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Autobiografia 

Ziemia prLemyska była z dawien dawna gniazdową siedzibą rodziny Fredrów. 
trodziłem się w Surochowie poci Jarosławiem w r. 1793 i do szesnastu lat życia uczono 

mię ówczesnym trybem szkolnym, poci nauczycielem domowym, który to rodzaj edukacji 
pmkładano nad publiuny pod żadnym względem nie zadowalający moich rodziców. 

\Y! młodych latach nie okazywalem zdolności do nauki, nie dlatego żebym do niej nie mial 
1dolności, lecz że ta wymagała przede wszystkim pamięci, której nie miałem, a p1n1 to 
1 żadnych korzyści odnieść nie moglem z udzielanych mi nauk. 

Usposobienie moje ciche, spokojne, niemal poważne; umysł więcej do smutnych dumań 
niż do pustej \\·esolości skłonny- zyska! mi w rodzinie przydomek „młodego staruszka" 
Miałem lat dwanaście, kiedy pewnego razu tknęła mię jakaś myśl i pochwyciwszy kilka 

białych kart starego regestru, zacząłem pisać komedię [ ... j Próbka ta została mi tylko 
w przypomnieniu. \Y! parę lat po tej pierwszej próbie dziecinnego pióra, snuty mi się po 
głowie dramata wielkiego rozmiaru. I .1 wtenczas jeszcze ani mi się śniło nawet, że kiedyś 
przii dzie mi chęć pisania komedyj. 
Nadszedł rok 1809. ... 
i\11alem wtedy lat szesnaście i z bardzo miernym zasobem naukowym, obok nie1akiej 

znajomości książek różnej wartości i treści, mianowicie francuskich, uczułem pociąg do 
stanu wo1skowego i wstąpiłem w szeregi wojsk Księstwa Warszawskiego, które wkroczyły 
do Galicji. Odtąd zaczęta się dla mnie szkoła świata, najpraktvcznie1sza, najbardziej 
urozmaicona, a razem najponętniejsza ze wszystkich szkól, w jakich marny się ucz1'Ć 

doświadczenia. Na obcowanie z muzami nie mialem wcale czasu, ani też, będąc żolnierLem, 
nie ręsknilem za ich rowarąsrwem; jednakże gdy w niespodziewanej okoliczności blvsnąt 
m1 promyk natchnienia, mimowolnie bratem sic; do pióra. Zawsze mię coś do bazgrania 
ciągnęło. Tym sposobem 1v r. 1810 po raz pierwszy dov. ieclziatem się. że mógłbym składać 
wier. t'.e . jakie.i; ;darzenie, nie pamiętam, c1.y 11esole, czy smutne. podało mi sposobność do 
napisania rym(rn, które latały L rąk do rąk i zarobiły w moim pułku na niesłychane 

pochwaly I ] 
Wypadki polityczne popchnęlv niebawem wojska napoleo11skie na północ Odbytem 

z nimi tę najsrożs7ą kampanię, mogę powiedzieć, szczęśliwie] niż krocie innvch rodaków, 
co smierć znaleźli w śniegach lub na dnie Berezyny: dosrałem się bowiem do niewoli i 1ako 
jen iec przebywałem w \Vilnie, s kąd uda Io mi sic; wymknąć i przebijając się samopas, stanąć 
na nowo w szeregach armii w czasie zawieszenia broni w Dreźnie 3 
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7, t"c:Jteruj<)CI m a stac:ującvm po drodze krwawe bitwy \lapolconcm do.S1.cdlcm dlJ Parl'ża 
i polmowi w tej stolic\' winien jestern poznanie teatru francuskiego. kt(JtY zrnbil na rn;iic 
nieopisane wrażenie. oclpowieclnie memu w,ewnętrzncmu usposobieniu, a prz1 t)'m 
Glikiem nowe. 1 ... j 

Tragedia francuska znalazta mnie prawic obo1c;tnym widzem. [ ... J Przeciwnie, wodewil. 
komedia, wprawiaty mię w zadmvccnic. Picrw~z\' raz wicl1ialem tam skończonych i dosko
natvch anvstów utrą1m1Jących grą samą najlichsze nieraz ramoty i 11Tcc h' ro prn11i 1tcm 
przekonanie, wzrnornione z czascrn, że nie ma clzieta clramatyczncgo, choćlw jak 
mistr!Owsko prteprowadzonego i wvkończonego w częściach, ktc'lrc bi' się obcszto bez 
dalszego rozwinięcia i podniesienia dobrą grą aktorów. 

Po powrocie resztek wojska K~ięstwa Warszawskiego wrócilcm i ja do rodzinnego Lwowa, 
gdzie się znatazlem pośród mtoclzicży , co razem ze mną opu.~cila zawCJd wojskowi· Urok 
bohaterstwa. żywe zajęcie się nowością nadaty tej mtodzicży pewną udzielność w kotach 
towarąskich, tak że ona jedna ton dawała zabawom, zebraniom się, zgota codziennemu 
uybowi życia 

Ujrtalem się w tym wirze i bylem przezeń porwany a choć wewn ętrznie czulem niesmak, 
a tvrn samym potrzebę ukazania jak w zwierciadle fizjognomii tego spoleczeńsnva ternu 
samemu spotcczcństwu, abv się zreflektowato i weszło w siebie, nie śmiatern przecież 
chwycie:· za pióro, nic mając jeszcze objawienia autorskiego zawodu. 

\Y! parę lat późni ej sz ·zęśli11y trafunek sprowadzi! mi Zvcla, antvkwariusza, co chocl z<JC po 
dornach z książkami przvnióst Moliera Zaptacitem mu dukata, a zabralem arcvclziela, dutącl 
mi prawie obce; bo jednę tvlko komedię tego rnistrza miatem sposobnosć widzieć 
na scenie pa1Yskiej. 

Biorąc za przewodnika wzór tak nieśmienelrw. wyraźniej zaczątem pojmować powolanic 
aurma dramatvczncgo i odtąd wziątem się clo stucliCJw na serio. 

.\/ekswu/er f n:dru. Pisma 11 '.\Z)'Sll.'ie. I. .\IV. s Jl)-1- /87 

Portret wizualny 

Nie był wysoki, lecz średniego - jak na owe czasy - wzrostu, znacznie niższy od Adama 
Mickiewicza, wyższy wszakże ocl „małego", jak sam powiada, Tadeusza Kościu.szki. \Y/eclle 
informacji syna i wnuczki miał wzrost więcej niż średni, bardziej jednak wierzymy 
postronnym, iż rzeczywiście - jak powiadano - „mierny". Wszystkie relacje 
pamiętnikarskie, także materialy ikonograficzne świadczą, że był dobrte, silnie, również 
kształtnie zbudowany. Choć przytyt w wieku 40-60 lat, nigdy nie stal się opaslym, co, jak 
wiemy, spotkało jego brata Seweryna. Przez całe życie zachowa! dobrą, mówiąc dzisiejszym 
językiem - sportową sylwetkę. Psuło ją ieclynie pewne pochylenie; od wczesnej mtodości 
nieco się garbił. Ukazuią to wyraźnie portrety, we wspomnieniach zaś wytna1e, że nie 
pomogły żadne ćwiczenia fizyczne, „bo się zawsze pochylo trzymałem". Owo pochylenie 
z czasem pogłębiło się, nie przybrało wszakże nigdy ka1ykaturalnych rozmiarów. 

Aleksander był autentycznym rudzielcem 1 Dotyczyło to pigmentacji wlosów, skóry, oczu 
\Y! młodości glowę jego kryla buina, gęsta czupryna koloru miedzi. Z czasem włos mu 
ściemniał, stał się kasztanowaty, prawie czarny. I ] 

\V jego twarzy uderzaty prtede wszytkim duże, ciemne, znamionujące inteligencję oczy. 
Wedle jednych - plonęły ogniem, wedle drugich - charakteryzowaty się przenikliwym, 
uważnym, mądrym spojrzeniem, wedle jeszcze innych - malowała się w nich melancholia. 
Znajdowali się także obserwato11~. którą jego wzrok mieli za „nieprzyjemny" Rozpatrując 
owe relacje, analizując portrety, można twierdzić, że oczy zmieniały się w zależności od 
czasu, nastroju, charakteru kontaktu. Prtez całe życie stanowily jednak znamienny, nader 
istotny element tej twarzy, przykuwały uwagę. jednych fascynowaty, drugich zrażaty, nie 
pozwalaly wszakże pozostać obo1ętnym wobec jego spojrLenia. Bez wątpienia stanowily 
szczególny akcent w wizerunku pisarta, wskazywaly na jego bogate życie wewnęmne. 
Z o:asem, z latami, oczy te stracity przyrodzoną żywość, stawaty się coraz bardziej 
melancholijne, smutne, odzwierciedlały przeżycia, przemiany jego osobowości. J . . [ 

jednak [ ] zwraca! na siebie uwagę nie tyle apa1ycją, urodą twarzy, świetną sylwetką, ile 
żywością i zręcznością ruchów, niebanalnym, eleganckim zachowaniem się, jakimś 

inclywiclualnyrn rysem, charakterystycznym zarówno dla postaci, jak i sposobu bycia. Nawet 
niechętny mu szwagier przyznaje, iż posiada! „uloźenie dosvć gtadkie" 7, 1vynurzeń 
pamiętnikarskich, zarówno własnych 1ak innych, wynika, że względy kobiet zyskiwal nie 
zewnętrznymi walorami, lecz wlaśnie sposobem bycia, umiejętnościami tanecznymi, 
a przecie wszystkim inteligencją. Raczej wzbudzał zainteresowanie niż olśniewa!. Z jego 
postaci ernanowata energia, równocześnie skupienie, jakiś typowo męski urok. 

lfJ1/;111ew f\.ucbu1cicz, :1/eksa11der Fredro tl'e ji-uku i u· szlaji-uku. Ludi 1989. ' 37- ;9 5 



Fredro tradycyjny i zmodernizowany 

\'i/ poś 11 i ęconym omówieniu tradycji teatralnej „Zemsty" glośnvrn s1.kicu „Tradyqa 
i nowatorstwo", Jerzy Kreurnar wyróżni! dwa okresy w d;iejach sccnicznvch sztuk Freclrv 
W pierwszym - darującym się od momen.tu prapremier do mniej więcej końca 
dziewiętnastego wieku - grano te komedie jako utwory wspól czcsne (oczywiście 

z wyjątkiem .,Zemsty") . Okres drugi otwiera slynne pt-zedstawienie . .Slubów panieńskich'' 
w Tcatu e Miejskim w Krakowie w 1893, przygotowane pr1.e1. Tadcus1.a Pawlikowskiego. Od 
tego momentu zaw ;to traktm1ać sm1ki Fredry jako utwory historvunc (a purnajmnicj 
podejście takie znalazto odbicie w praktyce scenicznej). /'.wracano uwagę na realia, dbano 
o stylowe kostiumy i meble, zachowanie aktur()W zgodne być miato z obycza1em epuki 
Komedie Fredry sratv si ę „opowieścią o dawnym obyczaju", rzecz jasna polskim, a co za tym 
idzie, apologią narndowej pr1esztości. W tradycję tę wpisata się więkswść przedstawień 

dwud1:iestolecia I ] 
Proces)' spolecznc, jakie dukonaly się po wojnic oraz oddalanie się 11 czasie epoki. 

w której żyl Fredro, i w której osadzone są jego sztuki, sprawiaty jednak, że wiedza 
po1:wabjąca zrozumieć w pelni realia zawarte w tvch sztukach stala się uclziatem wąskiej 
grupy. Nic moglo w pozostać bez wptywu na praktykę sceniczną Teatry zaczc;ll· l e kc eważy(' 

realia obycza1owe lub też zgota je odrzucać. Nie można już byto grać komedii Fredry jako 
„opowieści o dawnym obyczaju''. Sprowokowalo to Jerzego Kreczmara do ogtoszenia 
w 1976 szkicu „Koniec opowieści~J dawnym obyczaju". 

,Jeśli dzisiejszy widz - pisal Jerzy Kreczmar - straci! już zupetnie kontakt z dawnym 
obyczajem, czy warto mu rym glowę zawracać' Czy nie stoimy już u prngu nowej fazy 
w recepcji teatralnej tych utworów' jeśli ro, co się dziato w dworach szlacheckich 
i w salonach mieszczańskich, 1esr dziś bajką o żela:mym wilku, czy nie stanie się regutą 
sywowanie akcji w innym środowisku lub calkowicie abstrnkcyjne traktowanie fabuty1' 

Praktyka teatralna prawic natychmiast po twierdzi ta prąpuszczenia Jerzego Kreczmat·a. 
W rniniomrn rrąclziestopic;cioleciu dokonała się zasadnicza zmiana w podqściu do 

twórczości fredry: z autora komedii historycznych przemieni! się (czy t·aczcj powoli 
zm ien ia się) w twórcę zabawnych fabut, na kanwie których zbudować można komcdiowv 
spektakl 

l ] Stylizacja groteskowo-karykaturalna - praktykowana już w dwudziestoleciu (obok 
„Dam i huzarów", „Zemsta' w 1930 w Ateneum w reżys erii 7ygmunta Chmielewskiego 
i scenografii Iwo Galla czy też lwowska ,,Zemsta" z 193'+ w reżyserii Konstantego 
Tatarkiewicza i w dekoracji \Xftadysława Daszewskiego) pojawiata się też w przedsta
wieniach innych reżyserów. Taki charakter rniata „Zemsta' (1962) w Teatrte Narodowym 
w reżyserii Ewy Bonackiej i ze scenografią Wtadystawa Daszewskiego. jeszcze dalej na rej 7 



8 

drodze posuną! się Józef Gruda, wyscawiając, we wspólpracy z Adamem Kilianem, najpierw 
„Zemscę" (1961) , a nas cępnie „Damy i huzary" (1962) w Tea crze Wspólczesnym 
w Szczecinie. W .,Zemście" zascosowal scylizację szopkową, nadając poscaciom - przede 
wszystkim Papkinowi - charakter marionetek, ,.Damy i huzary" rozegra! zaś w scenerii 
rodem z ludowych landszaftów i obrazów malarzy-prymicywisców. 
Różnorakie zabiegi scylizacyjne prowadziły do nieomal ca lkowitego 1:atarcia hiscorycznych 

rea liów. Z komedii Fredry pozostawała głównie fabula oraz postacie. Takiej red ukcj i 
dokonał w swej „Zemście" Zygmunt Hubner, na scenie Teatru Powszechnego w \\/arszawie 
(1978). Rozegrał ,.Zems cę" na małej scenie, na dobry lad be1: dekoraqi, w konwencji próby, 
parokrotnie niszcząc ilu zj ę. Pozbawiony balascu tradyqi utwór okaza ł się doskonalyrn 
ma teriałem dla akcorów, kcórą nie będąc skrępowani konwencją czy scylizacją , s tworąli 
pelnokrwisce postacie, budowali ostre sycuacje i bawili s i ę tekstem, wydobywając - czy 
raczej nadając mu - dość niespodziewane podtekscy. 

\a podobnym za łożeniu oparta była „Zemsta" AndrLeja Wajdy w Starym Teatrze w Kra
kowie (1986). Reżyse r wprawdzie nie 1:rezygnował 1: histor)'cznej dekoraqi i kostiumów, ale 
w prLedstawieniu rozegranym na malej scenie, zderzy! ze sobą aktorów o krańcowo 
odmiennych temperamentach i upodobaniach. I I 

Walor rewizji historycznej miała nacomiast . .Zemsta" Jerzego Krasowskiego w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu (1968) powtórzona następn ie w Teacrze Narodowym w Warszawie 
(1984). Inscenizacor skupi! sic; na ukazaniu barbarzyńs twa i brucalności walki cocwnej p1-Le% 
Cześnika i Rejenta. Rozbudowana scena bójki o mur, z udzialem calych c-:es1: drobnej 
szlachty, przypominała walki rywa li z ującyc h ze sobą klanów rodem z wescernów. 
Wprowadzenie scen rodza jol\ych - wywiedzionych z „Opisu obyczajów' Jęd1·zeja 

Kicowicza - słu żyć mialo podwa:ieniu dobrodusznej legend)' sarmackiej. ( j inscen izacja 
ta wpisywała się w tradycję .,opowieści o dawnym obyczaju", tyle że nadawala ..Zemście" 
tendencję krytyczną lub satyryczną. 

Tradyqa craktowania komedii Fredry jako „opo\\·ieści o dawnym obyczaju" nie tylko nie 
wygasla, ale miala i ma zagorza łych obrońców. Bez wątpienia za liczyć do nich można Jana 
Świderskiego, Andrzeja Łapickiego , Gustawa Holoubka oraz Kazimierza Dejmka Dwaj 
pierwsi uczyn ili wiele dla podcrzymania cradycji fredrowsk iej rea li zując w latach 
s i edemdzies i ą c ych w Tea trze Telewizji wiele dziel Fredry. Świderski reżyserowal też 
komedie Fredry w teatrze, cho(' z nieco mniejszym powodzeniem (m.in. „Śluby panieńskie' 
w Ateneum w 1976). Andrzej Łapicki jest twórcą bodaj najlepszego przedstawienia 
fredrowskiego lar osiemd1:iesiątych, „Ślubów panieński ch " w TeatrLe Polskim w Warszawie 
(1984), oraz „Dam i huzarów" (1986) na tejże scenie. Gustaw Holoubek to prLede 
wszysrkim reżyse r dwóch ,.Zemst", w Teatrze Dramatycznym (19~0) i w Ateneum (1990). 
Ci trtej aktorzy-reżyserzy l ączy l i lub l ączą umiejętność grania ról Fredrowskich z pietyzmem 
dla tradycji , znajdującym wyraz w ich pracach reżyse rsk ich . 

Nieco inne jest podejście -@o twórczości Fredry Kazimier1.a Dejmka. Jego próba 
podrrąmania tradycji fredrowskiej jest jednym z elementów programowego esterycznego 
konse1watyzmu. Zainteresowanie twórczością Fredry u Kazimierza Dejmka poiawilo się 
stosunkowo późno. W 1978 po raz pierwszy wystawi! utwór Fredry, „Zemsrę", na scenie 
Teatru Nowego w Łod1:i. Spektakl ten cechowala niespotykana wierność literze tekscu. 
Z chwi l ą objęcia dyrekcji Teatrn Polskiego w Warszawie, Dejmek stara! się uczynić z niego 
„dom Fredry" . W Teame Polskim powstaly właśnie dwa znakomite spektakle Andrzeja 
Łapickiego. Sam Dejmek wyreżyscrowa l w 1983 „Zemstę" (wielokrotnie wznawianą 
\\' zmienionej obsadzie) oraz „Pana Jowialskiego" (1992). Oba prLedstawienia bardzo 
tradycyjne, nieomal akademickie, zawieraly drobne zmiany wprowadzone przez reżysera . 
\Y/ „Zemści e'' nie bylo końco1\ ego uśc isku dłoni; postacie zarniera ly. ostatnie zaś slowa wraz 
z didaskaliami czytal 1eden z aktorów. Pietyzm dla tekscu i prL)wią1.anie do rradvcji są 
jednak cnotami nader rzadkimi w os tatnich latach. Dlatego clz ialania obrońców 
tradycyjnego Fredrv na scenie mają w sobie coś desperackiego. 

.Rafa/ \\'.;grzr11iak. Fredm tmdrc.iy'ny i z111udemi:w1c1.111y. 
{w/ Fredro na sce11ie. Praca 1ntla11t1 zukazji d1rnset 11ej rocwic)' 11rodzi11..\/aksa111/m hedrr 

11/ar.izalm JC)')-1 .i J!-j6 (/ i'ag111e11/ tekslll) 9 
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Między lustrem a lustracją 

W jednej z powieści Kornela Makuszyńskiego („Awan tura o Basię") starsza dama 
ustyszawszy, iż ktoś oglądał świeżo „Otella'', powiada z dużym zdziwieniem „Myślatam, żc 
już wszyscy zapomnieli o rym sztu czydle, bo to grali przecież przed pięćdziesięciu lat( . 
Podobne pytania można by postawić również w związku z „Zemstą", tym bardziej iż świat 
szlacheckich wartości, jak też związanych z nim problemów oraz konrnktów odszedł , 

wydawałoby s i ę, bezpowrotnie w p1-Lesz l ość. Ale czy naprawdę' Przecież nadal trwa 
mnóstwo za targów o „mu1y graniczne" i ryle ich, w ostatnich zw łaszcza czasach, pomiędzy 
ludżmi , pokoleniami i stronnictwami wystawiono. 

Janusz Tazbir ,,7.e111sta" k1y1yką czi· apo/ocziq szlacbetcz:i·zm1;. 

/ 11 ':} K'ifga w dwusetną rocz11ic~ urodzin Aleksandm Fred1y \hoc/au· 1994. 

Nie wszystko dobrze nam s ię starzeje. Z Fredrą jest zgota inaczei Dziwny to zaistc 
i rzadki fenomen: oto humor, będący tu żywiolem i światopoglądem zarazem, nie tylko 
niczego nie straci! ze swego blasku, ale z wiekiem jakby przybiera! na sile 1 Fredro staje się 
coraz bardziej komiczny. Komizm, esencja - jakże ulotna i kapryśna! - szybko zaz,vyczaj 
paruje. I ] Komizm Fredry nie sptowial, nie przepadł razem ze swoimi realiami. Wszystkie 
jego odcienie są nadal Ż)t\Ye - jest jak wc iąz zadziw i a jąco barwne obrazy starych mistrzów, 
którzy znali sekrety kolorów. Sekret Fredry ukryty jest w j ęzyku. 

Przede wSZ)'Stkim jest to język ludzi zazwyczaj podnieconych. Bohaterowie tych komedii 
rLadko bywają spokojni, najczęściej widzimy ich w napięciu , jak zdenerwowani waśnią się, 
snują intrygi, placzą, chetpią się, narzekają, trwożą. Mówią szybko, dynamicznie, z encrgią 
i celn ie. I nigdy nie nudzą. 1 ... J Kondensacja i lapidarność tego j ęzyka, tak odległego od 
wszelkiej retoryki, jest wręcz niez,;vykta. Nic tu z gadulstwa, treści upchanej tyle, że jakże 
często dialog brzmi nicz11m wymiana sentencji . I I Z tym, że Fredro, praktycwie 
prześmiewca, przed ewentualnym wz lotem swego bohatera woli zaopatrzyć go w balon, 
a na dodatek poinforrnu1e, że odlot nastąpi „punkt o godzinie czwanej przy odglos ie 
jarmarcznej muzyki" 
Żród lem humoru starzejącym się najpiękni ej jest wiersz Fred1y, tak bardzo zrytmizowany 

i pulsują()' , sp ię t ) ciasno rymarni , wc iąż parry do przodu c ię rą ripos tą. Jakiż ładunek 
śm ieszności lcżv właśnie w tvm rymie - prosryrn , latwvm, nie,Yyszu kanym, pełnym uroczcj 
naiwności i wclzięku. jak t~kim, wierszem mogą mówić posraci na wskroś prawdziwe, 
bogate charaktery, które trudno jednoznacznie zdefiniow:ić i osądzi ć - ro już pozostanie 
rruclną do wyjaśnienia tajemnicą pisarskiego warszratu. Tlum żywvch postaci, a wśród nich 
Fredro - daleki od poufałości , ale i bez uprzedzeń, każdej s ię odkloni, ale nie każdej poda 
rękę. Równie ironiczy wobec wsLystkich. I ze świetnym rozeznanicrn położenia. 

l/e101·k Barc/1jf!ll 'Ski , ·Pa/rwj, jaki .~wiat 11 '('.W/)' "· .. Teatr '· 1976 111 15. s Y 

• 
„ 

• 
I 

[ .. 1 wróci! czas Fredry, czas aideologicznego poniekąd obśmiewania naszych wad, czas 
obśmiewania, które nie jest u wikłane w grę mocarstw i skazane od razu na diagnozę XX 
wieku. Mrożek bvł buntem sublokatora p i ętnującego własne wady przez pryzmat wiedzy 
o lajdackirn i uz~rpatorskim glównym lokatorze. \V kontekście tego porównan ia Fredro 
powraca pozornie niewinny, ale jakże groźny; ro prawowity glówny lokator obśmiewa 
bowiem wlasnych domowników i rodzinę. I to jest nowa sytuacja, nowe oblicze Fredry. 
j ego apel brzmi mniej więcej tak oro zejdż waćpa n z barykady, od lóż megafon i te tarcze 
różne, co c ię chronily, i pokaż nam s ię tu z bliska jako też jesteś prawdZI\\\. I 1est to apel 
okrutny, bo nie dający wiele szans. Król musi st anąć nagusie1iki i nie zakryje go już żad na 
bibula an i też glupstwa nie zagluszą krem lowskie kuranty. A dobrorliwy Fredro dzisiaj 
będzie już mniej dobrotliwy niżli na początku tej naszej dlugiej wspólczesności Powil 
bowiem w tak zwanym międzyczas ie Mrożka i nas, ich wspólne, mile, ale 111eco 
schi.wfreniczne dzieci. Czy te dzieci mają rLeczywiście ochotę na hrabiego Aleksandra? Czy 
go nie będą chciały "''yrzucić precz, gdy już stanie między nami' . . . . 
Wecllug wszelkiego prawdopodob ieństwa Fredro powraca zarem, ale nie ma wyjsc1a; po 
pt·zybyciu musi nas zlustrować. 

Ste/(111 Heller. Fredro lustracyjny. ,,Teatr" 1993 nr3, s. /U 13 



fil/.\\ !'i\'tel: 

Jerzy Kownas -pół wieku na scenie 
Nie zaczynałem od Hamleta 
Aktor - to zawód wędrowny Ale aktor to także czlowiek, któ1y - jak każdr -
pot17e/J11je życiowej prz1 1stani Dla Jerzego Kownasa scena szczeciilskiego Teatru 
Polskiego jest prz11stm1ią od ponad czterdziestu fal \f tym roku aktor obchodzijubileusz 
pólwiecza swej artystycznej kan'ely. 

7anim do Szczecina sprowadzi! go w roku 1957 ówczesny d)'rektor Teatru 
Dramatvcznego - Rodziewicz, fos rzuca/ Jerzego Kownasa w rozmaite strony. Rodowity 
wilnianin (urodzi! się tam 26 lutego 1927 r), wcześnie objawi/ akto1skie talenty. już za 
okupacji niemieckiej, w roku 1943, na przijęciu u swego wuja. Karola 1..aborowskiego, 
śpiewa! i stepowa! razem z Ludwikiem Sempo!iliskim, przyjacielem domu 'Xlrstęp 

mlodocianego artystr wvwolal aplauz rodziny. a i sam mfs/17 nie szczędzi/ pochwcd 
- Stepowania nauczrlem się od czamoskórego Ame1yka11ina o pseudonimie artys
(J'Cznym Prince Tito - wspomina dziś pan Jerzy - Biedaczysko nie zdqżyl uciec przed 
Niemcami i zostal u· Wilnie. 

14 Ale nie by! to jeszcze początek akton;kiej kariery je17ego Kownasa. 

Pierwsza rola 
:V!lodość Kownasowi zaczyna/a się burzliwie. - Nie zdąży/em uko1iczyć wilei?skiego 
gimnazjum, więc maturę robi/em na tajnych kompletach. jednym z nauczycieli hyl mój 
ojciec, Stefan Kownas, botanik Trochę się obawia/em, że ta matura nie będzie póżniej 
honorowana. jak tylko przyszli bolszewicy i za/ożyli polską szkolę, zrobi/em tam maturę 
po raz drugi. Po wojnie zna/azlem się na krótko w Cdaiisku, gdzie i tak musialem 
zdawać maturę trzeci raz 
U'! roku 1944, wraz z nadejściem Rosjan, zaczęlv się w \Ylilnie aresztowania. - Na;pierw 
wpadta mama, w szpitalu. Potem ojciec nieopatrznie zaszedl do swego znajomka, 
adwokata Szapiro A w jego mieszkaniu by/a zasadzka. Poszedlem go tam szukać i też 
wpadtem. \YI ten sposób cala rodzina znalazta się w ruskim więzieniu. 
Cale szczęście, że Rosjanie nie wpadli na ślad naszego sklepu chemicznego, gdzie 
produkowaliśmy dokumenty dla akowskich partyzantów Pojechalibyśmy na Dalnyj 
\'f/astok, a tak - ja wyszedłem po trzech miesiącach, ojciec po roku, a mama - po 
póltora roku. 
\YI więzieniu Koumas odegra! swoją pierwszą, żvciową rolę. - Kolega z celi popatrzvl na 
moją przestraszoną twarz i stwierdzi!, że wyglądam jak idiota. To nasunę/o mi proszv 
pomysl Podczas p17esluchmi nie razu.mia/em nic po rrnyjsku, my/item podstawowe 
fakt1 1 i udawatem głupka \V ko17cu więzienny stupajka nie zdzierży!, trzasną/ mnie 
w pysk i IJ!kną!. - \Von, durak' I tak odzyska/em wolność 
Histon·a jak ze Szwejka (którego zresztą Kownas zagra/ po latach, już na profesjonalnej 
scenie. w Szczecinie). 

Epizod u boku Solskiego 
Potem by! epizod partvzancki. Rosjanie rozprawiali się z AK-owcami i razu pewnego 
otoczv!i Puszczę Rudnicką. Tam, na bagnach, koczowat oddzial Kownasa i jego 
kolegów - U'! k01icu sprzvkrzylo nam się zjadanie żab na obiad i pos/anowiliśmy się 
przebić Coś mnie tknę/o i przekona/em kolegów, abyśmy poczekali jeszcze jeden dzie1i. 
Wtedv po raz pierzuszv dala znać o sobie moja intuicja Wlvszliśmy z lasu w dwie godziny 
po tym, jak Ruscy zdjęli swoje posterunki. intuicja pomogla mi w życiu jeszcze nie raz 
Na scenie też 
Po wojnie Kownas myśl al o karierze inżyniera Studiowal chemię w Toruniu jak wielu 
mlodvcb ludzi. uprawia! sporty Stal na bramce w hokejow]'m klubie AZS, grat w lenisa 
z Lengrenem (1ysownik od Filutka). szybowa! na szvbowcach A w wolnych cbwilacb 
prowadzi! konferan~7erkę w studenckim kawiamianym /eatrzvku Tam zauważy! go 
Sw7y1iski. dvreklor Teatru Polskiego w Olsztynie, i zaproponowal angaż. Kownasa 
trochę studia znudzilv. pomyślal więc sobie. wezmę dziekankę, odpocznę, a przy okazji 
coś zarobię jak pomyś!al, tak zrobi/ i w 1947 roku pojawi/ się na olszty1iskiej scenie u 
boku legendarnego Ludwika Solskiego, w „Panujowia!skim" Rola nie by/a może wielka 
- 01. epizod Lokaja. Od czegoś trzeba byto p17ecież zacząć - ja wiem. że teraz mlodzi 15 
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chcq zaczynać od razu od Hamleta, ale osobiscie wcale nie żaluję - twierdzi dziś pan 
jerzv. - Przynajmniej woda sodowa nie uderzy/a mi do glowy. 

Aktor pogodny 
Olsztyn okazal się szczęśliwym miejscem dla przyszlego aktora Sceniczny talent 
Kownasa szybko dostrzegla żona Leona Szvlera, i'vfodrzewska. Roztoczy/a nad nim 
artystvcznq opiekę i nie zawiodla się Po roku lerminowania podczas jednego ze 
spekiakli zauważy/ go \V/advstaw Hal'zcza, znany już wówczas aklor, i namówi/ do 
eksternis~vcznych egzaminów aktorskich. - Egzaminy teoretyczne by/y dziecinnie 
proste, aż się zdziwi/em. A praktyczne też poszły gladko, chyba Hmicza mnie 
zareldamowal - śmieje się Jerzy Kownas. 
Na pierwszy sukces nie trzeba by/o dlugo czekać Chociaż Kownas przejawia/ wyraźnie 
komiczne predyspozycje aktorskie. obsadzono go w roli Ojca, w ,/vfoście" Szaniaw
skiego Po fina/owej scenie, w której Ojciec majestatycznie schodzi po schodach -
publiczno.~ć zgotowała Kownasowi owację na stojąco Nie mia/ wtedy jeszcze 30 lat. 
W 1950 roku ożeni/ się po raz pierwszy Żonę wprowadzi/ do teatru - pracowata jako 
suflerka - Dobrze podpowiada la - wspomina dziś aktor -A dobra suflerka to potowa 
sukcesu Zwlaszcza że gra/o się wtedy naprawdę dużo. Próby lrwatv kilka dni, tekstu 
masa. a pamięc.' ludzka - zawodna. 
Zdarzały się i wpadki Najstraszliwsze dla aktora bylo, gdy na scenie zapomina/ tekstu 
Rola wykuta na blachę, żadnycb wątpliwo.~ci. a tu nagle - czarna dziura. 
- Grafem Inkwizytora, wszystko szlo jak z nul i nagle t racb - wwany film OM1y1uam 
scenę, uciekam w kuli~y, patrzę. a tam suflerka (akurat nie moja żona) ucina sobie 
z kimś pogaduszki Co mam mówić! - .1yczę Ona przerażona wertuje scenopis Po 
minucie miotania się na deskach kOJ1czę kwestię. Postarza/em się wtedv chyba o JO lat. 
Ale i te chwile groz)' wspomina się dzisiaj pogodnie Bo w ogóle Jerzy Kownas należy 
do ludzi pogodnych i wesolvch. Takich jak postacie, które tworzy!. 
Najbardziej znaczące jego role Io le komediowe. - Gra/em Cze.~nika, Szwejka. 
Tobiasza. Ech, nie ma co wymieniać - bvla tego ze setka I druga setka epizodów 
jednego tv/ko żaluję - że nie zagra/em 111/5dv Papkina Teraz już za późno, już bvm nie 
wydoli/ 

Mistrzowie Mistrza 
Do Szczecina trafi! z Olsztyna w roku 1957 Wspomina dziś to tak. - W noc)! dostalem 
depeszę od dvrektora Rodziewicza o treści 11astępujqcef ,,Ty p1z1)eżdża/ tu !woja 
rodzina" Okazalo się, że mój ojciec organizowal w Szczecinie \\'lyższą Szkolę Rolniczą . 

już 1w miejscu Rodziewicz, dawny przv_jaciel domu. mówi do mnie, z wol)'liskim 
akcenlenz - Gdzie ty będziesz się szlaja/, t_v tu zostaiz 
I zostalem Od razu zawalem Il' „Cbo1ym z urojenia" ;'vfoliem \Y/szedlem w zastępstwie 
za kolegę Foglera, kt61y akural odchodzi! do filmu lastępstwa częs10 mi się zdarza/)' -

fm. \"/ /!11k1t·11 icz 

- m1 prz1·klad u· „Ożenku "gratem Podka/esina zamiast Grubas(/ - i ncu1·et dobrze mi 
ll'\'.\Zf O 

Corze) .<minie role mi n:rcbodzil1· Najlepiej - epizod1· i glózl'ne role. jak je oceniam' 
To nie kiellx1sa. tego się nie z1mży ani nie Z}}lierzy 
SjxJśród Sll'Oicb szczecilzskicb d)'rektorów dobrze ll'spomi11a Józefa Cmdę. - 'f'o bl'I 
arlrsta nie n:)'robnik Ale W)'Cinal 11am czasem niez/e numerr PrzrgotOU}'/.taliśmv się 

do Janga " Jlrożka ja mia/em f,rl!Ć Sromila. Lama/em sobie glowę nad 1ą rolą. 
przvgo101calem się solidnie i na próbie da/em z siebie ll'SZ)'Stko ,-\ Gruda w krzi'k - To 
amatorszczyzna. absolutnie nie do przi)ęcia' lalanw/e}}I się. przychodzę na drugi dzie1z 
i pi·tam. co zmienić. Gruda na to - Nic. - 'JO dhłczego. do cho/en', pan mnie lak 
zrugal'-Żebyś nie popadl ll' sa1110U1l'ielbienie. 
Bo Gruda to bJ•I niez/y artysta - i n· życiu. i ie tea11ze. Numei)' robi/ niez/e. Jlówi do 
mnie i do mojego kolegi. Cienka Wólaszkll „CIJCę jednego z U'etS obsadzić u· roli 
To/Jiasza. ale nie wiem ktr!rc,~o u:i·brać" Dzn·oni telefon Gruda 1i:1·chodzi z gabinetu. 
a my wglądami· do jego notesu. A lam obsada już go/owa. Tobiasza gra Tadeusz 
lapaśnik Taki bvl ten Gruda 17 
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Recenzentów byto wielu 
Z dziennikarzami raczej wódki nie pi/em i na recenzje nie zważa/em /vlimo to - na 
ogól bvlv niez!e. Ale pamiętam też i taki przypadek. gratem jakąś drugorzędną rolę, 
o której jeden napisal - sztuka zupelnie do chnami, ale Kownas jq ratuje, drugi 
natomiast - sztuka ekstra. aktorzy się spisali, tylko Koumas - jeden wielki skandal' 
I jak tu wierzyć recenzentom? 'J~-zystko zależy od ich humoru. 
Kiytyk też czlowiek. 
Poza tym bardzo dużo w recenzjach snobizmu. Często są to tylko popis)' erudycji. 
o, popatrzcie, jaki to ja mądry jestem. 
Czasem czyta/em coś na swój temat i nie moglem uwienyć, że takie mądre rzec;(J1 
grafem 
Dla mnie prawdziwq katastrofą byty nie zie recenzje, ale takie momenty, gdv 
publiczność - zamiast śmiać się albo wzruszać - mi/cza/a. \llted11 przeżvwa/em to 
mocno Zwykle jednak pomaga/a mi inluicja - la sama, dzięki której uszliśmy Ruskim 
w Puszczy Rudnickiej 
Za „Dwór nad Narwią" dostalem nagrodę na festiwalu w Toruniu, w latach 
siedemdziesiqtvch. Gratem tam Profesora Reż)'serowal Janusz Bukowski, któ1y nie bvl 
za bardzo zadowolony z moich pomyslów. - Po co ty tak tę rękę wrsuwasz? - krzvczal 
na próbie A ja mu na to: - Czuję. że tak dobrze będzie. - 'ie W)!daje mi się, ale rób jak 
uważasz - mówi Bukowski. 
A po festiwalowvm spektaklu mówią mi krvtvcv: - Zna komi tv pomysl z tq wyciqgniętą 
ręką, brawo' 

Władza patrzyła 
Nie do pomyślenia by/o, aby przyjść na próbę pijanym. Nie mówiąc o spektaklu. 
Owszem, koiiczy!o się przedstawienie, jechaliśmy do kna;jJy, calą noc się pilo. do 6 rano. 
Ale o 10 rano każd1•już bvl na próbie, elegancko op,olony. 
Trzeba bvlo trzymać fason 'J :12vscy patrzyli. Publicwość, a i wladza też. 
Z tutejszvch notabli najbardziej lubi! mnie toumz1•sz Huber. szef Wvdz1alu Kuftwy w 
Komitecie Wojewódzkim. Kulturalny czlowiek, w przeciwieiistwie do inmch 101va1711sz1'. 
którzl' na premiery przy~)wa/i po to /)'/ko żeb)' się śmiertelnie u :l'm;dzić z żonan;i. 
a potem napić wódki 
A od towarzysza Hubera i jego ma/żonki dostawa/em zaw~-ze klciat1· ldarzylo się. że 
i talon nafiata 125p B)'/o Io na początku lai siedemdziesiątych I b]'l to piencszy ll'ted]' 
przvdzial na dużego/la ta. Drugi, zamz po mnie, dostal prezydent miasta, Stopyra 
Na w/adzę więc narzekać nie moglem, cbociaż do partii nie należa/ern i na żadne 
zebrania nie cbadzalem. Artvści zre::.ztq nie mieli u· tamtych czasach ile - ludowa 
wladza lubi/a się nimi otaczać. Pamiętam taki jeden wieczór w Klubie 13 J!uz. pod 
koniec lat sze.~ćdziesiąrvch . ja „zdradza/em" wtedy Szczecin w teatrze bydgoskim. 
zresztą niezbyt dlugo, bo dwa fata . Pierwszvm sekreLarzem Komitetu Wojewódzkiego 

w Szczecinie b)'I wówczas towarzysz A11loni \'(la/aszek, któ1y do znawców teatru raczej 
nie na/eżal i maniery mia! niez~vt wvszukane. Lubi! natomiast wvpić od czasu do czasu 
w :vluzach, w naszym towarzysLwie. 
Po któ1ymś tam z rzędu kieliszku pijany towarzvsz Walaszek wola do mnie zza 
konLuaru. „Kownas, ty zdrajco, wracaj do Szczecina z lej Bvdgoszczyt Tutaj są zadania 
do wykonania'" 
I wróci/em. Ale nie z powodu Wta/aszka. ale.ze względu na żonę. jakoś nie mogla 
polubić Bvdgoszc;(J' 
Wielbicielek dużo nie mia/em 
Ale za to wielbicieli ll'lelu. jeszcze jako mlod)' aktor w Olsztynie bylem holubiony przez 
miejscotc)'Cb snohóu• z sektora prywatnego. Zachodzi/em do knajpy Slozui(//iskiej. 
stawa/em w dml'iach i już paru pcmóu· pędzi/o do mnie Il' lansadach. - ,Hoże się :V!istrz 
przysiądzie i z nami napije Przvcbodzi do placenia. - Ależ ,'vfistrzu, co pan' J'f1· 
plac im)" 
Zdmwlo mi się to i u· Szczecinie. Przed wojną na prz1jęciacb mus/al byc' do ozdobv 
ksiądz i artvstc1. c1 po U'(J)nie - aktor Nie powiem, żeby to by/o nieprZ)Jemne 
Amantóu· nie gn•1mlenz. dzieu·cz1111y za mną nie latalv, ale jako.~ sohie radzi/em. 
frmz też sohie mdzę 
Kiedr.~ uprawiolem szy/Jownictu·o Ostatnio sz']'bowo/em dwa lata temu. w Tajlandii. Na 
spadochronie. za motorótl'ką Fajnie by/o. jak tylko możemy, sLaramy się z żoną 
z1l'iedzczl' .~tl'iat. B)l!iś//ly u· Ąjiyu' i An1e1yce. i 1w Kubie. \Xf zeszlvm roku odLl'iedzih~my 
st(lre strony i u:ipuczyzm/iśnzr u· kurortach na Lit111ie. 
Czi· 111vślale111 kied1 1ś. abr rzut/( zau:ód' Nie. 11/gd)' No, może raz !:Mem już 1w 
emeryturze i po zmrn/e. Cdr w alem te „Romeo i Julii" (rok 1983) tm/ilem do szpit(f/lt. 
Trochę .ii(( pudlecz)'!em i che/alem .ipró/Jo11m' sil n· „Lilli Wenedzie" Ale fekdrz mi 
domdzil. - }ok pan c/Jce pożyć'. to nie może pan gmć. Fuzl'iedziafem sobie u·tedr - Nie 
ll'ejdę /Id ulice gdzie jest lea/r J/i11ęlo troc/Ję czctsu i 111i prze:;zlo. 
Cw.~em grum epizod)'. takie jak Kctpitmw Ri•kozrn u· „Panu Tadeuszu". 11 Adama 
Opato1ciczu 1r 11!/ c/J11•i/i 1w n·ięcej mnie nie stać. Bo je::)ijuż m~ robię. cbcialbr;n robic' 
todohi :.e 
A juhileuszr u·ie/kic/J nie 111/Jię. 

Spisa! Wiroid Barhrn~'· 

PS.jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Jerzego Kownasa zbiega się 
z premierą „Zemsty" w reż.]anusza]ózefowicza, 30 grudnia 1997 
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T 
TEATR 
POLSKI 
W SZCZECINIE 

Zespół techniczny: 

SpeLJalista d/s prndukCJi - Leszek Kusz 
Brygad in sceny -j(izef Ciemcia 
Kirnl\\ nik pracowni krawieckiq - Krystvna Szczt;sna 
Kiernwnik pracowni fryz1nskie1 - Barba1·a Srnula 
Pracownia akustyczna - \lJ1·ek Laskow~k i 

Prarnwnia elektl)'C?na -Slawomi1· Narnszc11 icz 
Prau J11 nia _,zewska -Zbigniew Lewandowski 
Pracuwnia stolarska -Hemvk Bug:1jczvk 
Pracownia malarska - Bożena Woloszvn 
Rekwiz\lor - Pimr Sagat 

RedakLJa programu: h a Boguslaw.,ka 
Opracowanie graficzne: Tomasz Bogu.-,lawski 

Teatr Polski poleca swoich przyjaciół 

' 
POLSTEAM-ZAOPATRZENIE S.A. 
70-606 Szczecin, ul. Hryniewieckiego 1, fax (048 91) 624 792 

RQ
2
morski 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

EUROAFRICA 
LINIE 
ŻEGLUGOWE 

71-602 Szczecin 
ul. Kapitańska 2 

tel.(091) 345 402, 489 682 

70-952 Szczecin 
ul. Energetyków 3/4 

tel. (091) 624 371, 623 806 w. 259 

DialCom@ 70-952 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 117 

tel.I fax (091) 22 24 04 multimedia & intemet 

HOLDA 
Autoryzowany Dealer VOLVO 

VOLVO 

70-370 Szcz~n . al. Boh. War&ZllW)' 12113. tel. (091) 8' 34 64, fa (091) 8' 34 76 

BRACIA LUDWIŃSCY s.c. 
sz.czECIN, ul. A. Struga 63 ~·1-.·· .. ·. __ .. . , " . . . . ~ 

. / 
~ . 

.@amtDM @U:WU i (3IJllElllA 
tel. (091) 644-855; tel./fax 644-854 .. 

~ 
~ 

~ 
~ 
~~ 

-------

835-835 SZCZECIN TAXI 
Dojazd na przedstawienie i odWiezienie 

z 20% rabatem 

Przedsiębiorstwo Projektowo-SelWisowe 
Elektroniki, Pomiarów I Automafykl 

71-324 Szczecin, al. Wójska Połsldego 154 
tel. (091) 87-48-85, fax 87-50-14, tłx 422802 

Branżowa Książka Telefoniczna 
7'0·206 szczecin, ul. Dworcowa 2 

tel. 33 82 88, 33 98 20 
fax 35 7383 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
71-700 Szezecin, ul. Ludowa 24 

tel. (091) 34 37 53 

• Bank Inicjatyw GoSpodarczych BIG S.A. 
70-419 Szczecin, pl. Rodła 9, tel.(091) 59 53 89, 

59 53 90, lax 34 04 09, tłx 0422152 blgsa 

... 

PRO·DATA 

rtrl\SHAND 

PRO-DATA Computer Systems. 
70·100 Szczecin, ul. Dąbrowskklgo 38 

tel. (091) 826-300, 837-298 
837-299, 837-300 

PrzedsiębionltWO 
Informatyczno-Elektroniczne 

71-087 Szczecin, uł. Oerdowskiego 8 
teL 531 882, fax 531 842, tłx 0422301 . 

LUKSHAND Lubaszewskl·Ksifźak 
Szczecin, ul. Winogronowa 2a 

teł. 613-521, 621-692 
ttx 042-5726 

AGENCJA PROMOCYJNO RE_KLAMOWA 
Anny Tutldewlcz 

Szczecin, AL Wojska Polsklego 70 
tel. 33 84 89 wew. 36, 1ax 34 30 1 a 

Drukarnio COM. 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 30 
tel./fox 22 04 26, 22 42 62 



Ze zbrnr1"11„, 

Działu Uuk•,n,_,11„, i 

ZG ZA~I-' 

Centrala Produktów Naftowych „CPN" S.A. 
Oddział w Szczecinie 


