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„Małżeństwo KrecŻyńskiego" (li) 

DOKOŃCZENIE 

W ten sposób „Małżeństwo Kre-
czyńskiego" ujęte jako nierozłącz- świata, tak z drugiej strony wyda· 
na część trylogii, nie mogło otrzy- je mi się, że widz, oglądający tył · 
mać formy „komedii-buffo", lecz ko „Małżeństwo Kreczyńskiego'' , 
musiało zostać ujęte jako „korne- może być zdezorientowany i nie na· 
dia-tragedii", logiczny wstęp do dąży za myślą reżysera. Nie każ· 
„Sprawy" i „Tarełkina". dy przed spektaklem przeczyta wy-
Nastręczyło to moc trudności, spo- jaśnienia zawarte w programie, 

wodowanych nierównościami stylu które wprowadzają w całość try· 
samej sztuki Suchowo-Kobylina, logii i nie wiem, czy nie było by 
które można było by uniknąć przez słuszne wprowadzenie przed przed
ujęcie zdecydowanie komediowe. stawieniem prelekcji, jak to do 
Reżyseria wygładzała te nierówno- niedawna jeszcze praktykowano w 
ści po mistrzowsku. Mimo to jed- naszych teatrach. 
nak w pierwszym akcie zarysowa- f".a. z~ko~czenie należy wyrazić 
ły się wyraźne różnice w stylu gry. zdz1w1eme, ze tak znakomita sztuka 

Od gry Muromskiego w stylu po- dając.a świetne pole do popisu ak: 
ważnej komedii, odbijało omal że torsk1e~o w rolach Kreczyńsk!ego, 
groteskowe ujęcie postaci Tiszk! Ra.spluiewa czy Muromskiego, nie 
przez Ryszarda Michalaka, zaś po- zamteresowała przez prawie sto lat 
stać .Atujewy zawisła właściwie w od daty prapremiery w Moskiew· 
powietrzu. Ta prawie farsowa, pro- sklm Małym Teatrze, wielkich ak· 
wincjonalna ciocia potraktowana torów polskich i nie weszła do re· 
„serio" straciła całą „barwę'. pertuaru naszych teatrów. Uprzy· 
Reżyser ustalając koncepcję. z stępnienie jej publiczności polskiej 

ogromną konsekwencją, słuszną z przez Państwowe Teatry Drama· 
1 punktu widzenia całości (trylogii!. tyczne we Wrocławiu należy uznać 
ustawił w stylu poważnej komedii za dużą zasługę. 
nawet te epizodyczne postacie, k,tó- Wojciech Dzieduszycki 
1 e przy najlżejszym przeszarżowa
niu znalazły by się w granicach 
groteski. Mówię o kapitalnej po
staci kupca, w wykonaniu Stanisła-

1 

wa Janowskiego, niebezpiecznego w 
jego oślizgłej uprzejmości;. pełnej 
namiętnej chciwości postaci lichwia 
rza w wykonaniu Igora Machow
skiego, czy też o nieustępliwym w 
tępym uporze Fiodora, Zbigniewa 
Skowrońskiego. 

O ile dla widza znającego całą 
trylogię Suchowo-Kobylina, kon
cepcja Edmunda Wiercińskiego jest 
zrozumiała, logiczna i słuszna za
równo z punktu widzenia artystycz
nego, jak też krytyki ówczesnego 


