


Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

William Shakespeare 
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„Przed Fredrą teatr w Polsce byt aspiracją, 
dobrą chęcią; on zrobił z niego rzeczywistość. 

Taka przemiana gdzie indziej miałaby 
znaczenie estetyczne i umysłowe, u nas musiała 
mieć wyższe, narodowe { . .] Fredro uratował 
Polskę od ogólnej melancholii, winniśmy mu 

wdzięczność chorego dla lekarza. " 
Stanisław Koźmian , 1876 



Hrabia Aleksander Fredro 

:Komediopisarz, poeta, pamiętnikarz. Urodził s i ę 
20 czerwca 1793 ( 1791 ~) roku w Surochowie pod Przemyślem , 

zmarł 15 lipca 1876 roku we Lwowie. 
Pochodził z rodziny ziemiańskiej, byl trzecim z kolei synem 
Jacka Fredry i Marianny z domu hr. Dębińskiej. Ojciec, 
zapobiegliwy gospodarz, stwo rzył podstawy dla zasobnego bytu 
rodziny, w r. 1817 został wicemarszałkiem koronnym w Sejmie 
Stanowym w Galicji, w 1822 uzyskał tytuł hrabiowski. 
Dzieciństwo spędził Aleksander w Beńkowej Wiszni pobierając 
nauki pod okiem domowych preceptorów. Po lalach sam 
przyznawał w humorystycznym, wierszowanym życiorysie 
pl. „Pro memoria" : „By łem sobie ol, szesnaslołetnim I Pośród 
dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; I Nigdy mi się nad 
książką nie zmarszczyło czoło,/ Trąbka myśliwska w kniei była 
moją szkołą. " Mimo niedoslalków w edukacj i pierwsze próby 
pisarskie rozpoczął wcześnie, jako kilkunastoletni chłop iec -
komedią Strach przestraszony. Być może talent odziedziczył 
po swej prababce po kądzieli, wybitnej poetce Elżbiecie 
Drużbackiej. Wiosną 1809 roku, po wybuchu wojny francusko
auslriackiej, dzięki pomocy brata Maksymiliana, adiutanta 
księcia Józefa Poniatowskiego, został wcielony do 11 pułku 
ułanów pod dowództwem Adama Potockiego otrzymując slopiel't 
podporucznika. W 1812 roku awansował na kapitana 
adiutanta-majora przy 5 pułku strzelców konnych. 
Uczestniczył w walkach pod Romanowem, Smoleńskiem, 

Moskwą, odbył tragiczną przeprawę przez Berezynę, chory 
dostał się do niewoli ros)jskiej w Wilnie, skąd uciekJ 
przekradając się do Lwowa. Wierny Napoleonowi do końca, 
walczył w bitwach pod Dreznem (otrzymał krzyż Virtuti 
Militari), Lipskiem i Hanau, w roku 1814 otrzymał kawalerski 



krzyż Legii Honorowej. Po upadku pierwszego cesarstwa 
11-yco fat s ię ze s lużby ll"Ojskowej. Wracając do rodzinnego 
majątku. zatrzymał s i ę li" Wiedniu. gdzie pozna ł piękną Zofię 

z Jabłonowskich hr. Skarbkową . swoją przysz łą żonę. Fredro 
ll"alczyt o Sll"Oje szczęści e dzies ięć lal, pokonując niech ęć 
rodziny Jabłonowskich. doprowadz ił do rozwodu ukochanej. 
Poślubił Zofię w 1828 roku . „Pierwsza lylko miłość, podług 
mnie, niebez pi eczną slać się może rozsądkowi , ale razem jesL 
najwi ększą rozkoszą w życiu. Cóż może wyrównać temu lubemu 
marzeniu , że wiecznie będę kochany, że wiecznie kochać będę." 
- zll"ierzal s i ę w li śc ie bratu Maksymilianowi. Koleje życia 
pisa rza, od powrotu z wojny w 1815 roku , pozos tały na slałe 
z11·iązane z Galicją. 1icszkat w swoim majątku w Beńkowej 
Wiszni lub ll"e Lwowie. Wstąpił do loży wolnomularskiej 
Wolność Odzyskana. W 1829 roku zoslal członkiem 
warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nic wziął udziału 
w powstaniu listopadowym. W lalach 1833-1842 był posłem 
do Sejmu Stanowego, po rzez i ga li cyjskiej ll"ys Lą pił przeciw 
władzom austriackim pisząc memoriał polityczny pl. Uwagi 
nad sianem socjalnym ie Galicji. Krążący w odpisach artykuł 
naraz ił go na oskarżenie o zdrad ę stanu; ś l edztwo umorzono 
dzięki namiestnikowi Galicji , A. Gołuchowskiemu. W 1848 
roku Fredro był członkjem lll"owskiej Rady Narodowej. Jedyny 
syn pisa rza Jan Aleksander (równi eż komediopisarz) brał 
udział w okresie Wiosny Ludów w kampanii węgie rs ki ej , po 
klęsce powstania pozostawał na emigracji w Paryżu , aż do 
cł111ili uzyskania zgody na powrót do kraju w 1857 roku. 
Fredro11·ie, by nie rozs tawać si ę z synem, li" lalach 1850-55 
przcby1rnli \\"raz z có rką Zofią, późni ej szą hr Szeptycką 

(au lorką ~~pomnie1i z lat ubieglych - poświęconych ojcu) 
w Paryżu. Tak jak 11• lalach młodości Fredro odwiedzał paryskie 
teatry, wykorzystując, jak uprzednio, Sll"Oje obserwacje 
i wynies ione wrażenia w pracy pisarskiej. Po powrocie do kraju 
poeta osiadł na s tał e we Lwowie, którego od 1839 roku byt 
honorowym obywatelem. W roku 1861 Fredro zos tał wybrany 
do pienrszego Sejmu Krajowego - po kilku mies iącach wycofał 

si ę z d z iałalnoś« i pos!' lskit'.i lłurnan:w· s i ~· 1·horobc1. i'\a I rz~· lala 
przed ś mirn: i <1 zos l a ł poll"ołany do Akademii L ' rnit'j (,' tnośr i 

1r Krak01ri r. 
Tlrórezość i\Jrksandra l~rrdry nalrż.v podzi r li1'. na dll"a wyrnźnr 
okrrsy. Pirnrszy - znany za żyt i a po<·l.1" - można u m01rnir 
okrrśli(· - porząll'szy od drhiutu na sr·rnir· lwcJ1rski1•j 1r roku 
1817 szluką Intrygo na prędcr - clo roku 18:·F>. 11' kl(lrvm 
powslało DoŻ,IJ lmcie. Po ezasir intens.1wn<1j prac.I" lwón·zrj. 
klórej rezullat~· artysta mógl konf"ro11to1rn<'. na s<·<• ni(' , 
obscrwująr d z i a ł a nia aktoró1r i rE'akr.i \' ll"idoll"ni. Frrclro zamilkł 
na pi f,' lnaśe i r lat. Ta.it'mnira ll'go milrn•nia niP jrs l 11)"jaś niona 
do końea. Badatzc jl'go llrórnośr· i najm;śc irj pod ają jako 
prz~n.rn ę oslrr ataki krytyki . a z1rlaszeza s łrnnq rozprn1r(,' 
Sr•11w.vna C:oszezyr1skirgo pt.So1ca epoka poezji polskirj. 
1r klórrj zarzur·il on F'redrz<' zarolirni<'. 111tś lad01rnirl\rn 

kom rdii wloski C' h i francuskirh. brak or~·ginalno śc- i i rr1rh 
narodo11ych 11· konwdiopisarslwir. \\\jc1wsz.r napol<•oi'1ski 
pami ę tnik Trz,IJ /JO lrZ,IJ , klór.1· p01rs tał 1r lata«h 18M~-'r-() 

(postrz<·gan.r jako rodzc~j tcs tamcnlu pi sa rskil'go) . po11Tól 
f'r rdry do pisania nas tą pił po lalach sp\'dzon.ffh 1r Paryżu 
około roku 1 8~4·. Wsz.Ystkir po1rs l a łr po .. okn'sir• rnilr·zr nia„ 
ul\rory ni <' h.l"f.v publikoll"anr i 11-ysta1rianl' za ż.ffia pi sarza. 
„Na ( ... ) rozll'glr ''" ezasi<' okrrs~· i prądy lit<1rar·ki r prz.rpada 
twórczość- komediopisarska f'r E' cłry. Roz porz~Tia s i ę przr rl 
11YSl<1pienif'rn \I ir ki rwitza. a kollez.1· - ki C'd.1· pi r• nrsz(' p<nri C'śt i 

grrwracji pnzyl.l"lri sly1·znrj zar·zyna ogłasza(· Eliza Orz<'szkmrn. „ 
-napisał Kazimierz W.l"ka. Trudno jerlnoznarzni<' 
zaklasyfil<011·ar l1rórezość- naj11·i kszrgo polski <'go 
konml iopisarza. ;'\il' wą I pl ill"i r form a jr gu u I woró11· 11-yrasta z 
klas.l"tzrwj konwdii franrn skirj (z1rlaszrza z \Joli era). a la kŻ<' 

Z<' sz kot~· polski ego oś1ri<'cl'nia (przrdP ll"szrstkim I. l\rasid<i) . 
cios! rzrga no równi C'Ż pr1rien 11pl.1w l\n'm·zoś<· i r:oldonil'go. 
kli'm'go sz luki pozn a ł Frwlro podezas podrl>ży do \\'l<wh. 
\ a I omiasl zind.1·1rid ualizmrnn i. n if'j ed nozna rzn i Nnocjonal nil' , 
nakrrś lrni rrali st.w·zni<' hohalPrn1rie lwzą pisarza 
z 11'spókzrs11.rn1i mu romanl.rkami. 
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Aleksander Fredro bvł i j esL najbardziej teatralnym 
dramaLopisarzem w hisLorii polskiej sceny. Od dziecka 
obeznany ze sce ną lwowską. w czas ie pobytu w Paryżu i innych 
miastach Europy częs Lo bywał w teaLrach - Le doświadczenia. 
inLuicja, śc isł e konLakty z ludźmi Leal ru , zrozumienie potrzeb 
szeroko poj ę Lej widowni . o różnych guslach i możliwościach 
inLelcklualnych, przyniosły gen ialny, ponadczasowy cfekL 
kreacyjnośc i akLorów i porozumienia z publi cz nością. Fredro 
sLworzyl kilkadzies i ą t komedii pe łn ospektaklowych 
i kilkanaśc i e j ednoaktówek. Najbardz iej znane, najczęściej 

pojawiające s i ę na scenic uLwory Lo: Zems/([, Śluby 
panie1iskie , Dożyu:ocie, Pan Joicialski . a lak że Mąż i żona. 
Pan Geldlwb. Damy i huzary. Wielki cz!ozciek do mat.1Jch 
interesóic - Llrnrzą żelazny kanon klas~·cz n ego repertuaru 
\\' polskich teatrach. Znakomity obserwator. ukazał barwność 
i różnorodność sz lacheckiego obyczaju , pozostawi I wiecznie 
żywe posLacie odchodzącego sa rmackiego świaLa, ś l edził 

przem iany obyczaj01re swojej epoki: rodzący s i ę kull pieniądza, 

narasLające zjawisko emancypacji, zmiany świadomości 

galic)jskich chłopów, przemiany moralne i obyczajowe sfery 
ziemiaf1skiej . Poza twórczośc i ą dla LcaLru pozosLawił poemaLy, 
bajki , wiersze liryczne, próby prozatorskie. filozoficzny zbiór 
afonzmów (Zapiski starucha). 
Pols.ki LcaLr zawdzięcza mu najwybiLniejsze aktorskie kreacj e, 
z którymi zmierzyli s i ę najwięks i artyśc i. W Starym Teatrze 
począwszy od roku 1823 Aleksander Fredro byl j ednym 
z najczęśc i ej wys tawianych autorów. Szczególne miej sce 
zajmowały j ego komedie w repertuarze lealru podczas dyrekcji 
Slanislawa Koźmiana. (eb) 

Komedia 1r trzech aktach prozą - arcydzielo farsowego 
gatunku, powslala i wystawiona zosta ł a we Lwowie w 1825 
roku , akcja utworu rozgrywa s i ę podczas kampanii 
napoleo r1 skiej 11· 1809 - 1812 roku. Prof. Stanislaw Pigo r1 
w przyp isach do wydania - Aleksander Fredro Pisma 
icszystkie - okreś lił szczegó ł owo miej sce i czas, w którym poeta 
u miej scowi I a kcję sztuki: „z bliżający siQ nicprz)jaeiel. .. -
wzmianka o nieprzyjacielu dowodzi, że wypadek opowiedziany 
przez Zofi ę zaszcdl nie w czas ie pokoju , przy przemarszu 
jaki ch ś rozswawolonych oddzialów żo łnie rs ki ch , ale w czas ie 
wojny, że lo by ł oddział nieprz)jacielski. Co to za wojna~ 

Okoli cznośc i lu wspomniane pozwo lą ją okreś li ć z dużą 
pewnośc ią . Przez miejscowość przesz ło wojsko polskie, w trzy 
dni po nim rabujące bandy rozbitych zas tę pów nieprzyjaciela, 
a polem zno1nr oddz ia ł polski. Wojna była ruchowa. 
nieprzyj aciel w odwrocie, a ostaLeczny wynik zmagań przyniós ł 

zwyc i ęs two armii polskiej , skoro jej cz ł onkow i e mogą teraz 
korzystać z wczasów urlopowych w okolicach oczyszczonych 
z nieprzyjaciela. Wszystko lo było możliwe podówczas 11· j ednej 
Lylko wojni c: w wyprawie armii Ksi ęs Lwa Warszawskiego z 1809, 
uwier'tczonej zwycięskim zajęciem części zaboru ausLr iack iego. 
Al<C<ja komedii Loczy s i ę w jaki ś czas później , ale jeszcze przed 
latem w r. 1812, najpewniej w r. 181 O, a tocz~· s i ę na ziemiach 
uwolnionych spod przemocy zaborcy. na terenie Lubelszczyzny, 
tzn. w okolicach, w których sam Fredro wtedy właśni e bawił 

jako miody porucznik huzarów.·· 

(. . .)Utuór oparty na ulubionych komedioicycli pomysłach 
Fredry - ztamanycli postanowieniach i niestosownych 
zalotach. (. . .) komedia o miłości, jąj pięknie, radosnym 
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icdzięku uczucia ludzi mloct.ycll. Mitość mtodyc/1 ni.ądy nie 
jest u Fredry dezaicuou;ana ani śmieszna, choć oni sami 
mogą stos01cać zabaicne taktyki i slrate.ąie milosnf 

Alina Witkowska 
Romrmtyzm 

W~·dawnictwo Naukowe PWN t 997 

Fredro pi.sal komedie u;spólcze.mf; obyczr(je, które pokazuje, 
byty obyczajami jego zcirlzóic, ic.ydazcaty się im 11af11mf11e. 
Alf kiNfy dziś zat!11calajq nam - jak się to icciqż czyni - np . 
Damy i huzary jakojrt sny obra z przesz lo ści, gdy 

1c sercach byt a poczci1co.ść i iciara, życie proste i zbożne, po 
czym 1(jrzyiny jak frz.IJ megiery, za liipnotyz01ca11e chciicościq, 
slręczq mtodq, dzieicczynę starszemu od niej o czterdzie.1ci laf 
rodzonemu io~j01ci; kiedy 1cidzimy calq oschtoH, ('a!sz 
i obrzydfi1co§ć stosunkó1c rodzinnych, mimo icoli oblegr1jq 
nas refleksje smutne a niepotrzebne. Teatr zatem, który -
mniejsza o to.jakimi .środkami - potra/z u.śpić n· nas te 
refleksje, który polra/i nam iuócić beztroskę dmcnycli 
1cidzóic, będzie może bliższy /iwfrou·skiego stylu niż tertl1; 
który klo,sycwokomedioicym 1(jęciem tę czuj no.śr ie nas 
zaostrzy." 

Jan Kanty Pawluiliewicz 
Chrapanie„. 

Tadeusz Boy-Żcle1'lsk i 
ilustrowany Kurier Codzienny 1932. nr l 7 



Wiersz jego posiada klasycznqjasność i przejrzystość, ale 
clwciaż stoso1ca I 1cersy('ikac;ję osiemnastowiecznej komedii, 
uży1cal jej 1c adkiem inny sposób. Na.ąinal znakomicie rytm 
do codziennej nwu·y - co !luma.czy, dlaczego zaczerpnięte 
zjego utu:orów 1c.yrażenia tak dalece staty się częścią języka 
polskie.ąo, że sq cytou·rme nawet przPz ludzi, lctórz,y nic nie 
wiedzą o ich poch,odzeniu 

Czesław Milosz 
Historia literatur:IJ polskiej 

W.vdawniclwo ZN;U{. Kraków HJ94 

( .. .) t.ypy komiczne Fredr,y jako proste i ogólne przeżyj({ 
i nasze pokolenie i nasz wiek może, że za lat duieście będq u 
nas tak zrozumiale, prau·dzizce i komiczne jak sq dziA,jak po 
(hcust11 latach j est dla cal ego śiciata Orgon, George Dandin 
tnb Cetimena. 

Slanislaw Tarnowski 
[Z odczytów o Fredrze I 

Lcksl wg Rozprmcy i sprawozdania Kraków J 896 

(. . .)obok clwrakteróic, obok różn,ych konkretnych u·ad 
moralnych i intPlektuatnycli w ich najróżnorodniejszych 
objau;ach, ośmiesza! także Fredro różne stany psychiczne, 
różne przelotne uczucia i myśli, wlaściwe wszystkim w o.ąóle 
ludziom bez wzg_lędu na ich glównq u!omność moralnq cz,y 
intelektualną. Ze się przez to komizm ludzi nie tytko 
iczbo.ąaca noicymi za.sobami, ale i uplast.ycznia, i zyskuje tym 
uiększq prawdę życia, zbytecznie wyjaśniać.( .. .) 
Fredro tymczasem umial się śmiać pelnq piei·siq. Fredro by! 
komikiem z bożej laski: artysta zwycięża/ w nim prawie 
zawsze satyryka i nwratistę. 

Ignacy Chrzanowski 
O komediach Aleksandra Fredry 

Kraków 1917 

„ 

Praicdziwa twarz Fredry uderza olśniewajqcq inteligencją, 

gtębokq mq,drościq i trochę smutnym uśmiechem, kicitujqcym 
blahość ludzkich spraw i 1wmiętności ... Jeśli nie maluje się 
w niej cecha nąjistotniejsza poety, j ego geniusz komiczny, to 
dlatego, że tej cechy nie umie 1cyrazić na ogól żaden portret. 

Bohdan Korzeniewski 
Ciq.ą te Fredro 

PamiQLnik Tealralny 1958, nr 2 

Swój stosunek do życia 1c.yrażal Fredro bez patosu 
i nadmiernego Liryzmu (choć i subtelny liryzm przenika jego 
komedie, jak np. Śluby panieńskie), postugiiwt się 
humorem, humorem wysokiego galztnku, tym humorem, który 
można określić slowami Bolesława Prusa, że polega "na 
sumiennym oglądaniu rzeczy co najmniej z dicóch stron: 
dobrej i zlej, malej i wielkiej, ciemnej i jasnej ... " 

Jan Zygmunt Jakubowski 
Prawdziwa twarz Aleksandra Fredry 

Polonislyka l 96J, nr 2 
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Granatowy pól/1·aczek na jeden rząd płaskimi guzikami 
zapięty. Pałasz na czarnym. rzemieniu przez plecy 
przewieszony. Łeb rudy, a na lbie kapelusz stosowany 
składany, zwany claque, z ogromną białą kokardą ... Takim 
bylem, tak mnie matuj, kiedy 1809 1: pierwszych dni czeru·ca 
icvstano mnie ze Lwowa, abym zamawiał konie dla deputacji 
galicyjskiej jadącej do Księcia Józe/a, którego główna 
kwatera by la podóu;czas w Trześni pod Sandomierzem. 
Figura moja musiała być ucieszną, trudno temu zaprzeczyć, 
zwłaszcza ten przeklęty kapelusz ba.lawy dotychczas jak 
zgryzota sumienia rnęc:i sny moje swobodne. Z tym 
wszystkim, honorem mogę zaręczyć, że tcielu kurieróu, 
postów, ambasadoróu, których w późniejszym żyr,iu widzieć 
mi się zdarzy to, żaden nie miat tak /noiczucznąj, tak szeroko 
triumfalnąj miny, jak ja, aspirant podporucznikowstu·a na 
chłopskim wózku rozparty. Żaden nie gromil uejrzeniein 
icszystkiego, co niemiecczyzną trąci/o . Żaden tak glośno jak 
ja nie przemawi,al, powtarzając co mil kilka rozkaz, aby 
d1canaście koni siato w pogotowiu dla deputacji 
galicyjskiej„. Pod karą śmierci„. rozmni.e się„. 

Aleksander Fredro 
Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napolem'tskiej 

Warszawa 1957 

Fredro to wielka poezja polska; nie ta zrodzona z niewoli 
i męki, patologiczna i wzniosła, natchniona i obłąkana 
w swojej monomanii, nie ta, której duch narodu zau:dzięcza 
swoje ocalenie, ale i swoje straszliwe skrzyimenie zarazem; 
ale ta Polska odwieczna, po której ów epizod krwi i ha·ńby 

splynąt, nie znacząc na niej śladów, tak jak spłynął bez 
śladu po glebie oranej przez polskiego c!ilopa; ta Polska, 
która otwiera nam ramiona dzisiaj. Tę niepożytą polskość, 
jaka kryje się w uśmiechu Fredry, nie dość 'l'Ozitmiano za jego 
życia, nieprędko zrozumiano ją po jego śmierci. Pojęcie 
wielkości, poezji utożsamiało się z wyrazem bólu narodowego 
lub nawet z jego ,qestem; niejeden wieszcz, nie zawsze nawet 
najczystszej wody, który górnie rozdzierał szaty nad losem 
ojczyzny, przestonit tedy Fredrę naszemu sercu i pamięci. 

Fredro szat nad ojczyzną nie rozdzierał, bo on nią byt; 
najg lębiej może, bo bezwiednie. I byt jednym z naju,..iększych 
polskich artystów, tym, którego nazimsko możemy, bez cienia 
szowinizmu, postawić obok pierwszych nazwisk świata. 

Tadeusz Boy-Żeleński 
Obmchunki fredrowskie 

1934 



~KJUICHER 

Czyszczenie 
jest naszym 

zadaniem. 

Pamięć historii i znajomość dziedzic
twa kulturowego jest dla narodu 
sprawą najważniejszą. Zatem insty
tucjom powołanym do propagowania 
i ochrony tych nadrzędnych wartości 
obowiązani jesteśmy pomoc wszela
ką - tak swą misję wobec wartości 
narodowych postrzega Mecenas 
Kultury Krakowa Roku 1998 i 1999 
Karcher Poland Ltd. - przedstawiciel 
światowego producenta urządzeń 
czyszczących. Dlatego od roku 2000 
Karcher Poland Ltd. swym mecena
tem obejmuje także Stary Teatr 
w Krakowie. 
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ul. Jagiellońska l, kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
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Mała Scena 
ul. Sławkowska ł4, kasa biletowa - ul. Jagiellońska l 
tel. 422 40 40 
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przed przedstawieniem 
- niedziela 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 
- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Biuro Obsługi Widzów, pl. Szczepmiski I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja 
o repertuarze, zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 900 - 1700 
sobota 900 - 1300 
tel. 422 40 40, 0605 74 89 85 
fax 292 75 12 
e-mail: bilety@stary-teatr.krakow.pl 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska l I pl. Szczepański 1 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 900 - 1700 
sobota 900 - 1300 
oraz na godzinę przed i w czasie przedstawienia 
centrala tel. 422 80 20 
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Korepetycje wokalne: Barbara Siklucka 
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Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A ~KJUICHER ~ 
BANK Pl.ttMYSWWO-HAMlt..OWY SA 

!!! W CZASCE PRZEDSTAWlEŃ NlE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 
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Bronisław Nawrot 
Teresa Niedrygas 
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Małgorzata Tus iewicz. Urszula Wal' 

!!! PREMIERA NA DUŻEJ SCENIE ' 16 GRUDNIA 2001 ROKU!'! 



Sezon 2001/2002 

P r e m e r a 

16 grudnia 2001 r. 

Mówi się często świetny aktor, doskonały, wybitny. Ma i miała ich polska scena wielu. Geniusze rodzą się raz na wiele 
milionów. Tych największych miała i ma polska scena kilku. Kiedy mówimy o przeszłości Starego Teatru - wyłaniają się 

nazwiska Heleny Modrzejewskiej, Antoniny Hoffman, Wincentego Rapackiego, Bolesława Leszczyńskiego. Kiedy mówimy 
o współczesności - myślimy Anna Polony, Jerzy Trela. 

Premiera Dam i huzarów Aleksandra Fredry - autora, który w sposób szczególny zasłużył się aktorom, ofiarowując 
im pełne barwy, żywe, doskonale skonstruowane postacie - została wybrana jako święto 40 - lecia pracy twórczej 

Anny Polony i Jerzego Treli. 



Anna Polony 
wielka indywidualność polskiego teatru. W 
roku ubiegłym minęło czterdzieści lat jej pra
cy scenicznej. Niemal od początku kariery 
związana ze Starym Teatrem (jedynie sezony 
1960/61 - 1963/64-Teatr im. J. Słowackiego). 
Pierwsze dziesięć lat w teatrze wyznaczył i 
określił artystce, mając zasadniczy wpływ na 
jej osobowość twórczą, Konrad Swinarski. 
Zagrała we wszystkich jego inscenizacjach wy
stawionych w Starym Teatrze. Zuzanna w Ża
łosnej i prawdziwej tragedii pana Ardena ... , 
Orcio w Nieboskiej komedii. Z. Krasińskiego , 

Joas w Sędziach, Młoda w Klątwie St. Wyspiań
skiego, Helena w Śnie nocy letniej, Dziewczy
llU w Żegnaj, Judaszu I. Iredyńskiego, Helena 
w Wszystko dobre, co się dobrze kończy Szek
spira, Claire w Pokojówkach J. Geneta, Kobie
ta (Maryla) i Ewa w Dziadach A. Mickiewicza 
i wreszcie Muza w tt)izwoleniu St. Wyspiań
skiego to kreacje, w których objawiło się wiel
kie, głęboko emocjonalne, nasycone tragizmem 
- dramatyczne aktorstwo Anny Polony. 
Współpraca z Andrzejem Wajdą - sugestywna 
rola Anieli Dulskiej w przedstawieniu Z bie
giem lat, z biegiem dni ... otworzyła nowy etap 
twórczy artystki - ról charakterystycznych, ko
mediowych. Impulsywną, ekscentryczną oso
bowość, ekspresyjność, wielki sceniczny tem
perament, oryginalną barwę niskiego głosu -
Anna Polony przetwarza na scenie w niepowta
rzalne kreacje w skrajnie zróżnicowanym re
pertuarze. Rachela w Weselu St. Wyspiańskie
go (reż. J. Grzegorzewski), Ofelia w Tragicz
nej historii Hamleta księcia Danii (reż. A. 
Wajda), Profesor w Lekcji E. Ionesco (reż. Eli
na Lo Voi), Erna Kom w Lunatykach H. Bro
cha (reż. K. Lupa), groteskowo-liryczna Kró
lowa Małgorzata w Iwonie księżniczce Burgun
da W Gombrowicza (reż. H. Leszczuk), po
etycka Aasa w Peer Gyncie H. Ibsena (reż. M. 
Fiedor), psychologicznie skomplikowana, nie 
pozbawiona komizmu postać Selmy LagerlOf w 
Twórcach obrazów P. O. Enquista (reż. K. Kutz), 
nasycona finezyjnym humorem Ciotka Róża w 
Wielebnych S. Mrożka (reż. J. Stuhr) niezmien
nie fascynują, wzruszają i prowokują widza. 
Od dwudziestu dziewięciu lat prof. Anna Po
lony wykłada w krakowskiej PWST, osiągając 
znakomite rezultaty pedagogiczne, przekazuje 
przyszłym aktorom, prócz tajemnic swego mi
strzowskiego rzemiosła, ogromną pasję, dra
pieżność i siłę jaka cechuje jej aktorstwo. Obec
nie pełni także funkcję prorektora uczelni . 
Konrad Swinarski namówił artystkę do zajęcia 
się reżyserią . Udany debiut reżyserski - Dwoje 
na huśtawce W. Gibsona w 1974 r. - skłonił 

Annę Polony do podjęcia studiów reżyserskich, 
które ukończyła w 1984 r. „Bywam reżyserem 
na marginesie swojej aktorskiej i pedagogicz
nej działalności . Reżyserując dbam głównie o 
to, by rozweselić publiczność - wcale się nie 
wstydzę, że robię przedstawienia dla publicz
ności i w tym sensie jestem reżyserem „komer
cyjnym". Chcę, by ludzie w teatrze zabawili 
s ię i coś przeżyli, żeby się wzruszyli. Lubię 
działać na emocje." - powiedziała Anna Polo
ny w wywiadzie w 1996 r. „Ten margines" to 
w Starym Teatrze: prócz współreżyserii słyn
nego Z biegiem lat, z biegiem dni. .. sześć przed
stawień cieszących się dużym powodzeniem: 
Dzień dobry i do widzenia Athola Fugarda, 
Urodziny Stanleya Harolda Pintera, Przed skle
pem jubilera Karola Wojtyły, Wdowy Sławo
mira Mrożka (współreżyser J. Opalski), Gwał
tu, co się dzieje! Aleksandra Fredry. (eb) 

Anna Polony jest wielkością w ruchu, ener
gią kinetyczną w stałym rozwoju. Nadal jest 
- jak w czasach, kiedy ją kanonizowano na 
świętą teatru - burzą i żywiołem sceny. To 
warto pamiętać, wiedzieć, widzieć. Albo tyl
ko - przypominać sobie. Z pociechą, że bywa 
i tak, że nie zawsze laur się kruszy i więd-
nie. 

Teresa Krzemień 

Jerzy Trela 
aktor legenda, wielki protagonista polskiego te
atru obchodzi jubileusz 40-lecia pracy twórczej . 
Rozpoczynał pracę na scenie, tuż po maturze, w 
1961 w Teatrze Lalek w Nowej Hucie, od 1964 
w Teatrze Groteska, w drugiej połowie lat 60. 
współtworzył Teatr STU. Po studiach w krakow
skiej PWST (ukończonych w 1969) i jednosezo
nowym angażu w Teatrze Bagatela ( 1969-70), 
debiutuje w Starym Teatrze rolą Filipa w przed
stawieniu Król Mięsopust J. M. Rymkiewicza w 
reżyserii B. Hussakowskiego (1970). 
Kilkadziesiąt ról stworzonych przez Jerzego 
Trelę w Starym Teatrze wpisuje się najistotniej 
w powojenną historię tej sceny. Spotkanie z 
Konradem Swinarskim - poczynając od roli Pio
tra w przedstawieniu Żegnaj, Judaszu I. Iredyń
skiego po wyznaczające nowe sensy, znaki w 
odczytywaniu romantycznej tradycji, kreacje 
Gustawa-Konrada w Dziadach A. Mickiewicza 
i Konrada w tt)izwoleniu St. Wyspiańskiego -
stanowi, najgłębiej pojęte, wydobycie i ukształ
towanie niezwyklej osobowości aktora pod 
wpływem charyzmatycznego inscenizatora. 
Znakomitą szkołę aktorskiego rzemiosła otrzy
mał Trela pracując pod mistrzowskim okiem 
Jerzego Jarockiego, który dostrzegł w jego ak
torstwie cechy silnie charakterystyczne: świa
domy dystans, autoironię, doskonałe wyczucie 
formy komediowej. Artysta zagrał w kilkuna
stu przedstawieniach reżysera m. in: w Szew
cach Witkacego - stworzył groteskową rolę Cze
ladnika, w słynnym przedstawieniu Wiśniowe
go sadu A. Czechowa - jego Jasza bawił pozą 
„światowca" , arcykomiczne cechy wydobył z 
postaci Ziemlanika w Gogolowskim Rewizorze, 
Clarin z Życie jest snem Calderona - błazen-fi
lozof, pochlebca i tchórz - to kolejny, niejedno
znaczny, złożony typ wykreowanej osobowo
ści . Wieloletnia współpraca z reżyserem tak bez
kompromisowym, precyzyjnym, do bólu kon
sekwentnym jak Jerzy Jarocki, dała po latach 
fascynujące kreacje Ojca w Ślubie W. Gombro
wicza i Mefistofelesa w Fauście J. W. Goethe
go - kreacje, w których świadomy w swej doj 
rzałości artysta, niemal dotyka absolutu. 
Odmienna, silnie inspirująca była współpraca 
aktora z Andrzejem Wajdą. Zaowocowałam.in . : 

złożoną, niejednoznaczną postacią Claudiusa w 
inscenizacji Tragicznej historii Hamleta księcia 
Danii i Aktora, Grabarza w Hamlecie (N) Szek
spira. Szczególne miejsce w swoich insceniza
cjach wyznaczył Treli - Jerzy Grzegorzewski. Po
czynając od zbuntowanego, agresywnego Jaśka 
w Weselu, stanowiącego kontrapunkt dla innych 
postaci dramatu - po wzruszającą, symboliczną 

obecność w Dziadach - XI/ improwizacjach scen 
z poematu Adama Mickiewicza . Kolejną tajem
nicę odkrył w artyście Krystian Lupa, powierza
jąc mu rolę Odysa w Powrocie Odysa St. Wy
spiańskiego, po latach powrócił do współpracy 
z aktorem w inscenizacji II cz. Lunatyków H. 
Brocha (rola Joachima von Pasenowa). 
Stanisław Wyspiański to autor, który w sposób 
szczególny wyznaczył miejsce Jerzego Treli w 
teatrze. Zawsze, gdy aktor wraca do monologu 
Konrada z II aktu tt)izwolenia „Chcę, żeby w 
letni dzień, w upalny letni dzień ... " (wypowie
dzianego po raz pierwszy w 1974 r.) nasuwa 
się przeświadczenie, że nikomu się już nie uda 
powiedzieć tekstu Wyspiańskiego z tą siłą praw
dy i człowieczeństwa, co temu artyście. 
Profesor Jerzy Trela od wielu lat uczy aktor
skiego rzemiosła studentów PWST w Krako
wie, w latach 1984-1990 wielce się zasłużył 
uczelni jako jej rektor. (eb) 

Trela to zjawisko. Poza sympatią i szacunkiem 
darzę go szalonym podziwem. W moim przeko
naniu jest to człowiek dotknięty palcem bożym, 

nieświadomy wartości swego talentu. Korzysta 
z niego podobnie jak Aztekowie, którzy złota 
używali do wyrobu najprostszych narzędzi. Jest 
szalenie skromny i pokorny. Jurek to zwyczaj
ność przy nadzwyczajności. 

Jerzy Bińczycki 

Aleksander Fredro 
W STARYM TEATRZE - począwszy od roku 
1823 - odbyło się kilkadziesiąt premier kome
dii Aleksandra Fredry. W powojennej historii 
naszej sceny - Damy i huzary w reżyserii Kazi
mierza Kutza - są dziewiątą inscenizacją kla
syka polskiej komedii . 

Mąż i żona 
insc. i reż . Władysław Krzemiński, 1947 

Ciotunia 
reż. Roman Niewiarowicz, 1951 

Śluby panieńskie 
reż . Roman Zawistowski , 1956 

Śluby panieńskie 
reż. Marek Walczewski, 1971 

Mąż i żona 
reż. Wanda Laskowska, 1973 

Zemsta 
reż. Andrzej Wajda, 1986 

Gwałtu, co się dzieje! 
reż. Anna Polony, 1994 

Mąż i żona 
reż. Włodzimierz Nurkowski, 1995 

lillOIUKA Starego Teatru 

Ut Tablica pamięci tu 

W trzecią rocznicę śmierci 
.JERZEGO BIŃCZYCKIEGO 

2 października 2001 
odsłonięto tablicę poświęconą pamięci 

aktora i dyrektora Starego Teatru 
ofiarowaną przez autora Bronisława Chromego. 

Odlew ufundował Zespół Starego Teatru. 

tU Jubileusz e Ut 

EWA CIEPIELA 
! ! ! 35 lat pracy artystycznej ! ! ! 

DANUTA MAKSYMOWICZ 
! ! ! 35 lat pracy artystycznej ! ! ! 

RYSZARD MELLIWA 
! ! ! 20 lat pracy artystycznej ! ! ! 

Ut Premiery Ut 
w przygotowaniu 

MISTRZ I MAŁGORZATA 
Michaiła Bułhakowa 

w inscenizacji Krystiana Lupy 

Opracowanie 

Elżbieta Blńczycka 

Opr•cowanłe gra Oezne Lech Przyby l-.ikl 
Opracowanie kompuh~_ro•·e Piotr Kołod.zlej 


