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Zamiast portretu autora 

Uderzyło mnie znaczenie ikonografii dla legendy 
pisarza; rola, jaką obraz odgrywa w ustosunkowa
niu się doń publiczności. Fredro, jak wiadomo, 
dożył późnych lat, które stały się jego apoteozą; 
jakoż mimo że istnieją inne jego, wcześniejsze 

wizerunki, utrwalono - jak zwykle zresztą bywa 
obraz jego taki, jakim był na schyłku. Nikt prawie 
z publiczności nie widzi Fredry innym niż jako 
starca; zwłaszcza że zaczęto mówić „stary Fredro" 
dla odróżnienia od syna, też komediopisarza. Długi 
Wlierzch rzucił na jego postać cień jakiejś niewcze
snej powagi. Dopiero daty (ale któż o nich myśli?) 
przypominają nam, że „Geldhaba" machnął chło

piec dwudziestoletni, że „Męża i żonę" napisał 

Fredro nie m'1Jjąc lat trzydziestu. A nawet - skoro 
już trzeba o tym wspominać - że. słynne, sprośne 

„inedyty" Fredry, długo obiegające w odpisach mię
dzy młodzież, nie są produktem starczej lubieżności 
ale raczej ułańskiego humoru lub lwowskich wy
wczasów młodego eks-kapitana. Czy nie zanadto 
zapominają o tych inedytach ci, którzy trzydz'.esto
letniego niespełna autora „Męża i żony" stylizują 
na surowego i karcącego moralistę? 

Dzisiejsze nieporozumienia z Fredrą wiążą się 

ze światem, którego odbiciem jest jego dzieło. Są 
tacy, którzy lubią w n:m wszystko: i jego sztukę, 
i jego świat; ci są szczęśliwi, ma.ją dużo przyjem
ności; są inni, którzy kochają jego sztukę mim o 
j e go ś w i a ta. Ten materiał, z którego poeta 
tworzył, budzi bardzo różne uczucia: sympatii 
i rozczulenia albo też niechęci i obcości. Dla jed
nych jest s a m ą Po l s ką, dla drugich prze
ważnie kupą durniów. Stosunek Fredry do życia 
jest dla jednych ujmujący i miły, dla drugich sob
kowski i ciasny. Bo kwestia szlachetczyzny w Pol
sce nie jest wcale kwestią wygasłą: dla jednych 
kontusz jest symbolem podniosłym, dla drugich 
obrzydliwym. 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 



Zły sąsiad 

Zły sąsiad. miecz nad głową, wieczna infamij a , 
Wielka to dla szlachcica jest m elanch-Olija! 

Do najgorszych utrapień życia zalicza to „dictum" 

ówczesne złego sąsiada. Jakie bywały stosunki 
si:;siedzk ie, ile na jrozmaitszych przyczyn lub tylko 

pozorów nastręczały do nieporozumień, żalów, 

wzajemnych pretensji, zaj~ć gwałtownych, pozwów 

i procesów, o tym da nam najlcpsz wyobrażenie 

fakt, że kiedy między Magdaleną Stadnicką, ka

sztelanową sanocką, wtórego zaś małżeństwa Kory

cińską, starościną oj cows,ką, a .T er z m Krasick im , 

starostą dolińskim, przyszło nareszcie do prób 

kompromisu, wytyczono przed sąd obyw a telski , 

w którym superarbitrem był Samuel Siecii1ski, 

podkomorzy sanocki, nj mniej , ni więcej tylko 

osiemdziesiąt siedem spraw i grawa minów . a wszy

stkie z dwuch czy trzech lat ostatnie 

Nie potrzeba było zresztą nieporozum:eni o gra

nice, nie p<>trzeba było procesu - najmniejsza 

drobnostka dawała pcwód do zwady, a zwada do 

formalnej wojny sąsiodzkiej. Okol~ r. 1655 ziemia 

sanocka była wido·wnią jednej z takich namiGt

nych, dosłownie morderczych waśni sąsiedzkich, 

której krwawy akt ostatni rozegrał się w Holucz

kcwie, czyli jak dawniej tę wieś nazywano: Hło

huczkc·wie. Była to ni cprzej e nana walka między 

Jarockimi i Dybowskimi, a po jednej i drugiej 

stronie brał w niej czynP-y udział cały zastęp k rew

nych i przyjaciół, tak że przybrała ce.chę małej 

wojny domowej i zawichrzyła znaczną część tej 

ziemi. 

Pierwsi posunęli się do otwartego gwałtu Dy

bowscy, Wojciech z swoimi dwoma synami, Janem 

i Wojciechem, którzy urządzili zbrojny zajazd na 

Jarockich w Hołuczkowie, a następnie krewnego, 

czy też sługę Jarockich, Kowalskiego, napadli w 

drodze do Przemyśla, porwali z sobą i utopili 

w Sanie. Po tym pierwszym morderczym gwałcie 



nastąpił wkrótce drugi, a popełnili go znowu r>y

bowscy, z ręki ich bowiem poniósł śmierć drugi 

stronnik i bliski krewny Jarockich, Grzegorz Kos

mowski, a gdy Adam Jarocki zwłoki zamordowa

nego wiózł według zwyczaju do Sanoka, aby „ob

W<Jłać głowę" w grodzie i dać proklamować zabój

ców, Dybowscy zasadzili s:ę nań po drodze, tak, 

że Jarocki odbieżawszy trup3. rato,wać s:ę musiał 

ucieczką. Dybowscy przypuszczając, że uciekł do 

domu rzucili się za nim w pogoń do Holuczkowa, 

wtargnęli do dworu, a n'e znalazłszy Jarockiego, 

poprzestali na znieważeniu potruchlałych kobiet 

na pogruchotaniu ruchomości. 

Teraz rzeczy stanęły na ostrzu miecza w całkiem 

dosłownym znaczeniu i przyszło do ostatecznej, 

b&rdw krwawej katastrofy. Po stronie .Jarockich 

sbnęli Chrząstowscy, Błotniccy, Brzostowscy, 

Chrząszczowie, Kurbutowie, Dębscy, Sie cińscy, 

t•Ięcińscy, Konarscy, po stronic Dybow,kich - Gie

bułtowscy, Ujejscy, Ormoszowscy, Stadniccy, Kra

siccy. W dz'.eń świętego Marcina, a więc 11 listo

p<!da, zebrało się w dworze hołuczkowskim liczne 

grono przyjaciół Jarockich, niewątpliwie wskutek 

otrzymanej przestrogi, że strona przeciwna gotuje 

się do stanowczego zamachu. Obawa się sprawdzi

ła, Dybowscy rzeczywi§cie z licznym zastępem 

swoich stronników uderzyli w nocy na dwór 

w Hołuczkowie. Dwór powszechnym zwyczajem 

ówczesnym był obwarowany, a załoga broniła się 

dzielnie i odparła kilkakrotne szturmy. 

Nie mogąc dostać się do wnętrza dworu prze

bojem, najeżcy uciekli się do zdradzieckiego for

telu: kilku z nich pod osłoną nocy podsunęło się 

chyłkiem pod domostwo, jak wszystkie niemal sie

dzib;; szlacheckie tej pory drewniane, i podłożyło 

ogień. Pło!'ienie ogarnęły budynek i dostały się 

niebawem do wnętrza - dym i żar zmusiły Jaroc

kich i ich przyjació ł do opuszczenia gorejącego 

dworu w popłochu i rozsypce. Wysk akuj2c z pło

mieni wpadali na szable przeciwników. Padł sam 

grspodarz Adam Jarocki, a przy nim polegli Kon

stanty Konarski, Marcin Chrząstkowski, Andrzej 

i Józef Dębscy, Piotr Brzozowski, Stanisław Sie

ciński i Andrzej Męciński. 

WŁADYSŁAW ŁOZIŃSKI 
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Reżyseria: 

TERESA ŻUKOWSKA 

Sufler: 

W ANDA MIŁO WSKA 

ALEKSANDER FREDRO 

ZEMSTA 
KOMEDIA W CZTERECH AKTACH 

osoby 

Cześnik Raµtusi wicz 

Klara , jego synowica 

Rejent Milczek 

Wacław, syn Rejenta 

Podstolina 

Papkin 

Dyndalski, marszałek 

Smigalski, dworzanin Cześnika 

WOJCIECH KOSTECKI 

MARIA CHRUSCIELOWNA 

WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 

WIESŁAW ZWOLINSKI 

HANNA WOLICKA 

JANUSZ MICHAŁOWSKI 

MAREK KĘPIŃSKI 

J"ERZY KOZŁOWSKI 

Perełka, kuchmistrz 

Mularze 

JAN MIŁO WSKI 

(ALEKSANDER GAWROŃSKI 

lsTAi'HSŁAW ZYCH 

Hajduki, Pachołki 

' Przerwa~ akcie drugim 

Scenografia: 

LILIANA JANKOWSKA 

Asystent reżysera: 

WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 
1'spicjent: 

IRENA KOMAN-SALA 

Pierwsza premiera sezonu 1963-1964 



CZEŚNIK 

P ODSTOLi i 

L ILIAN J.c NKOWSK A 

scenogra f Bultyck icgo Teatru Dramatycznego 

W ro ku 19.55 kończy . t udia n a ASP w Kra
k r w i w prac wni profe-ora Stopk i. Pracuje 
\ • Teatrze w K ielcach (dyr ekcja Ta.d. Byr
sk.ego) . a nas tqpnic, od oku 19 50, w Teatrze 
im s tcnvy w L ublinie. Oto ie.' ciek aiwsze 
pn ce scenograficzne: „Opera w . trzy grosze". 
„Qen nocy letnie.i ' ', .Mirandolina". „Moral
no ść pa n i Dulsk iej" oraz spólnie z Anto
nim Tcśtą „Hamlet", „Caligula" C musa, 
.. uc; ckła mi przepió r eczka" <nagroda M ini
str a Kultury i Sztuki), „F ntazy" . 



LECH KOMARNICKI 

dyrektor i kierownik artystyczny 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

W roku 1956 kończy studia aktorskie w 
PWST w Warszawie, a w roku 1961 studia 
reżyserskie. Pracuje jako aktor w Teatrze 
Ludowym w Nowej Hucie, następnie w 
Teatrze Polskim w Warszawie. W roku 1961 
rozpoczyna pracę jako reżyser w Teatrze 
Osterwy w Lublinie, w sezonie 1962/E3 jest 
reżyserem Teatru Sląskiego w K atowicach. 
.Jego ciekawsze role: Hamlet , Oberon, Parys 
w „Wojny trojańskiej nie będzie", Sylwiusz 
w „Słudze dwóch panów", .Fortunio w „świe
czniku Musseta, Algernon w „Bracie marno
trc:.wnym". Jego cieka,wsze prace reżyserskie: 
„święta Joanna" Shawa, „Sen n ocy letniej", 
„lVIonserrat" Roblesa (wyróżnienie na II KST), 
„Brat marnotrawny„, „Wojny troj ańskiej nie 
będzie". 

• 
WOJCIECH LEWANDOWSKI 

dyrektor administracyjny 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

Od roku 1953 pracował w Państwowym 

Teatrze im. Jaracza w Olsztynie, gdzie pro

wadził scenę objazdową. W sezonie 1963ft.64 

rozpoczął pracę w Bałtyckim Tec;trze Dra

matycznym. Studiuje na Wyższej Szkole 

!'-~auk Społecznych przy KC PZPR w War

szawie. 



MAREK KĘPI . KT 

ak tor Baltyckic6o Teatru Dramatyczn ego 

W rok u 1960 ukor1cz l WST w War szawie. 
Kolejnymi eta ami jego pra cy są Teatr im . 
. Jar a cza w Olszty nie, Teatr im. Osterwy 
w Lublinie, Tea tr Polsk i w e Wrocław iu . Gra 
m. in. Lucencjusza w „Po kromien iu złoś

nicy", La in e'a w „Bracie ma rnotrawnym". 
Zdechlaka w „Snic nocy letniej'', Jankiela 
w „Złotej czaszce", Ignasia w „Karykatu
rach" K isielew sk iego , Vadiusa w „Uczonych 
białogłowach ". 

W repertuarze 

LATO T . Rittnera 

W przygotowaniu 

PLUSKWA W. Majakowskiego 

POKUSA J. P. Gawlika 



l-ersonel techniczny 

Kierownik Techniczny Józef Karbowiak 
Kier. prac. perukarskiej Zofia Woźniak 
Kier. pracowni krawieckiej Stefan Rogala 
Kier. prac. stolarskiej Ignacy Walendowski 
Slusarz Jerzy Meszyński 
Malarz Franciszek Piątek 
Modelator Tadeusz Gościniak 
Tapicer Władysław Teodorowicz 
Farbiarka Apolina Kuźmińska 
Główny elektryk Stanisław Jeziorski 
Akustyk Jan Laskowski 
Brygadier sceny Stanisław Kawalec 

* 
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* 
STALE DNI GRANIA W KOSZALINIE 

I SŁUPSKU 

piątek, sobota, niedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa teatru (z wyj. niedzieli i poniedziałków) 

godz. 11-13 w dniach przedstawień 

gcdz. 18-19, Orbis ( z wyj. niedzieli) 9-17. 

ZAMÓWIENIA N A BILETY 

Koszalin tel. 20-58 

Supsk tel. 34-76 i 24-11 

Pro&'ram wydaje Dyrekcja Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego im. Juliusza Słowa.ckiego 

w Koszalinie 

Zródła tekstów: Tadeusz Boy-Zeleński, „Obra

chunki fredrowskie", KiW, Warsza wa 1949; 

Włodzimierz Łoziński, „Prawem i lewem" cz. 1, 

Gubrynowicz, Lwów 1931. 

Lamanie - Józef Filasiak 

Klisze - Edward Konieczny 

Druk - Jan Gierszewski 
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Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka m 

Egzem~1!arz 

Cena 2,- zł. 

" płatny 

Dy rektor I kierownik arty•tyczny 

LECH KOMARNICKI 

Dyrektor admlnl•tracy)ny 

WOJCIECH LEWANDOWSKI 

Kierownik llterackl 

ANDRZEJ PALKIEWICZ 

Sezon 19&3·1964 


