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25 wrzesma 1930 zainaugurował sezon Zemstą teatr 
Jaracza, szósta w Warszawie scena dramatyczna i 
nowy konkurent siedmiu grających tego wieczoru kaba
retów i komedii muzycznych. Mierzono od razu wysoko 
- kultywowanie repertuaru narodowego, arcydzieło 

komedii polskiej, rewizja tradycji fredrowskiej, „nowa 
szata". Na inauguracyjnym afiszu reżyserię podpisał 

Chmielewski, lecz ducha przekory, przewrotności i 
pewnej poufałości zaszczepił na próbach Jaracz. Tzw. 
tradycja - przekonywał - to fikcja, każdy artysta two
rzy własny niepowtarzalny styl, musi „być sobą". 

Odkurzanie komedii kontuszowej, gawędy o dawnych 
obyczajach, dęta hałaśliwość, przytupliwość, podkręca
nie wąsa, „stylowe" kostiumy - nie przywrócą tajem
nego „ducha utworu". Dotrzeć do natury sztuki i jej 
materii to znaczy odkryć treści wieczne, dziś aktualne, 
odszukać postacie żywe. „Na partyturze Fredrowskiej 
trzeba wygrywać własne. przeżycia, zaczerpnięte z 
życia. W ten sposób zdobędzie się rysy bliskie i dobrze 
znane widowni. Jedynie w ten sposób teatr będzie „pię
tnem wieku", ustalonym przez Szekspira. Jeżeli napra
wdę zasadnicze podłoże typowe i charakterowe Cześni
ka, Rejenta i Papkina okazałoby się nie spotykane dzi
siaj, to nie warto grać Zemsty - niechby spoczęła jako 
szacowny antyk za szkłem. Ale bądźmy spokojni: spoj
rzenie na nasze życie polityczne uwidacznia, że są tam 
zawsze d w a czynne obozy, że zdarzają się spory o to, 
kto będzie mur naprawiał, no i o to, kto będzie „posse
sionatus". A czyż nie narzuca się wśród naszych mężów 
konterfekt Cześnika, czy nie spogląda na nas wszyst
kich czcigodny i „niezłomny a bystromyślny" (według 
Wacława Borowego) Milczek?" 

Kłótnia o mur graniczny, walka o byle bzdurę, 

wybujały indywidualizm przybierały wówczas rozmiary 

groźne i farsowe. Walka premiera Piłsudskiego z Sej
mem i Daszyńskim, z opozycją „Centrolewu" osiągnęła 
w czasie prób „Zemsty" swój szczyt. 29 sierpnia rozwią
zano Sejm i Senat, w nocy z 9 na 10 września areszto
wano przywódców opozycji. Pieniacki krzyk Cześnika
Chmielewskiego towarzyszył smutnej sprawie brzeskiej. 
Jak rzadko kiedy, frazy wiersza Fredrowskiego do tra
jały się do wydarzeń spoza sceny i uaktualnienie ,zwie
trzałego" utworu stało się sukcesem bez precedensu. 
Polityczny finał Zemsty miał na widowni charakter nie
mal manifestacji narodowej. Na obopólne „Zgoda ! Zgo
da!" publiczność wstając z miejsc biła brawa, jakich w 
tej sali jeszcze nie słyszano . Zaznaczyła się również i 
niezgoda - komentował z ironią Słonimski. Jaracz 
musiał dać podobno aż dwie premiery: jedną dla prasy i 
PPS, a drugą dla rządu, Wieniawy i Tuwima, bo obie 
strony nie chciały się spotkać w teatne jednego wieczo-

ru . 

Edward Krasiński 

Fragment z ksiąiki Edwarda Krasińskiego Stefan Jaracz, PIW 1983, 
s. 296-297 



Duch epoki krąży nad nami. Dyktuje nam, co mamy czynić: 
jak mamy się ubierać, jak mamy pisać, jak się mamy kłaniać 
duchowi epoki . Ktoś, kto bierze pióro do ręk i , może jednak 
nigdy tego dyktanda nie usłyszeć. Albo może je usłyszeć i 
może sobie powiedzieć, że nie zapisze ani jednego słowa z tych 
słów , które zostały mu podyktowane. Albo może je usłyszeć i 
może odmówić pisania pod to dyktando, z dyktanda wyciąga
jąc jednak jakieś wnioski. Nie widać wyraźnego powodu, dla 
którego powinniśmy się kłaniać duchowi epoki. Dla którego 
powinniśmy mu służyć. Ten duch zbyt już okrutnie obchodzi 
się ze swoimi ofiarami. Kto bierze pióro do ręki i pisze pod 
jego dyktando, rychło traci wszystko, co jest mu dane. Czy 
traci wszystko, bo traci sam siebie? Bo zapisuje cudze słowa, 
bo patrzy cudzymi oczyma, bo myśli cudzymi myślami? Czy 
traci wszystko, bo rezygnuje, pisząc pod dyktando, z tego, co 
własne, pojedyńcze, wyjątkowe , na rzecz tego, co cudze, 
wspólne, wielokrotne, jako że z ducha epoki, a więc wszyst
kim dane? Nie. Takich ofiar od swoich ofiar duch epoki nie 
wymaga. Powiedzieliśmy już uprzednio: jawi się ten duch w 
takim kształcie, w jakim chce go ujrzeć ten, przed którym się 
jawi, i dyktuje zawsze to, co chce usłyszeć ten, kto go słucha . 

A jednocześnie: jawi się zawsze w tym samym kształcie i dyk
tuje to, co ma do podyktowania . Więc kto, kłaniając się temu 
duchowi, pisze pod jego dyktando, może - ma tę szan ę - to, 
co wielokrotne, złączyć z tym, co pojedyńcze, a to, co wspól
ne, przekazać jako wyjątkowe. I może - ma tę szansę - pat
rząc własnymi oczyma, patrzeć zarazem oczyma cudzymi. A 
jednak, kto pod dyktando pisze - pod dyktando tej, właśnie 
tej epoki - traci wszystko: bo traci pamięć. Duch epoki 
odbiera swoim ofiarom pamięć kulturową: chce, jasne są jego 
cele, aby służyły jemu, tylko jemu. A odbierając im pamięć, 
która porównuje i porządkuje, pozbawia je przeszłości i każe 
im żyć w czasie teraźniejszym , tylko teraźniejszym: w czasie, 
który jest - z niczym nieporównywalny - przerażającym chao
sem. Kto służy duchowi epoki, kto nie pamięta, ten żyje i 
pisze tu i teraz, tylko tu i teraz. Kto żyje i pisze tylko tu i 
teraz, traci wieczne teraz: przeszłość , która jest teraźniejszoś

cią, teraźniejszość , która jest przeszłością . Kto nie pamięta, 
kto żyje i pisze tylko tu i teraz, traci więc wszystko, bo traci 
osobowość , która może zaistnieć tylko w wiecznym teraz. Tu i 
teraz nic nie może zaistnieć . Tu i teraz jest tylko chwila. Kto 
żyje i pisze tylko tu i teraz, nie jest osobą: jest chwilą, żyje 

chwi lę i za chwilę go nie będzie. Może mieć - duch epoki las-

" 

kawie mu je zostawia - własne myśli, własne oczy, własne sło
wa: ale tylko przez chwilę . Za chwilę będzie miał inne oczy, 
inne myśli, inne słowa. Za chwilę jeszcze inne. Nie będąc oso
bą, nie może bowiem swoich słów i myśli _związ~ć .na za"'.s~e .~ 
czymś, co trwałoby dłużej niż chwilę. I me moze ich um1esc1c 
w wiecznvm teraz. Nie widać więc wyraźnego powodu, dla 
którego powinniśmy służyć wiernie duchowi e.poki: jeśli ten 
duch zmienia nasze istnienie w chaotyczną chwilę. 

Ale dyktando ducha epoki - jak powiedzieliśmy - słyszą 
także ci, którzy odmawiają zapisywania słów, co są i~ dykto
wane. Także ci - nawet ci - którzy tego dyktanda me słyszą. 
Tu monotonne dyktando nigdy bowiem nie ustaje. Niemal 
wszystko, co nas otacza, układa się ~ zda~ia _tego dyktanda . 
Opisz tę lodówk~ . mówi duch epoki , to ~a Ją _wynalazłem. 
Opisz ten samolot, to ja kazałem mu latac. ~pisz te~o czł~~ 
wieka, to jest mój człowiek . Opisz tego Ludm1ra, to Jest ffiOJ 
poeta. Opisz ten opis, to ja odkryłem autotematyzm. A potem 
dodaje: pochwal tę lodówkę, jest piękna . Pochw.al t~n sa.m~
lot, jest pożyteczny . Pochwal tego człowieka, p1ękme rru się 
kłania . Pochwal tego poetę, to dobry poeta. Pochwal auto~e
matyzm , to chwyt nowoczesny. Bądi mi wiemy, a za chwił.ę 
cię nie będzie. Trzeba słuchać uważnie dyktanda ducha e~ok1. 
Trzeba wiedzieć, co czyni duch epoki . Trzeba starać się g? 
pojąć i trzeba wyciągać wnioski z jeg? słów : Ta~ jak t~ robił 
Fredro. Ale nie należy ufać duchowi epoki. Nic nałezy mu 
służyć . Lodówka nie jest piękna, samoloty nie są po!rzeb!1e. 
Obylibyśmy się także bez autotemat~zmu: Czło_w1e~ Jest 
zawsze taki sam: albo się kłania , albo me. Nie nalezy się kła
niać duchowi epoki. Tego uczy nas Fredro. WiedziaJ, co czyni 
duch epoki, al mu nie służył. Dobrze na tym wyszedł. 

Jarosław M. Rymkiewicz 

Fragment z książki Jarosława M. Rymkiewicza A leksander Fredro 
j est w z łym humorze, Warszawa 1982, s.290-293. 



Pomoc bratnia - duża matnia. 

Ile golców, tyle reformatorów. 

Pierwej kołacz , potem książka. 

Co wczorajsi głuptasie zbudowali, dzisiaj mędrki 
burzą,. Ale mędrki mądre - nic nie budują, aby 
jutrzejsze głupcy nie mieli co burzyć. 

Złodziejem nazywają tego, co ukradł talara - a 
bankrutem, co ukradł milion. Lubo i nazwa "zło
dziej" traci już pierwotną. swoją szorstkość - świat 
się cywilizuje. 

Gdzie dużo szumu, mało rozumu. 

• 

Od z r ó b do z r o b i ę ! - sto mil drogi. 

Najgorzej, kiedy nie można odpowiedzieć na pyta
nie: "Dlaczego?" 

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

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

Rozwaga w miłości staje się niepotrzebna. Bo 
zawsze na końcu zrobi się tak, jak gdyby nic nie 
rozważono . 

Smutno już na tym świecie, kiedy nie ma do kogo 
powiedzieć: Czy pamietasz? 

Przed rozstaniem się z tym światem chciałbym 
zobaczyć świat takim, jak go w dzieciństwie 



widziałem; a wtenczas dla dzieci i wnucząt - uwie
rzyłbym w wesołość, w cnotę, sumienie i umarłbym 
spokojnie. · 

'~"; ""''-
Depczesz po sercu, i wiesz , że depczesz , a jednak 
nogi nie cofniesz. 

"Patrz, patrz! Poczciwy człowiek!!!" - Wkrótce 
jak na raroga będą. krzyczeć ludzie. 

Nienawiść, jakkolwiek usprawiedliwiona, jest 
zawsze bolesnym ciężarem. Jakże wytłumaczyć 
zawziętość za chwilową urazę, interesem nawet nie 
wsparli)? 

Wściekła żądza zysku ogamęła społeczeństwo. 
Póki jej jaka nowa idea nie okiełzna, póty ani nau
ka, ani praca wystarczyć jej nie będą. 

""J;t 11? 
~ ... "' ..,,,,,. 

Idź precz .. . bo byłe.~ świadkiem mojej klęski! 

„ 

Wielu może uchodzić za rozsgdnych. powtarzając 
cudze :::dania - jeżeli tylko wiedzą, co powtórzyć . 

Napchał kieszenie - i bawi się w radykała . 

··~;/ 

.., ' 
Należałoby opodatkować gadatliwość . Za słowo 
rozum11me - grosz, ;::a głupie - dukata. Byłyby 
miliardy. 

Prędko! „. Prędko do domu wariatów::: młokosem, 
co nic nie umie, nic nie słyszał, nic nie widział, a 
bryzga z trójnoga na wszystko i wszystkich foiier
d:::gcym swym atramentem. 

Słys:ałem : ust jednej pięknej pani, .:c wyjeżdżając 
:::a granicę i bojąc się, aby jej stary ulubiony pies 
nie został :::aniedbany. kazała go „. z as t r z e I i ć! 
- Historyc:::ne. 

Kogóż, panowie bracia, wybierzemy na posła? Pun 
XX człowiek prawy, rozumny gospodarny. 
- Prawda! Prawda! 
- Ale "Dziennik Lwowski" oskarży na o arysto-
krację, a "Kraj" o zdradę. Więc wybierzmy pana 



RR. Jest to wprawdzie pół-wariata , lecz pół roku 
siedział w kozie . Będziemy popularni. 
- Brawo! Brawo! 
Pan R R został posłem. 

~v: 

"'""" '" Na tym świecie nieza wodnie lepiej rentuje się złe 
jak dobre. Może kiedyś bilans nastąpi. 

Już teraz nie śmierci - ale lękam się życia. 

"'";;: 
J'-.. 

O biedny ! biedny k raj! - I żyć, i umrzeć nie może! 

Dajesz mu zasady - bez posady. 

Gdzie się podziały przymioty znamionujące charak
ter słowiański : otwartość, uprzejmość, wesołość? 
Niegdyś i nieznajomy zdawał się nam kochającą. 
osobą,. Dziś ponure twarze z capimi brodami, 
chciałoby się każde okno zabić. 

1 

1 
'J 

W Polszcze zawsze jedno czasowanie: ja zrobiłem, 
ty zrobiłeś, on zrobił, my zrobiliśmy, wy zrobiliście, 
oni zrobili ... głupstwo. 

Trzech rzeczy trzeba do szczęścia : nie chorować, 
nie kochać, nie myśleć . 

Nie szukaj myśli, gdzie jej nie ma. Harmonia słów 
- myśli nie zastąpi. 

Kto w Boga wierzy, woła: "Zgoda, zgoda ! panowie 
bracia!" 
A panowie bracia drą. się coraz lepiej. 
Spróbujcie ogłosić prawomocny dekret uniwersal
nej niezgody - a na świecie może będzie zgoda. Boć 
to teraz wszystko do góry nogami. 

Przyszłość może być waszą,, ale nigdy przeszłość. 
Dlatego demagogi jej nienawidzą,. 

Aleksander Fredro 

Aleksander Fredro, fragmenty z Zapisków Staru
cha, Pisma wszystkie, t.Xlll, PIW 1968 r. 



ALEKSANDER FREDRO 

REŻYSERIA 

GUSTAW HOLOUBEK 

scENOGRAFlA 

MARCIN STAJEWSKl 

Asystent reiy era 

TOMASZ KOZŁOWICZ 

Asystent scenografa 

EW A SOWIŃSKA 

• 

Osoby : 

Cześnik Raptusiewicz - MARIAN KOCINIAK 
Klara - DOROTA NOW AKOWSKA 

JOANNA TRZEPIECIŃSKA 
(gościnnie) 

Rejent Milczek - GUSTAW HOLOUBEK 
MARIUSZ DMOCHOWSKI 

Wacław -
Podstolina 

(gościnnie) 

JACEK BORKOWSKI 
EWA WIŚNIEWSKA 
JOANNA ŻÓŁKOWSKA 

(gościnnie) 

Papkin - WIKTOR ZBOROWSKI 
Dyndalski - MARIAN OPANIA 
Śmigalski - ANDRZEJ ZIELIŃSKI 

Perełka BOHDAN EJMONT 
Mularze - TOMASZ KOZŁOWICZ 

HENRYK ŁAPIŃSKI 

Premiera w grudniu 1990 roku 
Pierwsza premiera w sezonie 1990/91 



1793 - Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny z domu hra
bianki Dembińskiej, przychodzi na świat w dniu 20 
czerwca w majątku rodzinnym Surochowie w ziemi 
przemyskiej (nie wykluczone, że był starszy o dwa 
lata). W domu Fredrów chowa się dziewięcioro dzieci: 
trzy córki, sześciu synów. Wczesne dzieciństwo upływa 
im w majątku Beńkowa Wisznia. 

1805 - Pierwsza próba twórczości teatralnej: dziecięca 

komedyjka Strach nastraszony. 

1806 - W dniu 18 stycznia umiera Marianna Fredrowa. Mąż z 
rodziną przenosi się do Lwowa. 

1809 - Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako ochotnik do 
wojsk księcia Józefa Poniatowskiego w Trześni pod 
Sandomierzem; 9 czerwca mianowany podporuczni
kiem 11 pułku ułanów. 

1812-1813 - Kampania moskiewska; 20 października odzna
czenie krzyżem Virtuti Militari. Odwrót spod 
Moskwy i przejście przez Berezynę. Tyfus w Wil
nie, ucieczka w przebraniu z niewoli do Lwowa. 

1813-1814 - Dnia 10 sierpnia przybywa Fredro do Drezna 
przyłącza się do Wielkiej Armii. Bierze udział w 
kampanii pruskiej i francuskiej, w funkcji oficera 
ordynansowego sztabu generalnego; 30 paździer
nika uczestniczy w bitwie pod Hanau. Dnia 15 
kwietnia 1814 odznaczony Legią Honorową. Wio
sną na kwaterze pod Paryżem, powrót do Lwowa 
w czerwcu tegoż roku. 

1815 - Zwolnienie ze służby wojskowej na własną prośbę. 

1817 - Pierwsza - bez powodzenia - wystawiona komedia 
(Lwów, 10 marca) Intryga naprędce, napisana w Beń
kowej Wiszni, nie publikowana przez pisarza. 

1818 - Pien.vsza publikowana i z powodzeniem grana komedia 
Pan Geldhab (prapremiera Warszawa, 7 października 

1821). 

1822 - Jacek Fred ro, udowodniwszy genealogię rodu od prze
łomu XI V/XV stulecia w ramach akcji sprawdzania 
tytułów rodowych, uzyskuje od rządu austriackiego 
tytuł hrabiowski dla siebie i rodziny. 

1824 - Aleksander jedzie do Włoch na wezwanie brata Maksy
miliana, który rad by go wyswatać z bogatą kuzynką 
żony. 

1826 - Pierwsze zbiorowe wydanie Komedii Aleksandra hr. 
Fredra (Wiedeń i Lwów 1826-1838, t.1-5) (nazwisko 
odmieniano ówcześnie: Fredro - Fredra). 

1828 - Śmierć ojca. W dniu 8 listopada ślub w Korczynie (pod 
Krosnem) z Zofią hr. Skarbkową. 

1829 - W dniu 2 września narodziny w Beńkowej Wiszni jedy
nego syna, Jana Aleksandra, w przyszłości również 

komediopisarza. (Urodzeni w 1831, 1832 Gustaw i Jan 
Nepomucen umierają w niemowlęctwie). Pisarz powo
łany w poczet członków Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

1831 - W okresie powstania listopadowego pobyt z rodziną w 
Wiedniu, spowodowany obawą przed epidemią cholery 
zawleczoną przez armię rosyjską. Bracia Edward i 
Henryk biorą udział w powstaniu. 

1832-1835 - Szczytowy okres twórczości komediowej Fredry -
Zemsta, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Doży
wocie. 

1833 - Fredro jako przedstawiciel stanu magnackiego, 
wybrany deputatem do Sejmu Stanowego, obejmuje w 
Wydziale Stanowym referat instytucji naukowych. 



1835 - W k rakowskim "Pamiętniku Nauk i Umiejętności" 
ukazuje się rozprawa Seweryna Goszczyńskiego pt. 
Nowa epoka poezji polsk iej , uważana przez współczes

nych za glówną przyczynę zamilknięcia Fredry . 

1837 - W dniu 21 maj a narodziny jedynej córki, Zofii, poz
niejszej żony Jana hr. Szeptyckiego, malarki i literatk i. 

1839 - Decyzja zaprzestania twórczości pisarskiej (data poda
wana prLez Fredrę w jego osobistych notatkach). 

1842 - Ataki na Fredrę w czasopismach krajowych. 1.apewne 
utwierdzające go w decyzji milczenia pisarskiego . 

1845 - Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoński , uczestnik 
ataku na Samosierrę. 

1846 - Pod wrażeniem buntu chłopskiego Szeli w Galicji 
Fredro składa peh10mocnikowi cesarskiemu hr. Rudol 
fowi von Stadion memoriał Uwagi nad stanem socjal
nym w Galicji . Umiera w Paryżu brat, Jan Maksymi 
lian, b. maj or w wojsku Księstwa Warszawskiego, 
odznaczony w r. 1807 Virtut i Mili tari i Legią Honoro
wą , adiutan t ks . Józefa, później cara Aleksandra I, 
kurator un iwersytetu warszawskiego, literat t ragediopi
sarz, miłośnik teatru, pośredniczący w wystawianiu 
komedii brata w Warszawie. 

1848 - Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie ; 
pośrednictwo w dowództwie Gwardii Narodowej . Fred
ro, wybrany prezesem Rady Narodowej w miasteczku 
powiatowym Rudki, wygłas1..a mowę przeciw biurokra
cji aust riackiej : "należy przepędzić d iabla w stosowa
nym kapeluszu". 

1849 - Syn pisarza, biorący udział w powstaniu węgierskim, 
po jego klęsce uchodzi przez Turcję do Francji. 

1850 - W styczniu pisarz wraz z żoną i córką przybywa do 
Paryża . Naw iązuje tam liczne znajomości wśród em i
gracj i polskiej , m.in . poznaje Mickiewicza, Lenartowi
cza , portrecistę Henryka Rodakowskiego. 

185 L - Po grudniowym zamachu stanu we F rancji Fredro wraz 
z rodzi ną przenosi s i ę do Brukseli. W roku następnym 
powraca do Paryża . 

1852 - Ponowne rozpoczęc ie twórczości - data podawana 
przez pisarza . 

1852-1854 - Oskarżeni e Fredry o zd radę stanu, spowodowane 
jego mową w Rudkach w roku 1848; proces umo
rzony na sku tek interwencji bliskiego pisarzowi 
ówczesnego namiestnika Galicj i, hr. Agenora 
Gołuchowsk iego. 

1857 - W kwietniu powrót syna do kraju , Fredro osiada we 
Lwowie w dworku na Chorążczyźnie . 

1859 - W lutym w Beńkowej Wiszni rodzi s ię wnuk pisarza, 
Andrzej Maksymilian, syn Jana Aleksandra, równ i eż w 
przyszlości literat wierszopis. 

1861 - Fredro zostaje posłem większej własności z ziemi sam
borskiej do pierwszego autonomicznego Sej mu Krajo
wego w Galicji; po kilku miesiącach sklada mandat. 
W październiku ślub córki. 

1865 - Pisarz otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta 
Lwowa i :zostaje powołany do grona członków Akade
mii Umiejętności w Krakowie. 

1867 - Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry pt. 
Ostatnia wola. Umiera brat Henryk. 

1876 - W dniu 15 lipca Aleksander Fred ro umiera we Lwowie 
w cztery miesiące po zgonie Goszczyńskiego , os iad łego 

na starość również we Lwowie, naprzeciwko domu 
Fredry. Zwłoki zostają złożone w grobach rodzinnych 
w kościele parafialnym w Rudkach. 

Kazimierz Wyka 

Kazimierz Wyka, Aleksander Fredro , PWN 1968, s.82-87 



Największym dobrem dla sławy 

autora jest już nie żyć, największym 
zaś złem być znanym osobiście, zwła

szcza w miejscu, gdzie jego sztuki 
przedstawiane zostają. 

ALEKSANDER FREDRO 

Aleksander Fredro - Zemsta. Reżyseria : Zygmunt Chmielewski , dekoracje i kostiumy : Iwo 
Gall. 
Od lewej : Stefan Ja racz (Rejent Milczek), J anusz Dziewoński (Wacław) , Juliusz Łuszczewski 

(Papkin), Stanisław Daniłowicz (Dyndałski), Helena Buczy1\ska (Podstolina), Eugenia Drabi
kówna (Klara) , Zygmunt Chmielewski (Czefoik Raptusiewicz). 
Teatr Ateneum w Warszawie. Premiera 25.LX. 1930. 
(Fot. St. Bnozowski). 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

Dzieci mniejszego Boga - Mark Medoff, lłumaczenie - Kazimierz Piolrowski, 
reżyseria - Waldemar Maluszewski, scenografia - Malgorzala Treuller 

Mała Apokalipsa - Tadeusz Konwicki , adaplacja i reżyseria - Krzyszlof Zaleski, 
kosliumy - Jerzy Rudzki, muzyka - Jerzy Salanowski 

Małżeństwo pana Mississippi - Friedrich DOrrenmall, tlumaczenie - Jacek SI. 
Buras, reżyseria - Janusz Warmiński, kosliumy - Irena Biegańska, dekoracje - Mar
cin Slajewski 

Policja - Slawomir Mrożek, reżyseria - Jan Świderski, scenogralia - Jan Kosiński, 
przeniesienie - Irena Burke 

SCENA 61 

Brel - lłumaczenie - Wojciech Młynarski , scenariusz - Emilian Kamiński , Wojciech 
Młynarski, opracowanie muzyczne - Janusz Sloklosa, choreografia - Janusz Józefo
wicz, scenografia - Marcin Slajewski 

Wysocki - lłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz Andrzej Bia
nusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, Wojciech Młynarski, dekora
cje - Marcin Slajewski, kosliumy - Kryslyna Zachwalowicz, opracowanie muzyczne -
Janusz Stoklosa, Tadeusz Suchocki, choreografia - Janusz Józefowicz 

Burzliwe życie Lejzorka - Ilia Erenburg, lłumaczenie - Maria Popowska, adapta
cja Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej Wojtyszko, reżyse
ria - Maciej Wojtyszko, Waldemar Śmigasiewicz, scenografia - Antoni Poroś , 
muzyka - Jerzy Derfel, choreografia - Tadeusz Wiśniewski 

Pornografia - Wilold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, sce
nografia - Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne - Tomasz Bajerski 

SCENA NA DOLE 

Hemar - scenariusz - Wojciech Młynarski , Rudolf Gołębiowski . reżyseria - Woj
ciech Młynarski, choreografia - Janusz Józelowicz. kierownictwo muzyczne - Janusz 
Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Malgorzata Blikle 

Moje piosenki - recital Agnieszki Fatygi i Michała Bajora 

Apetyt na czereśnie - Agnieszka Osiecka, reżyseria - Marek Grzesiński, sceno
grafia - Ewa Sowińska, muzyka - Maciej Malecki, ruch sceniczny - Emil Wesołow
ski (przedstawienie gościnne) 

Cierń proroczy - Czesław Miłosz (wybór poezji), wybór i wykonanie - Krzyszlof 
Kolberger, na gitarze gra Michał Nagy 

Recital Wojciecha Młynarskiego - przy łortepianie - Jerzy Derfel 


