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,,MĄŻ i ŻONA' '

- ocaleni!
„ Mqż i żona", urocza, filuterna komedia Fredry która w obsadzie aktorów przybyłych z Polski, jest grana na scenie teatru londyńskiego POSK, jest młodzieńczym utworem przyszłego autora
„Ślubów Panieńskich", „Zemsty" i „Dożywocia" . Po kampanii
moskiewskiej, po ciężkich walkach 1814 r., młody Fredro, ochotnik
z 1809 r., dosłużywszy się Legii Honorowej stopnia sztabowego i
wykazawszy się zdolnościami gospodarczymi w trudnej służbie
kwatermistrza w napoleońskim pochodzie na Rosję, otrzymuje
zwolnienie z wojska i wraca do siebie na wieś, do folwarku, wydzielonego mu-przez ojca na samodzielne gospodarstwo.
Wkrótce też próbuje pióra, tym razem bardziej na serio, bo już w
wojsku pisywał ulotne wierszyki, bajki, satyry, a zwłaszcza pseudoepickie poematy o bardzo frywolnej treści, zdobywające sobie
popularność w gronie oficerskim właśnie swą dowcipną dezynwolturą. Z tego to okresu wznowionego hreczkosiejstwa, wojskowych
wspomnień, zabaw na lwowskim karnawale, obserwowania obyczajowości ziemiaństwa i jego „miejskich sezonów", pochodzą zrę
czne choć błahe jednoaktówki, oraz ta pierwsza ambitna próba,
zakrojona już na trzy akty - komedia salonowej intrygi, uderzająca
dowcipem i zręcznością akcji. I - rzecz zaskakująca - o świetnym
wierszowanym dialogu, z wierszem giętkim, swobodnym, brzmią
cym tak naturalnie, jak codzienna mowa, przerzucającym się od
eleganckiego trzynastozgłoskowca w momentach narracji czy rezonerstwa do wartkiego, emocjonalnego ośmiozgłoskowca, ilekroć
dochodzi do wybuchu uczuć, ilekroć postaci ni panują nad swymi
reakcjami. Jest to zapowiedź przyszłego mistrza, i ten oto wczesny
utwór koniecznie należałoby włączać do podstawowego kanonu
scenicznej twórczości Fredry, stawiać go obok „Dam i Huzarów" bodajże najl pszej polski j farsy, obok tragikomicznej inwencji
„Dożywocia" i dwuznaczności „Pana Jowialskiego".
A tymczasem wcale tak się nie działo. Po początkowym sukcesie
lwowskim i warszawskim trzymano tę świetną komedię pod korcem, bo była po prostu zabawą, po prostu erotycznym żartem, nie
siląc się na rozbiór stosunków społecznych czy umoralniającą satyrę . Karmazynowy, arystokratyczny profesor literatury polskiej na
Uniwersytecie Jagiellońskim, St. Tarnowski, ten który to demonstracyjnie wy zedł z krakowskiej premiery „Wesela",- w swych
wykładach wynosił Fredrę, widząc w nim teatr prawdziwie polski,

narodowy, i

przyznając

poważny

mu zawsze utrzymywanie w jego sztukach

„ wysokiego tonu moralnego".
Z tym „tonem moralnym" różnie tam bywało, bo przecież w
w „Damach i Huzarach" (gdzie chce się sprzedać
młodą dziewczynę staremu majorowi), w „Wielkim człowieku do
małych interesów" (gdzie Jenialkiewicz rujnuje swych podopiecznych sam dobrze na tym wychodząc, a byle naiwny szlachcic chce
zajmować ważne stanowisko w instytucjach gospodarczych), nawet
w „ Zemście " (gdzie Cześnik sam chciałby załapać rękę sieroty Klary , której majątkiem z korzyścią dla siebie zarządza jako opiekun)
dziej e się sporo nieładnych rzeczy, wcale przez poetę nie potępio
nych. Ocenie Tarnowskiego trudno się dziwić, bo Fredro bardzo
pobłażliwie spogląda na postępowanie i obyczajowość warstwy
szlachecko-zi emiańskiej , z jak ą Tarnowski był związany i która stanowił a dla niego trzon społeczeństwa polskiego w porozbiorowej
Galicji. Ale i Tarnowski zrobił w swej ocenie jedno zastrzeżenie ...
z w y j ą t k i e m „M ę ż a i Ż o n y".
Od tego pośredniego potępienia sztuki zaczęły się z nią kł opoty .
W miarę otaczania twórczości Fredry narodowym sentymentem, ta
jego sytuacyjnie najzręczniejsza komedia przestawała pasować do
wyobrażeni a o , , ąrcypolskim", kontuszowym komediopisarzu. Z
drugiej zaś strony teatr nie chciał rezygnować z jej popularności.
Gdybyż to chociaż autor zechciał zaznaczyć swe stanowisko w koń
cowej scenie i dać do zrozumienia, że to wszystko, co napisał o lekkomyślności mężów , o sentymentalizmie żon wpad aj ących w puł a
pki uwodzicieli, o ich konwencjonalnej, pozornej cnocie niewi eś
ciej i równie pozornej pobożności, jest satyrą , je t pokazaniem zła
po to, aby je w zakończen i u potępić! Zwykły chwyt literatury francuskiej drugiej połowy 18 wieku.
Ale Fredro tego nie zrobił i ostatnia scena 3 aktu daje do zrozumienia, że cofnięto si ę przed rozra hunkiem moralnym, który mógł
prowadzić do pojedynku, do dramatu, żeby uni kn ąć towarzyskiego
skandalu. Co więcej, dotychcza wy przyjaciel domu (a przy tym
uwodziciel i pani domu, i jej panny służebnej, nie wyrzeknie się
sw j roli) , pan zaś domu będzie nadal , żył sobie przyjemnie" z
Justys ią , tyle tylko że ostrożniej. Pani domu będzie się nudzić i m ieć
nowego wielbiciela, lub nawet tego samego. Czyli, po wszelkich
perypetiach , łzach, wyrzutach i kazaniach moralnych, po trzech
aktach igrania z niebezpieczeństwem , rzecz zamyka się powrotem
do punktu wyjścia. Status quo ante .. .
I oto nagle, po czterech wydaniach dzieł za życia Fredry z autentycznym tekstem zako ńczenia, nagle w wydaniu zbiorowym z 1880
r. zjawia się zakończenie nowe, umoralniające i dające ów właśnie

w epilogu ton, o który autorytetom chodziło . Nie podano
nie powołano się na j akąś nową , odnalezioną
wersj ę, na później szy tekst poety. Zwyczajnie - tekst spadł z nieba!
Mówiło się o możliw ści zakazania sztuki przez cenzurę i - zagrano ·
bezpieczną kartą. Następne wydania powtarzały niewolniczo wstawkę zrobioną prawem kaduka. Co gorsza, nawet uczeni poloniści
(np. prof. Kucharski) nie połapali się w tym chwycie i, oparłszy się
na nie sprawdzonym tekście, zaczęli budować cale teorie o stosunkach Fredry do swych bohaterów i do obyczajowości lwowskiego
środowiska. Wynikała stąd zupełna zmiana sensu treści komedii,
postawa poety surowa i moralizatorska, sprzeczna z całym jego póź
niej okazywanym pobłażaniem dla swego przyrodzonego środowis
ka, ale za to już nie utrudniająca wynoszeniam Fredry na pomnik
wieszcza narodowego. I to wtedy, gdy już było oczywiste, że Fredro
jest wielkim artystą, że „Zemsta" jest w naszym teatrze scenicznym
odpowiednikiem Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza" i że takie
wprowadzanie Fredry na polski, literacki Wawel wcale mu do
chwały nie jest potrzebne. Ten szczególny manewr wykrył BoyŻeleński, co doprowadziło do rewelacyjnego przedstawienia w
awangardo~m krakowskim teatrze „Cricot", zainscenizowanego
przez A. Polewkę. Reżyser umieścił na scenie, pochylonych nad
księgami i archiwami dwóch uczonych przeciwników - krytyków.
Łatw\l się było domyślić, czyje to były wcielania (Boy i prof. Kucharski). Czytali oni publiczności swoje wywody, przeplatając je z
pokazywaniem na scenie trzech kolejnych aktów sztuki - publiczność mogla sam a osądzić, jakie zakończenie lepiej pasuje do
ducha komedii! Wniosek był oczywisty. Nieświadomość bezprawnej przeróbki nadal jednak trwała tak mocno, że młodsze pokolenie aktorskie ruc o niej me wiedziało. Gdy np. w 1934 ówczesna
Warszawska Szkoła Dramatyczna odważyła się na swym popisie
wystawić „Męża i żonę" poszła ruewolniczo za sfałszowanym tekstem. A szalę powinna była przechylić choćby opinia nestora historii polskiej literatury, prof. Brucknera, który wypowiedział się za
zakończeniem oryginalnym, jako jedynie możliwym.
żadnego wyj aśnienia ,

„Dożywociu'',

„

Miał tylko swoje zastrzeżenie wobec odautorskiej wskazówki, że
Justysia (zagrożona odesłaniem do klasztoru) - „ucieka z pła
czem". Według Brucknera Justysia mogła się tylko łzami zanosić
od „zbytniego śmiechu" - była przecież panem sytuacji i gdyby
tylko zechciała rozpaplać, co się to naprawdę działo w domu szacownego br. Wacława, obaj hrabiowie musieliby umknąć ze Lwowa i
na wsi się zakopać, „czekając aż nowy skandal towarzyski ich wła- .

sny zagłuszy.„"

I dopiero świetna inscenizacja B. Korzeniewskiego (Teatr Kameralny, Warszawa 1949), przywrócił a prawdziwy fin ał, uzupełniając
go trafnym reżyserskim pomysł em : po wszystkich rozrachunkach
moralnych i towarzyskich, po biciu się w piersi , wzajemnych przeprosinach, deklaracjach o honorze (ale bez awantury, be krwi rozlewu ... ), gdy po przykrym dniu w salonie zapadł wierczór, a mąż
wyszedł , za balkonowymi oknami, wychodzącymi na taras, pojawia
się cień dopiero co skonfundowanego kochanka, a Justysia idzie na
rękę i pani domu, i sobie , po cichu wymykając się na schadzkę z
panem domu, męże m Elwiry, Elwirę zost awiaj ąc sam ą „ .
Mogliśmy zobaczyć to urocze przedstawienie (Justysia grana
przez Kreczmarową) , gdy polskie zespoł y przyj ech ały do Londynu
w atmosferze odwilży 1955/56 roku.
W Polsce przedwojennej „ Mężowi i Żonie" nie działo się najlepiej, bo Ministerstwo Oświaty zaznaczył o w okólniku , że t e j
komedii Fredrowskiej nie zaleca się dla szkolnych przedstawień ...
Miał o to duże znaczenie praktyczne. Fredrę wielbiono i wychwalano, ale j eżeli nie był a to „Zemsta", albo „ Śluby " i to z wyjątkowo
bł yskotliwą obsad ą (np. Rapacki, Frenkiel, Kamiński, Solski, albo
też - Leszczyński, Węgrzyn , Maszyński , Ćwiklińsk a - w „Zemś
cie"), to publiczność nie dopisywał a i wtedy przedstawienia szkolne , i dące przy ko'mpletach, były nieodzowną dla teatru pomocą.
Możliwe że publi czność miast odrodzonej Polski, zmieniona w skła
dzie , bardzo społ eczni e poszerzona, nie miała już tego sentymentu
dla minionej obycz aj owości , dla kontuszownej komedii, co wcześ
niejsze pokolenie widzów. Im kontusz przypominał niepodległość
po 1918 ten motyw już nie grał.
Więc bawmy się teraz , ,Mężem i Żon ą" , przywróconymi do dawnej świetności i zasłużonej popula rności. Zwróć my uwagę, jak
żywo biegnie akcja, jak każda scenka przynosi n ie spo dzi ankę i zaskakujące zwroty, niczem najchytrzej obmyśla na francuska komedia intrygi .
Z Molierem, z gigantem Molierem, tak często ponurym i bolesnym, nie trzeba zestawiać Fredry. Molier chciał zmieniać swój
świat; jego komedie często grożą, że się zakończą tragedią; publiczność przychodząca na jego sztuki często była mu wroga: znany to
epizod, że gdy Molier zasłabł grając rolę w sztuce, atakującej nieuctwo lekarzy, nikt z ówczesnych szarlatanów medycyny, obecnych
na sali, nie zechciał przyjść mu z pomocą. Komedie Fredry
1 u b i ą swych niedoskonałych bohaterów, nie próbują na ogół
ich poprawiać, starczy , że się z nich podśmiewają. Moliera tłumaczy
się, adaptuje, przerabia bo jest w nim dramat, głębia i pasja, ale
niewiele poezji. U Fredry wszystko jest poezją - proszę np. przepi-

sać „ Zemstę"

czy „Śl uby" na prozę: czar zniknie, modrzewiowy
dworek stanie się papierową dekoracją.
W „Mężu i Żonie" są sceny wręcz kapitalne. Oto żona, która .
chowa listy kochanka ... za portretem męża, lub za ołtarzykiem,
„przed którym zwykła si~ modlić" . Oto mąż, którego bardziej boli,
że przyjaciel domu uwodzi mu domownicę - Justysię niż to że uwodzi żonę. W trzecim akcie wszyscy się przed sobą wzajemnie sypią z
osobistych sekretów, wszyscy zadowoleni z siebie, że tacy sprytni,
wpadają w pułapkę własnych kłamstw i wykrętów.
A nam, którzy w i e d z ą, składają się dłonie do oklasku! Na
tle sentymentalnej blagi Elwiry, znudzonego uwodzicielstwa Alfreda, frazesów hr. Wacława, najsympatyczniejszą dła nas będzie
szczera, zmysłowa, ale i cwana Justysia. Idzie, bez obłudy, za gło
sem natury i„ . swego interesu . I sama sobie woła „Brawo, Justysiu I" . Słusznie!

Z. Broncell
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ŚWIĘCICKIEJ

polskich aktorów
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w komedii Aleksandra Fredry
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Reżyseria :

Gustaw HOLOUBEK
Scenografia: Robert CZAJKOWSKI
udział biorą:

Inspicjentka
Izabela Kolasińska
Swiatła

Andnej

Gołębiewski

Hrabia Wacław
Elwira, jego żona
J ustysia, ich służąca
Hrabia Alfred
Kamerdyner

Komedia w trzech aktach z

ANDRZEJ KOPICZYŃSKI
ANNA SENIUK
ANNA DYMNA
MAREK KONDRAT
JULIUSZ POTULSKI

jedną 20-minutową przerwą

Dźwięk

Wiktor

Sławiński

Plakat i okładka
Robert C7Jljkowski

Anna DYMNA
W 1973 r. ukoó czyła PWST w Krakowie. Od tej pory pracuje w Teatrze Starym w Krakowie, z najwybitniejszymi
reżyserami polskimi, jak A. Wajda, J . Jarocki , J. Grzegorzewski i inni. Zagrała w pięćdzi esięciu filmach oraz wiele
ról w teatrze telewizji. Najbardziej znane rol - Ani Pawlaczki w komedii „Nie ma mocnych", reż. Chęciński; Maryni
Wilczur w „Znachorze", reż . J. Hoffman; Barbary Radziwihównej w ,. ,Epitafium dJa Barbary Radziwiłłównej",
reż. Majewski. Z Teatrem Starym była w Jugosławii,
Holandii, Stanach Zjednoczonych , Kanadzie, RFN ,
Austrii. W Londynie była na festiwalu teatralnym z dwoma
przedstawieniami - „Nocą listopa dow ą " w reż. A . Wajdy i
„ Dziadami" w reż. K. Swinarskiego .
Jest la u reatką „Złotego ekianu" za role telrwizyjne,
„Zło tego grona" za role filmowe , nagrody Minister twa
Kultury i Sztuki za os iągnięcia aktorskie , nagrody na festiwalach teatralnych .
Ostatnia rola filmowa- przed emisją- fi lm „Schodami w
górę, schodami w dół. .. ", reż . A . Domalik, rola baronowej. Ostatnia rola teatralna : Anny Wojnicew w „Pł atono
wie" Czechowa, reż. F. Bajon. Ostatnia rola telewizyjna przed emisją-B erty w „ Wygn ańcach " J.oysa, reż. K. Kutz,
zaczyna obecnie pracę nad rolą Małgorzaty w fil mie
„Mistrz i Małgorzata" B ułh akowa, w reż . M. Wojtyszko.

Anna SENIUK
Ukończyła

PWST w Krakowie . W 1963 r. wybrana
miss JuvenaJii. 6 lat występowała w Teatrze Starym
w Krakowie. W swym repertuarze ma wiele ról komediowych i muzycznych . Występowała w kabaretach „Jana
Michalikowa" w Krakowie, „Dudek" w Warszawie. Ma za
sobą kilkadziesiąt ról w TV, serial „Czarne chmury" i
„Czterdziestolatek". Występy estradowe i teatralne w
USA, Kanadzie, Szwecji, Norwegii . Ważniejsze role fił
mowe w „Pan_ny z Wilka" Wajdy, w „Konopielce" Leszczyńskiego i inne. Szereg nagród na festiwalach we Wrocła
wiu , Kaliszu, Opolu; nagrody publiczności - „Głowa Podwawelska", , ,najulubieńsza aktorka Krakowa", otrzymała
też dwa Złote Ekrany. Obecnie gra w Teatrze Polskim pod
dyrekcją A . Dejmka.
została
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Marek KONDRAT
Urodzony w Krakowie w 1950 r. w rodzinie aktorskiej
(ojciec i stryj) . Absolwent Warszawskiej Szkoły Teatralnej
im. A. Zelwerowicza w 1972 r. Prawie cały czas związany z
Teatrem Dramatycznym w Warszawie za dyrekcji Gustawa
Holoubka. Debiut filmowy w 1973 r. w „Zaklętych rewirach" J. Majewskiego - rola nagrodzona na festiwalu w
Panamie w 1974 r.
W 1975 r. gra główną rolę w filmie „Smuga cienia" w reż.
A. Wajdy (The Shadow Line), według J. Conrada, który
powstał w kooperacji z angielską Thames TV, w jęz. angielskim. Na zamówienie angielskiej BBC gra w dramatyzowanym dokumencie o Papieżu Janie Pawle II (1978 r.) Ogółem ok. 25 filmów i kilkadziesiąt ról teatralnych i telewizyj nych, które przyniosły mu znaczące nagrody m.in . im. Zbyszka Cybulskiego (filmowa), im. Leona Schillera (teatralna), Główna Nagroda Festiwalu Sztuk TV, Olsztyn 79 (telewizyjna) oraz nagroda publiczności - Łagów 1987.
Ostatnie dwa lata 1986-87 związany z francuskim teatrem
„Du Nain Jeaune", a od 1988 r. znowu w Teatrze Dramatycznym, kierowanym przez Z . Zapasiewicza.

Andrzej KOPICZYŃSKI
Ukończył Państwową Wyższą Szkolę Teatralną w r. 1958
w Łodzi. Debiut w teatrze rolą Romea w "Romeo i Julii"
Szekspira . Ważniejsze role teatralne: Kordian Słowackie
go, Konrad w „Wyzwoleniu" Wyspiańskiego, GustawKonrad w „Dziadach" Mickiewicza, Otello w „Otellu"
Szekspira, Jimmy Porter w „Miłości i Gniewie" Osborne' a
inne. Ponad 30 ról filmowych, z ważniejszych: „Kopernik", „Czterdziestolatek" Wiele nagród za role teatralne i
filmowe. Występy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w
RFN i Finlandii. Liczne występy w Teatrze T .V. Obecnie
jest czł onkiem zespołu teatru Kwadrat, w Warszawie.

UWAGA
Osoby pracujące w wieku 18-55 lat
Od 1988 Rząd ogranicza wy okość emerytur
państwowych (SERPS) , dając
zainteresowanym prawo wyboru:
- pozostania w znacznie ograniczonym
systemie emerytur państwowych łub
- przejścia do systemu emerytur prywatnych
Dla tych, którzy przejdą do sy temu
emerytur prywatnych Rząd zapewnia zachęty
między innymi coroczny, aż do emerytury
zwrot „National Insurance Contributions".
Zwrot ten może w roku finan owym 1987/88
w zależno'ci od zarobków dojść aż do f1206.
Suma ta może być bezpośrednio
zainwestowana wraz z prywatną emeryturą w
towarzy twie ubezpieczeniowym
Legal & General.
Legal & General posiada ponad 150--letnią
tradycję. Długoletnie doświadczenie jest
gwarancją w prawidłowym załatwianiu
spraw.

NIE ZWLEKAJ!
Zadzwoń po dodatkową bezpłatną poradę lub
informację.

TED JASINA
LEGAL & GE ERAL
FINLAND HOUSE,
56, HA YMARKET,

LONDON SWl 7LP.
tel. 01--839 6595 godz . 9--5
01-560 6657 24 godz.
Również

aranżowanie pożyczek

na domy,
planów na prywatnq edukację dla dzieci,
inwestycję
oraz
prywatnych emerytur,
ubezpieczeń.
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