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John Ford 
SZKODA, 

ZE JEST DZIWKĄ 
(Tis Pity She's a Whore) 
przekład - Ludmiła Marjańska 

reżyseria - Michał Lang 
scenografia- Klara Ćulikova-Langova 

muzyka - Vladimir Franz 
układ walk - Ryszard Francman 

Osoby 
Ojciec Bonawentura, mnich/ 

Kardynał, nuncjusz papieski - Paweł Wolak 
Soranzo, szlachcic - Janusz Chabior 

Florio, obywatel Parmy - Dariusz Skowroński 
Donado, obywatel Parmy - Lech Wołczyk 

Grimald~ rzymianin - Dariusz Maj 
Giovanni, syn Floria - Tomasz Sobczak 

Bergetto, siostrzeniec Donada - Marek Sitarski 
Richardetto, domniemany lekarz - Wiesław Cichy 
Vasques, służący Soranza - Przemysław Bluszcz 
Poggio, służący Bergetta - Dariusz Bronowicki 

Annabella, córka Floria - Katarzyna Raduszyńska (PWST Wrocław) 
Hipolita, żona Richardetta - Katarzyna Dworak 

Putana, opiekunka Annabelli - Anita Poddębniak 
Philotis, bratanica Richardetta - Joanna Gonschorek 

oraz statyści z Klubu Gońca Teatralnego i "damy dworu" 

inspicjent - sufler - Mariusz Sikorski 

Premiera - 22 stycznia 2000 roku 



John Ford 
(1586 - 1640?) 

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej, osiadłej w hrabstwie Devon. 
Studiował w Oksfordzie i w roku 1602 prawo w Middle Temple w Lon
dynie. 
Pisał wiersze i teksty sceniczne; najpierw w spółce autorskiej, potem 
samodzielnie. Napisał m.in. "Złamane serce", "Ofiarę miłości", 
"Smutek kochania" oraz dramat historyczny "Perkin Warbeck". 
Teksty Forda to studia żałosnej frustracji, rezygnacji, zdeptanych, 
często kazirodczych i wypaczonych uczuć. 

Michał Lang (ur. 1964) 

35 lat; absolwent teatral
nego fakultetu Akademii 
Sztuk w Pradze. 
Był_ etatowym reżyserem 
w Cinoherni Studio w Usti 
n/Łabą, potem w Cinoherni 
Klub w Pradze. 
Wyreżyserował kilkanaście 
sztuk, do jego najbardziej 
ukochanych należą: "Gra
cze" Gogola, "Zabijak, Joe" 
Letts'a (oba grane w Leg
nicy), "Matka" i "W małym 
dworku" Witkacego, "Pos
kromienie złośnicy" i "Jak 
Wam się podoba" (na dzie
dzińcu zamku na Hradcza
nach) Szekspira. 
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W październiku 1999 roku „ 
wygrał konkurs na Dyrekto-
ra Artystycznego Teatru CD 
94wPradze. 
Gra na perkusji w under
ground owym zespole 
"Utlućtumuru" . 



Grzech, Czech i Ford 

To nie moja opowieść, tylko Forda. A ja lubię dramat p&noel
żbietański. W Czechach robiłem już dwa spektakle oparte na sztu
kach pochodzących z tego okresu: Middletona i Crovleya oraz 
Beaumonta i Fletchera. 
W jednej z nich pojawia się również motyw kazirodczego związku 
i zająłem się nią niejako "zamiast" sztuki Forda. 

"Szkoda, że jest dziwką" to tekst, który od dawna szczególnie 
mnie pociągał. Gdy więc w trakcie rozmów z Jackiem Głombem 
okazało się, że istnieje możliwość zrobienia takiego przestawienia 
w Legnicy, postanowiłem skorzystać z okazji. 
Teraz bardzo się cieszę, bo okazało się, że w czeskim tłumaczeniu 
była to zupełnie inna sztuka! Czechom obcy jest religijny świato
pogląd i dlatego czeski przekład zupełnie pomija pewne bardzo 
istotne problemy, których tłumacz po prostu nie zrozumiał. U nas to 
właściwie niemal komiks. 
Dopiero po przeczytaniu polskiej wersji zobaczyłem, jak bardzo 
inny, mocny i prowokujący jest ten tekst. 
Weźmy najprostszy przykład. Kiedy Giovanni wyznaje miłość 
Annabelli, to są w tym cechy "Pieśni nad pieśniami" (a więc i cała 
tradycja świętego związku), podczas gdy w czeskim tłumaczeniu 
przypomina to popularny szlagier z całym zestawem - laska -
praska - mama - tata i nawet rymy są tam śmieszne. Aktorzy po 
prostu nie mogą tego zagrać, choćby byli nawet największymi 
mistrzami. To jest właściwie taka parafraza "Romea i Julii". Jest 
para kochanków, których dzieli zasadnicza przeszkoda, jest tam 
również Putana, taka sama piastunka jaka występuje u Szekspira. 
Jest tam też ksiądz, który ma zaślubić kochanków (w "Romeo i Julii" 
to jedna z mocniejszych i ważniejszych scen). 
Bardzo widoczny jest też wpływ innych sztuk Szekspira. Są chocoy 
ślady "Hamleta" i motywu odwlekanej zemsty, Vasquez przypo
minający ducha ojca, który popycha bohatera do zemsty, a zarazem 
wzorowany na Jagonie. Bergetto przypominający Mercuccia. 
Ale wszystko jest tam bardzo dekadenckie, manierystyczne. To są 
niby te same historie, ale już jakoś pokawałkowane i dziwacznie 

zlepione, poskręcane ... 
U Szekspira fabuły stanowią całość, wszystkie elementy jeszcze 
jakoś się łączą. Natomiast Ford i jego dramat to już dekadencja. 
I pisane \\Uwczas historie też się jakoś szarpią, rozchodzą, 

rozpadają- takjak rozpada się ówczesne ludzkie myślenie. 
A rzecz charakterystyczna - bardzo podobnie jest przecież dzisiaj. 
Choćby w mydlanych operach, gdzie może najbardziej widać 
te wszystkie prastare, odwieczne motywy. Fabuła tego rodzaju 
filmów jest w gruncie rzeczy mitologiczna. Ale zarazem bardzo 
powikłana, łączona z różnych, nie pasujących do siebie, części. 
I to jest odbicie naszych czasów. Takie filmy są dla nas zwier
ciadłem.Tam również można zobaczyć, jak bardzo nasza dusza jest 
pokaleczona. 

Michał Lang 



John Ford "Szkoda, że jest dziwką" 

"Szkoda, ie jest dziwką" jest sztuką bardzo drastyczną, w której 
narastające zło, bestialstwo, rozkład, dekadencja są uderzające. 
Trzeba jednak sobie uświadomić, ie ten problem związany jest nie 
tylko z tą tylko sztuką. To problem, który towarzyszy teatrowi od po
czątku jego istnienia. 

W naszym, europejskim kręgu kulturowym na początku jest, jak 
wiadomo, wielki teatr antyczny. I kiedy spojrzymy na to, co się 
w tym teatrze dzieje, okazuje się , ie w sztuce Forda nie ma niczego 
nadzwyczajnego. 

Weźmy chocoy "Króla Edypa", jedną z najdoskonalszych antycznych 
tragedii. Tak samo jak w dramacie Forda pojawia się tam motyw 
kazirodztwa. I jeśli można stopniować kazirodztwo, to jest ono naj
drastyczniejsze z możliwych. Słyszymy o wyłupionych oczach, 
ponieważ bohater na końcu się oślepia a przede wszystkim mamy, 
na co chciałbym zwrócić uwagę, narastający-w miarę rozwoju akcji 
- potworny, dławiący bohatera strach; bohater uświadamia sobie, 
ie to on jest potworem. Że nie jest niezwykłym, wybitnym człowie
kiem, który odniósł sukces życiowy, który został władcą, ale -o czym 
nie miał pojęcia -kazirodcą. 
A kiedy weźmie się taką sztukę, jak "Bachantki" Eurypidesa, sztukę 
mówiącą o kulcie Dionizosa, z którym teatr był ściśle związany„. 
W tej sztuce bohater zostaje rozszarpany a następnie zjedzony 
przez bachantki. Mamy wiec kanibalizm. Na dodatek w tym kaniba
lizmie uczestniczy matka rozszarpująca i zjadająca swojego syna. 
W ostatniej scenie, która jest jedną z najpotworniejszych scen, jakie 
kiedykolwiek napisano, Agaue przychodzi do pałacu z głową swego 
syna, myśląc, że jest to głowa lwa i przytomnieje z szału„. 
Uświadamia sobie, co się stało, co zrobiła, kim jest. 

Teatr antyczny nie był teatrem dla dewiantów, czy potworów. 
Wręcz przeciwnie. W ramach, można powiedzieć, obywatelskiego 
obowiązku chodzili do niego wszyscy obywatele greccy. Państwo 
ateńskie zwracało nawet utracone zarobki za ten dzień, aby ludzie 
nie siedzieli w teatrze z poczuciem krzywdy, ie kiedy oglądają -

to nie zarabiają. Ci ludzie, którzy założyli podwaliny naszej cywili
zacji, w czymś takim uczestniczyli. 
Dlaczego? Co takiego szczególnego się wtedy działo? 
Już wtedy stawiano sobie podobne pytania. Postawił je sobie Arys
toteles w "Poetyce", która jest teoretycznym tekstem podwalin 
teatru europejskiego. W IV rozdziale pyta: jak to się dzieje, ie w te
atrze możemy patrzeć na potworności, od których w życiu odwró
cilibyśmywzrok? Których nie moglibyśmy znieść? 
I odpowiada: uczestniczymy dlatego, ie się w ten sposób uczymy. 

Tomasz Kubikowski 
Prorektor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

Fragment zapisu magnetofonowego wystąpienia p. Tomasza Kubikowskiego 
"Sztuka i zło" na sesji poświęconej premierze spektaklu Johna Forda "Szkoda, 
że jest dziwką" 7.01.2000 r. w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny- Jacek Głomb 
Zastępca Dyrektora - Ewa Orzechowska 

Koordynator Pracy Artystycznej - Olga Hawryluk 
Kierownik Działu Promocji i Reklamy - Maria Borowiec 

Fotografie -Tomasz Augustyn 
Opracowanie graf. programu - Maria Antoniak 

Kierownik Sceny -Wiktor Krysiak 
Kierownik Warsztatów - Ludwik Starzec 

_ Dźwięk -Józef Dąbrowski 
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Swiatło -Władysław Sajda, Włodzimierz Kazimierczyk 
Obsługa Sceny - Mieczysław Gracz, Roman Sterna 

Plastycy -Józef Wojev.ódzki, Małgorzata Mitek. 
Krawcy -Anna Szarzyńska, Maria Nestorowska, Stefan Jankowski, Zenia Korabczyńska 

Garderobiane -Ewa Zochowska, Dorota Bliszczyk 
Perukarka - Gertruda Olszlegier 

Stolarz -Janusz Guzdek 
Rekwizytor - Katarzyna Wołczyk 

W przygotowaniu 

"Piękni dwudziestoletni" - kabaret literacki, reż. Krzysztof 
Kopka 

premiera 12 lutego 2000 - Scena pod Ratuszem. 

Marek Pruchniewski - "Pielgrzymi", reż . Paweł Kamza, 
premiera marzec 2000 

Jan Brzechwa - "Kot w butach", reż . Anna Proszkowska, 
premiera czerwiec 2000 

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
59-220 Legnica Rynek 39 

Tel. sekretariat: (76) 852 29 48, Promocja: (76) 852 58 50 
e mail teatr@axon.legnica.pl 




