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Dlaczego Pan Jowialski jest komedią a nie dramatem? Sam przedmiot 
s~tuki upoważnia poniekąd do tego pytania jako ambiwalentny, mogący 
wywoływać zarówno wesołość jak smutek. („.) Głównym przedmiotem 
sztuki są wybryki i dziwactwa szalonego starca, drobnego despoty w swej 
Jowiałówce czy Bankruckiej Wiszni, pozostawionego samotnie, niby ko
palny mamut, pośród nowych pokoleń, których bo!~ater sztuki nie rozumie, 
i które z kolei biorą go za przedmiot swej zabawy. Autor wprowadza go 
na scenę w chwili, gdy resztę życia postanowił spędzić - z pominięciem 
innych zainteresowań - na samej tylko zabawie, i obraca w żarty wszyst
kie bez różnicy sprawy, z jakimi wypada mu się stykac. ( ... ) 

Stosunek pana Jowialskiego do świata wydaje się być na pozór twie r
dzący, aprobujący. Dziedzic Jowiałówki jest na pierwszy rzut oka zupełnie 
zadowolony z siebie i z życia, skoro śmieje się i bawi doskonale. Jed
nakże przy bliższem rozważaniu tej sprawy spostrzegamy, że istnieje pew
na oczywista różnica między jego łatwością zabawy światem i oceną 
teg o ostatniego. 

Pa n Jowial ski j est, być może, zupełni e zadowolony tyl ko z siebie, al e 
nie z porządku rzeczy. W tern bowiem, że świat go śmieszy, zawi era s ię 
już pewna ujemna oce na tego świ a ta . 

W myśl tradycji klasyczn ej śmiech jest reakcją na niekonsekwencję , 
chaotyczność świata, na jego c ha rakter niepoważny, dzi waczny, pełen 
nieoczek iwanych zestawień, skoków, zgrzytów i kontrastów. Ten stosu nek 
do św iat a jako zjawiska komiczn ego im pli kuje, rzecz prosta, pewne ty lko 
ś lizg a nie się po jego powierzchn i bez wn ikania weń głębiej, co z kol e i 
j est wyrazem wątpliwośc i, c zy świat w ogóle jest przenikliwy dla myśl i 
po znawczej, czy też pozostaje dla niej rzeczą nieprzeniknioną . („.) 
U śmi ec h nie akcentuje przeciwieństwa między ja i światem zewnętrzn y m 
- śmiech przeprowadza między tymi dwoma pojęciami widoczną lin i ę de 
ma rkacyjną . („. ) 

Na twarzy pana Jowialskiego widzimy pewne połączenie uśmiech u 
człowieka d obrze bawiącego się ze śmiechem humorysty. Jego uje mn y 
sąd o sprawach poważnyc h tego świata odsuwa go od zajmowania się 
którąkolwiek z nich, chociażby pozornie najbardziej go obc ho dzących. 
Najwid oczniej niczego dobrego od świata się nie spodziewa . Postanowił 
on dokonać w świec ie zjawisk wyboru i, odsuwając od siebie wszyst kie 
inne, uwagę swą skupił tylko na tych, które dają olcazję do zabawy 
i śm i ec hu. („.) 



Widz oglądający pana Jowialskiego na scenie, jest trochę zan iepo
kojony prostotą i łatwością, z jaką zmienia on swych faworytów jednych 
na drugich, wydaje za mąż córkę w jednym dniu za różnych pretenden
tów i adoptuje bez troski do swej rodziny nieznanych wędrowców. W gra
nicach zakreślonych intrygą komedii, pan Jowialski zdradza skrajną lek
komyślność czynu irracjonalnego, podjętego bez żadnych rzeczowych 
przesłanek z samego tylko impulsu do czynu, pojętego jako jeden z ele
mentów inscenizujących zabawy. („.) 

Niewinny na pozór fakt, że pan Jowialski się śmieje i posiada zdolność 
sm1ania się ze wszystkiego, prowadzi coraz dalej i dalej, do sytuacj i 
i okolic coraz mniej przypominających ciche pejzaże Jowiałówki, coraz 
bardziej samotnych i pustynnych. 

Już po pierwszych krokach jego poczucie samego siebie zaczyna coraz 
bardziej odrywać się zarówno od przypadkowych jak od tradycyjnych 
okoliczności bytowania. Jego radosne odczucie życ i a oddala się od swego 
rzeczowego umotywowania. Stopniowo wstępuje on w strefę uczuć oder
wanych od rzeczywistości, gdzie Jowiałówka, interesy, rodzina, życie 
i śmierć bledną powoli i tracą wszelki sens specyficzny. Różowy obłok 
emanujący z samego pana Jowialskiego, zaczyna zasłaniać mu własny 
sens reszty świata. („.) Przypuśćmy na chwilę, że przerażony otaczającą 
go próżnią, aby powróci ć do uciekającej pod jego stopami ziemi, pan 
Jowialski chwyta czepigi sochy, oblicza urodzaje i szkody wyrządzone 
przez myszy polne, stara się cieszyć śpiewem ptaków i brzęczeniem 
pszczół, smucić smutkiem umierającej jesieni. 

Czy droga do odwrotu pozostaje mu jeszcze otwarta? Czy pan Jowial
ski nie znalazłby s i ę w położeniu człowieka wracającego do swej pierw
szej miłości, ale który w międzyczasie miał już wiele kochanek i rozpoz
nał względność swych uczuć? W jaki sposób dokonać redukcji uprzed
ni~h doświadczeń i uwolnić się od ich pamięci? 

Na te pytania daje Fredro odpowiedź zdumiewającą w swej jasności 
i pewności, nie zawierającą żadnych omówień. Przynosi ją szambelanowa 
w kwestii, która w jej komediowym kontekście posiada trochę niesamo
wity akcent niepowrotności: Dla jegomości już zawsze za późno. Słowa 
te dają od razu główną linię orientacyjną sytuacji. Zasadniczą cechą 
położenia pana Jowialskiego jest niepowrotność. Jak uczeń czarnoksięż
nika rozpętał on żywioł, którego zakląć w poprzednie formy nie potra fi. 

Nuta niepowrotności, wprowadzona przez Fredrę do przygód pana 
Jowialskiego, ukazuje go nam w pewnem nowym świetle. Od chwili roz
poznania odrębności jego sytuacji widzimy go nieco inaczej niż przedtem. 
Obok klasY.cznej postaci pana Jowialskiego, opowiadającego znane ba
jeczki, ukaiuje się nam coś w rodzaju jego cienia, antycypującego jak ~ 
gdyby to, czego na razie jeszcze nie ma na scenie, ale co się ma stac 
niebawem w konsekwencji wszystkiego tego, co nam już wiadome. („.) 
Akcja komedii ukazuje go nam wyzwalającego się kolejno ze wszystkich 
więzów, jakimi rzeczywistość krępuje szlachcica polskiego. W rezultacie 
tego procesu pan Jowialski staje na granicy jakiegoś osobliwego stanu, 
o którym bliżej nic nie wiadomo, który niepokoi nawet swem niejasnem 
oderwaniem od życia i w tern miejscu kurtyna zapada. 

Dzięki tej interwencj i mechaników pan Jowialski n ie zrobił ostatniego 
kroku, dzielącego go jeszcze od tych sytuacyj i myśli skrajnych, do których 
prowadziły go głębsze założenia jego sposobu bycia. W ten sposób 
śmiejący się wesoło pan Jowialski, w swym szlafroku, ze szczyptą tabaki 
w palcach, zatrzymuje się o jeden krok tylko od tego, co teolodzy nazy
wają ta eschata, rzeczy ostateczne, najostateczniejsze, wraz z któremi 
kończą się sprawy i myśli ludzkie, i po których więcej n ic nie ma. 

Zastanawiając s i ę nad postacią pana Jowialskiego spostrzegliśmy, że 
śmiech jego jest pewnego rodzaju sposobem bycia, pozą, gestem usyste
matyzowanym, opartym na ogólnych przesłankach i pociągającym za sobą 
bliższe i dalsze konsekwencje natury rzeczowej i nawet metafizycznej . („.) 
Śmiech pana Jowialskiego jako gest metodyczny jest w pewnym sensie 

surogatem filozofii, nie prowadzi jednak do filozoficznego rozpogodzenia 
śmiejącego się, lecz przeciwnie popycha go do rozstrzygnięć katastrofal
nych. („.) Poza tern śmiech jako gest systematyczny jest, między innemi, 
wyrazem bezsiły śmiejącego się wobec nieprzeniknionego dla rozumu 
i pozbawionego sensu świata zjawisk. Tok pojęty śmiech znajduje s i ę 
w pewnym pokrewieństwie z tern co O.W. Holmes nazywa the terrible 
smi/e, uśmiech straszliwy zdradzający u śmiejącego się świadomość włas
nego niedołęstwa i zakłopotania. 

Widziany od tej strony śmiech pana Jowialskiego jest wyrazem świa
domości bezsiły stanu szlacheckiego w świecie, kształtującym się dlań 
niepomyślnie i n iezrozumiale. 

Pozostaje nam jeszcze wspomnieć o ostatniej granicy omawianego 
przez nas zjawiska, to jest o umieraniu śmiechu („.) Nie można napisać 



dobrej komedii tam, gdzie żadne sprawy ludzkie nie są więcej brane ~ 
na serio, ponieważ brak wówczas elementu kontrastu potrzebn ego do 
wywołania efektów komicznych. Tańczący biskup ni e ma w sobie n:c 
śmiesznego tam, gdzie b iskupi nie są szanowani . 

Idąc dalej, można łatwo wyobrazić sobie glob nasz napadnięty przez 
wielki tłum smieszków, którzy, niby szarańcza pożerająca wszystk o co 
zielone, wyśmieją i przerobią na fraszki wszystko, co jeszcze nie było 
śmieszne samo przez się . Po takiej operacj i ludzkość była by pod obna 
do tłumu starych klownów, którzy znu że ni p racą poszukują spoczyn ku. 
To byłaby śmierć śmiechu. 

Poszczególne odm iany, style śmiechu umierają tak sa mo jak inne 
pozy, gesty i style w obyczaju i w li tera turze . Proces ten uw id acznia s ię 
szczególnie ostro w ewolucji, na przy kład stylów lirycznych . Gest poetyc
ki posiada największą siłę sugestywną w pierwowzorach, dopóki jest 
nowy. Powtarzany przez setki naślad owców mechan izuje si ę, kostn ieje, 
umiera, wywołując na twarzy czyte ln ika uśmiech pobłaża nia . ( ... ) 

Styl śmiechu um iera jeszcze niezawodniej niż styl literacki. Martwe 
bcwi em styl e literackie dają częśc i owo się ożyw i ć p rzez nasz z mysł 
historyczny, śmiech na tomi ast jest rzec zą a ktualną, d zisi ejszą w swej 
n a j głębszej istocie. ( .. . ) 

Kto dziś śmieje się śmiechem homerycznym? Samo pojęc ie to wym a 
gałoby dz i ś dłuższego o bjaśni en ia, aby być zrozumiałem. Co zo stało d ziś 
ze ś miechu renesansowego, z komedyj Machiawela, z nowel Gra zz iniego? 
Ja ki był los śmiech u roma ntycznego , tego figlarneg o humoru byron icz
nego, znan eg o na m z Don Juana? Śmiec h byroni czny zmarł ta k n iedawno 
że zachował jeszcze , można by powiedzieć , za pach trupi . („.) 

Ten sa m los czeka j ow i alszczyznę i śmiech szlachecki . J uż sam fa kt, 
że poddaje s i ę on d okonywanej tu przez nas analizie, źle wróży o jego 
żywotności . Dni jego są już policzone. 

Umieranie śmiechu szlacheckiego nie znaczy wcale, abyśmy zbli
żali się przez to do śmierci śmiechu. Na miejsce zgrzybiałego śm i ech u 
szlacheckiego przyjdzie, być może, śmiech inny, bardziej nowy, bard zi ej 
lotny i piękny, świadczący o narodzeniu się w nas nowych wyma g a ń 
wewnętrznej elegancji, cenzurującej przebrzmiały świat j owia lszczyzny. 

Pan Jowi a lski i jega spadkobiercy (fragm enty), Instytut Wyd awn iczy Bib liot e ka Polska, 
Worszavvo 1931 rok. 

JERZY STEMPOWSKI 

Z ZAPISKÓW STARUCHA 

Niegdyś o głupim mówiono: „Powiedział, co wiedział" . 
Dziś gorzej, bo nie jeden powiedział, co nie wiedział . 

Nie siej durniów - same schodzą. 

Dziś okpiwa, kto może - a głupi się dziwi. 

Gdzie dużo szumu, mało rozumu. 

Na świecie - jak na jarmarku: Lepiej się ten sprzeda, co s ię 
przecenia, jak ten, co się nie docenia. 

Gadułów, jak papug, rozl iczne rodzaje. Gaduły pyt a ją ce 
najnieznośniejsze, a najszkodliwsze zd rowiu - j ą k I i w e. 

Słuchać bredni - talent niepośledni. 

Młodemu świat się śmieje, a staremu płacze. 

Dzisiejszy postęp: krok naprzód, a dwa w tył. 
I cap się wyszczególnia, bo bardzo śmierdzi. 

Garbaty nie lubi garbatego, bo go brzydkim widzi. 

Rząd gniecie. Samorząd trudzi. Bezrząd trwoży. 
u diabła?! 

Teraz same capie brody - poznajcie tu capa! 

Czegoż chcecie , 

- Dlaczego z żyjącego jeszcze węgorza ściągasz skórę? 
- Eh! proszę pana, te bestyje do tego nawykłe!! 

Tak są ludzie, którzy cudzej boleści nie chcą i ::ojąć. 
Przywiózł list - dostał order. Galopował za ogonem - dostał 
order . Wnet zabraknie miejsca, umieszczać będą gwi.:-zdy przy 
szambelańskim kluczu. 



Najzaciętszym komunistą - zrujnowany szlachcic. Wie, że już nic 
nie ma, a pamięta, że miał. Chce zawracać w cudze. - Dyszel 
łamie i siedzi w błocie. 
Na trzech nieinteresownych optymistów - dwóch głupich. 

Żyli i ci - co się przeżyli. 
Jak się los na cię uweźmie - to i w maśle palec złamiesz. 
Kocha się sam Iw sobie, a dalibóg nie ma w czym . 
P . d ·111 lb . . . recz m1 z rogi .. „„ a o„. JO c1 ustąpię. 
Nikt by nie uwierzył, ile tam śmiecia z dna rzeki wypływa, kiedy 
ją burza zamąci. 
Gryzłaby baba - szcz~ście, że zębów nie ma . 
Własnego smutku nie roznoś po świecie . Ulgi nie do.znasz, 
a niemiłym staniesz się gościem. 
Niezłe to głupstwa wieku młodego, kiedy i starzy żałują czasem, 
że już ich robić nie mogą. 
Niejeden wielki człowiek stając przed zwierciadłem - zobaczył 
oszusta. 
Główna zaleta naszych dzienników - miękki papier. 
Najmniej lubi radę, komu jej najwięcej potrzeba. 
Uśmiech łamie mury - a tak mało kosztuje. 
O biedny! biedny kraj! - I żyć, i umrzeć nie może! 
Trzech rzeczy trzeba do szczęścia: nie chorować, nie kochać, nie 
myśleć. 
Postęp widoczny: Już nikt teraz nie kradnie, ale każdy bierze, 
gdzie może. 
Kto się nigdy nie śmieje - jakby zimnem dmuchał. 

NOWE HERBY Z ICH GODŁAMI 

Herb D z i e n n i k 
W srokatym polu trzy gęsie pióra w kałamarzu. 
„Kto da więcej!" 

Herb K ro n i k a r z - W żółtym polu żółty stolec. 
„Czuć się dojem" 

Herb I de o I o g - W błękitnym polu błękitny wiatrak. 
„Wiatrem żyje!" 

Herb Ref or m a - w białym polu na gruzach rycerz stoi na 
głowie do góry nogami. 
„Byle z miejsca! Jakoś będzie." 

Herb Rząd - W złotym polu brzytew i nożyce. 
„Strzyżę, golę". 

Herb M i n i s t e r i u m - Na białym polu święty Dionizy niesie 
własną głowę. 
„Jednak idę jeszcze!" 

Herb D uch cz as u - W błękitnym polu diabeł we frygijskiej 
czapce dmie v1 dudy. 
„Gram na dudach!" 



CHOROBY CHRONICZNE 

Chroniczną chorobą człowiek a jest - samowolność 

Demokracji - Co głowa, to rozum, a czasem n i e ro z u m. 

Narodowości - Pierniczek dla obcych, kamień dla swoich. 

Wolności - Wolność robić, co ci każę! 

Inteligencji - Prosto, nie prosto, ale w górę! 

Radykałów - W imieniu wszystkich, a dla siebie. 

Ideologów - Chaos. 

Obrońców - Więcej dmuchania, jak czego! 

Przysięgłych - Bogu służ, a diabła nie gniewaj! 

Spekulantów - Dwa a dwa = jeden. 

Bratniej pomocy - Pijawki. 

Chorobą w małżeństwie - Z iskry płomień. 

Mężów - Jako tako, byle z domu. 

Panien - Tyfus matrymonializmu . 

Kawalerów - Posagożerstwo. 

Chorobą młokosów - „Hulaj dusza bez kontusza!" 

Chorobą staruchów - Harce cyrkowe. Zawsze w kółko. 

Chorobą świata - Brak wiary. 

ALEKSANDER FREDRO 

Mimo, że Teatr Narodowy potraktował tę premierę jako proste 
wznowienie, bez udziału prasy, sam się wprosiłem do tatru; poza 
niewyczerpaną przyjemnością oglądania Fredry gnała mnie chęć 
przeżycia w sobie jeszcze raz tej sztuki. („.) 

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 pon~rą 
i bolesną kartą naszych dziejów, ona po prostu nie chce w to 
uwierzyć, ani rusz nie chce być smutna; przeciwnie, zaraża swoją 
wesołością. Czy Fredro w istocie n ie pragnął tego? Co jest prawdy 
w wątpliwej legendzie o tym, że go drażnił śmiech publiczności 
na Panu Jowialskim? Któż dziś dojdzie i czego by to dziś dowo
dziło? Utwór teatralny wciąż rodzi się na nowo i tworzy się 
z współpracy wielu elementów: autora, aktorów, publicznośc i , 
okoliczności i wreszcie tego bardzo ważnego współautora: czasu. 
Współpracownictwo to wydaje nieraz szczególne niespodzianki . 
Gdyby nawet Pan Jowialski poczęty był z gniewu i wzgardy, dziś 
roztopił się w jakiejś uroczej poezji nierzeczywistego świata . 

Grano go wczoraj na ogół bardzo dobrze, miejscami świetnie . 
Solski, Czaplińska - niezrównana para Jowialskich. Ćwiklińska, 
najlepsza Szam bela nowa, jaką widziałem: tylko czemu, jak gdyby 
nie miała dosyć zaufania do swego humoru, przypomagała sobie 
zbyt tanimi efektami potwornej francuszczyzny? Toż samo Ludmir 
p. Węgrzyna nadużywał gierek farsowych. P. Justian grał Szam
belana bez szczególnej siły komicznej, ale w dobrym stylu. Nie 
można tego powiedzieć o p. Lindorfównie; stylizowany język ro
mantycznej panny kłócił się ze sposobem gry najzupełniej obcym 
typowi Heleny. Soczystym Januszem był p. Samborski, zadzierzy
stym Wiktorem p. Michalak. Dekoracje pogodne i słoneczne jak 
dusza Szambelana, kiedy ujrzy „dwa szczygły w samotrzasku". 
Fragmenty recenzji z przedstawienia Pana Jowialskiego w Teatrze Narodowym, W-wa 1933. 

TADEUSZ żELEŃSKl-BOV 
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Reżyseria - TADEUSZ BRADECKI 

Scenografia - URSZULA KENAR 

Muzyka - JAN KANTY PAWLUŚKiEWICZ 

Kompozycia światła - KRZYSZTOF SENDKE 

Asystenci reżysera - Leon Charewicz, Zbigniew Zasadny 

Asystent scenografa - Tadeusz Paul 

Inspicjent - Bogdan Paszkiewicz Sufler - Zdzisława Głoskowska 

Operator światła - Małgorzata Bartolik 

Operator dźwięku - Jerzy Gruchot 
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Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33 

Kierownik techniczny - MIECZYSŁAW KOWALSKI 

Zastępca kierownika technicznego - JERZY OLSZEWSKI 

Brygadierzy scen - WITOLD OBERG i ADAM FORYSIŃSKI 

Prace malarskie i modelarskie 

Proce krawieckie 

Prace fryzjerskie perukarskie 

Prace stolarskie 

Prace szewskie 

Prace tapicerskie 

Mistrz oświetlenia 

Redakcja programu 

P.P. „ Sztuko Polsko" , z. 324, n. 5000, BB-857 

- RYSZARD PACHO 

- ZYTA WALCZAK i ZYGMUNT CIESIELSKI 

- WIESŁAWA MOGIELINSKA 

- ROLAND UNCZUR 

- JOZEF JANUSZKIEWICZ 

- TADEUSZ BILSKI 

- ADAM SERDAKOWSKI 

- EWA DROZDOWSKA 


