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Od reżysera: 

W podręcznikach zapisano, że Aleksander 

hr. Fredro jest największym polskim komediopisarzem. 

Mamy Kopernika, mamy Kościuszkę, Marię Curie -

Skłodowską, mamy też komediopisarza. Polski on jest, 

więc mu się od nas, Polaków, należy wdzięczność 

i uwielbienie. I rzeczywiście, losy jego twórczości 

w iście gombrowiczowskie popadły zależności, zarówno 

od strony teatru, gdzie wypracowano surowy i pow-

szechny kanon inscenizacyjnej tradycji, jak i od 

strony publiczności, która Fredrę, jak każą podręcz-

niki, przywykła widzieć w kategoriach przynudnego 

i lekko sklerotycznego skansenu polsko-narodowej, 

sarmackiej obyczajowości. Laurka, którą w ten sposób 

namalowano Fredrze, zamieniła się niechybnie w żelazny 

regulamin, który pod sankcją sprzeniewierzenia się 

narodowej kulturze, odebrał pisarzowi to, co naj-

wspanialsze: nieobliczalność, głębię, ciągle intrygu-

jącą tajemniczość i nieodgadnienie. 

Tymczasem możemy się już zacząć niepokoić -

tymczasem, mamy my we Fredrze komediopisarza wielkiego 

nie tylko na naszym, polskim, rodzimym gruncie, 

komediopisarza równego w wyobraźni i doskona łości pióra 
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największym sławom dramaturgicznym, komediopisarza 

klasy Gogola czy Moliera, którego teksty, co mogę 

powiedzieć z pełną odpowiedzialnością po kilku mie

siącach zmagań z nimi, odkrywają prawdziwie 

przepastne możliwości interpretacyjne i insceniza

cyjne. Dialog Fredrowski, ten upiornie deformowany 

zazwyczaj dialog, popadający natychmiast w archaiczną 

sztuczność, okazuje się być równie żywy i nasycony, 

co dialog współczesnych dramatów budowanych na 

przesłankach egzystencjalnych czy psychoanalitycznych. 

Trudno się w takich okolicznościach nie buntować 

prze ciw ogarniającej Fredrę martwocie przyzwyczajeń 

i rutyny, ale ten bunt jest w gruncie rzeczy nieważny: 

niezwykłą przygodą staje się bowiem odkrywanie dzie

wiczego bogactwa tekstu, który porusza wyobraźnię 

i zaprasza do zabawy, podsuwając jej ciągle nowe 

możliwości. Nieuchronnie przygoda ta nabiera charak

teru gry ze stereotypami, z natręctwami, z oczekiwa

niami, które wykraczają poza ramy samego Fredry 

i jego świata, ale są jak najbardziej współczesne, 

bez względu na to czy dotyczą naszego życia uczucio

wego, naszej intymności, czy bardziej ogólnych 

mechanizmów życia społecznego, razem z jego fetyszami, 
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spośród których najważniejszym jest i pozostanie 

pieniądz. 

Dzieje się zatem na naszych oczach proces 

cudowny, bowiem przekraczamy granice czasu dzielącego 

nasz świat od świata Fredry, a przekaczając je zdoby

wamy dystans i wiedzę; z fascynacji, którymi żyjemy 

dzisiaj, odkrywając oto nowy świat, nowe społeczeń

stwo, nowe państwo śmiał się już sam pogodny szyderca 

Fredro. Wiedział on doskonale, że obsesje ludzkie, 

dziwactwa i w końcu ludzkie wady i niedoskonałości 

są, jak się okazuje, niezmienne i niezmiennie śmieszne. 

Ten nieskomplikowany sygnał, który odbieramy z prze

szłości jest ostatecznie tematem przedstawienia, 

trzeba jednak pamiętać, że, chociaż skupiają się 

w nich prawdy najważniejsze, najprostsze sygnały 

mijamy zazwyczaj obojętnie - czego Państwu i sobie 

nie życzę 

Rafał Maciąg 
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akredytywa 
otwarcie przez bank 
kredytu na określoną sumę 
i na określonych warun
kach; dokument wydany 
przez bank zlecający od
działowi wypłatę określo

nej sumy okazicielowi 

akcept 
zobowiązanie się do 
zapłaty określonej sumy 
pieniędzy 
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ekonomika 

prawa narodu 
rządu ekonomiczne
go tyczące się, 
jako to reguły i 
przepisy gospodar
stwa rolnego, 
związki tegoż 

z handl em i ręko

dziełami 

cesja 
przelanie praw na drugą 
osobę; ustąpienie, zrze
czenie się wierzytelnośc i 



indosant 
osoba przekazująca weksel, 

czek innej osobie 

ekspens 
wydatek, koszt, nakład 

JERZY MIEDZIŃSKI 
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interes 

procent, pożytek 

słuszny z pożyczki 

prywatnej, a także 

chciwość prywatnej 

korzyści 



intrata 
dochód, przychód 
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MAR I O LA Ł AB N O 
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kapitał 

główna suma, 

od której procent 

idzie 



legatariusz 

osoba otrzymująca 

darowiznę 
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BOG_USŁAW SUSZKA 
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redyskonto 
odsprzedaż innemu bankowi 
weksla nabytego przez bank 



BRONISŁAW ORLICZ 

sekwestr 
oddanie majątku albo 

rzeczy spo rnej w tymczaso

wy zarząd osobie trzeciej 

15 

GRZEGORZ 
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JANISZEWSKl1 

transza 
jedna z części jakiejś 

całości, partia towaru 

albo część emisji papierów 

wartościowych lub pożyczki 

państwowe j 



WŁODZIMIERZ GÓRNY 

trata 
weksel trasowany /ciągnio

ny/, w którym trasant 

poleca trasatowi zapłacić 

określoną sumę w określo

nym terminie osobie 

trzeciej 
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ANDRZEJ 
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remitent 
p i erwszy właściciel weksl a 

trasant 

osoba wystawiająca trate 

RAUSZ 



trasat 
dłużnik wekslowy wskazany 
przez trasanta 

ANDRZEJ HYDZIK 
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urząd 

dostojeństwo "Co 

urząd to obrywka" 

JANINA MRAZEK- KOGZYŃSKA 

20 



- , 

LIDIA 

l-. ,\ 
/ 

·,-...-~, 

'.r 

walor 
papier wartościowy 

weksel 
dokument kredytowy na 
specjalnym blankiecie 
.zawierający bezwarunkowe 
zobowiązanie zapłaty 

określonej sumy w okreś
lonym terminie przez 
osoby podpisane 
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