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WITOLD FILLER 

Obrachunki teatralne 

Trudno przecenić znaczenie dziel Fredry dla pob
k1ej praktyki teotral,nej. Ich z pozoru prosta, realistyczna 
faktura zawiera w sobie niezliczone złoża pretekstó~ : 
każda epoka, każdy kierunek inscenizacyjny czytał od 
nowa Zemstę, Sluby panieńskie, Dożywocie, by w efek
cie tych lektur twoczyć przedstawienia żywe dla widza, 
;yciodajne dla sztuki scenicznej. 

Wiek XIX zostawił nom w spadku slogan- ~tyl fred
row,ki . Slogan miał sw6j sens głębszy, przypominał 
o potrzebie prawdy przeżyć, skromności gry, smacz
nego komizmu. Miał też swoją rekwuytornię: ową fu
lorowq chustkę, wyciągniętą z tylnej kieszeni surduta 
i rozwinięto, niczym spadochron, jednym zgrabnym pod
rzutem dłoni: owa tabakierę, którą otwierano równi 
zgrabnym, a ctęsto w wesoły rytm si układającym, 
oostukiwani _m palców; i jeszcze cały ceremoniał, któ
rego domagał się kostium staroszlachecki - ~e żu
pany, delie, kontusze, karmazynowe buty. Pierwsi od
twórcy ról k~drowskich nie musieli srę zresztą bardzo 
z zycio na scenę przebierać. Jon Nepomucen Nowa
kowski - pierwszy Cześnik Raptusiewicz - nosił su~ 
i po codziennemu ze szlachecka: do roli ściogal tylko 
zszarzałą czamarkę, wosa bu1iczuczn1ej podkręcał, 
tyt zorwcol wyloty kontusza Pokolenie Józefo Rychtera. 
Jona Królikowsk1ego, Anastazego Tr.opszy już na dłu
żej musiało inikoć w teatralnej garderobie - zm'e
nila srę moda. Pozostał przecież fredrowski styl iyc10 
i bycia. Nawet Józef Kotarbiński, nawet Wincenty Ra
packi, gdy prz.ychodzilo im w Raptus1ew1czo i Milczka 
się wcielać, nie odczuwali potrzeby psychicznej trans
formącji: ich mentalność była jeszcze fredrowskiej bi s
ko, znali z własnych Ćfoświacłczcń podskórne tr s.i 
poszczególnych słów, gestów i sytuoCJ1 Styl fredrow· 
ski, toki jakim go zachowało XIX-wieczna tradycjo 
starych „Rozmaitości ' ', zasadzał si przede wszystkim 
no jedności spojrzenia na świat, lączqceJ komediop -

sorzo i scenicznych jego dzieł interpretatorów Podob
nie byto w teatrach ówczesnej Galicji Tu r jednosć 

„ 

mody dłużej się utrzymało. Notuje Stonislaw Dąbr;w
ski: We Lwowie, w Krokowie, gdzie od wieków pras- ' 

perowoły mieszczańskie bractwo strzeleckie, strój sta

ropolski był ubiorem nie wzbudzającym sensacji. W 

kontuszach i deliach fetowali króla Kurko-. ego. wi al1 

swego c.k. cesarza, mrocznym porankiem drugiego lu

tego sunęli krako .vscy mieszczanie - kupcy no sw · 

uroczyste naboieńst .vo do katedry. Przen1es1en e tych 

obrazków w sceniczną rzeczywistość Fredry było jux.. 

zabiegiem prostym. Wystarczy poczytać pamiętniki Sol

skiego, kiedy opisuje, jak przcbiegolo praco nad lotko 

czy Popkinen~. którego w Zemście przez długie la o 

kreował. nim wiek kazał mu przedzierżgnąć s ę v Dyn
dalskiego. 

Wiek XX .który teksty fredrowskie osadził JUŻ •tyraź

nie ·1 pe1sp:?ktywie pr h1storu, mie vol do nic„ stosu

nek d•.·Jojoki, przy czym dwojokosć to znajdowało formy 

tak sk1ystalizowone, że w s :eJ wyrazistości oz karyka

turalne. Exemplum - sławne spory prof. Kucharski go 

z Boy'em Za ich egzemplifikację w praktyce scenicznej 

moino uznać Zemstę w reżyserii Juliusza Osten y oraz: 

Domy i huzary w jaroczo skim Ateneum. Dla O terwy 

był Fredro świętóściq, której nie tylko szargać nie wol

no, ole której należny jest ołtarzyk: dla Jaracza byt 

Fredro odskocznią do szampańskiej błazenady Oster

wo rozpoczynał zatem Zemstę od pontomimiczn j sc ·

ny mszy świętej, którą w domu Raptusiewiczów odpra

wiał czcigodny księżulo, Jaracz przyprawrl s · oim hu

zarom bawełniane wąsiska, a gestykę ich poddał regu

łom karykaturalnej pajacowotości. Obie metody tea

tralnego spojrzenia na tekst Fredry przetrwały po dziś, 

tyle ie ołtarzyki zostały wyraźnie zlaicyzowo.ne. Zemsta 
była nadal dla Bohdano Korzeniewskiego, kiedy insce

nizował ją w Teatrze Narodowym, utworem arcybosk m, 

acz jeJ doskonałość upatrywał inscenizator w pozna ~

czej wartości sytuacji i d1alog6w, w ich dokurr.entolnej 

precyzji. Kiedyś zaś Józef Grudo wystawiał w Szcze

cinie Domy i huzary, to scenografio Kiliana stano :vilo 

naturalne przedłużenie dawnych pomysłó / Dosze -

skiega, którym patrona vol Jaracz. 



Odnotowując te etapy. sygnalizując fluk uocje se -
niemej mody no Fredrę, można prLec1e stwi rdz1c 
jedno zjawisko stole. Komedie Aleksandro Fredry. choć 

różnym szyfr m no scenę tłumaczone, zachowały za -

sze swa moc mspiru1ącq dla aktora. Stąd mnogosc 
aktorskich kreacji Od Nowoko.vskiego. Ryc ltero o 

pock1ego, poprz z l szczy lsk1ego, Solsk ego i Frenkla 
idzie mocno. ciągła linio pr1edłużo o po dz s dz 
pomięl ym1 kr ac1orr1 ono Kurnoko cza (Cz ś / 
Ireny E1chleró ny (Szamb ' o a Jo ko) Tode sz-:i 

Łomnickiego (lotko), Czesławo Wolłe1k1 (Jeniolk1eN1cz 
Próby łqczen o dzieł Fr dry z muLy q? SoM p so 

zdawał się do tego za hęcoć Papkin spe o prz c , 
kokiet ryjnq serenadę „Corus moja, dziec ę rnOJ " 

o Dolski („Wielki człow ek do małych int resow") uspo 
ko1cl się w n rwowych wyc'1 ekscytocjoc.: nostro10 
piosenką „Czemuś oczko zopłokoło, moja ty kocha ·k 

milo": w tejże sztuce lcgonck1 Alfr d uderzał w o 

już całkiem operowy - odśpiewywał Dolskiemu ori 

z Fra Diovolo Aubera. T muzyczne instrukCJe p owo

dzily do bardziej całościowych związań fredrowski go 

~ekstu i melod11. Deb1utoncka komedyjka Intryga na 

prędce (1817) stolo się zalążkiem Nowego Don Kicho

ta, którego na lwowskiej prapremierze (1824) ozdobiono 

muzyką „z różnych autorów", by jq potem podmienić 
oryginalnymi kompozycjami Moniuszki, Noskowskiego, 

Jareckiego; do jednoaktówki Nocleg w Apeninach miał 
muzykę skomponować Korol Kurpiński, o gdy zadania 
zoniedbol, wyręczył go znowuż autor Ho/k1. Nolezy 

wreszcie przypomni ć fredrowskie libr tto operowe (I} 
Rymond, pisane no zomów1en1e kompozytora Francisz

ka Mireckiego, o wystowion os otecznie w roku 1902 
przez niemiecki teatr Eberfełd do muzyki Raula Koczo -
ski ego. 

Tyle faktów zomierzchłycli; z wyd orz n wsp' !czesnych 

warto zaznaczyć interesującą tronskrypCję Dom 1 huza
rów, zreoltzowonq przez mosk ewsk T eotr m. Woc -
tongowo, gdzie reżyserko, Aleksandro Remizowa prze

kształciło oryginał fredrowski w pełny musical, dodo1ąc 
nov et nówą postać- „Pono Kozika". który nie tylko 

'\ 

\ 

dyrygo ~al no sc"'nie pułkowa kapelą huzorskci, al 

spełniał również wiele zadań pantomimicznych. W mu

sicalowej prz robc ·nkrewicza i Morionow czo wy
stawił ró m e: z Dorry 1 huzary warszawski T eo r Kome

dio. Zobo ne p ryp 'e storopo s ich feministek. rzą

dząc •eh w Osieku. za nspirowa y z 01"'1 L :ho T rp1-
lows go, o CJ w b z J I" okr slon 

sp lczes p· s rkal'T' Andrz JO Trzo~ 

so o oz KtJ~ y k go d p•err erę 

,G u, :> w zy1ny'Tl Teo z Rozry k1. 

(P 1 d" k z 

łJ •• 

Gwałtu, co s'ę dz1e1e 

Kłopoty z babami 
Wsz1stk1 s1 • ubrofy dz1 
v c1opk1 i wpany 

Gwollt.1, co 1 · d1ic1e 
Krzy;~do wszywcim chłopom 
Bo w spodmcach muszą chodz ć 
Boby spodnie .1oszą 

Juz od 1 ko tako moda 
Kto ro • dny p'1wi 
Szob 

G a''• dz1e 
S \lat na Iowie s 01 

mu Teatn„ ozma1tosc1" w Wors1aw ) 

Nikt iuz dzisiaj dobrze nie wie, 
Co komu przystoi 



NASZ FOTOSERWIS 

„tedern" F riduna Erola, Romana Gouelskiego 
z muzyką Piotra Hertla 

cieszy się niesłabnącym powodzeniem 

od lewej: Jon Tesorz, Sto'l sio 
Henryk Joź . rak, Krzysztof Róz c:kr, Ireneusz Koskie . i.z, 
·1oci. 1 Molek 

Oo I w 1: Jon Kruk, r e:.isz Ko~ r 1cz Jon lesorz 
Grażyno Marzec:, Henryk Jozw1ok, Borbo•o M rszolek, 
Maciej Mole , Krzysztof Rózyc:ki, Andrzej Herd r 

od e · Mocrt! Mol , Jon Tesorz 

Alicja Krowczykówno. Stonr low Kwośn1ok 



Z repertuaru dla młodzieży: 
„Tajemniczy ogród" F. E. Burnett 

w adaptacji Z. Rzuchowskiego i Z. Wróblewskiego 

Ewo Miro .ska Grozyno Mo z c 

od le ei: Mo k Koło z 

Bog "''' Antczak. Mo 1.:i 

B lbJZ • 
a 

od I • j · Gro yno Morz c J rzy Boi bu o, Morek Koto~zkows 

od le t J: Ko i 1 rz Tolorcz k, 'oz m erz I 
Baz o orlo"6 o, Groz.yno Marzec, Mor 

zo, 
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W REPERTUARZE 

Na scenie teatru „7, 15" 
Feridun Erol i Roman Gorzelski 
I EZTERN 
Michel Baluck 
GRUBE RYBY 
Rt.1szkowsk - Ti..wim 
JADZIA WDOWA 

W przygotowaniu: 

łv4orcel Acliord 
KARTOFEL 

No scenie ptzy ul. Jaracza 27 
ntoni Cz chow 

CZAJKA 
Sofokles 

Ról EDYP 
Z gmi..nt Kros iski 
IRYDION 
Stan s1aw Wyspiońsk 

ES ELE 
tv oksy„ Gorki 
JEGOR BUL YCZOW I INNI 
St ·Io o Grodzieńska - Jerzy Ji.. ondot 
BALLADA O T~ TYCH DNIACH 

W przygotowariiu: 

Pete k.orwasz 
DWUDZIESTA OC 

W stałym repertuarze dla dzi ci i młodzieży: 
B I ~low Pr s 
PLACOW~A 

E Bu „ tt 
TAJEM ICZY OGROD 
Henr Si 11ue ·1icz 

I PUSTYNI I W PUSZCZY 
lor•c Kori pr'l1cko 

O KlłASNCLU >KACH I SIEROTCE MARYSI 
Ą t 1 J M zon St Bruc:z, Z S•owr 

Mało sceno pny ul. Jaracza 27 
C'l G 1ror<> - Wo Wrrtmo 
PIES ZE SlLAK.J 

Zcl 'odr Typa I z e Zom. a, 71 N 3000 gz. 




