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Edward Lubawski (ur. w Krakowie w 1837 r. - zm. w Warszawie 
w r. 1923) był pisarzem dramatycznym i publicystą. W Krakowie 
ukończył gimnazjum i studiował prawo na Uniwersytecie Jagielloń
skim. Był członkiem patriotycznych kół studenckich i wraz z Micha
łem Bałuckim współpracował z demokratycznym pismem „Nie
wiasta"; już wtedy jednak pozostawał pod wpływem wybitnego 
historyka Józefa Szujskiego, co zbliżało go do stanowiska zachowaw
czego. Lubawski wziął udział w powstaniu styczniowym jako adiu
tant Langiewicza. W 1866 osiadł w Warszawie, gdzie rychło związał 
się ze „starą prasą", przeciwną pozytywizmowi; m. in. do 1877 pro
wadził w „Kłosach" polemiczny felieton „Pokłosie". Zasłynął 

z ostrych ataków przeciwko „Przeglądowi Tygodniowemu", któremu 
przeciwstawiał umiarkowaną „Niwę". Mimo sporów autora ze świa
topoglądem pozytywistów jego komedie realizują bardzo kon
sekwentnie program pozytywistycznej „sztuki z tezą": w „Żydzie" 
(1869) i „Przesądach" (1876) Lubawski polemizuje z przywilejami 
rodowymi i idąc za wzorem współczesnych autorów francuskich 
(E. Augier, V. Sardou), nawołuje zbankrutowanych arystokratów do 
działalności produktywnej. „Gonitwy" (wyst. 1874) przeciwstawiają 
hasło pracy dla pożytku społecznego - bezdusznej pogoni za „zło
tym cielcem". Płaski materializm, ograniczoność zainteresowań, sno
bizm i plotkarstwo zarówno ziemian, jak i bogacącego się mieszczań
stwa atakuje Lubawski w komediach „Nietoperze" (1875), „Pogo
dzeni z losem" (1878), „Sąd honorowy" (1880) i „.Jacuś" (1884); 
w miarę jednak upływu czasu wyraźniej ujawnia się szlachecki tra
dycjonalizm autora. „Jacusia" z uwagi na świetną konstrukcję, 

komizm i „szlacheckość" można zestawić z komediami Blizińskiego. 

W późnych utworach Lubowski usiłował naśladować modne wrory 
dramatu skandynawskiego. Ponadto ogłosił kilka powieści, publiko
\Vał również wspomnienia. 

Mały słownik pisarzy polskich. W-wa 19615. 
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ANDRZEJ WANAT 

„JACUS" LUBOWSKIEGO 
czyli BIGOS HULTAJSKI 
A LA PIECE BIEN F AITE 

W „Ja•cusiu" mieści się tyle, ile w Norwidowym „Przepisie na powieść 
war~zawską". 

Weź głupiej szlachty figur trzy - przepiłuj, 
Będzie sześć - dodaj Żydów z ekonomem, 
Zamieszaj piórem, albo batem wyłój, 
I dolej wody, albo gdy masz czas, umiłuj! ... 
Nareszcie pannę, zrumienioną sromem, 
Jak -rzodkiew, zanurz - dla intrygi krótszej, 
Dodaj wcir rubli, zamieszaj i utrzyj. 

Ba, mieści się nawet więcej. „Głupiej szlachty figur" bez liku, panny dwie 
(w tym jedna „zrumieniona sromem"), pękatych worów rubli kilka, nadto: 
fryzjer, nauczyciel muzyki, i aż dwie dziwki. Służących w salonie i goici do 
salonu zaproszonych już nie wymieniam. Brak tylko ekonoma i „wody", bo 
jej Lubawski nie dolewał. 

W „Jacusiu" mieści się wiele i prawie wszystko wiadomo od poc!Lątku. 
Wiadomo kto dobry i kto zły, kto hultaj i kto poczciwota, kto Polak s.zczery, 
a kto paskudny kosmopol:ita. W tym dramacie naziwiska mówią już z rejestru 
bohaterów. Czy pan, który w komedii nazywa s.ię Ochsen, może być mądrym 
człowiekiem? Nie może. Der Ochs znaczy po ,niemiecku tyle co wół - w pr.ze
nośnym zaś sensie 2maczy jes-zcze gorzej, tyle co bęcwał, bałwan, idiota. Czy 
pani baronowa i panna bai!'onówna, które w komedi~ nazywają się de Coche
niłle, mogą być sympatycmymi postaciami? Nie mogą, bo ich nazwi·sko kojarzy 
się uparcie z francuskrim słowem la ooche, które znaczy, za przeproszeniem, 
tyle co maciora, a w gminnej francuszozyżn.ie nieco lepiej, tyle co gruba baba 
(De Cochenille - le cochonette to już pra\vie Swintusia z Witkacego). A czy 
panna, która nazywa się Wanda Gabrylewicz, będzie w komedii miłą osobą'/ 
Pewnie że tak. Będzie miłą jak wszystkie Wandy w polskiej literaturze od 
czasów wawelskiego smoka, Kraka i Rytygiera_ 
Załóżmy jednak, że ·rejestru osób dramatu nie czyta widz teatralny. Nic SJię 

wtedy nie zmienia. Skoro tylko aktorzy tej komedH ukażą się na scen.ie, widz 
już będz.ie wiedział niemało. Pan Jacuś Odżywiński (niepalący) jest blondynem 
bez ·zarostu, czesze się z przedziałkiem pośrodku, włosy spadają mu na czoło, 
frak uszyty niezgrabnie „pije go pod pachami, a ciasne lakiery palą" mu 
stopy. Czy ktoś kto nosi ciasny frak i uwierające kamaszki, czy taki ktoś może 
być w komedii złym człowiekiem? Wolne żarty, cóż by wtedy robił pan Ochsen 
(palący), jegomość lat czterdziestu pięciu (idealny wiek dla schwarztypc.j, 
który nosi czarne bakenbardy, duże wąsy - „postawa wyprostowana, ruchy 
szorstk·ie, głos donośny"? Wygląda na to, zanim jeszcze padną 'pierwsze słowa 
ze sceny, że konflikt pomiędzy Jacusiem Odżywińskim a panem Ochsenem 
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(temu. n_a\:'et imienia brakuje) jest właściwie nieunikniony. Nieunikniony tym 
bardziej , ze pan Ochsen dmucha panu Jacusiowi dymem z cygara pr-osto w nos. 
Dob:y Jac_us, przy_bysz ::- prowincji, musi wpaść w sidła wielkomiejskich wy
drw1gr?szow,. mu_s,1 w:pasć w ki:tbałę po to, żeby się z niej wyplątać, wsząk na
zywa się Odzywmsk1 .. Podobme rzecz się ma z innymi postaciami. Zaledwie 
:veszły na scenę, le?:vie ·;vypowiedz~ały pie_l'Wsz~ słowa, a już wyglądem, stro
jem„ wyn:i~wą okreshły się ona ~y~e. ze p_ubłlcznosć zna ich miejsce i !'Olę w ko
mediowej mt~ydze .. Są to przeciez ,ludzkie typy dobrze już zadomowione w lite
raturze. Pubhcznosć warszawskich „Rozmaitości", która w dniu 17 grudnia 
18~2 r pr~yszł~ do teatr.u na prapremierę „Jacusia" też dobrze mała bohaterów 
tej .sztuki. W1d~ała 11m podobnych na kartach „Kolców", na sa•tyrycznych 
rysunkach Frannszka Kostrzewskiego. 
Można W:ięc. mniem~ć, że auto~owi „J~cusia" nie zależało na podbijaniu 

n?wych ~\"'.ia_tow dla literatury, me chodziło- mu o wprowadzenie do komedii 
n~eznan~j J~J dotą.? tematyki i nowych ty1pów postaci. Co więcej Lubowski 
me kryJe literackich wzorów swoich bohaterów, nie kamufluje pożyczek 
a~tystycznych <;>d Augiere'a i Labiche'a. Wszystko to jest tak łatwo widoczne. 
~1~r'.lz nawet, Jak t~ ma r;iiej~ce w przypadku Jacusiowej edukacji fechtunku 
1 sp1e~".'u, ~ub~ski, zdaje . się szeptać ~o widowni: ,znacie „Mieszczanina 
szlachc:-1c~m Mohere ~· znaa1e pa~a Jour?aLn, no to popatrzcie na pana Jacusia, 
?rB:wda z~ są podobm? L~b0wsk1emu me zależy tym razem na oryginalności 
t me.spodiziankach pow1kłan fabularnych. O cóż więc mu chodzd? 

.Posta_cie tej ko~ediii mówią t~k jak mówili kongresowiacy w druWiej polo
w:1~ ub1e~łego ;v1eku. Lubowskiemu udało się przenieść do „Jacusia" język 
~oznych sro~ow1s~ sp~łecznych ·z lat osiemdziesiątych. Zrobił to arcypnzednio. 
Za-den bodaJ z r?w1esnych mu komediopisarzy nie robił tego lepiej , Język 
pełen b~·r~aT~zmow, por~ekade_ł, kolokwialnych skrótów, elips, grający wielo
znac2mosciami, .wysoce zindywidualizowany, prawdziwy. Może więc szło tym 
razem B;Uto~o:vi o ~rawdopodobieństwo, o wierność w kopiowan·iu wycinka 
r~ecz_y""'.1stosc1? Stryjaszek Jacusia ma kilkaset •tysięcy rubli gotówką, 400 włók 
ziemi mezbyt_ dalek~ ~ Warszawy (w tym łąk.i, las, stawy a w stawach ryby) 
a w Warszawie kam1en1ce. Kto cierpliwy •niechaj liczy dokładnie - 1 włóka _'. 
167961,6 m• - 400 włók 67184644 m 2 = 67 kmt, 18 ha 46 a 41 m kw. - bagatela! 
Ile była w~rta trZJ'.Pi.ętrowa kamienica warszawska („entery sklepy od frontu", 
a w _podworzu sta1me) w roku 1882? Oszacujemy ją skromnie na 100 tysięcy 
rubli. 



Ten stary Odżywiński z „Jacusia" to jest pan krociowy, to .ieden z naj
bogatszych ziemian w Królestwie. Jeś li teraz stary Odżywiński, krezus, po
tentat, magnat, wysyła swego bratanka do War1szawy z dwoma setkami rubli 
w kieszeni, to jest on z pewnośC'ią także największą kutwą Kongresówki. 
Jacuś Odżywiński, wychowanek i potencjalny spadkobierca t ego bogactwa. 
wchod.zi na salony baronowej de Cochenille szukającej bogatego zięcia jako 
n.ikomu nie1lnany, nawet z nazwiska, prowincjusz. Niemajętni bohaterowie 
kpią sobie z naszego Jacusia. To już zupełnie nieprawdopodobne. Toż Jacuś 
ma szanse ich wszystkich razem kupić, sprzedać i reszty nie wydać. To już 
tylko igraszki Lubowskiego, który tak obraca materiałem fabularnym jak chce, 
pamięta więc o realiach z .rzee;zywis~ości i zapomina. O cóż tedy chod,zi auto
rowi „Jacusia" - tpytamy po riaz ostatni? 

Idzie o śmiech. O śmiech dla wszystkkh. Dla lóż, foteli, krzeseł, balkonów, 
galerii i paradyzu. Idzie o śmiech na przekór ponurym epigonom romantyzmu 
i wielce zasadniczym młodym ~udziom z redakcji „Przeglądu Tygodniowego", 
a nade ws·zystko na złość pewnemu zażywnemu, starszemu panu o czerwonych 
policzkach, panu, który nosił straszne dla Polaków nazwisko - Apuchtin. 
Lubawski pisał teksty dla teatru, w którym śmiano się częściej rniż dziś śmie
jEmy się w teatrze. Dostarczał dramatów dla widowni, której teatr przyzna
wał zawsze rację. Publiczność teatrów popowst.aniowych miała na scenie to . 
czego chciała, a raczej miała to, czego chcieć mogła . Chciała rzewnie zapłakać , 
no to grano „Damę kameliową", chciała zobaczyć staropolski kontusz, to miała 
„Zemstę", chciała drżeć na widok ludzkich namiębości, więc mogła, na „Ka-

6 

I 

I 

tar.zynie córce bandyty" i „. dramatach Szekspira. Publiczność pragnęła śpiewu, 
więc grano operetki i wodewile; chętnie widziała na scenie plebejuszy, więc 
oni tam byli, w „Majstrze i czeladn·iku", „Wicku i Wacku", „Fani majstrowej 
z Podwala" i „Awanturze na ulicy Piwnej". Publiczność chciała się śmiać -
w teatrze grano polskie i francuskie komedie, farsy, bluetki, kieps~ie sztu
czydła w rodzaju „Icka zapieczętowanego" - Lubowski pisał „Jacusia". 

Widzów teatralnych z lat osiemd·2liesiątych zaczęły już nudzić m<>ralizalor
skie dramy mieszczańskie pisane na wzór młodego Dwnasa, który chciał być 
jednocześnie artystą, publicystą, adwokatem upadłych kobiet i nieślubnych 
dzieei. Rzecz to znamieruna, jeśli porównać ·wczesne komedie pozytywistov: 
polskich z ich utworami powstałymi w latach osiemdzics~ątych, że w tych 
ostatnich zani.ka typ idealnego, czystego jak kryształ rezonera, kaznodziejskie 
pointy na końcu akitów stają się bardziej subtelne, nieraz nawet ich brak, 
a ekspozycje dramatyczne tych sztuk sk.racają s·ię na korzyść rozwiniętej 
i komplikowanej intrygi. Jak bardzo rozwlekła jest ekspozycja „Febris Aurea" , 
komedii Sarneckiego pisanej około 1859 r. a jak ZJWarta w „Jacusiu". Lubowski 
traci na nią ~ledwie parę scen pierwszego aktu. Dalej już kłębią się perypeLie, 
zabawne sytuacje nakładają się wzajemnie na siebie, dowcip goni dowcip, 
tart pogania żartem. Nie ma w „Jacusiu" takiej chwi1i, w której śmiech byłby 
zakazany. Poleski opowiada o śmiei·0i stryjaszka Odż>"vińskiego, - publiczność 
śmieje się. Jacuś płacze - na widowni radość. Melaneoki rozlużniając żonie 
gorset wypowiada słowa dwuznaczne, z podtekstem, rzec by tak m<>żna, uni
wersalnym: „Oj kobiety, kobiety! po co się tak ściskacie?" Wcześniej ten sam 
wesoły małżo!11ek woła do panów zajętych kartami: „Panowie, panowie, QZl'laj
miam panom, że będz1ic ternz śpiewać panna Marta" . „- A to zamknij pan 
drzwi", replikuje na to jeden z grających. Te stare kawały, każdy z nich ma 
przynajmniej 80 lat z okładem, dziś śmieszyć nie mogą. Wtedy w roku 1882 
v.rywaływały Z<ipewne śmiech nie tylko na galeriach. Dziś za to możemy się 
śmiać ze śmiechu pradziadków. 

Lubowc:ki wyraźnie dążył do tego, aby każdy, kto wykupuje bilet na jego 
komedię, wychodził z teatru uśmiechnięty . Serwow<ił więc dowcipy nierównej 
próby, płas kie k'-llendarzowe i bardziej rafinowane . Jedne z nich docierały 
tylko do pierwszych rzędów, i·nne tylko na miejsca stojące, w lożach wywo
łując grymasy niesmaku lub pobłażania. Lubowski pamiętał też o tym, z czego 
chce i może śmiać się w t eatm:e publiazność warszawska, a z czego krakowska. 
Pr.zed premierą „Jacusia" w Krakowie odmienił teksty swej komedii. Pan 
Ochsen w krakowskiej interpretacji Frenkla to były dygnitarz rosyjski. 
„włostiański komisarz" deko<rowany orderem, mie3zający \V sposób zabawny 
dla mieszkańców austr.iackiego Krakowa języki polski i rosyjski. Teatr, w któ
rym śmiech proponowano wszystkim widwm, był niewątpliwie jak na swój 
czas, teatrem demokratycznym, a nie był elitarnym. Wyrażne o tym pojęcie 
daje niezmiernie szeroka rozpiętość cen biletów - od drogich, parokrotnie 
przekrac:zających wysokość diziennej <płacy rzemieślników, po tanie bilety za 
piętnaście kopriejek. Teatr warszawski z lat osiemdziesiątych był kinem tam
tych czasów, był tradycyjną rozrywką mieszczańską, sztuką nieomal masową 
(nie w dzisiejszym oczywiście sensie). W Warszawie nie było takiego kombi
natu uciechy jak londyński Pałac Ludowy, do którego sprzedawano milion 
biletów .rocznie. Ale były wyścigi konne, popisy wioślaI'zy, cyklistów, straża
ków, były teatry i teatrzyk1i, a w .nich co tydzień premiery. Myślę, że skład 
społeczny ówczesnej publiczności teatralnej był silniej zróżnicowany niż skład 
czytającej publiczności literackiej. Czterdzieści procent ludności Warszawy 
stanowią wtedy analfabeci. Żaden z nich nie może .przeczytać nawet „Magie
lony", może natomiast wybrać się, zapłaciwszy za wstęp piętnaście kopiejek, 
na „W-icka i Wacka" do teatru. Na widowniach teatrów warszawskich w rezul
tacie szybkiego rozwo„;u komunikacji, coraz częściej i liczniej zruiiadają przy
jezdni z prowincji. 
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Teatr, przedsiębiorstwo ha.ndlowe, musiał podbijać tę wielkomiejską już i na
pływową publiczność, jeśli chciał egzystować. Podbijać za każdą cenę, za cenę 
nieorygi·:ialnych, ale dobrze sprawdzonych środków dramaturgicznych i czę
stych zmian repertuaru. Komediopisarz był dostawcą teatralnym, kooperantem, 
dostarczał scenie teksty, tak jak dostarcza S•ię do zakładu produkcyjnego pół
fabrykaty. Ledwie nadążał z robotą. Lubawski przez czterdzieści lat swoj~j 
twórczości napisał około czterdziestu dramatów, komedii, krotochwili, przysłów 
dramatycznych, „drobnostek" i fraszek scenicznych, których tytuły mówią 
same za !siebie: „Kto to?", „Pan Kwapiszewski na tomboli", „Po co się iryto
wał", „Tajemniczy człowiek", „Kiedy obiad", „Daje, kto prędko daje", „My się 
kochamy", „Przez wdzięeziność", „Ach! Jakim Kubuś był artystą. Maleńka 
powiastka w trzech niewielkich aktach". Teatr, dla którego pisał Edward Lu
bawski nie zobcwiązywał autora do oryginalności. Żądał natomiast jasnosci 
myśli w dialcgach, zakaz.ywał wprowadzania problemów na scenie nierozwiązy
walnych. Dramat służył teatrowi, maszynie, która miała działać bez zgrzytów, 
moralizovvać jak najskuteczniej i jak najlepiej bawić. Piece bien faite -
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„sztuka dobrze zrobiona" była artykułem najbardziej poszukiwanym przez 
kierowników mieszczańskich teatrów. Jej konstrukcja musi być przejrzysta 
dla masowej widowni, to co zaplątane w intrydze, musi być w finale sztuki 
rozwikłane, to co trudne, musi się stać w końcu łatwe. Jeśii r<Yzwiązanie sztuki 
jest fałszywe - powiada Dumas - to cała sztuka jest fałsz:rwa! Nie ma 
miejsca na niedomówienia, - .nie ma miejsca na zmaki zapytania. Każda sy
tuacja, każdy motyw muszą być czemuś podporządkowane i sfunkcjonalizo
wane. Wszystko to musi być wzajemnie spojone. Akcja w „sztuce dobrze zro
bionej" ma swoją logikę jak operacja matematyczna, jak partia szachów. 
Zasada logicznej akcji długo tyranizowała dramaturgów. Slady tej presji można 
jeszcze wyrażnie •Wbaczyć w twórczości Ibsena, młodego Strindberga, a przede 
ws·zystkim G. B. Shawa. Dyrektywy konstrukcyjne „sztuki dobrze zrobionej" 
były agresy1wne, zarażliwe, wpływały na inne, zwłaszcza n°'wo powstające 
gatunki literackiie (powieść k·ryminalna). Dramaturg, twórca „piece bien fai.te" 
służył teatrowi, który jasno uświadomił sobie własną specyfikę. Teatr ten nie 
chciał już być tylko uniwersalnym środkiem przekazu dla literatury. Rządził 
się własnymi prawami i kazał o nich pamiętać dramaturgom, prawami takimi 
jak „optyka teatralna" - „instynkt teatralny". Twórcy i teoretycy w&pół
ezesnego teatru, tak śmiesznie zazdrośni o jego autonomiezność i niezależność 
od literatury, tak przy tym niechębniie patrzący n:a wszystko to, co w teatrze 
pozytywistyczne czy naituralistyczne, muszą jednak •pamiętać o tym, że nieza
leżność sztuki teatru powstawała przy współpracy Dumasów, Augierów, 
Scribe'ów, teoretyków takich jak Sarcey. 
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Technika „sztuki dobrze zrobionej" krzewia,ca się w dramacie francuskim 
drugiego cesarstwa pełniła tam początkowo funkcję środka propaga1ndy idei 
mieszczańskich. Teatr był trybuną potężniejącej klasy społecznej, dramatur
gowie jej ideolo~ami. W póżniejszych fazach rozwoju piece bien faite (Labiche, 
H. J. Byron) daje sdę zauważyć pewną przemianę polegającą na roztopieniu 
moralistyki w klimacie niedotkliwej satyry, a nawet kpiny dobrotliwej, 
na kamulfowaniu wyraźnej dotąd ideologii. Na pierwszy plan wysunęły się 
elementy rozrywki i zabawy, którym także służy technika komediowa. Tak 
jest 'W „Jacusiu" gdzie krótkość kwestii lbniemCTżliwia bohaterom rozwinięcie 
talentów moralizatorskich, gdzie właściwie brak rezonera, a przywilej 
dowcipu, prawo do bawienia publicmości mają także postacie zdecydowan1e 
negatywne. W komedii Lubowskiego intryga zostaje rozplątana bez reszty. 
Pan Ochsen zostaje ukarany za swój kosmopolityzm postrzałem w rękę. 
Pani Cochenille musi stracić illadzieję na bogactwo zięcia. Oszust Morowicz 
jest przepędzony, a Wandzina cnota nag·rodziona ręką bogatego Jacusia. 
Pan Jacuś Odżywiński, głuptak z prowincji, triumfuje nad przemądrzałymi 
ludŻilni z miasta. W tych rozwiązaniach kryje się autorski morał. Lubowski 
miasta nie lubi. Najchętniej by pewnie zawtórował współczesn.fflnu sobie 
poecie Włodzimier:wwi Wysockiemu, gdy ten wołał: „żegn,aj miasto! .„ ucie
kam jak młody ptak z gniazda, by porzucić więzienne twoje mury ciasne, 
twój gwax, bruki „. Wio! hu!.„" i jechał ina wieś„. sonetem. Nie lubi miasta, 
w którym człowiek jest człowiekowi obcy (jedyny początkowo znajomy Jacusia 
to Napoleon z portretu w salonie), gdzie język jest zafałszowany, słowa znaczą 
inaczej niż na wsi. Lubowski w „Jacusiu" jest 1naiwnym i niekonsekwentnym 
antyurbanistą. Ludziom ze wsi (Gabrylewicz) każe głosić mieszczańskie ideały 
uczdwej pracy dla pieniędzy, w technke dramatycznej używa środków wy
pracowanych przez 1lrnmedfopisa,rzy - piewców mieszczaństwa i - subtelnie -
pochwala spraw:i•edliwy rświat wiejski, a gani miasto. Jest w tym jakiś para
doks, znamienny zresztą nie tylko dla Lubowskiego, który trzeba autorowi 
„Jacusia" podarować nie tłumacząc, wszak nie o spójność światopoglądu w tej 
komedii chodzi, jeno o zabawę. 
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