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JAN YCZ 
proponuje 

Natciązujqc do dziejów Teatru Polskiego 
Bielsko-Cieszyn prezentu;emy „Pana Jow ial
skiego" Aleksandra Fredry. Tą sztuką laśnie 
rozpocząl dzialalnolć Teatr Polskt w r oku 1915. 
W roku i sezonie jubileuszowym pragniemy 
przypomnieć ten utwór. 

Z pewno.kią afirmacja życia bijąca z utwo
rów FredT'y, gtównie z okresu, gdy - jak się 
to mówi - „byl w dobrym humorze", spotka 
się z akceptacją widowni. 

Ukazywai Fredro społeczeństwo polskie ja
ko żywe, czasem śmieszne, ale nie zrezyano
wane w trudnym historycznie XIX w ieku. 
I jest to jedna z wielkich jego zaslug. Fredro 
wciqż jest w Europie pisarzem egzot yczn11m 
i mniej znanym od 1oliera, a przecież stwo
rzony przez niego styl dramatu art j est pro
mocji na wszystkich scenach świata. 

W „Panu Jowialskim" , k tór y ;est utw orem 
pelnym ciepla, w prowad.::ono dużo elementów 
zabawy - także w teatr. T a koncepcja t eatru 
w teatrze jest jednq z atrakc ji u tworu, obok 
wyraźnie zarysowan11ch charak terów, które 
weszl11 d legeny polskiego teatru.. 

W ciągu. najbliższych paru lat chcemy przed
stawić wiele pozycji z klas11ki polskiej i obcej, 
dając tym przegląd gatunków, form i proble
m atyki w nich zawartych. 

„ 

• 

W rtosć teJ komedu tkwi nie tylko w układz.le po
szczególnych sy tuacji i wiązaniu ich w jednolitą 

c ł ść , ile r aczej w odmalow aniu środwiska, w którym 
znalazł się Ludmir. Składaj się n nie eh rak ten 
o bardzo różnych rysach indywidualnych, wyrażających 
si nie tyle w działaniu, co w sposobie myślenia i mo
wie poszczególnych osób. Char a kterystycZIUl cechą 

w zystkich członk w ro ziny Jowialskich s pewne na
łogi myślowe, które ujawniają się :z niesłabnącą silą 

w różnych sytuacjach życiowych i przez to wywołują 
wrażenie komiczne. T ak więc myśli Szambelana wciąż 
krążą dookoła jego kla tek i ptaszków, Szambelanowa 
ustawicznie powraca do wspomnień związanych ze śp. 

J enerał-majorem Tuzem i w rsila si w kierunku po
pi ywania się swą kiepską francuszczyzną, p ni Jowi· l
ska wsłuchuje się tylko w słowa swojego męia i wtó
ru je im jak pozytywka. Nawet J u usz, choć nie należy 
jeszcze do rodziny, zdaje się j uż powoli do niej upo
dabniać przypominając nam również przy każdej spo
sobna ci, że ma „rozum i wieś". Jedna Helena wykaz.uJe 
nieco szersze zainteresowania, a le śmi z.ność jej pole
ga znowu na ubieraniu wszystkich swoich myśli w prz -

dnie romantyczną formę. U jednych zjawisko to gra
n iczy już z manią, j k np. u Szambel na, u innych 
jest dopiero dziwactwem, k tóre się będzie potęgowało 

z la tam i, jak up. u Szambelanowej, jeszcze u innych, 
np . u Heleny je.st lo choroba do uleczenia, jak twierdzi 
Ludmir. 

O ile komizm tych postaci wynika z kontrast mię

dzy sy tuacją a nałogami myślowymi, które im stale 
towarzyszą, to u pana Jowia u kiego podziwiamy coś 

wręcz przeciwnego - właśnie trafność przystosowania 
jego przysłów i ba jek do każdej nadarzającej się sy-
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tuacji. Toteż inne oso y wyst pUJ <"j ce w komedii za
czyna ją z czasem nużyć swą jednostajnością, niektóre 
zaś - jak Szambelan - wskutek pewnej przesady w ·
wałują miejscami już nie śmiech, lecz raczej politowa
nie, pan Jowialski natomiast pozosta je do końca po
stacią żywą, tryskającą dowcipem i wesołością. 

Za pierwowzór tej postaci posłużyła autorowi posta " 
rzeczywista. (. .. ) Pan Jowialski nie jest głównym bo
haterem utworu, gdyż nie wywiera bezpośredniego 

wpływu na przebieg akcji, jest t 'lko jakby komenta
torem tego, co dzieje sil; na sceni . Komenta rz ten jed
nak jest wiernym odbiciem szlacheckiego stosunku do 
życia i jako taki nadaje szczególny koloryt komed" 
Fredry. Wielki uro zaś jakim otoczył autor tę postać 

i użycie jej imienia Jako tytułu utworu świadczy, że 

bliższy mu był świat odchodzący w przeszłość niż świat 

nowy, reprezentowany przez Ludmira i \\'iktora, szu
kających podniet do swej twórczości artystycznej 
w obcowaniu z inymi, upośledzonymi dotychczas war
stwami społecznymi. 

Strona obyczajowa życia obu tych środowisk odda-
. została wiernie. Wędrówka po kraju w poszukiwa-

1liu motywów twórczości w bezpośrednim obcowaniu 
z przyrodą i ludem była typową dla ówczesnej młodzie
i.y galicyjskiej, przejętej duchem romantycznym, a po
dobnych oryginałów, jak pan Jowialski i jego rodzina, 
nie brakowało wśród ówczesnej szlachty ziemla11skiej. 
Nie dostrzegał jednak autor, że w tych romantycznych 
porywach młodzieży tkwiły zarodki przyszłej ideologii 
de mokra tyczn j , owo zaś zacieśnienie się szlachty 
w kręgu własnych dziwactw, z których umieli zręczni 
korzy tać ludzie nowi w guście Ludmira i jego matki 
było. jednym l przejawów post pującego rozkałdu tej 
warstwy. 

Pan Jowialski odsłaniając właściwe oblicze r,wcz -
snej szlachty galicyjskiej był jednocześnie wyrazem 
uczuciowego związku łączącego autora z tym światem . 

W. Szyszkowski 

Aleksander Fredro 
- ży ie · twórczość 

1793 Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny z domu 
hrabianki Dembińskiej, przychodzi na świat 20 
czerwca w majątku rodzinnym Surochowie na zie
mi przemyskiej (nie wykluczone, że był starszy 
o dwa la ta). W domu Fredrów chowa się dzie-
ięcioro dzieci: trzy córki, sześciu synów. Wczesne 

dzieciństwo upływa im w majątku Bieńkowa Wi
sznia. 

1805 Pierwsza próba twórczości teatralne}: dziecięca 

komedyjka „Strach nastraszony". 
1806 W styczniu umiera Marianna F rPd:-owa . . I t z ro 

dzi ną przenosi si~ do Lwowa. 

809 Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako ochotnik 
do wojsk księcia Józefa Poniatowskiego w Trześni 
pod Sandomierzem; 9 czerwca m ianowany podpo
rucznikiem 11 pułku ułanów. 

1812-1813 Kampania moskiewska; 20 pafdz.lerniku od
znaczenie krzyżem Virtuti Militari. Odwrót spod 
Moskwy i przejście przez Berezynę. Ucieczka 
w przebraniu z niewoli do Lwowa. 

1813-18H W sierpniu przybywa Fredro do Drezna 
i przyłącza się do Wielkiej Armii. Bierze udział 
w kampanii pruskiej i francuskiej jako oficer 
ordynansowego sztabu generalnego. 30 pafdzierni
ka uczestniczy w bitwie pod Hanau. W kwietniu 
1814 roku odznaczony Legią Honorową. Wraca do 
Lwowa w czerwcu. 

1815 Zwolniony ze służby wojskowej na własną prośbę. 

1818 Pierwsza publikowana i z powodzeniem grana ko
media „Pan Geldhab" (prapremiera Warszawa 
7 październik 1821). 

1822 Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię rodu od 
przełomu XIV/XV stulecia w ramach akcji spraw-



dzania tytułów rodowych, uzyskuje od rządu a u
striackiego tytuł hrabiowski dla siebie i rodziny. 

1824 Aleksander jedzie do Włoch na wezwanie brata 
Maksymiliana, który rad by go wyswatać z bogatą 

kuzynką żony. 

1826 P ierwsze wyda nie zb iorow e Kom dii Aleksandra 
hr. Fredry (Wiedeń i J ... wów 1826-1838, t. 1-5). 

1828 śmierć ojca. 8 listopad ślub w Korczy nie (pod 
Krosnem) z Zofią hr. Skarbkową. 

1829 2 rześnia narodziny w Beńkowej Wiszni jedyne
go syn Jana Aleksandra, w przyszłości również 
komediop sarza. Pisarz powołan zosta je w poczet 
członków Towarz stwa P rzy jacló Na uk. 

1831 W okresie powstania listopadowego pobyt z ro
dzifl w Wiedniu, spowodowa ny obawą przed i
demią cholery. Bracia Edwi r d i Henr k biorą 

u :i.i I w powsta niu. 

1832-1835 Szczy towy okr twórczości komediowej 
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1835 

Fredry - „Zemsta", „ luby panieńskie", „P Jo 
\ i lski", „Dożywocie". 
Fredro jak przedstawiciel stanu magnackiego wy
brany zostaje depu owa nym do Sjmu Stano\ egn 
1 obe,muje w rydziale ta no :i.rym referat ins ' -
tucji naukowych. 
W krakowsk·m „Pamię tniku Na ki Umiejętno~ 1'' 

ukazuje si rozpraw Seweryna Goszczyńskiego pt. 
„Nowa epoka poezji polskie" j, U \ ażana prz /. 
współczesnych za główną przyczy ę zamilknięcia 

Fredry. 
1~37 W maju rodzi się jedyna córka pisarza - Zofia . 

późniejsza żona J ana hr. Szeptyckiego, malark<1 
i liter tka. 

1839 Dec~ :&ja zaf)rzestania twórczości pisarskiej (data 
poda ;vana przez Fredrę w e~o osobistych notat
kach). 

1842 Ataki na Fredr~ w czasopismach kra jowych, za
pewne utwi rdzajĄce go w decyzji milczenia pi
sarskiego. 

1845 Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoński , 

uczestnik ataku na Samosierrę. 

1846 Pod wrażeniem bun tu chłopskieg Szer w Galic ji 
• r dro składa pełnomocnikowi cesarskiemu hr. 
Rudolfowi von Stadion memoriał „Uwagi nad sta

em socjaln m w Gall Jl". 
1848 dzio.ł w wy rzeniai! Wiosny Ludów we Lwo· 

„ 

wie; uczestnictwo w dowództwie Gw ardii Naro
dowej. Fredro wybrany prez sem Rady Narodowej 
w miasteczku powiatowym Rudki wygłasza mowę 
przeciw biurokracji austr iackiej: „należy przepę
dzić diabła w stosowanym kapeluszu". 

1849 'yn pisarza, biorący udział w powstaniu węgier
skim , po je o klęsc uchodzi przez Turcję do 
Francji. 

1850 W styczniu wraz z zoną i córką Fredro p rzybywa 
do Francji. Nawiązuje tam "czne znajomoki 
wśród emigracji polskiej. Poznaje, między innymi, 
Mickiewicza, Lenartowicza, portreci tę Henryka 
Roda kowskiego. 

1851 Po grudniowym zamachu sta u we Francji F'redro 
wraz z rodziną przenosi się do Bruksell, v roku 
następnym powraca do Paryża . 

1852 Ponowne rozpoczęcie twórczości - data podawana 
przez pisarza. 

1 52-1851 skarżenie Fredry o zdradę st nu, spowo-
d n jego mową w Rudkach " roku 1848 
proces umorzony na sktutek interwencji bliskiego 
pisarzowi ówczesnego namiestnika Galicji hr. Age
nor G tuchowskiego. 

1 57 W wietniu powrót ·.na do kraju. Fredro osiada 
we Lwowie w dworku na Chorązczyinie. 

1859 W lutym w Beńkowej Wiszni rodzi się wnuk pl
sar , Andrzej Maksymilian, syn J na Al ks:mdra, 
równ eż w przyszłości literat. 

1861 Fredro zostaje posłem większej własności z ziemi 
samborskiej do pierwszego autonomicznego Sej
mu Krajowego w Galicji; po kilku miesiącach 
składa mandat. W pafdzierniku ślub córki. 

1865 Pis r z otrz mu je honorowe obywatelstwo mla ta 
Lwowa i zosta je powołany do grona członków 

Akademii Umiejętności w Krakowie. 
1867 Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry 

„Ostatnia wola". Umiera br t Henryk . 
1876 15 lipca Aleksander Fredro u iera we Lwowie. 

Zwłoki zostają zlotone w grobach rodzinnych 
w Rudkach 

„ 



Dwie tradycje 

o d. dawna wiadomo było, że tzw . styl fredrowski to 
rzecz trudno uchwytna, że nikt nie potrafi za

sadnicznych jego rysów, choćby najogólniej choć lw 
byle jak, nakre li , i że za sporami o tradycje fredrow~ 
skle ukrywa ją się na jczęściej mgliste intuicj zwi . zan 
z P yw:i tnymi przyzwyczajeni m i walczących . 

Nic dziwnego. Losy sceny polskie j rwały się i gmat
waly n ejednokrotnie. T rady j fredrowska „wśród 
zmiennych kolei naszego teatru nie mogł. się ustali ć, 
tym bardziej, że znakomity twórca „Slubów" I ,,Zem 
sty" sam nie ki row ł wykonan iem swatch komedii nn 
lwowskiej cenie, dzle a jplerw się ukazywały" (Ko
tarbiński „Aktorzy i aktorki"). a wykona v y pie 11 _ 

szych warszawskich przedstawień nie umieli sobie 
z Fredrą dawać rady. („) Z tern, choć Kudlicz gra ł 

Gelhaba, a Werowskl - Szambelana w „J o,'vial kim". 
nie w War szawie zaczy a si t ady ja Fredry. 

Normalnie wyprowadza się ją od lwowskich ról 
Nowakowskiego i Smochowskiego, a jako łącznika mię

dzy szkol lwowsk i resz tą kraju wymienia się zwykle 
Rychtera. Mniej więcej około połowy ub iegłego wieku 
rozpoczyna się rząd sła\11'llych dziś kreacji fredrowskich. 
„Wielki poeta egoizmu I zadowolonej z siebie głupoty" 
Zółkowskl tworzy Szambelana, Geldhalx1, Sma kosza, 
potem Benet i Jeni::ilki wie , tragik roma ntyczny 
Królikowski zniża się do ł„atki i Rejenta. Rych ter da je 
Cześnika, Radosta i star go J owialskiego, role, na któr 
będą się długo oglądać później si ich wykonawcy. Pai -
czykowski two zy legendarnego Dyndalskiego i Kap -
lana. Chęcińsk i wyrasta jako jeden z protoplastów 
późniejszych Rejentów, Chomiński - Papkinów („.). 

Na koniec Wincenty R pack i zakłada galerię postaci, 
które przeniesie jeszcze w w iek dwudziesty. Będzie to 
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boda · jedyny i.ywy pomost pomiędzy starymi i nowymi 
odbiorcami Fr edry. Bo w statn im dziesięcioleciu ubieg
ł go wieku za interesowanie dla jego teatru coraz bar
dziej odbiega od założeń tradycyjnych. 

iedy w r ok u 1907 Lor entowicz podróżuje do Kra
kowa, aby oglądać jubileuszo~ e „śluby", notu je we 
wst pie do recenzji: „Chodziło o ustalenie tradycji 
sztuki fredrowskiej, o zain icjowanie stylu fredrowskie
go. Pomys ł ten czyni wielki za zczyt inicjatorom. 
\>lyśmy przeci ż „stylu fredrowskiego", ·ak żadnego 

ogóle stylu w teatrze, nie mieli nigdy. Całkowitą 
dowolno.~ć gry i traktowanie przedmiotu regulowały 

niekiedy popisy wybitnych aktorów warszawskich 
z dawniejszego pokolen ia . Gdy oni pomarli, nikt nie 
naśladował ich metod , bar dzo zresztą indywidualnych. 
Przy t ym w komediach Fredry istnieje bardzo znaczna 
ilość figur ekscentrycznych nadających się do trakto
w ania dowolnego, albo t ż postaci tak prostych, że 

skomplikowany człowiek dzisi jszy nie łatwo wejdzie 
ich skórę". Stwierdzał zatem zupełne oderwanie si 

współczesnych od s tarych \V"Wró:w i podkreślał trud
ności, któr nie pozwolą do nich nawrócić. 

I ·totnie bardzo trudno od tworzyć sobie dziś obraz 
gry dawnych uczniów K udlicza, Chełkowskiego czy Ja
s1ń kiego. Pozostały recenzje i w pomnienia. (.„) Ale 
1 te par rysów to r zecz ważna, bo ograniczają one 
!;Wobodc; snucia dowolnych teorii o prawykonaniach 
postaci fr edrowskich lub o fredrowskim tylu. 

Więcej wiemy o czasach późniejszych , gdy podnie
s iono sprawę tego stylu jeszcze ra z i od nowa. Kiedy 
przed pięćdziesięciu la t „chodziło o stalenie tradycji 
sztuki fredrowskiej", w czynano od studiowania oby-

jów poki i od budowania stylowych dekoracji. Nie 
trzeba przypominać, że kiedyś poza kontuszową „Zem
stą" grywano przecież J<"'redrę na współczesna i nikt się 
o wierność epoce nie troszczył. Bodajże pierwszy Pawli-

owski pokazał „Sluby" (1894) na empirowa. Otwiera 
to nową problematykę, obcą starej fredrologii teatral
nej. O ile dawniej nieśmiało pytano czy ta lub owa 
wybitna a ktorka nie gra przypadkiem Klary lub Anieli 
zbyt nowocześnie, teraz śmiało i otwarcie !karci się Je
rzego Leszczy11skiego, że gra Gucia jak amanta z „no
._ oczesnej komedii'„ Kiedyś troszczono się tylko, czy 
postacie nie są za mało szlacheckie: zarzucano np. Ry
chterov.ri, że był zanadto mieszczańskim Benetem. 
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Kiedy rze ywisto.ść ujęta w schematy komediowe 
odsuwa się w przeszłość, schema ty stają się lepiej wi 
doczne, zaczy ają górować nad utwor em. Teatr do
·trzega to i próbu j .zasem podkreślać. Zdaje mu się , 

że lowt w t en sposób charakterystyczność literat ury 
dawnych czasów, ż obnaża jąc szkielet dzieła demon
struje rzecz znamienną , J śh nie la autor , to dla 
konwencji panującej w jego epoce, ie obrysowując 

barwną linią zamazany nieco kontur, nada je nowy wy
raz temu ,co pod działan·em czasu i wielokr otnych po
wtórek zszarzało i zatraciło wdzięk. Próbowano tych 
operacji nad Fredą. ,J śll drugiej połowie XIX wieku 
grywano go często w manierze mieszczeriskiej komedi 
społecznej, k tóra wł~nie rozkwitała, teraz w oszuki
waniu „prawdzhi,.·ego Fredry" pchnię to wszystko wstecz 
w stronę Goldoniego i Moliera. Stosunki społeczne od
bite w tych utworach usuwały się w cień, na plar 
p erwszy wkraczał zarys intrygi wywodzący ię jeszcze 
z libret t komedii a sogetto lub z Pla uta. Słusznie czy 
nie? Wyrastał tak drugi temat sporu o st yl tredrowski. 

Wreszci , jak to podkreślano wielokroć, w.śród po
staci tych komedii spotY1kamy „figur y ekscentryczne", 
które wedle powszechnego mniemania odskakują od 
ogólnego tła. Teatr ni zawsze troszczył si , aby umiesz
czać je na owym t e bez jaskrawego efektu. Przeciwnie, 
czasem tło do jaskrawej figury stoso al. Słuszne to zy 
b1ędne? ... Fredrowskie czy nie? Pytania, k tóre nie 
absorbowały niegdyś, bo choć grywano czasem przesad
nie Albina, nikomu do głowy ńie przy hodztł.o, aby cale 
.środowisk do jego przesady podciągnąć , stają teraz 
w centrum zainter sowań niejednego reżyser . 

Dookoła podobnych zagadnień zaczyna się w ostat 
nich pięćdziesięciu latach obracać praktyika t a tralna . 
Wraz z nowymi poczynaniami wyrastają nowe kreacje 
I tworzą się nowe tradycje. Nie trzeba szukać żywych , 

co pamiętają kreacje od starego do młodego Leszczyń

skiego, są bowiem dookoła nas i to w takiej lloki, że 
każde wspomnienie da się skonfrontować z innymi, 
a każda pomyłka popełniona lekkom. ślnie lub mimo 
woli, może być jeszcze sprostowana. 

Czy czasem nie wygodniej jest mówić nie jednej, 
a o dwóch tradycjach fredrowskich? (. „ ) O starej nie
wiele wiemy, bo si gdzi~ tam urwała, więc spierać 

się o nią nie ma co. Można co najwyżej zakładać pro
t est w wypadkach oczywistej ignorancji, np. gdy kto 
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chce tw erdzić, że Papkin interpr towano z wsze jako 
kukiełk . Nowa tradycja trwa do dziJ, jes teśmy jej 
dziedzicami. Potrafi my odróżnić r z czy z niej wypły
wające od świeżych odkryć i pomysłów i na jej tle 
oceniać śmiał<>Ać i oryginal iość nowych inwencj . 

Jeny Krec'l'mar 



Wywiad z Fredrq 

wniedziel ę, 20 czerw 1869 r., Aleksandrowi Fred-
rze składa wizyto:; w dworku na Chorążczyźnie 

Kazimi rz Władysław Wój cicki, rzutki lit ra t warszaw
sk i, wówczas w półreJakt r „Kłosów", któr y j ż rok 
temu J:redagował czerwcowy numer 156 tego cz sopi
sma poświęcony Fredrze, poprzedziwszy ów poszyt 
swym artykułem ws tępnym. Wizytę tę przygotował syn 

leksandra Fredry, a jej celem było m.in. uzysk n ie 
zgody komediopisarza (zachowało si takle jego peł

nomocnictwo) na wznowienie nakładem warsza wskiej 
fir my ebethner 1 Wolffa plę lu tomów „Komedyj", 
k tór uk zały s i ę w 1871 r . a wznowienie, ponieważ 
Fredro odmówił wówczas zgo y na uk nowych, nie 
znanych czyteln ikom komedii 

Cennym równie:t plonem ty h pertraktacji y! wy
wi d przeprowadzony przez ójcickiego z a toren1 
„Zemsty". Rozmow t , odtworzona z p mięci i notatek 
znalazła się w 222 numerze „Kłosów" z 18/19 września 

1869 r . pt. „Od\\'iedziny u Aleksandra hr. Fredry". 

P odczas owego wywiadu leżał na stole zeszłoroczny 
poszyt „Kłosów" poświę ony Fredr z , k tóry zawl rai -
p rócz artykułów Wó jcickiego, H. Lewestama, portre tu 
Fredry rytowanego przez Styffie o, dwó ·h podobizn 
ytuacyjnych ze scen „Pana J owialskiego" i „Zemsty" -

drzeworytowe podobizny szooci odtw órców po taci ko
mediowych Fredr y, do k tórych nawiązywał on w swe 
rozmowie z Wójcickim. 

Oto tekst tego wyv.'iadu, który - w dług notatk i Alek
sandra Fredry - zawiera sporo ni cislości i przei a
czeń. 

Odwiedziny u Aleksandra hr. Fredry (z wycieczki 
naukowej 1869 r .) K. Wł. Wójcickiego 

Pałacyk hra biów Fredrów we Lwowie jest na ho
rążczy:!nie przy ulicy Swiętego Jana; małe przed nim 
podwórze zasłane jest klombami krzewów i kwiatów, 
z przeciwnej strony otacza go ogród. Tu stale zamie z
ku je autor „Gelhaba" i tylu innych k omedyj. w o
ł dnie ,w dnie pogodne zwykle się przejeżdża za miasto 
po biedzie przyjmuje go§ci. 

W niedziel dnia 20 czerwca r.b . około cz\ artej go
dziny \\'Ybralem się odwiedzić tego, którego utwory 
dramatyczne n igdy swojej świeżoki nie stracą . 

Na pierwszym piętrze zajmuje pokój obszerny, 
z oknami na podwórze, sk romnie ume lowany. Za ed
wie zameldowano i stanąłem n progu, dost jny h ra
bia powstał ze sw ego fotelu i powitał mnie uprzejm ie. 
Z ciekawością, po raz pierwszy mając szczęście ' idze
nia go, przyglądałem s ię jego postaci. Wizerunek, ja i 
poda ny był w „Kłosach", odznacza się szczególnym po
dobieństwem . Na obliczu mil m i szlachetnym wiek 
późny już wyrył swoje ślady, lwizna przyprósz. ł głc>

wę ; hocia:t nieco pochylony, przypomina dawniej zą 
~muk1ą , topolową postać. 

Kiedyśmy usledU, rozmowa wkrótce ożywiła się , 

a hr. Fredro w ród coraz większego zapału, gdyśmy 

weszli na tor literatury i życia społecznego, zdawa o 
si , że odmłodniał. Na obUcze jego wybił rumienie , 
mowa płynęła potoczysta i dobitna. 

Miałem mu przedstawić prośbę jednego z księgarzy 
warszawskich, a:teby pozwolił na nowy przedr k ko
m dyj Już znanych. Gdym mu to życzenie obj wił, hra 
bia odrz kł m l stanowczo, że nigdy na to nie zezwol i. 
a nowe wydanie, wraz z utworami niezn nymi pozo
stawia do rozporządzenia, ale po §ml rei ojej. Kie
dym przedstawił potrzebę takiego przedruku I ,·spom
nla ł m o ywej chęci, jaką mamy u jr zenia n ieznany h 
komedyj, a zazdro§nie t rzymany h .,_. tece, odrzekł m1 

na to: 
- Inn dz~ społeczn<>Ać, Inne pragnleni . J a nie 

umiałem i nie umiem nierządnic brać 7.a bohaterki 
swoich utworów, jak to teraz moda za przewagą fran
cuską . (Mowa o .Damie Kam eliowej" A. Dumasa). Nie 
umi ł em nic odpowiedzieć na tak prawdziwe zdani . 

- Mam pięć tomów now eh komedy j (mówił mi 
dalej}, le t n ie ujrzą świata, at gdy spocznę w grobie. 
Wtedy niech robią , co chcą ; ani pochwał , ani krytyk już 
s ysi.eć e ęd . Bo przyY:nam się panu {a w tej hwlll 



wp:ldl w żywy z p:.il ), nic wiem, L a co mnie L ta1<.ą 

zajadłością uderzano. Cały mój grzech, cala moja w i
na, że unikajl\C próżniactwa, pisałem . 

Młodo poszedłszy do wojska potem schowawszy pa
łasz do pochwy. ot nic wiedzieć jak i dlaczego , ch~tka 

posun ła do pisania. Samouczek, nie miałem pretensji 
ani do rozgłosu, ani do współzawodnictwa. Biorąc wzo
ry z otaczającej m n ie spoleczno§c , prw tawiałem jt

w komediach. Dziś to wszystk zamarło! 

- Prawda, że to wszystko zamarł , ale niech hrabia 
p· i ta na słowa v.rielklego Szyler : „Co m ożyć 

· pieś i, u i u rzeć w rzeczywistości". P mnę„. kie
dy najp ierwsze komedie pana hrabiego u na w War
szmvie przedstawiano, a były strannie i do rze grane 
przez taki artystyki jak Halpertowa i Kurpi ń . ka, i ak
torów jak Szymanowski, Kudlicz, Dmuszew, ki, \Verow
skl, Piasecki, Zdanowicz i Anczyc. mniej budziły zaj -
ei bo te postacie były wówc1.as po~polite je~zcze \\' na
szej społe ::zn ości : le gdy zniknęły z naszego kola, kie
rly już .41ad6w n i zostawiły ży\1.ryCh , i dy się cz sy d 
ni poznania zmi n ły, ko edi . pana hrabiego coraz 
żywsze sprawiają wrażt> i le. Te Cze.folk, jak Reje t , 
to postacie typowe z niPdawno zamierzchłej przeszło ci' 
Sam J owialski.. . 

- Otóż powiem memu panu (przerywają mi mó
wll hrabia), że J owialski1>go nie pojęto i grać go też 

należycie n ie umieją. J a tę pos tać żyw em wziąłem 

z ędziwego star uszka Grzymały, którego z bll~ka zna
lem. Dobroduszny, pełen prostoty , starowina wcląi po
wtarzał swoje przysłowia i bajeczk i, akie zapamięta! 

z lat swej młodości; a tu z niego robią jakiegoś ha
tPra, stroją w kontusz i żupan bez potrzeby. 

- · A czy pan hrabia przypomina sobie ową wielką 

prawdę , jaką wypowied z.l ałeś na począ t...ltu zaraz „J n
\'ialskiego"? 

- Jaką ? 

- Kiedy Ludomir w scenie drugiej (akt Il p1·zema-
wia: „Tak, od dziś dnia porzucam złocone komnaty, 
przenoszę się pod skromne strzechy, tam je~zcze czło 

wiek jest przejrzystym. Ukształcenie za gęstym już 

werniksem przeciągnęło wy:7.sze towarzystwo Ws.zyst
kie charaktery jedną powierzchowność wzięły; nie ma 
wydatnych zarysów. Co świat powie, to jest teraz du
szą powszechną. Skąpiec ciaw•n iej w przenicowanej cho
dzlł sukni, trzymał ręce w kieszeni; teraz sknera skne-

rą t ·lko w kącie, troskliwość o mnJemanie przemogi 
miłość złota , i ubogiego hojnie obdarzy, byle świat 

o tym wiedział. - Zazdrosny gryzie wargi i milczy, 
tchórz mundur przywdziewa. tyran się pieści ; w każ

dym człowieku dwie osoby, sceny musiałyby być za
wsze podwójne, jak medale mieć dwie stron y. „Kome
d ·ja Moliera koniec wzięła .'·. T· k , komedia Moliera już 

się skończyła, a genialny te l pisar z tylk dla studiów 
prr.ydatny. 

Hrabia rnc m i n ie odrzekł, ale po chwili przemówił. 

- Opróct no\ · ·eh k omed j na pięć tomów takie , 
iak·c są drukowane, mam j szcze poema t na tom je
den pod tytułem „Każdy dudek ma swój czubek", 
L. Bry n-br ś "), ;; treścią jego jcs nasza A lic j -ka 
~poleczuość i typy. „W sprawie tytułu p oema u · jego 
ch;1 k leru „paszk wi lanckiego" F redro pr slow· ł. 

- Czy i tego pan hrabia nie my~li drukować? il 
" l t lu sądzić mog i z tego, co sł. su:. naj \\;ększy 

interes br;dz.ie dla żyjący ·h, k tórL wzory nać mogą. 

- Zapewne! zapewne! - - z cicha poszepnąl i zmilkł, 
" ·a n ie ~n talem go prosić o odczytanie cho ia by kilku 
ustępem , lękając . ię odmowy. PMniej w Krakowie mó
\\·il mi Winccntr Pol, iż miał sposobność k ka ustępów 

CLytać z tego poematu i nie mógł się dość nachwalić 
bystrości spostrzegawcze j, szczęśliwego doboru charak
terów, jak \vprowadzony h postaci, a nade wsz ·stk o 
o ego dowcipu wyższego , k tóry t yska z każdej jego 
s tronicy. 

Zawróc1łe111 \\ h;l' ~0Z111<1wi.; a in11y p z.edmi.ot 
- Miałem ciekaw zdarz nie. Będąc u Tektoril 

tea t r u lwowskiego .lvlilo z.cwskiego ,gdy on ubolewał 

nad tym, że żadnej nie może wydostać nowej komedii 
od pana hrabiego, zapytałem, dlaczego nie przed ta
wiają prześlicznej sceny dramatycznej „Obron Olszty
na". Słowa moj wywarły w żebranym gronie podzi
wienie. „Gdzie ona jest '. cz.y drukowana? ' - pytali 
„.Jes drukowana" ( odrzekł m „i was, we Lwowi , 

• rok u 1830, w „Halicz i ie' · (t. 2), piśmie zbioro \'YID 

"h l dowskiego, w któ ym z pierwszymi próbami pióra 
wystąpi August B1clowski i \\ ielu młodych pisarzy 

pyszny to utwór, którym do •iódł a utor, ż i :v o
ważnym dramaci stać moż wysoko". Zaczęto więc no
tować, ażeby bezzwłocznie dramacik ten mógł być na 
se •nie tute jszej przeds tawiony. 

Smutnie potrząsając głową, hrab ia mówił. 

17 



akl to awn rzeczy, trzydzieści dzle\\.ięć lat 
temu! Zapo inamy coraz więcej o tym, co było ! 

- :Mówiono u nas glo no (rzekł m po chwili, pr.i:e
rywając smutną zadumę czcigodnego st rea), że pan 
hrabia dlatego l·zestałe pisać, ż cię zr· ziły ostre k -
tyk i, a niesp awiedliw . 

- Nie prze talem pisać, tylko drukować nic nie 
b d . Moje wyobrażenie o sztuce, a szczególniej poję
cia o literaturze dramatycznej nie godu 1 się z dzisiej
szymi. Uniknąć chciał m j dynie tej niezrozumiałej za 
ciętości recenzentów, z jaką występowali przeciwko 
mnie, jakbym zbrodnię jaką spełniał, że piszę Pisałem, 

jak umiałem, i j mi natch 'eoie kazało! 
W tej chwili wbiegło dwoje wnucz t dorodnych, 

chłopczyk i dziewczynka, a wkrótce ukazał si za nimi 
ich o jciec, wdowiec, a jedyny syn gospodarza domu, 
Jan Aleksander hr. Fredro. Wyniosłego wzrostu, ksztal -
nej postaci, obliczem nie przypomina ojca . Twarz o
ciągła, rysy wyraziste, m skie, wąs sumiasty, bródka 
hiszpańska, czoło wysokie, głowa kształtna, w c~ści 

łysa - zwiastu ją myśl wyższą i inteligencję niepospo
litą. Jakoż na tym samym polu, co i dostojny rodzic, 
próbował sil swoich. 

Cztery komedie jego przedstawiono scenie lwow-
skiej : „Przed śniadaniem" w jednym akcie; 11 rzemka 
pana Prospera" w czterech aktach; i dwie jednoaktowe 
krotochwile ze śpiewkami „Piosnka wujaszka" i „Po
sażna jedynaczka". Najwięcej powodzenia miały n 
sceni lwowskiej i krakowskiej „Przed śniadaniem" 

i „Posażna jedynaczka". Ostatnim utw orem tego pisa
ri.a jest komedia „Basza i ulani". Z tych pięciu sztuk 
trzy są znane na scenie warszawskiej . Po dwugodzin 
nym pobycie pożegnałem sędziwego hrab iego i jego sy
na, dziękując za uprzejme i pełne serdecmości pr z -
jęcie. 

Jerzy Kreczmar 

Zespół Artystyczny Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej 

w sezoni 1985/1986 

dyrek tor kierownik art styczny 
J AN SY Z 

kie ov. nichvo h t rackie 
\\ANDA T H • , JERZY RZĘBSK I 

kierownictwo m u.i: czne 
ADEU Z KO YB 

reżyserzy 

HENR K ADAMEK , J ERZ ' OPOCKO 

sc nogr ! 
ADEU Z S:\oIOLI "I 

Aktorz~. 

C.RAżL A BUŁKA, MALGORZATA CHOJNACKA, 
J DWI A GRYGIERCZYK, ALICJ A KOCHAŃSKA
-KHA ZE, RTA KOTOWSKA, MAŁGORZATA 
KOZWW K A, I WONA MATUSZEWSKA, EWA PO-
LAK-\VALESIAK, CZESŁAWA PSZCZOLIŃSKA, 
ANNA SOBOLEWSKA, J ANIN WIDUCHOWSKA, 
A.LEKSANDER BEDNARSK I, BARTŁOMIEJ BER
T LDI (adept), KRZYSZTOF BOGDOŁ, CEZ RIUSZ 
CHRAPKIEWICZ, ZBIGNIE CIESLAR, JERZY 
DZIEDZIC, STANISŁA\V KOSMALEWSKI, STA~I

SLA W KRAUZE, DARIU Z LIPUT, MAREK ŁYCZ

KOWSKI, BRONISŁAW NYCZ, IRENEUSZ OGRO
DZINSKI, ALEKSANDER PESTYK, MIROSŁAW 
' AMSEL, ALEKSANDER SOKOŁOWSKI, MAREK 

SLOSARSKI, JACEK T WARDOWSKI, ZDZISŁAW 

TYMKE, JANU Z WALESIAK, 1\UECZYSŁAW 
ZIOBROWSKI 

mspicjenc1 HLEBUS, 
J i U Z GA VLAS 

s l leny - ' R ZYN CAP Tr. 
RENATA SLADECZEK 
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D:reklor ds. adn ln,strac \ jnych 
ANDRZEJ ŁYŻRICKI 

Koordynator pracy arl) tyczneJ. 
BOŻENA DANKOWSK A-.'.\IROZ IK 

Orga ttizac ja widowm: 
TERESA JĘDRZE.JKO 

I ARI SZ WYSL YCII 

Tel. 284-53 

ZESPÓL f 

Kierowm · technicz t.:· 
Kierowruk świetlenia 

HN ICZ.. "Y: 

-- \\ OJdech l'a bak 
- Jerzy Kocoń 

Kierownik pr c. ak ust:c.tn:. eh -- Tade z Bednarczy 
Drygad.l r garderób azimierz Kopytko 

rygadicr sceny - Zdzisław Giemza 

Rek\\1zytorz1 

Kier prac. perukarsk1eJ 
i charakteryzacja 
Kier. prac. krawiecklej 
K1er. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarsko
-butaforskiej 
Pracownia ślusarska 
Pracownia tapicerska 

Ka rol So ! ly~ i k 

zeslaw Fołta 
Władysław Koruck1 

- Ryszard Paluch 
- Tadeusz fat eJko 
- E igiusz Ben 
- Jerzy Goleni 

- Rudolf Bizon 
- Stanisław Fołta 

Notatki: 

eatr 
im. A. ~lickiewicza 

(Scena 
Teatru Pol kiego) 

Cieszyn, 
Plac Teatralny I 

tel. 201-31 
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