
Miejsce rec·enizenta w tym 
sp.:>rze ro.stało ju .ż wyzn.acw1.1e. 
UczynH to - nie bez. pewnej 
s łu-s=ości - autor programu p i
SIZąc , że „dochodizący tak C!ęs to 
do głosu spór międizy krytyką a 
publicznością teatralną„ , ;eśli 
: hodzi o Scribe'a - od wielu lat 
aż po d'Zień dzLs'.ejisizy ro:zstnzy
g<ioy bywa na korrzyść p i.s sraa 
p!'Zez szerokie n.es.ze miłośn i 
kó·.v jego twórczości" . Coś w 
t)'m mu·si być skoro oble strony 
tak długo się upi erają. W każ
dym rall.ie do świętej 71god,; w 
te j m.a terii nawoływać nie będę. 
Wp ra wd•ii e „StZ.erok!ch raen'' nie 
w!d z !ałem. ale mniejsza o szcize
gó!y. 

Scri'be jest klasykiem tei:hni
ki komediowej. Jego konstruk
cyj ne m istrizostw0 stanowiło 
n'.ewyczerp<ioe źród~o impiracj;i 
d•la całego w ieku komedii f~· an
cusk icj. Umyły s ię na n im po
ko!Q n!a d ramatuiigów. izw !a:;iz-

1 c7a :ż.ejs2ego ka !ib rn , w "ie;kie
go rodzaju produc€ncj rep~rtu
aru rozrywk:iwego aiż. .po bulwa
rową far.są . Zy.sk.al też nleby-. 
wal e powodzen ie i rQIZ.głos n ie 

I 
bior"c zwszlą udz ia~u w biffz
!iwych bata:liach a rt~typ.nych 

I <> woich e1pok (co najmniej 
'ki '.k u - żył 90 !:at!). J ego ko
rnc<l: c h is1oryozne opowiadane 
są tone m poufo.ej anel(doty. 
&: ri be nie s ta 'ł ia·ł ~obie 2adaoia 
interpretacji Ms-torii. Był na 
miarę s wO'jego widiza - przy
czy n h :storycmych wydam:eń 
srzukał z po·wod1umiem (scen:ar.
nym!) w k rólewsk '. ch a•l'k.mvach 
i sa lcn a0h W ten s·posób o .po
kla s-k n :e 'trudno. W!downl'l nie 
żadała niC7.ego więc-ej. PI"ZYP<>.; 
m·i nał fryz jera - kreacje dyk
tcrwa ła puO.ic-zność . ZreSIZ'tą try
zjffa n iepospoHt~go, fry12.jera
a rty.st ę , rz.nawcę h is.torii; dawał 
pe ruki wdiz '. ęczne. ~g.rabne, w 
guści -e epolt i. 

I c.zt:go m y w n im &'Lukamy? 

PTZP w Bydgoszczy: 1!:, Scr!.bfl 
I E. Legouv„ - „Walka kobi<!t". 
Qpracowanl., dramaturriczuc Ad~m~ 
Crzymaly-Sled!ecklego. Reży•eri.a 
El wlr:v Tur! l<.leJ , •cenografla Ka·r<>llt 
G:\jewsltiero. Pr1!1l'li<!ra 16. li. I.Ilf 

,r:>ku. 

JAROSŁAW SZYMłllEWICZ 

Spór o komedię 
Nie wiem. Zręcznie p!'IZeprowa
d.IZonej int.ryg.i? To me.ło, Histo
.rii? Zaprezentowana komedia 
jest przecież komedią hlstoryoz. 
ną - sięga ca.asów poprzed%aJą
cych o lat 30 I kilka chwilę ;,.-w o
jego powstania. Tu warto się na 
moment 1Z1atrzymać. Kcmedla 
powstała w rok.u 1851. W t)"m 
samym roku Ludwi:k Na.po!Eon 
Bonaparte dO'koouje zainachu 
stanu - rorz.poozyna się epoka 
Drug'.e·g.-:> Cesarstwa. Rzeoz. cha
:ra-kterystyc:m.a, że Scriibe · 9ięgn.ąt 
w tym właiśnJe czas·ie po temat 
oa.~eoński. Boha•terem jes·t 
PI"ZEciE·ż oficer Napoleona przy 
padkowo wplątany w niepoważ. 
ną a.ferę pa!i1tyczną. Jest repre
rzt:utant~m honoru Il. W51Zystk .mi 
innymi cecha.mi tradycy jnego o
f icer.a - S'Zlachcica. Jako taki 
p opada w kon~likt Il. re.ż :mcm 
Ludwik.a XVI'II. Wniosek jest 
ja<S1ny, a zb ieżność dat n ieprzy 
padkowa. Scrifoe p.racowal rz. 
ok!ie.ś lonią !intencją poliityczną -
ewokował bohaterskie tradyc~e. 
służył ce-iom doraźnym, wyko
rzys•tywał koo.iunktur1: chwitli. 
To moglibyśmy os·tatecznie d.s
rować. Ale gdybyż to by ła h i
s toria. Trudno wymagać od po
pUi:a.mego kcmed ioo:sarz.a , by 
iza raiz bY'ł Stendha·lt:m. ale po 
lektu~ tego ostatniego trud:no 
tei uw ierayć w sielankowy obraz 
epoki - n iegroźne. ztagod11.one, 
U1perfumowat.'1e kon.f:ikt.y. sym
pa.tycim.i bohater<..'Wie. N ikt w tej 
komedii nle 'Został nawet koo
.ookwen tnie mmie szony - .ani 
bezwzględny prefekt dep.arta.
mentu. baron Montrlchard. ~o 
praecież nie a·kceptuje morn!me 
swoje·go postępowc.nia wobec 
Henryka I Cli mu właśnie p:·12.y
no.>i W)"ł>awi.e·nie, ani grotesko
wy d~ Grtgnon. bo okazu je s i ę 
w końcu wył.ącizn ie synem swo
jej potencja:nie bohaterskiej 
matki i staje się dt1a wideu. po
stacią sympa1ycozną. Kto w ie, 
może podbita jego n ieprzej«i
naną choć komiczną odwagą 
hra.bina kobieta w lecieoh . <i nie 
mająca ·ju·ż nic do st!'acenia ~.rie
cyduje się go poślubić? Jedn a 
Numa wychod~i iza swoiego 
Pcmpl·l!iuisza, :podobny los dru
gi·ej n!e jest wykluczcny. Błogo 
uspo90b!.etii w idll.f.IW'.e rozchodr.zią 
się do domów wrnocnieni ll!l du
chu - są ludźmi 6er1o, my~ią 

I'O'ZIS·ądnie I mają prawo na po
błaż.:i wy .stos.unek do świata. 
R:zeO'L końazy się dobrze. ws.zys
cy są ogromnie szlachetni, cóż 

rz. tego, że nieprawdziwi. Ale 
gdyby n;>. bab:na się uparł;, i 
nie zwróciła słowa Ht:nrykowi? 
Cll.y StZlache·tny mlodizien iec 2lgo
drził'by s ię W'Z'jąć ją na kark'! Czy 
z:nalaz ~bv jak ieś pośrednie ·roz 
wiąizanie? Byłby wte<ly me.że 
n ieliichy dramat, aoie S cri b-e d bał 
o spokojny sen swo ~ch klien
tów. 

W tym IZ'bożnym dią l'.eni.u po
sa.edł 'Z\3. n im nas;z teatr. J.a'!• .€·ż 
~=e względy mogły n •tn k iero
wać? Odp~m Od s ie'bie p.ry
m i1ywne posądzen ie, że w at
mos.!erne wę.51Z<on ia spi·sku na 
każdym kro];;.u rzna la·zł akt-~i;;;:ną 
.alurzj ę. To byłoby n.iepraw<lo
podobnie humorystyczne. UTZJa
sadn i·enia wyboru dosta roz.yła 
pewnie postać prefekta - 'ka
rierowi·oz.a. wierne.go sługi ws1.y
stkkh kolejnych reż:rnów, do 
któryoh rz. 'Z>ad'l.iwi.ającą łatwo
ścią, szybko i adekwatnie do
stosowuje swoje polityozne prrze
kco,i,.uia. Cóż 'I. tego, kiedy Eo
l-es-law Bcmbor 12.'r<>bił bardrzo 
w ie:e, by pc·stać ł>a rcna Mon
tr icharda uczyn i ć m '.mo to s:-m
patycnną, rzresrztą- ni.ekon '·eom ie 
wbrew autorowi. choć w '.:>rew 
.s-atyrycz.inej koncepc ji reżys·era 

prrze<lstaw!enia - Eiw!ry Tur
skiej. I prrzy tym nie m 0:.:.LH p o
w iedriieć. by grał źle . Był ide
l1gen!ny i nie'bezpieczoy. a jed
nocześnie odrznaczał się wytwor 
nytni 2goła manierami Jednak 
oatyrycma kvn.cepcja n ie wy
s·zła. Była zre·SIL'tą tak bardrzo 
subt C:·lna . jakby ktoś grozi\ w 
stronę te:aźnie j l>IZ.ośc i smuk tym 
pailuszkiem. Co za krwiożer
c:zośćl 

A może chod12.iło .po prostu o 
francuską kcmedię? Ale tu wy
bór jest tak w ielki, i.e na we t 
prtzypadki~m . mi:no woli m oin a 
si ę natk niąć na rq.eozy izd urn1e
wające. Np grnna osta\n;o w 
Warszawie. w teat rze Ateneum . 
na wS!kroś współazema. d rapie-i.
na i prrz-P."Wrotna n ieco kcmed ia 
Marc-eLa Ayme „Ich gfowy". Ta 
n ie ła.godrz:i konf'liktów - prze
c;wnle. Iskrrzy się wprost od 
s.atyryoz.nych, rzjad!iJWych w ypa
dów, które w idownia pf'Z'Y'jrnuje 

jako właS<le, Ale po co tak da
Jeko &Zukać. N ie tylko HUigo ze 
Scrilxm reprerentują połowę 
XIX wieku we Francji. Jest 
;:-óv.aież w t.ej epoce poetyc~! i 
finerzy jny teatr Mu56eta - Byd
goszoz. n ie mia!.a jeSZC'.ce &ZC<ZE:ś
C!a go oglądać. Nie wierzę. że 
;est 2a trudny, A mo·że by tak 
- naprawdę? ' 

Poi.ostają więc racje utyli; ar
ae - do.starozyć owym „I"'leSTL·"m 
miłośn ików" łatw! u·tk iej roz: :;w
ki. I tutaj - n:epowocrz..n1ie. Bo 
tej rozrywki jest ł>a rdrz:o m alo . 
Dowcip już nieco rzw!.etrzał i 
dar€mne są wszelkie zab iegi 
izm ier"l.ające do jego odśw i<:zt.u : a . 
Reżyseria ob:ic·z.<:n1 by le na hu
rngany śmiechu tam. gdzie w ;
d.za stać czt;sto tylko n a u.śm ie ch . 
Stąd chwilar:i! S>. ! arża na scen :e, 
a irytacja na w idown i. 

Akto.r w ta:kiej komedii ..nu.si 
się od ;l1ac;zać beziOłędnym opa
nowan ilm l1Z.€miosła - musi la
dLJie, swobodnie mów ic, por u
suić s ię iz wdrz:iE:kiem. ;xi s:~"iać 
Jakieś m an !·ery - !'lecz d21eje 
c ię w sialonie. W-szystko to n ie 
nag.ar:.n ie aiemal rob ił a Da::i.:.: t a 
Wltowicz - Z.achariu·.>rZ w roli 
hl'ab .uy d 'Autreval. stylowo iz.a

kocha nej w Henryku k ob ie ty w 
w 'eku nie.:o poba·:izakow sk m, 
izawsre tr Lurnfuj ące j . nawet wt e
dy gdy musi us.tqpić. Róv.t. : e.ż 
i Zdizi sław Jóźw i ak sprosit :i l .na 
ogól zadaniu we w<l>Zięcznej r~ re
sz tą roli poryw ~-q,e-go i srz::·ach-": t
r1ego r ycerza . Henryka de Fla
v igneul. Na k m !a st jr:g0 roman
sowa p.a r !L~erka - Lucyna Cw :
k LkóYvna jiak o Leon ia opero-.vaL:l 
s t.GJ~owCLo '7.0y t u.oog rn 'Ze;poi':! m 
ś rodków - w9zcl kie p;Jru ,•~ tn'.a 
.naiwne,go, tnvożnego, dzie \v~izę 
ccgo se rdusrz.ka ;; y gP..;,li~wa!a 
u !e.:n1 '.e nn ie gwałtO\\<LJ yrn t t-ze 
potem rzęs-. W i n nej 7.up·~'.nie 
k c.me d ii g rali J ózef K~ 11 iE:-czny 
joako Gus l.<l w de Grignon ; J E: 
r2y Zło tnic k i joako pod oLce r. J e
śli szarża Kcn iecznego mc.gla 
jed nak rozśm;esrzyć i spór z l : .ln 
m oi n.a jedyn ie postaw ! ć na ;J.la
sec:zyźnie dys kusji o kcn ce.v: ; ę 
roli, to wejśc i.a Złotnickie.go d .:> 
prowadz·aly do . gwałtow:'leg ,) r u
siz.ania r a mion<mi Bełkotac i to 
św iadcm!e beł'kot..~ ć l1a s co.1 i~ 
nie wo:.no. (Pl"Zykro m i to ;:> 15a ć 
- pami ęti:.rn jes.zcze swo;.e 50-
nice i serdeczne w2 nk'Z" 11 :e l " a 
„Ulicy G ran ic:we j"J. Pciza '·"m 
całość by ł a zgrabna i gł :! dka , 
a·:e d !a wy tożonyc b wyżej ra:ji 
ogólnych w dalsriym c i ą gu po -
20.s-t.anę malkonrten t.e m. Jej nak 
tyi:n ra:z.e.rn m d kcn tu1 tE1."!1 -
optym i;;itą , C?;ekając - na raz.i«~ 
- na Aoo;Jilha 


