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ALEKSANDER FREDRO (1793-1876) 

Litografia Antoniego Lauba z r. 1828 

Na święconym w Klubie (w Paryżu, w Hotelu Lambert- przyp . red.) w 
kwietniu 1850 r. przy jednym stoliku siedzieli Adam, Bohdan Zaleski, 
Gorecki i Fredro Aleksander. Ten ostatni tam dopiero poznał Ada
ma. 

Mickiewicz był w pełnej swobodzie i publicznie o zaletach komedyj 
Fredry mówił tak surową prawdę, a z taką pochwałą dla pisarza, że 
poczciwy autor Dam i huzarów do głębi duszy był rozczulony . 

(Z rel acji Eustachago Januszkiewicza, 
publicysty Wielkiej Emigracji , 

księgarza-wydawcy paryskiego.) 

„Mogłem, powinienem był na polu piśmiennictwa więcej działać. 

Wyznaję- żałuję . Teraz już za późno. Jakiekolwiek atoli były utwory 
moje , zawsze jednak, aż przez dno sumienia, czysty ich płyną I zdrój. 
Nigdy, nigdy- to potomność przyzna: zawiść, chęć odwetu, złość albo 
oszczerstwo nie splamiły mego pióra. Jedyną moją dążnością byto 
zasłużyć na szacunek współbraci, współbraci wszystkich, równych w 
miłości i w poświęceniu się dla dobra drogiej nam ojczyzny ... 
( ... ) Ja milczę , bo wiem, że społeczeństwo coraz nowych ksztattów 
wymaga, że piękne mogą być kamienne pomniki , ale milszymi zawsze 
będą świeże kwiaty, chociażby w nieładzie rzucone. Milczę, bom już 
bardzo stary, bo nie chcę w nowe szranki w zardzewiałej występować 
zbroi . Jej szczątki wszakże zostawię w spuściźnie. Czy się zaś jeszcze 
kiedyś na co przydadzą , tego życzę sobie , ale wiedzieć nie mogę. 

; 

Aleksander Fredro 
(C yt. wg Stani s ł a wa Schnur
Pep lows kicgo % /}(lf'ien>11· 1111 Fredr:e. 
Kraków 1899 .) 

'\il'gd~!'. "it;ccj gwałtu. dziś wi\'ccj zdrnd~. Z t.hrnjga 1łcgo 
wolt; "ilk<l jak m;ża. 

:\il' ma" it;k '\/t'.i rado~ci dla głupiego, j<-tk .1.nall'/.ć głupszego 
od ~ichit· . 



KAZIMIERZ WIERZYŃSKI 

( .. . )Gdyby nasza gospodarka kulturalna była z prawdziwego zdarzenia, 
Fredro nie powinien schodzić z afisza. Nie wiem, od czego trzeba by 
wtedy zaczynać, od żelaznego repertuaru czy nawet specjalnej sceny, z 
pewnością jednak pierwszym wyrazem tej triumfalnej epoki byłoby 
odzyskanie polskiego śmiechu. 
( .. . )Co by to był za festiwal taki Fredro w nieprzerwanej ciągłości. Jaka 
przyprawa w smaku życia, dosypana do codziennej naszej doli. 
W reszcie co za chów aktora i widza. 
Starszy pan z Bieńkowej Wiszni przestałby być wyłącznie lekturą 
szkolną, a zblazowany grymas publiczności, że to ograny Fredro, a nie 
np. nowy Shaw, nie byłby już świadectwem obowiązującej mody i 
gustu . Aktorzy dziedziczyliby kunszt i styl, teatr odnawiałby nieznisz
czalną żywotność dzieła - maluczko, a stanęlibyśmy przed drzwiami 
wielkiej, słynnej na świat Comedie Polonaise. ( ... ) Jerz~ Leszczyński, 
dziedzic najświetniejszy teatralnych tradycji fredrowskich, jest w niej 
jako akademik i nosi palmy. Stanisławski , cyzelator i miłośnik stylu, to 
samo. Obok nich młode pokolenie wspina się, by sprostać wysokim 
wymaganiom; majstry patrzą na następców czujnym okiem ... Ale już 
dość. To przecież sny o przyszłym stuleciu. Poczekajmy chwileczkę. 

(Fragmenty recen zji z przedstawienia 
w Teatrze Narodowym w Warsza wie. r. 1936 .) 

Co wczorajsi głupta ie zbudowali, dzi iaj mędrki burzą. Ale 
mędrki mądre - nic nic budują, aby jutrzcj ze głupcy nic 
mieli co burzyć. 

Aleksander Fredro 

(F r a g m e n l) 

( ... ) Prawda tylko piękna! prawda, prawda- wielkie słowo. Ale z 
prawdą jak z ogniem: grzeje, ale i pali razem. Oby to chcieli poznać i 
pamiętać ci, co się weredykami lubią nazywać. Stąd szukają zalety i 
chluby. Niejeden z nich chełpliwie wywołuje: - Powiedziałem mu 
prawdę, aż mu w pięty poszło. - Brawo! Ciąłeś jak chirurg, wpuszczałeś 
sondę w ranę bez względu na boleść chorego. Ale czyż to cięcie było 
koniecznie potrzebnym? Miałżeś zaraz w drugim ręku gojący balsam? 
To pytanie .. .r tak jest, wielkie pytanie, równie jak i to, czy ta prawda, 
którą wciskasz w głąb serca, którą mącisz myśl swobodną, którą jak 
drugi los wytrącasz z dawnej, a rzucasz w nową kolej , którą zgniatasz 
czasem całe życie duszy, zgniatasz na miazgę jak ową jagodę, co ci padła 
pod stopę i której potem już jeden Bóg tylko może wrócić dawny 
kształt, dawne jądro, dawną barwę: czy ta prawda - mówię - jest istotną 
p r a w d ą? Czy nie jest owocem twojego tylko własnego rozumowa
nia, rozumowania podległego błędom, bo lubo weredyk, nie jesteś 
niczym więcej jak człowiekiem. 
( ... ) Proszę mi przebaczyć ten, że się tak wyrażę, gwałtowny wybryk 
przeciw weredykom. Bo tak i weredyk st ą pi I kiedyś n a 
se r ce moje i z g n i ó t I j e raz n a z a wsze. Przyjaciel - stał się 

tłumaczem niby opinii powszechnej. Zapewnił mnie , że jestem niena
widzony. - Za co? - Nie wiedział, ale tak słyszał; zapewnił, że dążności 
dziel moich są potępiane. - Dążności? Jakie?- Nie wiedział , ale tak 
słyszał. Zapewnił, że ogólnie ganią sposób, jakim dopiero myślę 

wychować syna - i wiele, wiele jeszcze podobnych zapewnień. - Odu
rzony odkryciem z ust tego, którego przyjacielem być mniemałem, a za 
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ALEKSANDER FREDRO. Litografia Maksymiliana Fajansa z r. 1852 . 

tym i o poprzednim zgłębieniu z jego strony wątpić nie mogłem -o
puściłem ręce i przestałem żyć i pracować dla świata. - Dziwna 
rzecz. - Niech każdy człowiek w późniejszym wieku spojrzy w życie za 
siebie, niech dobrze śledzi powody, przyczyny ważniejszych swoich 
zdarzeń, a ujrzy pewnie jakąś osobistość, która zawsze w jego atmosfe-



rze jakby drabant obok niego grawitowała i która zawsze pośrednio 
albo bezpośrednio, z wiedzą lub bez wiedzy, wywierała swój wpływ na 
jego życie- pomimo nawet częstokroć niższego stopnia wiadomości i 
ukształcenia albo i rozumu naturalnego. 

Tr:.~ · po tr:::r (w. 197-213, 234-252) 

; 

Dla równouprawnienia zdjęto złodziejom w kryminałach 
kajdany, ho sp kulanty po giełdach wolno chod1,ą. 

Nie piętnujcie występku, ale cnotę ... Mniej roboty. 

ie umieć - nie ma grzechu. Ale wielki błąd: udawać, że się 
umie, czego się nie umie. 



Bohdan Korzeniewski 

( ... ) Spory o prawdziwego Fredrę wybuchły po pierws~eJ wojnie w 
niepodległym państwie polskim. Zaognily się jeszcze po drugiej wojnie. 
Nowe poglądy na poetę wyraziły się nie tylko w opiniach krytyków i 
wiadomościach badaczy, ale i w sposobach odmiennego traktowania 
komedii Fredry na scenie. W latach 1946- 1955 Fredro przeżył w 
teatrach polskich swój prawdziwy renesans . Nigdy dotychczas nie 
grywano go tak wiele. 
T en niespodziewany sukces zawdzięcza! w tych latach w dużej mierze 
s łabośc i urzędowej literatury dramatycznej . Był to niem a l jedyny głos 
ludzki, przy tym głos pelen mądrego humoru. 
Nie na tym jednak polegał prawdziwy renesans poety. Fredrę spotkała 
przygoda, która przydarza s ię tylko nielicznym, istotnie wielkim 
pisarzom. Coraz wyraźniej zacząl występować jako pi sa rz dotąd 

nieznany. Przy usuwaniu patriotrycznego werniksu z portret u Fredry 
wystąpiła całkiem nowa jego twarz. Najmniej chyba nadaje s ię do niej 
utarte określenie „poczciwy". Prawdziwa twarz Fredry ude rza olśnie
wającą inteligencją , głęboką mądrośc ią i trochę smutn ym u śmiechem , 

kwitującym błahość ludzkich spraw i namiętności „. J eś li nie m a luje si9 
w niej cecha najistotniejsza poety,jego geniusz komiczny, to dlatego, że 
tej cechy nie umie wyrazić na ogól żaden portret. 

;\lcksanJn Fredro. 
;\~o,.varcl <I Juliu s1.<1 Ko"<l~<t / r· I XX-l . .,. 



Fredro napisał- niestety-aż trzydzieści pięć komedii. Nie we wszys
tkich jego geniusz komiczny wyraził się z jednakową siłą. Nie 
wymagajmy tego jednak od polskiego poety, skoro nie wymagamy 
podobnej doskonałości od jego znakomitych kolegów cieszących się 
światowym podziwem. Istotnie, większość z komedii Fredry ma 
charakter równie staroświecki jak większość komedii Goldoniego i 
byłoby błędem domagać się dla nich ciekawości i uznania poza 
własnym narodem pisarza. Do obowiązków narodowych należy rów
nież nudzenie się na utworach własnych klasyków. Nie trzeba z tego 
czynić obowiązku międzynarodowego nawet w okresach coraz bliższej 
znajomości między narodami świata. Przynajmniej jednak cztery z 
komedii Fredrowskich osiągnęły tę doskonałość, która pozwoli im 
liczyć na zajęcie pozycji uniwersalnej. Są to Mąż i żona, Śluby 
panieńskie, Dożywocie i Zemsta. Miłośnicy gatunku, który miał 

znakomite tradycje i zaczyna powoli dzisiaj sobie o nich na nowo 
przypominać, tj. farsy, odkryją mnóstwo uroku także w Damach i 

huzarach. 

Wymienione pięć komedii znajdzie się zapewne w tym wyborze 
najcenniejszych dzieł sztuki, jakiego ludzkość kiedyś dokona, jeśli 
kataklizm nie zniszczy żywej dzisiaj ciekawości wszystkiego, co ludzie 
w dziedzinie piękna wytworzyli na ziemi. Wydaje się, że pozwolą one w 
pełni poznać jednego z najświetniejszych i - uważam - jednego z naj
bardziej tajemniczych actystów. Dzisiaj już zaczynamy dostrzegać, że 
nowa twarz Fredry mieni się takim bogactwem uczuć i myśli, jakiego 
dotąd mało kto się spodziewał. 

Przed kilkunastu laty rozumniejsi krytycy zsadzili Fredrę z konia i 
odpasali mu ułańską szablę. Dzisiaj zaczynamy go wyprowadzać z tego 
gatunku we dworze, skąd widok rozciąga się tylko do lasu na 
horyzoncie. Otwieramy przed nim - z całym szacunkiem! - drzwi do 
domu, gdzie mieściła się jego pracownia. Juliusz Kossak , także malarz 
koni, zostawił portret Fredry stojącego przy pulpicie do pisania. 
Wskazał, zapewne mimo woli, właściwą drogę do poznania poety. W 
pracowni pisarskiej Fredry mieści się ten skarb wartości ogólnoludz
kich, który możemy ofiarować kulturze światowej. 
Sądzę, że jeszcze nie dzisiaj. Sami zaczynamy dopiero odkrywać 

Fredrę. Nie stać nas jeszcze na sąd, który moglibyśmy zaproponować 
wiedzy o sztuce nie tylko polskiej. Tymczasem zbierajmy wiadomości 
dla takiego sądu, który rozstrzyga o przynależności do twórców miary 

najwyższej . 

(Pl/lnii:r11ik Teamt!nv 1958. nr 2) 

Rząd gniecie. Samorząd trudzi. Bezrząd trwoży . - Czegoż 
chcecie u diabła?!! 

Naród, który nie ma woli i siły powiedzieć łotrom, że 
łotry - nie wart być narodem. 



Tadeusz Boy-Żeleński 

( ... )Sławi się z dawien dawna-i s lusznie-piękno apostrofy c z eś nika: 
„Nie wódź nas na poku s7.enie -ojców naszych Wiel ki Boże ;-skoro 
wstąpił w progi moje- włos mu z głowy spaść nie może '' ... I w istocie, 
tajemnicą poezji Fredry jest, że w chwili, gdy cześ ni k wymawia te 
s łowa, zachwyceni zapomi namy najzupełniej, że ten sam cześ nik przed 
chwilą niegodnym podstępem zwabiał „w progi swoje'' syna są s i ada . 
ab pod grozą trumn y zmusić go do świętokradzkiego sa kram entu ... Bo 
i on zapomniał najzupełni ej i god zi te dwie rzeczy doskonale, i w tym 
jest poetycka prawda tej sceny. 
Rzecz kończy się-jak wiadomo-szczęśliwie. dzięk i dubeltowemu 
posagowi Klary. Jedynie pod tym względem rejent, który dopiero co 
pow iedz i ał do ożenio nego j uż syna: „wstań serdeń ko i c hodź ze mną", 
mi<; kn ie i mówi do siebie: „dwa mają t k i, kąsek gładki" ; i d piero pod 
ty m znak iem na t9puje owa „ .1.goda" , do której „Bóg rękę poda"; bo 
c iągle mieszanie imien ia boskiego do najpodlejszych szacherek jest 
bardzo dla tej staropolszczyzn y charakterystyczne. 
Dodaj my podsto l i nę, która zawarłszy kontrakt z rejentem na zasadzie 
sw gci fi kcyjnego majątku , wpół-oszukańczo wył udz iła odszkodowanie 
w klauzuli i naj pokoj niej wyci ąga po nie łapkę. I kto wie, przy owych 
stu tysiącach wycyganionych z jego pupilki („te z mojego ja zapła
cę" - powiada niedbale Klara), podstolina wyda s i ę może za cześni
ka? ... 
Wszystko to jest bardzo żywe , prawdziwe w każdym słowie i geście, i 
wi ernie maluje obyczaj sz lachecki , zwłaszcza z epoki rozkładu; co do 

ł 



artyzmu. co do wizji świata, Zemsta jest klejnotem jedynym w skarbcu 
komediowym wszystkich literatur. Topnieję z rozkoszy, ogl<1dając ją 
dobrze graną na scenie. Ale uważać ją. za autorem Pr::.yr;ód Benedyk.1a 
Winnickiego, za „wzór poczciwości, szczęścia i cnoty", to mi się 

wydaje osobliwym nieporozumieniem. Jeszcze dziwniejsze wydaje mi 
się, że ktoś odważa się twierdzić- i budować na poparcie tego 
twierdzenia jakże sztuczne konstrukcje - że Fredro „chciał tu pokazać. 
jak pojmuje prawdziwą staropolszczyznę"! A już najdziksze. to widzieć 
w Zem.\'cie, jak tenże sam komentator- „królewskie blaski przeszłoś
ci". Co tu jest królewskiego?- Królewska jest tu tylko poezja Fredry; 
reszta, to małe świństwa drobnych ludzi . 
( ... )Jeśli nicuję tak wartość moralną tego minionego świata , to dlatego, 
że widzę pewne niebezpieczeństwo w stosunku do poety. Materiał 

życiowy, z którym związany jest nierozdzielnie artyzm Fredry, stanowi 
niemałą zaporę w tym, aby ten artyzm przemówił w całej pełni do ludzi 
dzisiejszych. Uczyć ich. w jaki sposób cud sztuki zdolny jest przetwo
rzyć w piękno przeciętną lub najlichszą bodaj rzeczywistość. oto jedno 
z zadań krytyki wobec Fredry. Ale wmawiać w dzisiejszego widza, w 
młodzież zwłaszcza , że ciemnota i łajdactwo w kontuszu - byle podlane 
bigoterią- są poczciwością i cnotą, że są „królewskim blaskiem 
przeszlości " ,,11:0 znaczy wyzywać jej krytycyzm, którego w stworzonym 
niebacznie nieporozumieniu łatwo pada ofiarą dzielo poety. A znów 
jeżeli się to uda wmówić, to tym gorzej ... 

Tadeu sz Bo ~ -Lcleń s ki 
.Ohrachu11h i /in/rrn1·1·k.1e· 

Dlaczego nic orze z, ale piszes1,'? Orałby ' dobrze, źle 

pi ze z. 

Trudniej dzi ' o dobrego szewca jak o męża stanu. 



Aleksander Fredro 

(Fr ag m e n t) 

( ... )O, Płachetko! niech ci Bóg przed którym już stoisz, przebaczy, ale ja 
nie mogę, żeś mój czas najpiękniejszy, od 807 do 809 zabił, zamordował 
bez litości. Książki w rękę nie wziąłem . Jeżelim czytał, to :omanse. Mój 
ojciec, zajęty interesami, a szczególnie fabryką żelaza, którą zatożył w 
Ciśnie, rzadko bawił w domu. Nie mógł więcej dla dzieci zrobić, jak do 
ogólnego dozoru wziąć guwernera, a do szkolnych nauk dyrektora. 
Odpowiedzialność więc cała ciążyła na panu Płachetce. Pan Płachetko 
nic nie robił, nie robiłem i ja nic. Polowałem i jeździłem konno. Wtem 
nagle, nie pamiętam, z jakich powodów, chwyciłem pióro i ... 
napisałem komedię pod tytułem Strach przestraszony. Jeżeliby ktoś 
znalazł książkę in 8-vo, w skórę oprawną, w której pierwsza polowa 
wycięta, bo ta książka była kiedyś rejestrem, a druga zachwyca oczy 
tytułem: Strach nastraszony, komedija w l akcie- niech ją wróci 
memu potomstwu, bo to jest moje dzieło. Ale daremne wezwanie! 
Próżne nadzieje! Przepadł drogi ręko pism, jak przepada skarb niejeden 
w wirze ludzkiej ciemnoty. 

Nie mogę wstrzymać się i muszę wam, kochani a zwłaszcza cierpliwi 
moi słuchacze, opowiedzieć treść tej krótkiej, ale pięknej komedii. Aby 
jednak stała się zrozumiałą, należy cofnąć się nieco i rzucić okiem na 
nasze zwyczaje domowe. Był więc zwyczaj, że co niedzieli dzieci 
wyprawiały bal, tak zwał się bankiet, na który otrzymywaty prócz 
codziennych jabłek trochę suszonych śliwek i wiszni, trochę rodzen
ków i migdałów, i kawałek cukru. Mój brat Seweryn, szef szwadronu 
gwardii (nie wówczas, ale później), ja ko najstarszy, przywłaszczył sobie 
iure fortioris zazdroszczony urząd kuchmistrza .... 

Otóż wracając do rzeczy, taki bal dziecinny był treścią mojej sztuki. 
Osoby były: Pan ... zapewne Cnotliwski, ale nie pamiętam, równie jak 
nazwiska synka i córeczki pana Cnotliwskiego, Mi chał lokaj i Szafarka. 
Rzecz się zaczyna: Pana nie ma w domu, dzieci narzekają, że niedziela 
przejdzie bez balu. Michał obiecuje im dostać śliwek , rodzenków itd. 
Ubiera się w prześcieradło, jak to zwykle wystawiają duchów, i idzie do 
spiżarni straszyć Szafarkę. Szafarka przestraszona kryje głowę w beczkę 
z mąką. Michał ładuje kieszenie nie tyle dla dzieci, ile właściwie dla 
siebie. A wtem ... otwierają się drzwi ... wchodzi Pan .. . Kolej na stracha 
przestraszyć się ... Michał kryje głowę w drugą beczkę. Rozwiązanie 
następuje prędkie i jasne, zamknięte nareszcie sensem moralnym . 
Widzicie więc, moi państwo, że komedia nie była bez planu i pewnie 
byłaby była i nie bez efektu scenicznego , gdyby była przedstawiona na 
teatrze. Szkoda! 
( ... ) Sukces nadzwyczajny mojej komedii zawrócił mi głowę, wziąłem 
się więc do trajedii. Ale ta ograniczyła się na tytule wielkimi literami 
napisanym: Rzei. Pragi, i na spisie osób, na czele których, jak to łatwo 
zgadnąć, stali: Su worów , Zajączek i jenerał Jasiński. Zdaje mi si9 nawet, 
że zacząłem pierwszy wiersz pierwszej sceny wyrazami: „O Ty! co ... " 
albo „O Ty! który ... ", co zawsze wielki efekt robi w stylu poważnym, 
tak jak inwoltacje w kazaniach, które budzą zawsze wszystkie uśpione 
baby do ryczącego westchnienia, albo jak na teatrze owe oklapane 
sentencje o cnocie, honorze, miłości ojczyzny. Bo trzeba wiedzieć, że 
nigdzie tyle czcicieli cnoty, ile na teatrze , lubo w zamęcie owych 
szlachetnych uniesień najwięcej ginie chustek i zegarków. 

Tr:y po 1r: _1· 
(w. 4072 - 4099, 412 5 - 41 39. 4166 - 4179) 

P"iiuk goni, p<)ki id1il.'"l1. a jak ~tanicv ... '' no~i. Potem 
szc1l'ka / dakka. - l 1 nas du.lo takich psiuk<)n. 



Jerzy Kreczmar 

W przymierzu 
z historykiem 

i krytykiem 

Czy rozprawy krytyczne, których nie szczędzono Fredrze za życia, 
wpływały jakoś na teatralną interpretację jego komedii? Czy sądy 
Goszczyńskiego, Pola, Dembowskiego, Leszka Borkowskiego, które 
tak zaważyły na twórczości pisarza, mialy jakieś znaczenie dla aktorów 
grających w jego sztukach? Czy odbiły się jakoś na rolach Nowako
wskiego, Smochowskiego, Starzewskiego, Rychtera, Królikowskiego? 
Nie zajmowali się tym dotychczas, o ile wiem, historycy teatru, ale, 
gdyby im zadać takie pensum, nielatwo daliby sobie z nim radę. 

Odpowiedziano by prawdopodobnie, że w jednym wypadku rzecz jest 
pewna, w wypadku Żółkowskiego, bo ten, jak głosi podanie, nic poza 

Kurierem nie czytywał. Ba, ale czy mu tych poglądów nie streszczono? I 
Czy ktoś mu o wszystkim nie naplotkował choćby na herbatce u 
legendarnej Rózi? Zostawmy rzecz przyszlym uczniom katedry teatro-
logii, a przejdżmy do dalszych pytań. Czy potem, kiedy Tarnowski i 1 

Siemieński głosili chwałę komediopisarza, slowa ich budzily jakieś 
rewizjonistyczne echa w teatrze, czy wnosily coś nowego do interpre-
tacji Cudzoziemszczvznv, Zemsty, JmdalskieKv? Czy też, być może, 
wywierały wpływ tylko na publiczność i kazaly jej inaczej patrzeć na te 
same, dobrze znane postacie sceniczne? 
Dość znaków zapytania. Zanim drobiazgowe studia przyniosą nam 
uzasadnioną, zapewne negatywną odpowiedź, spróbujmy przyjąć na 
wiarę, że owa współpraca teatru z krytyką i historią literatury 
rozpoczyna się dopiero w drugiej fazie recepcji scenicznej pisarza. 

A będzie to teraz współpraca dosyć ścisła. Od prób stylowych 
Pawlikowskiego i Frycza, od kostiumów Gembarzewsk1ego, p?przez 
wkładki reżyserskie Osterwy i eksperymenty Jaracz_a, do ws_polczes~ 
nych inscenizacji Szletyńskiego i Korzeniewskiego biegnie JUZ sz~rok1 
gościniec, na którym widać wszystko; widać, jak jeden ~gląda się_ na 
drugiego, ażeby zrobić inaczej i lepiej, i widać_jak na ?lont, ze odbiJ_aJą 
się na ich poczynaniach pozateatralne prace h1stor~k_ow 1 publicy_~~o~, 
krytyków i uczonych przyczynkarzy. Bez znaJomosc1 „fredrolog11 nie 
podobna zrozumieć dziejów scenicznych komed1op1sarza w omawia
nym okresie. Przy czym zwykle teoria wyprzedzała praktykę . 

Medal ofiarowany Fredrze w r. 1864. 
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„CRISTAL" 

Jerozolimska 60, róg Brackiej. 
ZAKŁAD PIERWSZORZĘDNY · KONCERT. 

SEZO 1918-19. 

TEATR POLSKI 

Po teatrze prosimy na PĄCZKI 
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Cześnik Raplusiewicr 
Klara, jego synowico 
Rejent Milczek 
Woclaw, syn Rejent11 
Podstolina 
Popki n 

Aleksander Zelwerowic& 
M11rj11 M11jdrowicz6wn11 
Wincenty R11p11cki 
Alehonder Węgierko 
St11nisł11w11 Słubicka 

Jerzy Leuc;iyński 

Sm111al5ki. dwunanin .!i 
Dyndalski, morszalek r ~ 
Perelka, l..uchmi~tr:z 5 
1·s11y murart. 
1-Ri murarz 

Józef Zieliński 
Józef Poremb11 
Jeny Bukowski 
Feliks Zbyszewski 
Todeusz Chmielewski 

Murorze,.. ha1dukl, pachołki . 
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Dekoracje Wincentego Drabika. 
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Magazyn bielizny I konfekcji męskiej 

Marszałkowska 91. 
Pracownic bielimy pn:y sklepie. - Pr•lim·•ie wsl•wi•nle •oro6w 

I wuelkie reparacje. - Ceny n1U.ie. 

TOW. Akc. FR. KARPIŃSKI w Warszawie. 
Elektoralna 35. 

poleca: 

Wody mineralne, 1taturalne i sztuczne. 

Cukiernia K. Słupskiego, 

Marszałkowska 115, róg Złotej 

poleco znene ze awej dobroci wyroby cuklernlcie. 

Afisz przedstawienia „ Zemsty" w Teatrze Polskim w Warszawie, z 1919 roku 



( ... ) Na niepokój najlepszym lekarstwem jest wiedza. Zdawałoby się 
najrozsądniejsza rola to zbadać dokładnie, jakie byly poglądy moralne 
Fredry, na podstawie pozostawionych pism, korespondencji, pamięt
ników, na szerokim tle epoki. Wtedy stałoby się jasne, z kim i z czym 
autor mógł się solidaryzować, a z czym nie. Ale pracy pt. Etyka 
Aleksandra hrahieRO Fredry nikt dotychczas nie napisał. (Otarł się o to 
zagadnienie Boy, ale myśli jego zrozumiano na ogół inaczej). Może i nic 
dziwnego, że nikt się nie kwapi!. Niejeden przeczuwał pewno, że obraz, 
jaki by zarysowała taka książka, musiałby zadziwić czytelników, i 
wołał nie próbować. 

(„.) Tymczasem każdy, kto czytał choćby Marksa, wie, że pojęcia 
moralne się zmieniają i że nie może być wiele wyraźnego między 
naszym poczuciem i świadomością moralną zamożnego szlachcica 
żyjącego w warunkach jeszcze prawie feudalnych, a wychowanego w 
duchu osiemnastowiecznego libertynizmu. Nie ma dziś chyba nikogo, 
kto by chciał Fredrę na nasz grunt sprowadzić, jak to próbowała zrobić 
krytyka burżuazyjna w Xl X wieku. Ale pewne schematy krytyczne żyją 
dłużej niż intencje ich twórców i ślady dawnych ujęć odnajdujemy z 
łatwością w krytyce dzisiejszej. 
(„.) Że takie czy inne rozstrzygnięcie sprawy może stanowić przedmiot 
długotrwałej gry intelektualnej - to pewna. Dopóki IBL dzieła o etyce 
Fredry nie opracuje i nie wyda, gra może toczyć się dalej. Wydaje się na 
oko, że nie wolno autora Zemsty z jej postaciami pomieszać, ale też nie 
wolno go od nich całkiem odrywać. Należy zachować proporcje. Jakie? 
Słowo trudniej to ilustruje, niż przedstawienie teatralne. 
Najbardziej niejasna idea nabierała natychmiast przejrzystego kształtu 
w teatrze. Klęska kompromitowała ideę, sukces dostarczał argumentu 
p r o. Każda zmiana proporcji była nowości<\. Za nowością uganiano 
s ię od dawna. Teatr i tu rozjaśniał niejedno. W ie le kroć, co się wydawało 
nowym w teorii, nabierało dobrze znanego kształtu w teatrze. 
I odwrotnie. Pod starymi hasłami przemycano rzeczy nowe. 
Jeśli z okazji kilku ostatnich przedstawień warto się zastanowić nad 
tym, co nowe, a co odziedziczone w naszej recepcji Fredry, nie można 
poprzestać na samym rozpatrywaniu spektaklów, trzeba je traktować 
łącznie z zagadnieniami, które literaturę przedmiotu absorbują. 
Zarówno jeśli idzie o dziś, jak i o przeszłość niedawną . 

Jcr1.y K r·cczma r 
f't1!l'111i /.;1 l< 'lllf'lline- Czytelnik, 1956) 
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Henryk Szletyń ski 

Kultywowali Aleksandra Fredrę w Krakowie Stanislaw Koźmian i 
Tadeusz Pawlikowski, do końca XIX stulecia radowano się niekiedy 
dobrym Fredrą na scenie warszawskich Rozmaitości. A potem ... potem 
przyszlo wygaszanie piękna i pożytku tkwiących w zjawisku zwanym 
„stylem fredrowskim". 
W roku 1904 dwudziestosześcioletni Teofil Trzciński opublikował 
artykuł pt. O aktorach słów kilka, napisany w związku z zapowiedzia
nymi występami wielkiego fredrysty Wincentego Rapackiego na scenie 
krakowskiej, w Dożywociu i w Zemście. Pośród tych rozważań 

uderzało takie postrzeżenie: 
„Coraz częściej zdarza się czytać żale z powodu zanikania »fredro
wskiego stylu« na polskich scenach - równie często niemal jak skargi na 
przepadanie kunsztu z Fredrą związanego najściślej, kunsztu mówienia 
wiersza. Jednym i drugim utyskiwaczom wiele siły przekonywającej 
odejmuje fakt, że nie są poparte argumentami rzeczowymi ani w formie 
próby ogólnikowej definicji, na czym mianowicie jeden i drugi kunszt 
polega. - Styl fredrowski zaciera się rzeczywiście, tak jak zaciera się na 
razie w polskim teatrze poczucie stylu w ogóle wskutek braku 
stosownej szkoły dramatycznej, a, co za tym idzie, racjonalnej kultury 
aktorskiej. Tylko niedostatki fredrowskiego stylu czujemy dotkliwiej, 
bo Fredro nam bliższy od innych." - W tym dziele zniszczenia czas robi 
swoje. W pięć dni po tym felietonie ukazał się następny (Po Tygodniu 

Fredrowskim) rozpoczęty przez Trzcińskiego słowami: „Wszystkie 

kreacje przedstawione przez p. Rapackiego miały prawdziwy styl, 
logicznie i konsekwentnie wyprowadzony z polskiego ducha i z 
polskii:go uczucia". 
A gdy 1 ninęło blisko dwadzieścia lat od tego wydarzenia, głos zabrał Jan 
Lorentowicz. Po kilkunastoletnim pobycie w Paryżu i odwiedzaniu 
tamtejszych teatrów w roku 1903 osiadł w Warszawie, pilnie obserwu
jąc jej życie artystyczne. W roku 1923 pisał m.in.: „Tradycja komedi i 
fredrowskiej zagasła na scenach polskich już od dłuższego szeregu lat. 
Tu i owdzie czyniono próby sporadyczne »wznowień«, wystawiano już 
to Śluby, już to Damy i huzary,już to Dożywocie lub Zemstę, ale wynik 
kasowy tych wznowień był tak katastrofalny, że komedie fredrowskie 
poczęto traktować jako pewną konieczność ku I tura Iną, jako widowiska 
z góry skazane na żywot krótki i grywane jedynie dla honoru 
domu." 
Te glosy dwóch poważnych obserwatorów wybraliśmy dla uprzytom
nienia, że pytania o istnienie stylu fredrowskiego pojawiły się już z 
początkiem naszego stulecia i od razu w kształtach niepokoju o to, co 
się z tym stylem dzieje i jakie są perspektywy na jego bytowanie 
sceniczne.* Chcąc o sprawie pomyśleć, należy wstępnie zapytać: co to 
jest styl w sztt.łce? Czytelnik gotów będzie uznać taką kwestię natury 
niemal ontologicznej za utrudnianie rozmowy o stylu scenicznym 
Aleksandra Fredry. Ale jeżeli on w jakiejś realności istnieje, to trzeba 
badać, na czym się zasadza i jak się daje praktykować (aktorzy mawiają 
o trudnych zadaniach ,jak się to je?")? Czy jest to zespół cech, 
klasyfikacja odrębności, czy może norma poprawności? Czy może aż 
model? Edward Gordon Craig mówiąc „styl" miał na myśli 

„p r a w d ę s z t u k i" (podkr. H . S.) 
Kl:o pożąda Fredry w życiu naszego teatru, ten pragnie, aby gra.no go 
tak, iżby nieustająco objawiała.się wielkość jego komed ii by przenika ły 

w widownię - dzisiejszą widownię, tak bardzo różniącą się od wczoraj
szej. Wtedy kwestia, czy jest i „styl fredrowski" w tych przedstawie
niach zespala się z intencjami tworzących je realizatorów. Ó w styl jako 
ideał artystyczny nie może się rodzić w innym uwarstwieni u jak tylko w 
tym, na którym działają osobowości aktorskie i reżyserskie. „W tym 
sztuka" - by skorzystać z instrukcji autora Ślubów panieńskich. 
Zagadnienie stylu jest równocześnie zagadnieniem ciągu tradycji, a te 
procesy, jeśli mają być żywe i potrzebne, mogą się rozwijać jedynie 



wówczas, gdy się Fredrę gra sta le i wedlug reguł , nie zaś bezladnie, jak 
s ię to odbywa. Tutaj dobieramy się do sedna pytania, któremu 
poświęcone są te ułamkowe przypomnienia. 
Lorentowicz zwracał uwagę, że w owej pierwszej dekadzie naszego 
stulecia Teatr Rozmaitości nie zagra I ,<;tuhóv.· panieńskich w ciągu lat 
czterech, a przez sześć lat WielkieKo człowieka do małych interesów, 
najwybitniejszej komedii Fredry z drugiego okresu jego twórczości. Cóż 
więc mówić o sytuacji obecnej, w trzy ćwierci wieku późni ej, mimo iż 
nie mamy wątpliwości, że Aleksander Fredro jest jednym z najwspa
nial szyc h skarbów i najprawdziwszych świadectw naszej kultury? 
W wieku XIX grano Fredrę i w niewielkich teatrach, nawet w 
wędrownych. Niechaj historycy zapuszczają sondę badawczą, czy 
roztaczano nad nimi opiekę miary należytej. Z decyzją dyrektora 
imprezy wiązało się pragnienie członka zespołu, którego pociągała rola 
Gucia, Cześnika, Łatki, Jowialskiego, i mialo to nielichy udział w 
rozwoju wydarzeń. A nawet ufnego w swój talent aktora skromnej 
sceny tentowało pójście za znakomitym wzorcem jego kÓlegi, którego 
oglądał, niekiedy po parokroć razy, w Warszawie, w Krakowie, we 
Lwowie. O tej procedurze można napisać posilną księgę. Wiadomo 
przecież, że jeden z największych fredrystów, Józef Rychter, zanim 
stworzył swą sławną kreację Cześnika, pilnie przypatrzył się pier
wszemu wykonawcy tej roli, Janowi Nowakowskiemu, który opiera I się 
na wlasnej obserwacji z przełomu stuleci XVIII i XIX , „życiu owej 
sz lachty jeszcze wszechwładnej", i ponadto korzysta! ze wskazówek 
jakich mu udzialal Fredro. A za Rychterem poszło wielu. Chwalony 
jako Cześnik Józef Kotarbińsk i wyzna!, iż na tym mistrzu się wzorowa I. 
Tu natychmiast przypomina się orzeczenie Konstantego Stanisła

wskiego: „Tradycja sztuki scen icznej żyje tylko w talencie i umiejęt
ności aktora ... To pochodnia, która może być przekazywana tylko z rąk 
do rąk ... " U nas nie zawsze ten plomieńjarzyl się pełnym blaskiem, ale 
nie hamował też nowatorstwa: oto w kilkadziesiąt lat po tym okresie 
Cześnik Jerzego Leszczyńskiego był odkrywczym i współczesnym 
arcydziełem, współczesnym a równocześnie kwintesencją tego , co się 
rozumie i odczuwa jako fredrowski styl. 
Rychter grai swego Raptu siew icza w cic:1gu lat trzydziestu dziewięciu. A 
inn i kreatorzy tej niezwyklej figury? Mieczyslaw Frankiel przez lal 
dwadzieścia. I zanim wstąpił w tę rolę, był znakomitym Papkinem. 
Jerzy Leszczyński-takoż, a zaczy nał karierę Wacławem. I moglibyśmy 
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wymienić nazwi ska świetnych artystek, które w młodości świetnie 
„przygrały" Klan;, a w kwiecie wieku utrwala ły Podsto l in ę. 

fośli w układach repertuarowych zjawiać sic; będą pozycje Aleksandra 
Fredry programowo, wtedy wyhniać sic; bc;d<1 pytania i zagadnicnra do 
roztrzci sań i ku na uce. Proste. Co nie znaczy, oczywiście, latwc. A le 
wiele jest rzeczy trudnych. Ta problemat yka nic WCJdzrc w krew 
teat rów, pók i będą diably lękające s1ę jcj jak ś wic;concJ wody. !lei to sic; 
odbywa „spot kań" (wymiany spektakli i tematycznych)! Proszc; zaJ 1-zcć 
do anna łów i kronik. O to rok 1976, stulecie śmierci Fredry . . ie stal sic; 
dostatccznq pobudką zajęcia się t<1 twórczosci<1, a więc 1 roz trzqsan1cm 
jej stylu scenicznego. 

iczego si ę nic zdziala, jeśli nic zjawie! sic; pasje i inicjatywy wśród 
aktorów i reżyserów. Dlatego wydzialy nas1ych szkól teatralnych maj<! 
obowi~17 ck, w pdn i waże1cy, tworzyć seminaria ćwiczebne poświęcone 
Aleksa nd rowi Fredrze, mając w U\ adze, że problem -.;t ylu fredro
wsk iego jest sp rzi;żony z ca losci<1 zagadnienia naszego st ylu teat ra ln ego. 
l jakież roztacza się bogactwo w tej materii ! P rzec i eż nic ma 1.naków 
równośc i m iędzy kolorami sty listycznymi 7cm11,1·, /)rc nmciu, Pww 
Jmrialski!!go , Odludk1!11· i poci\', a już cał k iem odległ a jest egzystencja 
Dum i hu::arów lub wybornej jednoak tówki J\' ikl mnie nic =nu. Choć 

każdora,,;owo ro1poznaj c s i ę pióro au tora. bogact wo jego tt>a trogcnicz
ności wykazuje w każdej udanej komedii od n;bne cechy styli styczne 
i- co jest niezmiernie ważne dla na', praktyków!- w k ażdej z mistrzo
wską konsekwencje! są one p17eprowadzonc. 
Bez studiów tego, co czyniono da> niej , nic da si9 tych prac podejmo
wać. Nieprędko zdobędziem y s ię na takc1 monogra fię . jak <1 Niemcy 
uzyska li już w latach 1848- 1874 prtcz pi 11ć tom ów kapitaln ej pracy 
Ed wa rda Devricn ta Geschich!e der dc111schcn Schau.1piclkum1. Lub na 
ta k inst ruktywne tomy, jak Ma urice Descon tcs'a Ln grwzd1 ni/es du 
thd'itre de M olih"e o raz tego sam~-go autora i .c.1 gra nd.1 ril !e.1· du ihl;Li l!'c 

di! .Jc:an Racine - deta liczne rozbio r rea lizacji znakomitych ak to rów. a 
w tej drugiej pracy ponad to rozd1. ial : /, u diclion du Vl ' r.1· de Racine. Ale 
ni e jest też sytuacja nasza tak ni epomyś l n a , jak o niej poniek tórzy 
ga worzą i kracze} . Stukajcie, a 1.najtb ccic! Sprawottlania i analizy, 
szczegó łowe opi sy, osądy entuzjastyczne, OS<Jdy krytyczne, a nawet 
opowieści żyj<1cych jeszcze świad ków. z któ rych niejeden utrwa li! 
przekazania swo ich pop rzedników. Artysta dzia łaj ą cy przez tekst 
Fredry styl rea li zacji wydrążyć musi sa mo istnie, dopracować się 



samemu i w zespole, to znaczy przez uktorstwo dzisiejsze i przez teatr 
pragnący być współczesnym. Jednakże wielką przysługą będzie mu 
studium towarzyszące. Kiedy w myśl owego tytulu w Studenckim 
Teatrze Satyryków „Myślenic ma ogromm1 przyszłość" nie pominie 
myś l e nia o świadczeniach przeszłości 

Henryk Szletyński 
17 marca 1983 r. 

* O sytuacj i późniejszej wypowiedzialem się przed pięciu laty w publikacj i K1:1a/1mrn
nie sir 1w11·oc=e.rncj .1:111/..:i akrors/,icj 11· Poliu" a ponadto w dwóch esejach: 
Ro:wa::ania q11asi-1>rmrnkan'fne oraz Fc11011w1w/nr C:c.inf/, (przedruk w książce 
S:kicc o 1ca1r:e, r 1979). 

ie ten głupi, kto źle sądzi, ale ten, co go sędzią zrobił. 

Wielkie były nasze przymioty, ale wielkie wady. Dziś, 
niestety, tylko te zostały. 

Smutno jest na tym świecie , kiedy nie ma do kogo powie.
dzieć: - Czy pamiętasz'! 

Jerzy Leszczyński 

Fredro to mój drugi ojciec, wychował mnie i wiele nauczył. Kocham go 
tcż jak ojca. Dorn dziadka mego Wincentego Rapackiego, jak i nasz byl 
opętany miłością do Fredry. Mówiliśmy cytatami ze sztuk jego dniami 
całymi i przy każdej niemal sposobności. Np. pukając do drzwi 
gabinetu mego dziadka cichutko szeptałem słowami Papkina: Wu/nuż 
wstąpic.~ .. , na co dziadek odpowiadał jako Milczek: Bardzo proszc: .... Po 
czym rozrnowaHoczyła się już w normalnym języku . 

Gdy zbyt natrętny wierzyciel wtargnął do mieszkania, kwitowa Io go się 
słowami Milczka: Cześnik wszysllw h<:d2ie płacił .... Otumaniony, 
ogłupiały tą odpowiedzią zmykał jak oparzony . 
Chorego napominało się : Szanuj zdrowie należycie, bo jak umr2es2 
stracisz życie (DożywociP). Co prawda kazanie takie niewiele pomaga
ło, ale my byliśmy pewni poprawy. Wszak to Fredro mu radził! 

Powinno to go było uzdrowić i wystarczyć za wszystkie leki. l tak bez 
końca, dzień cały. 

Trzeba być aktorem, aby zaznać pełnej rozkoszy obcowania z Fredrą. 
Naj)ardziej wyrafinowany smakosz literacki i znawca nie odczuje 
nig( y tych wzruszeń i ciareczck chodzących po grzbiecie aktora 
grającego rolę fredrowską. To są te złote krzyże zasługi, którymi los nas 
dekoruje . 
Trudny był do grania Fredro, diabelnie trudny, a trudności te 
zwiększały się po stokroć, gdy jakiś twórczy reżyser pragnął odczytać go 
na nowo. Mnie się jednak zdaje, że ani na nowo, ani na staro, ale tak, jak 
życzył sobie Fredro. Ale to jest właśnie największa sztuka. Bojąc się 



tych trudności , a pragm1c je om111<1ć, reżyserzy nieraz chwytali si<; 
różnych pom yslów, dobudówek sytuacyjnych, wtrc1caj<1c sceny, któ
rych nie ma w egzempla rzu. l to jest karygodne. Zwłaszcza biedna 
/ cm.1/l/ ma szcL<;ście' 
Okolo tej cudnej komedii utworzy ł y si<; cale góry zaklamań , dociekań, 

nowych „odkrywczych" spojrzt:11, cz<;sto nic prowadz<Jcych do niczego, 
a zwykle odbicraj<1cych jej ciepło, pogod<; 1 sto1"1cc, jakie ogrzewa to 
nicdośc.glc arcydzieło. A wszystko tam Jasne i prostc,jak na dloni. 1'\ikt 
nic twierdzi- poza Tarnowskim i jego poloni stycznymi uczniami-by 
Cześnik , Milczek , Papkin, lub podcjr1ancj , bqdż co bądż , konduity 
Podsto lina , byli jakimiś polskimi świ<1tkami, do których modlić· sic; 
mają aktorzy i wybi elać ich na archaniolów. S<1 to ludzie z krwi i kości, z 
wszystkimi ludz kimi ulomnościam i, grzeszkami i hu ltaj skimi pomy
slami . Ale nic ma żadn ego powodu - i Fredro na pewno sobie tego nie 
życzy l -aby przed stawiać· ich Jako patologiczne pokraki, Jakieś maka
bryczne monst ra m i11orn111 gen tium , odzierać bezlitośnie z boskiego 
humoru i gasić te blask i poezj i, przclcwaj4cej sic; zloL~i strug<! w każdym 
wierszu , w każdym s ł ówk u nie mal. - I na tym polega niedościgly 

gen iusz Fredry, Że potrafi ! u kazać wszystkie pod lostki i prz wary w 
at mosferze ciepla i hum ru . Nie karze swych bohaterów, ś mieje si<; z 
nich tylko. 
(. .. ) Ni ć fredrowskiej tradycji była nieraz rwana na st w ; py. A tradycja w 
sztuce , to rzecz wielka. Ucz. niej nic nowego si<; nic stworzy ... Rozum iej<J 
to dobrze w Związk u Radzieckim, gdzie każdy ton, gest czy minc; 
wie łk ic:go Szcze pkina, Moczałowa, Warła mowa czy Sawina, przecho
wuje si c; jak skarby Seznmu - i te wi elk ie zdob ycze aktorskie id<1 z 
pokolen ia na pokolenie. I tak być powinno. 
( ... ) Niestety, nasza młódź aktorska nic rozlubowala sic; jeszcze we 
Fred rn: . Ale jestem PC\ icn , że i na ni<J czas przyjdzie. Jak troch<; 
podro-;m11 

l 1..· J.łcmil'ka j.;1.~k-CZ\'~Ć rrnjtrwals1.a . . \ni sit; 1.clrll', ;1111 

"i\' -.kurcn, a jednak 1.;rn ~n· w ruchu. 

Aleksander Fredro 

(Fragment) 

( ... )Ale jeżeli zostałem dramaturgiem bez żadnego wyraźnego powodu, 
nie tak się ma co do poezji. Byłem bowiem okolicznościami pchnięty na 
Pegaza. Długo już przemyśliwam.jak to opowiedzieć, bo to działo się w 
wojsku, a koszary nie salon. Ale historia jest historią, ma swoje żelazne 
prawa, z których wyłamać się nie zawsze można . Będę jednak starał się, 
bądźcie panie;pewne, omglić ile możności wszelką szorstkość przed
miotu. A więc do rzeczy. 
W Krasnymstawie mieszkałem razem z podporucznikiem Jakubem 
Nowickim, który miał służ<1cego Franciszka. Razu jednego wziąłem 
wstępnym bojem (necessillls Fangi/ legern) pewną nieodzowną, acz 
tylko płócienną część ubioru, które) to słońce nie zwykło oglądać. Kiedy 
się zaś kolega uporczywie upominał o zwrot swojej własności, napisa
łem wierszyki pod tytulem: Żale Jakuha nad utratą g .. i. Zwrotki 
kończyły się powtórzeniem: Francis:ku .1 Gcl:ie:': są g..ic moje'? Ta 
poezja zrobiła w pulku furorę. Ale jeden z kolegów, Dąbrowski (zginął 
pod Możajskiem), wziął mnie na stronę i zwrócił moją uwagę, że w 
kilku wierszach nie ma średniówki. -Średniówki! ... Co to ś redniów
ka?- zapyta Iem. Dąbrowski wytłumaczył, i to byla pierwsza a oraz 
jedyna nauka rymotworstwa, którą w życiu otrzymalem. 
Uzbrojony w średniówkę, rzuciłem w świat parę kawalków, których 
tytułu powtórzyć nic mogę, a których slawa przeszla krańce nawet 
pułku. 

Później we Francji spróbowałem rodzaju uczuciowego, napisałem do 
Ludwika Jelskiego ładny wierszyk zaczynający si<;: 



Miło.fr jest równie 
Bujna topoli, 
Wzrasta gwałtownie 
Na mir;kkiej roli etc.. etc. -

ale kiedy razu jednego zacząłem deklamować w gronie kolegów.jeden z 
nich, gbur nieokrzesany, doda! zaraz do mego pierwszego wiersza: 
/\!/ilo.k jesl równie-swój rym arcynieczysty, co mnie tak zbiło z 
terminu , że na dlug1 czas dostalem wstrętu do uczuciowego rodzaju. 

T r : \'/)(/ 1r:.r (w. 4178 - 4211) 

Człowiek nie wie, która zapałka brzemienna pożarem. 
bawi się nimi jak swawolne dziecię. 

Komedia wyłącznie tendecyjna nic nie nauczy, nikogo nic 
poprawi. \Vięccj w niej zawsze złości niż prawdy. 



KOMEDIE 
ALEKSANDRA FREDRY 

w Teatrze Polskim 

W W ARSZA \VIE 

DAMY I HUZARY. Reżyseria: Maksymilian Węgrzyn. Dekoracje: 
Wincenty Drabik. Mundury wg wzorów B. Gembarzewskiego. 
Obsada: Major- M. Węgrzyn, Rotmistrz- M. Szobert, Porucznik-W. 
Nowakowski, Kapelan - A. Zelwerowicz, Orgonowa - St. Słubicka, 

Dyridalska- H. Czarnecka-Mielnicka, Aniela- W. Krysińska, Zo
fia-A. Zielińska, Józia-Z. Kopczewska, Zuzia -W. Tatarkiewiczów
na, Fruzia- W. Zarzycka, Grzegorz- L. Dybizbański, Rembo-J. 
Gutner. 
PR EMIERA DN. 25 MJ\JJ\ 1913. 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE!. Reżyseria: Kazimierz Wroczyński. 
Scenografia: Wincenty Drabik. 
Obsada: Urszula -St. Górska, Tobiasz - St. Jaracz, Barbara - F. Kry
sińska, Kasper-J. Zieliński, Kasia-J. Janiczówna, Agata-J. Winiar
ska, Błażej - M. Bogusia wski, Filip- St.Jarniński, Doręba - K. Wojcie
chowski. 
PREMIERA DN. 17 MAR CA 1915. 

DWIE BLIZNY. Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz. (Grane razem z 
„Warszawianką" Wyspiańskiego w reż. Józefa Sosnowskiego) 
Obsada: Kasztelanowa -J. Winiarska, Aniela - F. Krysińska, Wan
da - M. Dulębianka, Tulski -A. Węgierko, Barski -A. Zelwerowicz, 
Figaszewska - St. Górska 
PR EMIERA DN. 17 WRZEŚNIA 1915. 



DYLIŻANS. Reżyseria: Józef Sosnowski. Scenografia: Karol Frycz. 
Obsada: Fulgencjusz-A. Zelwerowicz, Pułkownik Ludmir-W. Kun
cewicz, Filonek- M. Szobert, Rozaura - T. Krysińska, Eugenia- W. 
Tatarkiewiczówna, Maciuś-St. Jarniński, Nula-J. Bukowski, Nuli
na - St. Górska 
PREMIERA DN. 15 GRUDNIA 1915. 

DOŻYWOCIE. Reżyseria: Ludwik Solski. (Grane razem z „Miłością i 
loterią" wg Floriana w reżyserii Leona Schillera) 
Obsada: Birbancki-W. Biegański, Doktór Hugo-W. Ziembiński, 
Orgon- E. Gasiński, Rózia-J. Janiczówna, Łatka- L. Solski, 
Rafał - B. Muszyński, Michał-J. Popławski, Filip-J. Bonecki. 
PREMIERA DN. 30 KWIETNIA 1918. 

ZEMSTA. Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz. Scenografia: Win
centy Drabik. 
Obsada: Cześnik - Aleksander Zelwerowicz, Klara - Maria Majdrowi
czówna, Rejent-Wincenty Rapacki, Wacław-Aleksander Węgierko, 
Podstolina -Stanisława Słubicka, Papkin - Jerzy Leszczyński, Dyn
dalski - Józef Zieliński, Śmigalski - Józef Porem ba, Perełka - Jerzy 
Bukowski, 1-szy murarz- Feliks Zbyszewski, 2-gi murarz- Tadeusz 
Chmielewski 
l'REMIERA DN. I LUT EGO 1919. 

PAN JOWIALSKI. Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz. Scenografia: 

Karol Frycz. 
Obsada: Pan Jowialski - St. Stanisławski, Pani Jowialska -Z. Czapliń
ska, Szambelan -A. Zelwerowicz, Szambelanowa - St. Słubicka, Hele
na - M. Majdrowiczówna, Janusz- B. Samborski, Ludmir-J. Lesz
czyński, Wiktor- M. Maszyński, Lokaj- K. Ceremużyński. 
PREMIERA DN. 27 LUTEGO 1923. 

DAMY I HUZARY. Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz. Dekoracje 
wg projektów Stanisława Noakowskiego. 
Obsada: Major- K. Fabisiak, Rotmistrz-Wł. Grabowski, Ed
mund- M. Milecki, Kapelan - St. Stanisławski, Pani Orgonowa - St. 
Słubicka, Pani Dynda Iska -J. Munclingrowa, Aniela - H. Sulima, 
Zofia - N. Świerczewska, Józia -Z. Jentysówna, Zuzia - Z . Niwińska, 
Fruzia - M. Karpowiczówna, Grzegorz-A. Socha, Rem bo- T. 

Chmielewski. ; 
PR EMIERA DN. 17 LUT EGO 1934. WZNOWIENIA DN. 19 MARCA 1935. DN. 16 
CZE RWCA 1935. DN. 3 MAJA 1937. 

PAN J O WIALSKI. Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz. Scenografia: 

Karol F rycz. 
Obsada: Pan Jowialski- L. Solski, A. Dzwo nkowski, Pani Jowial
ska - L. Bracka, Szambelan -A. Zelwerow icz. Szambelanowa- M. 
Ć'wikliń ka, L. Pancewicz-Leszczyńska, Helena - S. Stępniówna, 
Janu sz - F. Dominiak, .. Kowalczyk, Ludmir-W. Gliński, Wik
tor - Cz. Wołłejko, Służący- H. Małkowski. 
PREMIERA DN. 16 PAŹDZI ERNI KA 1948. 



MĄŻ ŻONA. Inscenizacja i rezyseria: Bohdan Korzeniewski. 
Scenografia: Zenobiusz Strzelecki. 

Obsada: Elwira -J. Romanówna , Justysia - J . Karpińska-Kreczmaro
wa, Wacław-J. Kreczmar, M. Milecki, Alfred-W. Gliński , Cz. 
Wołłejko 

PREMIERA DN. 28 PAŹDZIERNIKA 1949 NA SCENIE KAMERALNEJ 

WYCHOWANKA. Reżyseria: Roman Zawistowski. Dekoracje: 
Andrzej Stopka. Kostiumy: Krystyna Horecka . 

Obsada: Pan Morderski - Fr. Dominiak, Regina- L. Pancewicz-Lesz
czyńska, Pan Piotr-A. Kowalczyk, Zosia- M. Ciesielska, Paulina- R. 
Kossobudzka, Pan Wacław- M. Dmochowski , Pani Szczekałska- E. 
Drabik-Witkowska, Pan Hilary-A. Łoziński, Pan Zefiryn - T. Kond
rat, Szymon - K. Pągowski , Michał-T. Dymek, Jan - E. Kowalczyk, 
Narcyz-Cz. Wołłejko, Marek-W. Nanowski, Hryńko Bajduła-W. 
Hańcza , ł Tanecznik-Cz. Bogdański , li Tanecznik-A . Wiśniewski. 
PREMIERA DN. 16 STYCZNIA 1959 

ŚLUBY PANIEŃSKIE. Reżyseria: Roman Zawistowski . Scenografia: 
Andrzej Stopka. 

Obsada: Pani Dobrójska - Z. Barwińska, L. Pancewicz-Leszczyńska, 
Radost- Z. Mrożewski, Aniela -A. Pawlicka, Klara - M. Ciesielska, 
Gustaw- K. Meres, Albin -Z. Latoszewski, Jan - K. Pągowski 
PREMIERA DN . 17 P;\ŻDZICRNIKA 19 59. 

REWOLWER. Reżyseria: Maria Wiercińska. Scenografia: Janusz A. 
Krassowski. 
Obsada: Baron Mortara-St. Jaśkiewicz , Pamela-Halina Czengery, 
Pavoli- E. Wichura, Barbi-J. Kobuszewski, Cezar Negri-W. Gliń
ski, Mario-M. Gajda, Monti-S. Lindner, Otylda-A. Pawlicka, 
Klara Salvandor - M. Klejdysz, Paolo - T. Kondrat, Jakiś jegomość- Z. 
Bończa-Tomaszewski, Oticer-A. Sirko. 
PREMIERA DN. 6 GRUDNIA 1962 NA SCENIE KAMERALNEJ. 

PAN JOWIALSKI. Reżyseria: Jerzy Kreczmar. Scenografia: Stanis
ław Bąkowski. 

Obsada: Pan Jowialski-M. Wyrzykowski. Pani Jowialska-A. 
Leszczyńska, Szambelan - Cz. Wołłejko, Szambełanowa -1. Eichlerów
na(gośc.), Helepa-M. Włodarska, Janusz-J. Bylczyński, Ludmir-J: 
Machulski, Wiktor-S. Niwiński, Lokaj- T. Dymek . 
PREMIERA DN . 5 PAŹDZIERNIKA 1967. 

CIOTUNIA. Reżyseria: Joanna Koenig. Scenografia: Teresa Roszko
wska. 
Obsada: Alina - K. Królówna, Panna Małgorzata -J . Kreczmarowa, 
Flora- H. Zembrzuska, Edmund - J. Piwowarczyk, Zdzisław- A. Ant
kowiak, Szambelan Kawalerski -S. Jasiukiewicz, Jan - M. Bom iń
ski. 
PREMIERA DN. 31 STYCZNJA 1970. 



ŚWIECZKA ZGASŁA, PAN BENET, NIKT MNIE NIE ZNA. 
Reżyseria: Jerzy Rakowiecki. Scenografia: Adam Kilian. Muzyka: 
Jerzy Wasowski. 
Obsada: Świeczka zt;asła On -S. Mikulski, Ona -1. Szczurowska , Pan 
Benet , Pan Benel- T . Fijewski, Pułkownik- W . Hańcza, K. C hamiec, 
L. Pietraszkiewicz, Zdzisław-S. Mikulski, Paulina -1. Szczurowska, 
Stefan - B. Stokowski, Maciuś-Cz. Wojtala, J . Wyrzykowski, Nikt 
mnie nie zna, Marek Zięba -S. Mikulski, Klara - I. Szczurowska, 
Czesław- K. Meres , Major Sławnicki - H. Bąk , J. Kalita, A. Kowal
czyk, Łapka - Z. Hobot, J. Wyrzykowski, Kasper- W. Kowalski, W . 
Pyrkosz, Cz. Wojtala, Marta-J . Kreczmarowa, R. Kossobudzka, 
Urzędnik-J. Kalita, L. Pietraszkiewicz, Filip-Cz. Wojtała,J . Wyrzy
kowski, Bartosz - B. Stokowski. 
PREMIERA DN I LUTEGO 1975 NA SCEN!! KAMERAI.'.'JEJ. 

PAN GELDHAB. Reżyseria: Jan Świderski. Scenografia: Marian 
Kołodziej. 

Obsada: Pan Geldhab- Jan Świderski (gośc . ), Flora - L. Łącz, Ks. 
Radosław-W. Gliński, Ludomir-J. Szydłowski, Major-T. Cygler, 
Lisiewicz-W. Pyrkosz, Konto-T. Jastrzębowski , Piórko-Z. Hobot, 
Komisant - Cz. Wojtala, Krawiec - Cz. Bogdański, Kamerdyner - B. 
Marynowski, Lokaj-J. Piechociński. 
PREMIERA DN. 23 MAJA 1980. 

Prędko! .. . Prędko do domu wariatów z młokosem, co nic nie 
umie, nie sły zał, nic nie widział, a bryzga z trójnoga na 
wszystko i wszystkich śmierdzącym swym atramentem. 
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Najtrudniej dokumentować sztukę 
sceniczną. Gra aktora każdego wie
czoru w przedstawieniu jest inna, 
zachowuje się tylko w· pamięci widza, 
żadnym właści wie za pi.sem nie można 
jej utrwalić. Nagrania głosu nie od
dają w pełni atmosfery spektaklu. 
Nie mogą jej też dokumentować 

zdjęcia. Ale fotografie .latrzymują 

niejako hwile i ciekawe momenty, 
utrwalają gesty i mimikę, co jest z 
pewnością składową częścią nastroju 
wydarzenia, jakim jest przedstawie
nie teatralne. 

Dlatego w naszym katalogu Wl-

-raw zorganizowane.i przez Teatr 
im . . J. O t rwy w Lublinie z okazji 
40-lecia powojennych dziejów tego 
teatru taraliśmy się prz bliżyć, 
wlai;ni poprzez zdjęcia, atmosferę 

tych wielu premier ''Zem 't)· " w róż
nych latacb i teatrl!ch. Oto plejada 
aktorskich l')' lwetek scenicznych, 
które dzięki wy bitnym kreacjom za
pi ah· się rrw' ałe " hi ' tori i teatru 
poi. kie~o. 

WYBITNI · AKTORZ 
w 
,, ZEMŚCIE '' 

Inscenizacje. 
czterdziestolecia 

Katalog wystawy - 27 marca 1984 Cena zł 15 

W 150 rocz icę prapremiery 
• „Zemsty" 

Aleksa dra Fredry 
1511 !at temu \Io Leat rl lY.o\\ kim odb la >i prapremier „z m. t) • Od tc:go oa> komeJ 1a Fred!) 

,t . t ł .i •i~ ~pr.nv dzi,1 ncm dla k,)h;rni.ch p olcń a k tor~k ich. ażdy .ib,ol\\ ent l kol) tcarrn lnej • .zafo:za" 
1aJę<:TH 1 Fredry Jego \/ tuki naló;, do n.q u:· ·ier wy ta\ iunych nu polskich ~ce nach Widu akl••fl '" n 
>woje na1w1c: ve nsi4!lmę,1a uwnLtt \ lamie .\c f1 drowskie 

p mi~ luJz k je t 1ednak 7 \lo od11a ..1 ulotne rez)sena - Bo lesla'~ lierze3e1\ >k1. >c<.: nogrnfiu 
teatru ~pr.i,~ ta , iJ w pókze: ni widi o ii.: 1u7 pr: \ 1c Jan l)ut ic\\lrz 
ni.· pamięt a.14 j l!IUh f r r1 W~grzyn Le 1_.:n ·1- r tr aro.dow) w War>za\1 ie 
ki . ·,i lski. ' urnakow1c1. \l -zt ,ero\\t .1 Pdzci-l 11) lhtc1p· a 1962 

premi r. 14 

ni1!11c1nc naarania tasm) li lm \\C . recen11 ·• prO!J• •- rei)'sena E \\ d Honacka. „. ·nograliu \Via 
rn~ i L<ljęc1a. d1 sla\1 Daszewski 

C1 !'.: m.ucrialów ~rchi \1 .il n) Ł li , ktorc d1il'f,! - f e t r im. J. ::.tcrwy " Lublinie premiera 15 
ryczliwej pomoc.., teatróv. i mtvc ó11 udał" ie n 1m w . ma 19 8 
igromadzic, prezo:nt uJCffi} n.i na.:„'eJ W)' tuwic:. ' • r l)>c:na Kvim1e Bra un. scenografia 
i,\\lecona JC'I o na \I) ttnym t ·torom not k rt Jer1y Toronczyk 
ktnrt. \\)' \l\:P \I.all \\ L ms~ IC \\ in L'CTiiL;.icj lt r tr im. J. Slo11. ac ·go w Kra kowie premie 

sta tniego C7 t rd1ic tol ·ci.1 :p, ;ró ·1l1„ud11c'11 .1u ra ~ 7C n •t:.1 ! '161/ 
rcaiiucJ i pO\IOJennyc·h 1dccyd mah m; >lf \\ ) rc/ v ~na Bront\llw ąhro\1ski. ccnogra fiu 
k1lkanruic:e Chrrn10 log1czmc nJ na>b!J \\\ola ie i1 m1'rl \\' i.mak 
1nalazlv >i malcriulv d0k umentacy1 n~ z n,u•cl""l · I catt Drn mat;czn,, w Warszawie r mi<:ra 27 
cych prnd taw1 ń . - lbtopadtl l 'l7 

Tet1tr im. J. " '' ai.: ktcgo,,.. Kr· k 11'.\ IC pr · 1.:- rc!7) >e1 1a .1 u\t aw łl oloubek. :ccnograllu 
M 22 mu rea l 945 rei> y>ena r coli! I m:in l.1. \nJ r7 1 c, bul. J..1 
opra 1 1 Jekc•racv n~ Karol l1ajc1uki atr Pu ~1.ei:hn) " \\ar za11-ic p •m1 ra 16 

Teatr im St Wv. p1ari' 1 !!' ' 1• ato,1ic<id (i>ł(1pada I 7~ 

ZE Wsp O MN/EN" pr ~;:/ r~ kw :etn111~~9~~•rL] ., noµ; \ti ,i ian Ja/c:l~~~~~a Zy!lmun1 Hu ner, ·cen grafi a 

K•"iń>l.. 1 -, atr Pol'>k1 " \\ar'' w1 pr m1 ra 5 

T. Tl D W I A 
S10LSKIEGO 

Pr11h1 • ,/ ""· 11 " lt1h1<'."lUIL J.., 11 u. Va1-
1rid, s::t J..lnp111 m i<l/\1111 - l.. n .\ f llllll<llNI Ok(Jft. 

:::ie1·ir< 11 11rc 11hi11r;;w 1 f1<1/111 ru n·siącu pm 
hutriw 1q 1 1e:iono ./11 \ ii mic.1 Polskie .1 froi1 
narodt111t' 111:: pr::_i.:d k i //.. 11 /ul} ::nst li r ::m : ·=n
nt' . Plllr::ebm. do 1-::tuk 1 .~ard1 ro l11 11 ::cha h.r/11 
~doh r1toi' r1d pn·watn P.-J1 po.wadac:: .1 luh .1:_1a : 
rtizmch rnacerial/i.1 ::a.1tr1n : 1 eh Trudnofri 
jedna!.. .{.:czi i,/iw1 pokfJnafl< •. Nik t : 1wdo w111 

•1ie po:::nalby, iii' 11 treli a!wacll. hroJwt Kh i 
ak.wmirach hi Io papieru . plrmw 1Vorkm1 „go i 
.warych f a111larhm1 . le nie 11a darm11 odpm1 1e
d:ialno.~t ::a cenr w::1ql 1w Jifhie A.

0

arol Frrt~. 
Jego magic:::n r r e ,nr:::etwur:::a/y 1111 11 I 

.1:malJ 11 · drogocenne tkanim Or:_i wi -cie złuda 

zar·::: vnala \' ie dopier ;: fJdlerr:fcm·i kilk1111us11, 
metrów. 

r: . c:zarod:iejsk ie s::tul.. i nauego mistr: a 
st enografii znalem ·uż hli ~ko "': terdziefri lat. 
Tym rct.:em :11u w11 uka:::a!t na scem :!:upan r , 
kon tusze i delir. 11 k tónch <lll te1111•c:110.~c nikt 
nie 11'1./tp il, a J.. 1Jr1• ~r H1mi•· ni<' hy(1 warte 1w1n·1 

iedn<'gO pra11d::: iwego kus/il/111/J . Tak ll'lł'C iu.• ll l/ 
pi er w ·zej pr1.lhk.· gc:neralncu 11•vst4pi li\:my w.e t• 1-

·y w pel11e1 k. msic . jaka cechmrnlu s11•/ q1ok1. 

ads::edl d:ie1i p rn nier r 2:: marca . .les:::c.:1• 
ohowiązy ll'alr pr..epi.1J' tanu 1rn jL•1111rgo. l.1111ia

la fl.odzina po/icy ina , w1rc pr:ed.1tu1n enia m11-
~ta(\' odhyll'ar. ii: po pnludn1u. 111fimr1 rn ll'id011·-
11ia d:U!1i 11• d::ic11 h1 la pr::ept•lnunw. d/i1g ic 
kolejki do ka.11 hiletm rei 1ri/ ·sir od 1tc:esnrd1 
gud:;m pora11111 dt w:di11:: " 11wn•r >1 '11k1ll hud1·11-
k 11 1ea1rulnego 

Powod::r n1c h11u 111e::11 l'kh- l•:a:±da scena 
k 111ic : vla ~i.- ~ romkim ap/au:em. 1rali1m \ 
.. Ll'111'1(' ' od pru11ier,1 dn kuńrn , :rr11 w 
ponad \Z .iot'd::.1e iąi rw:y. Br! tn rekard pr:ed· 
stawie1i tej Jwmedii 11 krukm~·skim 1ea1rz Od 
polowi k 11'1emia ii 1·s1epmrnli :: nan11: 1- fiei;: -
(a•va {wiklińrku •t roli Poi/Ho/in_ , 1 Ja :1 

l<!. zczyriski '' roli C:::e '11ika . W/.. rótce U:· 
szczyński n11a/ podiqc rzadk i ekspe1 y mcn f . 

grajqc 1ednef(o dJ1ia Raplllsie1ricza. drugiego :m .\ 
Papk ina. Na .:m w 111'. W miar{· pr: esuwania 

gt:niziny palie 'jnej, ·pek rti/.. le udhy ll'alr 1ic 

coraz później , ::hliża;qc i!' do : wvc:ajo wei 
godziny dzie wi11111a ·te;. 

Lud.,.,•ik Solski, W.1pomnie11ia 1893 !')54. 

Wi:dawnicl wu Liierackie 1956 

air MicJ k• '' L,11>hni, n:rmcni •11 •Jl· u r• '- !9!D 
dJ1ern iku IQ 

r 1„ r 1 JJ 

Loliu. \\ ęg:terkow<1 
rcalr Ol\ka Pol k1C .~\l \', t.od1• prt'ITIICru 2 

k\11ctni.. 1'146 
rei), r\;1 tc1 l) Le / 1 :r ńs ~1 ' ' nopr.ilr 

~ 1ehk1 i R al:h:lk1\~ i 
T cul r 1m 1. S!ov..idocl!u v. K rak w1" p mtc:· 
I \H7C rua t•Nt> (11/11~Y, I nic. 7 1')45 r ) 
ra ' eri.1 Jeo} Le>ZCLj1>k1 opra\ J d ·b>rJ • 

1n" Ka rol l1a1 \\- i 
TcJtr 1m. J_ Slowa k1 go\\ 1'.r.tkOl\ tc 

;a _ J num:.1 1952 
ret} "·ri(1 H n ry~ Szll!lyn<,k1. "·~nvgra fo, 

lfo l c~ła ' · Kamyko\\- 'Kt 
rea tr . "Jar dow~ w \\ Jrvaw1 -

kw1..:11ua 1951 
prem1cru 17 

rez) scna Bohdan Korzeni.:ws k1. '.eno)!ra l1 
Wl.idy,hm Da 2.C\1 \k i 
T catr im J. Slowac kiqw w K rakowtc• I rrnrn: -

nt li ii/J;-ic rn1 ·a !954 (w,mow1.:me 7 195:: r l 
rez y. cn Henry S7let nsk1 -;cc ;i o~rdf! U 

Bulc,ł;i\\ Kamyko"> k1 
Tća rr im . J. ··10 1\UC~i ·g w Kr3kO\\tC - p m i<'· 

ra 14 maja 19 5 ( W) ' tę p · Teat.rR 'larodo\ 11 
Paryzu) 
insccni7ac ja I ~ctlno ra fia Karol r)n, rez:. -

~n1a Jerzv L •SJ 1vn,k1 1 '> 11cl.iw 'owakow ki 
r i.:.itr im - t. w .;pi' ński ~w y, Kuto\\ I ach 

prcm ie1 I 25 września I s~ 

r<!1 ys.:r111. 
l.ahor'~ i. 

pn:mu:ra 17 

enografi« Lc.:h 

Prz)' orgun11ac_1 t " 'la\1) obol.. .m:h1w w 1 b1hhu· 
te\. ted l ralnych k<Hzy,taJt,m ' takle 1e zbiorow 
ln~ty tul u 1.1uki P \N >vf W'eum Tea t ralne:~ orni 

l uzcurn C k ręgO\\ C"O w uhli nio. a tJkc 1 kol.: Jl 
pry 11nych Wszy~ t k1 m t) lU<Jo m. tcat1 m. btt>-
1101 I.om i muzeom Naz '''o m prywalnym, klo re 
pom 1ml) nam przy. otowaniu tej \\ y. taw,. kla
uam} -erdcc1n podzick wania Zu J<' m\ obi · 
pr<rnc. 1c (l.)Ll d..~poL) ~ <1 j .:~ t lil lcd11 ie nicp •li1}' m 

l1hra7Cm powojennych Io ów •• Zem. I} ·· na scenach 
poi ·ich Skmmm: 7 wiadomych priyc1 n su 
do um~nt q e l\\ la'.lC7.t1 z pierw LY ·h in'> mLaej1 

·ym hardziel jednak ich przypommem i ut " alcni. 
wy J 1jo: )i~ nam p ir1ehn ·.-. I SO I li od ri rapr m1er\ 
.. Lem ly" . 

Sccnanu l \\ 'ia w~ oprac 1\ an ) zo L.il pr.1.c1 
Diał li t .cki Teatru im J <hte \ y. z·' uutorcm 
J <rniaq i ph1s1yc1nc1 jc~I 1 v. 1ą1an} 1. T a trem . 
projektując · Jlań pro)!r~ rn)' r1fh1x t plakat\' 
lubel,ki grafii. k rz Ko. tka . 

Teatr im. J. Sluwac ieg > w Krakowie. pre mit:rd 1 IX I 46 (\\ 1now1enic -, lY4 i· L rq 
L SZCZYŃSKI 11cśnik. lug~niusz SOL.A R Kl Parkin 

f.:;ttr 1m . 

(:eś 

Papkin. 

fca tr Mr~.1, k 1 '' Luhlinie. nrcm1cr t 26 
194S . \ fa k> \frnlian Cll M!fLA R '/) K 
f)~ndals k i 

reali Woj~ka Pol,kicgo " l. lldzi. premie-
ra 2 IV ł'J46: Józef WĘGRZYN Rejent. 
Je r , USZC.ZYŃSKI - Cześnik. 



Teatr im. J . Slowac ·icgo 'Y Krakowie, pr~micra 
X 1946: Kazimierz QPALINSKI Dyn<lals!..i 

• w 150 rocznicę 
( Jo kończeni Le ;.tr. l) 

Parokrotnie ~oja,~1a ;.ię przy okaz1i lej ck,;pozy 1.'.ii 
nazwi>ko Jana Swiderskiego. W kw1~ tni u 1946 r„ u 
boku Węgrzyna. Le,zc1y nsk1cgo 1 ' rabow>!.. ieg . 
grai on Wacława w Teatrze Wojsk Polskiego w 
Łodzi . Póżnicj występował gościnnie jako ?Csmk 
na scenic >toleczncgo Tea tru Dra matyczn go. Dzis 
przygo t ował z zespołem tcairu lu ·lskie[!o .Zem-;rc" 
i kreuje \\ niej rolę Cze ' nika . Po cztcrdz1 s tu la tach. 
kiedy · to na sceni.c naszego rcatru gra i · widcr~k i 
Pana Młodego w „Weselu" . inaugurującym działal
ność teatru w odrod zonej Pobce wraca Jan 
. wider ki do Lubl ina. Dopisując d h isto rii jego 
Tea ru rozdzi a ł kolejny. któr;. zn .1 Jzic iapewn~ 
należne m u micj>ce także " dziejach tea tru po i. ki.::
go. 

Ewa K wicc1eń 

ca tr ra m •ty1.-Lny w War za \.'lc prcm ie1.1 27 ' l 
1970. Jan Ś\\' IP E: RSKI C 1c<m1 
Wiesław G OLAS - Pap ki n 

Z apiski starucha 

"itc~!h \ "' '~l :v. a ł tu d"' WJ~l~I 1d ,ul~ ' J\\tl lf!• loc, , 
wol~ u, fl. ' 1a• \.\~i~ 

Bez ll1an ni · m . ~:" 

Nk um11.: · ni ma ''-"' 
urn !~\ i.;7'!l'O łri. 1 i.· n11: H1 1 

K to gard u 1.h"" ' iud<7Cnicm. :tlhu „ ·en" c1I »l i l . alb 
" id ki <1'1lJI \ :c \\ lelk i.li 1\1 ,17 , , .._ J'"" 

Nic ma w1ękw:1 rado'" ' dla ~lu picgo . jak 1n.1lcżc )!lu p zq\t' 

od >iehic. 

Należałoby opodatkowac gadatli\\ o c. Za , 1owv rnzumnc 

- grosz. 7.a głupie dukata. llylyby milia rdy! 

Grn'C'tnośc uciąż.hwa . N1!0raZ chciałbyś powiedzieć: ld ż 

do diabła! „.a powiada z: Prosz\ .,icdz.ici: . 

U czlowieka język część najtrwalsza : Ani •I' >ct rie. a rn 

s ię sk urczy. a jednak Z3 \\ '1C w ruchu. 

Teatr im. J. Słowac !.. 1eµo \\ Krakowie. premiera 
21 Ili 1952: Tadeus1 Rl 1\ŁOSZCZ NSKI Re-
jent 

Teatr Narodowy w Warszawie. premiera 17 IV 
1953: Jan K RNAKOWICZ - Cze;nik. 

WYBITNI ARTYŚC] W 
" ZEMśCIE 

„ 

Teatr im. J 
K •\ R BO\VSK I 

Io \\ ckicgo w Kra!..o,~ic . pr ·mi a !7 X !954 (wznowienie z 1952 r.) : Józef 
· Rcj.:ni . Wlady sla\\ W Z · IK ( l~'n i !.. 

Tcau· im . J • hmacki~u 
~uwal r .:atru NarodÓ" 

\\ ada" O \\ . 11'. 0W 'li'. I 
w P;irj zu) · ;r r r hy 

( ;:cin i~: tuubk r 

fot. h:Jik, Nowicki 

Medale teatralne 
Na wy tawie nasz j prezen tu.remy również 

medale . Wybralismy " }'I czn i tematyk 
teatraln<1. 

Wsrud wy,tawiony..:h ą m .in. meda le 
poświęcone Aleksandrowi redrze z 1864 r„ 
wybitnemu aktowwi i pisarzowi \ I ·zemu 
Żól kow~kiemu , ktorowi 7 Poznania Roma
nowi Źcl2zowskiemu z 1924 r. Imponująco 
przedstawia się medalion po rtretow y Aic
k andra F redry . W 19 5 r.. w dwusetna 
rocznicę Teatru Polskiego wyb ito rm:dal. na 
którym widnieje po rtret ojca ·eny polski 1 
Wojciecha Boguslawskiego. 

Przy okazji zachęcamy za interesowanych 
do zwiedzenia wystawy w Muzeum Okręgo

wym na Zamku. gdzie znajdują się liczne 
medale z kolekcji muzealnej. Lubelskie Mu
zeum ma jeden z bogatszych zbioró" medali 
i medalionÓ\> w Polsce liczących ponad 40 
ty " eksponatÓ\\. 

Wywiad 
z autorem 

plakatu 
JERZYM 
KOSTKĄ 

- Od k11'm.•ao roku mu.ina lkill· pcK'7.lltd. Pait~ki J 
karlrr) 11rt .~"'ł)C'Lnt"j? 

\rlo1c IC!IV J..C nic lr.. ,1rn: n \\' ku J) m r;a.t1e .t ut,.1 1~1 AS f) 
\', Wd ł'V"J\"' k ull.ni'1~1ykm \Io i ') ]) r ~P=" .... \<-t li TU1 ~ ~ 
rri •~t lo:: h.1"'-J.n l u Mra lil'.l fl!tr: u J ultan.t P~ l k: I lłen r) J... a 
1 qm~1 \l'r"' kic11:0. Pc<:l'!!~ o~e d\\J Ln i..i ""(llL'J pr ;.! q U\\J. -

1~1m Ja ~ t n1con1. Pn ru\'„ r..ltlt' do Lublm,, rw1.:'kLC-\~łlko: 
'-"ł ni t-l \ 1 J..:n:\ J..:1 \.I.. S11.1.nd.1r1 l.ud u„ Ta b„ ł~ b lJ 11 tcp r L~ -

1p..t n )~·h nt ~ . · 
- .\ pói.niej'.' 

( z~flh!.l~ 1n ut '" ~~~t k 1c~U..Jlil\\.cl ..i rt: h11 c ktu t) ..-..neto 
l J l... a h~l 11 .... o...., 7 J$ moda Afc lltu" u,J pi:1 1L1 1.w.t .1 ~1mu1~ 1~ 
Y1- ) !.1crn1c p..ip1crc:m. 11.n >1- rał ik4 ~14-'\." k. . pti.ilt 1 0~ 1 tra.; 
'4 \ I Y.. l.:?HllClY. C'fll 

- (_JfSIO drukami.: aarnk•j~. i..e robi P•n tbyl lrudm„· 
prujt""ł) ... 

T o 1 e' ~ pł".1 .... 11 Y.JJ lcdna 0 01)-chcu._'\ 1w.:.lcm pc-...,n1e 
Ju k tC'ł J-...1e tL•n) pt1p1cru . ..t ro bi(: v.v>~l ·u . .trhy me ul • 
..: .ał~ nv. .c1c t.:rnu. co Jalc.'.'k 1c: l.l~I 14:. k re :.n 1 ~ nm\~.:-.

no.:1 
- Pn )t P1tn rówmd "' l't)dll"'nkhrlt ... 

Tak. 1ld Ci lat ,a.Iem t1-rati L1..:m \~ }ubd dum K \\\.' . 1 v. 
{Hl. le r..rut' lOV. J Olc m riifik.i irrl 1i4H:.<H'K \ nt_1m u 1c: t l\: od 
1'174 pr Jc u1: 11.: 1 v.-1 r..ólpr;11.;upj, t,; „ \\ yJ .1"' 1r łCl\~ .,;m I uOCI · 

J... irr. \'htm leż 1 ~qf(.: i lł \\ .ta łd.H.l n.: 1_1rn fik1 I H )1I '-;n ,,;~ \\ 
tn„l'.'1 u'..;t · \\ \ i..h l1\l. 1i.n u Art )-,l )Om~to L \1 ~ 

- \111. Pin n1 io1101m kCMKll' lkm c ~kl~ i ru.Utac~ 
pl• l..• lO"'·· · 

7.a1 mu1 • ! ę" ret lo1rma un) ' \'.t: ln(!I v.'.- ?<J-'.-H1.:J1i .._aj 19 7-ł 
r. Prntc.; "llH„alc.m rhtk.•ł'f ·f'4. 1rl0 ""'C. munalnc. \li') la· ... n.uc 
O~ ·me l"ll !. rJ'l~lOlJI~ •te lea lrcm. TI rt'l)iDl.b da1 ... m l 
du.u tl \.'l lli <. li ~pvt kł1rri 1~ 1u / rn.• n.:a tern .J l ;- ~ł \.. torc1 
dotj c.1\ł.l i:I\ Dl\ robtlt:m. J. p oLJ ł '• 1r; l r11: \\ odu J~ch 
r 1 • er. Ja-c m1 1c. / :)ff h„ " r.u J ) bc:1 1. 

- Jnł Pu •ułornn pla••tu i • aprołektowan~ch / 
kufi oboawj pttml r} T.[ \I I\, I 11~.lt " kOI I P•n 

prn)d<t •v~J " ,,.„ \\ "Blr'-1 AR r I \\ . Zl\1 · 
(Ir. ~o fDJ o~·•nłt moir pubUe1a.,.k· dl • 1...&. U. 

R1 ni"'ltllo~ - l , \l 

Eksponaty na wystawę 

wypożyczyli: 

• Muz.:u m Okr .go\\.c w Lubli n1<: 
.A Muzeum Teatra lne w Wun.za \ie: 
.A In ty tut Sztuki N \\ Warszav.;e 

~ Dział D cj i ZASP 

.A T · r r im t. u w a to\\ i 

h 
.A Teatr im J . ło\\.tl' t fi \\ Kruk 11,i~ 

.A T eatr Dram .it}..:rny \\ War zawie 

.A Tealr P Is i '' Wa. za ie 

• Te.itr Po\\.szcchn\ w We1 rszaw!e 

.A rchiwu m Teatru im . 

eatr Po l,ki 
Tadeusz t.OM 
Pod.,tol ina 

w ar Zd wie. pr.·mitra 25 V I l 983 
IC ' l - Papkin . '\nna SENI L - Tea tr Powszechny w Wan.law1 • premiera 16 XI 1978. Wojci eh PSZONIAK - Park in. Władysław 

KOWA LSKI - Rejent. 
fot. Renata Pajchel 



• 

& 
TEATR 
POLSKI 
WWAR.S7A\NIE 

ZALO:tONY PRZEZ ARNOLDA SZVFMANA 
1913 

WYBITNI AKTORZY POLSCY 
W „ZEMŚCIE" 



Jan cpom uccn 1 owa kowski - r ici>vszy 'ześni k w .. Zcm~c i c" . 
·-i catr lwowski. I 7 lutci;o 183 4 (zJjo;cic prywatne)_ 

Wi1al 1> Smm: h nw~ k i - pic rwv) Rcicnl w • ./.cnvici c''_ 
f"cat r il\) \ ski. 17 il1tq ;o IXJ..\ (1d1i,:ci.: r rvwat 11.:)_ 

ludwik l ';11w1 ykow~k i - ()y 11d;i lo; k1. 
Warsz;.1wa, Tca1 r RoLma ito~c i . 2<> w11..:,nm I X..J 'i . 



.Ian Chc;:c i 1i , ~ i - Rcjrnt. 
W a1·s1aw;i , Tc~1 11 · R n 1 111~1ilt hl i , 14 maja li\hr1. 

Alojzy Żól kows ki - Pa rikin. 
Warszawa, T eatr Rozmaitości, 26 września 1845. 



fo1.c l' Rvc htcr -Cześnik. 
Wars1.a~va . Teatr Rozmaitośc i , 14 maja ! 8<16 

Micha! Chom iń s ki - Papkin. 
Warszawa , T eatr Rozma itości, 14 maja 1866 . 



Tlo lcs law Lc:szczyri~k i -Ctc,; n1k. Wa rszawa , T c:a tr RoLmaitości , 29 kwietnia l '!O I. 

1 
J 

1 
J 

Ka1i 1nic f7, Ka mirisk i - ) nJa lski. 
Warsa1wa. Tc11t r Ro1. mailo~ci. 
12 ' rn..; 11ia 1'!21 . 

Wladys law WojJ a lowiu - l'a p kin 
W~1rva~ a. T~alr Ro1111~ 1 i H1>c i. 
'.!'I ~wi.:tnia 190 1 



W incent y Rapacki - łkJ cnL 
W<irszawa , Teatr Po lski, I lutego 1919. 

Od l.:wcr K:llimic:r-z Ka mi riski - D ymht lsk i. 
Ludwik Sobk i - l'ankin. Mieczysław 1 ·r.:nk icl - Cie 'nik. 
Wurszawa. Teat r Rozmai t ości. 12 wr?csn i:1 19 23 . 

J ulius1 Ost •rwa - Wad;iw. 
Wa1 .7.:iwa , Teatr Ron11ai t ości, 
12 wrzdnia 1923 . 

li .:uyslaw f- n: nl.. rc l -C1cśn 1k. 
W a rsLa wa. f cat r Ro1ma1lo:.c: i , 
I :: ' rzcś!lla I IJ :! .ł . 



Od lewej: Ludwik So lski - Dy nda Iski. Jerzy Lcvc/) ń s k i - Czdnik. 
Kraków, Teatr· im. Juliusza Sluwac kicgo. 22 11 1a rca 1945. 

Stch1n J;1ra<.:7 - Re jent. V. a1V .a\\;J, I l'at 1 „. \ tcn .:u m". 
25 wrzc,nia I 'rlO. (Ze: zhion'iw / . i I I. SLkl y 1i'~ ic·h). 



Karo l i\ tlwcntow i ~ 1 - Czdnik . K;\lowiu:. 
cat r im. St<in islawa Wy-> rii a 1is ki cgu , 4 maja I 94 :\ . 

Od lewej: fo l e f Wt;g1n n - Reje nt . Jcr1y I.. 'szczynski - C1.cśn i k . 
l ód'l . Teatr Woj~l.. : 1 Pnlskicg,11, ::>.kwietnia l'J46 . 




