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FREDRO O SOBIE 

Książki w rękę nie wziąłem. Jeżelim czytał, to romanse. 
Mój ojciec, zajęty interesami, a szczególnie fabryką żelaza, którą 
założył 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 jeżdziłem konno. Wtem nagle, nie pamiętam z jakich 
powodów chwyciłem pióro i ... napisałem komedią pod tytułem 
Strach przestraszony.( ... ) Bal dziecinny był treścią mojej sztuki. 
Był w naszym domu nauczyciel muzyki, Mikołaj Matłowski. .. 
poczciwy, dobry Matłowski! Dziwną miał zaletę: mógł kilka godzin 
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siedzieć wyprostowany na jednym miejscu i nic nie mówić, i nic 
nie robić, jak tylko od czasu do czasu zażyć tabaki i utrzeć nosa 
w kraciastą chustkę z wymaganym rozgłosem. Jego wybrałem na 
słuchacza tym śmielej, że obawa, która mnie w ciągu całego życia 
nie odstępowała, abym kogo nie znudził, nie mogła względem 
niego mieć miejsca, bo w niczym nie naruszałem jego moralnej 
i fizycznej nieruchomości. Śmiech Matłowskiego ochrzcił mnie 
na autora. Pokochałem go za to jeszcze więcej, niż go kochałem 
i odwdzięczając jego pochwały przestałem brać od niego lekcje 
na fortepianie. Niemały z niego zdjąłem ciężar. Cztery lata uczyłem 
się muzyki i nigdy zrozumieć nie mogłem, czego właściwie żądają 
ode mnie.( . .. ) 
Sukces nadzwyczajny mojej komedii zawrócił mi głowę, wziąłem 
się do tragedii. Ale ta ograniczyła się na tytule wielkimi literami 
napisanym: Rzeź Pragi, i na spisie osób. (. .. )Ale jeżeli zostałem 
dramaturgiem bez żadnego wyraźnego powodu, nie tak ma się 
rzecz z poezją. Byłem bowiem okolicznościami pchnięty na 
Pegaza. Długo już przemyśliwam, jak to opowiedzieć, bo to działo 
się w wojsku, a koszary nie salon. 

W Krasnymstawie mieszkałem razem z podporucznikiem 
Jakubem Nowickim, który miał służącego Franciszka. Razu jednego 
wziąłem wstępnym bojem (necessitas frangit legem) pewną 
nieodzowną, acz tylko płócienną część ubioru, którą to słońce nie 
zwykło oglądać. Kiedy się zaś kolega uporczywie upomniał o zwrot 
swojej własności, napisałem wierszyk pod tytułem: Żale Jakuba nad 
utratą g ... i. Zwrotki kończyły się powtórzeniem: Franciszku! Gdzież 
są g .. .ie moje? Ta poezja zrobiła w pułku furorę. Ale jeden z kolegów, 
Dąbrowski wziął mnie na stronę i zwrócił moją uwagę, że w kilku 
wierszach nie ma średniówki. - Średniówki! ... Co to średniówka? 
- zapytałem. Dąbrowski wytłumaczył, i to była pierwsza i jedyna nauka 
rymotwórstwa, którą w życiu otrzymałem. Uzbrojony w średniówkę, 
rzuciłem w świat parę kawałków, których tytułu powtórzyć nie mogę, 
a których sława przeszła krańce nawet pułku. 

Aleksander Fredro Trzy po trzy, Państwowy Instytut Wydawniczy 1987 
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Jeżeli mi kupisz te brylanty, będę ci dwa 
razy wierniejsza, niż dotychczas. 

SZALONE LATA DWUDZIESTE ... 

Lata dwudzieste XX wieku były odbiciem powojennych burzliwych 
przemian oraz rewolucji naukowo-technicznej. To epoka jazzu 
i radości życia, dyktatu mody, emancypacji kobiet i nowych bohaterów 
- sportowców i ludzi kina. Czas, gdy intelektualiści z upodobaniem 
fotografowali się z mistrzami pięści i sami mieli ambicje bokserskie, co 
z ochotą demonstrowali w nocnych klubach i na prywatnych przyjęciach. 

Antoni Słonimski w Kronikach tygodniowych 1927-31 tak komentuje 
zainteresowanie sportem: Kiedyś tenis był grą arystokratyczną i na 
kortach klubu Agrykoli słyszało się tylko język angielski i francuski, 
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grały tam różne hrabskie patałachy i bankiery. Obecnie uwija się 
w Agrykoli gromadka młodych byków lekkoatletycznych, którzy po 
sportowemu wzięli się do tenisa i piorą skórę starym bubkom. 
Natomiast w Tygodniku Powszechnym wyraż.a krytykę:(. .. ) Dawno 
już nikt nie wierzy w amatorstwo i na całym świecie wszelkie kadry, 
ekipy i reprezentacje tuczą się albo odchudzają na państwowym 
garnuszku. Do tego garnuszka chemia i medycyna dosypują swoje 
trzy grosze. Hoduje się sportowców naukowo. 

Jak grzyby po deszczu mnożą się salony piękności. Kobiety 
świadome swej urody i potrzeb, ceniące niezależność, często występują 
o rozwód - w roku 1928 na sześć małżeństw przypadał jeden rozwód, 
czasem traktowany jako atrakcyjna przygoda. Popularne było czytanie 
Freuda i magazynów dla pań, które oferowały porady typu: Czego 
uczyłam swoją córkę przed jej ślubem . Wyzwolone kobiety pojawiają 
się przy barach i demonstracyjnie palą papierosy. Następuje podwojenie 
produkcji papierosów. Renesans przeżywają kluby, gdzie trwa 
całonocne życie towarzyskie. Nosi się suknie pozbawione gorsetów, 
wygodne zarówno w tańcu jak i przy wsiadaniu do samochodu, krótkie 
i wydekoltowane - słowem nagość. 

Słonimski - kronikarz pisze: Pewien biskup wystosował list 
pasterski przeciw zbrodni krótkich sukien i grzechom malowania ust. 
Znamienne jest, iż walka z pornografią zawsze dostarcza pikantnych 
sensacji prasie. Pewne pisemko brukowe nawołuje, na przykład, od 
dość dawna do zamknięcia paru domów schadzek i podaje przy tym 
dokładne adresy tych instytucji. Jest to wcale pomysłowa reklama, 
która się na pewno obu stronom opłaca. Również podejrzane 
jest zainteresowanie wszystkich pism świata sportem kobiecym 
i kąpielami morskimi. W każdej ilustracji, ba, w każdym piśmie 
codziennym pokazują nam pod różnymi pretekstami jakieś fajne 
nóżki, tłumacząc się, że to z okazji meczu. Cóż, trudno, trzeba się 
pogodzić z tym, iż jest to modna cześć ciała. 

Rozbieraniu służy moda na plaż.owanie, popularne stały się 
wyjazdy na polskie wybrzeże i do europejskich kurortów. W związku 
z rozwojem motoryzacji, w1923 roku pojawiły się radia samochodowe. 
A pierwsza bezpośrednia transmisja radiowa miała miejsce 2 listopada 
1920 roku, pięć lat później słuchało żywego radia już pięćdziesiąt 
milionów ludzi. W 1926 uruchomiono pierwszą linię telefoniczną między 
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- Oo to? Przynieśli mote kołnierzyki! 
- Nie, to ode,slali z magazynu nou:ą suknię dla pani. 
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Nowym Yorkiem a Londynem. W 1927 roku Charles A.Lindbergh- pilot 
amerykański , pierwszy dokonał samotnego przelotu nad Atlantykiem . 
Trasę Nowy York - Paryż pokonał w siedem godzin i pięćdziesiąt dwie 
minuty. Dla uczczenia tego wyczynu powstał taniec Lindy Hop. 

Objawieniem okazała się rewia i nowa muzyka - jazz . Większe 
stacje radiowe poświęcały około 80 godzin tygodniowo tradycyjnej 
muzyce i prawie 200 muzyce rytmicznej, jazzującej. Debiutowali wtedy 
m.in. Duke Ellington , George Gershwin , Irving Berlin . Henryk Wars -
aranżer i kompozytor jako pierwszy próbował w 1928 roku przeszczepić 
jazz na grunt polski piosenką New York Times . W kabarecie Qui pro 
Quo tworzą wybitni polscy autorzy m.in Julian Tuwim i Antoni Słonimski 
oraz wykonawcy: Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Loda Halama, 
Adolf Dymsza i Fryderyk Jarosy. 

W Europie narodziły się maratony taneczne, które wkrótce były 
organizowane także w Ameryce . Zwycięzca jednego z nich umarł po 
78 godzinach występu na parkiecie . Najpopularniejszym tańcem stał 
się charleston. 

W 1927 roku powstał pierwszy film dżwiękowy Śpiewak jazzbandu. 
Kino stało się sztuką masową, a aktorzy - międzynarodowymi idolami 
tłumów. Wielkie gwiazdy kina niemego reklamowały nowe modele 
samochodów: nasza rodaczka Pola Negri - Cadillaka, a Gloria 
Swanson - Lancię. Słusznie przewidywał Antoni Słon i mski twierdząc: 

Niewątpliwie sztuka przyszłości będzie sztuką międzynarodową. Biały 
ekran kina jest pierwszą chorągwią prawdziwej międzynarodówki. 

Tak w telegraficznym skrócie przedstawia się wizerunek szalonych 
i przełomowych lat dwudziestych XX wieku . Porównując je z naszą 
teraźniejszością, trudno nie zauważyć podobieństw - znów przeżywamy 
rewolucję obyczajową, znów technologie determinują nasz sposób 
bycia .. . Wniosek nasuwa się sam - wszystko już było . Wszystko się 
zmienia, żeby nie zmieniło się nic . 

Bożena Jędrzejczak 
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- Jaklo? Jeszcze nie ubrany? 
- W każdym razie mo;'a tualeta WJj-

daje się kompletniejsza, droga przyjaci6lko, 

Pewna piękna dama 
w toalecie, nęcąco 
odsłaniającej jej powaby, 
przemawiała w gronie 
wielbicieli za miłością 
platoniczną. 

- Zalecając post - rzecze 
na to jeden ze słuchaczy 
- dlaczegóż łaskawa pani tak 
okrutnie zaostrza nam apetyt. 

Młoda panienka filozofuje: 
-Ach, przed dwoma 
miesiącami byłam jeszcze 
śmiertelnie zakochana 
w Karolu, a teraz już patrzeć 
na niego nie mogę. Jak to 
jednak szybko ci mężczyźni się 
zmieniają. 

Przyjaciele spotykają się następnego dnia po wesoło spędzonej nocy. 
Wyobraź sobie - opowiada jeden - około czwartej, kiedy właśnie 
wracałem do domu, włamano się do naszego mieszkania. 
- Z jakimże skutkiem ? 
- Jak najfatalniejszym. Moja żona wzięła tego nieszczęśliwca za mnie, 
skutkiem czego leży w tej chwili w szpitalu. 

- Jaki jest, zdaniem pana, najpiękniejszy wiek kobiecy? 
- Pierwsze cztery lata, podczas których ma dwadzieścia. 

Trzeba być dziś wielkim miliarderem, aby móc zaspakajać wszelkie 
kaprysy swej żony czy kochanki. Mężczyźni niezamożni lub oszczędni 
wolą kochać cudze. 
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Pan Pafnucy wybrał się z młodymi kolegami na lumkę. Wraca rozanielony 
w rodzinne pielesze, gdy już jutrzenka rozświetliła nieboskłon. Żona wita 
go z bardzo głośnym i wymownym oburzeniem. 
- Koteczko„.po„. posiedzenie się przeciągnęło„. Zresztą dopiero 
dwunasta„ 
- Spojrzyj na zegar ! Trzecia. 
Pan Pafnucy ze szczerym żalem: 
- Więc głupiemu zegarowi więcej wierzysz, niż mnie ! 

On, po dłuższej podróży tunelem: 
- Ach, gdybym wiedział, że ten tunel taki długi, byłbym cię pocałował. 
Ona: 
- Jak to ? Więc to nie byleś ty? 

PRYNCYPAŁ. - Wi"' pani chce Bię 

zwolnić z biura jutro e powodu pogreebu 

ciotki? 

ST·ENOTYPlSTKA. - Tak„. o ik bę

dzie ladna pogoda „ 

Humor pochodzi z czasopisma Świat z 1923 roku. 
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- Wracać o tej porzel Czy ci nie w1tyd 
twoich siwych 1alosów1 

- Masz słuszność. Każe je sobi.e ufar
bować. 



EUGENIUSZ KORIN 

Eugeniusz Kori n urodził się w 1954 roku w Petersburgu, 
gdzie otrzymał wszechstronne wykształcenie teatralne. Jest 
absolwentem Wydziału Aktorskiego i Reżyserii w Instytucie 
Teatru, Muzyki i Kina oraz absolwentem Wydziału Reżyserii 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 
1975-77 był aktorem Teatru Młodych Widzów w Petersburgu . 
W Polsce mieszka na stałe od 1977 roku. Debiutował w 1979 
roku przedstawieniem Kolor niebieski Michaiła Zoszczenki 
w warszawskim Teatrze Komedia. W latach 1990-2003 był 
dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Nowego w Poznaniu. 

Współpracuje z teatrami w Polsce i za granicą (L 'Ensemble 
w Genewie, Theatre Populaire Romand w La Chaux-de-Fond, 
Theatre de Funanbule w Nyon - Szwajcaria). Wyreżyserował 
wiele spektakli np. Przeprowadzka Davida Williamsona 
w Teatrze im . Kochanowskiego w Opolu, Trans-Atlantyk 
Witolda Gombrowicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Mandat 
Nikołaja Erdmana w Teatrze im. Horzycy w Toruniu, Maszyna 
do liczenia Elmera Rice w Teatrze Nowym w Łodzi, Portret 
Sławomira Mrożka, Ghetto Joshuy Sobol, Zbrodnie serca 
Beth Henley, Czego nie widać Michaela Frayna, Cena Artura 
Millera, Samotny Zachód Martina McDonagha w Teatrze Nowym 
w Poznaniu, Letnicy Maksyma Gorkiego w Akademii Teatralnej 
w Warszawie, Polityka Włodzimierza Perzyńskiego w Teatrze 
im.Osterwy w Lublinie. 
Reżyser dwóch najdłużej granych przedstawień w teatrach 
dramatycznych w Polsce: Pięknej Lucyndy Mariana Hemara, 
granej już piętnasty sezon w Teatrze Nowym w Poznaniu i Zagraj 
to jeszcze raz, Sam Woody Allena - dziesiąty sezon. 
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Oprócz przedstawień dramatycznych reżyseruje spektakle 
muzyczne (Śmierć komandora T. Łubieńskiego / Z. Korneckiego 
-Teatr Polski we Wrocławiu, Garcon de Chevery 
E. Labiche'a I J. Maedera - Theatre de Funanbule w Nyon), 
operowe (Król Roger K. Szymanowskiego - Opera Wrocławska , 

Borys Godunow M. Musorgskiego - Teatr Wielki w Łodzi) 
i telewizyjne (Trans-Atlantyk i Kosmos W. Gombrowicza) . 

Jest też autorem ( Crocodilia czyli coś niesamowitego ... 
na podstawie niedokończonego opowiadania Fiodora 
Dostojewskiego) i tłumaczem sztuk teatralnych (Czajka i Iwanow 
Antoniego Czechowa) . 

Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we 
Wrocławiu oraz na uczelniach w USA i Szwajcarii, wielokrotnie 
reżyserował przedstawienia dyplomowe w wyższych szkołach 
teatralnych Warszawy, Łodzi i Genewy. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
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TEATR NOWY W ŁODZI 
Dyrektor naczelny - JANUSZ MICHALUK 
Dyrektor artystyczny - JERZV ZELNIK 
Sekretarz literacki - Bożena Jędrzejczak 

Koordynator pracy artystycznej - Andrzej Podgórski 
Dział Promocji - Anna Wróblewska-Chuchulska, Agnieszka Strugacz, Rafał Zięba 
Kierownik Biura Organizacji Widowni - Elżbieta Kujawińska 

Kierownik Działu Technicznego - Edward Kołtek 

Pracownia elektroakustyczna: Adam Kostrzewski, Wiesław Rożniatowski, 
Sławomir Solarski, Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner, 

Pracownie krawieckie: Jadwiga Prośniak, Halina Wieloch, Antoni Mozalewski, 
Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 

Stolarnia: Paweł Jaszczak, Jan Lewandowski, Robert Kędzierski 

Ślusarnia: Leszek Pawlak, Rafał Różański 

Charakteryzatornia: Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewik 

Rekwizytorzy: Marzena Łuczak, Piotr Malec 

Pracownia plastyczna: Dorota Ciach, Zbigniew Klonowicz, Jarosław Kluszczyński 

Tapicer: Piotr Nowosielski 

Garderobiane: Teresa Cichoń, Beata Łuczak, Krystyna Meczkulska 

Obsługa sceny: Piotr Budner, Leszek Pawlak, Grzegorz Pawłowski, 
Adam Sobczyński , Jacek Sosnowski, Marek Szymański 

Modystka: Barbara Dyguda 
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TEATR NOWY W ŁODZI ZAPRASZA 
DUŻA SALA 

Michał Bułhakow - Mistrz i Małgorzata 
Ray Cooney - Mayday 

Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród 
Stanisław Grochowiak - Dulie Griet 

William Shakespeare - Komedia omyłek 
Aleksander Fredro - Poszaleli 

MAŁA SALA 
Esther Vilar - Zazdrość 

Fiodor Dostojewski - Biedni ludzie 
Stanisław Grochowiak - Chłopcy 

Harold Pinter - Urodziny Stanleya 
Patrick Marber - Bliżej 

Ferdinand Bruckner - Choroba młodości 
Stanisław Brejdygant - Nadludzie 

Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje: 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

ul . Zachodnia 93 
tel./fax (042) 630 20 86 lub 633 44 94 wew.306 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 
e-mail:bilety@nowy.pl 

KASY TEATRU czynne od wtorku do soboty 
w godzinach 9.00-19.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem 

przedstawień granych w niedzielę, święta i do południa . 

DUŻA SALA 
ul. Więckowskiego 15, 

tel.(042) 636 05 92 lub 633 44 94 wew. 305 

MAŁA SALA 
ul.Zachodnia 93, 

tel. (042) 636 05 92 lub 633 44 94 wew.317 
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łl Li!LIWi1i'l1i~ 1rnl !1~ 
Hala Sportowa Basen Hotel*** Restauracja 

Hala Sportowa Q) 42 71 4 21 21 
kręgle badminton siatkówka tenis squash s iłownia a erobik koszykówko 

Basen Q) 42 71 4 21 4 l 
ozonowana woda p tywanie sportowe i rekreacyjne masaże wodne sauny 

Hotel*** Q) 42 71 4 21 6 l 
konferencje szybki dostęp do internetu 2Mbps klimatyzowane pokoje parking 

Restauracja Q) 42 71 4 21 5 l 
obiady klubowe wyjqtkowe ryby świeże małże i ostrygi dania ó la carte przyjęcia 
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