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Aleksander Fredro 

AUTOBIOGRAFIA 
Urodziłem siq w Surochowie pod Jarosławiem 

w roku 1793 i do szesnastu lat życia uczono mnie 
ówczesnym trybem szkolnym pod nauczycielem 
domowym, który to rodzaj edukacji przekładano 
nad publiczny pod żadnym wzglqdem nie zado
walający moich rodziców. W młodych latach nie 
okazywałem zdolności do nauki, ta wymagała 
przede ~rszystkim pamięci, której nie miałem, 

a przez to i żadnych korzyści odnieść nie moglem 
z udzielonych mi nauk. Usposobienie moje ci2he, 
spokojne, niemal poważne; umysł więcej do 
smutnych dumań, niż do pustej wesołości skłon
ny, zyskał mi w rodzinie przydomek młodego 
staruszka. Miałem lat dwanaście, kiedy pewnego 
dnia tknęła miq jakaś myśl i pochwyciwszy kil
ka białych kart starego regestru zacząlm pisać 
komedie;. Plan i wykonanie były dziełem jednej 
chwili natchnienia: niedziela na wsi i państwa 
nie ma w domu, pojechali w sąsiedztv,·o, zostały 

same dzieci i nudzą się na zabój, bo zapomniano 
dać im rodzynków i migdałów na bankiet, które
go przyrządzenie należy do najmilszych zabaw 
wieku. Cóż tu począć? jak temu zaradzić? Michał, 
lokaj przebiegły i łakomy, ofiaruje się wypro
wadzić dziatw<; z przykrego położenia i wpada 
na koncept utrać sic; w prześcieradło i udając 
ducha nieboszczki babki, straszyć starą klucz;ii
cę. Przestraszona klucznica oddaje klucz·2 od 
~piżarni i rnma cho\\·a g!owę \V beczkę mąki. 

Michał tymczasem , gospodarując r-o spiżarni, ła
p ie co może i pakuje do kieszeni, pami ·~ tając 

wi 'Cej o so bie, niż o dzieciach. Aż tu niespo
dzi ew·anie nadjeżdżają państwo ; duch z:apany 
na gorącym uczynku, ze s'sachu chowa takie 
gio,vę w beczkq mąki. RoZ\viązanie - sąd mo
ra'.ny - a \':szystko pod tytułem „Strach nastra
~z ony ". Próbka ta została mi tylko w przypom-
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nieniu. \V parę lat po tej pierwszej prome dzie
cinnego pióra, snuły mi się po głowie dramata 
wielkiego rozmiaru. I tak w jednym mia! być 
bohaterem jenerał Jasiński, o którym lubił mi 
wiele rozpowiadać mój guwerner, dawny woj
skowy spod komendy tegoż jenerała. Dramat ten 
nigdy nie doczekał się końca, ale miał swój plan, 
spis osób i pierwszą apostrofę do rodzinnej zie
mi: „O ty, która!" lub coś podobnego - wtenczas 
jeszcze ani mi siq śniło nmvet, że kiedyś przyj
dzie mi c:hęć pisania komedyj. 
Nadszedł rok 1809. 
Miałem wtedy lat szesnaście z bardzo 

miernym zasobem naukowym, obok niejakiej 
znajomości książek róż.nej wartości i treści, mia
nowicie francuskich, uczułem pociąg do stanu 
wojskowego i wstąpiłem w szereg i wojsk Księst
wa Warszawskiego , które wkroczyły do Galicji ... 
Na obcowanie z muzami nie miaiem wcale cza
su, ani też, będąc żołnierzem, nie tęsknilem za 
ich to\varzystwem; jednakże gdy w niespodzie
wanej okoliczności błysnął mi płomyk natchnie 
nia, mimowolnie brałem się do pióra. Zawsze 
mię coś do bazgrania ciągnęło. Tym sposobem 
w r . 1810 po raz pierwszy dowiedziałem się, że 

mógłbym składać w iersze. Jakieś zdarzenie, nie 
pamiętam czy wesołe, czy smutne, podało mi 
sposobność do napisania rymów, które latały 

z rąk do rąk i zarobiły w moim pułku na niesły
chane pochwały. Jeden tylko ze światlejszych 

kolegów zrobił mi uwagę , że w wielu wierszach 
brakuje średniówki. 

- Sredniówki" - zapytałem zdziwiony - ni
gdy o niej nie słyszałem. 

Kolega podjął się wytłumaczyć m i znaczenie 
średniówki i to była pierwsza lekcja prawideł 
rymotwórstwa polskiego ... 

Z rejterującym a staczającym po drodze krwa
\Ve bitwy Napoleonem doszedłem do Paryża 

i pob:;to\'.ri w tej stolicy winien jestem poznanie 
teatru fr ancuskiego, który zrobił na mnie nie
opisane wrażenie, odpowiednie memu wewnętrz
nemu usposobieniu, a przy tym całk iem no\ve; 
L wó\v boi.viem nie miał wtedy stałej, polskiej 
scen y, a jeżeli by\valem niekiedy na przedsta-
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wieniach teat ralnych, to naj czqśdej \\·yko nywali 
je amaioro1\·ie, '.:\ tak n ie mogłem mieć jarnego 
p ojqc ia o tej potędze 5ztuk i. 

Tragedia francu ka, lubo szczyc ił a si<;> 1\·ó,:czas 
k rólem tragików, Talmą, znalazła mn ie prawie 
oto.i ę n ·m v. idzem. Przesad na deklam acja, r u
chy i:om\·encjonalne, mono tonia aleksandn' ntJW, 
zięb iąca wszystk ie ciepło, w ogóle n i:: mogła mi 
się po dobać, nic n ie wied zą cemu o trzech jed
nościach . Przeciwnie , wod wil , kom d ia, wpra
wiały mię 1\· zachwyce nie. Pi r wszy raz widzia 
łem tam skoilczonych i doskonały ch a ·tystów, 
u t rzymują cych grą samą n aj li hsze nieraz r arrio
ty i wtedy to powz iąłem prze onanie, wzmoc
nione z czas::m, że n ic m a dz ie ł a dra m atycznego, 
choćby jak m istrzowsko przeprowadzonego i w -
'koil czonego, k t6 re by s i ę o beszło bez daLzego 
rozwin ięc ia i podn iesien ia dobrą grą ak t rów. 

\N parq la t póź niej s z czę ~l iwy trafunek spro 
wadz ił mi antykwar iusza , co chod zą c po domach 
z ksiąźkam i przyn iós ł Molie ra . Zapł ci lem mu 
du ka ta a zabr· !em a rcy dzieła, dotąd m i praw ie 
abc ; bo jedną tylko kom edi e; te o m istrza mia
łem sposo bność \• i dz icć n scenie pa rysk iej. 
B io rąc za przewod nika wzór t ak n ic "m iertclny, 

wyraźn iej zacząłem pojmo vać powołan ie autor a 
d ramatycznego i odtąd \\'z i ąl m sic; do studiów 
na serio. 

„ Kron ika Rodzinna " 1876, n r 22 
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PRO MEMORIA 
Wyjechaliśmy razem nie z równych pobudek, 
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek, 
Tęskniłem za obozem ... nudziłem się przeto, 
I ażeby coś robić , zostałem poetą. -
- Poetą!. .. Tam do licha! ... To, Panie, nie żarty! 
Bylżeś przynajmniej silną nauką podparty? 
Ach gdzież tam! ... Byłem sobie, ot, 

szesnastoletnim 
Pośród dwóch guwernerów nieukiem 

kompletnym; 

Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 

A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 
W to mi graj! ... Żegnając rodzicielski dworzec 
Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, ' 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. 

A gdym przedeptał obręcz i prysku, i lodu, 
Moskwy, Paryża, Wiednia od grodu do grodu; 
Ze sześciomiesięcznym niewoli popasem, 
Wróciłem z nie zwiększonym nauki zapasem. 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 
Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 
Oczy\viście komedię, której bez nauki, 
A na najpierwszych scenach pojąłem treść sztuki 
Pisałem więc z tą \vieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgną ć rady ... ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
i jeśli się zbliżyłem, bijąc kornie czołem , 

Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka 
wziąłem. 

Publiczność tylko szczerą , tę miałem po sobie, 
Inaczej byłbym dernął zaraz w pierwszej dobie. 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. 
W lwowskich tylko, jak mówią, i pies 

nie zaszczekał, 
Ale nic n ie straciłem, żem lat kilka czekał. 
Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle, 
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Chciałby moich pięć ton:ów _w piątyM widzieć 
piekle. 

Żlem pisaL - Zgoda. - Ale źle pisać 
nie zbrodnia; 

Trafiało się to dawniej, i trafia się co dnia_ 
Byłem wiqc więcej złością niż treścią ździwiony, 
A kiedy nikt się mojej nie podjąl obrony, 

·Nie mogłem pojąć , zgadnąć, czy rada, czy zdrada, 
I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 

A mówiąc między nami, szczerze wam udzielc;, 
Że moich piosnek były niezbyt głośne trele; 
Ale już teraz piszę tylko do szuflady, 
Bo pochwałom nie wierzę ... Za późno na rady. 
A teraz to Pro memoria spisuje; dokładnie, 
Aby niezbyt gwiżdżono, jak kurtyna spadnie. 

Aleksander Fredro 
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O „PANU JOWIALSKIM„ 

Eugeniusz Kucharski 

Okrągło w siedem miesięcy po zdobyciu War
szawy przez Paszkiewicza ukończył Fredro 
(7 kwietnia 1832) pierwsze opracowanie komedii, 
która z powodów łatwo zrozumiałych nie dotyka 
ani jednym słowem świeżej klęski narodowej, 
a jednak cała mówi nie o czym innym, tylko 
o źródłach, z których wypły\vają wody zatrute, 
niosące klęskę na łany życia. Mówi o społeczeń
stwie najbliższym . 

Powstanie „Pana Jowialskiego-· wiąże się jak 
naj ściś lej z życiem otaczającego społeczeństwa. 

Bez przypomnienia sobie jego fizjonomii nie tyl
ko treść tej komedii, ale nawet jej forma, staje 
się czymś niezrozumialym, wygląda na igraszk~ 
pustą i bez sensu. 

Zas tój, jaki zapanował w Europie po likwida
cji wojen napoleońskich, nie odbił się w żadnej 
dzielnicy polskiej tak fatalnie, jak w zaborz~ 

austriackim. Rok 1809, ów „ostatni polysk ga
snącej narodowo ś ci w Galicji", jak go nazwał 
Fredro, pochwycił stąd w wielki wir dziejowy 
u napoleońskiego rydwanu żywioły społecznie 

najcenniejsze. To, co ostało się z nich po długo
letniej zawierusze, szukało oparcia i pola dzia
łania w konstytucyjnym Królestwie Polskim .. 
Rzadko kto ważył sic; wracać tutaj i osiąść tutaj 
na stałe pod łaskawym berłem Franciszka L 
Na miejscu zapanowała miernota. Ona nadaje 
ton dominujący życiu ówczesnemu, ona wyciska 
swój charakter na całym okresie dziejowym 
(1815-1831). 

„.Opłakany stan społeczeństwa ówczesnego 
przedsta\via komedia dość wiernie, choć pozosta
je pod czujnym nadzorem Ó'Nczesnego policjanta 
poezji, tj. cenzury. Ażeby przemycić myśl swoją 
przed jej bokiem, ucieka się do środków naj
rozmaitszych. Przenośnia i symbol, parabola 
dramatyczna i aluzja, oklepanka komediowa lub 
alegoria - wszystko to staje się środkiem ko-
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niecznym w epoce, w której otwarcie mówić 
i śmiać się nie wolno. Pozornie nie ma tutaj nic, 
Qt taka sobie zwyczajna, mało interesująca 

przygoda w troch ę pomylonym domu, a w isto
cie jest bardzo wiele ... 

... Pan Jowialski jako komedia ukazuje ów
czesną Polskę „bez serc i bez ducha", jest w nim 
Polska wegetująca, przeżuwająca i dobrze tra
wiąca. Jest on mitem nie o tym życiu, co budu
je i tworzy, co mozoli się i trudzi, co walczy 
i upada, raduje się lub cierpi, co krząta się, pra
cuje, myśli - ale o tym życiu, które tylko by
tuje, które wszystko strawia, a nic nie daje, któ
re wegetuje, uśmiecha się i gnije. Temu życiu 
patronuje Jowialski niby bóstwo dobrotliwie 
uśmiechnięte i przyjazne, bóstwo bezducha ja
łowoś ci i słodkiego bezwładu, tępe bóstwo z pocz
ciwego słowiańskiego zapiecka. 

Wst<;p do wydania „Pana Jowialskiego" 
Bibl. Narodowa nr 36 S. I. r. 1921 

Tadeusz Boy-Żelel1ski 

Przedstawienie w Teatrze Narodowym powin
no zabić niektórym komentatorom Fredry nie 
lada ćwieka. Wedle ostatniego kursu „nauki" 
komedia ta jest to okrutna, krwią i żółcią pisa
na satyra; dom Jowialskich ponurym bagnem 
bezmyślności, sobkostwa i głupoty, bez jednego 
jaśniejszego promyka. I oto na scenie widzimy 
tryskający wesołością „obrazek w słońcu", ko-
1ekcj ę sympatycznych oryginałów ... Czy to zna
czy, że komedia była grana aż tak fałszywie? 

I czy można ją grać inaczej , na wspak? Czy po
dobna, aby Fredro tak źle obliczył perspektywę 

sceny, że nic z tego, co chciał powiedzieć o swo
jej sztuce, nie wychodzi? Oto pytania, które mu
siały oblegać każdego, kto jest obznajmiony 
z nowoczesną fredrologią . 

Co do mnie, jestem pełen wahania i niepoko
ju; utwór, na którym niemal uczyłem sic; czy
ta.:, który c zytałem od dziecka kilkadzies iąf ra
zy i który niegdyś zdawał mi się tak jasny i pro-
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sty, stał mi się obecnie skomplikowany i zagad
kowy bardziej od Hamleta. „Jan Jowialski" -
mówię to bez przekąsu ani ironii - stał się 

sfinksem naszej literatury. 

Nie mam pretensji, aby tę zagadkę rozwiązać, 

ale spróbuję ją bodaj postawić. Bo zdaje mi się, 
źe w ostatnich latach rozstrzygnięto ją bez nale
żytego postawienia, a to ma zawsze pewne sła
bizny. 

Przypomnijmy tedy, że Stanisław Tarnowski 
nazwał w r. 1876 Jowialskiego „najmilszym 
w świecie staruszkiem". Nie mam szczególnego 
kultu dfa umys!O\\·ości Tarnowskiego, ale w tym 
wypadku świadectwo jego jest o tyle ważkie, że 
krytyk był bliski stosunkowo epoki Fredry i jego 
tradycji, mieszkał w Galicji, należał do tego sa
mego świata, dobrze znal samego Fredrę, mógł 
lepiej niż kto inny znać atmosferę komedii 
i osnute dokoła niej komentarze. 

Ale już za moich lat szkolnych zetknąłem się 

z innym poglądem, z nutą, którą prof. Kucharski 
kiedyś miał zinstrumentować na wielką orkie
strę ... dętą. Mój nauczyciel polskiego w gimna
zjum św. Anny, Miklaszewski, zwany „Miklas", 
wykładał Jowialskiego jako symbol marazmu 
i kwietyzmu. „Nic dziwnego, że syn takiego oj
ca musi być idiotą" . , mówił o szambelanie. 
Z „najmilszym staruszkiem·· zaczęło się coś psuć. 
„Ciasnota, skostnienie, bezmyślny optymizm, 
zdrętwienie \V mart\\·ych prawdach" - tak cha
rakteryzuje tę figur<; prof. Chrzanowski, ale bar
dzo rozsądnie pov.rątpiewa, czy to \vszystko wy
raża ta figura z wiedzą i wolą Fredry. 

Znana jest interpretacja prof. Kucharskiego. 
Komentarz ten, pomieszczony w wielkim wyda
niu Fredry, podawany młodzieży w wyda wnic
twach Biblioteki Narodowej, domaga się tedy 
przedyskutowania. Zdaniem prof. Kucharskiego, 
Fredro, pisząc tę komedię tuż po upadku powsta
nia listopadowego, w epoce największego znik
czemnienia i ogłupienia warstw przodujących 

w Galicji , chciał swoją sztuką wstrzą s nąć roda
ków .. Jest to krwawa arystofanesowska satyra: 
dom Jowialski ch to przekrój Polski. Chłosta 

.serwilizmu („urzędy koronne") i bezmyślności. 
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Sąd Tarnowskiego o „najmilszym staruszku" ta> 
przykra pomyłka. Jowialski - to marazm życia- · 

wy i zgrzybiałość ducha, życie ścieśnione do 
funkcji organizmu, „darmocha intelektualna" 
(przysłowia i bajeczki), obojętność na te setki 
czy tysiące dusz, których jako właściciel kilku 
wsi jest panem. .Jowialski odpowiedzialny jest 
za syna idiotc;, godnego „dziedzica swej lutni 
i swego imienia". Dom Jowialskich - to Polska 
„bez serc i bez ducha, \Vegetująca, przeżywają
ca i dobrze trawiąca'"; życie pana Jowialskiego 
to - „życie nikczemne"! 

Taki oto proces wytoczono i tak, bez przesłu- 

chania świadków i obrony, skazano osiemdziesic;
cioletniego starca, o którego istotnym życiu wie
my właściwie dość niewiele, bo widzimy go przez 
kilka godzin przy gościach, zabawiającego ich 
dowcipnymi bajeczkami i sypiącego przysłowia .. 
Zrewidowano przy tym tekst, wzięto po proku
ratorsku na tortury każde słowo, przetrząśnic;to 
zakamarki domu Jowialskich. 

O jednym tylko zapomniano. Trzebaż było po-
czekać parę lat, aż ten czerstwy staruszek doko
na wreszcie beztroskiego żywota, i wówczas zro
bić inwentarz jego „kancelarii". Co by tam zna
leziono? Zapewne sporo książek i sporo papie
rów. l\-Toże ułożony jego ręką zbiór przysłów· 

polskich? To jedno wystarczyłoby, aby uczynić 
pana Jowialskiego bardzo zasłużonym badaczem. 
A gdyby znaleziono jeszcze plik kapitalnych ba
jek? W tak im razie był to świetny pisarz, samo
rodny talent, rozkwitły \V tym dworku polskim„ 
podobnie jak w takim samym dworku rozkwitł 
Fredro. Bo oto kwestia zasadnicza i nigdy, o ile 
wiem, nie postawiona: czy pan Jowialski jest 
autorem tych bajeczek, które wygłasza? JeżeH 

jest, w takim razie darujcie państwo, ale autor 
bajki „Paweł i Gaweł" i „Osiołkowi w żłoby 

dano" nie jest ramolem ani idiotą. Człowiek, , 

który parę tuzinów takich bajek napisał, nie 
zmarnował w „bezczynnej wegetacji" swego ży
cia. Jeżeli pan Jowialski jest autorem swoich 
bajeczek, w takim razie cały mozolnie zbudo· 
wany akt oskarżenia wali się z kretesem. Czcś l· 

domO\\·i, w którego ścianach kryje się taki poeta ! 
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Ale przypuśćmy, że pan Jowialski nie jest au
·forem bajek. Bądź co bądź osobliwy to „ramol" 
ten osiemdziesięciolatek, który mógłby parę mie
sięcy gadać samymi bajkami i to dobranymi 
-z nieomylnym smakiem. Jeżeli Fredro chciał tak 
·doszczętnie zdyskredytować jego umysłowość, 

uczynił trochę lekkomyślnie, dając mu w usta 
swoje najlepsze wierszyki. Sama kolekcja przy
słów też daje do myślenia. P. Kucharski widzi 
w sypaniu tymi przysłowiami, często przeczący
mi sobie nawzajem - ot, jak przysłowia' -
„darmochę intelektualną'', jałowość duszy, kary
godną obojętność na wszystko, co się dzieje do
koła. Ale można by powiedzieć, że to jest roz
miłowanie w przysłowiach człowieka, który je 
cale życie zbiera. Nie o podawanie mądrości ży
ciowej mu chodzi; on się rozkoszuje nimi jak 
kolekcjoner, jak artysta. A umiłowanie to było 
'-" rodzie Fredrów: wszak każdej swojej kom-ooii 
przydaje Fredro za motto przysłowie zaczerpnię
te z Andrzeja Maksymiliana Fredry. A ,.Zaois
ki starucha '', ten skarbiec przysłów' A jeżeli. je
szcze pan Jowialski swoje przysłowia gromadzi 
i spisuje, w takim razie jest to bardzo zasłużo
ny człowiek, godzien stanąć obok Lindego, Glo
gera. I zaiste demagogicznym byłoby argumen
tem pasję jego, a nawet zasklepienie w niej, 
przeciwstawiać świeżym klęskom narodowym. 
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Toć i Kolberg w epoce nieszczęść narodowych 
chodził od wsi do wsi i zbierał piosenki. 

W ogóle trzeba podkreślić, że znajomość na
sza z tym staruszkiem zbyt jest powierzchowna, 
aby wydawać o nim sąd apodyktyczny. Skąd my 
wiemy, że on wiedzie próżniaczą wegetację? To 
pewna, że musi spędzać wiele czasu w swojej 
bibliotece. Może wstaje o piątej rano i pisze do 
obiadu? W każdym razie, kiedy czytam w ko
mentarzu o jego skostnieniu, niemocy, ciasnocie 
Lntelektualnej, a potem widzę na scenie tego 
czerstwego i miłego staruszka, myślę sobie mi
mo woli, że życzyłbym i komentatorowi i sobie, 
abyśmy w osiemdziesiątym roku życia tak się
bodaj umysłowo - prezentowali. 

A co się tyczy atmosfery domu Jowialskich 
pod względem obywatelskim, bądźmy u Fredry 
z takimi sądami ostrożni. Sam nieraz zaznacza
łem wątpliwości, jakie w nas budzą często kome
die Fredry w tej mierze; ale trzeba, jak prof. 
Chrzanowski, odróżniać to, co one do nas mówią, 
a co Fredro zamierzał powiedzieć. Toć wszystko 
to, co p. Kucharski mówi o Jowialskim, można 
by powiedzieć o - „ślubach panieńskich". 
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W epoce tak ciężkiej dla narodu Gucio hula pod 
Złotą Papugą, panienki robią robótki, czytają 

„męża Kloryndy życie wiarołomne", bawią się 

w idiotyczne śluby ... Któż się tam interesuje -
że zacytuję p. Kucharskiego - „tym, jak też się 
wytwarza w jego majątku ten boży chleb, który 
on w tak błogim i uśmiechniętym niedołęstwie 
od zarania życia spożywa"? Czy może Radost? 
A przecież chyba „śluby panieńskie" nie miały 
być krwawą satyrą społeczną? 

Jedno zaciążyło nad wykładami utworu Fre
·dry. Wieść niesie, że Fredro, będąc raz na 
przedstawieniu „Pana Jowialskiego", miał wyjść 
z teatru podrażniony śmiechem publiczności, 

mówiąc: „z czego się oni śmieją?" Ale syn au fo
ra sprowadza rzecz do tego, że Fredro wyszedł, 
bo mu si~ nie podobała gra aktorów. Przyznam 
s ię, że w pierwszej wersji legenda ta nie wydaje 
mi się prawdopodobna. Satyra czy nie satyra, 
z chwilą gdy pisana jest jako komedia, musi bu
dzić śmiech i źle by było, gdyby go nie budziła. 
Trudno płakać, słysząc francuszczyznę szambela
nowej albo bic, beac, hoc szambelana. „\Vesele 
Figara" jest na pewno krwawą satyrą, a Beau
marchais byłby bardzo niezadowolony, gdyby się 
publiczność nie śmiała. 

I mamy też inną jeszcze enuncjacj~ Fredry, 
bardzo interesującą, podaną przez K. Wójcickie
go. Mówi doń Fredro w r. 1369: „Jowialsk iego 
nie pojęto i grać należycie nie umieją. Ja tę 

postać ŻY\Vcem wziąłem z sędziv.;ego staruszka, 
Grzymały, którego z bliska znam. Dobroduszny, 
pełen prostoty starowina powtarzał przysłowia 

i bajeczki, jakie z lat młodości zapamiętał, a tu 
z niego robią jakiegoś bohatera, stroją go w kon
tusz i żupan bez potrzeby".„ 

Tych parę słów o dobrodusznym, pełnym pro
-stoty starowinie ani rusz nie licuje z ,,ll:rwa
wym" wizerunkiem Jowialskiego, jaki sobie uro
bił prof. Kucharski. 

Ostatecznie, biorąc rzecz bez uprzedzeń, Fre
dro dał swemu Jowialskiemu raczej zalety. Miły, 
uprzejmy, delikatny, kochający , gościnny ... A -
z drugiej strony - czy mamy jakie poszlaki 
Ltjemnych cech jego charakteru? Nie, doprawdy, 
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nie tak postępuje satyryk, jeżeli chce kogoś 

zohydzić do szczętu; jeżeli - jak twierdzi jego 
komentator - pokazuje na scenie „ży cie nik
czemne ''-

Fredro - to nie żaden Ibsen. Kiedy coś chce
po'.viedzieć, mówi po prostu i dobitnie; k1eay 
czegoś nie mówi, widocznie nie ma zamiaru po
wiedzieć. Umiał po\viedzieć jasno, co myśli 

o Geldhabie. Skąd, wśród ty.u jego arcy-jasnych 
komed ii, ta jedna ma być splotem rebusów 7 

No i jak mógłby się Fredro znęcać nad sta
ruszkiem 1 Ten pan Jowialski jest na pewno ja
kimś pociotem dobrego Radosta, może stryjecz
nym dziadkiem panny Anieli Dobrójskiej ... Toć 
to wszystko dziej e się w rodzinie. 

Wszystko to s ą rzeczy do dysk us ji. Owszem, 
dy skusje kształcą . Ale podawać mł odzi eży kar
kołomne pomysły jako j edyn ą, niejako uświęco
ną koncepcję tej komedii F redry, to uważam 
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za kardynalny błąd zasłużonej Biblioteki Naro
dowej. 

Uf! zasapałem się. Dawno si<~ tak nie wykłó
<:iłem. I to jest dobrze, tak być powinno. Dowo
·dzi to, jak arcydzieła literatury do każdego po
kolenia - do każdego człowieka - mówią od
miennym językiem, jak różne rzeczy pozwalają 
w sobie wyczytać, wciąż pozostając Ży\ve i ta
jemnicze. Dz'.eło mów·i wciąż co innego; a co 
chciał powiedzieć jego autor, czy my wiemy, czy 

.on sc.m zawsze wie?„. Ot, „postacie sceniczne 
w poszukiwaniu autora", żyjące vvłasnym ży

.dem ... 
„Oi:·rachunki fredrowskie", '\.Varszawa 1!159 
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Kierownik techniczny: 
EDMUND GIECZEWSKI 

Kierownicy pracowni: 

:uawieckiej damskiej: Zofia ZIMMER * krawieckiej męskiej: Grzegorz 
FRANKOWICZ * perukarskiej: Alfons DOMICZEK * stolarskiej: Józef 
nESZEC * ślusarskiej: Aleksander MARKOWSKI * malarskiej: Ryszard 
GIECZEWSKI * modelatorskiej: Justyna MA.JEWSKA * tapicerskiej: 
Wiktor JANKOWICZ * sze\vskiej: Gerhard FOKS * rekwizytorskiej: 
Jan SOKOŁ * kierownik działu akustycznego: Henryk KOZŁOWSKI 

SCENA W ELBLĄGU SCENA W OLSZTYNIE 

Kierownik administracji: Kierownik administracji: 
STANISŁAW MACIEJAK IREN A KRAWCZYK 

Główny elektryk: Główny elektryk: 
TADEUSZ GEREJ MIROSLA W SZOSTAKOWSKI 

Brygadier sceny: Brygadier sceny: 
ARKADIUSZ BOGDANOWICZ KAZIMIERZ JURGIN 

Organizator widowni: Organizator widowni: 
NINA BŁESZYŃSKA ZENON LEW ANDO WJ CZ 

Kierownik sceny objazdowej: 
WOJCIECH STACHOWICZ 

Kasa teatru w Olsztynie czynna w godz. IO .Oll--13.00 i 16.0!l--U.OO, tel. 39-15. 
Kasa teatru w Elblągu czynna w godz. 10.3-14.00 i 17 • ._19.UO, 

w dni świąteczne 11.0-13.00 i 17.0-19.00, tel. 24-ao. 



Cena 4 zł,-

\V r e p e r t u a r z e : 

Jan Błeszyński i Mateusz Swięcicki 
GDY ZABRZMIĄ TRĄBEK DŻWIĘKI ... 

Sofokles 

EDYPKROL 

W p r z y I o t o 1' a D i u: 

Artur Miller 
wszyscy !WOI SYNOWIE 

Molier 

DON JUAN 

OZOrat. Lit:. 2483 (2 500) 11.1.71 r. Io: 18 1118 


