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Wielki nieobecny 

Aleksander Fredro. Jego miejsce w naszej 
kulturze narodoiwej wydaje się jasno określo
ne: najwiiększy poliki komediopisarz. To miej
sce jest p owszechnie uznane i znane. Sztuki 
Fredry znajdują się iprawiie stale w repeTtuairze 
naszych teatrów , r az po raz pdkazują się na 
ekranie telewizyjnym, są obowiązkową lekturą 
s~kolną, słowem - żyją w świadomości szea-o
kich warstw nar odu, bawią je i śmieszą . A jed
nak to życie jest jakieś niepełne. 

Gdybyśmy chcieli o życiu i twórczośc i Alek
sandra F[fed['y dow)iedzieć się czegoś 1więcej niż 

znaleźć morhna w encyklopedili ·czy podręczmiiku 
historii literatury - bylibyśmy w kłopocie. Nie 
mamy ani jednej wspókzesnej monografii żyda 
li twórczości wiełkiego pis~mza, co inie Śtvv;iadczy 

o żywotnośc,i Fredry w humanlistyce pols'kiiej. 
A w ,teatrze? Pozornie ·sytuacja jest lepsza. 

W pierwszych latach po wojn[e teatr polski, od
budowując swój potencjał airtystyczny i nawiią

zując nowe więim społeczne, chętnie sięgał do 
bogaJtej twóirc:zości Frediry. W rrola~h jego IIDo
medii d. krotochwil aktorzy starrszych ·geneirac jti. 
- Leszczyński, Solsikli, Adwent owi!az, Węgrzyn, 
Zelwerowicz, N owakoiwski, Bryl1ińskd., Ka~bow

ski, Ćwiklińska, Opaliński , Stoma, Charniecka, 



Kurmakowkz, Szuber,t, Grab:owsk1i i inni - zno
wu błysz,eizeli swoim wti.irtuozersk<l.m kunsztem, 
młodzi rnabiernli niełatwej umiejętnośoi mówie
nfa fredrowslkiego wiersza o:ra:z stylowego ope
rowania gestem i ruchem, co d la wojennego po
kolenia n1ie było wcale prostym zadaniem. 

Lata pięćdmesiąte przy1niosły s;zereg od
krywczych inscenizacji arcydzieł Fredry. 

Rozpoczęła w 1949 roku pamiętna praca 
Bohdana Korzeniewskiego ~ Mąż i żona w 
warszawskim Teatrze Kameralnym. Uka-z.ała no
we perspektywy scenioznego kształtowania fTe 
drowskiiego świata pr zy zastosmvaniu marksli
stowskiej analizy struktur społecznych, reali
styc:mie j wiedzy o człol\vti.eku w ·budowaniu po
staci scen:icznych, intelektualnej ·ostrości w do
borze komediowych środków wyrazu. Po niej 
przyiszła poznailska Zemsta, ostro atakowana 
za obniżenie społecznej kondycji obu szlach
ciurów-pieniaczy, następnie wyostrzone, odar
te z sentymentalizmu Sluby panieńskie Wier
cińskiej we Wrocławiu, mądre i o dziwo za
bawne Dożywocie Zawistowskiego w Katowi
cach ri \Vtlele reaHzacj:i tych i innych komedii 
Fifedry. Inscenii:zacje te były kamieniem pro
bierczym ideowo--artystycznej dojrzałości zes
połów a przede wszystkim mądrej fantazji 
i wiedzy reżysera"""łnscenizatora. Tej próbie pod
daw:ali się prawie wszyscy z iwielką korzyścią 

dla nozwoju &ztukri i kultury teatrralne j. 
Okres przełamywania soeireaHstyczmych 

ograruc12eń nie był dla Fredry ko:rey;s.tny. PJ'ó
by odrywania jego u tiworów od historyczno
-obyczajowego podłoża, 1ceysta gna fantazji nie 
związatilej z Mstaryc:zmyim czasem i przestrzenią 
nde przyiniosły wielu swkcesów. Crz:ęściej noto
wano klęski, wyrażające się pr!Zede 1wszystkdm 
ma1rtwą i niezabawną stylizacją. 



Odtąd, to ~naczy od lat sześćdziesiątych 
:ri~poozyna Się rownew między 1tym co nazywa
my ·twórczą współozesnością naszego te atru a 

F:redrą. 

Pojawiają Si raiz po raiz wyh11me p:zedst~
wiein1ia za,Ziwycmj komenitujące trad ycJe reah„ 
stycm~j riinterpretacji, że wymienię tylko kti.lka 
_ szczecińskie Damy i huzary Grudy (1962) 
czy warszawskie Hanuszkiewicza (~968), Doży
w ocie Kreczmara w warszawSkrm Teatrze 
Współczesnym (1963), wrocławską.~e~st ę Kra
sowskiego (1968) czy Dyliżans Golmsk1ego wy
stawiony w Krakowie i WarszaJwie. Są to .jed
nak zja1wisk a cornz bar d27iej wyjątkowe ,1 ,od 
kilku lat dzieła Fredry znikają z terenu twor
czych za,'nteresoń czołowych polSkich reżyse
rów. Komedie Fr dry znajdują się co prawda 
p rawie stale w reper tuarze wielu naszych te
atrów 1ale j t to obecność n ietwórcza. 

Jakie są pm yczyny tego stanu rzeczy? Ni 
czuję się kompetentny, by odpowiedzieć dl~cze
go jest Fredro nieobecny w nasz:j humai~:sty
ce. Wydaje mi się tylko, że ta nileobecno~c ~a
zem z nieobeanością inny h n aszych tworcow 
św1iadozy o poważnym !kryzysie w te j d.lliedzi-

nie w iedzy. 
Trudno się tu jednak pa.wstrzymać od r e-

fleksj i, że brak klimatu intel ikJtua.łne.go wd~ół 
pisair.zy pr1zeszłości i n1iepodd~wame 1~h twor
czości próbom n owy ·hm tod i na<r.zędzi ba~~iW-
zych wpływa hamująco na je j żywo1mosc w 

kulturze \Współczesnej. 
Twór cza nieobe ność Frediry w naszym te-

atrze ma wiele przyCG?:yn. J dną 1Z n ich jest bez 
wątpien~a ZiWalI'ta, zamlmięfa struktura j~go 
najwybi•tnJejszych utworów. Niełartwo coś 1z inil!~h 
wykreślić - jeszcze trudniej dopisać, tea1tra1me 
a nie litell"adko oczywd.ście . 

Nie dają się !rozmontowywać ani prze
kształcać. Scen1icmie mo~na je jedynie inteTpre
tować. Zabiegi IDreacy jne kończą S1ię 1~wyozaj 

klęską. Z t ego też względu niie mogły stać się 

terenem penetrac;jii tea•tru, który U1Wier.zył że 

wolność jest synonimem sw:atwoli, a wierność 

autorowi objawem impotencji twómzej. 
Nie mogło być też miejsca dla Fredry w 

teatrze, który mając po raz pirn-wszy w swoich 
dziejach realną moiJlliwość twórazych zwti.ąiZków 
z mas·ową, młodą i demokratyozną wd.downią, 
zaozął ·zamykać 1się w programowym elita:ryz
mie, u:mał, że Tozwój filmu i telewizji ZJdjął z 
niego nie tylko obowjązek dostępności , ale U. d!Il
ne obawdąztki sp.ołeczme · narodowe. Skutlkiem 
takiej postawy stało się lekceważenie zarówno 
r epertuaru obyczajow ego jak lmmediowego i za
baiwowego, w tym talkże Fredry. W ślad z1a . tym 
IWiielu z nas już kilkanaście lat tem u wyrrzuoiło 

z naszych scen farsy i wodewile, usunęło - ko
medię. Trakże komedię Fredry. Jak Polska długa 
i szeo:-,oka w to miejsce weszły bełkotliwe mę

czyduszki, lctoce starają się przekonać widza, że 
są jedynymi mainifesta ja1mi 'bwórcz)lich ambicji 
i dokonań teatralnych. Trnzeba pamiętać jednak, 
że taJk jednootrornnie selekcj:onowana t riadycja 
n ieslie za sobą niebezpieozeństwa. Może pozba
wti.ć teatr elementów 'b ędącyich rwyra1zem trneź

wośc i myśli, raicjonaliizmu i m oo·ai1nego łaidu, a 
taikże poczucia hum oru, które są dobrą pir0zeaiw
waigą dla mętniactwa i bełkotu i'nsceniizacyjne
go. 

Prorncy nowoczesnoś 1 d lat głoszą kres 
sztuki. Po Ulissesie twierdzili, ż pow1esc n ie 
jest więcej możliwa. Powiieśc i powstałe po 1922 
roku przekreśliły 1ich prognozy. Dzisiaj z kolei 
podobno niie jest już możL~wy teaitr. Być może 
nie jest możl1wy t eatr fałszywej a:wangardy -



intelektualnej i momłnej niicości. Teartr huma
nisty0zny, od wieków towarzyszący człowieko

wi w jego trudITT.ej drodze do szozęśda, poka~

jący mu na swoich scenach jego sceniczne wcie
lenia - czł01W1ireka iwiellciego i małego, tragiciz
nego .i śmieszne.go, jest nadal możliwy. W tym 
ludzkim teatrze jest m1iejsce na śmiech, uśmiech 

i SZ)l!derstwo A·leksandra Fredry. 

AJ, FILIPKU, HAŃBY NIE MA -
JEDEN CHĘTNIE PIENIĄDZ TRZYMA, 
DRUGI CHĘTNIE GO W Y RYW A 

SZANUJ ZDROWIE NALEŻYCIE, 
BO JAK UMRZESZ, STRACISZ ŻYCIE! 



Witold Zechenter 

Uśn1iech Fredry 

Można się śmiać do rozpuku, czytając 
czy oglądając w teatrze sztuki F redry, 
śmiać się - przy poszczególnych scenach, 
k tóre mają niezwykły ładunek komizmu. 
Bo ten arcymistrz polskiej komedii umiał 
tworzyć prześmieszne sytuac je, umiał 
wkładać w usta swych postaci zwroty, ca
łe tyrady albo też poszczególne słówka, 
które nieodparcie wywołuj uśmiech. Ale 
on sam, ojciec tych kilkudzies · ęciu postaci, 
nigdy się z nich nie wyśm · ewał, on się ty 1-
ko uśmiechał. 

Niejeden raz porówny ano Fredrę do 
Moliera. Jakież nieporozumienie! Molier 
jest okrutny w stosunku do stworzonych 
przez siebie postaci, wyśmiewa się z nich, 
nielitościwie drwi, w wielu wypadkach od
czuwa się doskonale, że nie cierpi t~ch 
świętoszków i skąpców, tych wszystk:ch 
łajdaków , jakich galerię pokazał w sw01ch 
komediach. Dlatego bardzo łatwo prze
stroi' tę komedię na poważniejszy ton 
i nieraz tak robiono. Sprzed \Vielu lat przy
pominam sobie w krakowskiej „Bagateli" 

niezwykłego artystę, jakim był Kamiński, 
grającego gościnnie tytułową rolę w „Skąp
cu": Był tragiczny, t o nie była postać ko
mediowa, te jego ręce zaciśnięte na szka
tułce - do dziś pamiętam ten gest roz
paczl: wy , maskę śmiertelnie przerażonego 
człowieka. 

Fredr o nat omiast lubił swe postacie 
- odczuwa s ię to dokładnie, gdy się czy
ta , studiuje jego utwory, a także gdy się 
je ogląda na scenie, ale tylko wtedy, jeżeli 
in:,ceniza to , reży er i scenograf nie chcieli 
być genialniejsi od samego autora. Przy 
wier m pokazaniu utworu Fredry widzi 
się wyraźnie jego uśmiech, uśmiech po
błażliwy , prawie dobrotliwy. Fredro znał 
swoich bohaterów, byli oni z jego otocze
ni , z jego ś iViatka , bywali tam , gdzie on 
bywał, żyli nieraz podobnie do niego: 
.::>zumna, kolorowa młodość w mundurze 
polskim, potem hreczkosie jstwo, dworki, 
salony, karcięta, miłostki , więzy rodzinne„. 
Znał wielkie uczucia i małe, znał szlachet
ność i n isl ość, ani jednej chyba postaci nie 
wyimaginow ł sobie, a wiele sytuacji, jak 
wiemy, wziął ze znanego osobiście czy z 
opowiada n go współcześn · e wydarzenia, 

' któr e się naprawdę stało , o którym mó
wiono, plotkowano, snuto domysły, kut 
żarcil i. Szlacht.. , urzędnicy, wojacy i słu-

1 dzy, bankier zy czy arendarze, damy czy 
damulki - zna ł wszystkich i wiernie prze
nosił na karty swy h rękopisów. Ale że ich 
znał, z dobr ej i złej strony, nie szydził z 
nich, nie dr ił , nie nienawidz " ł - prze
ciwnie, lubił ich wszystkich , chociaż obna
żał ich słabostki , a nieraz grubsze prze
winy. 



Dlatego Fredro opiera się operacjom, 
jakie na jego dziele nieraz usiłowało się 
robić i usiłuje się nadal. Opiera się za
równo posmutnianiu, jak teź rozfarsianiu 
jego komedii. Nieraz zdarzało mi się to
czyć boje o jedno albo o drugie: za smutny 
Fredro czy też zanadto zwulgaryzowany. 
Bo humor Fredry, przez który przebija ten 
jego łagodny, pobłażliwy uśmiech, jest nie
zwykle delikatny i bardzo specyficzny. Tyl
ko pr zy utrzymaniu atmosfery, jaką nadał 
danemu utworowi sam autor, wydobywa 
się pełny efekt danej sztuki, pełny rezo
nans na widowni. Jakże często, zwłaszcza 
po wojnie, spotykałem się z Fredrą nie - · 
Fredrowskim, z dopisywanymi scenami, z 
dodatkowymi postaciami, które się snuły 
gdzieś w głębi, nie wiedzieć po co i dla.cze
go, z jakimiś mimicznymi wstawkami. Na
wet tak wielki mistrz teatru, jakim był 
Osterwa, ten Osterwa niezapomniany, z 
którego każdym wejściem na scenę wcho
dził jakby promień, jakby św · a tło , uroczy 
człowiek, wspan · ały aktor, nawet on -
jeszcze pr zed wojną, wystawiając „Zem
stę" w znakomitej obsadzie dał się ponieść 
i pododawał jakieś mimiczn scenki jakiś 
tłumek w tle - no, i pamiętamy, że to by
ła niedobra „Zemsta". 

P o wojnie namnożyło się, niestety , ta
kich błędnych inscenizacji „Zemsty". 
„Dam i huzarów", „Pana Jowialskiego", 
„Ślubów panieńskich", nawet poszczegól
nych jednoaktówek potraktowanych jedy
nie jako kanwa do reżyserskich wysko
l ów. Był taki okres pierwszych powo
jennych latach, gdy sporo pisałem o teatrze 
(w Krakowie było zaraz po wojnie dwana-



ście teatrów!), byłem też stałym recenzenc 
tern Echa Krakowa" do jesieni 1955 roku 
(po :i;nie tę funkcję objął Mrożek!). Mia
łem więc możność nie raz oglądać Fredrę 
i pisa<! o wielu premierach, toczyłem boje 
między inr!.ymi o „posmutnienie" i „obr:-u,~ 
dzenie" „Zemsty", o „karykaturyzowan1e 

Dam i huzarów" przez robienie z nich 
" farsy. A przecież w obu tych sztukach gra-
ły wtedy wspaniałe siły aktorski,e z Je
rzym Leszczyńskim, Mieczysławą Cwikliń
ską, Ludwikiem Solskim, Józefem Kar
bowskim, Janem Kurnakowiczem, Heleną 
Chaniecką, Zygmuntem Kęstowiczem, 
Eugeniuszem Solarskim, Kazimierzem 
Opalińskim, Tadeuszem Białkowskim„. 
Także reżyserzy byli znakomici: Szletyń
ski, Krzemiński: scenografowie: Stopka 
i Kamykowski ... Mimo największych naz
wisk na afiszu zawsze okazywało się, że 
tym najjaśniejszym jest nazwisko autora 
komedii i on powinien mieć~ głos przede 
wszystkim i nade wszystko. 

Władysław Krzemiński zrobił z „Dam 
i huzarów" farsę, która się działa nigdzie 
- w żadnym czasie, w żadnej epoce, 
wszystko było v1 niej nie-Fredrowskie, a 
zabawa była pusta i hałaśliwa. Bardzo się 
wtedy Krzemiński oburzył na moją ostrą 
recenzję, w której broniłem właśnie Fre
dry, jego uśmi chu, jego humoru, prote
stując przec·w operetkowemu potraktowa
n iu komedii związanej ściśle z epoką i jej 
typami, i byłem przeciwny zrobieniu z niej 
„farsy, która rozgrywa się w jakiejś Syl
wanii czy Pelargonii''. Odpowiedział mi 
dłuższą epistołą na łamach „Dziennika Pol-

sk iego", udając, że nie wie, co to znaczy 
„styl Fredrowski", o który mi chodziło 
i którego broniłem . 

Znałem Władka Krzemińskiego od lat 
gimnazjalnych, był kuzynem mego pr zyja
ciela z gimnazjum św . Anny. Ale pisząc 
odpowiedź na moją recenzję z jego „Dam 
i huzarów", jakby zapomniał o naszej trzy
letniej przyjaźni i dał się unieść tempera
mentowi, przygadał mi szpetnie, a nie
słusz 1ie, więc też ostro odpowiedziałem 
mu w „Echu": „Jeszcze jeden huzar dzisiaj" 
- tak zatytułowałem replikę. Potem oczy
wiście pogodziliśmy się, a w k ilka lat póź 
nie j w poufnej rozmowie prawie przyznał 
mi rację , „przesoliłem" - powiedział, 
„chyba miałeś rację z tym odfredrzeniem". 
Ten mój t ermin zapamiętała też kochana 
pani Miecia . Niedawno, czytając książkq 
Rozmowy z panią Miecią A. Okuńs __ iej 
i A. Grzybowskiego, natknąłem się znów 
na zdanie: „Czy to Zechenter nazT\ ł 
przedstawienie odfredrzonym?''. 

Innego rodzaju ,odfredrzenie" zasto
s wał Henryk Szletyński, wystawiajac 
„Zemstę", nie replikował jednak po mej 
recenzji, tylko (nie sądzę bynajmniej, aby 
jedynie na wskutek mych zarzutów) prze
fasonowywał swą inscenizację w kolej
nych wznowien iach sztuki na przestrzeni 
chyba dwóch czy trzech sezonów w latach 
pięćdziesiątych, gdy władał teatrem kra
kowskim na placu Św. Ducha. Kolejne in
scenizacje odchodziły od poprzednich ujęć 
i coraz silniej dochodził do głosu F:cedro, 
ten jego cudo\~my humor, ta gracja, z jaką 
pisał pyszne kwestie, które muszą wywo
łać śmiech, tempo, jakie towarzyszy od po-



czątku do końca takiemu arcydziełu , jakim 
jest „Zemsta". Zachwycałem się tą komedią 
od młodych lat, umiałem j ą chyba całą na 
pamięć a do dziś umiem całe dłuższe par
tie, przegadywaliśmy jako praw · e dzieci 
jeszcze w domu pewnymi powiedzonkami 
z „Zemsty", a po latach w jakiejś rozmo
wie z Jasnorzewską i Samozwaniec z ra
dośc ią usłyszałem , że u Kos aków weszło 
w z rycza j mówienie wersami z t j sztuk i 
i cvtowanie orzy różnych okolicznościach. 
D - dzisiaj z~esztą stosuję takie cyt aty z 
dwu sztuk, które w części umiem na pa
mięć : z „Wesela' i z „Zemsty"„. 

Dlatego bardzo zmartwiła mnie ze
smutniona „Zem ta" Szletyńskiego i cie
szyła każda następna inscenizac ja, odcho
dząca od pier wotne j. Początkowo dał Szle
tyński (nie pamiętając chyba r eakcj i, na
wet Boya, na błędy Osterwowskiej insce
n izac ji sprzed wojny) wstawki: Cześnik ła 

ził po scenie, m dlił się na różańcu (co 
chyba racze j przystało świętoszkowatemu 

Rej ntowi?), sam sob·e nadł jabłka ze sto
łu, rozgląda jąc się , czy go ktoś na tym nie 
prz łapie, a biedny był , prawie dziadyga. , 
wszyst o było obszarpane, nędzne, P apkin 
jak żebra{, brudny, niechlujny , prawie w 
łachm nach, Rejent hołys z. „ Przykre t 
było przedstawienie, ale w następnJch 
wznowieniach wracała świetność Fredr ow
ska, nie wszystko, ale prawie w~ zyst rn 
wygładzało się i mogliśmy znów się śmia , 

i cieszyć tą cudowną komedią. 
Bo taki to jest właśnie humor Fre

dr wski: nic dodać, nic ująć . Fredro nale
zy do autorów samowystarczalnych! Oczy-

w1sc1e, można z każdego autora i z kazdej 
sztuki zrobić mniej czy więcej karykaturę, 
ale to juz nie będzie ta właśnie sztuka. 

Wspominam te moje lata recenzenckie 
z pewnym wzruszeniem, o Fredrze mogłem 
wtedy pisać wielokrotnie, bo wystawiano 
go często - poza wyżej wspomnianymi 
i „Dożywocie", i „ Wielkiego człowieka", 
i „P ana Geldha ba", wieczory jednoaktó-· 
wek, i „Śluby", i „Pana Jowialskiego" (z 
cudownym Jowialskim - Solskim i Stomą 
jako jego synalkiem - z tym przedstawie
niem miałem możność jeździć przez wiele 
tygodni po miastach Śląska i Zaolzia z te
atrem z Bielska, w którym pełniłem przez 
jeden sezon funkcję kierownika literackie
go, za doskonałej dyrekcji Aleksandra Gąs
sowskiego, który robił piękny teatr w Biel
sku i Cieszynie, z comiesięcznymi objazda
mi po Zaolziu; i od Czeskiego Cieszyna do 
Ostrawy włącznie). Były w tamtych latach 
w Krakowie, w wielu jego teatrach, przed
stawienia doskonałe i słabsze , był Fredro 
wierny i Fredro sfałszowany. Biłem się o 
styl Fredrowski, o uśmiech Fredry, 
uśmiech niekłamany, który jakże pięknie, 
jak wzrusza ·ąco dociera do nas, do widow
ni, przy w iernym oddaniu sztuki wielkie
go mistrza, o ten jedyny ·v/ swoim rodzaju 
uśmiech dobrotliwy, pobłafający, nawet 
wybaczający - czy tylko postaciom na 
scenie? 
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W „Popychadle" byłem sześćdzie ięcio- -
letnim dozorcą, steranym ciężką pracą i trud-
nym życiem, w „Kuli" - młodym, trochę przy 
ghlpawym Drumlą. Był to m ój ulubion y epizod. 
W t ym czasie grałem mę .żczyzn w sile wieku -
M'ilewskiego w „Żabusi" i opasłego Fal.staffa w 
Szekspirowskich „Kumoszkach z Windsoru". 
Zwłaszcza tego grubego hulakę i opoja grałem 
z przyjem no' ią. Bawiłem się rolą i dawałem 

w nie j upust wrodzonej wesołości. Na jtru dniej 
było z maską. Bo tuszę można zrobić. Wyw ato-
1 ali. mnie od szyi do kostek, po hodziłem w 
tym kosti.umie, nabrałem ruchów i manier pod
patrzonych u różnych gru basów (z Wojnowską 

na czele), mogłem grać. Ale co zrob ić z moją 
twarzą - z twarzą t ypowego Chudogęby? Otóż 

znalazłem i n a to sporób. Oklejałem tw ar.z, kark 
i szyję - watą. a to naciąga·łem jak gdyby 
pokrowiec, maskę z najdeli atnie jsze j skórki 
safianowej w k olorze ielist ym,, na k tórej cha
rak teryza ję robiłeni pastelą. To w szy stko o zy

w ? ~cie musiało być bardzo skru pulatnie przy
le pione, musiało schnąć , potem r zpoczynałeni 
ć iczen-ia m i mi .zne, aby się cała ma :k a pod-

':e:illl 
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A leksander Fredro 
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dawała. Doszedłem do takiej wprawy, że nie
omal każdy żądany wyraz twarzy drugie moje 
oblicze oddawało bez zniekształceń. Przygoto
wanie się do spektaklu trwa.la jedTiak ;zawsze 

- około dwóch godzin. 

Ludwik Solski „Wspomnienia" 
WL Kraków 1956 

SPYTAJ, JAK GDZIE SPOTKA SZ MOŻE 
JAKĄ LALKĘ WYPIĘKSZONĄ, 

Z A NIELSKIMI ·n1 DÓŁ OCZYMA, 
CO JEST SZCZĘŚCIE, NIECH CI POWIE ... 
ALE SPYTAĆ NIE POMOŻE, 
BO ODPOWIE: „MIŁOŚĆ Z CNOTĄ'' 

A POMYŚLI: „ZŁOTO, ZŁOTO". 
TEGO TYLKO KAŻDY ŁAKNIE; 
A TEN, KOMU GO ZABRAKNIE, 
NIECH SIĘ WSTYDZI, NIECH UCIEKA , 
ŚWIAT JUŻ NIE ZNA W NIM CZŁOWIEKA. 



Nie wolno również zapominać o specjal
ności Solskiego, którą objawiał zawsze w dzie
dzinie konstruowania nosów ludzkich. Istnie
jący system tworzenia nosów „niemieckich", 
sporządzanych ze specjalnej masy plastelinowej 
w ytwórni Leichnera w Berlinie, nie odpowia
dał mu. Zaczął więc używać - nie wiem, czy 
był to jego własny wynalazek - nosów mode
lowanych na własnym narządzie węchowym 

ofiary. Z w y czajnym gipsem wykańczał swoje 
nosy - cuda, uwie zn ione nawet przez Wys
piańskiego na kilku portretach Solskiego, np. 
w sławne · roli Wiarusa z „Warszawianki". Ge
n ialn e te n osy robione były z tzw. papier-ma
che, z yli z m asy papierowej zmieszanej z kl e
jem, kredą i gipsem , gruntowanej na zwykłej 
gazie opatrunkowej. Dawne, kształtowane z 
,,n asenkitu", były dosłownie „do kitu". Te by
ły lekkie, przewieW'ne, nie nagrzewały się. 

Aktor nie czu ł, że ma coś na własnym nosie, 
mógł beztrosko skierować uwagę na inne, mo
że na et ważniejsze elementy cwej roli. Ten 
jednak brak poczucia stabilności sztucznego no
sa by l przy zyną licznych u aktoró1i; rozterek 
lęków i zalammi. Zaczęli grywać w tych lek~ 
ki h no a h, ale żyli w ciągłej obawie, że go 
gclz" eś utrącili w czasie akcji na scenie, bo na
zbyt u jmował c · ę · aru, nawet i własnego nosa. 
Odwaga S olskiego imponowała im, ale coraz 
bardzie j rzedły szeregi zapaleńców. Lęk powiał 

po garstce odwa "nych, poczęli na własne ryzyko 
wycofywać się z szeregów i powracać na daw
ne, od tylu lat uznane - pozycje na:enkitowe
go konserwatyzm u. 

Owego czasu zaszedł w Krakowie wypadek, 
który powin'ien był ostudzić temperamenty 
rnalkontentó i u łatwić wej.~cie na rynek 
twórczości akt orsk iej osów sporządzonych me-

todą Solskiego, tyni bardz ie j że i zw yczajny 
los wmieszał si ę w tę zawiłą sprawę . Właśnie 

dyrektor zaangażował na swoją scenę uro ze 
dziewczę, wysmukłe, czarnowłose, czarnookie 
i takoż czarnobrewne, młode i zgrabne elewiąt
ko Szkoły Aplikacyjnej przy tea t ach rządo 

w y ch w Warszawie - Sewerynę Broniszównę . 

W jednej z pierwsz ych ról, w które · ją ob a
dził, zastrze ł ~· b ·e , ~e będzie m u siala grać z 
przyprawion ym nosem, gdyż własny je t za 
drobny i 1 .?eg pojęciu niepozorny. Gra Cy
gankę, rolę bardzo w je j charakterze . Wed.o 
ś wiadczone to dz 'ewczę m7alo scenę pocał.un

ku z tak :ju · wyrob ion ym techn icznie w t e· 
dziedzinie aktorem , jak ini byl bez przecznie 
przystojn y kolega, znany nam - Edm und We y-
hert. Zada ie niełatwe prostać tak doświad
z nemu arnan towi.. S olski, za„ rosi szy ją d o 

swojej garderoby, pokazał dziesiąt ki, a m~że 

·i setki ró.:.norakich n sów., z któryc1 przynaj-
77 ,.ni.e j jeden odpowie stvem u zada.n·u. Rozn -
z~la. się żmudna p aca poszukiwania, pr~y

rnierz ania w pogor i za t ym jednym jedt nym, 
ale takiego jak na z lo , ć nie był . M zeniem 

Sedy było grać rol ę bez sztu znego nosa, m va
.:.ala, że jej wlasny jest na j dpowiedniej zy, nie 
miała jednak odw agi , by wyznać to swemu dy 
rektorov;i i reżyserowi w jedne j osobie. Wresz
cie strudzony Sol ski zrezygnował z papiero e
go nosa, nakazując smarkuli t eatralne j, by Eta
wila się na dwie godziny przed premierą , n aklei 
jej nos z lei.chnernwskiej pl.asteliny, czyli „n a
senkitu". 

Tak się też stało . Mistrz mozolił się pra"JJie 
całą godzinę, by stworzyć coś naprawdę pię k

nego i nie żałował materiału ki towego, by le 
pokazać malkontentom, że i jemu nie jest obca 
metoda modelowania nosów je ~ zcze chyba z 



epoki Arki Noego. Nos Sedy rósł, potężniał , 

poszerzał się i uwypuklał. Nie ulegało wqt:pli 
tuości, że siarczysta Cyganka była wynikieni 
łączenia dwóch kultur - greckiej i rz ymskiej. 
Tym nosem zostala jej Tólka podniesiona do 
roli ponad miarę ilośc i słów, jakie dał jej do 
w ypowiedzenia autor. Była praw ie szczę.śliwa, 

gdyb y nie ta sztuczna narośl na własnym 
zgrabny m nosku, która w m·iarę ogrzewania się 
ciała zaczęła mięknąć, w k ńcu flaczeć. Gdy 
w sce1 ie ku lm ina y jnej N eychert nag y m, 
m k im ru d em pociągną j na kolana, prze
rażona straci a panowani e nad sobą, nad nie
sz zęsnym 1w ... cm, nad cał ą ytworzoną 1 ad
miarem jego zmysłowości sytuacją . Zdqżyla 

tylk zauważyć, jak jego du· e, nabrzmiałe 

pragnieniem war Ji -r.rzedziera jq się w stron ę 

jej kuszących u t . Utrafił jednak ciut- ·iut za 
wysoko i m ia 't w jej u t a, wpił 0ię w cały la

dun ek „nasenkitu '' bogatej rzeźby Solskiego. 
Zaczął dławić się , parskać 1. k aszl ć . Ona, zgod
nie z rolą, vyrwala s ·ł ę z tej przygody i świecą~ 
b · a l'ą plamą n a twarzy jak pawian , gdy 1v 

ogrodzie zoologicw ym odwróci , · ę prowok u 
jąc tylem d na<>, zem nęła za k ulisy, kryjąc 
się w ich iemno.friach . On pobiegł również w 
tę stronę, a n ie widząc jej, zaklął :iZcptem: „A 
niech cię cholera weźmie, a to Tn..n?e krowien
ta urządziła!" 

W. Biegaó.ski 
Remanent życia starego aktora 

WAiF W-wa 1969 



Siedziałem sam w garderobie w komplet
nej pro .s tracji, beznadziejnie patrząc w lu stro 
na swoją banalnie teatralną twarz. Uznałem 

już swoją sprawę za przegraną, postanowiłem 
nie iść na pokaz, rozebrać si i usunąć szmin
kę za pomo q stojącej obok m nie obrzyd liwej, 
zźelonka·wej maz1. Wziqłeni jej trochę na p Iec 
i pociągną łem po twarzy, żeby zmyć szminkę ... 
I zmyłem,„. W szystkie farby ·ozprysnęł.y się jak 
na zm oczonej wodą ak wareli.„. Zjawił się na
tomia t zi elon ka vo-szaratl)o-żółty ton t"-warzy , 
akurat pendant do ko ~ tiumu. Trudno b ył.o o -
różni ć, gdzie je ' t n os, gdzie oczy , gd zie usta„. 
Pcc iqgną leni ta samą ma. .zią z począ tku b·r· i 
i wąsy, a nas tępnie całą perukę „. Gdzienie
gdzie włosy si ę nastroszyły by le jale, potwo
nyly się gru d k i. Później jak nieprzytomny, 
drż _c,' z bijącym. sercem zupełnie zniszczyłem 
bru:i, m iejscami z lekka si ę przypudrowałem, 

pokr ylern ręc e zielonkawą farbą, dłonie jasl ra
worófową„. uporządko: · alem u bran ie„. zmięto

·-i.leni kraw at. Wsz y ilw to robiłem :>zyb o i 
z p ewno · d , sieb ie , b t ym razeni w ier zia ł em 

j uż, kto to te k:, k g przeistawiałeni, i co to 
za jegomość. 

Cylinder '! żyłem pretensjona n ie nieco 
na bok . Wyczu lern sz ykowny niegdyś fason 
szerokich s odni, obecnie w y tartych i zn isz
czonych. P rzystmwwalem nogi do fałd spodn i, 
wydatnie wykrzywiłem stopy palcami do we 
wnątrz. Noga st a la się wówczas jakaś niew y 
darzona. Cz y ' cie zauważyli, że niektórz y ludz 'e 
majq niewydarzone nog,i? To okropne. Odczu
wam wstręt do takich ludzi. w~kutek n iezwy
kłego ustawienia nóg stałem się niższy i chód 
zrobił s1.ę jakiś inn y, nie mój. Cały korpus nie 
wiadomo czemu pochylił się na prawo. Nie 
miałem. laseczki. Poniewierała się czyjaś, tozią-

łem ją, chociaż niezupełnie odpowiadała temu, 

co mi się snuło po głowie ... 
Brakowało jeszcze gęsiego pióra za uchem 

lub w ustach, między zębami... Porwałem je i 
zacisnąłem pośrodku rniędzy w argami. Usta 
zrobiły się od tego jak wąska szpara - proste 
i złośliwe, cienki zaś, zaostrzony koniec pióra 
z jedn ej st1·ony i szeroki. z pierzem drugi ko
niec jeszcze bardziej potęgowały zjadliwość 
ogólnego w y razu twarzy. 

Konstanty Stanisławski 
„Praca aktora nad sobą'' 

PIW W-wa 1953 

CZY TA MODA OSZALAŁA! 
FAŁDY WSZĘDZIE, W GÓRZE, W DOLE, 
FAŁDY Z TYŁU I NA PRZODZIE! 
A JA PANIE POWIEM SZCZERZE: 
STRACH SIĘ ŻENIĆ W TAKIEJ MODZIE! 
BO TO CZŁOWIEK, CO T M BIEH.ZE, 
DOKUMENTNIE ZNAĆ NIE MOŻE„. 
PANNA W FAŁDACH, TO KOT W WORZE 



Rapacki był szperaczem . Grając JaTUl, Ka
zimierza w „Mazepie", charakteryzował się 

ści ' le według królewskiego portretu . W sztu -
e Kraszewskiego „Radziwiłł Panie K ochanku" 
grał tytułową rolę . Zgodnie z popularn ym por
tretem stworzył zażywnego grubasa o k aryka
turalnym brzuszysku i trzech podbródkach. 
Podbródki t e sam sobie zrobił z cielistych poń
czoch w y pchanych grubą krepą (krepa - to 
umocowane na nitkach i uplecione w cieniut 
kie warkoczyki włosy ludzkie: warkoczyki te 
mają długość kilkudziesięciu metrów. Kupo
wało się krepę w Warszawie na Nalewkach) . 
... pomagałem memu eksprofesorowi Rapackie
mu przy charakteryzowaniu się: wyjmowałem 

mu nitki z krepy, wypychałem pończochy roz
czesaną krepą, przykleja em trzy wałki pod 
brodą. Przyklejone szminkowało się na ie 
listy kolor . 

Z tymi podbródkami wyglądał Rapacki 
przekomicznie. Kiedy ukazywał się na scenie, 
witały go nie milknące oklaski. K arykatural
nie zwisające podbródki, kolosalny brzuch, 
wspaniały haftowany kontusz i zloty pas słu c
k i, szerokie jedwabne spodnie i czerwone bu
ty - wszy stko to robiło na widzach ogrom n e 
wrażenie . Wydaje mi się, że żaden z dzisie j
szych aktorów nie potrafiłby dorównać Rapac
kiemu w charak eryzacji. 

Krańcowo różnym od Rapackiego był zna
komity Kazimierz Kamiński. Kamiński., jeżeli 

czul, że rola nie leży w jego charakterze, nie 
przyjmował jej . Zdarzało się, że po kilku pró
bach wycofywał się z udziału w przedstawie
niu i żadne namowy, żadne obietnice, żadne 
złote góry n ie mogli zmienić jego decyzji . 

Kamiński był to drugi p Rapackim ar
t ysta - charakteryzator. We wczesnej młodoś-



ci, (. „ ) pracował na życzen'ie oj a , w plasty
ce". Zdob yte tam umiejętnoś ·i pomogły mu do
prowadzić do szczytu swoją sztukę charak te
ryzatorską . On wła ' n· e znakomicie zdawał so
bie sprawę z tego, co w jego własnej twarzy 
i postaci nie pasuje do anej roli. Kiedy cha
rakteryzował się na M efist , wiedział, że jego 
małe uszka nie wystarczą. Długo myślał i kom
binował, aż wreszcie zrobił z nazenkitu spi
czaste, półokrągłe doklejki nakładane na u- zy, 
odbil to w czterech kawałkach w mokrym gip
sie, a ady gips wysechł, pou;tlaczal w zagłębie
nia kawalki moczonej w klajstrze różowej n er
li. W ten sposób tiwypuklily się wszystk'e za
łamania. W reszcie zeszy1 po dwa kawałki: pód 
::: ~ ierzchem, i nalozy to na wla re nu.smaro
wane martyksem uszy. Po przyklejeniu zasma
rował wszystko aką samą szminką, jaką sto
sował do twarzy. Zrobił zakrzywiony nazenlci
towy nos, nadają cy twarzy doskonale d ·api ż

ny wyraz. Oczy wycieniował kośnie twarzy 
nadal koloryt żółtawoszary, brwi zarysował w 
kąt ostry. Stworzył w ten sposób wspaniałą, 

pełną diabeLkiego wyrazu głowę. (. .. ) 
Zapytano mnie kiedyś, t o się lepiej cha

rakteryzował: Rapacki czy Kamiński? Nie 
umia bym na to pytanie odpowiedzieć. Obaj 
wkład li w c:harakteryzowanie się wiele pasji, 
w· ele własnego ja, które u każdego z nich by 
ło in e, nieporównalne. Łączyło ich zrozumie
nie ważności charakteryzacji, sumienność wy
konania i niesłychana, nie spotykana niemal 

ynalazczo 'ć . Nigdy żaden z nich nie charakte
ryzował się byle jak. Przychodzili do teatru na 
dwie godziny przed spektaklem, zamy kali się 

na klucz w garderobie i wolno, cyzelu ·ąc każ
dą kreskę, zmieniali się, przeobrażali w odtwa
rzaną postać. Co na to aktorzy, którzy zjawiają 

się w garderobie na piętnaście m inut przed 
wejściem na scenę? I wierzą w to, że są ucha
rakteryzowani 

Henryk Małkowski 
„Moje wspomnienia" 

W-wa 1968 

JA K WYPADNIE KTO Z BALONA, 
CHORY, ZDROWY - RÓWNIE SKONA. 

ŚWIECIE, TY KRĘTOSZU STARY! 
ŚWIECIE, ŚWIECIE BEZ CZCI, W IARY. 
OBY W JEDNEJ DZIŚ OSOBIE 
MOGŁEŚ STANĄĆ TU PRZEDE MNĄ, 
T AK BYM CIĘ TYM SKROPIŁ RAŹNIE, 
AŻ BYŚ PIĘTY POGRYZŁ SOBIE! 



K IEDY N A M SIĘ PORA ZDARZA 
I T AKA DOBA! 
PIJMY ZDROWIE GOSPODA RZA, 
CO SIĘ PODOBA. 

OBOWIĄZKIEM JEST DOKTORA 
RZECZ PRZEDSTAWIĆ PÓKI PORA 

CO DO TWOJEJ BR TKU GŁOWY, 

CH YBA CHI RURG CI PORA DZI, 
JAK TĘ Z DEJMIE, INNĄ W SADZ I. 

BODAJ CI NÓŻK SPUCHŁA! 

STRACH I MILCZEĆ - ST RACH I MÓWIĆ 



HA! ZAWSZE SIĘ UCZY CZŁOWIEK, 

UCZY DO ZAWARCIA POW IEK. 

" 

" 

W RE ERTUARZE: 

Eugene Ione co 
MACBET'' 

" 

Tennessee Williams 
„LATO I DYM" 

Michel de Ghelderode 
FARSA MROCZNYCH" 

Wasilij Szukszyn 
LUDZIE ENERGICZNI" 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

" 

Maksym Gorki 
OSTATNI" 

" 

Janusz Krasiński 
WESELE RAZ JESZCZE'' 

W foyer Teatru stała ekspozycja 
twórczości plastycznej 

Galerii Młodych „Centaur" 
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