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RYDZEWSKI - to brzmi chłodno i of\icjałnie, a przecież ch'.)dzi tu o człowieka, który zrósł się całkowicie
z tą sceną, jest ostoją płynnefo. - jak we wszystkich
teatrach zespołu, jest kimś, komu od 22-ch lat
przedstawiają się przychodzący nowJ dyre'ldorzy i
aktorzy i z kim żegnają się odchodzący. A On trwa
niezmordowa1nie i z podziwu godną siłą znosi wszystkie trudy aldora sceny wyjazdQwej. I tak, jak w
potocznej rozmowie niJkt w Opolu nie używ.a pełnej
nazwy Państwowego Teatru Ziemi Opol':;kiej_ zastę
pując ją jednym słowem „teatr", tak o Panu Franciszku Bay -Rydzewskim mówi sic: u nas krótk o
(i ciepło) „Bay".
Obyczaj ten nie zmienia si ę cd 22-ch lat. Dlaczego?
- Bo sam Bay też 'Się właściwie nie zmien~a. W
publikacjach jubileusz.owych zamieszcza się zwykle
zdjęcie Czcigodnego Jubilata. I zwykle otrzymuje 'Się
od niego fotografię sprzed lat ki1lkunastu, ukazującą
twarz dużo młodszą, wyrażnie różniącą si ę od aktualnego wywlądu jubileuszowego oblicza. My ter.arz. nie
prosili śmy Baya o zdjęcie; z czystym s umieniem prezentujemy odbitkę foto.su , robionego przed przeszło
dziesięciu laty, kiedy to Pan Franciszek jako Pan
Damazy obchodził Jubileu'Sz 50-lecia pracy artyst~•ez
nej . Je'St to bowiem portret absolutnie aktualny Bay nic. ale to nic się nie zmienił!
- Jak on to robi?! - zadajemy so bie często pytanie. Wiem y, że codziennie odbywa dwugo.dzinny spacer nad Odrą. W.i emy, że przestrzega specjalnej diety,
obfi.tujf~cej w ż~· ciodajne mleko. Wiemy (ale nikomu
o tym nie mówimy), że codziennie zażywa kieliszek
(jeden!) kropli dużo mocniejszego od mleka na'poju.
Wiemy, że nie pali papierosów. Znamy jednak wiel11
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ludzi., stos uj ących podobne zasady, ale mało kto. 7
nich dochodzi do wieku Baya w tak wspaniałe j k ondycji. Więc jak to je'St?
Wyda je s1ę, że główna tajemnica tego zjawiska polega po prostu ... na nieustannym graniu. Al e to nie
wszystko; Bay gra, j eźdz i. trzęsie się w autobusach,
zgrzewa się w dusznych gar derob ach , marznie na
przewjewnych sce11ach i nigdy nie narzeka. Pogo.da
ducha. ciepły, ,optymistyczn~' 'Stosunek do życia i nieu stająca praca oto J ego elik>ir młodości, budzący
podziw i .za.zdrość młod yc h , często mniej odpornych
na trud y scenicZiile aktorów.
T.alk •pracował zawsze. I wted y, gdy po ukończeniu
szkoły akt.orskiej Fr.a111ciszka Wysockiego we Lwowie
(1906 r.) d ebiutował w „Kr61'owej Przedmieścia" Krumłowskiego_
;i
potem, w wyczerpujących obja:z..dach
trup teatraln ych Piaseckiego i Andrzeja Mielewslnego. OglądaJ.i Go mieszkańc y Lwowa, Stanisłaiwowa,
Łucka. Lublina, Gro,dniai, Lodz'i i setiek miast i miasteczek. Gdyby pDlliczyć pr.zemioerzone pr zez Niego ki!:imetry, okazało b y się, że okrążył glob ziemsk i wielokrotnie. Przez wszystkie te lata nab~'w ał bezcennego do świa dczenia, współpracując m. in. z ta.k znakomitym zespołem, jak „Reduta" Osterwy w l atach
trzydziestych.
Rejestr Jego ról zas•k aJrnje o lbr zymią skalą : są to
przeważ11ie duże. główne role, najczęściej krwiste i
soczyste pJstaicie (Czepiec w „Weselu ". Car w „Kor Wojewoda
w
„Mazepie",
H e tman
"".
dia-nie",
„ Horsztyńskri.m'', Cześnik w „Zemśc i e", Rotmi'Str z 1
Major w „Damach i Huzarach ", Szambelan w „Panu
Jowialskiim", Botwell w „Marii Stu•art". Sarka Fark ~'
w „Igraszik;ich z diabłem'', tytułowa rol :i w „Parn~
Dama7zy"!Tl " ,j in.) , w których objawiał zarówno głęboki
dramat y.zm. jak i ciepły, rub<'szny, i ście poil'Ski humor.
Grał równ:ież postade pełne 1 lir yk i, po etyckiego tragizmu
(Derwid w „Lilii Wenedzie", Samuel w „Sędziach",
tytułowa rola w „Księdzu Marku"). Nawet laik zro-

zu mie, że taik a skala aktorska w~·maga ogromnej pracy odnaleZiienia w łaści wych śrndków wyrazu arstystyc znego.

MAJSTER KAMIŃSKI
w

„Sprawie r odzinnej " J. LuiQ\wsk.i<ego

(sez.

1952/ 53)

Pr.awdziwy aktor nie uznaje „szufladek" repertua.r.owych . Nas.z J11bilait nie poz,wolił n a zrutyniz.owanie s-wego aikto.rstw:a w jednym empk~is. Gr>ał lud zi
krańcowlO różnych, a jeżeli chodzi o ścisłość to nie
tylko lud zi : na opolskiej scenie wy'Stąpił w Jatach
pięćdz.ies~1tych
w
roli .., niedżwtiedzia („Czerwony
Kapturek" Szwarca) d trzeba przyznać, że b ył to
najmilszy, najbardrz.iej uroczy miś, jakiego w ogóle
widzian o. Nie bez powodu przypominamy ię właśnie
rolę; bo czyż wielu starych, szacownych aktorów'.
mających za sobą kreacje najwybitniejszych pastac1
z św iatowej ,i polskiej &-amaiturg.ii, zgodziło by sir.;
111a krEowanie zabawnego, poczciwego niedźwiedzia w
baj ce dla dzieci? - A Bay sam o tę roilę poprosił.
Trzeba bvło widzieć te ro.ześmiane buzie i 'Słyszeć
okbski ~aluchów, ś ledzących z zachwytem pocieszne
podrygi ryczącego basem Misig! Ten zachwyt dzieci
był, Panie F ra nciszku. t yle ż samo wart, co owacja
dorosłych widzów po największyc h Pańskich rcilach
i Pam to n:>Joewno tak właśnie odczuwa ł sercem prawd-ziweg.o., najprawdziwszego aktora. prawda?
Prredmii•o•t em w..zdrości wszystkich młod':lzych kolegów Baya j est Jego głos: wspaini1ale p :;staiwiony, glr:;boki, donośny, pięknie brzm~1cy w śp iewie. Przed
trzema laty Bay gr.al rolę Anzelma w „Szkoda wą
sów" Dmuszewskiego. W roli tej wypadało mu śpie
wać dość dużą partię.
Na każdym przedstawieniu
melQdyjna, pełna zadumy pieśń Anzelma wywoły
wała dłu gą owację publiczności. Bay przyjmował ii!
ze wzru<;;zeniem, ale z całą godnością i.. . co tu du żo
mówić był na nią przygotowa n y .
Taki ś pic'.V
m u si a ł zyskać oklaski. Niie zapominajm y jedn•c>.k,
że śpiew w tym wieku (którego nie będziemy zb~·t
do1kładnie okreś lać. bo po co?) wymaga systematycz-
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nych, codziennych ćwiczeń, których Bay Qd 60-ciu
lat nigdy nie wniedbuje.
Jest aktorem, znającym swoje możliwości i znają
cym publiczność. Z góry wie, jaką reakcjq widowni
IW)·wola fa czy inna scena. Kunsztownie więc obmyśla
sob'ie swoją r0lę, aby wykorzystać całe jej bogactwo
i dać wjdzom maksimum przeżycia. Ma jednak duże
poczucie humQru i od czasu do c?Jasu lubi sprawiać
niespodzianki. Komu? - Go śc innym reżyserom. Il eż
to razy s łys zeliśmy u nas w teatrze biadania mł o
dych, gościnn;-rch reżyserów, prowadzących próby z
Bayern: - „Kogo de> liście mi na tt;- role?! Przecież to
żaden aktor! Snuje s i ę po scenic bez wyrazu . kei po
tekśaie bez żadne.i interpretacji, a grając tak odpowi0dzialn ą rolę. położy mi sztukę!" Zna.h1c dobr?.C
Bayfl, zapewniam:-· wówcz'ls, że nie należy się tym
przejmować, że Bay od czasu do czasu robi takie kawały, markując na próbach, ale n a premierze pokażo ,
oo potrafi. - Gościnny reżyser zwykle nie wierzy,
czeka na premierę w 'panicznym przerażeniu, a B '.1y
mruż y szelmowsko oko i u ś miecha się do kolegów.
Jeste ś my w takich wypadkach zupełnie spokojni, bo
,o to. nadchodzi prem iera, na srcnę wkrHcza wysoka,
barczysta postać i na1t~rchmif'lst zwraca powszechnn
uwa~ę swoim wyrazistym aktor"twem. Ba y gra tak
jak sobie to reżyser wymarzył, porusza sic i mówi
zgodnie z chairakterem postaci, a jeśli trzeba - tań
czy posuwiście poloneza lub nawet mazura. Zasknczony reżyser otwiera szerokc zdumio,ne oczy, potem
ustf> w u ś miechu błogiego szczęśc ia, a w pierwszym
antr::i1kcie pędzi do garderob~'. aby uści s kać starego
k::vwalarza i odpuścić mu z serca grzech markowania
na próbach. A wtedy Bay ściska go równie gorąco,
dziękuje za dobre rady i W5kazówki i rad z n?e~po
dzianki ś mieje się swoim głębokim basem na całą
gair derobę.
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Nie należy jednak sądzić, że wchodzi itu w grę brak
dyscypliny 2ktorskiej. W zgranym zespole stary, do ś -

wia1dczony aktor może sobie ·Od czasu do czaS'u pozwona tego rodzaju żart', ale poczucia obowiazku j
żelazne.i dyscypliny pracy nikt nic może Bayor,\ri odmów.il:. Przeciwnie: jest pod tym względem absolutnym wzorem. Gdyby przejr zeć tysi ~1ce raportów z
prób i przedstawieó naszego teatru, n i g d z i c nie
zna jdzie si ę naewi sko PHna Franciszka w rubryce
„spóźniony" lub „nieusprawiedMwiona nieobecność".
Nigdy inspicjent rue musi sprawdzać, czy Bc.y jest
w p orę urhairakteryzowany i czy &toi już „na planie".
Do autobusu i do garderoby wchodzi zawsze: jalko
jeden z pierwszych . Na próbach pilnie słucha uwag
reżysera . Jest wzorem rzetelności za1,vodow2j .i ty lim
bardzo .poważm1 choroba może przeszkodzić mu w
prac>'· Ma przy tym urzckajaco życzliwv 1;tosunek no
młodszych kolegów, służąc im zawsze radą i pomocri.
a równocześnie zawsze z wdzięcznością przyjmuje od
nich wszelkie uw~gi na temat je~o własnej roli. Bo
Bay jest skromny, co u tak doświadczonego aktora
należy
specjalnie cenić.
Cóż więc dniwnego, że jest pOIWszechnie lubiany.
Cały zespół naszego teatru przeż~·wa Jubileusz Baya.
Pogodnego, kochanego Baya, któr>• dosłownie cale
swoje życie poświęcił teatrowi i to nie temu, który
z,ezwała na prncę w wygodnych, luksusowych warunkach, ale temu społecznie najpotrzebniejszemu : wędru
jącemu do małych i większych miast. do ludzi po;zbawionych bezpośred'l1'iego kontaktu z pr·f>Nvdzirwą sztuk~.
Dlatego jesteśmy przekona:riJ, że gr0no przy jaciół i
sympat>'ków Pana Franciszk a nie ogranicza się do
zespołu teatru. Obejmuje wiele polskich mia'5t, a już
na.pewno r11łą Opolszczyzni;-. z którą zw',1zał się od
1946 r oku,
Kiedy zastanawial1iśmy się, jaką sztuka i jaką r{llą
uczcić Jubileusz B9.ya , my~leliśmy o cz~: m ś bardzo
polskim; chcieJ,iśmy Go pokazać w żupanie i w słuc
kim pasie, w całej krasie zame.szystego gestu. - Fredro.
A>le co? - Od pairu już lat nosimy się z zamiarem
lić

wystawienia ,}aubów Panieńskich'', więc może Radost'? - Zaproponowaliśmy tę rolę Baryowi. Rozjaśnił
s ię cały, przypomniał. źe grał Radosta wielokrotnie
i zgodził się. NHstępnego jednak dnia przyłapał mnie
1111 konytarzu ·i wielce zafrasowainy ziapytał: - Bard7.o
mj ta rola odpolW'iada, ale czy ja, kochru5iu, czy ja ...
czy ja nie jestem już na nią za stary?" - Za stait-y'.'!
Panie Frainoiszku, fo słowo nie ma z Panem nic

wspólnego. Nikt z widzów nie wie dokładnie, ile ma
Pan lait i nikt b y nie uwierzył, gdyby mu powiedzie(:
prawdę. Rados-t jest mniej więcej w tym wieku, na
jaki Pan wyg]fąda! - Rozproszyliśmy wątpliwości Jubilata, bo sami nie żyv.'liliśmy ich ani trochę.
Zastanawiam się nawet, czy ta nasza Klara nie
robi głupstwa, buntując się przeciwJ<o małżeństwu z
t .a kim
Radostem?!
k.k.c.

MIECZNIK KRĘGOSŁA WSKI
w „Popasie Króla Jego mo śc i " .
A. Grzymały-Siedleckiego
(s~
1959/60)
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REJESTR RÓL FRANCISZKA BAY-RYDZEWSKIEGO
(Nie jeS>t .to r ejestr pełny, pon i eważ ok. 100 gra!1ych
przez siebie pcstaci nasz Jubilat nie zamieścił w
swo>ich osobi'Stych notaitkach; były bo role z. szybko
po so bie następująeych premier, których częstotliwość
b y ł a talk zinamienna d1a trybu pracy dawny ch teatrów.
W wielu wyp·aidkach Pan Franciszek zach 01Wal w pflmięci nazwę ~ost21ci, a.le bez tytułu 'Sztuki i na zwiska
autora, kiedty indziej znów :pamic;!al autora lub tytmł
uitwOO"u, ale nie przypomina już sobie swojej r oli.
Wi ększość taktich ról musieliśmy więc w niniej'Szym

Abram o.wJcza
Bałuckiego

Bielocerk01wskiego
Blizińskiego
Bogusław'Skieg:>

Brechta
Brzechwy
Buss-Feketa
Cwoj dzińskuego
Companez'a .i Noe'go

6

Oo.rneille'a (Wyspiańskiego.)
Dickensa
Dm uszewskiego

rejestrze pominąć. W zes ta wieni u znajduje sic; też wie1le postaci scenicznych, które na.sz Jubilat g rał kilkakrotnie - w różnych tec>.trach i w różnym C'Zasie ;
dotyczy to szczególnie ról w sztukach Al. Fredry,
J. Słow.ack ieg o i St. Wyspiańskiego. W ':> umie wiec
aktorski dor obek Pan3 FranoisZika o bejmuje conajmniej dwukrotni e większą ilo ść kreacji, niż to podano
w nin. zestawieniu. Role podkreślone tłust ym drukiem
grane był y przez Nieg-0 na scenie Państwowe go
T eatru Ziemi Oprlsk iej).

- „Mąż z grzeczności"
- „ Grube ryby"
- „Dcm otwartv"
- „K lub kawalerów"
- „ Rade ~· F'c>.na Radcy"
- „Sztorm"
- „Marcowy Kawaler"
- „Pan Damazy"
- „Henryk VI na łowach"
- „Spazmy modne"
- „Opera za trzy gnsze"
- „Pan Drops i Jego trupa''
- „Trafika Pani Generał o,wc j"
- „Teoria Einsteina"
- „Prz~·jaciel prz~·.idzie wieczorem"
- „Cyd"
- „świerszcz za kominem"
- „Szkoda wąsów"

-

Kapitan
Burczy11ski
Telesfor
PJoo- unowicz
Dzien iszewicz
Kaftan
Kawaler
Pan Damazy
Młynarz Robert
Płk.
Zdawnialski

Profesor

·-

Dr Lestradc
Król
John i Tackleton
Anzelm

Żebrak

Burmistrz
G enera ł

1

Dobrzańsk.iiego

Drdy
Dlirrenmatt~,

Fadiejewa
Felińskiego

Fodora1

Fredry

Al.

Gogola
Goldoniego
Gorkiego
Gruszczyńskiego
Grzymały-Siedleckiego
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Heijermannsa
Hennequin'a

-

„Żołruic>rz Królowe.i Madagaskaru"
„Igraszki z diabłem"
„Romulus Wielki"
„Młoda
Gwardia"
„Barbara Radziwiłłówna"
.. Matura"
.. M~·sz kościelna"
„Pocałunek przed lustrem"
„Pan Jowialski"
„D amy i Huzary"
„Zemsta"
„Śluby paniei1skie"
„Gwałtu co sic dzit!je"
„Nowy Don Kich ot"

- „Dożywocie"
- .,Pan Geldhab"
- .,Cudzoziemszczyzna"
- „Wielki człowiek do małych
interesów"
- „Ciotunia"
- .,Pan Benet"
- .,Nikt mnie nie zna"
- .,Ożenek"
- „Mirandolina"
- „Mieszczanie''
- „Dobry człowiek"
- „Popa-:; Króla Jegomości"
- „Spadkobierca"
- „Nadzieja"
- „Pani Prezesowa"

Mazurkiewicz

-

-

Sarka Farka
Sulphurides
JM:ateusz Szulga

Tarinowski
Matematyk
Dyrektor
P1·okurator
Szambelan
Rotmistrz i

Major

Cześnik

R:-.dost .

. ~

-

Makary .
Kasztelan
Orgon
Geldhab
?

-

Jenialkiewicz.
Szambelan
Benet

-

Anuczkin
Forlipopoli
Tietierew
Dyr. Hertz

?

-

JM:iecznik

-

Cwierciak
Bos
Precardan
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Henn1ingsa
Hikmeota
Hopwood'a
Hussarskiego
Ibsena

-

Lema

Isajewa i Gallic.za
Kisielewskiego
KonWickiego
KorzeniOIWskiego J.

-

-

Kr.aszewskiego

-

Kn·atza
Kruczkowskiego
Krumłow sk iego

Ligoinia
Lutowskiego

Ławr.eniewa
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Makariusa
Maliszewskiego
Mickiew.iczia

reżyseria

„Codziennie o 5-tej"
„Wojna z żonami"

Hennequin'a

-

Baron
Włóczęga

„ Powódź"

„Legenda o miło śc i "
„Jutro pogo.d a"
„Jacht Paradise"
„No:ra"
Hedda Gabler"
„Tu mówi Tajmyr''
„K.arykatury"
„Sennik współczesny"
· „Panna mężatka''. „Stary
kawaler", „Wąsy i peruka"
„Miód ka~ztelański"
„Karpaccy Górale''
„Madster i czeladnik"
(„Tajemniczy Nieznajomy'')
,,Panie Kochanku''
„Chata za ws~1"
„Zażarty automobilista"
„Pierwszy dzieI1 wolności"
„Przygcda z Vaterlanrlem"
„Królowa Przedmieścia"
„We':lele na Górnym Śląsku"
„W21górze 35"
„Sprawa rodzinna"
„Ostry dyżur"
„Za tych. co na morzu"
„Trzy btałe strzały"
„Droga do Czarnolasu"
„Dziady"

Mickiewicza

-

Derwisz
?
Morris
GUnthdr
Jorgen
Kirpicznikow
?'

Harap

Moliera

Morstina
Niiewiar owicza
Pa.g nol'a
0

Perzyńskiego

-

„Pan Tadeusz"
„Konrad Wallenrod"
„Lek.arz m~mo woli"
„Chory z urojenia"
„świętoszek"

„Doo Juan"
„Kileoipatra"
Minister"
„Woźny
„M1ariusz"
„Lekkomyślna siostra"
„Aszantka"

-

Gerwazy
Arcykomtur
Robert
Pan Purgon
Orgon
Don Louis
Teodotos
Wioźny
Władysław

Dyrnktor
?

?

-

Rotmistrz
Ma·ksym
Dusigrosz
?

-

Sepiuk Tumry
Reinhold
Ogrodnik Grimm
Burmistrz Hinckc
Sitefan
Gospodarz
Nieznajomy
Kamiński

Dr. Machcewicz
Bosman Budkow
Wielki Siwy Borsuk
Wojewoda
Guślarz

BUDKOW w „Z.a tych co na morzu" B. Ławrcniewa
(pierwszy od prawej) (sez. 1961/62)

ŻEBRAK

w „Operze za trzy gr<li':lze" B. Brecht•a
(trzeci od [ewej)
(sez. I 962/63)

Pietrowa
Prusa
Przybylskiego
Przyb:v'S·zewskicgo
Rapackiego W .
Ridley'a
Rittnera
Rostand'a
Robles'a
Ro'Stwo.rowskiego
rybałtowska

-

komedia
-

Rydla
Sał~· ńs-kiego

Sardou
Schillera

"
Scribe'a
Shaw'a G.

-

Simonowa

-

Słowackiego

-

Sienkie~dcza

B.

„Śnieg"
„Papa 'Się żeni"
„Pociąg - widmo''
„Głupi
Jakub''
„Człowiek z budj<i suflera" „W małym domku"
„Romantyczni"
„Monserrat"
„N•iespodzianka' '
„Kaligula"
,.Jak Matyasz wojaczki
kosztował"
„Zacz.arowanc koło"
„Królewski jedynak"
„Ostatni sti-zał"
„Madame Sans-Gene"
.,Zbójcy"

„Wyspa pokoju"
„Nawrócony"
„Wicek i Wacek"

„Intryga i miłość"
„Szklanka wody"
„Pygmalion"
„W pustyni i w puszczy''
„Krzyżacy"

-

i\NZELM w ,.Dzi ewczyn·<!"· st;dżią"
Fr. Zabloc.:kicgo. (s<':t.. 1963 '64)

Sędzia

Bergamin
Ojciec Koronil
Ojciec
Protogenes
Lucyper
Boruta i
Radziwiłł

Wojewoda
Czarn.v.
Inteligent

I.okator
F1ouche
Francisziek Mo<JII'
i Schweitzer
Prezydent (reżys.)
?
Doolittle
Mahdi
Jurand

„Harry Sm'ith odkn·wa
Amer~· kę"
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-

Goodman
Adwokat
Wicek
Kazimierz
Papa
Naczelnik s tncji
Szambelan
Dyrektor

„Ksiadz Marek"
- „Maria Stuart"
- „Lina Wened a''
,.Ballad.vna"
„Horsztyii'Ski"
„Famtaz:v"
„Mazepa"

MacFerson
Ks. Marek
Botwcl i Morton
- D erwid
- Kanclerz
- Hrtman
- Major
..___ Wojewoda (rcżys.)
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-

Sofoklesa
Stmiindberga
Swinarsk iego
"
Szaniawskiego
"
Szekspira

,.
Szukiewicza
S71Warca
Wedekinda
W y spiańskiego

Verneuil'a

i

ZabŁockiego

Zapolskiej

"

Żerom skiego

14

Berre'<t.

•-

.,K:r61 Edyph
(w tryptyku „Pr zeciw Tebom")
„Ojciec"
„Tantiec śmierci"
„Ararat"
„Powrót Alcesty"
„Most"
„Żeglarz"
„Papierowy kochanek"
„Hamlet"
,,Ro!rneo
Julia"
„Otello"
„Popyc hadło ' '
• „Czenvony K,a pturek"
„Demon zieirJ"
„Wesele"
„Wars21a1w.1anka"
„Noc Listopadowa··
„ Sędziowie"
,,Betlejem Polskie"
„Moja siostra i ja"
„Balik gospodarski"
„Dziewczyna sędzią"
„Carewticz"
„Tamten"
„Żabusia"
„Uciekła mi przepiór eczka" „Dzieje grzechu"
„ Róża"
„Grzech"
„Sułkowski"

'rejrezjast
0.icicc
Kapitan
Noe
Feres
Przewoźnik
Admirał

Ojciec
Król
Montagu
Doża

Żółciń sk i
Niedźwiedź

Dr. Golł
Czepiec i

Wernyh ora

Chłopicki

Gen. Krasi11ski
Samuel
Twardowski
Hr. Toupalin
?
Anzelm
Wiel k i K siąże
Pułkownik

Korniłow

Mąż

Bączkow ski
Pochroń

Chudy
Jaskrowicz
Ambasador Mordwinow

PUŁKOWNIK

ZDA WNIALSKI w „Spazmach mod-

nych" W. B og u sławskiego. (w środku prologu,

związanego

w scenie

z 200-lecicm Polskiej Sceny Na-

rodowej i XX-leciem naszego teatru. (scz. 1965 66)
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I ZNOWU FREDRO

Fredriolodzy nie zawsze są zgodni w wyborze najwybitniejszych utworów tego największego z polskich
komediopiserzy;
„Mc;ża

wł2.śn..ie.

Po raz

piętnasty

na naszej opolskiej

scenie w ciagu dwudziestu dwóch lat jej istni0nia.
Taki mikro~j ubileu sz w ramach makro-uro,czystości
Pana Franciszka Bay-Rydz. ewskiego _ Mówi
każdy

zacje;

stawiający

teatr,

najw~'bitniejszych

p owi!'l ien jak
Nic mu si

dzieł

dramaturgii

najczcściej sic;gać cło

się prz~' t~'m ob1nviać

różnorodność

bo ogromna

się,

Ś\\'iatowej,

dorobku Szekspira.

monotonii repertuaru,

gatunków utworów ter.o

pisarza daje duże możliwości W~'boru .
Wiele teatrów pollskich ma podobny stosunek
twórczośd

że

sobie za zadanie populary-

Aleksa!'ldra Fredry. Inna to niew11tpliwic

ranga i zdecydowana

jednorod!'l c·ść

gP.tunku 'SCe'licz-

t~'m

nie

ncgo (ko.media), ale i w

wyp:idku

~razi

i
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PUŁKOWNIK

nych W.

ZDA WNIALSKI w „Spazmach mo,dBogusławskiego (sez. 1965/66)

powinno
jeżeli

poznać

chcemy je

lrnżde

tak

p ożądaną

pozycje; repertuaru.

t·ak ż~· we, że \Vykluczają z
tem at sfarc,św i ccJrnści .

!!,ÓI'.\'

Są

po prostu

wciFJż

w>zelkie za r zuty n n

dQlfastające

zapoznać

nasze pokolenie,

z kunsztem dramaturgicz-

nym Aleksandr·a F'redr~' - Dlatego też - ch ociaż „ŚL.l 
by panici'lskie" (podobnie jak „Zemsta") - już dwukrotnie

znajdowały

siq w repertuarze scen y opolski ej ,

siegamy do nich po raz trz.eci.
twórczości

powstała

Fredry,

w

najbujniejszym

obejmującym

olo·e"ie

lata 1832-35 i wno-

szącym do dorobku polskiej dramaturgii takie znakomite utwo,r y, jak: „Pan Jowialski" (1832), „Zemsta"

(1834) i

„ Dożywocie"

(1835).

stają

prezentują

także

w tej grupie „Zem>tę" i „śluby panieńskie". Są to
komedie, które niezależnie od dorosłej publiczności

dacze polskiej literatury

dowcipem,

m:strzowsl<n ko~1strukcję i .ic;zyk, r:v:;ują tak soczyste,
realistyczne postarie, -- że stanowią zawsze cenną
ANZELM w „Szkoda wąsów" L. A. Dmuszewskiego
(se z. 1964/65)

małych

i s krzą się

urzek2jącym

nich

inni podnosz<1 walory realizmu i
lub „Wielkiego Ccłowiel<a do
interesów", ale wszyscy zgodnie wymieniajq

tcatrcwi mo not onia repertuarowa. Komedie Fredry
tak

do

„Dożywocia"

Komedia ta
d~

zaliczaj a

żonę".

ostro.ści

Ano,

jedni

Następne

dopiero po roku 1857 i przez
wiązali

komedie powdługie

lata ba-

to wie!oletniie mil-

czenie pisarza z ostrym .atakiem

Seweryna G0:;z-

CZ>'i'l>kiego opublikowanym w 1835 r. i oskarżający'11
Fr0drc; o wstecznictwo o pomijanie w twórczości
wie<1kich \\'>•darzct'l w życiu narodu , o oburzające sprzp _
niewierzenie siq obowiazkom pisa rza - patri c t~-. Nic
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wdając

sic: tu w

przecież już

politycznej
sk r zy dło
klasą

analiizc: t ych

p 0iwszechniie,

repre zentowa ł

postawie

trują przyczynę
ż:vwiołowej

że

dodajmy,
owego

napa ś ci

kiego" z 1842 r.

wiązał

z

t~

piętna sto l e tnie go

milczenia w

tej konkluzji

podaje

ska) jaiko

buduj ący

obraz wszelkich cnót '3zlachec-

kich czyli p olskich. Pierwszym
a

racze.i

Boy-Żeleńskiego,
lał

miot o

rozprawki

który z

nif~skazite ln ej

odkrył

literatury (i obyczajów)
n :vm zapa.trywaniom

s połeczn~· m

kazał

wo~le

nam prawdziwy i

tywny obraz stosunków i

raża

ka.

b :::ką

„ szczekfł jącym

.piętnastu

datę odł Oiże nia

ja d okume:it y,

1lat wyznac:za

w 1836, j a.k w 1833 r . Fredro
tekstami i

podejm owa ł

Zai nteresowanych
sandra Fredry

bliż ej

odsyłamy

Przez

wyraźnie,
pracował

dziejami

milczerok

że

iż

134~

istnie-

za rów no

nad swoimi

plany wydawnicz 0

twórczośc i

Alek -

powróćmy

roz-

znow u cto

panień s kich" .
długie dziesiątki

wana (podo bnie. jak pr awie

cała

była

twórczość

trakto -

fredrow-

Tadeu sza
pasją

o,ba-

fredrowskich

ist otę

realizmu ko włas

nym jubileuszem Franciszka Bay- Ry d zewskiego, wiem y, że za d•.'! R lata lub za trzy - niezależnie od j<1kichkolwiek jubileuszy - planując repertuar na n ad chodzący

b :v

ooś

sezon, rzuci

ktoś

z na s pyta ni e: -

z Fredry? I nc1pcwno nie bi;-dzie

w~·borem.

bo n::i

szczQśc i e

jest w czym

a

m oże

k ł opot u

z

wybierać .

Idec.

i politycznym przenie t ak i znów pozy swego

ś r odow is

Zarówno ów r eali zm. jak mistr zowska form 3. kon~trukc ji

zawsze

i dial og u oraz
pożądany

wdzi~k

rlowcipu -

st2nowiły

mater i,a•l dla aktorów. W k'.lmediach

fredrowskic h W!'Stqpowali pr aw ie wszyscy najwybitniejsi akto.rzy polscy. B yli w$!·ód nich tacy. któr zy
zmuszeni do rozstan<ia siQ z
już

db s ieb ie

p:istać.

fr edro.w skich. T ak
czyński m ,
nień'skich".

la t komedia ta

znakomite

wbrew swo im

W ysLa1W i ając obecnie te: kom edię w związk u z pięk

głosem

krytyk i badacz

ob~·czajów

n a wiek , przerzucali sic na

•

wiec do znakomitej

prawy KazimierZR Wyki, a tu
„ś lubów

więc

pióra. D odajmy jeszcze,

potwierd z:;:óące

tą glę 

Minosem'' i

piętnastoletnie

mot yw uj e swoj e

nie. Owa lirczba
jako

wzięli

do lwowskich kry•tyków, którzy nie

urazą

śWlietn y

dworków szLaic heckich. Ten

Fred-ry (PIW Hl55), a tu ograniczmy
isto.tnie w a utograficzn ym w'.er-

sobie

cnotliwości

szu .,Pro memol''.a", pisanym w 1871 r. , Fre dro wyżal

właściwą

wl2ściwie

że

b ył y

krytyczne

med hl Fredry, który

tyLko do teqo,

szokującym

uj ęc i•u

protest u przeciwko takiemu
feliEtony,

swoim wstc:pie do zbiorowego

go w obrane przed
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konserwa tywnc

nowsze badania upa-

Szeroką m o t yw acj ę

dzieł

s połeczn0-

p oznai'l sk iego „T ygo dnika Literac-

Kazimierz Wyka w
się

Fre dro w swojej

szlacheckie i interesy narodu

spo łeczną),

wyda:lia

że

zarzutów (wi•adomo

b yło

C ześnika

w

z ról ze wzgl('cill
od p ow i e dniej~ :!ą

na

prz~·klad 'Z

post~r.i

J erzym Lesz-

Guci em ze ,.Ślubów pa -

l atach p ciwojenny ch

warszawską publiczność

acją

inn ą,

2le znowu z ga lerii

nicdościgni-0,nym

który w

jakąś

(i opol ska -

„Zemście".

z::chwy ril

w l!H6 r.) kre -

19

słyszał.

Jaikbvm go

Tadeusz

Może

Boy-Żdci1skl

będzie

Któż

romansował

wie!
Przyszłość zatem
czytać

z

pokojówkami?

wrażenie

j est

ciemna.

Może

latwicj

już

w jego pr zesz ł ości? Przynajmniej miłosnej. Bo

ten Gu oio jest wielki amator

OBRACHUNKI FREDROWSKIE

to mówi Alfred w

to

kocham,

wówczas ty!k.o

mil ośc i.

żyjq"

-

„Gdy p0wicm
to jcgD slow«:

a mu sial mówić owo „kocham" nieraz. Ale komu·'
W mie śc ie „nic gada z pannami",
(Fragment rozdz. XI .. Szczc;śc:ic Anieli")
(... )

Otóż

faktem jest.

l' ;,\'l<1dam SI ub

:v.

że

od wielu lat, przez które

rcakch moj::i na Guci::i nic zaw-

sze jes t jednaka. Czasem go widzQ tak, czasem owak.
Czasem wydaje mi
ku

się

sympatycznym i

młodym człoiwiekiem.

przyznania

słuszności

której jest on

pełnym

wdzic:-

jedno wychodzi : ja-snc jest,
c:-·jn~:m

byl:v -

chcecie

posl'llchać?

dumny, zakochany w

że przyszłość

Anieli przed-

podziela.m bez zastrzeżeń o,ptymizmu pani Dobrójskicj,
która

„szczęście

córki powierza mu

śmiało" .

Jaki z niego będz.ie mąż? Może despota, niecierpliwy, brutal, karciarz, kobieciarz?

20

Może

bqdzie jej

robił

co

rok brzuszek, a równocześnie gonił za lada spódnicą

To

A jak z nimi ro.mrnwi~1.
majster 1

nieprawa - marzenie prawdziwe!
natura zaród jej płomieni

W każdą istotę włożyła,
których czarująca sila
Byt nieczuły w życie mieni,
Tym samym, jak się wydaje,
Pł o mieni,

cham (uważcie. jaki en jest nieg rzeczny i bezwzglqdny dla starego J·2tn::i!). Słowem. jak zaznaczyłem na
wieczory,

jego terenem 01.wra-

mc;żatki.

Je~li

'SG-

stawia mi się dcść czarno, w każdym zaś razie nie

że

pnemawiał

~;.1,110.

Każdą

Albo

jeszcze

miłość uprawniła

„.

gor~cej:

To z twoim rmego równe uderzenie,
Ten pociąg luby i ognisty razem,
Co się tajG·mnym tłumacząc wyrazem,
Spoił czułe nasze dusze„.
To czucie boskie, którego nie znalem,
Którego megdyś szukałem daremnie„.

Mq

Gu staw dan~·ch

w

Posłuchajm y,

ż

ż

u

o n i c,

ale mam

taki, jak go poznajemy okolicznośdach

zupełnie

tak

jak on pieje na intencje;: Anleli;

w z tego samego natchnienia, 1ta sama szkoła: „Ach,
nne wierz zresztą tej pieszczocie wzroku gdy
'>unąc,

zwo,lna

spocznie

w

twoim oku„.", albo:

„Wierz mi sa dusze dla siebie stworzone.„ one wbrew
los om , w tym lub tamtym
ciągną
mógł

zląC7(l

i

już

nom. I

-

świecie

-

znajdą,

przy-

aplikować

swoim miejskim hrabi-

'Sławne

świecie"; dawał

wieczepze dla

więcej

każdego

mieśc ie może

(za

złotej

mło.dzieży;

t~żyzny,

wiejskiej

pieniądze

też

strymoże

a w Alfredzie

chło,piec

z

innyc;h wa.runkach;

w

osobiście

niżby

się

ta wprawa we wchodzeniu ioknem!)

przyjechał

ze stryja"Szklem na

wydaje

skoro stryj za u1iego
koniec -

nich

podobniejsi ,byli do siebie,

zdawało. (Choćby

Gucio ted y

01tw~tą duszą

„Z

„Ubóstwia. powiedz, a powiesz za
trwać

będzie,

z

życiem

tylko

m·ało.„"

gaśnie„.".

jeszcze tutaj Gucio nie lwcha Anieli, a
wpół

-

przychodzi dopiero
ll:emperaturę
Otóż

z

na zimno -

nią ożenić;

póżniej

uczuć,

aikcent,

a

„Z

już

godzi

inspiracja

wpływa

życiem

Zważmy,

że
się

miłości

raczej na jego

nie na dec:-'zjq.
pragnę

w tym momencie

pewien

i

olśnie·

stoję.„".

jak przed bóstwem

pewną

raczej

zwrócić

uwagę

na

s u b s t y t u c .i

t",

raik terystyce lub bodaj w naszym odczuwaniu Guc!a

demonstracjami.

wielkopal'J.skiego cyni zmu; ale -ostatecznie nie wiemy:
w

wająca:

która

w nim

poznajemy

siq bardziej, ale 1i wówczas, nim ·:;iq

rozgrzeje, jego uwo,dzicielska technika nie jest

z

Bo Alfred i Gustaw to ta sama '>fera; Gustaw

trochę

angażuje

panny,

chłodem

nje$podziany_m

om ag net y z m ie pewno im nieraz wy-

bywa w „wie'lkim
jaszka)

podrażniony

od niechceni2;

sic; przecie„.". W'>zystkD 1to pan Gustaw

nieraz

o

ldadał

Miłość

czasem niedaleki jestem od

bie"; czasem boj ę się, że wyrośnie z niego troch~

wstępie, bywają

odburknnl

bo wdov.·a a panna, z jego punktu widzenia, to na

ostrej diagrno.zie Klary, wedle·

„próżny, zły,

j ak

stryjowi. W:ąt.µiq, ab.v się spccja li z.owe>.ł we wdowci.ch,

że

W:prawd z.ic to _mówi kto ·i nny:

się

ten

nie bardzo zasobny,

pamiętają

osiemnaście

ową sprzeczność

ityradę miłosną

Gustawa w

w chaku~mi

I ty, Anielo, ll"Zuć tę ciemną dro-

są

-

na.st ę pują

wiersz:-r. które

POIWiedz '>zczerze -

mogę„.". Otóż

potem („Lecz

k.iedy pdrot myśli" itd), wyjęte

jak to dawno wiademo erudytom (ale malo ko-

mu wjecej) -

z barct.?Jo osobistego wierszai Fredry

adresowanego do przyjaciela Dominika (Netrebskiego),
napisa111ego

Zaczyna swoje za1loty

w

całości

na

wszyscy

te; i

póki czas tobie, a ja przestrzec

1 ub ów.

się

wyjaśnić

Sen prawdziwy! gq -

ś

godzi

nam

nacyjnym punkcie sceny trzeciej aktu IV: „Śluby? -

zwykły

długi płaci;

posażne małże1'lstwo.

wieś;

może

wyraźnie

na kilka lat przed poiwstaniem

Kto odczyta
(a znajdzie

się

tę

apostrofę

Do Dominika

w wydaniu warszawskim

2-1

r. 1880. t. XJI), tego uderzy niewqtpliwie
mic;dzy

tym

ślubów;

czej

różnica

przeciwieństwem

ważny,

swego Gucia: on z natury pouczuciowy, niemal melancholik - a

głeboko.

t3mto wylany, rozrzucony „ trzpiot". I naiwet
który
a

tonu

wierszem a charakterem bohatera
nic dziwnego, bo sam Fredro był r::i-

z

który

dostał

owego wiersza
k011czy

się

się

do

ś

1 u b ów,

Ach, być kochanym, wszyscy szczęściem gloszą;
kochać

Los kilku istot

zrobić

CZ11ć

i

żyć

jest

większą rozkoszą

-

I

mieć

kończąc

cel

życia

cicho

dziwnie„. Przyznam

nadzieje„.
się, że

czatkierr. r. 1827, kiedy po długie.i beznadziei zaledwie
nysuje mu się możliwość połączenia się z ukQCham~
k.obietą.

zaw">ze

~tała

ś

1 u by pisa•ne

są białym

wierszem

ten rzut, z którego

zachowały

ostateczną

sic;

rymo-

mu

tym „grobem" i tymi akcentami. Zwykle
miłości;

przed

końcem

się niewątpliwe, że

Gustaiw ma

być napraiwdę

wł>a•snego

r . 1830, wówoz.as gdy
Zofii Skarbkowej .

głosu.

w momentach, w których
wzrusziony, Fredro

wyraża

użyci.a

swoje odczuwanie mi-

łości,

tym samym daje jego -;;łowom akcent ndeskoń
czeniie gł~bszy, może nad stan tego Guefa, jakiego zna-

liśmy

dziecfaka , którego Klara czy Aniela wodz.ą na pa•sk u
swej obojętności lub swojej drwiny. Ten głos n;:ibrzmiały całą głębią uczucia, całą p o.wagą przyszłe
go ojca rodziny - to już nie Gucio„ to sam Fredro.
Jest to dość ciekawa rzecz, że •utwór, który uchodzi

do tej chwili, Gucia .trzpiota

płatającego

figle,

ziai

arcydz.ielo konstrukcjj -

i jeo;;t nim

niewątpli

wie - zdradz:i .tak poważną rysę, na którą nie bę
dziemy się skarżyli, bo jej zawdzięcz.a komedia swoje

~woki miłośoi.

b:v i

która miala przetrwa(; wszystkie prbbyć przez pól wieku niemal cal;i
jego życia. Ale to jeo;;t niew11~pliwie nad stan

miała

poezją

dlań

owego Guci.a. który Fredrą.

I dlatego po

poetą

nie jest

dojrzałym

namyśle

ani nie b y!
byłbym

nie

zbyt spokojny o szczęście panny Anieli Dobrójskiej,
kiedy w przyszłym jej po.życiu zebrakrnie tego substytutu.

najpiękniejsze
żarze

akcenty, tyle zyskując zarazem na cic;gatunkowym! Jest to dowód nie lada kun;:ztu
umiał

Fredry, który
że

słuchacz

ani

się

doJwnać

substytucji owej

uważnie

spotrzega" Bardzo

jenia, jak na

prz.ykład

się

tu i ówdzie punkt spoowo dość martwo dżwięcz.ące:

„I gdybym nie czuł przymiotów
mnie tu dotąd nie Wlidzieli...".
I

również

ta

wykładu

-

już byście

(Fragment z recenzji:

substytucja tłumaczy może ni•e ja_
Gustawa, dopuszcza do. tak romaite-

za•r ówno jego charakteru, jak

prz.yszłych

jego horoskopów. Mamy tu niejako dwóch.

magią

ŚLUBY

PANIEŃSKIE

Teatr Narodowy w Waro;;zawie. 1926)
(„.) Ci młodz.i kochają się zapewne; ale oboje po-

dobno bardziej

właśnie

ką podwójność

go

And~i

II.

tak,

wsłuchawszy, można wyczuć

Bo oo;;tateczna redakcja komedii pow-

był już szczE;>śliwym m(i'żem

.iaikby nie on mówH. Bo w istocie to nie Gucio mówi.
Aktor grający Gucia wyda.ie mi się zaw.:;ze jakby
działani•u

porównać

gdzieś

Fredro
Wyda1je

przypisuje sic; ewolucjt;' Gustawa

Te pierw-;;ze

miło.ś ć?

res-z cie

mi te wiersze w ustach Gucia deto nowały trochę.
zanim jeszc•ze znałem pocho.dzenie tego ustępu: to

zakłop-OtaJ11y
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jakoś

pow:;tawały

waną redakcją sztuki, aby uczuć przepa.ść, ja.ka dzieli
te d•w ie wersje. Jakby ktoś komedii skrzydła przyprawił! Czy tymi o;;knzydłami hyła · uwieńczona na-

koleje,

przeciągnąć

sobie, w jakich okolicznościach
Śluby. Pierwszy rzut kreśli poeta z po-

Przypomniijmy

dwa akty (wydanie Biegeleisena), .z

serca bicie,

życia nagrodę,

wytknięte

Za grób swój jeszcze

brzmi nam

i

W•trącić

tutaj i jeszcze w kilku miejscach - samemu
parę słów ze swego przepełnionego o;;erca.

wystarczy

Swiatem uczynić najmniejszą zagrodę,
Tam

ci.by -

lekko.ducha na bok,

choć poeta pisze do brata , że „z układu jest kontent, ma więcej lekkości jak zwykle moje sznuki" - ·

tylko drogich dusz odgło sem,

poświęcić każde

odsuwa swego bohatera. -

'<'J

swoim losem,

Dla dobra innych cenić wlasne życie,
Dla nich

chwilę

ustąp,

srowami:

Mym zdaniem,

tymczasem, jak rzekłem. to jeo;;t nie tyle ewolucja,
ile s u b s t y t u c j a, w tym sensie, że poeta nu

kochają miłość niż

siebie. Gustaw to

wirtuoz; mistrz w prowadzeniu gry
nywani•u przeszkód, w
pod którego

wpływem

o;;ączeniu

miłosnej,

poko-

owego magnetyzmu,

Aniela tak bezwolnie

drży

v1

wie d;wóch Gmtawów. Jeden to ten Gucio, który

jego dłoniach. Ona - to cudowne skrZ~'PCe czekające
swego grajka. Prz eży ją trochę ładnych chwil.
pewnie na wsi. PóżniC'j zamies z kają w mieśc ie. p ewnie

po roku z.nudzi siE;> moż~ Anielą, jak tego się obawia

we LwO\\· ie. Bc;dą wieść dystyngowa ne, próżniacze ż~·-

sztuki stop.i.onych na chwilę w jedno -

-

i z.apewne słuszmie -

ale niewątpli-

Briiokiner; dru~i to ów

cie wielkiego świa.ta; on nie opPze się pokusie próbo-

Gustaw, za krtórego prawość i stałość ręczy nam sam

wania swego magnetyzmu

Fredro, .a ręczy własną swą osobą, ręczy prawdą

cL3ich; zapał stanie się rutyną. inwencją p c danie1-.ią;

na

lwQwskich piękno :; -
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z,amiłowan.ie

zostanie mu

do obdziielania innych ra-

dami, do świadczeniem. Ona przepłacze kilka lat ; potem w 'Słabym momencie zjawi się jaki ś frant, który
znów ujmie ją z,a, ręk ę i •OŻy•wi magnetycznym prą
dem; stanie się łzawą i 11ękarn wyrzutami, trochę
nudną

i

niezręczną kochanką,

miłosnych

za domowym

mylę,

albQ to jest epilog

wart

byłby

sam. To
s i ęć

ś

brójska tego nie
na

na I.htwie i

ŻtO

i

Wacław

n 1a.

-

kiszek,

obj.adłszy

się

pani

Do-

biedactwo, przed-

bawiąc

nadmiernie

delektować

uczynić

dodaje mu

skrzydeł ,

przepaja dowcipem,

kie

nieporównanym

kqsklem

dla sma-

wwrem P<ola'ka i obywatela, a Aniela kandydat!q
na polską mrutronę; niech uczą obcować z Fredrą jak
z przedziwnym
swą miło.śoią

n·a sza
kult

iairtystą,

i swym

c0>raz bardziej
Fredry.

niech teatr ognzewa go st·ale
a ręczę, że publiczno ~ ć

życiem,

będ 21ie

wrastać

w

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALBIN:

Ty

się śmiejesz

zawsze!

zaś

a losy

serdeczny

RADOST: Ty

nie

płacz,

będą

książce czytał
się

chwilę

nie

ci łaskawsze!

( „Śluby Jlanieńskie")

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

u krewnych

kołdunów.

tą

i...

komedią,

fenomen. T en dialog wier-

':lzem, którego wiersz ani na

obciąża,

ale

RADOSTOWI-JUBILATOWI
FRANCISZKOWI BAY-RYDZEWSKIEMU
życzymy

takiego optymizmu
na długie, długie ieszcze lata!

punktuje bogactwem r y tmów,

werwą;

ciona tak lekko i misternie.

ta n iewinna intryga plesn uj ąca się

KOLEDZY

poprzez k!l-

scen, z których jedna r ozkoszniej s.za jest

od dmgiej ; ten

24

że

chyba. jaka istnieje. Sam dialog wystar-

aby z niej

ń '5

to Aniela jako

Szczęście,

doczekała ; umarła,

skręcenie

nie pl.'zes.zkadza, mi to

kadziesiąt

grubo

to o lat dzie-

Gustaw; Elwira -

Wiem to wszystko., }ak gdybym w

czyłby,

się

Pa n ie ńs kich;

1 ub ów

„kobieta trzydzie':ltoletnia".

najmilszą

pliki listów

Albo

napisania, gdyby ... go Fredro nie napis.al

Mąż

.postarzały

wcześnie

chowającą

•ołtarzykiem.

pa n ie

koszów. Niech nam tylko nie wmawi•ają zbyt gorliwie
nasi sarmaccy estetycy i moraliści , że Gucio jc!'l

zmysło;wy

wiczej postaci Anieli -

fluid, jaki emanuje z dziewszystko to czyni

ś 1u b y
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A D A

ALEKSANDER FREDRO

ŚLUBY PANIEŃSKIE
CZYLI

MAGNETYZM SERCA

PANI DOBRÓJSKA

IRENA CHARKOWSKA

ANIELA

BARBARA BARCZ

KLARA

ANNA

RADOST

FRANCISZEK

GUSTAW

WŁODZIMIERZ

ALBIN

WŁADYSŁAW

JAN

ADAM LEŚNIOWSKI

RAM ZA
BAY-RYDZEWSKI
MUSIAŁ

STANISZEWSKI

K om e dia w pie ciu aktach wier:;zem.
(Scena na w si w domu pani Dobrójskiej)
REŻYSER
!-'TANISŁAW

SCENOGRAF

WIESZCZYCKI

WANDA CZAPLANKA

Współpraca reżyserska

FRANCISZEK BAY-RYDZEWSKI
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Przedstawienie prO'Wlad.zli - Janusz Trojanowski, kontrola tekstu Kazimiera. Nud. 1k 'ier. <techniczn y Jan Balcerek, pra•aownia krawiecka - Janina Zielska
i Grzegorz Biłan. priacownb. fryzjerska - Gertruda

Kokot, prace malarskie - Wiitold Warmuzek , światło
- Wiiktor Maciążek, mQdelator - Bronisław Sławiń
ski.
rekwizy tor
Andrzej
Grzyb,
brygadier
sceny Michał Sokół.
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REPERTUAR

BIEŻĄCY

Sct>na dramatyczna
TANGO
OKOLICZNOŚĆ

ŁAGODZĄCA

WIOSNA DWUDZIESTEGO PIERWSZEGO TIOKU

-

Sł. Mrożek

-

L. Tabi

-

A.

-

S. Michalkow

-

M. Kownacka

Sztejn

Srena lalkowa
TRZY

POMATIANCZE

KOZIOŁECZEK

W
Srrna

Opracowanie programu -

Krystyna Konopacka-Csalf:I.

.

PRZYGOTOWANIU

dramatyrzna

EROS I PSYCHE

-

wg J . Żuławskiego

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ

-

I. Cz.aykowska

-

.T.O ś nica .

Scena lalkowa

LAS
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Druk: Opol'Skie Zakład y Graficzne Opole, ul.
ców Śl. 9. Zam. 122/68 2 500 W -4/78

Powstań

CENA:

ZŁ

2.-

60-lecie
pracy
artystycznej

FRANCISZKA
BAY-RYDZE WSKIEGO

ZE ZBIORÓW

\4rvvJ. lfT,.,Q f<l K. (Ut,~ ~

