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FrPdro zn3ny I Fredro n.• 
n:e niezawodny. Teatr im. A. 
·Mickiewicza pokazał w Czę
stochow'le trochę mniej zna· 
nego Fredrę - dwie jego ml· 
ni!lturkl1 napisane I 35-let· 
nim odstępem czasu, a złożo
ne w jeden wieczór: „Swie· 
czka zgasła" ora11 „List". 

.. List" pochodzi z wcześniej 
szego okresu i choć jest o· 
rzechem trudnym do zgry- • 
zienia (dla realizatorów), ze 
względu na za warte w nim 
mało prawdopodobne sytua
cje - odznacza się świeżoś
cią, polotem i werwą mło· 
dzleńczą, jak wszystkie dzie
ła Fredry z pierwszego, spon 
tanicznego okresu jego twór
czości - przede wszystkim 
„Sluby panieńskie' i „Zem
sta". Druga jednoaktówka, 
„$wieczka zgasła", powstała 
dużo póżniej, gdy autor wziął 
dobrowolny rozbrat ze sceną 
i czytelnikami - i znać na 
niej pewne zmęczenie. Fre
dro to jednak Fredro, i na
wet wyprawa w mniej zna
ne regiony fredrowskie sta
nowi dla teatru wielki spraw 
dzian. 

„$wieczka zgasła", chociai 
mniej wdzięczna w realiza
cji, bo bardziej statyczna, 
wypadła efektowniej na sce
nie częstochowskiej. Para ak
torów - Marta Zdybicka i 

• Wieslaw Ochmański - dosko 
nale sprawdziła się we wza
jemnym przekomarzaniu 
kontrowersjach i niegroź
nych inwektywach, jej dia
log jest błyskt.tliwy, stopniu
je z wdziękient początkowi\ 
nieufność i niechęć a potem 
wzajemne uwielbienie. Bła-

hy romans w nocnym zajeź
dzie stał sii: opowieści!\ na 
wskroś liryczną i pełni\ ele
gancji. 

„List", pisany wierszem, 
jest z pozoru efektowniejszy, 
ale jego konflikt oparty na 
zazdrości nierozgarniętego 
męża, budzi już tylko' znie
cierpliwienie swoją rozwle
kłością i sztuczności!\ sytua
cji. Trzeba koronkowej pra
cy aktors.kiej, żeby ta farso
wa opowiastka wyprowadzo
na z wydumanych nieporo
zumień, zawładnąć mogła 
wyobraźnią widza przez go
dzinę. Ciężar komizmu dźwi
gają dwie postacie: wspom
niany zazdrosny mąż Orgon 
(Konrad Fu!de) I natarczywy 
młodzieniec Zdzisław (Jen11 
Ba!buza). Wykonawcom tych 
ról zabrakło szczerości, zbyt 
natarczywie demonstrują u
dawanie i przeciągają farso
we nieporozumienia. Pow
ścią!(liwością odznacza się na
tomiast rola Radosta, któte
go przedstawił Janusz..1 Bar
burski. Partnerki - Teresa 
Ujazdowska i Zofia Slabo
szówna - choć stanowią tyl
ko szkicowo potraktowane fi 
gurki o funkcji pomocniczej 
- prezentowały się znacznie 
powabniej i naturalniej. 

Niedostatki transformacji 
wynagradzał płynnie podany 
wiersz. Fredro pod tym 
względem nie zawiódł i rezo
nans publiczności był żywy. 

„$wieczka: zgasła" i „List" 
Aleksandra Fredry, reżyseria 
Irmv Czaykowskiej, sceno
grafia Jerzego Feldmann,a. 
Premiera w Teatrze im A. 
Mickiewicu w dniu 2 ma
ja 1977 r. 


