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BOHDAN KORZENIE\rVSKI 

Ciągle Fredro 

A lehandee Feedrn od dobeyeh 
stu lat uchodzi za najwięk

szego może jedynie naprawdę 

"'vielkiego komediopisarza polskie
go. Jedni nazywają go polskim 
Molierem, inni polskim Gcldo
nim, a jeszcze inni dla wydobycia 
szczególnej aury poetyckiej jego 
komedii uciekają się do nazwy 
polskiego Musseta. 

Już samo zestawienie tych 
nazwisk wskazuje, że w popular
nych porównaniach chodzi raczej 
o rangę pisarską Fredry w te
atrze światowym niż o charakter 
jego twórczości. Ci z krytyków 
i badaczy, a było ich w Polsce 
sporo, którzy wzięli na serio to 
porównanie i usiłowali zbudować 

na nim wiedzę o komediopisarzu, 
ponosili klęskę. Ich przeciwnikom 
ogromnie łatwo przychodziło wy
kazać, że podobieństwa są zniko
me, różnice zaś ogromne. Wieko
we spory o to, kogo Fredro naj
bardziej przypomina wyrazem 
twarzy z wielkich dramaturgów, 
przyniosły mimo wszystko jakąś 
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korzyść. Pozwoliły stwierdzić, że 
posiada on swoją własną, orygi
nalną fizjonomię twórczą. Okazało 

się w końcu, że nie można poka
zać go prawdziwie ani w peruce 
Moliera, ani w romantycznym 
płaszczu Musseta. 

Sądzono przez długi czas, że 

najbardziej do twarzy będzie Fre
drze w tradycyjnym ubiorze pol
skiego szlachcica - w żupanie, 

w kontuszu i przy karabeli. Ta
kiemu rozumieniu jego dzieła 
sprzyjała polityczna dola albo ra
czej - niedola Polski. Od Fredry 
domagano się jeszcze za życia, aby 
stał się piewcą jeśli już nie nie
szczęść narodu, to przynajmniej 
jego cnót. Było to jedną z przy
czyn zatargu pisarza z opinią pu
bliczną i jego obrażonego milcze
nia. 

Po śmierci, rzecz prosta, nie 
pytano go już o zgodę. 

Jego dzieło, iskrzące się od 
przedniego i dosyć dla natury 
ludzkiej bezlitosnego komizmu, 
wciągnięto do „służby narodo
wej ". Kazano mu pełnić obowiąz-



ki stróża i obrońcy narodu, które
mu odebrano wolność i zamierzano 
także odebrać język i historię-. 
Odpowiednio więc namalowano 
imaginacyjny portret poety. Dla 
paru pokoleń Polski podbitej i po
dzielonej Fredro wyrażał te cech~· 
narodowe, które pozwalały zacho
wać wi.arę w przyszłość: polską 
fantazję wojenną i polskie przy
wiązanie do ziemi, polski szacu
nek dla cnót domowych i polskie 
poczucie humoru. Jedni powiadali, 
że przedstawił taki świat, jaki 
widział z siodła kawaleryjskiego 
konia, drudzy, że taki, jaki widział 
z ganku ziemiańskiego dworu. W 
jednym i drugim wypadku widok 
byłby swojski, ale nie rozległy. 
Ten imaginacyjny portret pisarza 
dotąd jeszcze można zobaczyć w 
domach uczonych polskich i rów
nież - niestety - w bibliotekach 
za granicą. 

Nie pozostaje to bez wpływu 
na europejskie losy Fredry. Ta 
opinia o poecie wiąże go w sposób 
łatwy, bo na zasadzie pochlebstwa, 
z losami narodu, któremu los na 
ogół pochlebstw skąpi. Pochleb
stwo jednak ma krótkie nogi. Na 
takich nogach nie można pójść w 
szeroki świat i dotrzeć do sztuki 
powszechnej. Fredro w kontuszu, 
pełen sarmackiej rubaszności, nie 
bardzo może liczyć na zaintereso
wanie w nowoczesnym sw1ecie, 
gdzie ciekawość dla form i spraw 
przebrzmiałych, i to na dobitkę 
złego - form i spraw polskich, 
jest bardzo nikła. Tylko, czy to 
prawdziwy Fredro? 

To pytanie można było postawić 
w Polsce dopiero wtedy, kiedy 
zmieniły się gruntownie warunki 
poltyczne jej bytu. Spory o praw-
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dziwego Fredrę wybuchły po pier
wszej wojnie w niepodległym pań
stwie polskim. Zaogniły się jeszcr,e 
po drugiej wojnie. Nowe poglądy 
na poetę wyraziły się nie tylko w 
opiniach krytyków i wiadomo
ściach badaczy, ale i w sposobach 
odmiennego traktowania komedii 
Fredry na scenie. W latach 1946-
1955 Fredro przeżył w teatrach 
polskich swój prawdziwy rene
sans. Nigdy· dotychczas nie gry
wano go tak wiele. 

Ten niespodziewany sukces za
wdzięczał w tych latach w dużej 
mierze słabości urzędowej litera
tury dramatycznej. Było to niemal 
jedyny głos ludzki, przy tym głos 
pełen mądrego humąru. 

Nie na tym jednak polegał 
prawdziwy renesans poety. Fredrę 
spotkała przygoda, która przyda
rza się tylko nielicznym, istotni 
wielkim pisarzom. Coraz wyraź
niej zaczął występować jako pi
sarz dotąd nieznany. Przy usuwa·
niu patriotycznego werniksu z 
portretu Fredry wystąpiła całkiem 
nowa jego twarz. Najmniej chyba 
nadaje się do niej utarte określe
nie „poczciwy". Prawdziwa twarz 
Fredry uderza olśnievvającą inte
ligencją, głęboką mądrością i tro
chę smutnym uśmiechem, kwitu
jącym błahość ludzkich spraw i 
namiętności„. Jeśli nie maluje się 
w niej cecha najistotniejsza poety, 
jego geniusz komiczny, to dlatego, 
że tej cechy nie umie wyrazić na 
ogół żaden portret. 

Fredro napisał - niestety - aż 
trzydzieści pięć komedii. Nie we 
wszystkich jego geniusz komiczny 
wyraził się z jednakową siłą. Nie 
wymagajmy tego jednak od pol
skiego poety, skoro nie wymaga-

my podobnej doskonałości od jego 
makomitych kolegów cieszących 
się światowym podziwem. Istotnie, 
większość z komedii Fredry ma 
charakter równie staroświecki jak 
większość komedii Goldoniego 
i byłoby błędem domagać się dla 
nich ciekawości i uznania poza 
własnym narodem pisarza. Do 
obowiązków narodowych należy 
również nudzenie się na utworach 
własnych klasyków. Nie trzeba z 
tego czynić obowiązku międ.zyna
rodowego nawet w okresach coraz 
bliższej znajomości między naro
dami świata. Przynajmniej jednak 
cztery z komedii Fredrowskich 
osiągnęły tę doskonałość, która 
pozvvoli im liczyć na zajęcie pozy
cji uniwersalnej . Są to „Mąż i żo
na", ,,Śluby panieńskie", „Doży
wocie" i „Zemsta". Miłośnicy 
gatunku, który miał znakomite 
tradycje i zaczyna powoli dzisiaj 
sobie o nich na nowo przypomi
nać, tj. farsy, odkryją mnóstwo 
uroku także w „Damach i huza
rach". 

Wymienione pięć komedii znaj
dzie się zapewne w tym wyborze 
najcenniejszych dzieł sztuki, ja
kiego ludzkość kiedyś dokona, jeśli 
kataklizm nie zniszczy żywej dzi
siaj ciekawości wszystkiego, co 
ludzie w dziedzinie piękna wytwo
rzy li na ziemi. Wydaje się, że 
pozwolą one w pełni poznać jed
nego z najświetniejszych i - uwa
żam - jednego z najbardziej ta
jemniczych artystów. Dzisiaj już 
zaczynamy dostrzegać, że nowa 
twarz Fredry mieni się takim bo
gactwem uczuć i myśli, jakiego 
dotąd mało kto się spodziewał. 

Przed kilkunastu laty rozum
niejsi krytycy zsadzili ·Fredrę z 
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konia odpasali mu ułańską 
szablę. Dzisiaj zaczynamy go wy
prowadzać z tego ganku we dwo
rze, skąd widok rozciąga się tylko 
do lasu na horyzoncie. Otwieramy 
przed nim - z całym szacunkiem! 
- drzwi do domu, gdzie mieściła 
się jego pracownia. Juliusz Kos
sak, także malarz koni, zostawił 
portret Fredry stojącego przy pul
picie do pisania. Wskazał, zapew
ne mimo woli, właściwą drogę de 
pcz.na'1ia poety. W pracowni pi
sarskiej Fredry m1esc1 się ten 
skarb wartości ogólnoludzkich, 
który możemy ofiarować kulturze 
światowej. 

Sądzę, że jeszcze nie dzi_siaj. Sa
mi zaczynamy dopiero odkrywać 
Fredrę. Nie stać nas jeszcze na 
sąd, który moglibyśmy zapropo
nować wiedzy o sztuce nie tylko 
polskiej. Tymczasem zbierajmy 
wiadomości dla takiego sądu, któ
ry rozstrzyga o przynależności do 
twórców miary najwyższej. 

(„PAMIĘTNIK TEATRALNY" 1958) 



ALEKSANDER FREDRO 
Akwarela Juliusza Kossaka ;:: 1884 r. 

JAN ZYGMUNT JAłiUBOWSKI 

O uśmiechu 
Aleksandra Fredry 

Jak w dziejach Hteratury powmchnej miej,ce genialnego komedio-
pisarza francuskiego Moliera widzimy dziś obok największego 

pisarza dramatycznego wszystkich czasów, Szekspira - tak w dziejach 
literatury polskiej zajmuje obecnie Fredro stanowisko obok największych 
poetów naszego narodu: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Pięknie 

wyraził ten sąd największy badacz polskiego romantyzmu, Juliusz 
Kleiner, gdy stwierdził, że należy się Fredrze miejsce na wyżynach 

literatury, tam, gdzie umieszczarpy wszystkich romantyków. „Na równi 
z nimi - stworzył świat własny, niezapomniany, i królewską krainę ich 
natchnień dopełnił królestwem śmiechu". 

To nie tylko piękna, lecz i głęboko trafna formuła krytyczna. „Kró
lestwo śmiechu" - dodajmy: śmiechu o bardzo bogatej skali, od bez
troskiej radości do mądrego śmiechu i celnej ironii - są istotnie wy
pełnione komedie Fredry. 

Fredro, przedstawiciel wysokiego kunsztu komedii europejskiej, jest 
zarazem poetą bardzo polskim, wielkim nauczycielem swego narodu. 
Uczył bowiem Polaków śmiechu nie tylko pogodnego, lecz i mądrego . 

Gdybyśmy chcieli wyodrębnić różne rodzaje humoru w dawnej lite
raturze polskiej, trzeba by przypomnieć trzech poetów: Mikołaja Reja, 
Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasickiego. Rej śmiał się często, 

śmiał się śmiechem zdrowym, najczęściej rubasznym, śmiechem szlach
cica, którego przepełnia radość, gdy zasiadł w dobrej kompanii i przy 
obficie spełnianych kielichach opowiada żarty i pokpiwa z ludzkiej sła

bości i śmiesznostek. I ten rodzaj śmiechu nie był Fredrze obcy. Obser-



•vujemy go np. w komedii o zakresie farsowym w „Damach i huzarach", 
gdzie Fredro bawi się beztrosko i zaśmiewa ze spóźnionych amorów 
starszych panów. 

Ale nie ten najprostszy, chciałoby się powiedzieć, biologiczny śmiech · 
dominuje u Fredry. Jego komedie reprezentują często pełen wdzięku 

iinteligencji uśmiech. Właśni e uśmiech, jaki po raz pierwszy wprowadził 
c!o naszej kultury największy poeta polskiego renesansu Jan Kochanow
ski. On właśnie nauczył Polaków uśmiechu, w którym r enesansowa 
radość życia zaprawiona jest bystrą i dowcipną refleksją, taką, jaką np. 
obserwujemy w świetnym dwuwierszu : 

Je.'i l i nie grzeszysz, jako m i powiadasz, 
Czemu się, miła , tak częs to spowi adasz. 

Pomyślmy, Kochanowski nie moralizu je, nie karci, ale przecież w tym 
jednym uśmiechu p_ełnym mądrości jest, jakże trafna, obserwacja i, jak
że celny, strzał skierowany w natrętną dewocję, w fałszywą pobożność . 

Tak uśmiechał się c zęsto i wielki komediopisarz, uśmiechem pełnym 
wdzięku i lotności. Syn rodziny szlachecka-arystokratycznej, błyszczący 
oficer napo.l eoński, bywalec salonów lwowskich, bogaty ziemianin byl 
wieloma węzłami połączony ze środowiskiem zamożnej szlachty. Otaczał 
je na.wet swoistym sentymentem. Ale ileż w jego najlepszych komediach 
- jak np. „Zemsta", „Sluby panieńskie", „Pan Jowialski" - jest inte
ligentnego uśmiechu z ludzi środowiska społecznego, z którym wiązało 
go pochodzenie i obyczaj. Fredro był wielkim realistą. Umiał wniknąć 

trafnie i dowcipnie w istotne motywy postępowania ludzkiego. Weźmy 
np. pod uważną obserwację postać jednego z bohaterów „Zemsty", Cześ
nika. To pozornie tylko obrońca staropolskiego obyczaju, dawnej „cnoty'·, 
człowiek często posługujący się moralnymi sentencjami. Z uśmiechem, 

nie pouczając i nie rzucając gromów na szlacheckie wady, odsłania jed
nak Fredro prawdziwe oblicze Cześniaka, szlachcica, który pragnie przez 
bogate małże6stwo przede wszystkim zaokrąglić swoje posiadłości . 

Trzecim wielkim mistrzem śmiechu w rozwoju literatury polskiej był 
Ignacy Krasicki, niezwykły, oryginalny biskup, który pełnił w dziejach 
naszej literatury rolę podobną do te j, jaką w kulturze francuskiej ode
grał wielki mistrz drwiny, Wolter. Biskup, który swoim komicznym 
poematem „Monachomachia" zadał śmiertelny cios zakonom w Polsce. 

Hl 

Mede!! ofie!rowany Fredrze w 18G4 r. 

Wspaniały ironista uśmiechał się niejednokrotnie w sposób bardzo kąśli-
wy i gorzki . . 

I Fredro posługiwał się niej ednokrotnie humorem bardzo gorzkun. 
Oto lłomedia „Pan Jowialski" - świetna i pełna humoru komedia ~ to 
zarazem jedna z najbardzie j ostrych i gorzkich satyr, jakie napisano 
w hteraturze polskiej na temat odchodzącego w przeszłość życia szla

checka-ziemiańskiego. 
· Synteza polskiego humoru w utworach Fredry jest twórcz.a i ~rygi. · 
nalna. Jest w niej wiele nie tylko beztroskiego śmiechu, ale mtehgent
nego uśmiechu i celne j ironii. Jest \V owej syntezie i wiele filozoficzne j, 
mądrej zadumy nad bogactwem i sprzecznościami życia i n~tu~y _lud~
kiej . Krytycy~ czasach romantyzmu czynili zarzut Fredrze, ze s;n1.ał się 
on w ponurych latach niewoli narodowej, a przecież w tym usm_1echu 
Fredry była głęboka mądrość człm.vieka, który rozumia:, ~: o na)tr~d
niejszych, tragicznych doświadczeniach nie jest łatwo mowie . W pa~męt
niku pisanym prozą pt. „Trzy po trzy" umieścił Fredro bardzo znam1~nne 
wyznanie: „Kiedy po skończonych wojnach wróciłem w domowe zacisze, 
wielu wielu razami uderzone serce, serce zakrawawione, zbolałe m e 
dozw~lało pamięci rozpO\viadać zdarzeń z onego czasu„.". 

( „ POLONISTYKA" 1961) 
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JERZY LESZCZYŃSKI 

Kocham go jak ojca ... 

F "'" la mój dmgi a;c;ec, wychowa! mnk i wiel e nauc>yl. Kocham go i.; 
jak ojca. Dom dziadka mego Wincentego Rapackiego, jak i nasz byl opęlany 

miłością do Fredry. Mówi.liśmy cytatami ze sztuk jego dniami calymi i przu każ
dej niemal sposobności. Np. pukając do dr;;;wi gabinetu mego dziadka cich <Łtk o 
szeptałem słowami Papkina: „Wolnoż wstąpić ... ", na co dziadek odpowiadał .iako 
Milczek: „Bardzo proszę„.". Po czym rozmowa toczyła się już w „ normalnym 
języku". 

Gdy zbyt natrętny wierzyciel. wlargnąl do mieszkania , kwitowało go się słowa
mi Milczka: „Cześnik w szystko będzie płacił„." Otumaniony, ogłupiały tą odpo
wiedzią zmykał jak oparzony. 

Chorego napominało się: „ Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz stracisz 
życie" („Dożywocie"). Co prawda kazanie takie niewiele pomagało, ale my byiiśmy 

pewni poprawy. W szak to Fredro mu radzi!! Powinno to go było uzdrow ić i wy
st arczyć za wszystkie lek i. I tak bez końca, dzi eii cały. 

Trzeba być akt.arem, aby zaznać pe łnej r ozkoszy obcowania z Fredrą. N°ajbar
dziej wyrafinowany smakosz literacki i znawca nie odczuje n igdy tych wznioze ń 
i ciarcczek chodzących po grzbiecie aktora grającego rolę fredrowską . To są te ::: late 
krzyżP zasl.1!gi, którymi. los nas dekoruje. 

Trudny by! do gran ia Fredro, diabelnie trudny, a trudności te zwiększały się 

po stokroć, gdy jakiś twórczu reżyser pragnął odczytać go na nowo. Mme si 
jednak zdaje, że ani na nowo, ani na staro, ale tak, jak życzył sobie Fredro. A le 
to j est właśnie największa sztuka. Bojąc się tych trudności, a pragnąc je ominą(', 
reżyserzy nieraz chwytali. s ię różnych pomyslów, dobudówek sytuacyjnych , w tu;
cając sceny, który ch nie ma w egz mplarzu. I to jest karygodne. Zwłaszcza bi dna 
„Zemsta" ma szczęście! 

O kolo tej cudnej komedii utworzyły się cale góry zaklamań, dociekań, n u;ych 
„odkrywczycli" spojrze1i, często nie prowadzących do niczego , a zwykle od

bierających jej ciepło, pogodę z słońce, ~ki e ogrzewa to niedościgle arcyclzi elo. 
A wszystko tam jasne i proste, jak na dłoni, Nikt nie twierdzi. - poza Tamow
skim i jego polani.stycznymi uczniami -- by Cześnik , Milczek, Papkin, lub pvdej-
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rza te; . bądź cri bądź, konduitu I'ricl stotina, buli jakimi.~ polski mi świątkami, clo 
lctórych modlić s ię mają aktorzy i. wybielać ic/1 na arc/1anio!ów. Są Io ltLdz ie z krwi 
i kości , z wszystkimi ludzkimi ułomnrJściam i , grzeszkami i hultajskimi pomyslami . 
A Le nie ma żadnego powodu - i Fredro na pewni) sobie t ego nic życzył - ab y 
przedstawić ich jako patologiczn e pokraki, jaki eś makabryczn'~ monstra niższego 

rzędu , odzierać bezlitośnie z boskiego humoru i gasić te blaski poezji, przelewają
cej się zlotą strugą w każdym w ierszu, w każdum słó wku niemal. - I na tym 
polega niedośc igly geniusz Fredry, że potrafi! nkazać wszystkie podłostk i ·i przy
w ary w atmosferze ciepła i humoru. Nie karze swych boliaterów, śmieje się z niell 

tylko. 
Inwencja reżyserska zaś dochodziła do takich - delikatnie mówiąc fanta-

stycznych pomysłów, jale np. slawna i do histori i j uż należąca scena dopisana 
pr:::ez Osterwę, scena w I akcie „Zemsty", k iedu za podniesieniem kurtyny uka
zyw at się ksiądz z monstrancją , a za nim fraucym 2r Klary i czeladź Cześnika wra
cająca z mszy odbytej w zamkowej kaplicy. Pomi;ajqc - znowu delikatnie mówiąc 
--- niewmowitość tej sceny - skąd wzięła się taka cit mara domowników? U kogo? 
u Cześnika gołego jak bizun! W egzemplarzu sto; jak wól: „Cześnik siedzi przy 
.,tale w szafmycy, okulary na n osie, czyta papie ry", i z pierwszymi przez się 

wymówionymi słowami wprowadza nas w tok akcj i, jak nie mo::na lepiej . Ale 
wszystko j~dno jak i co, z sensem czy bez sensu , byle i.naczej, „odkrywczo". 

W innej znów wersji Cześnik wchodzi miętosząc w zreumatyzowanycli palu
chach .„ różaniec . I po co - py tam -- rob·ić z Cześnik a jakiegoś zidiocialego bigota. 
Wola! na pewno jeść, pić tęgo („rumatuzmy jakieś łupią") i ki'i?reszować lby braci 
sziachty na sejmikach -- niż modlić się. Ale rozumiem, że niby pobożny a dra :i . 
A przecież poszanowanie dla tekstu autora i jego info rmacji powinno być na j
jaśniejszym przykazaniem dla reżysera i aktorów. 

Il umajqc kiedyś nad tymi „twórczymi" pomysłami , postanowiłem, że jeśli dobry 
los pozwoli mi jeszcze kiedy reżyserować „ luby panieńskie", każę aktorowi 

oraiacemu Jana (lokajczyka Gustawa), gdy czeka na powrót swego pana wraca
jqc~go po birbantce spod „Złotej papugi", śpiewać ... „Kiedy ranne wstają z~rzc„." 
Proszę, jakie to dowcipne, jak „odczytane na nowo!" Prawda? Tego rodza1u po
mysłr!w mam przeszło kilka tysięcy. Mogę je odprzedać tanio jakiemu „twórcze

mu" reży.~erowi. 
Zart na stro1!ę! Nić fredrowsk i::!j tradycji była ·nieraz rwana na strzępy. A tra

dycja w sztuce, to rzecz wielka. Bez niej nic nowego się nie stworzy ..• I tak być 
powinno. 

(„ŚWIAT" 1953) 

13 



SŁOWNICZEK 
i zwrotów 
łacińskich 

niektóry10h słów 
staropolskich i 
użytych w Z , • '' " emsc1e 

Cześnik - dawny urzędnik dworski 
usługujący królowi przy stole (poda
jący czaszę); z czasem urząd tylko 
tytularny. 

Rejent - urząd w sądownictwie staro
polskim, odpowiednik dzisiejszego no
tariusza. 

Podsto1ina żona podstolego, podstoli 
-- urząd dworski, z czasem tytularny. 

Starościanka - córka starosty; staros
ta - w dawnej Polsce urzędnik kró
lewski sprawujący władzę admini
stracyjną na obszarze jednego po
wiatu. 

mocium panie inaczej: mości panie; 
skrócona z „miłościwy" i zniekształ

cona forma wołacza. 

gracko - dzielnie, zręcznie, chwacko. 

pedogra albo podagra - choroba nóg, 
artretyzm. 

Artemiza - nazwa szpady Papkina, 
pochodzi od Artemis, greckiej bogi
ni łowów. 
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dziewosłąb - swat 

po kaduka, tl kaduka - po diabla. 
w jakiej sprawie 

fugas chrustas - żartobliwy m;:ikaro
roriizm, zwrot łacir'lsko-polski - ucie
kać w chrusty. czyli krzaki; f:iua -
ucieco:ka. 

baserun'.'k - wynagrodzenie za p obicie , 
odszkodowanie. 

pardon - okrzyk pokonanego, oz1: acza
j<)cy poddanie się. 

fimfa - podkop pod twierdzę w celu 
wysa dzenia nieprzy jacicla. 

praszczęta - rózga, iść na praszczęta 

- narazić się na baty. 

suplika - prośba; suplikant - wno
szący prośbę. 

krajczy - niegdyś urzędnik dworski, 
do którego należało krajanie potraw; 
później: tytuł. 

Bealus, qui tenet - szczęśliwy , kto 

trzyma. 

regres - odwrót, odwołanie. 

koperaczki ~ umizgi, zaloty. 

pi.eniać - pozywa!': przed sąd. 

skroić kurtę - zwrot przysłowiowy: 

wychłostać. 

basy - tu: cięgi, razy. 

Na wo/owej pisal skórze - (przysł.) 

przygotowując długie i obszerne skar
gi apelacyjne. 

.s ekatury - prześladowania. 

alternat a przemiana, zmiana. 

intercyza umowa przedślubna. 

tantna - zamożna. dostatnia. 

Nemo sapiens, nisi pali.ens - (łac.) ten 
tylko mądry, kto cierpliwy. 

.,obie udrę l.yka - (przysł.) skorzystam 
coś przy okazji. 

inwitacja - - zaproszenie. 

cienkusz, zielewak - młode, kiepskie 

wino. 

skrewić - zawieść oczekiwania. 

Requiescat m pace - (łac.) niech spo
czywa w pokoju. 
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11 reczkosieJ - pogardliwa nazwa zie
mianina gospodarującego na wsi. 

ncquam - (łac.) nlcpoil. łobuz. 

ciury - w dawnym wojsku służba ry
cerza, tu: pachołkowie. 

z mańki - z lewej ręki (por. mar"1kut) , 
tu: podstępem. 

Bo do czubków odwieźć każę - do 
szpitala wariatów. W dawnych cza
oach szpitall' dla oułqkanych były [}Od 
opieką zakonników w mniszych kap
turach, których czubek wystawał nad 
głowę. 

tytle - litery. 

hebes -- głupiec. zakuty łeb. 

ćwik - spryciarz. 

grochowianka - wieniec z grochowin , 
którym obdarzano (zamiast wieócem 
ślubnym) osiadł<) „na koszu"' kobietę. 

na dziale - na wzgórku, na kopcu 
granicznym. 

zdywidujc -- podzieli na kawałki, roz

sieka. 

Masz więc byka za jendyka (indyka) 
- (przysł.) oddaję z nawiązką. 

roztruchan - wielki kielich, bogato 
zdobiony. 
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TEATR 
/n1.~·au.:A'a.'i~1UP~" 

WB.&LISZU 

Dyrektor naczelny i artystyany 

MACIEJ GRZYBOWSKI 
"Kiernwnik literack i 

RYSZARD B1ENIECIH 
Kierownik muzyczny 

FRYDERYR STANKIEWICZ 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: HELENA MNICH. Kierownik tech
niczny: ZYGMUNT GRZESZCZAK. Główny oświetleniowiec: WIESŁAW 
JEZIERSKI. Główny brygadier sceny: HENRYK W A WRZYNIAK. Kie
rownicy pracowni: krawieckiej damskiei - BARBARA HUMELT. kra
wieckiej męskiej - JÓZEF PODOGRODZKI, stolarskiej - EUGENIUSZ 
WAWRZYNIAK, malarskiej - EWA PAWLAK, fryzjerskiej - WIESŁA
WA ANTCZAK. Modystka: GENOWEFA PLEWA. Tapicer: JAN NO
WAK. Akustyk: KAROL KOTLARSKI. Rekwizytor: MACIEJ GÓRNIC
KI. Elektryk: JANUSZ SZYCHTA. 

Kwiaty na premierę dostarcza 
GOSPODARSTWO OGRODNICZE - JADWIGA I Wl1'0LD SNIOCHOWIE 

Kalisz, ul. Konińska 2 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETOW W KASIE TEATRU 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 13.00 i na jedną 
godzinę przed rozpoczęciem przedstawieni~; w niedziele i święta - na dwie go
dziny przed spektaklem. Zamówienia na' bilety zbiorowe prosimy kierować do 
Biura Obsługi Widzów - tel. 730-47, 8, 9 w. 29. 
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