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}I[ek.}ander Predro 

Aleksander Fredro urod z ił się 20 czerwca 1793 roku w Bid1kowej \Viszni w zaborze austriackim. 
Pierwsze próby jego warsztatu komediopisarskiego miały przypadać na okres dzieci11stwa . Po latach, w auto
biograficznej gawędzie 71-1.)' po trzy, wspominał: „ Miałem lat dwanaście, kiedy pewnego dnia tknęł a mię jakaś 

myśl i pochwyciwszy kilka białych katt starego regestru, zacząłem pisać komedię". Kiedy w 1809 roku wybuchła 

wojna francusko-austriacka, szesnastoletni wówczas Fredro zac iągnął się do wojska K~ięs~va \Varszawskiego. 
Po klęsce Napoleona w 1814 roku znalazł się wraz z armią w Paryżu. 10 w tej stolicy XIX wieku na dobre roz
miłowa ł się Fredro w teatrze komediowym i wodewilu. Kunszt parysk ich aktorów uzmysłowił mu konieczność 
bliskiej współpracy dramatopisarza z praktykami sceny. 

Po powrocie do kraju zasłu żony żoł nierz wojsk napołeo11skich szybko stał s i ę bywalcem lwowskich 
salonów. Obserwacja życ ia towarzyskiego arystokracji zachęciła Fredn; do wykorzystania kiełkującego w nim 
od dziecii1stwa zmysłu komediopisarskiego jako ostrza krytyki społecz nej: „wewnętrzn ie czułem niesmak, 
a tym samym potrzebę ukazania jak w zwierciadle fizjonomii tego społecze11st:wa temu samemu spo łeczei'1 stwu, 
aby się zreflektowało i weszlo w siebie". Pierwszą powszechnie uznaną komedią hedry był , powsta ły w 181 8 roku 
/Jan Ge!dhab. \Vcześni cjsza, napisana ju ż w 1815 roku, a wystawiona w Teatrze Lwowskim w 1817 roku 
ln.tiJ~'<a na pitdi:e, nie spotkała się z uznaniem publicznośc i. Kolej ne komedie Fredry szybko zaczęły pojawiać się 
na scenach Lwowa i \Varszawy, wzbudzając zazwyczaj poklask szerokiej publiczności. Nie brakowało jednak 
glosów krytycznych, jak przy okazji wystawienia Mrża i żony, kiedy hrabiego oskarżano o n iemoralność. 

Komediopisarz nie zaa ngażował się czynnie w działania powstania li stopadowego, chociaż wspierał 

powsta11ców finansowo i ukrywał w swoim domu walczących. Pierwszą komedią napisaną przez Fredrę po 
upadku powstania, a zarazem pierwszą z cyklu jego najbardziej udanych sztuk, był Pan Jowialski. Bezpo
średnia bliskość czasowa tego, uko11czonego w kwietniu 1832 roku u~voru i kolejnej narodowej klęski spra
wiła, że w Panu Jowialskim przez lata dopatrywano s ię alu zji do sytuacji popowstaniowej. Kolejne dzieła 
szczytowego etapu twórczości Fredry to S~luby panieńskie, Zemsta i Dożywocie . \V połowie lat trzydziestyc h 
XIX wieku Fredro padł ofiarą nagonki prasowej. Krytyce, której koryfeuszem był zdeklarowany romantyk, 
powstaniec listopadowy Seweryn Coszczyóski, poddano zarówno jego komedie, oskarża ne o pseudoklasy
cyzm, kopiowanie wzorców francuskich i włoskich, przerysowanie charakterów postaci oraz błahość intrygi, 
jak i postawę pisarza podczas powstania i jego przywiązanie do trad ycji szlacheckiej. Niesprawiedliwe zarzuty 



silnie dotknę ły Fredn; i sprawiły, że na kilkanaście lat zaprzestał uprawiania sztuki komediopisarskiej . 
W okresie bezczynnośc i artystycznej hrabia zaangażował się silnie w życie społeczne i politycz ne Galicji. 
W roku 1852 Fredro, jak sam mówił , „ uległ znowu nałogowi i wzią ł znowu pióro do rękin U twory po
wstałe po wieloletniej przerwie w twórczości pisarza , porus zają już inne tematy ni ż jego największe 
dzieła. Zgodnie z panującymi przemianami społecznymi drugiej połowy XIX wieku przeniós ł on punkt 
ciężkości swoich zainteresowań ze szlachetczyzny na mieszczaństwo . Najsłynniej szą komedią z tego 
okresu jest Wielki czlowiek do mai)ich interesór..v z 1854 roku . Wiadomość o wybuchu kolejnego powstania 
przyj ął pisarz z rozgoryczeniem. Ostatnią pozycj ą w twórczości Aleksandra Fredry są Zapiski starucha . 
Te sporządza ne w ostatnich latach życia notatki mistrza komedii końc zą s łowa: „Na ś miertelnej pośc ieli 
czyste sumienie - ostatni u śmiech świata" . Fredro zma rł 15 lipca 1878 roh1 we Lwowie. 

Twórczość Aleksandra Fredry jest fenomenem kultury polskiej . Jest tak nie tylko ze względu 
na niewątpliwą wartość literac ką i dra matyczną j ego komedii, ale ta kże z powodu oczywistej nieprzysta
walności komediowego żywiołu tych arcyd zieł do oko li czn ośc i, w jakich powsta ły. Fred ro był świadkiem 

i w pewnym sensie uczestnikiem wszystkich zrywów narodowych, które na przestrzeni d z iewiętnastego 

stulec ia budziły w Polakach wielkie nadzieje na odzyskanie n i epod l egłości, ostatecznie jednak ko ń czyły 
się klęską, żałobą i represjami. Uważane za najdoskonalsze komedie Fredry pows ta ł y w latac h 30 . 
XIX wieku: Pan Jowialski i ostateczna redakcja Ślubów panie1iskich w 183 2, '/,emsta w l 83 +, Dożywocie 
w 183 5. Vv' tym samym czasie powstały a rcydzieła polskiej liter<Hury romantycznej - z 1832 roku po
chodzi lll c z<;ŚĆ M ickiewiczowskich Dziadów , z 1833 Kordian Słowackiego i Nie-boska komedia 
Krasińskiego. Dlaczego Fredro pi sa ł komedie, skoro duch narodowy sprzyjał tworzeniu dziel o zabar
wieniu jawnie pat1iotycznym i martyrologicznym? Zagadnienie to jest tym ciekawsze, Że również życ ie 

prywatne nie oszcz<;dzało komediopisarza - przez wiele lat musiał czekać na możliwość poślubienia kocha
nej kobiety (Zofia z J abłonowskich, aby związać się z pisarzem, musia ła rozwieść sic; z hrabią Stanisławem 

Skarbkiem), dwóch synów Fredrów zma rło w dziec iństwie, komediopisarzowi dokucza ły problemy 
zdrowotne. 

Aleksander Fredro na użytek swój własny i narodowy oswaj a ł rzeczywistość uniwersalnym, zaraź
liwym ś miechem, śmiechem pełn ą gębą . Humor jego komedii jest wielowarstwowy, czc;sto wieloznaczny 
- bezpośrednio piętnuj ący ludzką podłość i małość , dobrotliwie łaj ający przywary, ale jednocześn ie od
syłający do jakiej ś tajemnicy. Zapewne właś nie to połączenie gł<;bi i dor<1źnej błyskotliwośc i , ta niebywała 
ambiwalencja śmiechu s prawiły, Że Fredro na stałe zagościł na polskich scenach oraz bywa przedmio
tem ożywionyc h dyskusji teoretycznych. 

OsioEk.pwi 
w żEo6y dano 

o~ io l km,·i \V żlob\ · dano: 
\\ 'jeden o\\'ie~ , w drugi ~iano . 

l che rn ~ rz~ Ż.e głową kn;ci, 
I to pach n ie, i tn rn.;c i; 
Od ktc'm:goż. l Taz zacz nic , 
:\ hy" ihie pod_j1.:ść ~ rn acz 11id 

Trudn \' wyhor, trudna zgoda -
Chwyci ~ianu, owsa szk ida, 
Chwyci O\\· ie~, żal rnu siana, 
I tak ·roi aż do rana, 
A od rana J o ,,·ieczora ; 
. \ 7 nareszcie prz~ . zla pora , 
Że )~lina pośn)d jad la 
Z glodu padła . 



jc'izef Opalski 

Jowiafskj! Jowiafskj! 

„AJc sluchujcic. gdzież jc~t rozumni.k ko ronny?„ 

„\\' Polszcze zawsze jedno c:wsuwanic: 
Ja zrob i ł e m. ty zrobiłeś. on zrobił. my zrobili śm~~ 

wy zrob iliście. oni zrobili ... i! lu1>stwo „ . 

ll111.lo~~-ia/.;/.:i, komed ia przez teatr i puhliczno~Ć uwielbiana, 
11"1"11·olrwa la oci czasu sll'ego pmv,rania ( 1832 r. ), nieh1"11·ak awan
tul'I" i d)s pu t1· kr)tl'CZ I\e. Jed ni - monumc:nralizmvali lo·"'ialsh(V,() 
i chcieli si Li naloż1·ć Fredrze kostium ll' iesr,cza i przerobić komedii; 
na rodzaj tragedii narodoll'ej, in111 - widzieli 11 nic.:j _1ed rni e pusr<l 
za ba li'~, niezbyt udanego, jak tll'icrdzili, utworu wie lkiego ko me
diopisarza. A sa rn Jowiabki? \\' opinii fredrologó11· b) I: „rn ilym 
staruszkiem albo ponunm porll'orcm. l l~ mic.:c h11ięt1111 idiotą albo 
u; mil:ch niętym 1rn;drce m. Polakie111, któn· głupi o się ~m icj <!C, prz\'
czrnil sic; do klęski p<l\\·sia nia li, ropado11·c.:go, i Polakiem, który, 
smutnie sic; ~ miej ąc, kl c;skę powstania 11 isrocie oplakiwal". 
(j. i\l. Rymki c.:ll' icz). >lic też dzi1rnc.:go 1 ze: Hm· 11<1z11al f>r111t1 

.!o·':..'ial.1'/.:h'go: „sfink se m naszej lircrarury". 

J>r111 .lo·:J . .'ia!.d.:i i .)'/11/;r (ltmi,·1Un1· pmvsraj <! 11· roku 1832, %1w.<lt1 rok porn11:_1, 1.a dll'a lara Fn.:dro krniczy 
Oo~:1··~c·oo1· - se ria arcylb <.: I, jak pisze -, iu:,;rnie R1111ki e11icz. Ci, krórz1 zarzucali Fredrze (i ~powodcm ali jego 11 idolet -
11ie mikzenic jako pisarza), Że 11 czasach powsrania /);;1111/ti·~· i Kordit11{({, para! :-.it; on p1sa11 ie111 blal11·cl1 komedi·Jck, 
nic mieli ra cj i. I znmni ]{1111kic11·icz: „/'.a rzu caj:ic Fredrze, że ni l· przedsw11ia ż1cia 11arodu i jesr pisarzem tylko jednej 
klaS1, naznvając go 111aloll'nikic111 sa lo11 ó11· i pi:-.a rzcrn nie11arodo11Y111, Coszcz1·1i :-.ki 1 Pol i Dembowski po pro~;i u sit; 
1111·lili . Fred ro, to prawda, prznbrall'ial Ż1ciejed11cj klas1· [ ... ] - i hyl pisarzc:111jed11c,1 klas1·: sll'ojej kla s1". :-\li: przed
srall'laj:1c l t; klast; , jakoiuż :-.kazan:! 1 mog<JG) b1Tować tdko w \\ ic:cwrn1 rcraz litcr;trury polskiej , mó11·i l Fredro prz1:cicz 
o c z 1111~ ll'i ~c 1:_111i ź li r1lko losach tej klas1. J\lc 'lllil o losach całego 11arodu". 

Trzd.Ja czi tal: kornedi1: h uln· ll'ielokrotnie i u ll'ażać 11a pulapki zasta\\'io11e pr1.c:z autora. Jak 11as ucz1· historia 
11·1·sra11ic:ri jego urwo ró11-, teatr rakże da wal sit; czi;sto Ll\\'Odzić i 11 re l'ułapki wpada!. Ti·zcba U\\'aŻaĆ, gd)·Ż jak pisał 
Jan Kott: „\\' lauch 111i ~d1.1 wo1c11n n-h µ: rano Frc:dri; albo zupel11ic: bczkr)·t1cznie, wydoh1·11·a.i<!C na 11·e t, gdzie sit; 
dało, ca kjego wsreu 111 sa rma t1·z m, albo reż próholl'ano Ollenvać go od epoki 1 l'.ami e ni ć jego komedie 11 pocieszn<! 
farsc;, [. I podzill'iann· fred ri; za ,1ego cudowny j<;z1·k i 1\·spa 111al) , najll' ii:ksz1 rnoze 11 naszej literatu rze , dar komizmu 
i pla,n-ki ,ce111unej" ( n:ccnzja z %c111.<tv 11·e \ \'nxl a11 i u 19+9 r. ). 

Ho też Hlil Jo-~,,i,il.<h ,1 esr komed i ą cudm1·1ql Fredro nie mora li zuj e, nie pouc za. Jego ,zruka jest 1c.: b rc.:m 
11·spJnia lym 1 punadczasu11)m. "fo du,konala partytura dla kreacji akrcir,kich .. -\takż e· S1rnisty model ~ll'i a ta, 11· krónrn 
kai.da z pustac i każe.: sic; zastano11· ić nad m otami i ulomnościami na run· ludzkiej. \\\daje sic; też, że: ra opow i eść 

o dornu Joll'ial ski ch 1est 11-yznaniem l+edr) najhardziej osohist) lll. J\ I ł olh bohater, pisarz Lud mir, glh trze: ha, mówi 
gc'irnolotmrn jc;z1·k i<.: 111 roma11t1·kó1Y. } :st 11· t\ 111 pc:wna dr\\'111a, ale też pe11·icn ża l lll<!d regn Fredry do ll"szystki ch, któ
rzy ż:ida li od niego „u11iesie1i rom a11t1 u 111 ch" i patri ot1·cz11 )·ch. Ludrrnr 11· czasie '.ill'(:j wc;dróll' k1 poszukuje „t)·pów 
ludzkich" , a jezel i ich nie znajduje, potrafi je sobie 11 · 1obrazi ć albo 1w,nu<.' potrzebną mu do phania fa ntasmagori<;. 
Srąd onir\'czna prawic opm1 i eść o palac u J oll'ia lskich. Ludmr jest prawlL:i wy m 11/i<T <'go autora. /lim Jo·;.citds/.:i ja11·i 
sit; 11 · ięc raczej pko upowic.:ść o znie11 ole: ni u art1 sry, _Jego rozterkac h i :-.kokac h 111 obraźni , ni ż jako c hl oszCz<Jca satyra. 
\ \ \z1·stko I u je.: st trakto11·a11e z u ~m i echem 1 h Lrn101-c111, rak t1-p01V)l11 dla 11 i<:! kiego pisarza. Prz1:kornicz11a, ale i prze
rażająca sn:na rozdawania przez przebranego Lud mira urzt;dów 11· akci<.: 11 jest parodi<! rozdawan ia przc.:z dwór ll' ic
deri ski aż nadro ;;zczodrze tnu ł ó11 dla czlo11kc)11 ga lic)j ,kiegci sc,1mu stanowegu . '.\loże ona [)IĆ także boksn)·rn, 
zall'oa lowa rmn wspom 111 enie11 1 ojca pisarza , Jacka hulry, któr111· 182.2 roku (glii- ,-\lcksander mia! już prawie lat .10) 
kupil austm l·ki litu! hrahiu11·ski. 

i\li ecz1·sla11 Inglot naZ)"11·a _/r;:,·ia/sl.0xo „komedi<! ironio. ną". Slus1.111c. Jest ona howic:m, szczególnie 11· posraci 
I ,udmira, grą z ko11\\'t:11cjami Iirerack1111i, z dzidami se 11ry111en tali zmu i romant) ·z rnu (z11l aszcza z Pod1 Yf~.q sc11/\' l!71'111a/11q 

Stern <.:'a 1 .•\!<1h·i11q !\!arii \\'i rtc:mherskiej , kt órej Ludomir i fredrowski Ludm1r maj<j aż nadto 11·ic.:le 11spól11ego). 
Aleksa nder f<'redro nie clmal 11iązać się z żadną szkolą, %adn y111 kierunkiem literackim - i gorzko za to zapłaci!. Jego 
t11Órl· zość Lida 1,jawi~kiern calkiern osob111·111 i indy\\'idual11)·111, fantastn:znie nic:powtarzalnym. 

Należał też Fn:dro do pisarzy ;ciś l e wspólprac uj ąc1·d1 ze ' cen:i i z akrorami, z11·laszcza reatru lwowskiego. 
Krl przekonam o koniec rności ta ki ej \\'Spc'i lpraC\, czc:go dowód znajdujerrn 11· jego .-b1obir1gmfii: „Pnll'zi<ilem prze-



konanie, wzmocnione z czasem, i.e nie ma d z i eła d ramar1 cznego, jakkolwiek ono dok lad nie _1esr za kreś l o nY111, które 
nie potrzcbowałob1· dalszego rozwini<;cia i uw1datnienia dobr<l gTą akton'llv. Dlatego mówią we Francji : «;·/„ 1111 rr//,·. 
I slusznie. Aktor przetwarza 1m·ś l w czyn". 

Na dodatek Fredro napi sa ł sztukc; 11·spólczesną , które.i <1kcja dzieje sic:; w 18.12 roku jt:zcli I .udnm ma lat 25 
(jak sugeruje Pigo[1 ), a Szambelanowa mówi, ze syn ;,gin<JI 11· 1807 roku , to lamo 11 ) ·s nu ć wniosek, że )1t~rn1!..-k i 
powstawał jako sztuka dziejącą sic; \\'spólcze ś nie. Tę wspólczcsn ość 11 · noszą jednak t\ !ko dwaj romant: C): Lud111ir 
i \Viktor. Z ich kwestii 111oi.e1m dm1· ied z ieć sic; o przemianach epoki, >tylów am·st) czn) eh, nowego spojrze nia na ora
czająq rzecz 1·wisto~ć. Oni wkraczaj<) Z zewnątrz 11· ten galinjski, dziw ni ~11 · iat. Oni swoi<! młodośc ią dają odpór 
dziwacznemu zbiorowi osobników lud zkich, zaludniaj<[C1ch pzilac J owia lskich. I 1.11mn1 Rrn1kicwicz: „\\' /'a11a 
.11r.1.:iaf.;kicgo, wiemy, wpisana jest ko1rn:d ia o sze11·cu, który sic; u pil i wsrn l su ltanem, czi li komedia o i.1·ciu, co jest 
~mem. Ale jeszcze inna komedia jest 11pisana w te; komedię. i\lho tak to ujmijrm: d\\'ie są ko medie w tej komedii, 
a jedna,,. drug<! jeq 1vpisana. \Vicczna komedia pana J ow1alskicgo jest \\'pisana 1v ohyczajow<l komed ie:; I .ud mira. 
r\ obyczajowa komedia I .ud mira _1est 11-pisa na w wierz n<! komed i ę pana J owiabkicgo: 11 t ę komedię o pobkim Ż\'ci u , 

co jest snem. i\lial więc racj<; Pigo r1 pow i adając, i.e Fredro akcj<; Pana J11;;;ial..-li<'.'(1J ··rhria l mieć pkb1 poza czasem 
konkretnie okreśkrnym,„ bo choć w 1832 roku dzieje sic; ta komedia , ro i kiedyś si<; dzieje kinh ·ś , czi li Za \\'SZe. r\ r hrn' 
w Gali Lji si<; dzieje, to i gdzieś si<; dzieje: gdz id, CZ) li \\'rn;dz1c 11 Polsce". 

Pałac i jego rnicszkarie1, opi snvani przez Fred n;, S<l nie za leżn i finansmrn i polit1crnie. Nie tknę ła ich za
wierucha powstania, groza upadku kraju i nit.:,zuę~cia materialne. ,-\uror za1rn ka S111·ch bohaterów jak 11· 1ni111agi
nowa n1·111kr)·szrale,11" którym charakren·, ostrą kresk<t krc~lunt.:, 11idać jeszcze wyraźniej. Odgl(»)" z zewn<itrz, to tylko 
młod z i a rtyśc i, pisarz i malarz, którzy te; strukrun; kn·sztalu rozbija.Ft i wnosz<j niepokój. 

Fredro na pisał wspanial ą komed i ę, j edną z najswictnicjsz)Ch ,,. ca łej naszej literaturze . ,-\le nie zo, tala ona 
i.rozumiana. Coraz trudniej br io mu :-. i ę pogodz i ć z krz1-ka111i patriotó11· i z11·olcnników rornant\Tzncj dramy. Rozu
mial go jeszcze teatr, coraz rzadz iej roz umieli go pi:-.zący o teatrze. I zamilkł. „ Ządali od niego, i.eb1 stal się kimś 

innym : żeby w romant\'Cznego przeobra ził się poct<;. A on wiedzial, Że jeś li ma w\TaziL' ducha czasu, duchowi czasu 
ulec mu ni<: wolno. Żądali od niego, Żeby narodmvym bd pisarzem: ;i.cl.n ll'iernie \\Ydawal treść i.1 cia narodu. A. on 
im powiedział, ze szlachta , która rnn narodem b1·ia, nidiawern jui. skona, 11·ic.;c ten nan'id całkiem inn ym stanie s ię 

narodem . Żądali od niego, żeby chwali! mote;, a ganił występki. A on im po11iedzial, Że ten :-.ystcm ct\Tz ny, któr1 zlo 
od dobra oddziela, przestaje istnieć , ho istnieć nie moŻ<:. ż,!dali od ni ego. Powiedzial im, co miał do powiedze nia. 
l\.lia ł im to wsz1·stko jt:szcze raz powtarzal-? Po co: Ci durnie i tak h1· go zno11 u nie pojęli. Żądalil11 od niego. L 1 znal, 
że ju ż po nim. Zrozumial, Że przegrał. Al t: nie z t\'111, który p1·ral: "C'l.l'mu to o r,·111 pisać nic chcecie Panowie:„ Prze
grał z r)'rni, którzy go nic pojmowa li . Dlatego za milkł" (j. i\ I. Rnn kiewic z ). 

Pa11a .lo·u.:ialski,-go można intcrpn:tować na wiele sposobów. Jest w nim to wsz1·srko o u1·111 pisze Boy 
i Rymkiewicz, jest bolesna, osobista zadra, jesr 1vielka polemika 'l. romantyzmem. Ale .J<.:St przede wsz1 stkim miłość . 

I nie tylko ta, „romansowa" po 111ięd z1· Hele ną i I .ud mirem. Ale miłość aurora do s11·1-ch bohateró11-. Nic ma tu ostrej 
sa tyry, paszkwilu CZ)' pamfletu. Komedie; otacza uśmiech m<1drcgo cz lowieka, uży,1·ająccgo dclikarnego pastiszu, 
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s kłon nego do za lJ<ł\\"\ , 1)elncgo ironii i 'l.a myś lcnia. i\loi.e 
dlatego teatr takJo;.1,:ials~·u-go kocha . Rzadko (i ro nie r,·lko 
\\. naszej litcraturzl'.) zdarza si<; sztuka, ot11· i e rająca przed 
scen<J rak 11 ie I kie rnoż li ll'ośc i . 

1 ~1k, F'mw .lu:;.;ird . .-J;i1go trzeba CZ) tać wielokrc>t ni l'.. 
Sta ra ć s i ę po1.11ać jego tajem nice. I ro, co czasem w cz11aniu 
11·1·dajc sit; nicjasn<.: czi· zagmatwane, na scenic ma szanse; 
s tać s i ę 'l.ahawne, dcnąipn c i pe łne milości. 

,;Lik. Fredro bd a rc1 porządll\ 111 czlcl\\ rekiem, 
wzo rmn ·111 ŻDłnicrzcm napolen risk im, dohn·rn Polakiem , 
i<;gim ob)·watt: le111 , ale ni c bd ani Ska rgą, ani Rc.1ta 11 c111. 
\\\.: iskanie jego t11 órczośc i - samorwtnej, żrn· iolm,·ej i na 

przc ki°> r wsz1 stk irn s111utko111 , radosnej - 11· ra1111· narzu
canych poeL·ic tcndrnrj i pni11·3dzi do takich 11·1 bryków, 
jakit: 11Tk11.ale111 na Doi.r·:~wi11 i l'i11111./11~c'iaf.,}i111. /'. mu
~za ni c Frcdr1 111cgch-ś, al11 h1·I czym innrn1, nii. go Pana 
Bóg 't1rnrz1 I, stało sit; prz1·czyn <[, i.e zamilkl przed11·czcś
nic; zmuszanie go obt:rnit.:, <1'11· hd L'Z )"lllŚ innym, niż bd, 
możi.: si<; t) ·lko przycz1nić do ni cporw. umieri z publiczno
śc i ą" (Boy). 

Kai.da premiera sztuki hedąjcst ś1,·iętem w teat
rze . Czrtajm y, oglądaj im go jak naj częśc iej. Okazać si<; 
1110Że autorem zad 'l. i11 iaj<ico wspókzesnyrn . A to, co napisał 

pra\\'ie 200 lat te111u, moż.c s tać si<; dla nas doświadczc
n1 c111 1 ś 1rn c~zm ·m, 1 puucz<\J<l C) rll . J ak ohrowanic z ka i.
d:rn wielki111 pisarzeni. 

Ko r n·stałern z bi<iżek: 

i\ I . l11g lo1 - !:>':,·iar A·,,111,-d1i ;;„,;„~;;:.<lid1 - \ \ 'roda"· I '186. 

J. \I . Ryrnkic,ricz - .1/d.:.•ai!d(·;· h<·t!rojc•.,·1 ·: ~' ":Jvm l11n11rJ;·;:__,. 

- \\'a r,L-1\\«l 1982 . 

T Żcid1,;ki- 8m· - Olm1d1111d·ih·dm;;.•_;k1< - \ \'ar;zawa l 'J5 .l . 



<Pawef i qaweE 

PJ\\'d i Ca\\'d '' jcdn~ · rn sta li dum u, 
Pawd na g<irz ·,a (;a\\'d na dole, 
Pam'.l spokoj ny, ni l' \\'adzi l ni komu, 
( ;a\\'d najdzik-.zl' \\'}'myślal s\\'a\\'ok . 

Ciągk polo\\'ał po s\\·oi m l oko_ju: 
·1 cl pit:s, n 1.a_i<1c - mic,:dzy:.. oh-, stoiki 
Coni l, ucie kal,\\ ~wracał ko1.iułki, 
Srrzl'la ł i l r<tłii ł , i krzyczał du znoju. 
Znosi! to Pawd, nart:szcie nie może; 
Schodzi do (;;l\da i pro-.i \\" po kor 1.1.: : 

- Zmi ł uj sit.; \\'aĆpan, p< luj ci;.z<:j nit:co, 
Bo mi nag_( rze -.zyh~ /. okirn k: c ą. -
:\ na to Ca\\'el : - \\"o ln oć , "fomku, 
\ \ " ..,\\'nim domku. -
Coż było m<l\\'ić? 

Paw1.:I an i pisną I, \ \ 'rócil do ;,iebie i rzapkc,: naci~nąl. 
l\ azaju rz ( ;a\\'d jc"zcze srnacznit" chrapie, 
.\ tu z po\\'ały coś mu na no-. kapic. 
Z ·m:ił ie,: z łóL:ka i ]1t.;Llzi na górc,: . 
:zruk! puk! - Zamknic,:to . .:pogl<ida przt"z d1.iurc,: 
l \\"idzi .. . Cciż tam? c:dy pokój \\' \\·od1.i1.:, 
!\ Pa\\·t" ł z \\ c,:dk~! siedzi na komudzii.:. 
- Co wat: pa n robisz i - lh·hy -;o hic ło\\'ic,: . 

- :-\ ll'Ż, mo. panie, mnii.: ka pit: po gł u\\'it:! 

,\ P:l\\-d na tu: - \\ (1 l noć , 1<H11ku, 
\\" swoim domku . -
Z rej to p<m·ia-.. ·ki mora!\\" tyrn ~110:-nhit: : 

J ak !\ komu, rak on tohie. 

~Jo -~ 

<Fragmenty ostrejpo(emik_j O 'WJlllO'CVę ,, :} ana Jowźa[(jk,jego 1: fi.Jora mia.fa miej ce W awucfzie
tofeciu mięazywoje 1111ym mięazy fiistoryk.:jem fiteratury prof •Eugeniuszem 'l(ucliarsk.Jm 

a pisar::.em i k.Jytyfżfem rr'acfeu zem <Bo)1e111-Żefr1zskjm. 

P.ugeniusz 1(ucliarskj: 

.. IO ile cl10d1.i o illlii,:, to 111 0Żna pm1icdz1cL', 1.c J011ialski n·lc 111a w,pólrn.:go 1.jo 11·ial110~ci<), co Czarto
n·,ki z L·zartrn1, <l Skrzrnecki ze ,krz1 ni<). J c.1 11ialno~ci , <l ll'it;c tego U'JlLNJhie 11ia urm·,[u, któn· 1. uś111iech11i~q rnz-
11af!'l prz1j111ujt 1Je i dubn.:, lll<)dre i glupic, ho u111ic 111.11 1 cŚL' sit; pon;1d ph-1111ą zniko111oś( i.darzenia, ho urnie spojrzeć 
z 11:-·i.szcgo sra 1w11·iska na rzecz i na hoJHJ;rcdnie _1 ej ndcZL111a nie ll'L1' 11 t:: u1· ohce, 11· J o11· i ałski m zgoht ni e 111a. 
Trudno zreszt<\, ażcL11 · tu, cu jc-.t 11Ynikie111 na ll'skmś intelcktualist1c111c_j posta11-Y ll'zgli,:dc111Ż)·cia,1.11alazlu ,i~ u o:lo
ll'ieb, ktcircgo intelekt 11i e nalcż1 do szczególnn·h d;m )11· boż1ch. [. 

Stan _1cgo urm·, Ju charaktcn·zuj<! 11ajlcp1c_1 _1c go J)f"Z) sloll'ia i bajL·czki. jtst 11· tclll ~11 iadect11"C.J, ZL" cz loll'iek 
ten przez L· ,dc s1\·c Ż\-cie nie zdoh1 I sii,: na 11a_1lllniejv1 chodl\· 11:-silek u1m·sk1111·, najhlalb1.cgo 11a11·er ~posrrzci.cnia 

nic ui <il nigLh- „11las n:i gl o11·~". ale 11·,z1 st ko musial mice' gotoll'c, pr1.\1rotowai1e i podstall'ione,jak to 11v)11ią, pod nos . 
LT Ż)"\I a prz1 ski11·i i bajeuck tak czi,:sto, bo daj:\ rnu one nil: t1·lko gotowe i obrohione poji,:cie, ale prZ)'JH JV<! .i•: już 11· go-
1011 c.11 ,knsta lizm1·an cj for111ie. Nie potrzt:l.iujc si~ na11·et silić,ja kje ma 11·1Ta1,ić. Jest to rÓll'nic gotcl\\·a i równic nic
zapraco11·a 11a dannocha i11tL·ic:ktualna, pk ci le jego L11-ro11·3n ie jest darmochą Ż\-cimq. 

:'-Jie 1110Żna WkżL· lllieć 1.łudzcri,pkob1 jego prz)·;, loll'ia i ha.1eczki ś11iadczdyjedrnie o niezdolności ind\-
11·id ualncgo m\·ślenia, o brak u 11"\na la zc:wśc i . /.astosm1·anie i sposób ll'iclu jego pr1.1torze11 ~wiadcZI", że nie zaws1.c 
umi<.: on na11·et 1111 ś l f!uto11";j 1.astoso11ać 11· sp<bÓb trafni·. Jego kojarz<.:nia bo11·il:lll (co poeta z naciskiem podkreśla ) 

nie dokon1·11a_1ą sii; na podsta11·ic nn·ślowej, ale drogą 1\\'J"<Vmq. J<.:Żeli isrnieje 11 której ś hajce m1 śl glc;hsza [ ... 1, to 

Jeż,- ona ca lkoll'icie poza nhn; hern ~ll'iadomośc i postaci. /.ustala 11łożona 11·jej usta jako ironiczne ll'sb11.anic, Że nawer 
gadaj<)L·a papuga może Jlll11·t<irz\·ć lll\ ~1 ll'aŻn:i, nie 11iedząc, co ona rnacz1· i dobid 11·ied1.ie.1 ... I 

łkzll' l ad 111 yś l ml"I Jo11·ialsk icgo, hezcąnność, nielllnc i cia;,nota intelektualna, choć !ll oŻe n ;~jsi l11i cj u1n-dat-
11i<llla , nie jest jedrncm odslomi;crem dus1.y, ale obrazem i srn1holem zaniku i bczll'ładu c d)·ch dziedzin d ucho11cgo 
Ż\ cia. I .. I 

..--<:::;11~ 



rracfeusz <Boy-Żefeńskj: 

[. I !'an Jm1iabki - mó11i<:; to hez. pr1cb1su ani iro-
nii - stał sit,: sfinbem nas1.ej literatun. I .. J Oro b1·esria 1.asad
nicza 1 nig:ch, o ile 11icm, nic posta11·iona: U\ Pan Jo11ialskijest 
autorern tn:h !Jajeczek, które 111głav.a; Jeżcli_1cst, 11· rak1m razie 
darujcie, pa11srno, ale autor L1ajki /'11·:c'<'/ i G11·::y/ 1 Osiollo·;;,_·1 ·ce' 
~/r1h1· d1111r1 nie _1cst ramolem ani idiotą. C1loll'ick, krón pan: ru
zin(rn· rakich bajek 11apisal, nic zmarnmval 11· „bc1u1 nncj ll'e
getacji" s11ego Ż1 ua. [ ... J C-:eŚL' domo11 i, 11· którego ścia11ach 
knjc si~ raki poeta' 

Chodzi o to, CZ\ jest autorem; Jak tego dojść; Czi on 
mówi s11·0_1e bajki, czi pm1tarza cudze: Cz,1· mo1na 11ywnio
sko\\'aĆ ro z rcksru; Kied1 Pa11 Jo11ialski ma pcllliedzicć Lud
mirowi bajkę, Jll ta sit; gu „Znasz po11iastk(,'. o Pa,;;,·/,· i C11,;:/t';" 

Ludm1r odpo11iada: „Znam-" Ale może _Ją już Pan Jm1ialski 
zdqz\'l lllU opm1icdzicć: Ludmir prnsi, aLn Pan Jcm·ialski po-
111olił mu spisać s11oje bajL:uki. Pu co b1 spis111al, gd1 b1 to 
byk l'/'.tCZ) cudzL:, drukowane: Pci11ie ktoś, może slusznie, Że tu 

pozór, ah1· \\'kraść się 11 łaski Pa11aJm1·ialskiego i zusrać 11 domu 
dla Hekll\. \lozc:. Pan Jo11ialski odpo11·iada mu: „I za pan; 
miesięcy nie spi:izesz 11sz)stkicgo. ZimowaL'. tu L1(,'.dz1csz." I Jo
wialski mó11·i do Ludmira: „Bt;:dzirn11 wspierać si<:; wzajrn111ic, 
1111, autorowie." '[(i 11ażne 1 Dlaczego nad l<! 11zmianką prze:izli 
ko111c11tarorm1·ie do por-z<1dku; \\'szak ro zmienia zupełnie is
totę rzecz1. \ \'ó11 czas Pan Jm1·ialski staje si(,'. nmn m n·pern ga
lcri i szlacheckiej Fredn-, 11cielcniem o\\'ego samorodnego 
talentu gam;dziarst11·a, n·m 111ib11m, Że tak naiw11\'111, u czło
wiL:ka, krór) upaja si~ rmślą, ze będzie „druhllla111" bodaj na 
cz1jcjś dc:d1·kacji, a nie 11ie o trn1, Że sam jesr ś11·iet11ym poL:tą. 

l'rnC. Kucharski, nie roz11aż1ws11· tego punktu, cKkj
dza Jm1·ialskiego od autorstwa, pisząc iro11ic111ic 11 cudzrslo
wie, ix po11 tarza hezn11 śl nie „s\\'ojc" bajcL·zki. [ ... J 

~12~-

:\le prz1·1'u;(1111·, 1.c l'an Jm1 iaL„k1 11ic jest autllrem 
hajck. K,1d1 ui h')dź, o,ohli1\Y ro „ramol" ren osie111d11csJ(;cio
larck, krón rrniglh1· pan; rnicsit;ll gadaL'. :<11m rni hajkarn1, i to 
dohra111 rni / 11icorm Im 111 slllakirni. Jeżeli f.redrn chual tak do
SIL'Zt;tnie Zlk;krCLhTm1·a( JCf!Cl LI lll \ slm1 OŚL'., LICI,\ nil trnc ht; lek
ko1111 śl nic dapc 111u 11 ust<l s11·01c najlepsze 11 iers11 ki. Sallla 
kolckcp pr11sló11 tci daje do 1111śler11a l'rnr l..:ucharski 11idzi 
11 Sl'J'<1r1iu tyr11i pr1.1slm1·i:1llli, czt;sro przccząc1111i sohrc 11·1a_1clll 
- ot, jak )ll'Z1slo11ia 1 - „darnrnclic; 1ntclcktual11q", pkrno'ć 
dusz\, kan·godną nhoj<;trlOŚL'. na 11sz1 srko, co si<; dzieje doukola. 
Ale 111oi11a ill p<1111n1z1cL'., Żl'. to je't rnz111ilo11·a1rn: 11· prz1·sło
\\'iaLh c;-łm1iL·ka, Kt<ll'\ je Lale i1cic ;-hicra. Nit: <l poda11anie 
lll<)drnścr 11cim1e_1 rnu chod1i, 011 si<; rnzkusnrjc nirrn pk ko
lekcjrn1cr,jah: <lrt1,t<1[ ... J. 

()/Jrd1ltu11!.·ifi.·1 /i'i1::..·i:l11 ', PI\\", \\.Jr-..1.:l\\;1 195h. 

( l'l'etebtctn "" l'cplik i 1i:1 tebr F. Kuch,11·,kic·go lnl:t Jll'clllicra 

1!0111 J•,:„:111l.:.l:1< ;',; '1 \\. n.·7 .. F. B. Cli;ihtr:-;kiegn \\ TcJT!'l.l' \!:irodo\\ ~ 111 

\\. \\";1r..,1J\\ il·'' 1 <J2X r. 

Pr1~·tol"1.011~ fragnwnr p(Jl hod1i;, recenzji rcf_!n prtl·1._lsta\\ ie11i~t.) 



7Vt.aEpa w k,ąpie[i 

Rada malpa, Żt: '>it,: 'mil' li, 
K.i ed~ mo1orl::i udać udl'b, 
\ \ 'id ząc panią r;1,; w kwitli, 
\ \ 'la,da pod ~ c'>I - cich 1 czt:b. 
l'ani wyvb, drzwi 1arnkm;b, 
\!alpa figlarz nuż do dzic:IJ~ 
\\' 1.ią\\'..,L~ p;111:--ki czepek rJnn:~ 

I >rzt:~cit:ro1d Io 
I 7.\\ itTLiadlo, 
.' 1.u do \\·:111111 ~ -

Dalej ku rki kri,·lil: Ż\\a\\o 
\ \ · lt:\\'o, \\' pra \\'o, 
Z dniu, z giry, 

:\ ż ie; ukrop pu-.lil /. rury: 

Cit:pl< 1 - milo - nieho - r::tj ~ 

.\falpa my ... li: \\ w 1111 gr;ij; 

l l ajże kozh, nurki, Z\\ro :·, 
Figlt:,jNl~, 

. \ ż ~ie; 11 rnl:· pod nią lll<!Lą . 

\k liq1b co~ 1.a "idt: ... 
TroL·ht,: nadto ... Ba, go nim! ... 
l+,h1.ka! małpa nie ciel~, 

Sobie porad1.i : 
." k:id ukrop ciecLt:, 

'bm palce \1:-.adzi . 
. \j, gwa I u! pil'l"Zl' ! 
i\ ie ma rn czl'ka..-. 
'frzt:ha ucit:kat:: 
\I alpa\\' nogi -

l I krop 7.:1 ni:1 - tuż, tuż\\' rop:. 
. \ Ż pod pn~ri . 

Ti1 nil' Żart~ - parLy s op: .... 
~hlt:j \\ oknu ... lirzt;k! - ucit:k la . 
l x t~ lko p:dn: popie kia, 

'.'\atkrszczt,: li\\a . 
'E1k tCl Z\\: kil'. 111alpC1111 hywa. 

j 

I 

W spek.Jak(u wykprzystano 
następujące utwory.· 

Frnlen k Chopin 
' li·IO na tlirrc:pian, ~krZl°pce i 11iolonczelt; g-moll op.8 l 1'1' 80-86): .Adagio sosh:nuto (fragme nt ) 

SunisL11r ]\ l o niu~z ko 
S r ra~z 1ll° lh1<'ir 11: akr , Aria miecznika (fragment) 

\\ 'ul rgang .-\m;1deusz I\ 101. arr 
\larsz q!ipski ( fragmc:111) 

N i 110 1-{l)rn 

\lagicZll)' pt;'lk: 111u z~b z tll111u „Casanma" Fn lc:nco Felliniego (fragment) 



}lnna <Po{ony 

Aktorka teatralna i tllrnowa, reżyserka, p<.:dagog. Absolw<.: ntka 
Wyd z iału Aktorski<.:go i Wydzialu Reżyse rii Pa1isrwowej Wyższej 
Szkoly Teatralnej w Krakowie. Debiutowała w 19 59 r. na dc:skach 
Starego Tea tru w \\ ójn_v 'frojmiskicj 11ie b(dzil' J. Giradoux w reż. 
J. Kalisz<.:wskiego. Do I%+ r. związa na b)'la z Teatrem irn. J. Slowac
kiego w Krakowie. Od tego czasu do 2002 r. byla akrork'l Starego 
Teatru, 1v którym stworzyła kreacj<.: m.in. w głośnyc h spektaklach 
K. Swinarskiego: Nii:- Roskiej Ko111 l'dii, 7-cguaj }11c/asz11, K!qtwil', 
Sędziai:h, Dziadai:h i Wvzwo/,·11i11 . Grała u takich rcżrserów jak: 
Z. Hubner, A. Bardini, A. \Vaj da, J. J aroc ki, J. Grzegorzewski, 

M. Prus, K. Lupa, K. Kutz, G.Jarzyna. Obecnie rnoż n a j'l ogląda( na deskach Starego Teatru w spe k
taklu Król 11111icra c::..yli '"'J'l'lllonic E. Ionesco w reż. P Cieplaka. Do hi storii przeszła wykreowana przez 
nią rola Pani Dulsk iej w serialu telewizyjnym/, bi1~'(,ie111 lat, z bi,gitm dni w reż. A. Wajdy. Ma na swoim 
koncie także role film owe, rn. in. w Siódm)'lll pokoju - koprodukcji fra ncusko-włosko-węgicrskiej w re ż. 
M. Meszaros oraz w Di:kalog11 1/ll K. Ki eś lowskiego. Ostatnio można ją b~· ł o zobaczyć w Rcwl'l'si< 
R. I .ankosza. Za rolę w tym filmie aktorka zdobyła Pol ską Nagrodę Filmową Orze! za najlepszą dru
goplanową rol<; kobiecą. Jako reżyserka zadebiutowała przygotowując Uwojc iw /711f/a wce \V Gibsona 
w Starym Tea trze w 1974 r. \•V swoim dorobku reżyserskim ma również m.in. \„lb·t'/e /·~'<,arn 
p de Beaumarchais IV Tea trze im . J. Slowackiego, Il clo·z;,:v S. J\frożka w Starym Teatrze (razem 
z J. Opalskim ), Poskromfo1ie zlosi1iry \\!. Szekspira w 'k a trze \Vybrzeż c: w Gdań sku oraz ,\:!itb)' prmieiiskir 
A. Fredry w Teatrze Sląskim w Katowicach. \Vykłada w Pa11:;twowej Wyższej Szkole 'katralnej 
w Krakowie. \V latach 1987-1991 była prodziekanem \Vydziału Aktorskiego, zaś w latach 1999-2002 
prorektorcm uczelni . 
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Józef Opafskj 

Reżyser, tłumacz, pedagog. Do jego najważniejszyc h prac reżyser
skich należą Rigolctto G. Verdiego ord7. ('osi fan tutte W. A. M ozarta, 
Loteria dla mężów K. Szymanowskiego (prapremiera światowa) 
w Operze Krakowskiej, \!VdrtW)' S. Mrożka w Starym Teatrze, Sexua!n.e 
zlo wg K. Weilla w Teatrze Śląskim w Katowicac h, Cz!owiek z La 
Manchy M. Leigha w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, a także Letni 
dzień S. Mrożka, Pokoj1iwki J. Geneta i dwie sztuki A. Burzy11skiej 
- Tango Piazzola oraz Akompaniator w 1eatrze im. J. Słowackiego 
w Krakowie. 'vV warszawskim Teatrze Ateneum wyreżyserował przed
stawien ie Jesienin wg scenariusza Janusza Głowac kiego. Autor sce
nariuszy, adaptacji, przekładów i librett. Od wielu lat współpracuje z A. Tulony jako współreżyser, 
scenarzysta, autor opracowania muzycznego. Do ich wspólnych inscenizacji należą m.in.: l#sefc Figara 
P de Beaumarchais w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, Poskromienit• zlośnii:y W. Szekspira 
w Teatrze \1\lybrzeże w Gdat1sku oraz Gwałtu, co sit dzieje A. :Fredry i Wdowy S. Mrożka w Starym 
Teatrze. Pełnił funkcje kierownika literac kiego teatrów dramatycznych i muzycznych, m.in.: Opery 
i Operetki w Krakowie ( 197 5-199 5) Starego Teatru w Krakowie ( 1981-1991 ) oraz Teatru 
Ewy Demarczyk. Dyrcktor wielu międzynarodowych festiwali teatraln yc h, m.in . Europejskiego M iesicµ;a 
Kultli1J' ( 1992) oraz kolejnych odsłon festiwalu Dedykacje, poświęconych geniuszom europejskiej drama
turgii - Molierowi (2002), Czechowowi (2004) i Brechtowi (2006). \\lykłada w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej w Krakowie, gdzie w larach 1997-1998 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Reżyserii 
Dramatu i w Katedrze Dramatu Wydz iału Poloni styki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książki 
RozmoW)' o Konrndzie Swin.ai-skim i Hamlecie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, srebrnym meda
lem Zasłużon y Kulturze - Gloria Artis i Złotym Laurem za mistrzostwo w sztuce. 

C(0' J7'E!n 



<Ryszard 9vf_e[{iwa 

Scenogra( grafik. Absolwent \Vydzialu Grafiki Akademii Sztuk 
Pi<;knych w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Scenografii tej 
samej uczelni. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Scenografii na Wy
dzia le Malarstwa macierzystej uczelni. Autor sccntlgrafii i dekoracji 
wrn;trz do ok. 140 realizacji teatralnych, filmowych i telewizyjnych . 
Przygotował dekoracje i kostiumy 111. in. do: Hbda S. Wyspia11skiego 
w reż. A. Polony w 1eatrze Dramatycznym w Katowicach, Dam 

i lun.arów A. Fredry w reż . K. Kutza w Starym Teatrze w Krakowie, 
P11fapki na myszy A. Christie w reż. O. Lipi11skiej, w ·1catrze im . 
J. Słowackiego w Krakowie. Kilkakrotnie pracował z duetelll reŻ)·

serskim A. Polony i J. Opalski, jak miało to miejsce przy realizacji IVcsc!a J·~'{,an1 P de Bcaumarchai ~ 

w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie czy vl'ddw S. l\!lrożka w Stai)rn Teatrze. \V swoim dorobku ma 
pracę przy wiciu spektaklach Teatru TV, spośród których należy wymienić Ferd)1d11rke W. Gombrowicza 
w reż. M. \Vojt:yszki, Em1;'śrantrfw oraz Wiele!m_w/1 S. Mrożka w reż. K. Kutza i Szkolę żon Moliera w reż. 

J. Stuhra. Byt dekor,itorem wnętrz przy filmie Lista Scliind!era w reż . S. Speilberga, scenografem filmu Spis 
C11dzo/ożuir w ró. J. Stuhra, Il . scenografem przy filmie Katyii A. Wajdy. Jest członkiem-założycielem 
Polskiej Akademii Filmowej oraz Stowarzyszenia Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe. 
Na stale wspólpracuje z fundacją „Mimo wszystko" Anny Dylllnej. 
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<Piotr<Pawfi~ 

Reżyser świateł związany na stałe z Teatrem Polonia. \Vspólpracował 
również z G. Jarzyną (Bzik tropikalny i Uroczystość w 1eatrze Rozma
itości w \Varszawie), K. \;\'arlikowskim (Hamlet i Bachantki w Teatrze 
Rozmaitośc i w vVarszawie), M. Kleczewską (Makbet w Teatrze im. 
J. Kochanowskiego w Opolu), H. Baranowskim (i\1akbet w Teatrze 
Śląskim w Katowicach, Pi-oces w Teatrze Rozmaitości w vVarszawie), 
W. Rubinem (Lilla \1\-tncda w Teatrze Wybrzeże w Gdaósku, 
Terrordrom Breslau w Teatrze Polskim we Wrocławiu), J. Opalskim 
(Loteria na mężów, rzyfi narzeczony ni· 69 w Operze Krakowskiej, 
Akompaniator w Teatrze im. J. Slowackiego, Jesienin w Teatrze 
Ateneum w Warszawie) oraz z A. Dudą Gracz przy większości jej realizacji teatralnych. Przygotował 
światła do Wassy i.eLezrr.»nc:j w rei. \V. Raźniaka - pierwszej premiery w Och-teatrze. Autor widowisk 
świetlnych, m.in.: Poezja witraży w krakowskim Kościele Franciszkanów, Tryptyk Standawowski w Ka
tedrze \Vawelskicj i koncert audiowizualny w Radziejowicach. 



CE mi{ W es of owski 

Tancerz, choreogrJf, pedagog. Ukoi'JCzył Par1stwową Szkołę Bale tową 
w Poznaniu. W 1966 r. zaangażował się do Opery Poznailskiej. 
\V 1973 r. opuścił ope rę wraz z innymi tancerzami Conrada Drze
wieckiego i został solistą, a w 1976 r. pierwszym solistą Polskiego 
Teatru lar1ca. Przygotował choreografię do wielu inscenizacji opero
wych: /\-1adamc R11t1i:1fly Pucciniego, Króla Rogera Szymanowskiego, 
Straswegod;;,:om J\.foniuszki, Oidia Verdiego, 011iegj11a Czajkowskiego, 
Aicly Verdiego, /)011 Ciova1111iego i\lozarta, !lndrea Chinier Giordano, 
f ,a Bohhnc: Pucciniego. Rozwiną ł kontakty z teatrJmi dramatycznymi 
i operowymi. Pracowa ł z wie lorn<i wybitnymi reżysera mi , zdobywając 
bezcenne doświadcze nie inscenizatorskie. Szczególnie intere s ująca 

okazała si ę paroletnia współpraca choreograficzna z Januszem \Vi śnicwskim przy jego kolejnych przed
stawieniach autorskich. \V uznaniu swojego dorobku, w 1992 r. Emil Wesołowski otrzymał tytuł głów
nego choreografa, a w 199 5 r. wstał dyn.:ktorem Baletu Teatru \Viełkiego - Opery Narodowej 
w \Varszawie. Funkcję te sprawował do końca maja 2006 r. Przygotowywał ta kże choreografię do dwóch 
słynnych produkcji operowych, reżyserowanych przez IVlariusza Trelińskiego - /)amy Pikowej w ber
liń s kiej Staatsoper Untcr Den Linden (2003) i w Operze Narodowej w \Va1·szawie (2004) orJZ do 
Andrei Chćnier w Teatrze Wielkim w Poznaniu (2004) i w Operze Waszyngtor\skiej. \V Teatrze Polonia 
przygotowywał choreografię do musicalu Bagdad caf<: w reż. Krystyny Jan dy. 

?rt.arian Opania 

Aktor teatralny; filmowy i kabaretowy \ ·V 1964 r. ukończył Pa11-
stwową \\y·ższą Szkol~ lCarralną w V..Urszawie. Jeszcze jako student 
zadebiutował na ekranie ro lą Maćka w Mi/ości Dwudziestolatków 
A. Wajdy. Role w kolejnyc h filmach - Skoku K. Kutza, Lalce 
W. J. Hasa, Sąsiadach A. Ścibora Rylskiego, Czlowieku z żelaza 
A. Wajdy, Pi/karskim pokerze J . Zaorskiego, Rowwwach kontrof<Jwanych 
S. Chęcińskiego - przyniosły mu popularność wśród szerokiej pub
licznośc i. W teatrze zadebiutował w 1964 r. rolą Księcia Edwarda 
w Fdwardzie Il C. Marlowe'a w reż. S. Bugajskiego. Był aktorem 
wielu wa rszawski ch teatrów: Klasycz nego ( 1964-1971 ), Studia 
(1971-1977), Kwadratu (1978), Komedii (1979-1981). Od 198 1 r. 
w zespole Teatru Ateneum. Do jego najwybirniejszych ról teatralnych należą kreacje w spektaklach 
Witka1)' i G11fgutiem w reż. J. Szajny, Legend re w Śmierci Dantona w reż . K. Kutza, Dynda Iski w Zemście 
w reż . G. Holoubka, Kubuś w Kubusiu Fatafi:<cie ijego panu w reż . A. Pawłowskiego oraz \Vienia w wy

reżyserowanym przez T Zygad łę spektaklu Teatru TV na podstawie M oskW)' - Piet11szek \V. Jerofiejewa. 
Z dużym powodze niem wystę puje tak że w spektaklach muzycznych - Brelu w reż. \V. Młynarskiego 

i F.. Kamir1skiego oraz Honarze i llysockim w reż. \7',I_ Młyna rskiego, Okudi.awie w reż. K. Zaleskiego. 
Wraz z \Viktorem Zborowskim tworzy Kabaret Super Duo. Laureat wiciu prestiżowych nagród, m. in. 
Nagrody im . Zbigniewa Cybulskiego. \I-,,' Teatrze Polonia wystąpił w autorskim spektaklu K. Materny 
pt. Krzysztof i\1. Hipnoza. 
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Wojciecli ~a{ajk,at 

Aktor filmowy i teatralny, pedagog, reżyser. W 1986 r. ukończył Pań

stwową Wyższą Szkol<; Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, 

w której obecnie pracuje jako profesor. Jako student zadebiutował 

rolą Błazna w Królu Learze W. Szekspira w reż. H. i J. Machulskich. 

Po studiach trafił do Teatru Studio w \Varszawie, któremu dyrekto

rował j. Grzegorzewski. vVspółpraca z tym artystą stanowi znaczną 

część jego dorobku teatralnego. V/ 2007 r. przeniósł się do stołecz

nego Teatru Narodowego, którego dyrekcję objął Grzegorzewski. 

Od 2009 r. jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Syrena 
w V./arszawie. Do najbardziej znaczących ról w jego dorobku teatral

nym należą kreacje w spektaklach j. Grzegorzewskiego: Gustaw-Konrad w Dziadach - lmpmwiz.acjad1, 
James Joyce w /Vfiasto liczy psie noS)', Pijak w 5:lubie, Pan Młody w l·vese!u. Przeszedł do historii jako naj

młodszy Hamlet w powojennym teatrze polskim (kiedy grał w Hamlecie w reż. G. de Moora miał zaled
wie 23 lata). Współpracował z takimi reżyserami jak A. Hanuszkiewicz, M. Treliński, K. Kutz, R. Szejd. 
W ostatnich latach zajmuje się również reżyserią (m.in. 1-tf:drowiec w Teatrze Narodowym, Hipnoza 
w Teatrze Bajka, Pajęcz.a sieć i ł.up w Teatrze Syrena). Spośród filmów z jego udziałem należy wymienić: 

Deja vu j. Machulskiego, J:Vie!ki tydzień A. \Vajdy, Oy_niem i mieczi:m J. Hoffmana. Ma na swoim koncie 
wiele ról dubbingowych. 
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Jl{ek§ander ~il?J>Eajczak, 

Aktor teatralny i filmowy. W 1976 r. ukoóczył Paóstwową Wyższą 

Szkołę Teatralną w Krakowie. Rok później zadebiutował na deskach 

Teatru Dramatycznego w Legnicy rolą Maurycego w Lecie w No/wt 
J. Iwaszkiewicza w reż.J. Wyszomirskiego. W Legnicy zagrał jeszcze 

m. in. Patiorkina w Wassie ielezownej w reż. I. \Vollen. Był aktorem 

teatrów: im. J. Kochanowskiego w Opolu, im. S. Jaracza w Łodzi, 

Nowego w \Varszawie, Na Kresach w Suwałkach. Do jego ważniej

szych ról teatrdlnych należą Artur w Tangu S. Mrożka w reż. Bohdana 

Cybulskiego oraz Mąż w Szczęśliwym wydarzeniu tego samego autora 

w reż. \V. Laskowskiej. vV Teatrze 'Ielewizji zagrał w Śmierci Iwana 
Ilicza w reż. B. Hussakowskicgo, Pseudonimie Anoda w reż. 1\1. Malca, St)~r.;inatyczce w reż. \V. Nowaka, 

Mordzie z.afożycie!skim w reż. j. Raginisa. Spośród filmów z jego udziałem należy wymienić: Ob;watela NN 
Feliksa Falka, Gry u!icz.ne, D!ug i Mojego Nik!fora K. Krauzego oraz Boisko bezdomnych K. Adamik. 

\V swoim dorobku ma wiele ról dubbingowych. \V Teatrze Polonia można go zobaczyć również 

w Romulusie Wielkim F Di.irrenmatta w reż. K. Zanussiego. 



1(rystyna Janda 

Aktorka teatralna i tli mowa, reżyserka, autorka książek i frlieto11 ów. 
Absolwentb Pa11stwowej \\\ższej Szkoły "lt:.itralnej \I' Warszawie. 
J eszczc jako studentka zagra la \lasze; w legendarn)"ch Ti-:ztd1 Sios1rnd1 
11,yreżyscrowanych przu A. Bardi11icgu 11' Teatrze TV\\' 1976 r. za
debiutowała w dwóc h stołecznych teatrach - jako postać tytu ł owa 

w Po;·m·ci<' D fJrimw Gn~w1 J. Osborne'a wg O. \ Vilde'a w reż. 

A. Łapi c kiego w Teatrze 1\1 ałym i jako A 11icla w :i!11had1 Pm1i,·1iskicl1 
A. Fredry w reż. J. Świderskiego w Teatrze Ateneum. i\.ktorką tego 
teatru byla przez kolej11ych 11 lar, a póź 11iej przez 16 lat - Teatru 
Powszechnego w \Varszawie. lagrala także wicie ról w Teatrze TV 

W 2005 r. otworzy] a autorski Tea tr Polo11ia prowadzo11y przez Fundacje; Krrsty11y Jan dy Na Rzecz 
Kultury. Pierwszą premierą ' ll:atru Polonia byly 'fr:.'.v siosl;:v w _potrójnej reżyser ii N. Parry, 
K. Zachwatowicz i K. Jandy.\\' styc zniu 2010 r„ premierą \.l {is.1:v 7,d,·zow11i:j w reż. \V. Raźniaka 
z aktorką w roli tytułowej, Fundacja otworr,yla nową scen1t - OCH-Teatr w dawnym kinie Ochota. 
\V filmie zadebiutowala w Czfo•i:vick11 z. marmum w reż. A. \Vajd y. Zagrała blisko 80 ról filmowych 
w Polsce i /.a granicą. Za Przes/11chanie R. Bugajskiego otrzymała nagrodc; dla najlepszej aktorki na 
Festiwalu Filmowym w Cannes. Zajmuje się także rcŻyserią. i\l a na swoim koncie rcŻ)'Serię filmu fa
bularnego Peslka, według powieśc i autorstwa Anki Kowalskiej, a także wi<.:lu spektakli teatralnych oraz 
Teatru TV. Vv' 2006 r. otrzymała Europejską Nagrodi;: l'v1ediów l\1ćdaiłle Charlcmagne. Czytel11icy 
„Polityki" wybrali ją do grona najwybitniejszyc h aktorów polskich X..,'( wicku. \V 2007 r. nagrodzono ją 
Złotą Kacz ką w kat<.:gorii Najlepsza Aktorka w ostatnim półwieczu kinematogrdtli polskiej, a w 2009 r. 
dwiema Złotymi Ka cz kami , w kategorii: Najlepsl.a Aktorka sezonu 2008/2009 oraz Najlepsza 
Aktorka Filmów Historyczno- Kostiumowych (z okazji !OO-lecia polskiego kina). 
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}lfek,§andra qrze{a( 

Studentka JV roku Akademii Teatralnej w Warszawie. Można ją zo
baczyć w dwóch przedstawieniach dyplomowych: w musicalu Chopin 
w Amerye w re ż. A. Strzeleckiego oraz w spektaklu R~'< mrhvi sforwo 

na podstawie K!qtit~Y i S(dziriw S. Wyspiańskiego w reż.]. Englerta. 
Rola Heleny w Panu Jowialskim jest jej debiutem teatralnym. 

1.(Jzysztof <P{usk,JJta 

Aktor teatralny, filmowy i kabar<.:towy. \V 2001 r. ukończył Pa11-
stwową \Vyższą Szkolę Teatralną w Krakowie. \V Krakowskim Teat
rze Scena STU, do którego trafił po studiach, zagrał m. in . Sergieja 
\Vasilicwicza Liputina w Bie.ra„h w reż. K. Jasiilskiego oraz ojca 
Laurentego w Rom,·o i ]11/ii w rcŻ. A. Dudy-Gracz . \V \Varszawie 
wystąpił w Krqwcj ·wieży w reż. A. Lipiec-\Vróblewskiej w -fratrze 
na Woli oraz Zapisie wg tekstu i w reż. R. Dobrowolskiego w Teatrze 
Wytwórnia. Jest związany z kabaretem Rafała Kmity. Na dużym 
ekranie można go było ostatnio zobaczyć w filmach: Popie/uszko. 
Wolność jest ·z.v nas R. Wieczyńskiego i Ci:neraf-zamach na Gihraltarzc 

A. Jadowskiej. 



CJrzegorz <Dauk§zewicz 

Student IV roku Akadem ii Teatra lnej w \Varszawie. \Vystępuj e 

w trzech przedstawieniach dyplomowych: musicalu Chopin w Amci)'"e 
w reż. A. Strzeleckiego, spekta klu Brfg mrfwi slo·wo na podstawie 
Klqtwy i Si:dzió-w S. Wyspia11skiego w reż. J . Englerta oraz w Opowi1•
ściac/1 lasku ·wit'dl'liskitxo Ó. von H orvatha w reż. A. Gli11skiej. Można 
go zobaczyć również w innym przestawieniu A. Gli11skiej - Sz111c,· bez 
ty11t!11 na podstawie Pla1011owa A. Czechowa w Teatrzt.: \\lspólczes
nyrn w \Varszawie . Gra tam rolę Sergiusza . 

?vtiron Jagniewski 

Student IV roku Pa11stwowej Wyższej Sz koły Teatralnej w Krako
wie. J ako student II roku wystąp ił w Klqtwil' - przygotowanym 
przez r\ . Polony przc:dstawieniu dyplomowym studentów IV roku. 
Vv swoim dorobl-..'1.l ma rol~ w filmie R:)'Sa w reż. !VI. Rosy. Na scenic 
teatru krakowskiej P\VST można go obernie zobaczyć w dwóch 
spektaklach dyplomowych: Nadobnisiat'h i koczkodanach w reż. 

A. Nawojczyka i W C(~c111tad1 z gór w rcż. J. Stuhra. Rola I .udmira 
w Panu Jowialskim w Teatrze Polonia to jego teatralny dcbiut. 
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}lndrzej <P{ata 

Student IV roku Pa ństwowej W)•Ższcj Szkoły Teatrdlnej w Krakowie. 
Jako student II roku wziąl ud zial w przedstawieniu dyplomowym 
starszych kolcgÓ\\' - K!qti01t: S. Wyspia11skitgo w ró„ A. Polony. 
\V czasie studiów występowa l także na deskach Bałtyc kiego Teatru 
Dramatyczm:go im. J. Słowackiego w Koszalinie, gdzit został wybrd n)' 
przez publiczność najpopularniejszym aktorem sezonu 2005/06. Za
grał tam w Ś11it Podszewki wg Szekspira w re ż. R. Cz<.:c howskiego, 
I fappv ł'ndzie B. Br<.:chta i K. Weila w reż. J. Batyc kiego oraz 
w() milosCi i i11nyd1 demonadt C. C . i'vlarqueza w reż. C. Castełłanosa . 

\V Teatrze NoW)'lll w Krakowie zagra! tytulową ro lę w i\l/a(1·111 f)o!fie 
H. Ibsrna w reż. :VI. Spiss. Na scenie teatru krakowskiej P\VST można go obccnic zobaczyć w dwóch 
spektaklach dvplomowyc h: Nadolmisiaih i ko1zkoda11ad1 w reż. A. Nawojczrka i \V (;1;?,a11tad1 :::..gr)r w reż. 

J. Stuhra. 
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Tomasz Rusek, Daniel Wyczesany 
Fryzjerki/charakteryzatorki Anna Czerwińska, Katarzyna Marciniak, 

Agnieszka Rembecka, Izabella Sarba 
Garderobiane Barbara Godlewska, Wiesława Kamińska, 

Maria Pinkowska, Władysława Trejnis 
Prowadzenie spektakli Marta Bartkowska, Ewa Baryłkiewicz , 

Magdalena Kłosińska, Alicja Przerazińska, Ewa Ratkowska, 
Rafał Rossa, Jarosław Szowa, Marta Więcławska 
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