestem ja, obumarła i osowiała, 

Która nie chce być niczym więcej , nie pragnie już odmiany. 

A teraz zmierzch otula mnie niebiesko, jak Marię. 
O, witaj kolorze oddali i zapomnien ia! 

Kiedyż nadejdzie ta chwila, gdy Czas 

Pęknie jak tama i wieczność się rozleje i pogrąży mnie całą? 

Rozmawiam z sobą, tylko z sobą. odosobniona, 

Cała w sterylnych tamponach, przygotowana na ofiarę . 

Oczekiwanie ciąży mi na powiekach. Leży na nich jak senność, 

Jak obszar morski. Z daleka, z daleka czuję pierwsze szarpnięcie 
fali 
Niosącej ku mnie ładunek boleści, nieuchronnych jak przypływ. 

Aja jestem jak muszla szumiąca na białej plaży, 

Zwrócona w stronę odgłosów straszliwego żywiołu , który mnie 
obezwładnia. 

Nie ma chyba cudu okrutniejszego niż ten: 

Rozrywają mnie konie1 miażdżą podkute kopyta, 

I trwam. I mam to przetrzymać. Muszę dopełnić dzieła . 

Jestem jak czarny tunel , przez który pędzą nawiedzenia, 

Najścia , objawienia, spłoszone twarze. 

10 

Jestem samym j ądrem spełniającej się okropności. 

Co za ból, co za smutek donosiłam w sobie? 

Jakże mnie ten niewinny owoc zabija i zabijal Karmi się moim ż.y

ciem . 
Drzewa schną na ulicach, deszcz jest żrący jak kwas, 

Czuję go na języku. I te naszykowane straszydła, 
Roboty czekające na zwolnionych obrotach, wzgardzone kumy 

Z sercami jak zegarki, z torbami 

pełnymi instrumentów. 
Muszę być walem ochronnym i zacisznym dachem! 

Muszę być kopułą nieba i pagórkiem dobroci. O, będę ! 

Jakaś moc we mnie narasta, pra- upór. 
Rozpadam się jak skorupa ziemi i czuję jak uderzy we mnie 

Tarań ciemności. Splatam ręce na wzgórzu, którym jestem . 

Powietrze staje się gęste i lepkie od mojego wysiłku . 

Jestem pastwą przemocy. Jestem poszturchiwana do użytku. 

Ciemności wygniataja mi oczy. 
Przestaje widzieć. 

* * * 

Któż on jest, ten siny wściekły chłopczyk, 

Lśniący i nie z tej ziemi, jakby wystrzel ił a go gwiazda? 

I tak gniewnie spogląda? 

Wleciał tu do pokoju, krzyk trzepotał mu się u pięty. 

Ale siność już ustępuje . A więc to jednak człowiek . 

Czerwony kwiat lotosu otwiera się w naczyniu krwi. 
Zszywają mnie jedwabną n icią, jak gdybym była sztuką sukna. 

Co robiłam z rękami zanim one zaczęły go nosić? 
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Gdzie podziewałam całą miłość zbierającą w sercu? 

Oczy moje tak jasno go widzą, jak nic przedtem na świecie: 
powieki ma jak płatki bzu 

a oddech lekki jak lot ćmy. 

Nie wypuszczę go za nici 

Nie ma w nim ani chytrości ani najmniejszej skazy. Niech mi się ta
ki uchowa! 
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KIEROWNIK DZIAŁU ADM . .OOSP. 

TADEUSZ KUCZYŃSKI 

GŁÓlmY BRYGADIER 

JÓZEF KLIM 

KJER. BTURA ORG ~CJT WIDOWNI 

KATARZYNA OŻLAŃ KA 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

krawieckiej damski ej - WIESŁAWA PERKOWSKA 
krawieckiej m~kiej - MIECZYSŁAW NEWEL 

stolar8kiej - .J RZY RYBN IK 
fryzjersko-perukarskiej - NTONINA P. WLUCZUK 

malars.ko-modclatorskiej - ZBIGNIEW ŻDANIEC 
elektrycznej - p.o. IRENE SZ PIEŃCZYKOWSKI 

aku tycznej - p.o. WALDEMAR DOJLIDKO 
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