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DLACZEGO FREDRO? 
Pr~ystępując do pracy nad sztuką Aleksandra Fredry „Wielki 

człowiek do małych interesów" każdy reżyser musi postawić sobie 
kilka pyt~ń; .od znalezienia odpowiedzi na nie zależy efekt finalny 
p~zedstaw1~ma. Są to pytania rutynowe, niemniej przy tej pozycji 
niezwykle istotne. 

Pierwsze z nich brzmi: p o c o ? Po co w ogóle wystawiać 
w dzisiejszych czasach Fredrę? Bo to, że Fredro jest znakomitym 
kome~iopisa.rze_m. o. ile nie najznakomitszym w polskiej literaturze, 
dla wielu me .iest 1eszcze wystarczającym powodem. Ależ tak! Dla 
nas to powód wystarczający. Dać widzom odrobinę radości, uśmie
chu, czyż to nie jest wdzięczne zadanie ze strony teatru? A jeżeli 
można zrealizować to zadanie poprzez sztukę wielkiego autora· rza
dk~ ~~iś niestety w naszym teatrze grywanego, to czyż to {nało? 
A. Je~h ~ut?r ten w dodatku przesiąknięty jest polskością, kipi nią, 
miem się Jak paw jej kolorami, to czyż może być wdzięczniejsze 
zadanie dla teatriJ? · · 

Pytanie drugie: d 1 ac ze go ? Dlaczego „Wielki człowiek do 
małych interesów·", sztuka z drugiego okresu t"vvórczości Fredry 
a nie któraś z najgłośniejszych jego komedii? Ale bo też ta korne~ 
dia ma przepyszny ciąg komicznych postaci, całą ich galerię, którą 
bez trudu możemy odnaleźć również w dzisiejszych czasach wśród 
naszych bliskich i znajomych. ów J enialkiewicz - główny boha
ter - genialny reformator każdy problem załatwiający okólnikami 
i przepisami a naprawdę nie tykający żadnego. Znamy to, znamy. 
A Dolski, ślepo ufający swemu dobroczyńcy, jego zaufany powier
n~k? T~ż postać dzisiaj nieobca. Matylda - prototyp emancypant
ki, kobiety wyzwolonej, śmiało przełamującej wszelkie bariery. Do 
cz~su, aż okaże się, że jest zadurzona i właściwym, jedynym celem 
te1 .emancypacji jest wyjście za mąż za swojego wybrańca. Czyżby 
takich Matyld dzisiaj nie było? Zmieniły się realia, sposób działa
nia pozostał ten sam. 

W ten sposób można by scharakteryzować każdą postać tej sztu
ki. Nie warto jednak odbierać widzowi przyjemności rozpoznawania 
wśród tychże postaci aktualnych odpowiedników. A przy tym jakie 
te wszystkie postacie ciepłe, sympatyczne. Nie ma tu gogolowskiej 
ironii ezy złośliwości Sałtykowa-Szczedrina. Ten pyszny kontrefekt 
dawnej Galicji jest malowany z ogromną miłością przez autora. 

I ostatnie pytanie: dl a kog o? Ależ dla Was, dla Was ko
chani Widzowie. Czy nie potrzebujecie w dzisiejszych ciężkich cza
sach radości, autentycznej zabawy, która przynosi uwolnienie od 
trosk codzienności? Czyż ta odrobina zapomnienia o szarości życia 
nie jest najszczytniejszą misją teatru, jego posłannictwem? S
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SZTUKA O NIEZWYKŁEJ KONSTRUKCJI 

N ajslynniejsza z późnych komedii A!e~;and~a Fr~dr-y_, . sztuka 
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„wielkim człowieku do małych interesow , zaci~kawia 1uz. samą 

swoją konstrukcją. Zadziwiająco śmia~, rozsadzaJącą wszelkie 'l'e
guly, swobodną ~ a prz:~ie~ precyzmną. Czte·:y ak~y,,te.go 1!-twor;~ 
--- pierwszy, drugi, trzeci i piąty - to „komedie: se~io .' 1ak 1~ na-; 
1utl autor, sztuka dotycząca ważnych problemow zy~i~, .gdzie us
niiech pobłażliwy lub ironiczny, sluży do tym wyraznie1szeqo ob
.•vrwowania faktów. Ta część „Wielkiego człowieka" jest o~nuta 
pr:~ede wszys.tkim dookoła postaci i. działaln~śd _(czy pseudodziałal
ności) tytułowego bohatera, Ambrozego Jenialkiewicza. 

Ale są tu i inne wątki, motywy, problemy. c_hoćby e.cha e~an
f;· , µacyjnych dążeń kobiecych, które reprezentu~e odwa~na,. ni:za
leżna i inteligentna panna Matylda, siostrzenica J enialkie~icza. 
Dz:iewiętnastowieczna panna, krytyczna i ~amożna, postanawi~ s~
ma :Sobie wybrać męża, a nawet partnerow na. balach. Bawi . się 
tym po trosze; i nas bawi. Ale przykładem s~voim gotowa pociąg-
nąć i inne panny.( ... ) 

Matylda jest świadoma niepopularności, Jak~ jei. po~tawa może 
budzić w środowisku ziemiańskim, na prowmcJi. Wi~a~ ~o w to~u 
akcji. Nie tylko Jan Dolski, głęboko zakochany 1:i Ameh .1 przywią
zany do tradycyjnych pojęć obyczajowych, ale i samodzielny, kry
tyczny, wyrachowany. sce'ptyczny Leo1!' ~alecy są od_ zachwy~u wo
bec stylu życia Matyldy. Pewno, że 1uz bohaterowie „Slubow p~
nieńsk.ich", ·a nawet „Zemsty", buntowali się przeciw kręp~waniu 
ich osobistej swobody i prawu decydowani.a o własnym lost~. Ale 
w „Wielkim czlcwieku do małych interesóu)'' rzecz posuwa si.ę da
lej. Matylda wybiera sobie n:ęża -n:ie tylk~ wbr

1
ew r~dom poczciweg_o 

stryjaszka, geniusza bez teki, Jenialkiewicza. ~'ybiera ~hlopca, kto
ry się jej ?ta pewno podoba, którego upodobania podziela.(.„) 

Ta komedia obraca się dookoła subtelnych odcieni emocjonal
nych, które ludzi paraliżują w lęku, by się_ nie . narazić ~~ f.ałs~yw_e 
sądy. Zważmy, że Karol, porucznik ułanow (Jak zgryzlt~ie t nie 
bez zawiści wspomina konkurując·"!/ z nim Leon), uczestniczył pra
wdopodobnie w kampanii węgierskiej 1849 rok.u przeciw H~bsbu:
gom. Żyje teraz u swego stryjaszka, korzysta1ąc z amn.estii, moz~ 
nawet - półlegalnie. Jeśli przyjmiemy, że akcja owe1 „komedii 
serio", jak udowadniał prof. Pigoń, rozgrywa się z początkiem lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, los Karola wcale nie był latw11. 
o jakiejś posadzie nie było mowy, rząd wiedeński w tych sprawach 
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nie ~arto.wal. Dec11_zja . Matyldy, poza cechami emancypacyjnymi 
i d~iałamem w mysl miłosnego instynktu, ma więc także charakter 
r:olityc~ny . . Wybiera ona „porucznika ułanów" nie tylko dlatego, 
ze woli woJskowego niż cywila. Mundur Karola ma tu znaczenie 
symbolu in.sure.kcyjnego. Solidarność ruchów wyzwoleńczych była 
cec~ą e.poki . Nie tylko z sympatii dla Madziarów, ale i z przeko-
1,1-CI_nia, ze. walka o .wyzwo~enie tego kraju może służyć niepodleglo
sci Polski, ochotnicy nasi przedzierali się nad Dunaj . To właśnie 
Matylda przypomina, iż Karol dobrze się bił i że nie zawsze in
teres kieruje ludzkimi postępkami; że możliwa jest bezinteresowność. 

. Jeśli w „Wielkim człowieku do małych interesów" tyle miejsca 
~aJęła :iam spr~w,a .emancypacji kobiet, nie znaczy to, b!! nie nale
zało _nie do~eni~c m.nY_ch motyw~w utworu. Na przykład - gry 
uczuc. Dols~iego i Ani.eli. Prawda, ze chodzi tu .iedynie 0 kilka scen 
ale nie mozna zapominać o ich delikatnym vroku. Rola Anieli b li~ 
wa uznawan~ w teatrze .za nie~dzięczną i bladą. Aniela ma jedn~k 
U:łas"}_e zdanie, kr:9tycznie ocenia wuja, niepokoi się o brata i moż
liwosc ~yrząd~ema mu pr~ez Matyldę mimowolnej krzywdy ; je} 
"!-rokowi ulegaJq wszyscy, ,nie wyłączając starego rezydenta , gdera
?ącego .pana Ignacego , ktory z sympatią patrzy na miłość Anieli 
i Dolskiego. 

Sp~awa _Dolskiego„ wyd~j;, się jedną z ciekav,szych w tej psy
chologic.zne.1 „k.omedn. sen~ . Dwudziestopięcioletni, (jak oblicza 
pr?f· . Pig~n), niespodziewanie przez dziedzictwo wzbogacony mło
dzieniec, 1est rzek.omo prostą or~anizacją duchową. Ale nie ufajmy 
t'!:/m pozoro:n. PoJedynek, w ktorym skrzywdził dawnego prz11ja
ciela.' stał .się wstrząsem, decydującym o postawie życiowej . Poryw
czy i . namiętny czł~wi~k, wielk.im wysiłkiem woli narzucił sobie dy
scypl.inę opanowania i rozwagi. U zyskuje ją - choć sposobem me
chanicznym, tr~c~ę komiczn?fm. W decydującym momencie, gdy już 
n~rwy odm~wiaJą posluszen~tw~, Jaś Dolski nuci falsetem jaką.§ 
pio~enkę, .ktorą 1:dołał zapamiętac: „Czemuś oczka zapłakała"? Sam 
sob~e .zda Je . sprawę ze śmieszno.fri t~go .frodka. Ale właśnie samo
rozsmieszanie ułatwia zahamowanie wybuchów. Taka znajomość 
w~asnego terr;-peram~ntu, umiejętność zapanowania nad nim _ po
wi~my budzie uz.n(tme. I. budzą je, nawet u arcykrytycznej, dowcip
~ieJ i obda_rzoneJ pocz~cierr: humoru Matyldy . Tym bardziej muszą 
imponowac zakochane] Anieli.(„.) · 

Walka o w~bór .na s.tanowisko dyrektora Towarzystwa Kredu
t?wego. Z,iemskiego Jest Jednym z naczelnych wątków utworu. I naj
ciekawieJ przeprowadzonych. Zachowanie się dwóch kandyda tów na 
tą stanowisko oraz „reżyserskie", dobro1oolnie przyjęte a najfatai-
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niej realizowane plany J enialkiewicza, wypelniają zarówno „kome
diową" część utworu, jak i farsowy epizod czwartego aktu. 

Jednym z kandydatów jest ambitny i sceptyczny, ubogi i poz
bawiony skrupułów, dążący do celu bratanek głównego bohatera, 
Leon Jenialkiewicz. Obraża się, gdy go nazywają przyszłym na
stępcą stryja. Może i ma rację, gdyż jego metody są przeciwień· 
stw em tych, które stoshje pan Ambroży. „Wielki człowiek" kompli
lcuje najprostsze zagadnienia, mimo woli sam na siebie zastawia 
pułapki. Jego synou:iec wykorzystuje każdą omyłkę. Jest bardzo 
ambitny, a pewien odcień miłości własnej zbliża go do pana Am
brożego. Bojąc się porażki '-- dopiero wtedy oświadcza się bogatej 
Matyldzie , gdy został dyrektorem Towarzystwa Kredytowego, w ten 
sposób uzyskawszy niezależność. Przez ambicję nie przyjmuje też 
pożyczki „przedwyborczej", wspaniałomyślnie ofiarowanej przez 
Dolskiego . 

Ciekawe są spostrzeżenia Leona dotyczące kryptokorupcji przed
wyborczej . Nie dając wprost łapówek, można jednak sobie, według 
Leona - kaptować glosy w sposób całkowicie dozwolony, legalny, 
obliczony na psychologię wyborców, np. niespodziewaną zapłatą 
długu, zaciągniętego przez ojca, którą to sumę v.·ierzyciel uważał 
za straconą. Albo przez umyślną przegraną - przy partii bilardu. 
Lub wreszcie przez nabycie koni, które wyborca sprzedaje powyżej 
rynkowej ceny. 

-*-
Jak wspomniałem., czwarty akt „Wielkiego człowieka" ma od-

mienny od pozostałych ton, rytm i nastrój. Zdecydowanie farsowy, 
c.: zarazem groteskowy. Spieszącemu się z wielu powodów Jasiowi 
Dolskiemu wszyscy przeszkadzają. Jakb~,1 się uwzięli. Musi odwie
dzać wyborców, których alfabetyczny spis pozostawił mu je'go „pro
tektor" i „aranżer'', J enialkiewicz. Ma się też przygotować na od
wiedziny dam, wśród których znajduje się i jego najdroższa, Aniel
ka. Po.śpiech nie jest sprawą lat wq dla tego impetyka, który sam 
sobie narzucił dyscyplinę i maskę flegmatyczności. Tragikomiczna 
sytuacja przywodzi na myśl jakiś groteskowy sen, prawie· koszmar
ny, choć śmieszny. Wspomina o tym główny aktor owego epizodu, 
a zarazem jego ofiara, Dolski. 

*-
Można by się pJk u sić o sporządzenie tabelki napięć rytmicznych, 

która by wykazała różnicę między aktami poczqtkowymi (oraz fina
łem) a epizodem groteskowo-farsowym. ALe nie należy sądzić, że 
ów epizod wyskakuje z całości, że· nie jest z nią połączony. Trzy 
elementy zapewniają tu ciągłość: sprawa wyborów na dyrektora 
Towa'l'Zystwa Kredytowego, osobowość Jana. Dolskiego i „wielki 



czlowiek do malych interesów", który staje się sprawcą „katuszy" 
czy kłopotów swego własnego kandydata, wybrańca, przyjaciela. 
To on nasyła mu nieproszonych i w tym momencie niepożądanych 
choć zarazem upragnionych gości. To Jenialkiewicz zapomina o wła
snym, starannie sporządzonym spisie v:yborców, dublując swe po
lecenia, niepotrzebnie komplikując sprawy proste. To on uniemo±
Liwia wypełnienie podwójnej misji Dolskiego: kandydackiej i to· 
warzyskiej. 

Zatem nawet i owe sceny, w których Ambroży Jenialkiewicz nie 
jest fizycznie obecny, przyczyniają się do jego pokazania. Oto dzia
łacz skompromitowany nawet przez nadmiar gorliwości. Fredro 
nie daruje mu ani jednej omyłki, nieudolności, śmieszności. J enial
Jciewicz przestrzega Dolskiego, by ściśle wykonywał jego polecenirl, 
nie tyle ze względu na losy jego kand11datury, ile wlasną, pana Am
brożego reputację. Jest więc zarozumiały, można go nazwać ego
istą. Wszelkie środki, jakie stosuje, odnoszą skutek przeciwny za
mierze'niu. Czyni zły użytek nawet ze swej energii, aktywności, 
rozmachu. 

Mimo to potrafi działać na wyobraźnię szerszego nawet grona. 
Nie jest pozbawiony wdzięku. Budzi śmiech, ale i sympatię. Trudno 
go uznać za postać całkowicie negatywną. Jego zainteresowania 
umysłowe wyodrębniają go ze środowiska. Choćby nawet nie czy
tał dzienników i czasopism, które prenumeruje, istotne jest, że od
czuwa taką potrzebę, że się nie pogrąża w obojętności czy inercji. 
Jeszcze w dużo późniejszych czasach Józef Szujski (jeden z najwy
bitniejszych przedstawicieli galicyjskiego stronnictwa „Stańczy
ków") wymawiał szlachcie, a nawet inteligencji urzędniczej, du
chowieństwu, lekarzom, całkowitą obojętność wobec polskich cza
sopism, dzienników, książek, publikacji naukowych. Niejako anty
tezą Jenialkiewicza jest w tej komedii pan Ignacy, stary re·zydent 
i krewny, wróg lektur, choć zapewne dobry ro!nik, ratujący w prak
tyce gospodarkę Ambrożego i jego podopiecznych. 

Jenialkiewicz wszystkim żywo się interesuje. Pasjonuje się no
wymi odkryciami w dziedzinie pochodzenia gatunków biologicznych 
i antropologii. Upaja go statystyka i ekologia. Nowsze teorie lingwi
styczne każą mu się zajmować - po dyletancku - proporcją liter, 
powracających w pewnej ilości slów. 

Ale i w tej mierze chaos myślowy wiedzie go na manowce. 
Chciałby wszystko sam rozstrzygnąć, ma pretensje do wszechkom
petencji. Myśl, która go podnieca i bawi, każe mu zapomnieć o za
daniach najbliższych. Zamiast naprawiać uszkodzone strzechy -
sporządza „wykaz stosunku produkcji słomy ]ednego sążnia kwad
ratowego ziemi do zużycia tejże w jednym sążniu strzechy". Nie 
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zna jeszcze dowcipu, który niebawem zanotuje Szujski: „Stopnio
wanie w języku brzmi: kłamstwo, wielkie kłamstwo, statystyka". 

Jeśli poeta tak surowo oceniał „grafomanię działania" Ambro
żych Jenialkiewiczów, przyznając im pewne zalety, nie zamykając 
oczu na talenty, choćby zmarnowane, można w tej komedii dostrzec 
znamiona przestrogi. Przewidując przejęcie części władzy przez or
gana autonomiczne, twórca tej „komedii serio" wyrażał obawę, czy 
równocześnie nie zasianą przyjęte - zle strony systemu urzędni
czego. Wiadomo, że połączenie formalistyki z bałaganem - to 
(także i dziś) mieszanina piorunuJqca.(.„) 

-*-
Przed śmiercią wyznaczył poeta tzw. Radę Przyjaciół pod prze-

wodnictwem syna Jana Aleksandra, która się miała zająć publika
cją sztuk pozostccwionych w tekach i przyznaniem teatrom praw ich 
wystawiania. W skład tej „Rady" wchodzili prof. Antoni Malecki, 
Władysław Łoziński, prof. Stanisław Tarnowski, dyr. Stanisław 
Koźmian i Franciszek Paszkowski. Do najwybitniejszych pozycji 
„pośmiertnych" zaliczała owa „Rada" „Wielkiego człowieka". Po
stanowiono, że „po.foiiertne" komedie Fredry będą najpierw grane, 
później dopiero publikou,ane.(„.) Na pierwszy ogień poszedł „Wiel
ki człowiek do małych interesów", zagrano go we Lwowie 11 stycz
nia 1877 r,., w warszawskich „Rozmaitościach" 26 stycznia, w Kra
kowie 30 stycznia 1877 r. Podobno w Krakowie przygotowano się 
na premierę jak na wielkie święto. Panie idożyły suknie wieczo
rowe. Jednak szeptana opinia po premierze krakowskiej była nega
tywna. Uważano, że „intryga jest luźna, nie dość na wzór dzisiej
szych komedii francuskich splątana. A więc zarzucano to właśnie -
co my dzisiaj uznajemy za zaletę „Wiellciego człowieka". 

Inaczej zapewne myśleli aktorzy. Książka Stanisława Dąbrow
skiego i Ryszarda Górskiego „Fredro na scenie" (WAiF 1963) przy
pomina wielkie role Gustawa Fiszera, Adolfiny Zimajer (Matylda), 
Stanisława Dobrzańskiego (Dolski), Mieczysława Frenkla, Ireny 
Trapszo, Jana Nowackiego (Karol), Zofii Czaplińskiej (Aniela), Sta
nisława Hierowskiego (Leon), Romana Zelazowskiego, Antoniny 
Hoffmann (Matylda). W Wilnie „Wielkiego człowieka" wystawił 
w okresie . międzywojennym Aleksander Zelwerowicz, z Zofią Ni
wińską (Matylda) i .Tanem Kreczmarem. Sztuka grana była nie
przerwanie, LO 1977 roku obchodzono 100-lecie premiery. 

Znamienne są fluktuacje opinii. Boy wyznawał w „Obrachun
kach", że wzrastał w najbliższej komitywie z dawnymi komediami 
i najmocniej, najgoręcej je przeżywał. Do „pośmiertnych" już nie 
miał :takiego pietyzmu. Pierwsze recenzje o „Wielkim człowieku", 
które pisał w Krakowie i Warszawie, dotykały raczej ubocznych 
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zagadnień. Dopiero w 1935 roku, pod wpływem nowego przedsta
wienia w Teatrze Narodowym, w reżyserii Zelwerowicza i w opo
zycji wobec groteskowo-fantazyjnych założeń tej inscenizacji, od
dał Boy pełniejszą sprawiedliwość tej sztuce. „Jest w pośmiertnej 
spuściźnie Fredry je'dna co najmniej postać na miarę najlepszych 
figur dawniejszych: przysłowiowa, nieśmiertelna. To Jenialkiew'icz, 
ów wielki człowiek do małych interesów. I tytuł, i nazwisko stały 
się przysłowiowe. Ileż razy, patrząc na tego lub owego męża mniej 
lub więcej publicznego, przychodzi nam pomyśleć: wykapany Je
nialkiewicz. Iluż takich Jenialkiewiczów galicyjskich pamiętam je
szcze z lat młodości! Typ znakomicie uchwy~ony, mocno osadzony 
w swojej ramie społecznej.(.„) Bo Jenialkiewicz jest wieczny, i za
razem jest to produkt ówcze"Snej Galicji.( .„) J enialkiewicz . to jo
wialszczyzna polityczna".(„.) 

Myślę, że ta znakomita komedia ma szanse uniwersalnego od
dźwięku. W Austrii mawiano o pewnym ministrze: „Można by zro
bić dobry interes, gdyby się go kupiło za to, czym jest - a sprze-

dało za to, czym się być mieni". Motto komedii zaczerpnięte z osiem
nastowiecznego pisarza, Andrzeja Maksymiliana Fredry, brzmi su
rowo: „Niektórych sprawy podobne do złotników, co dęto - nie 
odlewano robią; tak owych zawody w pozorze są coś, lub w rzeczy 
są nic". Jenialkiewiczoswto to u;iecznie aktualny problem pseudo
genialności i fałszywej wielkości. Można by go żywcem przenieść 
do współczesnego kabaretu. 

RYSZARD TOMCZYK 

WOJCIECH NATANSON 
„Sekrety fredrowskie", W-wa. 1984. 
Fragmenty artykułu 
„Sztuka o niezwykłej konstrukcji". 

CZTERY DEKADY OBECNOSCI 

Miło zauważyć, że w Teatrze Dramatycznym nie zapomniano, iż 
alians elbląskiej publiczności ze sztuką teatru trwa znacznie dłużej 
niż żywot elbląskiej sceny w jej aktualnym, samodzielnym kształcie. 
Mija bowiem czterdzieści lat nieprzerwanej obecności muzy teatru 
w powojennym Elblągu. Od roku 1949 do 1975 funkcjonowała tu 
filialna scena Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Przyznanie przed 
14 laty miastu rangi ośrodka wojewódzkiego umożliwiło utworze
nie tutaj teatru samodzielnego, ku czemu zresztą zmierzały wcześ
niejsze orientacje. Mariaż teatralny Elbląga z Olsztynem nie mógł 
trwać wiecznie, ze względów finansowo-administracyjnych oraz or
ganizacyjnych w latach siedemdziesiątych stawał się coraz bardziej 
uciążliwy i domagał się wręcz rozwiązania. 
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Przed rokiem 1975 Elbląga nie byio staf na utrzymywanie wła

snego teatru, jak i na czynienie zadość wielu innym własnym aspi
racjom w zakresie kultury . Miasto ograniczało się do utrzymywa
nia budynku teatralnego i jego skromnego zespołu administracyj
no-technicznego, nie będąc zaangażowane w finansowanie pracy te
atru. Dlatego też teatralny związek z Olsztynem traktowano w El
blągu jako łaskawe i przyjazne miastu zrządzenie losu. Tym bar
dziej, że wojewódzki Gdańsk przez dziesiątki lat nie wykazywał 
zrozumienia dla potrzeb kulturalnych podopiecznego powiatowego 
Elbląga. Olsztyn zaś - a mam na myśli poszczególne dyrekcje Ja
raczowego teatru - traktował Elbląg z powagą i życzliwością, jako 
godnego szacunku współpartnera, nigdy zaś jałmużnika. Co więcej 
- dialog z elbląską publicznością wysoko sobie cenili ludzie sceny 
olsztyńskiej. Reakcje robotniczo-technicznej widowni Elbląga -
z czego niejednokrotnie zwierzali się aktorzy i reżyserzy - bywały 
dla artystów olsztyńskich często bardziej satysfakcjonujące i bar
dziej autentyczne niż widzów olsztyńskich, w wysokim stopniu re
krutujących się ze środowisk urzędniczo-administracyjnych. Przy
ciągała też tutejsza atmosfera, gościnnie otwarte domy, życzliwi go
spodarze miasta. Nic dziwnego, że znależli się aktorzy, którzy wła
śnie Elbląg upodobali sobie jako miejsce stałego osiedlenia, zasila
jąc wątłe miejscowe środowisko twórców kultury. 

Wróćmy do wydarzeń sprzed czterdziestu lat. Otóż zanim dotarła 
do Elbląga scena olsztyńska, działał tutaj amatorski, ale z ambicja
mi i z udziałem aktorów zawodowych prowadzony zespół sceniczny, 
używający nazwy Teatru Miejskiego. Łaknienie wartości estetycz
nych w mieście spustoszonym przez wojnę i mozolnie zagospoda
rowywanym przez napływową ludność było - co należy odczytać 
jako paradoks - tak silne, że spowodowało związanie się kilkunastu 
pasjonatów w zespół, który wziął spory rozmach i po kilku pre
mierach zdobył sobie bardzo żywe uznanie publiczności. Właśnie 
ów epizod tzw. Teatru Miejskiego uzmysłowił wszystkim, że teatr 
stacjonarny w Elblągu jest nie tylko potrzebny, ale wręcz nieod
zowny. Gdy ze względu na trudności stawiane przez miejscowych 
decydentów zespół zawiesił działalność - „publiczność - jak wspo
mina Janina Rayska, aktorka, stawiająca wówczas pierwsze krok.i 
na scenie - dopytywała się, dlaczego nie gramy, dlaczego w teatrze 
nic się nie dzieje, dlaczego zrezygnowaliśmy".„ 

Aktorzy nie poddawali się, zrezygnowali jednak wówczas, gdy 
w Elblągu zadomowił się Teatr im. S. Jaracza. Inicjatorem teatral
nego podboju wschodnich rubieży ówczesnego województwa gdań
skiego jak i szerokiej artystycznej ekspansji na cały obszar Warmii 
i Mazur był dyrektor teatru olsztyńskiego i znany aktor Władysław 
Surzyński. Szturmowanie terenu przez Surzyńskiego było realizacją 



społecznikowskiego programu budz~nia . prowincji. -:- tyl~ż od.powia
dającego założeniQ.m ówczesnej pohtyk1. kult':1ral'.1eJ, c~ i na""'.'ykom 
a także upodobaniom samego Surzynsk1ego, 1ak i wspołpracu)~cych 
z nim aktorów. Większa bowiem część zespołu olsztyn~kiego między 
r. 1939 a 1945 działała w środo~isku "".'il~ńskim, ""'.'ięc _w waru~
kach, które zobowiązywały polskich ~atnoto~ do dzi.ał~n repol~m
zacyjnych i narzucały artystom po1mowame sztuki Jako słuzb~ 
ideowej. Stąd też - trudna do zrozl_lmieni~ ~la nowszy~h g~nerac11 
aktorskich pasja bezinteresownej dz.ałalnosci społec_zi:i_e) w owcze~
nym zespole olsztyńskim i poczucie . spełnion~j ~is]l. Stąd t_a~ze 
energia, gotowość do znoszenia t~udow prowmc]onalnego wo1azo
wania i zdobywania nowych terenow. 

Otwarcie sceny w Elblągu nastąpiło 26 września 1949 r. Aktem 
inauguracyjnym była premiera „Pana Jowialskie.go' '. Fredry ·z \1-
dEiałem samego Ludwika Solskiego. Prze?stawieme odbyło si~ 
w tłumnie wypełnionej sali gimnastyczne) Szkoły Podstawowe] 
nr 3 .przy ul. Agrikola. Sztukę reżyserował Władysław . St?~a, . zas 
scenografię opracował długoletni scenograf. sceny ols~tynskie1 . Jozef 
Zboromirski. W przedstwieniu partnerami ~: Solskiego, graJącego 
rolę tytułową, byli - Helena Radwan-Łodzrnska, ~ładysła~ ~to
ma, Eugenia Snieżko-Szafnaglowa , H~nryk~ Zboromirska, . Z?igme'"": 
Prus-Niewiadomski, Józef Kozłowski, Juliusz Przyby_lski i Jer_Z:'Y 
Kownas. Łezka w oku się kręci - były to bowiem takie czasy, kie
dy aktorom formatu Solskiego nie spadała koron~ z głowy, g?y 
staw~li na deskach scen prowincjonalnych w rzędzie wy~o'.1awco~ 
niekoniecznie „pierwszej kategorii". W atmo~f~rze gorąceł i_ pełn~J 
entuzjazmu przemawiał nestor sceny pol~k1eJ , przeI?awi~h ~akze 
przedstawiciele władz lokalnych. Spektak_l m~ugu~acy1ny,_ Jak i na
stępne, które odbyły się w warun~a~h rown~e za1mp_row1zowanyc~, 
nie stanowiły jeszcze sceny elbląskie).. By~y . Jednak p1e~wszym waz
nym krokiem w tym kierunku, jak r.owmez ~kt~m da1ącym ~oczą
tek bezprecedensowej w naszym kraJU symb10z1e kulturalne) dwu 
miast z dwu różnych województw. 

Po Panu Jowialskim" głównym przedmiotem troski elblążan 
stało ; się przygotowanie teatrowi odpowiedn~ej. si~dziby. ~edy~ym 
obiektem który nadawał się do tego c~lu, c11oc r:ie spełmął wielu 
warunkó~ podstawowych, była świetlica pracownicza w wyremon
towanym przez Związek Transportowców budy~ku byłego domu 
parafialnego przy ul. Obrońców Pokoju. Ot?"arc1e teg? .locum -
a zarazem stałej sceny w Elblągu - nastąpiło 2 wr~esma 1950 r: · 
premierą „Żabusi" Zapolskiej w reżyserii M. Ursynowny. Tu tez 
odbywały się kolejne premiery sztuk przygotowywanych w Ol-
sztynie. 
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Własny obiekt umożiiwiał nl.e tylko reaiizac]ę przed.stawiei1, 
ale i przygotowywanie inscenizacji. Pierwsze próby z zespołem od
bywał tu, gościnnie reżyserujący w Teatrze im. S. Jaracza, Teofil 
Trzciński. Elbląska premiera opracowanej tu przez niego „Ober
żystki" Goldoniego wyprzedziła premierę olsztyńską tego spektaklu. 
Na zasadzie podobnej wymiany między Olsztynem a Elblągiem od
bywały się realizacje następnych sztuk. 

Pomyślnie układały się stosunki teatru z władzami miejskimi 
i społeczeństwem. „Zarząd Miejski - pisała Sylwia Janowicz w Pro
gramie na X-lecie sceny elbląskiej - ułatwił aktorom otrzymanie 
mieszkań, a elblążanie otworzyli gościnne własne domy, by przygar
nąć tych, dla których nie starczyło mieszkań służbowych. W ten 
sposób zacieśnił się węzeł przyjażni między aktorami a miastem, 
które już miało swą salę teatralną, swoich aktorów i publiczność 
z roku na rok coraz bardziej rozmiłowaną w swoim teatrze. Wśród 
naprawdę oddanych teatrowi przyjaciół, którzy przyczynili się do 
jego powstania i utrzymania, wymienić trzeba koniecznie burmist
rza Pstrokońskiego, dra NowickiPgo, inż. Sierzputowskiego, inż. Buy
ko, dra Luxa, inż. Clara, inż. Susickiego, redaktora Czarnockiego 
i S. Barańskiego". 

Dotacja Centralnego Zarządu Teatrów w 1951 r. umożliwiła re
mont i wyposażenie budynku. Zabrakło jednak środków na koniecz
ne prace adaptacyjne. Z pomocą przyszedł czyn społeczny miesz
kańców Elbląga, wojska, młodzieży, firm budowlanych, inżynierów. 
W roku 1951 do widowni liczącej 461 miejsc dobudowano scenę 
o kubaturze umożliwiającej realizację spektakli w takim garniturze 
inscenizacyjnym, w jakim je wystawiano w Olsztynie - oraz 
wzniesiono zaplecze. Pierwszym spektaklem w rozbudowanym bu
dynku był montaż pt. „Braterstwo ducha" w reżyserii S. Milskie
go, wystawiony 1.XIl.1951 roku. 

Budynek przy ul. Obrońców Pokoju służył teatrowi do 1966 r. 
W miarę upływu czasu tracił funkcjonalność, ujawniał niewygodę 
swego usytuowania na peryferiach miasta oraz niedostatek wypo
sażenia i zaplecza. W okresie podniesienia się popytu na komfort 
oraz gwałtownego rozprzestrzeniania się rywalizujących z teatrem 
mass-mediów, tj. w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych przestał 
odpowiadać potrzebom. W tym czasie jednak wyłaniał się 

1

już z ru
sztowań nowy, obecny gmach teatru, którego otwarcie nastąpiło 
18 czerwca 1966 roku. 

Zadaniem niniejszego artykułu nie jest rekapitulacja działalno
ści Teatru im. S. Jaracza w Elblągu, lecz uzmysłowienie - szcze
gólnie młodszym generacjom odbiorców - że tradycje zażyłości 
społeczeństwa Elbląga ze sztukq teatru sq trwalszej natury oraz i~ 



poćzude niezbędności te] sztuki w żydu miasta towarzyśzy elbią
żanom od czterech dziesięcioleęi. Dzieje Teatru im. S. Jaracza do
starczają nadto wiele materiału do refleksji o zmienności funkcji 
teatru, o wpływie uwarunkowań politycznych, społecznych i eko
nomiczno-finansowych na kształt teatru, o roli indywidualności 
twórczych itp. Myślę, że refleksja o tym, czvm był dla społeczności 
Elbląga w ciągu tych minionych dziesięcioleci teatr jako ważny 
stymulator postaw, świadomości, przekonań, wrażliwości moralnej 
i estetycznej itp. mogłaby być współczesnemu odbiorcy - jeśli szu
ka on odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania swoich reakcji na 
zło i dobro, na piękno i brzydotę - nader pożyteczna. Ulotność 
sztuki teatru utrudnia te refleksje. Przeciętnemu odbiorcy pozostają 
do dyspozycji okruchy wspomnień ,może jakieś przypadkiem ocalałe 
szczątki pożółkłych programów teatralnych. Konsekwencją zmur
szałej, anachronicznej polityki wydawniczej, od lat nastawionej na 
cele doraźne lub utylitarne (powyższe kieruję zarówno w stronę 
środowiska olsztyńskiego jak i elbląskiego) jest niedostępność opra
cowań analitycznych z zakresu wiedzy o działalności tutejszych 
instytucji artystycznych i w ogóle brak publika~ji tego rodzaju. 
Gdyby zaś taka publikacja monograficzna dotycząca elbląsko-olsz
tyńskiego teatru ujrzała przypadkiem światło dzienne, oczom czy
telników objawiłby się zacierający się w pamięci ,nieznany, post
ponowany czy mitologizowany Teatr im. S. Jaracza takim, jakim 
był naprawdę, ze wszystkimi słabościami i zwycięstwami. Dlatego 
też gdyby przyszło mi się kusić o rekapitulację tej sceny, musiał
bym mówić najpierw o blaskach i słabościach ukierunkowanego na 
repertuar tzw. „sztuk produkcyjnych" teatru pod kierownictwem 
W. Surzyńskiego i S. Milskiego . O romantyczno-klasycyzujących 
upodobaniach teatru pod dyrekcją Zofii Modrzewskiej (1955-57). 
O znakomicie zorganizowanym, ale w wysokim stopniu konformis
tycznym teatrze edukacji obywatelskiej Aleksan_dra Sewruka. O kon~ 
testatorskiej, inscenizatorskiej i nie cofającej się przed brutalnynu 
prowokacjami propozycji teatru Jana Błeszyńskiego (1969-1973) . . 
Wreszcie o inicjatywie przywracania publiczności polskiego reper- . 
tuaru współczesnego przez T. Kozłowskiego (1973-1975). Nie mógł
bym pominąć wartościowych i serdecznie nie tylko Olsztynowi, ale 
i Elblągowi oddanych aktorów, którzy odeszli: Eugenii Snieżko
-Szafnaglowej, Aleksandra Sewruka, Romana Szmara i Konrada 
Wawrzyniaka; i tych, którzy stale mieszkali w Elblągu, jak Janina 
Zakrzyńska oraz Marta Sobolewska - ta ostatnia kontynuująca . 
swoją służbę aktorską w obecnym Teatrze Dramatycznym. Wresz
cie tych, którzy sens swego życia znale:ź:li w obsłudze administra
cyjnej i technicznej elbląskiej sceny, zapewniając jej sprawność 
funkcjonowania, tj. długoletniego jej kierownika Stanisława Ma
ciejaka, głównego elektryka Tadeusza Gereja, inspicjenta Edmun-

da N owaka, czy kierownika gospodarczego Marię ł„ukaszewską. 

Nini~jsz~ materiał jest więc tylko muśnięciem, przypomnieniem 
rzeczywisto_sci odchodzącej w niepamięć. I nie chodzi tu bynajmniej 
? konwenc.io_nalne spłacani: długu tym, co odeszli lub odchodzą 
i temu, co się zdarzyło, boc długu takiego spłacić niepodobna. Ra
cze_j o dotknięcie świadomości tych, którzy prąc naprzód nie znaj
du.ią czasu, by spojrzeć za siebie. Może świadomość czterdziestolet
niej już ?becności t~?t~u ~ Elblągu podeprze ambicje samego teatru 
i ~od~azy z.nsadnosc .iakze często podnoszonego przez mało odpo
w~edzialnych argum:ntu, iż w Elblągu żyją ludzie prymitywni, 
więc ed.ukac rq t~atr~ln1 trzeba prowadzić, rozpoczynając od a-b-c; 
albo tez s_ens ro":'nie aroganckiego uogólnienia, że Elblągowi nie 
teatr, ale Jeszcze .iedno przedszkole bardziej byłoby potrzebne. 

Rozun:iem, iż Teatr Dramatyczny, uznając tradycje elbląskiej _ 
.Jarczo~e.i sceny za sobie bliskie, daje wyraz konieczności reali
z?wa~ia własnych zobowiązań z uzn~rnia tego wynikjących. z ufnoś
cią ni~~oprawne~o opt)'.n:isty skłonny byłbym na okruchu tej świa
domosc1 budowac nadzie.ię na przyszłość Teatru Dramatycznego na 
nowy, .rozpoc_zyna.ią_cy się ~łaśnie sezon iego działalności. Spod~ie
wam się, ze zyczcma pomyslności, jakie składam Zespołowi Teatru 
na progu sezonu, podzielą ze mną jego odbiorcy. 

RYSZARD TOMCZYK 
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W związku z koniecznością wypracowania środków finansowych, 

które pozwolą ograniczyć wzrost cen biletów do Teatru Dramatycz

nego w Elblągu 

OFERUJEMY: 

1. Organizowanie zleconych imprez artystycznych w siedzibie te

atru lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

2. Projektowanie wykonanie oprawy plastycznej imprez okolicz

nościowych. 

3. Pośrednictwo w wyborze wykonawców imprez oq~anizowanyc'k 

poza teatrem. 

4. Wykonywanie plansz reklamowych, szyldów, plakietek, wizytó

wek itp. 

5. Usługi stolar:!!kie, głównie w zakresie rzemiosła artystycznego. 

6. Szycie strojów okolicznościowych (śluby, zabawy karnawałowe) 

itp. 

7. Usługi transportowe w zakr. przewozu osób (autobus 39 miejsc) 

i towarów (samochód ciężarowy o nośności 5 ton). 

8. Wykonywanie nagrań muzycznych w obiekcie teatru. 

Oferty prosimy kierować pisemnie na adres: Teatr Dramatyemy 

82-300 Elbląg, pl. K. Jagiellończyka 1, lub telefonicznie; 

tel. ~5-616 - sekretariat dyrekcji. 

KIEROWNICTWO TEATRU 

Kierownik literacki STANISŁAW FRANCZAK 

Konsultant programowy JOANNA STASIAK 

Kierownik techniczny WOJCIEC!I GÓRNY 
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krawieckiej damskiej· Lidia Grabowska, krawieckiej męskiej: Ed

war~ Żakowski, stolarskiej: Zygmunt Połeć, malarskiej: Zygmunt 

P~onczyk, rekwizytorskiej: Jacek Mrówczyński, akustycznej: Zbig

mew Piotrzkowski, fryzjerskiej: Krystyna Jaśkiewicz, garderobiane: 

Anna Bączkiewicz, Halina Przybyła , brygadier sceny: Zbigniew 
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