
Dziś premier~ 

»Małżeństwo 
• na scenie 

Kre~zy ńskiego« 
wrocławs!<iej 

W 
KAŻDYM domu są pie
niądze... na pewno są .•• 
trzeba tylko wiedzieć, 

gdzie są ukryte ..• " - mówi 
bohater sztuki Aleksandra 
Suchowo-Kobylina pt. „Mał
żeństwo KreczyÓskiego". Pie
niądze. Pieniądze i hazard, 
hazard i pieniądze - jedno 
dla drugiego, oto motory ak
cji doskonałej, ostrej komedii 
Suchowo-Kobylina, którą już 
dziś zobaczymy na scenie Te
atru Polskiego. 

„Małżeństwo Kreczyńskie
go" jest pierwszą częścią try
logii dramatycznej Suchowo
Kobylina pt. „Obrazy z prze-

A. Suchowo-Kobylin 

sz!.>ści", opatrzonej dopis
kiem „pisał z natury ••• " 

Zycie Suchowo - Kobylina 
obfitowało w wypadki. Za
mieszany w długoletni pro
ces o zabójstwo poznał 
przekupstwo i zepsucie car
skich urzędników policyjnych 
i sądowych. Podróżując po 
całej Rosji i prowadząc oży
wioną działalność gospodar
czą (szukał rud na Syberii, 
zakładał cukrownie, gorzel
nie i młyny) stykał się z róż
nymi "rzedstawicielami ro
syjskiego ziemiaństwa i ku
piectwa. Mieszkając , w Mo
skwie i Paryżu - poznał 
międzynarodowy „wielki 
świat", świat obłudników i 
szulerów, świat zabaw i zep
sucia. 

Ale trzy części trylogii: 
„l\fałżcństwo Kreczyńskiego", 
„Sprawa" I „Smlerć Tarleł
klna" - to nie tylko rodza
jowe obrazki. Suchowo-Ko
bylin maluje życie wiernie, 
ludzie jego są prawdziwi, ale 
ukazani w krzywym zwier
ciadle, czasem w ostrym, 
prawie groteskowym skró
cie. Szczególnie w „Sprawie" 
i „Smierci Tarielkina", któ
rych tematem są podłe ma
chinacje, · łotrostwo i prze
kupstwo carskich „czynowni
ków" od najniższych polic-

majstrów po najwyższe oso
bistości, operuje Suchowo
Kobylin satyrycznym skró
tem i chwytami teatralnymi. 
Styl jego bliski jest teatrowi 
Gogola w doskonałych po
staciach Rasplujewa czy Ta
riełkina, bliski teatrowi lu
dowemu w umowności tea
tralnej, w monologach do pu
bliczności. 

$miała, ostra społecznie 
treść sztuk Suchowo-Koby
lina, by przytoczyć tylko wy
kład o łapówkach w „Spra
wie" czy słynny monolog 
Tariełkina: „Nie ma na świe
cie sprawiedliwości, nie ma I 
współczucia: gniecie silny 
słabego, objada syty głodne
go, obdziera bogaty ubogie
go ..• " - spowodowała gwał
towną akcję cenzury car
skiej przeciw wystawieniu 
„Sprawy" i „Smierci Tarieł
kina", a milczenie prasy mi
mo zdecydowanych sukce
sów „Małżeństwa Kreczyń
skiego", wystawionego po raz 
pierwszy w 1855 roku. 

Fabuła „Małżeństwa Kre
czyńskiego" jest właściwie 
sensacyjna, osnuta na praw
dziwym zdarzeniu z broszką, 
które miało miejsce w Mo
skwie na kilka lat przed na
pisaniem sztuki. Dla nas 
szczególnie ciekawy jest fakt, 
że bohaterem tej afery był 
Polak, dawny lokaj Radzi
wiłła, Apollo Krysiński, któ
ry podawał się za hrabiego i 
dłuższy czas grasował w naj
lepszych towarzystwach mo
skiewskich. Niektórzy akto
rzy rosyjscy podkreślali ten 
związek bohatera sztuki z 
jego polskim pierwowzorem 
przez polskie wymawianie 
jego nazwiska. 

„Swat'ba Kreczynskawo" 
jest jedną z najpopularniej
szych sztuk teatralnych w 
Rosji. Właściwie od wieku 
prawie nie opuszcza ona de
sek scenicznych. Najwk;ko;i 
aktorzy rosyjscy szczycą się 
rolami Rasplujewa, Kreczyń
skiego czy Muromskiego. 

W teatrze wrocławskim zo
baczymy tę komedię w prze
kładzie Bohdana Korzeniow
skiego, w reży~erii Edmun
da Wiercińskiego, i w opra
cowaniu scenograficznym 
Marcina Wenzla. Jako Ras
plujew wystąpi Feliks żu
kowski, jako Kreczyński -
Józef Plerackl, Muromski -
Jan Wiśniewski, Atujewa -
Janina Mr.rtynowska, Lidka 
- Barbara Krafftówna, Niel
kin - Stanisław Jasiukie
wicz. W pozostałych rolach: 
Stanisław Janowski, Zbig
niew Skowroński, Ryszard 
Michalak, Mieczysław Dem
howskl i Cyryl Przybył. 
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