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1. 

BOLESŁAW LUBOSZ 

MISTRZ 
MIERZEJEWSKI 

„Prezencji jest ujmującej i słusznego wzrostu, twarz o rysach 
wyrazistych i żywo reagująca pociąga urodą i męską zadumą, 
zaś gest jego szlachetny, umiarkowany, a słowem włada jak 
wytrawny mistrz sceny" - tak powitała krytyka warszawska 
w latach trzydziestych powrót Bolesława Mierzejewskiego do 
stolicy, do Teatru P olskiego. Nic dziwnego - popularność tego 
wybitnego aktora była wówczas bardzo znaczna i już od wielu 
lat zajmował on uwagę krytyki i krytyków naszego kraju, 
albowiem odnosił poważne sukcesy zarówno w teatrze drama
tycznym jak i muzycznym oraz w filmie - i to ,w okresie bo
dajże najtrudniejszym tej nowej muzy. 
Także już w tamtych latach mówiło się o pełni talentu tego 

znakomitego odtwórcy roli Henryka w „Niebookiej Komedii" 
Zygmunta Krasińskiego, stawiając go na równi z najwybitniej
szymi. A przecież Bolesław Mierzejewski miał jeszcze w iele
kroć razy zaskakiwać opinię artystyczną swoimi aktorskimi 
kreacjami, natomiast po II wojnie światowej rozpoczął jak gdy
by nowy i równie pracowity rozdział w swoim twórczym życiu 
teatralnym. 

Dla powojennego pokolenia jest ten wielki aktor żywą le
gendą polskiej sceny, jest łącznikiem między jakże dawnymi 
a nowymi czasy. Pamięta okresy świetności Wyspiańskiego 
i Przybyszewskiego, Rydla i Rittnera, K.H. Rostworowskiego 
i Perzyńskiego , i twórczo w nich współdziałał; pamięta głośne 
inscenizacje teatralne sprzed I wojny światowej - i był w nich 
niejednokrotnie większym lub mniejszym bohaterem. Przy
mierzał się w tamtych latach dopiero do swojej wielkiej ka
riery, a mistrzów - trzeba to powiedzieć -:- miał wielu i to 
zaiste znakomitych. Z kim on nie grał! Kogo nie pamięta! 
Bolesław Mierzejewski, który w roku jubileuszowym kato

wickiej sceny obchodzi jubileusz własny - 65 lat pracy dla 
dobra polskiego teatru - jest postacią otoczoną legendą i aneg
dotą, wrośniętą w kawał historii polskiego aktorstwa. Zastana
wiająca wszechstronność talentu weryfikowała zawsze jego 
wielkie i słuszne ambicje, a połączona z pracO'Witością i dyscy
pliną dawała właśnie tak znaczące i ciekawe osiągnięcia. 
Dojrzewał jego talent w okresie wybitnych manifestacji lite

rackich i teatralnych - od prapremiery „Wesela" Wyspiań
skiego do prapremiery „Przepióreczki" Zeromskiego. W takim 
nastroju patriotycznego uniesienia i w atmosferze gotowości dla 
służby obywatelskiej żyli wszyscy młodzi ludzie, którym bliska 
była wizja wolnej ojczyzny. P otem jeden po drugim odchodzili 
wielcy pisarze, którzy byli natchnieniem dla pokolenia Mierze
jewskiego: najpierw Wyspiański {1907), potem Konopnicka 
(1910), dalej - Bolesław Prus (1912), Henryk Sienkiewicz 
(1916). Natomiast Lucjana Rydla żegnał w Krakowie (1916) już 
jako swego byłego dyrektora i starszego przyjaciela. Przed
wczesne było to odejście autora „Zaczarowanego koła' ', jak 
zresztą odejścia tylu innych wybitnych pisarzy. 

Staram się dzisiaj odtworzyć obraz twórczego działania tego 
wybitnego aktora. Wspomagać mnie muszą wyznania i wspom
nienia, pożółkłe notatki i wycinki z czasopim oraz z gazet. Nie
stety sztuka aktorska jest ulotna i - jak do tej pory - żyła 
tylko w legendzie i w opisach co bardziej pracowitych recen-
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BOLESŁAW MIERZEJEWSKI 
W ROLI ADJUTANTA KS, JćZEFA PONIATOWSKIEGO 

zentów oraz krytyków. Obecnie, dzięki filmowi i taśmie magne
towidu, chociaż niektóre wybitne kreacje wielkich aktorów 
przetrwają nieco dłużej. 

2. 
Bolesław Mierzejewski urodził się w dniu 9 października 

1889 roku w Warszawie. Rodzina jego pochodziła jednak z kre
sów wschodnich, lecz po prześladowaniach, jakie ją dotknęły 
po powstaniu styczniowym 1863 i po powikłaniach losowych, 
przeniosła się do centralnej Polski. Wychowywany w atmosfe
rze patriotycznej konspiruje od lat najmlodszych. Nurt tego 
działania przybierze w znacznej mierze na sile w gimnazjum 
Konopczyńskiego, w którym przyszły aktor rozpoczął swoją 
poważną edukację i to szczególnie w latach przedmaturalnych. 

W głośnym i tragicznym roku 1905 bierze czynny udział 
w walce o polską szkołę, za co zostaje na kilka miesięcy przed 
uzyskaniem świadectwa dojrzałości wydalony z wilczym bile
tem. I oto w tym dramatycznym roku miał poznać prawdziwy 
smak sceny i siłę aktorskiego powołania. Przystąpił bowiem 
do amatorskiej Drużyny Dramatycznej , składającej się prze:.. 
ważnie z uczniów gimnazjalnych, którym przewodził Witold 



Chełmiński, i wkrótce wyrósł na pierwszą „gwiadzę" tego ze
społu. Nie była to jednak tylko szlachetna zabawa w teatr. Za 
tę działalność czekały młodych ludzi poniewierki i więzienia. 
Po latach o tym swoim młodzieńczym spotkaniu z muzą sce
niczną powie: 
„Grałem w przedstawieniach drużyny dramatycznej złożonej 

z młodych patriotów, adeptów Melpomeny. Zespół ten po rewo
lucji 1905 roku objeżdżał osiedla robotnicze w Kongresówce, 
zasilając po strajkach kasy robociarskie dochodem z tych 
impr z". 
Myślę, że w tamtych gorących miesiącach nastąpił u Bole

sława Mierzejewskiego wybór zawodu. Dlatego też, kiedy 
w 1907 roku Rządowe Teatry Warszawskie otwarły Szkołę 
Aplikacyjną, która miała kształcić przyszłe kadry aktorskie, 
wśród kilkuset zgłoszonych adeptów znalazło się i jego nazwi
sko. Pierwszy rok rozpoczęło, niestety , tylko 28 studentów, 
a wśród nich nasz obecny Jubilat. - Wykładowcami byli ro.in. 
podziwiani przez niego ak torzy i zasłużeni organizatorzy pol
skiego życia teatralnego, a wśród nich - Wincenty Rapacki 
i Józef Kotarbiński, Henryk Melcer (znakomity pedagog mu
zyczny, kompozytor, twórca opery „Maria") i Michał Kulesza 
(ambitny, głośny tancerz, choreograf i reżyser baletów). Kie
rownikiem tej uczelni aktorskiej natomiast był Kazimierz Za
leski - zasłużony dyrektor teatru warszawskiego, literat, autor 
wielu utworów dramatycznych. 

Co trzy miesiące odbywały się popisy studenckie pod nad
zorem i przy współudziale znakomitości aktorskich - Ireny 
Trapszo, Wandy Siem aszkowej i Bolesława Leszczyńskiego . 

To dramatyczne~tudio wzbudzało zrozumiałe zainteresowanie 
i dlatego prasa niejednokrotnie informowała o popisach stu
denckich. Warszawski „Tygodnik Ilustrowany" przekazał rela
cję z wystąpień dyplomowych. Znalazł się w tym sprawozdaniu 
także ustęp o przyszłym wybitnym aktorze: „Egzamin rozpoczął 
p. Mierzejewski Bolesław ślicznym prologiem Or-Ota, napisa
nym do »Powrotu posła« Niemcewicza, który p. Mierzejewski 
deklamował w otoczeniu wszystkich uczniów szkoły z wielkim 
zapałem i przejęciem". 

JADWIGA SMOSARSKA 
I BOLESŁAW MIERZEJEWSKI 

BOLESŁAW MIERZEJEWSKI W RO LI KSIĘCIA W SZTUCE VICTORA HUGO 
„BURGRAFOWIE" - WARSZAWA 1909 

Właściwy jednak debiut nastąpił w „Antygonie". Młody 
adept ~zt~ki scenicznej zaprezentował się w roli Hajmona. 
Ws~m1?a1ąc tamte odległe czasy, przypomniał: „Seweryna 
Bromszowna zagrała wówczas Antygonę" . 

Od tej chwili rozpoczyna się jego uporczywa droga do sławy 
i długa wędrówka po teatrach polskich. Przerywa ją na krótko 
rok. 1911, ~iedy to 22 letni aktor zmuszony został do odbycia 
słuzby wo1skowej w pułku ułanów carskiej gwardii. Zniewa
żony jednak przez wachmistrza - ten wymyślał mu od Polaczi
szków - obił go Mierzejewski szpicrutą i, nie czekając kary, 
porzucił pułk oraz opuścił zabór rosyjski. 

Przedostaje się najpierw do P oznania. Przypomina, że kieru
jąc się na południe Polski, miał krótki przystanek na Śląsku, 
a mianowicie w Bytomiu. Pracę znalazł we Lwowie w teatrze 
kierowanym przez Ludwika Hellera. Występował w wielu wy
bitnych sztukach i w ciekawych rolach, a mianowicie: w „Marii 
Stuart" (Rizzio), w „Topieli" Przybyszewskiego (Markiz du 
Chateau), w „Panu Geldhabie" (Lubomir), w „Mocnym czło
wieku" Przybyszewskiego (Bielski). 

W roku 1913 angażuje się do Teatru Polskiego w Poznaniu 
kierowanego od roku przez wybitne i zasłużone małżeństwo 
aktorskie - Nunę Młodziejewską (1884-1958) i Bolesława 
Szczurkiewicza. - Wybuch I wojny światowej zastaje go 
w Szczawnicy. Kieruje więc swoje kroki do Krakowa, gdzie 



wielce zasłużony Tadeusz Pawlikowski angażuje go do swego 
zespołu. Musi go nawet osłonić przed austriacką żandarmerią, 
która go aresztowała zaraz po przyjeździe pod Wawel. 

Rozpoczynają się pracowite lata krakowskie. W zespole sław 
znalazł i swoje miejsce Mierzejewski. Po odejściu Pawlikow
skiego przychodzą inni dyrektorzy - Rydel, Grzymała-Siedle
cki... Ten ostatni przyjrzał mu się dopiero bardziej dokładnie 
w 1917 roku, kiedy już był kierownikiem sceny. Przypomniał 
tamto spotkanie po bardzo wielu latach w znakomitej swojej 
książce „Swiat aktorski moich czasów". A było to z okazji przy
gotowanej prapremiery „Kaliguli" K.H. Rostworowskiego: 

„Poza Nowakowskim i Biegańskim jeszcze jedną rewelację 
talentu przyniosła prapremiera »Kaliguli«. To Bolesław Mie
rzejewski w roli Regulusa. Jak wszystkich innych, tak i jego 
przejąłem w spadku po dyrekcji Lucjana Rydla„. Z lękiem ob
sadziłem go w »Kaliguli«. Z lękiem, bo nic jeszcze nie wiedzia
łem, jak sobie radzi z wierszem, a postać - choć szczupła na 
ilość słów - jakżeż obfita w uczucia: miłość, wierność, zdrada, 
męcząca walka z samym sobą, głęboka bolesność, wreszcie pa
tetyczność przeżyć. Ku zdumieniu mojemu i zdumieniu autora 

LUCYNA MESSAL I BOLESŁAW MIERZEJEWSKI 
W „SIBILLI". OPERETKA WARSZAWSKA 1921 

ten aspirant w należytym wypowiadaniu mowy wiązanej nie 
ustępował najwytrawniejszym w rzemiośle kolegom, a nawet 
zadziwiał klasyką deklamacji. Jak się po tym okazało, nic 
w tym nie było dziwnego. U Nowickiego z »Rozmaitości« czy 
też na Nowickim uczył się władania rytmem i rymem. 
W »Kaliguli« nie tylko mówił, ale i zagrał tak, że już jasnym 
się stało, iż dramat, tragedia, wszelka wreszcie sztuka poetycz
na będą miały z niego pociechę. Ale cóż! Mierzejewski miał 
ładny głos i do tego jeszcze umiejętności śpiewania, a dyrektor 
operetki w Warszawie, Ludwik Sliwiński, od pewnego już czasu 
zagiął parol, by mieć uzupełnienie Redy. Więc zrozumiałe, 
~alazł w Mierzejewskim materiał nie tylko na śpiewaka, ale 
1 na aktora. Do tego wszystkiego rosły, harmonijnie zbudowany, 
podatny do każdego kostiumu, od fraka do hektarowego pance
rza. No i wykradł mi Mierzejewskiego, stary rabuś z warszaw
skich »Nowości«. Bohater z »Kaliguli« wsiąkł na dłuższy czas 
w operetkę; do niego to Cwiklińska błagalnie śpiewała »Cesa
rzu, cesarzu«! w triumfalnej serii warszawskich przedstawień 
»Krysi leśniczanld.«. Później syn marnotrawny powrócił do 
swego macierzystego dramatu, ale już nigdy nie miałem spo
sobności go widywać. Dochodziły mnie tylko wieści o jego suk
cesach". 

Grzymała-Siedlecki zadziwił się więc wielkimi umiejętnościa
mi i wielostronnością talentu 28-letniego aktora. Myślał, że to 
doświadczenia wyniesione z „Rozmaitości". Bolesław Mierze
jewski miał jednak za sobą szlak dziesięcioletnich wędrówek 
teatralnych. Jeszcze przed przybyciem do Krakowa grywał 
w utworach Słowackiego. Fredry, Wyspiańskiego, Przybyszew
skiego, Nowakowskiego, Rittnera, Sofoklesa, Eurypidesa, 
Szekspira (w Krakowie m.in. wystąpił rw roli bliźniaka Anty
folusa z Syrakuz w „Komedii omyłek", Parysa w „ Troilusie 
i Kressydzie", Kassja w „Otellu"). 

Wielki repertuar był dla niego powszednością, a poza tym -
jego wybitni pedagodzy warszawscy ze Szkoły Aplikacyjnej 
pracowali właśnie nad rozwijaniem wszechstronnego talentu 
u swoich podopiecznych. - Warto także zajrzeć do starych 
afiszy teatralnych sceny krakowskiej z lat 1914-1917, ażeby 
uzmysłowić sobie, z kim wówczas występował młody aktor. 
Grywał w towarzystwie znakomitych artystów i to także nie 
mogło wstać bez wpływu na jego aktorstwo. Wymieńmy cho
ciażby niektóre głośne nazwiska: Wacław Nowakowski, Józef 
Węgrzyn, Andrzej Mielewski, Ludwik Solski, Jerzy Leszczyń
ski, Irena Solska, Konstancja Bednarzewska, Wanda Siemasz
kowa, Ferdynand Feldman, Aleksander Zelwerowicz, Roman 
Żelazowski. 

3. 

Porwał zatem do operetki Bolesława Mierzejewskiego „stary 
rabuś" z warszawskich „Nowości", czyli dyrektor Ludwik Sli
wiński, i to na kilkanaście lat. Rozpoczyna się dla tego utalen
towanego aktora nowy rozdział w jego doświadczeniach twór
c.zych. Będzie śpiewał i grał, będzie brylował na scenie i podbije 
hczne rzesze widzów. Uzyska popularność, która rozwijać się 
będzie z latami i potęgować, i która - cóż tu wiele mówić -
trwa po dzień dzisiejszy. 

Krytyka warszawska miała lepsze rozeznanie od Grzyrnały
-Siedleokiego. Nie zapomniała po prostu tego młodego, utalen
towanego aktora występującego w stolicy jeszcze kilka lat temu. 
Witano go z uznaniem i nadzieją. Na afiszach pojawiły się 
zapowiedzi, które mówiły o jego nowej dziedzinie aktorskiej: 
„P. Bolesław Mierzejewski, zaangażowany do Teatru Polskiego, 
przedstawi się w Warszawie w nowym charakterze - śpiewaka 
operowego. A mianowicie wystąpi w Teatrze Nowości w »Krysi 
leśniczance« rw roli cesarza. Kraków pamięta piękny głos tego 
śpiewaka, J~tóry iwystąpił w »Gejszy« w teatrze ludowym za 
dyrekcji T. Konczyńskiego". 



Zapowiedzi nie zawiodły nadziei widzów. Bolesław Mierze
jewski odniósł ~ielki sukces .. ~d tej pory stał się też pierwszo
planową postacią wars~awskieJ operetki. W tym inauguracyj
nY?l spektaklu wystąpił w towarzystwie znakomitej aktorki 
Miec.~y~ławy Cwiklińskiej, która, podobnie jak on, zdradził~ 
przeJsciowo teatr dramatyczny. Prasa donosiła: 
.„~tys~~a dramatyczna nagle przedzierżgnęła się w wode

wilistkę i IS.tot:r:ią b~letnicę. A robi.la to :wszystko z pasją, jakby 
była w ~om: z~10le. Partnerami byli Bolesław Mierzejewski, 
Ste!an Witas ~Mieczysław Borowy. Pierwszy posiadający wszy
st~ie warunki, dał postać młodego cesarza tak miłą, że zacho
dził.a oba:na, iż zdecydowani republikanie następnego zaraz dnia 
zapiszą się do partii :zionarchistycznej. Jeżeli powiemy, że wy
trz~małby po~owname z Hansem Jaray'em, kreującym tę po
stac na premi7rze w Theater an der Wien, będzie to chyba 
rzetelne uznanie". 

Od tej pory podobne słowa wysokiego uznania towarzyszyć 
będą stale karierze operetkowej tego aktora przez wszystkie 
lata, w któr:ych ~przysiągł służyć lekkiej muzie. Otwórzmy 
album z wycmkarm prasowymi: 
. „~asowy aktor, umiejący tę rasę przenieść na postać przez 

siebie stworzoną. Przemiły głos, wysoka muzykalność, zdolność 
w:zbogacania śpiewanej piosenki podkreśleniami o dużej, lecz 
~ugdy prz~sadnej wartości". - Inny recenzent chce rozsądzać 
1 ~o~tara się o charakterystykę bardziej ogólną: „P. Mierzeje>v
sk1 Jest doskonałym amantem operetkowym, posiadającym bar
dzo korzystne warunki na to, aby być jednym z pierwszych 
w szer7gu: głos ma niewielki może, ale bardzo miły i dźwięcz
ny, a Jest przy tym bardzo utalentowanym aktorem drama
tyc~n~. Ułatwia .mu ~o n~tezmiernie pracę w operetce i daje 
moznosc stwarzama zaJmuJących kreacji, które żyją na scenie 
rz~czy~istym życiem". - A oto jeszcze jedna opinia: „Wczoraj 
miał M1~r~ejewski jeden ze swoich lepszych dni, doskonale wy
glądał, spiewał z uczuciem i dał sylwetkę wysoce artystyczną, 
pełną tego wdzięku, jaki niewątpliwie musiał być udziałem 
»wroga ~o~iet«, którego kobiety właśnie kochają i lubią". 
PozycJę Jego podbudowała jeszcze bardziej sława filmowa. 

Nowa muza była jak gdyby dla niego stworzona. Dzięki swoim 
aktorsk~m. warunkom, wszec~stronności talentu, wyrósł szybko 
do rangi. pierwszego amanta i z powodzeniem rywalizował z Sa
wanem i Cybulskim odbierając im znaczne rzesze wielbicielek. 
Po ~az pierwszy 1w filmie wystąpił bodajże w 1915 roku; obraz 
nosił tytuł „Sto lat niewoli" i zawierał dużo materiału propa
gandowego, które miały agitować na rzecz legionów i austrofil
skiej orientacji. Dlatego wybitny aktor skłonny jest raczej uwa
ża.ć ,z~ swój artystyczny debiut film zrealizowany według opo
wiesci Bolesława Prusa - „Dusze w niewoli". 

To bodajże po tej realizacji napisano w omówieniu praso
~ym: „~asi artyści zbliżają się powoli do europejskiej gry 
film~'WeJ:. p. Węgrzyn to aktor już doświadczony, natomiast 
:p. MierzeJewski, grający na płótnie zdaje się po raz pierwszy, 
łest doskonały w każdym ruchu, w każdym geście, wyrazie, 
zywy a opanowany - przedstawia więc materiał na pier,wszo
rzędnego artystę filmowego. P. Mierzejewski, jak wiadomo, jest 
artystą operetkowym, gdzie stwarza prawdziwie artystyczne 
komediowe postacie". 

A potem przyszły filmy, które kreowały go na pierwszego 
gwiazdora: „Chłopi" (wg Reymonta), „Życie szulera'', „Od ko
biety do kobiety", „Przedwiośnie" (wg Żeromskiego), „Uroda 
życia" (tu rola Rozłuckiego), „Mocy człowiek" (wg Przybyszew
skiego), „Trędowata" (tu oczywiście w roli ordynata Michorow
skiego, w roli Stefci wystąpiła Smosarska), „Tajemnica 
skrzynki pocztowej'', „Dzieje grzechu" (wystąpił w roli Szczer
bica). - Jak powiada sam zasłużony aktor - było tych filmów 
około 20. Zaraz jednak dodaje: „Film uważałem zawsze za mar
gines mojej teatralnej pracy, choć byłem jednym z pierwszych 
polskich aktorów filmowych". 

4. 

Po kilkunastoletniej przerwie wrócił Bolesław Mierzejewski 
do dramatu i to wrócił z dużym powodzeniem. Od tej pory po
zostanie już wierny tej „poważnej" muzie i tylko od czasu do 
czasu - na prawach raczej gościa - pojawiał się na estradzie. 
Kiedy w 1935 roku trafił do teatru 1w Toruniu, objął po Juliu
szu Osterwie rolę Mazepy w dramacie Juliusza Słowackiego. 
Prasa z dużym uznaniem relacjonowała o tej zmj:mie: „Trzeba 
przyznać, że trudną rolę pazia gra p. Mierzejewski bez zarzutu. 
Mazepa w jego interpretacji jest młodym, pełnym temperamen
tu kozakiem, podczas gdy Mazepa Osterwy wydawał się znacz
nie starszym. P. Mierzejewski zrobił na publiczności bardzo do
datnie wrażenie i trzeba przyznać, że jest on wytrawnym akto
rem o doskonałej technice i wysokiej kulturze scenicznej. 
Wiersz Słowackjego mówił bardzo dobrze". 

Bolesław Mierzejewski - niczym niespokojny duch - wy
stępuje w różnych teatrach Polski. Wszędzie spotyka się 
z życzliwością i uznaniem krytyki. Wrócił do wielkiego reper
tuaru pewnie jakby nic innego nie robił przez te kilkanaście 
lat. Prypomnijmy jeszce zatem jego kreację w „Nieboskiej ko
medii" Zygmuntu Krasińskiego, kreację wielką. Wystąpił w roli 
hrabiego Henryka, natomiast jego głównym antagonistą był 
Stefan Jaracz jako Pankracy. 

„Bardzo jednolitą i stylową linię wypracował p. Mierzejew
ski w roli hrabiego - napisze recenzent. - Był wielkim bez 
ogranego pat,osu, słabym bez poczucia niższości, wahającym się, 
ale bez cienia lękliwego niedołęst·wa. Rola piękna." 

Po II wojnie światowej wybitny aktor rozpoczyna swoją dzia
łalność sceniczną od Krakowa. Znowu jego partnerką - jak to 
ongiś bywało - jest wiecznie młoda Mieczysława Cwiklińska. 
Po roku czasu „emigruje" jednak do Katowic, by pozostać na 
śląsku do chwili obecnej. Jego wejście na deski sceniczne Tea
tru im. St. Wyspiańskiego było znowu imponujące. A przypadła 
mu rola niełatwa, ponieważ partnerował w „Rozbitkach" Bliziń
skiego swojemu starszemu, znakomitemu koledze, Jerzemu Le
szczyńskiemu. Jako kapitalny Kotwicz-Dahlberg Czarnoskalski 
zaprezentował się naszej publiczności po raz pierwszy iW dniu 
30 listopada 1946 roku. („Rozbitków" reżyserował Janusz War
necki). Pisano z uznaniem: „Spektakl był bardziej uskrzydlony 
niż dyktował to rękopis sztuki". Natomiast recenzent „Gazety 
Robotniczej" wręcz powiadał: „ ... na tle doskonałej kreacji 
mistrza Leszczyńskiego prawie nikt nie odbijał się szczególną 
słabizną ... Drugim filarem sceny był B. Mierzejewski". 

Zdzisław Hierowski snując z tej okazji rozważania, starał 
się zobaczyć tego aktora w nowej roli życiowej i artystycznej. 
Powiadał: „Warunki, które stworzyły z niego pierwszego aman
ta, teraz pozwoliły mu na przejście do ról charakterystycz
nych - starszych, wytwornych panów, których grywa z nie
porównanym wdziękiem i w doskonałym stylu. Można by 
powiedzieć, że M:ierzejewski jako aktor najlepiej czuje się we 
fraku. A jako charakterystyczny w takich rolach jak Tolo ze 
»?kiza« Zapolskiej, bonvivant, który mówi o sobie ze smętkiem: 
iiZyło się trochę«. Bogucki z i>Panny Maliczewskiej« to rola 
jakby dla niego wymażona. Grał ją też z powodzeni2rn 
w r. 1948". 
Bolesław Mierzejewski wymyka się ustaleniom krytyków, nie 

chce zawęzić swego talentu tylko do pewnego określonego kręgu 
ról. Jak dawniej, tak i teraz, odnajduje pełnię wypowiedzi 
w kreacjach zdecydowanie różnych. Podziwialiśmy go w świet
nych rolach komediowych i w dramacie. Bolesław Mierzejew
ski, jak każdy wielki aktor, ma swój niepowtarzalny styl jemu 
tylko właściwy. Liczna jest też plejada stworzonych przez niego 
postaci na katowickiej scenie: Prezes w „Głupim Jakubie" 
(1947), Drummond w Gwieździe profesora Stevensona (1949), 
Le Rond we „Wzgórzu 35", Ludwik Montrivault w „Rodzince;', 
niepowtarzalny Chryzald w „Szkole żon", Kanclerz w „Bal-



ladynie", znakomity Filip Kochanowski w „Drodze do Czarno
lasu", czy Cześnik z „Zemsty'', Arcybiskup w „Świętej Joannie" 
Shaw' a, stylowy Miecznik w „Popasie króla Jegomości" i je
szcze bardzo wiele innych ról. 

Zycie i twórczość sceniczna Bolesława Mierzejewskiego -
żarliwego artysty, pełnego pasji aktora, urokliwego człowieka -
to jedno wielkie dążenie w teatralnej służbie na rzecz piękna 
i radości, to przemożna chęć służenia społeczeństwu i wiecznie 
młodej wielkiej Sztuce. 

BOLESŁAW LUBOSZ 

„Aktor" 
Zespół realizatorów filmowych katowickiego Ośro

dka TV opracował reportaż biograficzny poświęcony 
sylwetce artystycznej Bolesława Mierzejewskiego 
pt. „Aktor". 

W filmie wykorzystano materiały archiwalne FP 
oraz bogate archiwalia prywatne Bolesława Mierze
jewskiego. 
Powstało - swego rodzaju - curriculum vitae ar

tysty: od aktorskich narodzin i iPierwszych kroków 
na scenie, przez kształtowanie osobowości twórczej, 
do aktualnej pracy scenicznej. Zawiera ono pełny 
obraz jego życia na scenach teatrów operetkowych 
i dramatycznych oraz w filmie - w rolach słynnych 
amantów i postaci z tzw. wielkiego repertuaru kla
sycznego i współczesnego. 

Scenariusz opracowali: Jan Maćkow i Joanna De
marczyk. Zdjęcia - Tomasz Tarasin. 

Premiera filmu na ekranach telewizyjnych odbę
dzie się w końcu maja lub na początku czerwca br. 

POWOJENNE ROLE 

BOLESŁAW A MIERZEJEWSKIEGO 

1946 - Kotwicz-Dahlberg Czarnoskalski w „Rozbitkach" 
J. Blizińskiego 

- Liapkin-Tiapkin w „Rewizorze" 
M. Gogola 

1947 - Prezes w „Głupim Jakubie" 
Tadeusza Rittnera 

1948 - Chryzald w „Szkole żon" 
Moliera 

- Fryderyk w „J ak wam się podoba" 
Szekspira 

1949 - Rektor uniwersytetu w „Gwieździe profesora Steven
sona" 
D.O. Stevarta 

- Kanclerz w „Balladyaje" 
J. Słowackiego 

1951 - Dyrektor w „Zwykłej sprawie" 
A. Tarna 

- Remigiusz Dzierżek w „Premierze rw Borucicach" 
A. Baumgardtena i K. Słotwińskiego 

1952 - Generał le Rond we „Wzgórzu 35" 
J. Lutowskiego 

1953 - Kardynał w „Bancroftach" 
J. Broszkiewicza i G. Gottesmana 

1954 - Filip K'Ochanowski w „Drodre do Czarnolasu" 
A. Maliszewskiego 

1955 - Antoni Wójcik w „Maturzystach" 
Z. Skowrońskiego 

- Dr Recepta w „Doktorze Lubelskim" 
F. Zabłockiego 

1956 - Romainvile w „Zaproszeniu do zamku" 
J. Anouilha 

- Fakir w „Złotej karocy" 
L. Leonowa 

1957 - Don Beltran w „Podejrzanej prawdzie" 
J .R. de Alarcona 

- Reżyser w „Wyzwoleniu" 
St. Wyspiańskiego 



1958 - Cześnik Raptusiewicz w „Zemście" 
A. Fredry 

- Pustelnik w„Balladynie" 
J. Słowackiego 

1959 - Minister w „Jonaszu i błaźnie" 
J. Broszkiewicza 

- Leonard Strzyga-Strzycki w „Porwaniu Sabinek" 
F. Schonthana i J. Tuwima 

1960 - Prezydent w „Wielkim Bobby" 
K. Gruszczyńskiego 

- Pastor w „Profesji pani Warren" 
G.B. Shawa 

1961 - Biskup Yorku w „Tomaszu Beckecie" 
J. Anouilha 

- Arkas w „Ifigenii w Taurydzie" 
J.W. Goethego 
B. Brechta 

1962 - Spiewak podwórzowy w „Operze za 3 grosze" 
- Jenerał w „Dziadach Drezdeńskich" 

A. Mickiewicza 
- Maitre d'hotel w „12 krzesłach" 

I. Ilfa i E. Pietrowa 
- Doktor-Sędzia w „Grze interesów" 

J. Benavente'a 
- Andrzej w „$wieczniku" 

A. de Musseta 
1963 - Arcybiskup w „Swiętej Joannie" 

G.B. Shawa 
- Łazański w „Dyplomatach" 

Z. Skowrońskiego 

1964 - Thibaud w „Marie Octobre" 
J. Duviviers i J. Jean.sona 

- Optymista w „Kremlowskich kurantach" 
M. Pogodina 

1965 - Ochmistrz w „Wizycie starszej pani" 
F. Diirrenmatta 

1967 - Wojewoda w ,,Mazepie" 
J. Słowackiego 
(jubileusz 60-lecia pracy artystycznej) 
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PAN JOWIALSKI 
NA SCENIE 

„Pan Jowialski", obok „Ślubów panieńskich", „Zemsty", 
„Pana Geldhaba'', „Dam i huzarów", należy do najczęściej wy
stawianych komedii Fredry. Wracał często na afisz, między in
nymi dla popisu znakomitego aktora w roli tytułowej, przynaj
mniej na przestrzeni XIX wieku. Traktowany był wtedy jako 
niefrasobliwa komedia, mogąca zawsze liczyć na powodzenie 
u publiczności. W okresie międzywojennym przeciw takiemu 
pojmowaniu sztuki wystąpił Eugeniusz Kucharski, pragnąc 
w niej widzieć jedną z najboleśniejszych kart naszej literatury 
porozbiorowej, dokument marazmu i upadku, w jakim znalazło 
się społeczeństwo po tragedii powstania listopadowego. Kon
cepcje te nie zaważyły jednak na kształcie scenicznym wy
stawianej często komedii i zostały podważone, a nawet ośmie
szone przez Boya, szczególnie przy okazji jej przedstawienia 
w warszawskim Teatrze Narodowym w roku 1933 ... Powiedział 
o niej kiedyś Stanisław Tarnowski: „Słaba komedia, ale dosko
nała rzecz", a Adam Grzymała-Siedlecki zapytywał w 1933: 
„Czy to nie najlepsza z naszych fars", mając na uwadze właśnie 
jej walory komediowe i sceniczne. Głos Kucharskiego pozostał 
odosobniony ... 

Prapremiera komedii miała miejsce 22.VI.1832 na scenie 
lwowskiej - z Janem Nepomucenem Nowakowskim w roli ty
tułowej. Wznowiona w roku 1839 spotkała się z wysoką oceną 
Wincentego Pola, który stawiał ją najwyżej po „Slubach pa
nieńskich". 

Pierwsze przedstawienia: 

Stanisław Dąbrowski I Ryszard Górski : 
„Fredro DA scenie", Warszawa 1963 

,.. 22.Vl.1832 - Lwów,.. 28.III.1833 - Kraków,.. 10.Vl1835 -
Warszawa ,.. 1838 - Poznań (występ gościnny trupy Włady
sława Łozińskiego) ..,_ 1867 - Lublin (występ gościnny teatru 
lwowskiego) ,.. 
Był wielokrotnie wznawiany, 2'lWłaszcza na czołowych scenach 

polskich. Cieszył się ogromnym powodzeniem również w okre
sie międzywojennym. 

Po Il wojnie światowej: 

,.. W Łodzi - 1945 (Teatr Porwsezchny), 1952 (Teatr Żydow
ski), 1956 (Teatr im. Stefana Jaracza) ,.. W Poznaniu - 1945 
(Teatr Nowy), 1958 Teatr Polski) ,.. W Bielsku - 1945 i 1949 
(Teatr Polski) ,.. We Wrocławiu - 1946 (Teatr Dolnośląski) 
,.. W Lublinie - 1946 (Teatr Miejski) ,.. W Rzeszowie - 1947 
(Teatr Ziemi Rzeszowskiej) ...., W Bydgoszczy - 1948 (Teatr 
Miejski) W Jeleniej Górze - 1948 (Teatr Miejski) ..,. w Ka
liszu - 1948 (Teatr Wybrzeża) ,.. W Warszawie - 1948 (Teatr 
Polski), 1959 (Teatr Ziemi Mazowieckiej), 1960 (Teatr Klasycz
ny) ,.. W Częstochowie - 1949 (Teatr Wielki) ,.. W Szczecinie 
- 1952 (Teatr Polski) ,.. W Opolu - 1955 (Teatr Ziemi Opol
skiej) ,.. W Grudziądzu - 1959 (Teatr im. J. Słowackiego) 

,.. W Białymstoku - 1968 (Teatr Dramatyczny im. A. Węgier
ki) ,.. W Koszalinie - Słupsku - 1970 (Bałtycki Teatr Dra-
matyczny) ,.. · 

W Teatrze Sląskim w Katowicach: 

,.. 1924 - w reżyserii J. Leśniewskiego. 
,.. 1931 - w reżyserii Konstantego Tatarkiewicza. 
,.. 1938 - w reżyserii Konstantego Tatarkiewicza (rolę ty

tułową grał Konstanty Tatarkiewicz). 
,.. 1946 - rw inscenizacji i reżyserii Henryka Szletyńskiego 

(w roli tytułowej - Tadeusz Kondrat). 
...., 1965 - rw reżyserii Jerzego Ronarda Bujańskiego (w roli 

tytułowej - Eliasz Kuziemski). 

Rolę tytułową kreowali najwybitniejsi aktorzy polscy: 

...., Jan Nepomucen Nowakowski (Lwów, 1832; występo~ał 
w tej roli przez 30 lat) ...., Kudlicz (Warszawa, 1835) ...., Jozef 
Rychter (Kraków, 1843) ...., Wincenty Rapacki (Kraków, 1894) 
...., Jan Królikowski (Kraków, 1844)...., Leon Stępowski (Kraków, 
1888) ,.. Ludwik Solski (Kraków, 1900), Warszawa, 1928 1933 
i 1948) ,.. Mieczysław Frenkiel (WarszaJWa, 1917) ,.. Zygmunt 
Noskowski ·(Kraków, 1918) ...., Stanisław Stanisławski (Kraków, 
1923) ... 

OPINIE 
O PANU JOWL\LSKIM 

STANISŁAW TARNOWSKI: 

Typem on nie jest i dzięki &gu, że nie jest; ale jest wielką prawdą. 
bo on m6wi całym swoim sposobem myślenia i życia, że przez bierność, 
niedołęstwo, brak energii w charakterze, .powagi w myśleniu, czynności 
i obowiązków w życiu i wysokich pragnień w sercu dochod:z.i się do 
idiotyzmu w życiu. Jowialski, nie głupi wcale z natury, żyje jak idiota 
dlatego, że o niczym nie myśli i niczego nie pragnie. Jego wesołość, 
z wiedzą i zamiarem autora lub bez nich, jest bardzo smutna i prowadzi 
do gorzkich refleks)!. 

PIOTR CHMIELOWSKI: 

„studia 4o hlstorll literatury poJskleJ. 
Wiek XIX. Roąrawy l 1Pr&WOS4anla", 
Krak6w 1• 

Ta dobroduszność, ta żar.tobliwość i jowialność, ta pogoda ducha, to 
posługiwanie s.ię przysłowiami w każdym ważniejszym lub powszednim 
wypadku doskonale charakteryzują poczciwą a powierzchowną, glębo
kilni namysłami nigdy nie nawiedzaną, wyrzutami sumienia nigdy nie 
dręcmną naturę starus7lta. 

IGNACY CHRZANOWSKI: 

Ze wstępu 4o „Komedll Aleksandr& 
Frellry", waruawa 1U'7 

On jest typem jednej cechy charakteru narodowego (ściślej mówiąc: 
szlacheckiego) w jego ror.woju historycznym, a mianowfoie „jowialności''. 
pr:ziez którą pojmujemy niezmąconą pogodę ducha... Epoka wyratnej 
krystalizacji tej cechy przypada już na wiek· XVI, na czasy Zygmunta 
Augusta. W wieku XVII, mimo nieszczęść, jakie się waliły na Rzeczpo
spolitą, nie znika ona z charakteru narodowego: dowodem niezlicmne 
facecje oraz pamiętniki Pas-ka. 



JANINA BĄKOWSKA·PRZERADZKA 

Lecz jak ptak ptakowi, tak jowialność jowialności nie równa„. może 
być owocem to bezmyślnego (i egoistycznego) optymizmu, to optymizmu 
myślącego (i kochającego) . Otóż jowialność pana Jowialskiego płynie 
z optymizmu bezmyślnego, nie żeby to był człowiek zupełnie niezdolny 
do myślenia, wcale nie. Bezmyślnym jest optymizm. w panu Jowialskim 
dlatego, że nieświadomie napoły, ale napoły świadomie wtłoczył on 
myśl swoją, z natury zdolną, w ciasne szranki domowego życia„ . pojęcie 
i pragnienie ciszy i spokoju skurczył w pojęciu i pragnieniu zabawy 
i śmiechu„. Jeśli głębiej wejrzeć w jego duszę, jest o n typem pewnej, 
bardzo częstej, bo ogólnoludzkiej, cechy umysłowej: skostnienia umysła 
w gotowych formułkach życiowych„. w martwych prawdach, przyjętych 
na ślepą wiarę zasadach, fO!'?;Czących sobie prawo do wiekuistej trwa
łości i niezmienności. 

EUGENIUSZ KUCHARSKI: 

„o komediach Aleksandra Fredry' ', 
Kraków 1917 

Jowialski tyle ma wspólnego z j owialnością, co Czartoryski z czartem, 
a Skrzynecki ze skrzynią. Jowialności, a więc tego usposobienia umysłu, 
który z uśmiechniętą równowagą przyjmuje złe i dobre, mądre i głupie, 
bo umie spojrzeć z wyższego stanowiska na rzecz i na bezpośrednie jej 
odczuwanie własne czy obce, w Jowialskim zgoła nie ma„. Stwarzał 
(Fredro) w Jowialskim postać reprezentatywną , symbolizującą marazm 
życiowy i zgrzybiałość ducha w danym środowisku ludzkim i w danej 
epoce„. 
Jakąż jest dusza Jowialskiego? Wszelkie przejawy duszy redukują 

się u niego do zabawy i śmiechu i o tyle tylko przychodzą do głosu, 
o ile śmiechem rozbawionym mogą się wyrazić„. 

Stan jego umysłu charakteryzują najlepiej jego przysłowia i bajeczki. 
Jest to równie gotowa i równie niezapr acowana darmocha intelektualna, 
jak całe jego bytowanie jest darmochą życiową„. 

Ze wstępu do „Pana Jowialskiego", 
Kraków 1921 

Komedia, nie wolna od błędów artystycznych, ale jedna z najgłębszych , 
jak.ie wyszły spod pióra Fredry. Po części ironia zbyt subtelna, po części 
odskok za w ielki od sposobu myślenia ogółu sprawił , że ta sztuka została 
jak najopatrzniej pojęta przez teatr, publiczność i krytykę . To, nad 
czym poeta bolał, co potępiał, ośmieszał lub stawiał na pręgierzu, pojęto 
jako idealny, rozczulający obraz dawnego, cichego, niezawinionego, pa
triarchalnego życia. 

WŁADYSŁAW ZA WIS TO WSKI: 

z kslątki: „Aleksander Fredro. życiorys 
literacki", Warszawa 1926 

Komedie Fredry, a zwłaszcza najprzedniejsze, do których „Pana Jo
wialskiego" zawsze zaliczano, grano u nas znakomicie„. Zwłaszcza gene
racja dwu ostatnich dziesięcioleci ubiegłego wieku żywo ma w pamięci 
cykl Fredrowskich komedii, najlepszych przedstawień, najkapitalniej
szych kreacji. Nie schodziły one prawie z afisza„. 
Było więc dosyć czasu, by us t aliła się tradycj a pojmowań sztuki („Pana 

Jowialskiego") na scenie„. Patrzało na tę komedię od r. 1832 (premiera 
we Lwowie) niejedno pokolenie, pojmowało je rozmaicie, ale z wytknię
tej raz linii teatr nigdy nie schodził. 

W ostatnich dopiero czasach zajęła się Fredrą żywiej krytyka nau
kowa. Rozpoczęło się żmudne dociekan ie elementbw jego twórczo.ki. 
literackich zależności, estetycznych kanonów - jednocześnie zaś poczęło 
się odkrywać różnicowanie w poglądach, zaczęły występować na jaw 
odmienne s tanowisk a i interpretacje. Po Tarnowskim przyszedł Ignacy 
Chrzanowski, po Chrzanowskim - Eugeniusz Kucharski. I oto z ust 
tego ostatniego badacza Fredry, doskonałego analityka i wszechstronnie 
przygotowanego historyka liter a tury, padają o „Panu J owialskim" cie
kawe, niemal fascynuj ące, słowa„. „Pana J owialskiego" - wedle naj
nowszych poglądów - gra się i reżyseruje fałszywie.„ 

Dotychczasowe inscenizacje „Pana Jowialskiego" opierały się na tym 
(błędnym według prof. Kucharskiego) mniemaniu, że postać tytułowa 
jest komediowym typem jowialnego, przemiłego staruszka, który wśród 
bajeczek, anegdotek, przysłowi i zabawnych facecji pędzi beztroski, miły 
i wesoły żywot... prof. Kucharski żąda takiego ujęcia komedii, jakiego 
mutatis mutandis wymaga tragedia romantyczna, gdzie bohater o typie 
Kordiana, Manfreda czy hr. Henryka wypowiada całkowicie treść 
utworu, inne zaś osoby mają tylko względnie uzależnione od postaci 
naczelnej, znaczenie„. 

Jowialski jest postacią koncentryczną, która swym niewpływaniem 
na akcję uzmysławia absolutną inercję duchową. Nie jest facecjoni.>tą , 
lecz wegetującym zwierzątkiem . Jest jaskrawym obrazem ograniczoności 
umysłowej, niezdolności do samodzielnego myślenia, do interesowania 
się jakimkolwiek, dalszym czy bliższym objawem życia„. 



SABINA CHROMIŃSKA 

• MARIA STOKOWSKA 

ZOFIA TRUSZKOWSKA 

W ten sposób scena zmieniłaby się zasadniczo. na komediowym tronie 
zasiadłby człowiek-symbol, starczość o ptasim mózgu, maszyna mecha
nicznych asocjacji myślowych, uosobienie marazmu i nędzy. Reszta po
staci poruszałaby się na różnych elipsach i kołach wokół Jowialskiego, 
jak wklęsłe i wypukłe zwierciadła, w których by widniało jego oblicze, 
powiększone w karykaturze lub pomniejszone ironią . Zniknęłaby bez 
śladu miła, choćby z największą domieszką głupoty, atmosfera dworu 
polskiego - wyrósłby natomiast zaścianek, w którym parafiańskość 
dochodzi do granic ohydy ... 
Większość jego (prof. Kucharskiego) twierdzeń, na których spoczywa 

koncepcja ogólna, nie da się przy dokładnym skonfrontowaniu z tekstem 
utrzymać. Jest to bowiem objaw nierzadkiego zjawiska, że wn.ikJ<iwy, 
o ideologicznych zainteresowaniach badaez, dopatrując się w dziele zbyt 
daleko idących pogłębień, przekracza zakreślone przez dzieło granice 
i poprzez utwór kształtuje odmienny wizerunek twórcy. Nie da się 
jednak zaprzeczyć, że interpretacja prof. Kucharskiego przesuwa co
kolwiek punkt widzenia i baczną zwraca uwagę na nie dość jasno 
uświadomione dotychczas przez krytykę ośrodki „Pana Jowialskiego". 

TADEUSZ ZELEŃSKI (BOY): 

„Pan Jowialski" wobec wymagali. naJ 
nowszeJ krytyki literackiej, „Kurier Pol
ski" nr SS, 1923 

Zdaniem prof. Kucharskiego, Fredro, pisząc tę komedię tuż po upadku 
powstania listopadowego, w epoce najiwiększego znikczemnienia i ogłu
pienia warstw przodujących w Galicj i, chciał swoją sztuką wstrząsnąć 
rodaków. Jest to krwawa arystofanesawska satyra; dom Jowialskich 
to przekró) Polski, Polska „bez serc i bez ducha, wegetująca, przeżuwa
jąca i dobrze trawiąca"; życie pana Jowialskiego to - „życie nikczemne"! 



Taki oto proces wytyczono i tak, bez przesłuchania świadków i obrony, 
skazano osiemdziesięcioletniego starca, o którego istotnym życiu wfomy 
właściwie dość niewiele ... 

O jednym tylko zapomniano. Trzebaż było poczekać parę lat, aż ten 
czerstwy staruszek dokona w reszcie beztrosk iego żywota, i wówczas 
zrobić inwentarz jego „kancelariii". Co by tam znaleziono? Zapewne 
sporo książek j sporo papierów. Może ułożony jego ręką zbiór przysłów 
polskich? To jedno wystarczyłoby, aby uczynić pana J owialskiego bardzo 
zasłużonym badaczem. 

A gdyby znaleziono jeszcze plilk kapitalnych bajek? Bo oto kwestia 
zasadnicza i nigdy, o ile wiem, nie postawiona: czy pan J owialski jest 
autorem tych bajeczek, które wygłasza? Jeżeli jest, w takim razie da
rujcie państwo, ale autor bajk i „Paweł i Gaweł" i „Osiołkowi w żłoby 
dano" nie jest ramolem ani id iotą„. 

„Proces pana Jowialskiego", „Karier 
Poranny" nr 314, 1928 

I wreszcie, cóż poradzę : bawiłem się bardzo dobrze. Rozglądałem się 
po publiczności; śmiała się do rozpuku, ani odrobinę nie krwawo. 
I stwierdziłem, iż choćby w tę sztukę nie wiem jak dziś wmawiać , że 
jest ponurą i bolesną kartą naszych dziejów, ona po p r ostu nie chce 
w to uwierzyć, ani rusz nie chce być smutna; przeciwnie, zaraża swoją 
wesołością. Czy Fredro w istocie nie pragnął tego? Co jest prawdy 
\V wątpliwej legendzie o tym, że go drażnił śmiech publiczności na „Panu 
Jowialskim"? Któż dziś dojdzie i czego by to dziś dowodziło? Utwór 
teatralny wciąż rodzi się na nowo i tworzy się z współpracy wielu 
elementów: autora, aktorów, publiczności, okoliczności i wreszcie tego 
bardzo ważnego współautora : cz as u . Współpracownictwo t o wydaje 
nieraz szczególne niespodzianki. 

„Pan Jowlalskl", „Ilustrowany Kurier 
Codzienny" nr 114, 1933 · 

STEF AN KOŁACZKOWSKI: 

Kucharski zamienił na twarde kontury to, co w obrazie Fredry jest 
wewnętrznym związkiem„. Zbłądził niedostatecznym liczeniem się z psy
chologią twórczości. .. Ale p rzede wszystkim nie uwzględnił ambiwalencji 
uczuciowej Fredry w stosunku do świata, z którym się z.rósŁ.. 

Podobno Wyspiański zgodził się na to, gdy Lack tłumaczył, że Chochoł 
w „Weselu" - to on sam, Wyspiański. Miał on zwyczaj nie przeczyć 
w takich razach„. Kto w alczy z widmami, kogo one prześladują, ten 
w jakiś sposób jest od nich zależny - mówi Brzozowski o Wyspiańskim. 
Ironia w „Jowialskim" jest niewątpliwa. Ale któż ukladał bajeczki J o
wialskiego i bawił się nimi? Czy tylko Jowialski? Kogo, poił widok za
grody ojczystej" tak, żeby chciał w niej zapomnieć„. wrócić tam i zo
stać? 

JERZY STEMPOWSKI: 

„Osobowoś~ i postawa poetycka Fredry", 
„Przegląd Powszechny" t . CXCI, 1931 

Dla pana Jowialskiego świat od dawna już przedstawia się jako 
przedmiot śmiechu, rzecz pozbawiona sensu i form y, powikłana w para
doksalnych zestawieniach i zgrzytach„. oceniając niepochlebnie świat 
zewnętrzny, przedsiębrał jego generalną przeróbkę, nałamującą go do 
potrzeb jego zabawy, przetasowującą talię k osmicznych k art według 
jego własnej kalkulacji. Droga filozofii jest dlań zamknięta. Dla pana 
Jowialskiego świat nie ma żadnego pogodniejszego sensu i, jeżeli proces 
jego inscenizacji zawiedzie, jeżeli groźna fala chaosu zmieni niedołężne 
próby jego przebudowy, występująca wówczas próżnia k osmosu może 
mu przedstawiać się chyba tylko jako misterium tremendum„. 

Na twarzy pana Jowialskiego widzimy połączenie uśmiechu człowieka 
dobrze bawiącego się ze śmiechem humorysty. Jego u jemny sąd o spra
wach poważnych tego świata odsuwa go od zajmowania się którą
kolwiek z nich, chociażby po2J0rnrie najbardziej go obchodzących . Naj
widoczniej niczego dobrego od świata się nie spodziewa. Postanowił on 
dokonać w świecie zjawisk wyboru 1i, odsuwając od siebie wszystkie 
inne, uwagę swą skupił tylko na tych, które dają okazję do zabawy 
i śmiechu. 

TADEUSZ PEIPER: 

„Pan Jowialski i jego spadkobiercy", 
Warszawa 1931 

Był Jowialski młodzieńcem, gdy dokonał się pierwszy rozbiór Polski, 
przeżył potem nadzieje związane z Sejmem Czteroletnim, z Konstytucją 
3 Maja i z Kościuszką, przeżył upadek tych nadziei, miał mniej więcej 
czterdziestkę, gdy dokonał się rozbiór · trzeci, a po u tracie niepodległości 
przeżył złu·dy napoleonizmu i rozczarowania wynikłe z polityki Adama 
Czartoryskiego.„ 

ADAM KWIATKOWSKI 

• ANDRZEJ MROŻEWSK I 



Jakie piętno wyryły na nim owe czasy? ... Na powierzchni, całkowicie 
na zewnątrz, widzimy wszyscy - bo nie widzieć tego n ie można -
przysłowia i bajki... Może to jest prze-myś-la-na i ce- Io-wa metoda 
do-świad-czo-ne-go i na swój sposób mąd-re-go człowieka? ... może żar
tobliwe dykteryjki Jowialskiego to zasłanianie czeg-oś, co jest we
wnątrz? ... 

A brulionowy „rękopis" Fredry! Rewelacja! Znajdujemy w nim wier
szyk Jowialskiego, pominięty w tekście opublikoiwanym na scenie 
i w książce, a zawierający cztery znamienne słowa: „nad prawdę lepsze 
baśnie" ... Taki manewr myślowy staje się całkowicie zrozumiały u czło
wieka, który przeżył bóle, nadzieje i rozczarowania lat dawnych, a gdy 
go poznajemy (rok 1827 lub 1828), przeżywa ciągle jeszcze - pod rzą
dami austriaekirni, w owych czasach okrutniejszymi niż p ruskie i ro
syjskie - systematyczną germanizację kraju ... Jowialski odwraca się 
od prawdy, bo jest bolesna, a nie chce m6wić prawdy, bo jest niebez
pieczna. To jest jego - filozofia życia!. .. Jowialski ma własną prawdę 
o życiu i prawda ta wcale nie jest wesoła. Jego obraz życia ukazuje 
plamy fałszu, niesprawiedliwości międzyludzkiej i dziejowej, bezrozumia 
ustroj01Wego, okrucieństwa społecznego, i z takiego to obrazu życia wy
wodzi się wiele myśli starego obserwa,.tora spraw ludzkich. 

„Jowłal1ki'', „Teatr" nr 1, l!M9 

KAZIMIERZ WYKA: 

Jedyna to komedia pisarza, która umieszcza konieczne dla utrzymania 
scenicznej dynamiki zabiegi małżeńskie w tak szerokim, aż trzy poko
lenia obejmującym kręgu rodziny. Sprawiło to, że na przeciąg całych 
aktów groteskowy taniec awych trzech pokoleń wokół własnej próżno
ści, ambicji, samozadowolenia, głupoty, pozycji bierze górę nad małżeń
skimi zabiegami. 
Były te trzy generacje potrzebne, ażeby dokonać pełnej charaktery

styki środowiska i uzasadnić wniosek: i m m ł o d s i, tym gors.i. Tym 
bardziej cynic:z.ni, zmateriali2iowani, egoistyczni. Tak urządzony światek 
rodzinny dowieść ma faktu, że świat caJy nJe idzie ku lepszemu. O taki 
zaś fakt i taki wniosek chodzi pisarzowi. Bezwzględny egoizm plemienia 
ludzkiego z Pustakówki nie cofa się przed tym, ażeby sprawy patrio
tyczne i polityczne ujrzeć tylko przez dziurkę od :klucza zagrożonej 
sypialni młodej pary. 

STANISŁAW PIGOŃ: 

Ze wstępu do „Pism wszystkich" Alek
sandra Fredry, Warszawa 1955 

Urodzony gdzieś w połowie w. XVIII, jeszcze' za drugiego Sasa, był 
Jowialski wyrostkiem, kiedy przeszła przez kraj konfederacja barska. 
Niebawem odłączono jego Jowiałówkę czy Pustakówkę, jak ją tam 
nazwać, wraz z Galicją od Polski, światło Komisji Edukacyjnej ani 
odrodzenie dokonane za Sejmu Czteroletniego już jej nie objęły. Miał 
lat niespełna czterdzieści, kiedy przyszedł upadek Kościuszki i trzeci 
rozbiór. A potem nadzieje napoleońskie i ich zły !kres... Teraz znowu, 
po raz nie wiedzieć już który, zaJamanie nadziei związanych z powsta
niem 1831 r. A potem szły już tylko represje. 
Toteż wyzbył się on już czczych złud. Może Jdedyś reagował uczuciowo 

na te obudzone nadzieje, może ulegał uniesieniom. Ale teraz już wie: 
Wszystko to pajęczyna, puste marzenia, plany ludzi na śnie budowane ... 

W tym programie jedno jedyne dla ludzi pewnego pokroju zostało 
schronienie: dom, jeden jedyny ratunek zamknąć drzwi przed nikczem
nością czasu, nie myśleć i nie pamiętać, za wsi.elką cenę n-ie pamiętać ... 

Nie byłaby więc bez niejakiego uzasadnienfa hipoteza, że Jowialski 
był kiedyś wrażliwy na zalewającą go nikczemność czasu, na niezność 
niewoli i może przed nią to właśnie bronił się on ta.rc7.ą nieustającego 
żartu i śmiechu... Któż wie, czy by nie zechciał usprawiedliwiać się 
słowami zapożyczonymi u innego bohatera Fredr01Wskiego: „$miałem się, 
by nie płakać, by me czuć, szalałem". 
Więc się śmiaJ. Drwił ze wszystkiego.. był tylko jednym z takich, co 

w czasach rozbicia „uwierzyli w śmiech"„. czynił tak, bo nauczyło go 
życie, że za tym dopiero okopem drwiny może się czuć bezpieczny ... 
Pozostał jako okaz bezsprzecznie nie wzniosrości, aJ.e patologii niewoli... 
Odgadnąć go należy i zrozumieć w jego osobliwości, ale b iada poko
leniu, które by mu chciało pobłażać. 

ALEKSANDER FREDRO: 

„W pracowni Aleksandra Fredry", War
szawa llH 

„Ja tę postać żywcem wziąłem z sędziwego staruszka Grzymały, 
którego z bliska znałem. Dobroduszny, pełen prostoty starowina, po
wtarzał przysłowia i bajeczki, jakie z lat młodości zapamiętał, a tu 
z niego robią jakiegoś bohatera" ... 

„Powiem panu memu, że Jowialsikiego n ie po j ę to ·i grać go na
leżycie nie umieją ... robią z niego j akie go ś bo h a te r a, stroją go 
w kontusz i żupan bez potrzeby" ... 

,,Alek11&11der Fredro. życiorys literacki", 
War1zawa llZł 

J 
PIOTR RóżAŃ1SKI 

JERZY SZANIECKI 
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