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Świecie, ty krętoszu stary! 
Świecie, świecie bez czci, wiary.(„ .. ) 

„Mów wyrainie: 
Co u ciebie w większej cenie, 
Czy pieniądze, czy sumienie" 

(A. Fredro „Dożywocie") 
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I iestety, nie zobaczymy już, jaki k•ztalt •ceniczny 
chciał nadać komedii Fredry „Wielki człowiek do małych 
interesów" - Jerzy Kreczmar. 

Odszedł od nas w trakcie pracy nad sztuką, a choroba 
odmawiała mu prawa do systematycznych prób. 

Kiedy powierzaliśmy Mu realizację fredrowskiego dra
matu na scenie Rozmaitości, mieliśmy nadzieję, że zdecy
duje się na „Dożywocie". Profesor Kreczmar bez wahania 
powiedział - „Wielki człowiek .•. " i tak zostało. 

Było dla nas dużą frajdą mieć w repertuarze pozycję 
Fredry w reżyserii Jerzego Kreczmara, który w opinii kry
tyków był „jedynym poważnym interpretatorem fredro
wskich przedstawień w ostatnim piętnastoleciu" (Pamiętnik 
Teatralny, 1975, E. Wysińska). Skoro Jerzy Kreczmar 
zdecydował się na tę sztukę, to wiedział co robi. Przytoczę 
tu jego słowa z „Polemik teatralnych" (Czytelnik, 1956): 
„Cóż to znaczy być ideologiem teatru? To znaczy być 
przytomnym świadkiem aktualnych uwarunkowań społecz
no-politycznych, w kraju, w którym teatr się tworzy i re
alizować na tym gruncie twórcze idee artystyczno-społeczne 
- bo nie ma jednej, naprawdę głębokiej twórczości bez 
odniesienia społecznego, nawet jeśli się tworzy „sztukę dla 
sztuki czy teatr absurdu." 

Warto pamiętać, że były to słowa wieloletniego kierow
nika literackiego teatru Erwina Axera. 

Musi być zatem coś współczesnego w tym niby staro
świeckim dramacie skoro Wojciech Natanson w artykule 

wstępnym do naszego „Wielkiego człowieka" .. pisze o par
kinsonizmie Fredry. 
Myślę, że talent upoetycznionego komediopisarza wyjaśnia 

ten fenomen. 
Sam Fredro kiedy pisał ten utwór znajdował się w po

ważnych tarapatach: w latach 1852-54 toczył się prze
ciwko poecie proces polityczny o zdradę stanu. I wówczas, 
po kilkunastu latach zawziętego milczenia, w 55-tym roku 
życia, miał Fredro drugi debiut. 

O „Wielkim człowieku do małych interesów" zachował 
się w jego spuściżnie literackiej wierszyk: 

Udając zaś fantazję przed grożącą kozą 
Napisałem komedię, lecz tym razem prozą. 

„ Wielkiego człowieka do małych interesów" wystawiono 
po raz pierwszy we Lwowie, w styczniu 1871 roku, w War
szawie 26 stycznia, a w Krakowie 30 stycznia tego samego 

roku. 
O warszawskim wystawieniu komedii Fredry na scenie 

Teatru Rozmaitości, Wincenty Rapacki pisał n' swoich 
wspomnieniach („100 lat sceny polskiej"): „Wykonawcy 
pierwszych warszawskich przedstawień nic umieli sobie 
z Fredrą dać rady. I nie mogło być inaczej. Aktorzy starego 
teatru grać Fredry nie umieli, a młodzież Teatru Rozma
itości do komedyj jego nie dorosła." 

Dziś z Fredrą również są kłopoty. Reżyserię spektakli 
fredrowskich powierza się często wybitnym aktorom, którzy 
„czują" ten gatunek sceniczny i intuicyjnie dochodzą do 
prawdy. Tą motywacją kierował się też dyrektor Teatru 
Rozmaitości powierzając reżyserię Józefowi Fryźlewiczowi. 

' 
MIR OSŁA WA BANASZYŃSKA 
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WOJCIECH NATANSON 

FREDRO 
-CORAZ MŁODSZY 

pamiętamy słynne „prawo Parkinsona". 
Angielski ekonomista dokonał podczas wojny 
dwóch doniosłych odkryć . Po pierwsze, że 
biura urzędnicze, wykonując czynności zbęd
ne, mają tendencję do „rozmnażania się". Je
den urzędnik, sprawujący funkcje nikomu nie
potrzebne, a nawet fikcyjne, angażuje innych. 
Powiększone biuro sprawia wrażenie insty
tucji ważnej. Angażuje więc pracowników dal
szych. A ci nowych pomocników. W ten spo
sób narasta biurokracja - w sposób lawino
wy. Drugie „prawo Parkinsona" polega na 
dziwnym, lecz wytłumaczalnym paradoksie: 

drobny wydatek ze skarbu państwa, np. na 
· przykrycie stodoły, wymaga wyższej aprobaty 
niż - milionowe sumy. 
Myślałem nieraz o tych „prawach Parkin

sona", gdym czytał i oglądał komedię pt. 
„Wielki człowiek do małych interesów". Ad
ministracja jest równie potrzebna - jak two
rzenie, produkowanie, wymiana. Niestety za
rządzanie ma tendencje do naturalnego (czy 
raczej nadnaturalnego) rozrostu. Staje się pla
gą. Obserwujemy te przerosty na każdym kro
ku. Załatwianie spraw najprostszych wymaga 
ze strony obywatela - znacznych wysiłków. 
Już przed wojną nadmiar biurokracji był po
ważnym pokarmem satyryków. 

Fredro, pisząc „Wielkiego człowieka" około 
roku 1850 (jak obliczył prof. Pigoń), nie znał 
jeszcze polskiej biurokracji galicyjskiej, po
wstałej dopiero po 1866 roku. Na pewno prag
nął całym sercem objęcia urzędów przez Po-

f Nowa klęska spad/a na--Polskę: gra na 
i giełdzie. To nas więce} zrujnuje i zdemora
! lizuje niż wszyscy nasi nieprzyjaciele. („.) 
! Postęp widoczny: już nikt teraz nie kradnie, 
I ale każdy bierze, gdzie może. 

i (A. Fredro „Zapiski starucha") 
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laków. Nienawidził administracji napływowej, 
obcej, niechętnej prawdziwym interesom lud
ności. 

Patriota gorący, zajął się pracą obywatelską. 
W 1832 r. został powołany do galicyjskiego 
sejmu, od 1833 r. sejm wybrał go na „deputa
ta" do ciała samorządowego, zwanego Wy
działem Stanowym. Wiedeńskie władze zwle
kały z zatwierdzeniem obywatela znanego ze 
swych opinii niezależnych. Ostatecznie jednak 
zgody udzielono. Ponieważ w tym czasie pi
sarz, głęboko urażony niedocenieniem go przez 
młodą krytykę romantyczną, przestał na razie 
tworzyć - zajął się ofiarnie i intensywnie pra
cą obywatelską. To on opiekował się rozwo
jem teatrów polskich w Małopolsce. W czasie 
walki przeciw konkurencji scen grających po 
niemiecku, wystarał się o subwencję dla ze
społów polskich. To Fredro uratował też, jako 
deputat galicyjskiego Sejmu, istnienie ważnego 
dla kultury narodowej Zakładu im. Ossoliń
skich zagrożonego udziałem dyrektora i pra
cowników w spisku przeciw caratowi*). To 
Fredro pomógł do stworzenia Galicyjskiej 
Kasy Oszczędności, Towarzystwa Ubezpie
czeń od Ognia, budowy kolei, a przede wszy-

-1--------·-----·-
r··--·-v-;;;-;;,~·;;·-··i;;~~~ę---~;ę--i--;,i-;,-g;;;,~---·;;byI-! 

~ chciał pozbyć się swoich kramarskich i 
i nałogów. - Kramarskich, ki'amarskichl ..• l 
i Lepiej pozbyłabyś się waćpani swoich 1 

i wielkopańskich tonów ••• Kramarskie nałogi i 
j dają pieniądze - a tony co? l 
i (A. Fredro „Ożenić się nie mogę") i 
-------------------------· 

stkim instytucji o kapitalnym znaczeniu: To
warzystwa Kredytowego Ziemskiego. Był więc 
współuczestnikiem tworzenia się nowej polskiej 
administracji, która miała, kilkanaście lat 
później, objąć rządy w Małopolsce, zwanej 
nie bez racji „polskim Piemontem". Gdy nie
podległe Państwo Polskie zaczęło się organizo
wać w 1918 roku, korzystało z bezcennej po
mocy galicyjskiego aparatu zarządzania. 

Ale były i plamy na tym słońcu, które z og
romną przenikliwością dostrzegał twórca 
„Wielkiego człowieka". Przede wszystkim -
nadmiar ambicji i tytułomanii. O dyrekcję To
warzystwa Kredytowego Ziemskiego toczy się 
walka we fredrowskiej sztuce. Dwaj kandy
daci się o to stanowisko ubiegają: uczciwy, 
szlachetny, pozbawiony cienia egoizmu, ale 
nerwowy i z trudem przezwyciężający wrodzo
ną swą porywczość, Jan Dolski; oraz zamknię-
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ty w sobie, pełen kompleksów, brutalny, zna
jący życie, podstępny Leon J enialkiewicz, bra
tanek naczelnego bohatera. Kto byłby lepszym 
kierownikiem instytucji, do której stworzenia 
przyczynił się kilkanaście lat przedtem Fred
ro? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. My
ślę, że Dolski, choć jego delikatność, subtel
ność i altruizm mogliby wykorzystywać wy
drwigrosze. Leon Jenialkiewicz obraża się, gdy 
go porównują do stryja. Istotnie - jest pod 
wielu względami jego przeciwieństwem. Nie 
przyjmuje pożyczki, którą mu naiwnie i wspa
niałomyślnie oferuje kontrkandydat Dolski. 
Nie przyjmuje przez ambicję, ale i przez prze
czucie, że kryptokorupcja wobec wyborców, 
którą zna i o której opowiada z takim znaw
stwem - jest mu właściwie niepotrzebna. Gdy 
jednak wyborcy domyślają się fałszywie, że to 
jego, a nie Jana Dolskiego popiera jego stryj, 
Leon milczy. I w ten mało lojalny sposób -
zostaje dyrektorem . 

Nie ma w tej komedii ani jednej postaci nie
potrzebnej, czy martwej. Znać na jej konstruk
cji ·ślady pobytu w Paryżu, gdy Fredro pilnie 
chodził do tamtejszych teatrów, ale i bacznie 
obserwował życie. Położył tu palec na zagad-

• 
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Tam kradnie, kto może, i to nic jutro, ! 
• I 

i ale dziś, zaraz; wszędzie zawiść i nienawiść. ! 
i A te ciągle szykany niższych urzędników, j 
l a te nienasycone żołądki powiatowe, a to I 
i nieustające, jak woda płynące żebractwo ! 
: k . . I i - wszyst o to teraz na wsi me pomaga I 
i do strawności. j 
l _______________________________ {~:..!.~!..'!!.~--~~-:.~~~.:::.!.J 

nieniu o znaczeniu doniosłym. Szlachta -
i inteligencja - galicyjska cierpiała na prze
rost ambicji. Wszyscy pragnęli władzy, za
szczytów, tytułów. Władze austriackie wyzy
skały tę słabość, nadając bogatszej szlachcie 
tytuły hrabiów, baronów itd. W „Wielkim 
człowieku" na przerost ambicji cierpi, oczy
wiście, bohater główny, Ambroży Jenialkie
wicz. Ale i Leon, goście Dolskiego w IV akcie, 
a !lawet Dolski. Przecież wszystkie niepotrzeb
ne kłopoty tego delikatnego i zakochanego 
człowieka wynikają z marzeń - o „piasto
waniu" urzędu. Raz po raz się z tego zwierza. 
Jest zamożny, niespodziewanie odziedziczył 
spory majątek. Jednak uważa, że nawet miesz
kanie (które na gwałt remontuje) musi nosić 
obicia, jakie przystoją wysokim urzędnikom! 

W mej książce „Sekrety Fredrowskie" spró-

bowałem wykazać, jak ciekawe są - czasem 
niedoceniane - postacie Matyldy, Karola 
i Anieli. 19-letnia Matylda myśli i działa sa
modzielnie. Stać ją na to, by sama sobie wy-

Jadwiga Smosarska - Matylda. Warszawa, Teatr Na
rodowy 31 I 1935 
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bierała tancerzy - ale i męża. Nie chce „stać 
w kolejce" i oczekiwać pokornie na przypadek 
czy cudzy wybór. Był to jeden z naczelnych 
motywów całej fredrowskiej twórczości, że od 
pierwszych swych utworów walczył o prawo 
do samodzielnego rozstrzygania młodych o 
swym losie. Tak czyni Wacław w „Zemście". 
Tak działa Gustaw (ale i Klara) w „Ślubach". 
A nawet kochankowie z „Dam i huzarów". 
Już nie mówiąc o bohaterach „Jowialskiego" 
czy „Dwóch blizn". Znamienne, że Matyldzie 
dał Fredro pierwotnie imię Zofii. To samo, 
które nosiła jego ukochana. To samo, które 
państwo Fredrowie dali swej córce. Mickie
wiczowi, gdy mu w Paryżu przedstawiono Zo
się Fredrównę, przyszła na myśl bohaterka 
„Pana Tadeusza". Ale wystarczy poczytać 

pamiętniki Zofii z Fredrów Szeptyckiej, by 
zrozumieć, ile rysów późniejszej Matyldy, za
czerpnął twórca z obserwacji swej ukochanej 
córki. Objawiała tę samą skłonność do wcze
snej emancypacji, samodzielności, można by 
powiedzieć - „buntu pokoleń". 

Matylda, śmiała i odważna, umie odprawiać 
niewczesnych konkurentów. Gdy ktoś (eh 1li
gan czy nawet „satyr") chciał na nią napaść 

i. 

. I 

/ 

Polityki nie lubię. Czy czarno, czy biało. 
Mnie wszystko jedno, hyle porządnie się 

działo. 

(A. Fredro „Rew_olwer") 

w lesie, podczas samotnej przejażdżki, Matylda 
dała mu świetną odprawę. Podobnie - nie
wczesnemu kandydatowi do jej ręki na balu. 
Wysportowana, nowoczesna, mogłaby dziś 
startować w niejednej konkurencji jako za
wodniczka. Jej miłość do kuzyna Karola rodzi 
się z owych wspólnych zamiłowań sportowych, 
jazd, buntów przeciw „opiece". Ale jest tu 
i echo zjawisk głębszych. Karol „bił się dob
rze". Kiedy? Na pewno nie w 1830-31 r. czy 
nawet 33 roku. Wiele na to wskazuje, że ucze
stniczył w węgierskiej kampanii wolnościowej 
1849 roku, jak syn autora. Około 1850 (czy 
trochę później), gdy powstawała komedia o 
„wielkim człowieku", były „porucznik uła'

nów" żyje półlegalnie, poza nawiasem oficjal
nego życia. Tym się tłumaczą kompleksy Karo
la, jego troski (nieco komiczne w swej bezrad
ności) o materialną niezależność. Jest dow
cipny, bystry, spostrzegawczy. Udział w po
wstaniu węgierskim 1849 r. wynikał zapewne 

15 
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z ideałów wolnościowych i poczucia brater
stwa ludów, jakie głosili romantycy. 

Dolski, to wbrew pozorom i powierzchow
nej ocenie - natura s~omplikowana. Czło
wiek delikatny i szlachetny nie może sobie wy
baczyć porywczego czynu, który doprowadził 
do bezsensownego pojedynku w jego pierwszej 
młodości. Wysiłkiem woli i cierpliwości, o któ
ry go me podejrzewaliśmy, nakazuje sobie 

. Jeśli ci się synek urodzi, co z niego l 
i będzie, naprzód powiem: w roku dwunastym i 
! swego życia będzie cygaro palić, w czter- : 
I nastym narobi długów, w szesnastym niby 
I geniusz, reformator, konspirator, a na końcu 
I - nula. Nula najczystszej wody! 
I L ______ [.:!_: __ !_~~'!}:!!_,_!es~~m zabójcą"~--

spokój, opanowanie, rozwagę. Że czyni to w 
sposób rozśmieszający, to zasługa pisarza, 
który nawet bolesne kompleksy umie scenicz-. 
nie rozładować humorem. Subtelna gra uczuć 
Dolskiego i ślicznej, dobrze wychowanej, ale 
i sprytniejszej niż by się wydawało, Anieli ~

jest komediopisarskim osiągnięciem. Choćby 
ta scena z pytaniem o nieczytelne w rękopisie 
wujaszka słowo „miłość", choćby owa troska 

o brata, niewątpliwie szczera, ale kryjąca w so
bie podświadome podteksty ... Jak wiele sce
nicznego materiału kryje ta rólka, świadczyły 
kiedyś kreacja uwielbianej przeż Boya, Zofii 
Czaplińskiej, a niedawno w warszawskim Te
atrze Nowym młodziutkiej i bardzo nowocze
snej Magdaleny Drozdówny (w reżyserii Ma
riusza Dmochowskiego). 

Jaka jest funkcja „gderzącego" byłego gu
wernera Jenialkiewicza, a obecnie jego „mar
szałka dworu", pana Ignacego? Jest obsku
rantem i „małym człowiekiem do wielkich in
teresów". Wrogiem książek i lektur, jak wielu 
biurokratów. Sympatykiem młodych, co mu 
się chwali. Ale mam wątpliwości, czy potrafi 
- w zastępstwie Jenialkiewicza - dobrze 
gospodarować. Przecież nie zdoła nawet roz
strzygnąć drobnej kwestii praktycznej, doty
czącej bydła. 

Można by dużo pisać o centralnym boha
terze, Jenialkiewiczu. To nie głupiec! Auto
rytet, jakim się powszechnie cieszy, świadczy 
o jego wewnętrznym wdzięku, o zdolności 

imponowania. Ale ma on, jak powiedziano 
o pewnym pisarzu międzywojennym, „ośrodek 
geniuszu" umieszczony gdzieś z boku mÓz-
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gu, nie w jego centrum. Pracowity i aktywny, 
jest „grafomanem działania". Zadaje sobie 

Aleksander Zelwerowicz - Jenialkiewicz. Warszawa 
Teatr Narodowy 31 I 1935 

mnóstwo trudu, który się przeciw niemu obra
ca. Stary kawaler, żyje tylko swą działalnością 
czy pseudodziałalnością. Jego obecność prze
nika wszelkie epizody komedii - nawet te, 
w których nie jest na scenie obecny. W prze
ciwieństwie do wielu innych Galicjan ówcze
snych ma szerokie zainteresowania. Wie już 
coś niecoś o nowych odkryciach biologii (może 
i teorii Darwina), jak wynikałoby z rozważań 
o „białym" i „czarnym" niedźwiedziu), języ

koznawstwa, meteorologii, statystyki. Ale to 
wszystko pojmuje na opak. Gdyby, w myśl 
praw Parkinsona, sprawował władzę, pisałby 
wykazy statystyczne o „stosunku produkcji 
słomy jednego sążnia kwadratowego ziemi do 
zużycia tejże w -jednym sążniu strzechy". Jak 
rasowy (choć bezinteresowny) biurokrata od
powiada na proste pytania tylko w poniedział
ki i to na piśmie! 

r--y-~-;-k;f."d;;;;·-~~~~s~;,·--;;;,--;;,;-J~g~--p~~g"i:·: 
I : 

Szerszy galon u czapki i dłuższe ostrogi. l 
A co najlepsze, że tak wklamal się sam l 

w siebie, 
Że na prawdę wszystkiego przysiąg/by 

w potrzebie. l 
(A. Fredro „ Wychowanka") l 

----- - ....: 
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„Wielki człowiek" ma niezwykłą budowę. 
Akt czwarty „wyskakuje z całości". Autor 
nazwał swój utwór „komedią serio", nie Z!1ając 
na pewno podobnej terminologii Norwida. 
Ale ów akt środkowy odrywa się od spokoj
nego, obyczajowo-psychologicznego rytmu ca
łości. Staje się i farsą, i czymś w rodzaju sen
nego koszmaru, wypełniającego przygody bied
nego Dolskiego, któremu wszyscy przeszka
dzają, wszystko się na niego sprzysięga. Jest 
sekretem Fredry, że ów koszmar umiał prze
obrazić w wesołą groteskę. Ściśle powiązaną 
z całością przez trzy wątki: sprawę wyborów 

Wiesław Gawlikowski - Pan Ignacy, Mieczysław Fren
kiel - Jenialkiewicz. Warszawa, Teatr Narodowy 
4 IV 1928 

rz kdbiet~k--;,~-i;;t~T:::--w miłości .czy 
i w gniewie, 
! Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt 

.

i,: nie wie. 
(A. Fredro „ Wychowanka") t ______________________________ ________________ ... ______________ _ 

w Towarzystwie Kredytowym, miłość Dolskie
go do ślicznej i miłej dziewczyny, niewidoczną 
a jednak odczuwalną akcję pana Jenialkie
w1cza. 

" 
Wielki człowiek" przeleżał w szufladzie 

-Fredry, który swych późnych komedii przez 
pisarską nadwrażliwość nie pozwolił ani grać, 
ani publikować. Tuż po jego śmierci, w 1877 
odbyła się najpierw premiera lwowska, potem 
warszawska, wreszcie krakowska. Na krako
wską panie przyszły w sukniach wieczorowych. 
We Lwowie czysty dochód wyniósł w pierw
szym tylko miesiącu 3 104 re1i.skich. Niektórzy 
recenzenci kręcili nosem, stawiając wyżej ko
medie Bałuckiego, Blizińskiego, a nawet Za
lewskiego. Ale publiczność i aktorzy sądzili 
inaczej. Z radością grali w tej sztuce: Adolfina 
Zimajer, Stanisław Dobrzański (Dolski), Fren
kiel, - Irena Trapszo, Jan Nowacki (Karol), 
Żelazowski, Antonina Hoffmann (Matylda), 
Zelwerowicż. W nowszych czasach -Zofia Ni-

23 
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wińska, Jan Kreczmar, Czesław Wołłejko, 

Mieczysław Czechowicz, Barbara Sołtysik, 

Henryk Maruszczyk, Bernard Krawczyk. 
Fredro jest coraz młodszy! Echa „Wielkiego 

człowieka" znaleźć można w „Jasełkach ga
licyjskich" Szujskiego, w „Czerwonym bu
kiecie", nie docenionej sztuce Rittnera, którą 
Stanisław Hebanowski wystawiał w telewizji. 
Satyrę na biurokrację nowoczesną mamy w 
słuchowisku Bardijewskiego „Posiedzenie". 

W okresie ostatnich lat sceny warszawskie 
po raz trzeci wracają do „ Wielkiego człowie
ka". Bacznie obserwuję młodych widzów na 
spektaklach Fredrowskich. Śmieją się sponta
nicznie i mądrzej na „Damach i huzarach" 
w krakowskiej „Bagateli", niż na spektaklach 
bulwarowo-szmirowatych. „Dożywocie" w 
żoliborskiej „Komedii" osiągnęło ponad sto 
przedstawień! „Śluby" zachwyciły w Kaliszu. 

Jakaż jest tajemnica tej młodości? Niech 
odpowiedzą widzowie! 

••• 
*) Interesująco pisał o tej sprawie zmarły przed rokiem 

Teofil Syga. 

-~------------·-------------

• / 

Józef Śliwicki - Dolski. Warszawa, Teatr Narodowy 
4 IV 1928 
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ALEKSANDER 
FREDRO 

Jakoś to będzie! Fatalizm głupoty. 

• 
Psy gryzą się nad kością, 

a nad cieniem ludzie. 

• 
Kocha się sam w sobie, 

a dalibóg nie ma w czym. 

• 
Spal lat pięćdziesiąt, 

a potem się dziwi, że drzewa porosły. 

• 
Częstokroć los da.ie tylko na lichwę. 

• 
Już teraz nie śmierci, ale życia się lękam. 

(„Zapiski starucha") 

JERZY KRECZMAR 
Aktorzy są jak dzieci . 

• A sprawiedliwość? 
Spektakle kolegów zwykle nam się nie po

dobają. Najbardziej podobają się nam przed
stawienia, które przygotowujemy sami. 

Kolegom za to nie podobają się przedstawie
nia nasze, a podobają się ich własne. 

I na tym polega sprawiedliwość dana arty
stom. 

„Geniusz jest najniesprawiedliwszy wzglę

dem geniuszów („.)" 

• 
Jedni cenią sobie przede wszystkim sąd pu-

bliczności, inni krytyki. Poparcie pierwszej -
zapewnia wielką liczbę przedstawień, pochwa
ła drugiej - daje nadzieję przetrwania. Pierw
sze - pozwala rozkoszować się chwilą, drugie 
- złudą wieczności. 

• 
Gdybyśmy mówili, co myślimy, okrywa

libyśmy się śmiesznością. Wobec tego spokoj
nie kłamiemy. 

I 

' 

' 
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Koledzy, którym krzywda bliźniego nie od
biera humoru, cieszą się z naszego upodlenia, 
to znaczy z utraty wiary w wartość własnej 
pracy. Po cichu. Głośno litują się i współczują. 
Jesteśmy wówczas naprawdę pokrzywdzeni. 

• 
Czy winna jest tu krytyka? Chyba nie. Do 

krytyki przecież niewiele przywiązujemy wagi. 
Wiadomo, że recenzenci nigdy nie wyrażają 
własnego zdania, nawet jeśli je mają. 

• 
„Owady kąsają nie ze złośliwości, lecz po

nieważ także żyć chcą: podobnie nasi krytycy; 
chodzi im o krew naszą, nie zaś o ból." Dobrze 
to wiemy i nigdy na podstawie ich sądu nie 
zmiamamy własnego zdania. 

• 
Ponieważ każdy ma prawo uważać się za 

geniusza - pod warunkiem, żeby o tym nie 
mówił, bo wtedy staje się śmieszny - więc 

wzajemna niechęć jest zrozumiała, może nawet 
chwalebna. 

---------------------------

••• 
Aktorka po roli nieudanej otrzymuje kom-

plementy od koleżanek, które publicznie także 
starają się o niej dobrze mówić, ponieważ kto 
źle gra, przestaje być groźnym konkurentem. 
Ganić natomiast zaczynamy dopiero wtedy, 
kiedy rzecz zdobyła poklask innych. Wynajdu
jemy wtedy słabe strony i wskazujemy palcem 
na mankamenty, aby ujrzeli je wszyscy, aby 
zachwiać opinią. W ten sposób puszczamy na 
rynek wiele fałszywej monety. 

Fałszywy pieniądz obiega i wraca do nas. 
Zapominamy o jego pochodzeniu. Obracamy 
nim dalej. W ten sposób tworzy się opinia w 
środowisku artystycznym. Tylko silne jed
nostki potrafią się z nią nie liczyć. Tylko bar
dzo trzeźwe umysły potrafią dojrzeć, na jakich 
podstawach jest zbudowana. 

Opinia o artystach utrwalona w ich własnym 
środowisku jest z natury rzeczy niesprawiedliwa . 
Ona to doprowadza jednych do utraty wiary w 
siebie, a innych do zarozumiałości i pychy. Strze
żmy się wpływu opinii na własne poglądy.( ... ) 

Oto recepta na sprawiedliwość. 
Jerzy Kreczmar „Cały świat gra komedię" 

Warszawa 1982. 
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Redakcja programu 

MIR OSŁA W A BANASZYŃSKA 

Opracowanie graficzne 
MAŁGORZATA ZACHOROWSKA 

• 
W spektaklu wykorzystano fragmenty opery 
Daniela Francoisa Aubera „Fra Diavolo" 

Kierownik techniczny 
JANUSZ JAROSZYŃSKI 

Pracownia krawiecka damska 
ELŻBIETA SZOPA 

Pracownia krawiecka męska 
WŁADYSŁAW DĄBROWSKI 

Pracownia akustyczna 
FRANCISZEK ORZECHOWSKI 

Pracownia elektryczna 
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI 

Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej 
TERESA CHMIELEWSKA 

Kierownik pracowni modelarskiej 
BOGDAN KOBUSIŃSKI 

Kierownik pracowni malarskiej 
JANUSZ SZTOPKA 

Kierownik pracowni stolarskiej 
STANISŁAW KRAWCZYK 

Pracownia tapicerska 
LESZEK PRUŚNIEWSKI 

Brygadier sceny 
HENRYK KORNET 

••• 
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W REPERTUARZE TEATRU 

Jerzy Andrzejewski 
POPIÓŁ I DIAMENT 

Juliusz Słowacki 
BALLADYNA 
Tove Jansson 

LATO MUMINKÓW 
Jerzy Przeździecki 

MASZ OCHOTĘ NA MIŁOŚĆ? 
Tadeusz Różewicz 

NA CZWORAKACH 
Antoine de Saint-Exupery 

MAŁY KSIĄŻĘ 

••• 

Biuro Obsługi Widzów - informacje - zama
wianie biletów - tel. 28-06-38 

DSP zam. 2070/AI nakł. 3000 egz. N-88 
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