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Barbara Osterloff 

Mąż i żona, czyli 8ra w Erosa 

Bóg stworzy/ c::lowieka egoistą, 
a czlowiek odzial się w hipokryzją. 

Takim by! i cakim będzie od 
pocz,7tku do końca św1~1ta. 

Aleksander Fredro, Zapiski starucha 

;\ pa i żonę uznaje się dzisiaj za jedną z najznakomitszych komedii 
JVlFredry. Taki pogląd odzwierciedla hasło po~'więcone Fredrze, a na
pisane do Encicloped1~1 dellospettacolo, czyli największego kompendium 
światowego teatru. Czytamy tu: „przynajmniej cztery komedie Fredrow
skie osiągnęły tę doskonałość, która pozwoli im na zajęcie pozycji uni
wersalnej. Są to Mąż i żona, Śluby panieńskie, Dożywocie i Zemsta" . 
Wyjaśnijmy od razu, kto jest autorem owego hasła, stawiającego Męia i 
żonę przed innymi arcydziełami Fredry. To Bohdan Korzeniewski, kry
tyk i reżyser, a takie polemista, w powojennych zwłaszcza, sporach o Fre
drę. Wyreżyserowane przezeń w roku 1949 przedstawienie Męia i żonyw 
Teatrze Kameralnym w Warszawie zapisało się na trwale w historii pol

skiego teatru. Pokazało Fredrę - wielkiego ironistę, a interpretacja taka 
godziła w pokutujące, obiegowe schematy, które kazały widzieć w wiel
kim komediopisarzu albo jowialnego poczciwca, albo - dla odmiany -
surowego moralistę, chłoszczącego przywary ludzkie. Miała też ta inter
pretacja swoją wagę w dobie socrealistycznych ograniczeń, kiedy to czyta
no Fredrę w zwulgaryzowanych kategoriach „socjologicznych", starając 
się „wyrównać" wielowiekowe spoleczne nierówności i krzywdy. 
Przypomniałam jeden tylko epizod scenicznych dziejów Męia i żony, a 

było ich przecież - ważnych z rozmaitych powodów - znacznie więcej. Na 

dobrą sprawę, przysparzała ta komedia kłopotów już od 
czasu premiery. Po warszawskiej w roku 1823, którą o 
rok wyprzedziła premiera lwowska, pisał do trzydziesto
letniego autora Franciszek Kisieliński, oficer napoleoń
ski i towarzysz broni: „to jej tylko [komedii] wszyscy zarzu
cają, ie jest nadto wolną i ja się obawiam bardzo, aby nasze-
mu ministrowi oświecenia nie przyszła chętka zakazać jej grania. Stare 
kwoki są zgorszone, a obydwie Oborskie łają cię bardzo." (cyt. za: S. 
Schnur-Pepłowski, Z papierów po Fredrze. Przyczynek do biografii po
ety, Kraków 1900). Powód owego zgorszenia dobitnie wskazał inny ze 
współczesnych, Leszek Dunin-Borkowski: „Treść tej komedii stoi na sa

mym krańcu przyzwoitości". Ale raziła współczesnych nie tylko „nieoby
czajność" Męia i Żony, oddająca przecież doskonale znany wówczas swo
bodny styl życia i obyczajowy klimat arystokratycznych salonów, lecz to 
głównie, ie autor nie posłużył się tzw. morałem . Że nie napiętnował miło
ści wolnej od wszelkich moralnych skrupułów i nie pouczał o jej społecz
nej szkodliwości. Co, dodajmy, czynili inni, lecz prawda, znacznie mniej 
utalentowani autorzy, stosujący klasyczny schemat komediowy małień
skiego czworokąta (np. Grzegorz Bronikowski w oświeceniowej komedii 
Wet za wet, czy Stanisław Jaszowski w granej w teatrze lwowskim w roku 
1822 komedii Chwila plochości czyli Mąż i żona). 
Zważmy, ie w Męiu i żonie wszystkie osoby są „występne" i powiązane 

wzajemnymi zależnościami erotycznymi, a przy tym wolne od jakichkof
wiek zasad wierności. Żona zdradza męża z przyjacielem domu, zaś mąż 
zdradza żonę z panną służącą, z którą romansuje również ów przyjaciel. 
Ten układ erotyczny zostaje, co prawda, zdemaskowany w toku akcji, lecz 
nikogo się nie osądza, ani nie potępia, nikt też nie obiecuje trwalej po
prawy ... Elwira, niewierna żona, przyłapana na gorącym uczynku, bo ze 

stertą listów miłosnych od kochanka, odgrywa brawurową scenę wymó
wek i żalu, by przejść do ataku na męża. Justysia, jej powiernica raczej niż 
służąca, nie weźmie sobie do serca pogróżek o wysłaniu jej za karę do 
klasztoru . Choć zawiniła najwięcej, najwięcej też okazała sprytu. Ma ra
cję Alfred mówiąc; o niej: 

„Dziecko„. niewinność„ slóweczka pieszczone.„ 
No, proszę, prócz niej - każdy był zwiedziony: 

~I 
Żona od męża, mąż znowu od żony, 

Ja zaś zwodziłem i męża i żonę, 

A ta najlepiej, duszyczka kochana, 
Bo zwiedła i mnie, i panią, i pana." 



Finał komedii nie pozostawia złudzeń - jest tak, jak się Pań
stwu zdaje; ten układ erotyczny odrodzi się, bo nie da się 
oszukać Erosa ... Dwuznaczność, a zarazem zuchwałość fi

nału Męża i iony stała się na długie lata swoistą kartą prze-
targową w sporach pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami 

tej komedii. Racje jednych i drugich odsunął w cień ostatecznie 
wielki spór Tadeusza Żeleńskiego-Boya z profesorem Eugeniuszem Ku

charskim w okresie międzywojennym. To właśnie Boy dowiódł, pognę
biwszy całkowicie przeciwnika, ie Mąi i żona to komedia „rozkosznie li

bertyńska", a zarazem poetycka, nie mająca nic wspólnego ani z dydakty

zmem ani też z moralistyką. Ten sam Boy wykpił praktykę wydawania 

komedii z drugim, rzekomo bardziej moralnym zakończeniem, zamiesz

czonym po raz pierwszy już po śmierci poety, w edycji z 1880 roku. Do

dajmy, że cala ta batalia, bez której nie byłoby legendarnych Obrachun
ków fredrowskich, znalazła zabawny teatralny finał. W roku 1938 Włady
sław Krzemiński wyreżyserował Męża i ionę w krakowskim Teatrze Cri

cot, wprowadzając na scenę aktorów ucharakteryzowanych na Boya i 

Kucharskiego, którzy wygłaszali racje słynnych polemistów. Jednak w su

mie, w okresie międzywojennym bardzo rzadko grano tę komedię. 
Dzisiaj to już tylko historia. Nikt rozsądny nie będzie czytał Męża i iony 

jako komedii umoralniającej, bądź „pochwały dawnego obyczaju". Fre

dro, nazywany kiedy.i przez złośliwych oponentów „malownikiem salo
nów" intryguje jednak nadal. Bodaj przede wszystkim, owym pierwiast

kiem „libertyńskim", który tak spodobał się Boyowi, a który wyraża się w 

koncepcji miłości. Miłości pojmowanej jako gra erotyczna i nic więcej. 

\ / „(. .. ) jak gra szachów jest milostek sztuka. 

~ Każdy w niej do zwalczania skrytej drogi szuka .. . " 

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, ie ta koncepcja milości bli

ska jest tej, którą znamy z bardzo modnej dzisiaj powieści w listach - z 

Niebezpiecznrch zw1~7zków Choderlosa de Laclos. Lecz zwolenników ta

kiego porównania trzeba ostrzec; milosna gra wokół łóżka, wpisana w 

komedię Fredry niewiele, albo i nic nie ma wspólnego z tą grą drugą, 
która jest walką na śmierć i życie, prowadzącą do całkowitego zniszczenia 
przeciwnika. Ani Elwira, ani Justysia nie mają cienia pokrewieństwa z 

makiaweliczną markizą de Merteuil, tak jak hrabia Wacław nie jest bli

skim bratem pana de Valmont. Bo w porównaniu z nimi bohaterowie 

Męża i iony to tylko ludzie znudzeni swoim bogactwem i ży

ciem; z nudy właśnie poszukujący odmiany, podniety. Ponie

waż Fredro obdarzył ich inteligencją i wdziękiem, to, co ro

bią, nie może razić naszego poczucia smaku. Dlatego nawet 

najśmielsze aluzje czy dowcipy erotyczne nie są w Mężu i 
ionie trywialne. Jak wówczas, gdy Elwira w rozbrajająco 

naiwnych słowach skarży się na męża - „niestety, tak mało 
żył ze mną" ... Ale śmieszne są w Mężu i ionie nie tylko 

frywolne dowcipy czy alu zje. Bawi nas dzisiaj, może naj

bardziej, humor sytuacyjny. Ów bezbłędnie działający 
mechanizm kompromitacji fałszu i kłamstwa, wpisany w relacje między 

postaciami, w erotyczną grę pojętnej i ciut cynicznej, salonowej czwórki. 

Żadna z tych postaci nie mówi prawdy, albo raczej - prawdę modeluje w 

zależności od sytuacji, od tego, co w danym momencie jest dla niej wy

godne. Jak znów Elwira, która w chwilę „po", w scenie sam na sam z 

kochankiem, peroruje: 

„Pożar mnie przenika miły, 
Pałam i pałać się boję, V I ledwie dosyć mam siły 

Rzucić się w objęcie twoje. 

Czemuż przeznaczenia władza, 

Która nas złączyć umiała, 

Która serca nasze zgadza, 

Ciebie za męża Elwirze nie dała?" 

Wiele lat temu Antoni Słon imski napisał, ie ta „śliczna" komedia Fredry 
„zbudowana jest z lekkością i wdziękiem Mozartowskiej muzyki". I miał 

rację; nie ma prawdzi~ego Fredry na scenie bez lekkości fredrowskiej frazy, 
bez muzyki wiersza. 

Barbara Osterloff 

Tekst Barbary Osterloff „Mąż i żona, czyli gra 
w Erosa"pochodzi z programu wydanego przez 

Teatr Polski w Warszawie. 
Za umożliwienie przedruku dziękujemy 

Autorce i Teatrowi. 



Maria Podolska 

Z Hrabią w komitywie 

W szystko się more zdarzyć w wirtualnej rzeczywistości. Fantazja prze
twarza się w obraz. W przypadku, o którym mowa, nawet bez elek.. 

tronicznej pomocy nietrudno sobie wyobrazić scenę surrealistyczną, ale 
prawdopodobną. Oto któregoś dnia czy wieczoru ktoś podchodzi do bra
my teatru i pyta przez uchylone drzwi - czy zastałem pana Fredrę? Natych
miast słyszy odpowiedź - pan hrabia wyszedł na chwilę, ale zaraz wróci„. 

Podejrzewamy, a nawet jesteśmy pewni, re z Teatru Nowego w Zabrzu 
pan hrabia, czy jak kto woli pan kapitan Aleksander Fredro w ogóle nie 
wychodzi, ponieważ stale kwateruje w repertuarze. 

W upodobaniu do Fredry zabrzański teatr nie jest oczywiście odosob
niony, zderza się z ostrą konkurencją innych scen świadomych, re twór
czość ojca klasycznej polskiej ko medii oprócz walorów edukacyjno-roz
rywkowych ma tę zaletę, re zasila bez ryzyka chude kasy teatralne. 

W Nowym gra się Fredrę bez przerwy nie tylko dlatego, re dobrze s ię 
sprzedaje, ledwie nadąża zapotrzebowaniom - co mówiąc bez obłudy też 
jest ważne - ale po prostu dlatego, re kocha się owego chimerycznego hra
biego. Do dziś można podziwiać jego przenikliwość w ocenie obyczaju i 
mentalności Polaków, galerii postaci pysznych w psychologicznym rysun
ku, przedstawianych z humorem wcale niedobrotliwym wraz z bagarem ich 
malowniczych zalet i wszystkich grzechów głównych. Gdyby żyl, wygarną
łby zapewne prosto z mostu współczesnym, re w sposobie myślenia wielu 
jego pm-prawnuków w ich bufonadzie, pieniactwie i wzajemnym skłóce
niu mało się zmieniło, choć nie dochodzi jeszcze do wymachiwania szabel
ką. To są ci sami ludzie, dobrze nam znani, jeśli ich obedrzemy z kostiumo
wego przebrania. 

Tym, który mógł bez przesady powiedzieć o sobie - Fredro - moja mi
łość był aktor, reżyser, inscenizator i długoletni dyrektor Teatru Nowego 
Mieczysław Daszewski. Za jego kadencji twórczość Fredry zajmowała ho
norowe miejsce wśród arcydzieł polskiej klasyki narodowej. Szczególnie 
wyczulony na melodię Fredrowskiego wiersza i wirtuozerię prozy rozbu
dzał ów słuch i wrażliwość u aktorów podczas prób i prywatnych rozmów, 

l 
J 

I 
J 

zachęcał młodych do samodzielnych poszukiwań współczesnych akcen
tów w tekście literackim. Była to twarda lecz konsekwentna szkoła, wspo
minana z sentymentem przez uczestników edukacji. Daszewski artysta i 
praktyk teatralny tępił u swoich podopiecznych nieprzemyś laną ekspresję 
w słowie i geście i karykaturalne przedrzeźnianie postaci nęcących pozor
ną łatwizną charakterystyki, skłaniającą wykonawców ról do kokieteryj
nych zagrań „pod publiczkę". 

Pilni kronikarze h istorii Teatru Nowego utrwalą zapewne w porządku 
chronologicznym tytuły fredrowskich komedii wystawianych na tej scenie, 
ujawnią liczbę spektakli i podsumują frekwencję widzów. Warto tu wspo
mnieć przede wszystkim „Zemstę"- rekordzistkę, która niebawem przekro
czy granicę 200 przedstawień. Przed laty zagrał w niej znakomicie rolę Pap
kina Mieczysław Daszewski, obecnie po mistrzu wciela się w Papkina An
drzej Lipski, niegdysiejszy młodzieńczy play-boy z fredrowskich komedii. 
Każde nowe pokolenie poznawało w teatrze zabrzańskim smak cudownej 

miłości i magnetyzmu serc w Ślubach panieńskich, odkrywało Fredrę -anty 



romantyka w krotochwilnym i śpiewającym Don Kich ocie czyli 100 szaleń

stwach , a takie odczytanym na nowo Rewolwerze, sztuce pisanej w Italii gdzie 
Fredro leczył s ię ze splinu nieszczęśliwej miłości i udręki podagry. 
Widzowie różnych generacji zapamiętali niewątpliwie rozkoszne ględzenie 

Pana Jowialskiego i jego satelitów, temperament Dam i huzarów oraz gorzki 
uśmiech Fredry w Doiywociu, w którym Mieczysław Daszewski stworzył przej
mującą, odb iegaj ącą od tradycji rolę Łatki z okazji 35-lecia swoich związków 
ze sceną. Po długo letnim dyrektorowaniu artysta iegnał s ię ze swoim zespo
łem i publicznością dwoma żartobliwymi jednoaktówkami pochodzącymi z 
wczesnego okresu pisarstwa Fredry. Zarówno w Zrzędności i przekorze i Od
ludkach i poecie pokazał wyraziście kpinę Fredry z dziwaków i ponu raków, 
zwłaszcza tych „którzy sami kochać nie mogą i drugim bronią" .. . 

Za chwilę, gdy kurtyna pójdzie w górę Fredro jeszcze młody, 30-letni, przed
stawi swoim fanom najbardziej swawolną i jak twierdzą niektórzy - najbar
dziej erotyczną ze swoich komedii - Męża i żonę. Gorszyła ona niegd)Ś XIX
wieczną publiczność drastycznym ujęciem tematu małieńskich perypetii i 
frywolnym językiem, choć nikt nie odmawiał sztuce finezyjnej konstrukcji i 
wirtuozerii wiersza. 
A dziś ? Podziwiając mistrzostwo pisarskiego warsztatu autora pamiętajmy 

o tym, ie Fredro w swojej twórczości nie zamierzał naprawiać świata ani 
sypać morałami. Po prostu chciał, aby ów świat był weselszy i wielobarwny. 

Maria Podo lska 

II:2ENA JUN 

O d lat związana z Teatrem Studio w Warszawie, gdzie zagrała w 
wielu znakomitych spektaklach m. in. Szajny i Grzegorzew

skiego, przede wszystkim zaś - w szeregu przedstawień Becketta, re
żyserowanych przez Antoniego Liberę. Stworzone w nich kreacje 
sprawiły, że wymieniana jest jako jedna z najwybitniejszych na świe
cie odtwórczyń ról beckettowskich. Wielkie uznanie, nagrody w kraju 
i zagranicą, zdobyła również występując w samodzielnie przygotowy
wanych monodramach. Reżyserią zajęła się po raz pierwszy jeszcze w 
Teatrze Ludowym w Nowej Hucie (Po górach, po chmurach E. Bryl
la z muzyką Skaldów) za dyrekcji I. Babel, gdzie grała niedługo po 
ukończeniu krakowskiej PWST. Później wystawiła jeszcze własną ada
ptację Gargantui i Pantagruela Rabelais'go w Teatrze Studio. Nie
dawno powróciła do reżyserii Balladami i romansamiw Teatrze Wspó
łczesnym w Szczecinie, a następnie w Katowicach i Opolu. 

- Interesuje mn ie przede wszystkim klasyka, wiersz zagrany w teatrze. To 
moje ukochane tworzywo - jak dla piekarza ciasto czy karniel'l d la rzeźbia
rza. Przy tym m)Ś lę, ie mogę służyć klasyce doświadczen iem zaczerpniętym 

z teatru o bardzo bogatej, wyrafinowanej formie inscen izacji - próbować 
wzbogacać tekst sztuki nie przez udziwnianie, lecz dodając pewne znacze
nia, obrazy, które mogą dać widzom więcej wraień czy wzruszeń. 

No cóż ... Przychodzi chwila, kiedy aktor uświadamia sobie, ie n ie zagra 
już „wszystkich ról na świecie", a nadal rzuje, ie ma w teatrze coś ważnego 
do zrobienia. Niektórych - jak mnie - kieruje to w stronę reżyser i i. Taki 
reżyser rnoie być bardzo pomocny swoim partnerom - aktorom, pon ieważ 

dobrze zna rzemiosło i wie, jakie nim rządzą regu ły. Jednak dla niego same
go - jako aktora - takie przen iesienie się na druga stronę moie być, m)Ś lę, 

bardzo n iebezpieczne. Chodzi o pewien „nadmiar" świ adomości, który po
wstaje, gdy reżyseruje się sztukę, a który moie uniemożliwiać potem pełne, 

żyw iołowe oddanie s i ę roli na scenie. Zbyt wiele jest samokon troli. Dlate
go n ie chciałabym przestać grać. Ale chcia łabym też reżyserować - moil: 
powrócić do Fred ry, ieby dojść ... - do Becketta? 



ALEK8ANDQA 8EMENOWICZ 

Ukończyła malarstwo w warszawskiej ASP w pracowni J. Cybi
sa, a sporo lat później- również scenografię u}. Szajny. W mię

dzyczasie robiła różne rzeczy, przede wszystkim malowała, ale - jak 
mówi - żle znosi samotność pracowni. Pierwsze fascynacje teatrem 
miały miejsce w Paryżu, gdzie jej siostra w teatrze P. Cheraux prze
bywała drogę od garderobianej do scenografa. Pierwszą samodziel
ną realizacją był Nocleg w Apeninach Goldoniego w reż. R. Peryta, a 
dalej - mnóstwo przedstawień, w tym tak głośne jak Zmierzch i Balla
dyna - oba zrealizowane w Toruniu wspólnie z K. Meissner, czy po
znańskie Damy i huzary w reż. J. Nyczaka. Przede wszystkim j~dnak 
- cykl spektakli Becketta, wystawionych przez A. Liberę w warszaw
skim Teatrze Studio, z udziałem m. in. T. Łomnickiego i I. Jun. 

- Nie nudz ić s i ę w pracy - to jedn a z niewielu zasad, któ rych w życiu staram 
s ię twardo trzymać . I tym co robię nie zanudzać ludzi. Teatr jest miejscem , 

które mi na to pozwala. Podziwiam twórców, którzy wszystko biorą z siebie, 

są takimi demiurga mi, „z niczego" stwarzającymi własne św i a ty. Przez wie

le lat była m blisko z kimś takim - z malarze m Jerzym Stajudą, który zamykał 

s i ę we włas nym św iec ie, a przy tym co rusz wedlug mnie wyprzedza ł rzeczy

wi stość - w pa rku , na ulicy, widząc coś nie zwykłego uśw iadamiałam sobie, 
ie przecież o n to ju ż dawno „z siebie" nama lował. Ja muszę pomieszkać w 

teatrze, mnie potrzeb ne jest spotkan ie z ludźm i - dług ie rozmowy z reżyse

rem, poznawan ie akto rów, krawcowych , stolarzy ... Z tego bierze s i ę praca 

mojej wyobraźn i i to, co buduję na scen ie. Przy okazji od powiedz i a lność za 
końcowy efekt rozkład a s i ę na wiele osób ... ale to mniej ważne , tak na

prawdę teatr jest wspaniały dl atego, ie spełni a się poprzez żywych , prawdzi

wych ludzi. N iestety, z tego też powodu jest tak bardzo ulotny i mniej uni

wersalny ni ż dajmy na to, obraz. Chciałabym znowu coś nama lować ... 

N ie chcę robić scenografii , która ilustruje sztu kę, - interesuje mn ie zawsze 

syn teza. Łatwo tu popełnić błąd : oprócz nudzen ia na scenie najbardziej boj ę 

s ię pretensj o nalnośc i , czyli złego smaku, co polega na n iedotrzymywan iu 
odpowied nich proporcji . Na przykład - robieniu wielk iej inscenizacji w przy

pad ku mał ej, błahej sztuki, albo budowaniu n adętych symboli, gdy sztuka 

do tego n ie uprawni a. C hyba ie chodzi o j akąś zabawę, jak w przypadku 

„Męża i żony". Lub ię s ię bawić na scenie, a praca z I reną dostarcza mi po 

temu bardzo wielu okazji . Mamy tu drewniany podest z commedii dell' arte, 

j eżd żące okna i drzwi - drzwi, które są drzwiami do pałacu , ale mogłyby też 

być do grobowca - bo o ni żyją przec i eż w takim smutnym grobowcu uczuć ... 

/ 
,,Cu~zego nabywaj ąc , 

\. swoje często trac1m; 
~ kto po cudzą stawkę idzie, 

trzeba, :ieby swoj ę stawił, 

czasem i za płacił" . 

Andrzej Maksymilian Fredro 

opr. j.m. 
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