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ALEKSANDER FREDRO 

Litografia Lauba z 1828 r. 

Józef Bachórz 

NASI PRZEZ FREDRĘ WIDZIANI 

Niedawno (premiera 30 listopada 1991 roku) zespół Teatru Miejskiego w Gdyni wystawiał 
Pana Tadeusza - teraz oferuje arcydzieło Aleksandra Fredry. Pan Tadeusz został potraktowany 
przez Adama Hanuszkiewicza, reżysera spektaklu, jako Biblia polskości: święta księga polskich 
grzechów i głupstw, polskich zabaw i romansów, polskich nadziei i marzeń, splątanych z polskim 
patosem i wiodących ku polskiemu pokrzepieniu-uniesieniu, które roztoczyło się nad całością 
spektaklu poprzez finalną modlitwę zbiorową, odmówioną słowami inwokacji. 

Nie wiem, jaka będzie gdyńska Zemsta, ale wiem, że dobrze jest po bytności w „centrum 
polszczyzny" Mickiewicza wstąpić na chwilę we Fredrowskie progi. 

Nieraz zestawiano Zemstę z Panem Tadeuszem, a tradycja tych zestawień rozciąga się na 
niemałej przestrzeni: od klasówek licealnych po dysertacje akademickie. Cześnik Raptusiewicz, 
który się chwali, że swoją „demeszką" wykrzesał niejednego posła z kandydata, kojarzył się 

z młodym Jackiem Soplicą, też przecież zawadiaką i awanturnikiem sejmikowym. Podstolina -
„malowidło nieco stare", w sztuce mężołapstwa wprawna, ale i trochę pechowa - przypominała 

Telimenę. Spór o mur graniczny przywodził na pamięć konflikt o zamczysko między Sędzią 
Soplicą a „partią Horeszkowską", zwłaszcza że jego zakończenie dokonało się dzięki zakochanym 
młodym. Ci zaś zakochani młodzi, czyli Wacław i Klara - przynależni do zwaśnionych rodzin 
-wyglądali na parę analogiczną do Tadeusza i Zosi. Słowem: podobne typy, podobne sytuacje, 
podobny świat Finały obu utworów, pogodne i rokujące przyszłość bez chmur, bardzo dogadzały 
tym komentatorom,którzy lubili obu poetów przedstawiać jako nauczycieli narodu, rozkochanych 
w swojszczyźnie i tradycji. 

Pan Tadeusz kończy się - jak wiadomo - generalnym zbrataniem wszystkich ze wszystkimi: 
Soplieów ze stronnikami Horeszków, cywilów z wojskiem, szlachty z chłopami - i okazałym 
polonezem, wieńczącym spełnienie wszelkich polskich pragnień. W finale Zemsty rzeczy się mają 
jakby podobnie. Cześnik podaje rękę Rejentowi i powiada: „Mocium panie, z nami zgoda". 
Rejent podaną rękę przyjmuje ,,z niskim ukłonem". Wszyscy obecni chóralnie wołają: „Zgoda! 
Zgoda!" Wacław pieczętuje sytuację słowami: „Tak jest - zgoda. A Bóg wtedy rękę poda." 

Dodać tu trzeba, że nie da się ujmować Zemsty i Pana Tadeusza w kategoriach wpływu 
któregokolwiek z autorów na dzieło drugiego. Dobrze wiadomo, że oba utwory powstały mniej 
więcej w tym samym czasie a z dala od siebie i że ukazały się na widoku publicznym w tym 

samym roku 1834: premiera teatralna Zemsty odbyła się 17 lutego we Lwowie, ostatnie arkusze 
epopei Mickiewicza wyszły spod prasy drukarskiej 17 czerwca w Paryżu. Skoro jednak nie było 
pola do mówienia o wpływach, to tyrn bardziej nęciło dowodzenie siły oddziaływania życia na 
poetów i pokrewieństwa ich intencji ideowej. 

Z czytanego zbyt serio finału zestawień z Panem Tadeuszem , a przy notorycznym u nas 
nawyku do pokrzepiania się literaturą, zdarzało się niegdysiejszm fredrologom czerpać z Zemsty 
wzniosłe ukontentowania patriotyczne. Doskwierali sobie Rejent z Cześnikiem - przyznawano 
- może i nadl miarę, hałasowali i swarzyli się zawzięcie, ale przecież pogodzili się przykładnie: 
jak rodak z rodakiem powinien. Ich spór w takich ujęciach przemieniał się w nieszkodliwą 
(ostatecznie przecież nic się takiego nikomu nie stało) a barwną drogę ku harmonii. Obaj główni 
antagoniści, co tę drogę odbyli, w opinii np. Eugeniusza Kucharskiego - autora wstępu do 
szkolnych wydań Zemsty (pierwsze z nich ukazało się w 1923 roku) - awansowali na „urzędy" 
reprezentantów cnót obywatelskich: „Polska urosła z dwóch takich sił i wartości: z połysku stali 
w ręku takich rębaczy jak Raptusiewicz i z nieugiętej, żelaznej woli takich bajecznych głowaczy 
jak Milczek". 



Z wyniesienia zaś Fredry na godność wieszcza blisko już było do cwiosów teatralnych w ro
dzaju przedstawienia w 1924 roku w warszawskim Teatrze „Rozmaitości", świetnie zresztą ob
sadzonego gwiazdami aktorstwa (Wincenty Rapacki jako Rejent, Mieczysław Frenkiel w roli 
Cześnika, Ludwik Solski - Papkina, Juliusz Osterwa - Wacława, Kazimierz Kamiński - Dyn
dalskiego, Stefan Jaracz - jednego z mularzy). Spektakl miał dostojne obramowanie: nie tylko 
zbożnie się kończył, (Wacławowe: „A Bóg wtedy rękę poda" jakoś to umożliwiało), ale i zbożnie 
zaczynał - uroczystą pantomimą wyjścia Cześnika z księdzem w towarzystwie z porannego na
bożeństwa w kaplicy zamkowej. Nie było tu oczywiście miejsca na zaprojektowaną przez Fredrę 

w pierwszej scenie „szlafmicę" na głowie Raptusiewicza. 
Zmarszczył się wówczas Tadeusz Boy Żeleński na ten reżyserski dodatek Osterwy do sztuki, 

a w niespełna dziesięć lat później - w czasie głośnej kampanii przeciw „polonistyce od pana 
Zagłoby" - brawurowo rozprawił się z apoteozą rębaczy i głowaczy oraz z całą tradycją przera
biania Fredry na posąg do muzeum nudnej powagi narodowej. Radził aktorom i widzom bawić 
się na przedstawieniach Zemsty bez strojenia narodowych min, jeśli zaś i uczyć się - to w sarn raz 
nie megalomanii narodowej, lecz poezji i pogodnego dystansu do ułomności ludzkich i polskich. 

Miał słuszność. Fredro pisał „do śmiechu". Ale jeśliby po latach przychodziło w czymś ko
rygować świetne bojowanie Boya o Fredrę, to jednak trzeba by było poezji, zabawie i humorowi 
Zemsty przyznać sporą domieszkę satyry, nadto nie dającą się jednoznacznie i lapidarnie określić 
groteskowość oraz uncję jakiegoś szopkowego buffo. 

Majstersztykiem takiego zmieszania kruszców jest scena finałowa. Można ją wprawdzie czy
tać i teatralizować w konwencji wesoło-miłej ulgi, do której przyzwyczaiła nas większość dawnych 
komedii z obowiązkowymi zaręczynami lub matrimonium w zakończeniu. Można więc w zgo
dzie z tymi konwencjami potraktować pojednanie kłótników całkiem serio i zamykać książkę 
lub przedstawienie z przeświadczeniem, że wszystko sympatycznie się ułożyło. Ale w Zemście na 
te znaki pokoju nakładają się przecież i inne sygnały. Zauważmy, że emfatycznie obwieszczana 
zgoda skleciła się nader pośpiesznie, a główni antagoniści - wszak to nie orły przenikliwości -
nie zdążyli się we wszystkim połapać. Bieg wypadków najzupełniej zaskoczył Rejenta. Jeszcze 
na parę minut przed podaniem ręki Cześnikowi wysyczał do syna, proszącego o poślubne bło
gosławieństwo: „Wstań, serdeńko i chodź ze mną". Sakrament sakramentem, ale Rejent wie, że 
„nie brak świadków na tym świecie" - Cześnikowi nie popuści. Bo w tym momencie musiałby 
przyznać przed sobą, że oddaje pole walki Cześnikowi, a na dodatek - sto tysięcy Podstolinie! 
Za chwilę - wytrącony z impetu o~wiadczeniem Klary („ja z mego te zapłacę") - przystaje 
do zgody. Ale przystaje słowami, którymi przedtem z dziesięć razy na naszych oczach okadzał 

swoje szachrajstwa: 
„Niech się dzieje wola Nieba, 
Z nią się zawsze zgadzać trzeba". 

Gdy zaś bierze wyciągniętą rękę Cześnika „z niskim ukłonem", to można mieć pewność, że 
już zaczyna pojmować: te sto tysięcy dla Podstoliny to przecież sto tysięcy jego synowej, a więc 
i Wacława - czyli jakby jego własne. A gdyby- nie daj Panie! - dostały się istotnie Podstolinie, 
to sprytna wdowa może na nowo zaciekawić Cześnika. Cześnik zresztą wie, jak rozumieć niskie 

ukłony Rejenta. W II akcie krzyczał: 

Od powietrza, ognia, wojny 
I do tego od człowieka, 
Co się wszystkim nisko kłania -
Niech nas zawsze Bóg obrania. 

Teraz miałby wziąć niski ukłon za dobrą monetę? Prócz tego ma powody - gdy się tylko jako 
tako rozejrzy wokół - bardzo się spienić na myśl o małżeństwie Klary i Wacława. Toż to grozi mu 
prawdziwą katastrofą! Dotąd „qua opiekun qua krewny" rządził się w majątku Klary, jak chciał 
- grał rolę pana w nie swoim zamku, pieczeniarzy żywił ... Ani pomyślał, zastawiając sidła na 
Rejenta, że i sam sobie szykuje potrzask. Po weselu obudzi się na łasce rodziny Milczków. Jeśli go 
wykurzą z zamku - a to się może przytrafić łatwiej niż trwała gościna - trzeba będzie wracać, 
skąd się przybyło, ale tam chyba się cienko przędło, skoro pomiędzy „rumatyzmami" i podagrą 
przyszło się decydować kosztem zacnego starokawalerstwa na folwarki i czynsze Podstoliny. 
Podstolina - jak się okazało - także „grała panią" dzięki dobrom Klary. Wygląda na to, że 
ani mężowie przy niej nie wytrzymywali, ani gotowizna. Za Cześnika była gotowa pójść, bo „nie 
mieć męża mocno boli" , ale pewno jeszcze mocniej boli pusta szkatuła. Jeśli dostanie te sto 
tysięcy, które z zadziwiającą lekkomyślnością Rejent wpisał do umowy przedślubnej (choć niby 
taki sprytny) , to same „rumatyzmy" Cześnika do niej przemówią, a w stanie jego kasy zorientuje 
się do końca podczas nieuchronnych pertraktacji majątkowych i rachunków z opieki. 

Na wygranych wyglądają w ostatniej scenie tylko młodzi i Papkin. Papkin ma już tylko 
ucztowanie i toasty - to potrafi znakomicie - a że żyje z dnia na dzień, więc tym razem 
„pożyje" przy obfitym stole. Młodzi jednak, którzy sklecili słomianą zgodę, po nocy poślubnej 
obudzą się wśród naszych dobrych znajomych, którzy - nie wątpić nam o tym - „naturę" 

zachowają sprzed wesela. 
świat bowiem w Zemście jest - wolą Fredry - n a s z - nie dzięki tym, którzy jakiś tam 

mur naprawiają. Ani nawet nie dzięki tym, którzy w ogrodzie pod murem „odprawiają tajemne 
gruchania miłosne, choć są w utworze wyraźne sygnały, że będą z nich n as i. Jest n as z, swojski 
i polski, przede wszystkim dzięki Cześnikowi i Rejentowi, dzięki Śmigalskim i Dyndalskim, dzięki 
Podstolinie i dzięki Papkinowi, choć Papkin nie ubiera się po naszemu. 

Cześnik, który w tym świecie zajmuje wraz z Rejentem miejsce eksponowane, to burda 
i nadętek, który puszy się i grzmi przy każdej okazji, ale lepiej by było nie legitymować go 
z życiorysu, którym się chełpi. Chełpi się zresztą i mądrością: 

Więcej niż ty, mój Papkinie, 
Mam rozumu tysiąc razy 

- ale lepiej by nie dociekać, jakiej to próby mądrość. Tytułem do przyznawania mu przez 
komentatorów Zemsty zasług patriotycznych ma być to, że stawał w konfederacji barskiej. Pewno 
i stawał. Ale gdy mówi, że brał udział w bitwach pod Słonimem i Łomazami oraz Berdyczowem 
i Podhajcami, to ciśnie się pytanie: gdzie Rzym, gdzie Krym? „Coś się tu jemu czy autorowi 
pomyliło" - pisze z niejakim zatroskaniem Stanisław Pigoń w komentarzu do tekstu Zemsty. 
Pomyliło się jednak znacząco, bo w duchu samochwalstwa Cześnika. Opinię samochwała - jak 
najbardziej zasłużoną - ma w utworze Papkin. Blagier on nad blagierami - wszyscy mu to 
przyznają. Ale i Cześnik bywa łgarzem, tyle że w innym stylu, w stylu bufonady sarmackiej: 
wielce i stale zadowolonego z siebie mądrali. Nadyma się i chwali przy każdym, kogo może 
ofuknąć bezkarnie, wrzaskiem uciszyć, nastraszyć lub zaszantażować. Z dobrego zaś mniemania 
o sobie wysnuwa takie pomysły, jak ożenek przy co najmniej kopie lat i jak wezwanie do posług 
„dyplomatycznych" kogoś takiego jak Papkin. 

To już Rejent ma więcej jakiegoś tam zmysłu praktycznego, bo na kawałek zamczyska uciułał, 
choć syn znanymi sobie sposobami musiał trochę skubnąć jego mieszka, gdy się zabawiał jako 
książę Radosław z Litwy (zdaje się jednak, że nie odskoczył za daleko od ojca, bo z wdówką, 
czyli ... taniej). Ale Fredro nie każe nam przeceniać ani sprytu Rejenta, ani innych jego wła
ściwości. To przecież kauzyperda malutkiego formatu, specjalista od niewielkich szalbierstw, 
prowincjonalny krętacz o nałogach dewocyjnych i dusigrosz nie na imponujących kapitałach. 



Fantazjuje Cześnik, gdy go posądza, że mógłby otruć lub zabić skrycie. Mógłby - i tego dowo
dzi - kazać służbie za drzwiami poturbować niewygodnego klienta. Ale do „trajedii" nie ma 
usposobienia. 

W tym konflikcie bowiem -wszakże to komedia - nie ma kandydatów do groźnych czynów. 
Cała energia głównych uczestników akcji idzie na chytrości sąsiedzkie i rodzinne. Na bezinte
resowne ubliżanie sobie nawzajem. Na wyzwiska i posądzenia. Cześnik o Rejencie - że gad. 
Rejent o Cześniku - że gadzina. Potem gad z gadziną staną się„. familiantami. 

I jed€n, i drugi - tyle, że jeden „hałaśno", drugi półgłosem - przewidują, projektują, 

kombinują. Kombinacje mają głównie na celu zaszkodzenie doraźnie antagoniście. Jeśli się wśród 
tych kombinacji i wynikających z nich przepychanek przytrafi któremuś zrobić coś sensownego 
- np. zapędzić zakochanych do ołtarza - to nie z zamiaru, lecz z przypadku ma to sens. 
Na dobrą sprawę przecież każdemu z nich bardziej chodzi o pokazanie ,,kto ja jestem" niż 
o rozwiązanie jakiegokolwiek supła. Rozwiązanie jakiegokolwiek supła pozbawiałoby ich cząstki 
pola do podchodów, podejrzeń i wyzwisk - a bez tego czyż mieliby dobre samopoczucie? Co 
by jeden z drugim nie robił nie podchodząc i nie podejrzewając? 

Nie jest to więc świat chwalebny. Zwracano już uwagę, że sporo w tym świecie materiału 

na niewesołą historię. Przyznajmy - rzeczywiście sporo. Można sobie wyobrazić, że przy innym 
„usposobieniu" autora dałoby się z tego materiału kroić jakąś antyszlachecką i antysarmacką 
Moralność państwa Raplusiewiczów i Milczków . Ale „usposobienie" Fredry względem świata 
Raptusiewiczów i Milczków nie tego było gatunku, jak później stosunek Gabrieli Zapolskiej do 
świata Dulskich. 

Fredro - podohnie jak twórca Pana Tadeusza - był tego świata potomkiem i czuł się 
spadkobiercą. Choć się nieco „wysferzył" (wszak to galicyjski hrabia) - czuł się tego świata 
współobywatelem. Przyglądał mu się jednak z pobliża, gdy tymczasem Mickiewicz z nostalgią 
blO wspominał z paryskiego oddalenia. Co więcej: Mickiewicz przypuszczał, że ten ~wiat odszedł 
w niepowrotną przeszłość i że wspominając jego „ostatki", trzeba opowiedzieć jego historię, jak 
synom przystoi opowiadać ojców dzieje. Fredro w swoim Lwowie, w swojej Ciśnie, w swoich 
Odrzykoniach i Beńkowych Wiszniach widział, że ten świat ci ągle istnieje, ciągle - jeśli nie 
w ubiorach, to w mentalności - trwa. I że ciągle jest bardzo n a s z. 

Ani chciał ani by potrafił go apoteozować. Ale wzdragałby się przed klątwami. Obrał drogę 
najzgodniejszą z duchem swego talentu, rzadko w naszej literaturze romantycznej obieraną drogę 
komedii. Uznał, że skoro ów świat jest n as z, to choć pełen on dziwactwa i grzechów, choć 
wiele w nim zachowań niepoczytalnych, burd, wymyślań, podstępów i hałasów niepotrzebnych 
- trzeba go w pewien sposób lubić. Z jego hałasami i burdami. Bo w tym świecie żyj~1 nasi 
ojcowie i dziadowie, w tym świecie zawiązywały się nasze przyjaźnie i małżeństwa oraz odbywają 
się romanse naszych młodych. I mówi się w tym świecie cudownym, przez wieki wypracowa
nym, przebogatym i jedynie dla nas zrozumiałym językiem, dozwalającym poruszać się wśród 
n a s z y c h hałasów. Ale jednocześnie sądził, że trzeba widzieć różne strony niepowagi tego 
świata i umieć się z nich roześmiać. Roześmiać nie sarkastycznym grymasem romantyków, choć 
chwilami z odrobiną ironii czy raczej autoironii - bo śmiejemy się z n as z y c h. Czyli z siebie 
samych. Roześmiać się śmiechem, który według przysłowia - a Fredro cenił przysłowia - jest 
zdrowiem. Zauważmy: sarmaccy bohaterowie w tekście Zemsty nie umieją właściwie zaśmiać się 
z siebie samych. Sądzą, że nie są śmieszni. Czasem „hałaśno" zarechocą na myśl o spodziewa
nych sukcesach lub kwaśno na myśl o przypadłościach swoich znajomych. A przecież są śmieszni 
- i to nieraz. Chce tedy Fredro - dlatego komedie pisze - by się za nich i z nich, ale nie 
tylko z nich, zdrowo roześmiać. Nie ma bowiem sposobu na pełne widzenie siebie bez zdolności 
zaśmiania się z siebie. 



PRO MEMORIA 

Wyjechaliśmy razem, nie z równych pobudek, 

Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 

Tęskniłem za obozem ... nudziłem się przeto 

I ażeby coś robić, zostałem poetą. 

- Poetą! ... Tam do licha! ... To, panie, nie żarty! 

Byłżeś przynajmniej silną nauką podparty? -

- Ach, gdzież tam! ... Byłem sobie ot szesnastoletnym 

Pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; 

Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 

Trąbka myśliwska w kniei była moj<ą szkołą; 

A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 

W to mi graj! ... Żegnając rodzicielski dworzec, 

Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 

Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. 

A gdym przedeptał obręcz i prysku, i lodu 

Moskwy, Paryża, Wiednia od grodu do grodu 

(Ze sześciomiesięcznym w niewoli popasem), 

Wróciłem z nie zwiększonym nauki zapasem ... 

Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 

Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 

Razu jednego . . . kiedy w malignie zasnąłem, 

Wpadł mi palec w kałamarz ... i pisać zacząłem; 

Oczywiście komedię, której bez nauki 

A na najpierwszych scenach pojąłem treść sztuki. 

Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 

Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 

Chciałem zasiągać rady . . . ale na me nogi 

Literackich świeczników za \'t)'Sokie progi; 

I jeśli się zbliżyłem bijąc kornym czołem, 

Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutkę wziąłem. 

U jednego trzy akty ledwie \'t)'żebrałem, 

Bo swoje bajki z ciągłym \'t)'głaszał zapałem; 

A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 

Że podobnych Geldhabów nie mamy w Warszawie. 

Drugi zaś, nieruchomy klask ostrokuty, 

Który z tej samej jednej zawsze śpiewał nuty, 

Dał wyrok: że zły papier, atrament za bJlady ... 

I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady!! ... 

Nie wiedząc już nareszcie, jak poradzić sobie, 

Z najmędrszym Gramatykiem skromny układ robię: 

Darowałem mu pisma, ażeby poprawił, 

Potem \'t)'dał . . . a sobiem wawrzyny zostawił. 

Mędrzec wziął, co chciał. A ja musiałem bez swatów 

Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 

Po takich próbach, których i cząstki nie mieszczę, 

Trzeba było jeść diabła, aby pisać jeszcze. 

Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 

Inaczej byłbym dernął zaraz w pierwszej dobie. 

Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 



Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. 

W lwowskich tylko, jak to mówią, i pies nie zaszczekał, 

Ale nic nie straciłem, żem lat kilka czekał, 

Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle, 

Chciałby moje pięć tomów w piątym widzieć piekle. 

Źlem pisał. - Zgoda. - Ale źle pisać nie zbrodnia; 

Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 

Byłem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 

A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony, 

Nie mogłem pojąć, zgadnąć, czy rada, czy zdrada, 

I zrozumiałem tylko, że milczyć wypada. 

Milczałem lat piętnaście ... i nie schudłem wcale; 

Jakżem się nagle znalazł w moim dawnym szale? 

O! w labiryncie życia ścieżki niezliczone, 

Nikt nigdy nie przewidzi, w jaką zajdzie stronę.

Niejeden mimo przestróg i przewodniej nici 

Chcąc chwycić Apollina, żandarma uchwyci. 

Tak i ja z łaski głupców, ich zwodnej przyjaźni, 

Tuj! tuj że nie beknąłem w Temidowej kaźni. 

Gdy bowiem ktoś, niepomny na wypadki krwawe, 

Wkrótce o ekonomii rozpoczął rozprawę, 

Rzucono kilka wierszów, wprawdzie nie z Parnasu, 

Ale zastosowanych do miejsca i czasu. 

Finał był taki: 

„A rząd? ... Rząd, mospanie, kiep! 

Jego argumentem stryczek albo cep. 

Gdzie taka ekonomia wzrasta -

Wszystko błazeństwo i basta!" 

Stadion przejął te wiersze, mnie oskarżał o nie, 

Zgromadził całe gremium w rządowym salonie, 

I słuchajcie! słuchajcie! do uwagi zmusił. 

Etmajer deklamował . . . na kpie się zakrztusił, 

Stadion kichnął, kichnęli wszyscy hofratowie! 

A ja miałem gdzieś w kozie powiedzieć: Na zdrowie! 

Przyszła chwila odwetu - każdy miał swój znaczek, 

Bo zemsta, jak to mówią, królewski przysmaczek. 

Zbombardowano wieżę . . . ot, tak dla uciechy; 

Za wsteczne a mniemane oskarzano grzechy -

Miera, ambasadora, że kładł barykady, 

Mnie, żem lżył cesarza śród Rudeckiej Rady. 

Śmiano się do rozpuku, nie dając im wiary, 

Ale wiary nie trzeba, kiedy trzeba kary. 

Jak szydło z worka Stadion wylazł w danej chwili, 

Kto tam zapłacił, nie wiem, lecz świadków kupili 

I fałsz miał zostać p r a w d ą. - Natenczas pojąłem, 

Że słowo wzlata ptaszkiem, a powraca wołem, 

A mówiąc między nami, szczerze wam udzielę, 

Że moich piosnek były niezbyt głośne trele. 

Udając zaś fantazję .. . przed grożącą kozą, 

Napisałem komedię ... lecz tym razem p ro z ą . 

A napisawszy jednę, po szczęsnym połogu 

Do dawniejszego wróciłem nałogu. 

Ale już dzisiaj tworzę tylko dla szuflady, 

Bo pochwałom nie wierzę, za późno na rady, 

A teraz to pro memoria spisałem dokładnie, 

Aby niezbyt gwizdano, gdy kurtyna spadnie. 

Aleksander Fredro, 29 października 1871 

Pałac w Beńkowej Wiszni według akwareli J. Swobody 



Scena z Zemsty reprodukowana w jubileuszowym fredrowskim roczniku „Kłosów" (1868 r.) 

Edmund Lewandowski 

Polski charakter narodowy 

DUSZA ANIELSKA I CZEREP RUBASZNY 

NAJPIERW DZIAŁAMY 

- POTEM MYŚLIMY 

Cyprian Kamil Norwid postawił w 1862 roku bar

dzo trafną tezę: Jesteśmy żadnym sp o ł e cze ń -

st we m. Jeste.fmy wielkim s z I a 11 da rem 

n a ro do wy m. A dalej podkreślał, że Polska jest 

osta tni e na globie spolecze1istwo, 

a pierwszy na plane cie naród. 

Norwid wytykał Polakom niedojrzałe i fałszywe 

pojęcie ojczyzny, która jest dla nich jedynie 

czymś i n s p i r u j ą c y m tylko, a nie 

o b o w i ą z u j ą c y m. I tym tłumaczył naszą 

lotno.fć podrywania się za lada echem - za lada wy

k1zyknikiem. inteligencję wyprzedza u nas zawsze 

i przerasta energia - przez co w każdym pokole

niu powtarzają się wyskoki i rzezie. Polacy upi

jają się „nieoświeconym patriotyzmem"; umieją 

bić się, lecz nie potrafią walczyć i dlatego wygry

wają bitwy a przegrywają wojny. 

Wyspia11ski sugerował, żebyśmy porzucili w końcu 

przesadne utopie i zabrali sic; do solidn.ego robie

nia zwykłych rzeczy, jak to czynią inne narody. 

Konrad z „Wyzwolenia" mówi do Maski Il : Ja 

wiem czego ty chcesz: że Polska ma być mitem, mi

tem narodów, państwem ponad państwy, prze.fciga

jqcym wszystkie, jakie są republiki i rzqdy; oczywi.fcie 

niedofriglym, wymarzonym. Cel ten - zdaniem 

bohatera dramatu - nie da się n i g d y zre

alizować. Sam więc pragnie jedynie tego, co jest 

wszędzie. 

NEUROLOG I PSYCHIATRA 
O POLAKACH 

Ciekawą koncepcję typu psychologicznego Polaka 

przedstawił w drugiej połowie lat czterdziestych 

neurolog krakowski Eugeniusz BrLezicki. Bada

nia i obserwacje, które prowadził od około 30 

lat, skłoniły go do uzupełnienia znanej typologii 

Kretschmera (cyklotymik i schiwtymik) o trzeci 

typ - spotykany w szczególności u Polaków -

który nazwał skirtotymnym (od gr. „skirtao" -

tańczę, skaczę, kołyszę) . Poza Polską ten typ 

ma często występować u Białorusinów i Ukraiń

ców, mniej zaś we Francji i Włoszech, a prawie 

wcale w Niemczech. Skirotymika charakteryzuj4 

- według Brzezickiego - trzy podstawowe ce

chy: I.słomiany ogic1i uczuć, który bucha wpraw

dzie wysoko, lecz jest krótkotrwały, zmienny i wie

lokierunkowy; 2. życie z gestem i fantazją (próż

ność, lekkomyślność, indywidualizm prowadzący 

do samowoli, brawura i odwaga, zwłaszcza przy 

widzach); 3. wytrwałość, cierpliwość w ciężkiej sy

tuacji, a miękkość i lekkomyślność w okresach po

wodzenia. Skirotymicy mają dużo dobrych chęci 

i zamiarów, ale są niewytrwali i przez to niepro

duktywni. Ich bogata wyobraźnia nie idzie w parze 

z poczuciem rzeczywistości i obowiązkowości. 

Na podstawie wieloletnich badań Eugeniusz Brze

zicki obliczył, że co czwarty Polak jest skirotymi

kiem, a dalsze 30 procent posiada pewne cechy 

skirotymika. 

Antoni Kępiński wyróżnił w naszym społeczeń

stwie dwa przeważające typy osobowości: histe

ryczny i psychosteniczny. Pierwszy wynika z trady

cji szlacheckiej i odpowiada skirotymikowi Brze

zickiego. Cechują go: chęć imponowania otocze

niu, efekciarstwo bez poczucia obowiązku, polskie 

„zastaw a postaw się", fantazja granicząca z pseu

dologia phantastica, uczucia burzliwe, choć płyt

kie, łatwo i szybko przechodzące z jednej skrajno

fri w dmgą . Histeryk działa z przesadą, na pokaz 

i tak jak chce otoczenie. Ma on fałszywy obraz 

świata i siebie, jest patologicznym kłamcą, do któ

rego z trudem dociera prawda. Nie angażuje się 

w nic zbyt głęboko, zachowując w środku „uroczą 

beztroskę" . W miłości bardziej ceni flirt niż samo 

uczucie. W pracy nie lubi się przemęczać, wyka-



zuje słomiany zapał, w poglądach jest niestały i dla 

utrzymania się na powierzchni łatwo zmienia zda

nie. 

Natomiast uosobieniem drugiego typu jest polski 

kmiotek - człowiek cichy, pracowity i obowiąz

kowy, lecz nie mający inicjatywy i wiary w sie

bie. Psychastenik ma kłopoty z podjęciem decy

zji, jest wiecznie z siebie niezadowolony, odczuwa 

lęk przed innymi ludźmi i wyróżnianiem się z oto

czenia. Jest uparty i twardy w obliczu ciężkiego 

losu. Niekiedy potrafi wybuchnąć i okazać okru

cieństwo w stylu Jakuba Szeli. 

Histeryka i psychastenika polskiego łączy, zda

niem Kępińskiego, szczególna troska o opinię oto

czenia. Cecha ta ma ~-wiadczyć o pewnej nie

dojrzałości psychicznej, ponieważ jest charaktery

styczna dla wieku młodzieńczego. Czyż więc byli

byśmy narodem infantylnym? A może nasza „mło

dość" wskazuje, że dopiero w nadchodz.ących wie

kach Polacy, wraz z innymi Słowianami, odegrają 

właściwą sobie rolę historyczną? Przypuszczenia 

takie w odniesieniu do Słowian wyrażali Herder 

i Hegel. 

Antoni Kępiński sądził, że Polakom nie obca jest 

nuta „heroiczno-samobójc1.a i dostrzegał w na

szych zachowaniach jakiś cie1I tęsknoty za boha

terską .\:miercią. Za symptomatyczne uważał po

czątkowe słowa Mazurka Dąbrowskiego, że Pol

ska j e s z c z e nie zginęła ?raz słowa Warsza

wianki: „dziś twój triumf albo zgon" 

W głośnej powieści „Blaszany bębenek" Guntera 

Grassa czytamy, że dowódcą ułanów z biało-czer

wonymi proporczykami jest szlachetny i pełen fan

tazji Pan Kichot - rodowity Polak, który w Hisz

panii ma na imię Don Quijote. Nauczył on swych 

żołnierzy całować dłonie kobiet, a ci przepisowo 

całują też dłonie śmierci, jakby śmierć była ko

bietą. Polski błędny rycerz bierze stalowe czołgi za 

wiatraki i owce i zaprasza ułanów do całowania . 

W dziele Grassa powtarza się charakterystyczny 

motyw, że choć Polska zginęła, to jeszcze nie zgi

nęła ... 

Inny nasz wybitny psychiatra, Kazimierz Dąbrow

ski, na pytanie czy Polacy są znerwicowani? -

odpowiedział: Raczej psychicznie labilni, to znaczy 

bardzo chwiejni i nieobliczalni w .1woich reakcjach, 

dlatego tak trndno nimi rządzić,tak trndno u nich 

o rozsądną i akceptowaną powszechnie dyscyplinę 

.1poleczną, która narzuca pewne więzy, ale w zamian 

zwięhza poczucie bezpieczeństwa p.1ychicznego. Du

szę polską cechuje krańcowy dualizm. 

Już w XIX w. mówiono, że naród nasz jest wręcz 

niepoczytalny. Aleksander Wielopolski stwierdził 

nawet z sarkazmem, że dla Polaków można czasem 

co.<- dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy! Notabene 

do podobnego wniosku miał potem dojść Józer 

Piłsudski. 

Nie ma na świecie kraju, który nieprzerwanie roz

wijałby się bez żadnych zwrotów i z.a.łamań kryzy

sowych. Cykliczność jest p r a w e m rozwoju 

zarówno przyrody jak i społeczeństwa. Jednakże 

w Polsce depresje i wybuchy występują zbyt często 

w tak dużej skali. Dlaczego? Przyczyn upatrujemy 

zwykle na zewnątrz - odrzucamy natomiast sta

nowcw podejrzenie, że w nas samych znajduje się 

główne źródło anomalii rozwojowych. A przecież 

nie może być przypadkowa zgodność gwałtownych 

wahań historycznych z labilnością charakterolo

giczną. Z postawy „wszystko albo nic" rodz.ą się 

różne „albo-albo". 

Elias Canetti - laureat literackiej Nagrody No

bla w 1981 roku - głosi, że każdy naród ma swój 

specyficzny „symbol masy". Stanowi on podstawę 

wyodrębnienia narodu, wyraża w skróconej formie 

jego ducha, umożliwia samoidentyfikację poszcze

gólnym członkom. Dla Niemców takim symbolem 

ma być wojsko. Z kolei odpowiednim symbolem 

dla Anglików jest morze, Francuzów - rewolu

cja, Żydów - nieustanna wt;drówka po wyjściu 

z Egiptu. 

Co można by uznać za „symbol masy" Polaków? 

Sejm i sejmik. Instytucja ta ma w Polsce bardw 

długą tradycję, wywodzi się z wieców rycerskich, 

znanych już w X.II wieku, i tzw. sejmów obozo

wych. Z instytucją sejmu i sejmiku ściśle związane 

są dwie naczelne wartości naszej kultury politycz

nej: wolność i równość. Każdy poseł mógł mówić 

co chciał, a jego głos liczył się tak samo jak innych. 

Naród szlachecki, jeśli nie wojował lub świętował, 

to obradował. Najlepiej zaś rozumiał znaczenie tej 

instytucji w historii i kulturze Polski Adam Mickie

wicz. W 1843 roku mówił: Jądrem narodu polskiego 

jest zgromadzenie, zebranie wolnych ludzi, sejmik. 

Dzieje Polski to dzieje ciągu różnych zgromadzeń, 

I 

I 

zbierających się już to wspólnie, już to oddzielnie, 

często niezgodnych z sobą, niekiedy wrogich, dzia

łających, 1zeklby.\:, bez ustalonego celu. Jest p1zecież 

moralne ognisko, a mie.fci się ono w tak zwanym 

walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wolnym: 

to sejm. 

Każdy pewnie zauważył, że jak dawniej, tak i dziś 

permanentnie dyskutujemy i wciąż coś uchwa

lamy. A przy tym kłócimy się, ujawniamy aro

gancję, nie słuchamy uważnie argumentów in

nych, pm:krzykujemy się wzajemnie, przesadz.amy 

w wypowiedziach. Duch sejmiku panuje nad nami. 

NASZE ZALETY I WADY. 

Jesteśmy narodem inteligentnym i szybko uczą

cym się. Mamy dużą wyobraźnię i zdolności do 

improwizacji , wizjonerstwo i idealizm posunięte 

są aż do „bujania w obłokach". Cechuje nas zdol

ność do samorzutnego organiwwania się w trud

nych momentach historycznych. Jesteśmy szcze

rzy, otwarci i gościnni wobec obcych. Łatwo 

nawiązujemy kontakty z innymi narodami. Po

wszechnie znana jest nasza odwaga i zdolność do 

wielkich, heroicznych wyczynów na polach bitew 

(Somosierra, Monte Cassino). Ale brak nam ra

czej odwagi cywilnej. 

W centralnym organie AK - „Biuletynie Infor

macyjnym" z 28 maja 1942 roku wymieniono pięć 

cech Polaków: • Umiłowanie wolności i niezależ

ność duchową, • wielkoduszność, dobroć, poczu

cie humanitarne, • męstwo, bohaterstwo, swoiście 

pojęty honor, • umiejętność całkowitego oddania 

się sprawie publicznej , • wiara w wyżswść sił du

chowych. 

Podstawowymi naszymi wadami są: 

• Po pierwsze - s ł a b o ś ć w o 1 i, czyli 

innymi słowy - słabość c h a r a k t e r u . Brak 

nam wytrwałości i zdolności działania na dłuższy 

dystans. Szybko się zapalamy i szybko gaśniemy. 

1\vórca naszego hymnu narodowego, JÓ7.ef Wy

bicki, ubolewał w 1797 roku: Nieszczę.fciem Po

lak jest tak prędki w przyjęciu, jak w porzuceniu 

w.1zelkiego projektu.(. . .) Nieszczęściem Polak jak się 

latwo zapala, tak łatwo przyjmuje, cokkolwiek jego 

ogień w momencie ożywia, a znowu prędko ostyga, 

w nieszczęściu nigdy sobie, ale zawsze komu.\' drn 

giemu zarzuca winę. Ten sam rys polskiego charak

teru podkreślał też Maurycy Mochnacki i wielu 

innych. O polskiej tymczasowości i d7jałaniu na 

krótki dystans z goryczą pisał Stanisław Ignacy 

Witkiewicz. W latach trzydziestych obserwował 

potęgowanie się zachowań typowych dla czasów 

saskich. Przytaczał charakterystyczne określenia, 

które również często słyszymy obecnie: „odwala

nie zajęć" , „na łeb na szyję", „na łapu capu", „na 

olaboga", „po łebkach", „aby zbyć", „jakoś to bę

dzie". Podaje on, że wszystko to pejzażysta Jan 

Stanisławski określał jednym słowem - „jebał

piesizm". 

• Po drugie - mamy umysłowość w pewnym 

sensie teorctyczno-idi;alistyczną, a nie praktycz

no-konkn:tną. Chętnie dyskutujemy, projektu

jemy, uchwalamy, ale dość leniwie i niechlujnie 

wykonujemy. 

Mylenie w Polsce pracy z zabawą stanowi chyba 

ewenement w skali światowej. W każdym bądź ra

zie w innych językach europejskich wyrazy okre

ślające pracę oznaczają jednocześnie cicrpit:nie, 

biedę kłopot, nieszczęście, ale nie zabawę. Taki 

sens miały już greckie „ponos" i łacińskie „labor". 

Jeśli zaś w języku polskim praca była również za

bawą, to w życiu prawdopodobnie uznawano tylko 

zajęcia lekkie, łatwe i przyjemne. W kulturze szla

checkiej nie pracę ceniono, lecz zabawę i święto . 

I nadal jesteśmy - jak to określił Jan Szcze

pański - „narodem świętującym". Różnego ro

d7.aju uroczystości i święta (prywatne, państwowe, 

kościelne) wypełniają nam znaczną część C7AlSU. 

A podczas licznych świąt lubimy dobrze zjeść i wy

pić, czego nie zahamował nawet ostatni kryzys. 

Emil Zegadłowicz pracował przed wojną w Mini

sterstwie Sztuki i Kultury. Zdaniem pisarza mi

nisterstwo było nie.1potykanym, wspaniałym bała

ganem. Zajmowało się organiwwanicm dewrga

nizacji i dewrganizacją wszelkiej samoorganizacji 

ze skutkiem przeważnie dodatnim . W tym wiel

kim super biurokratycznym urzędzie tylko raz na 

kwartał trzeba było solidnie pracować, kiedy spo

rządz.ano sprawozdanie i plan na kolejny kwartał . 

Szereg parycji należało po proJ1u wyssać z palca, 

inne nadmuchać i podszyć wiatrem, inne ubarwić 

na rnmiano, hożo i dziar.;ko, byle z życiem. Wit-



kacy pisał: Za granicą udena jedna necz: precy

zyjne wykonanie według najkorzystniejszego planu. 

U nas często w różnych dziedzinach ma się wraże

nie, że pliln robił nieuk, a wykonywał niedołęga ". 

Odwied7..ający Polskę cudwziemcy zaskoczeni są 

licznymi przejawami niedbalstwa i niechlujstwa. 

Uderzają ich opus=ne choć niedokońcwne ro

boty, rozkopane ulice, zdewastowane urządzenia; 

irytują przypadki C7_.ęsto złej organizacji, braku 

dyscypliny i obowiązku. Po prostu niewiele się 

zmieniło od połowy XVII wieku, kiedy to Krzy

sztof Opaliński ironiwwał: Polacy w niczym są nie

ponądni, tylko w samym nieporządku: ten statecznie 

trzymają i w nim się kochają. 

• Po trzecie - mamy wyraźne skłonności anar

chistyczne i egaliterystyczne. S?Jcot Jan Barclay 

w 1613 roku zanotował o Polakach: Naród to zro

dzony do gwałtów i swawol~ które wolno.kią na

zywają. lYlko w naszym kraju powstała tak absur

dalna i tragiczna w skutkach doktryna, że państwo 

najlepiej będzie „nierządem stać". Znający dobrze 

obyczaje i charakter szlachty sarmackiej Henryk 

Rzewuski doszedł do wniosku, że w naturze Pola

ków leży sprzeciwianie się władzy centralnej. Przy 

czym opozycja ta jest celem samym w sobie, a nie 

środkiem osiągnięcia innych celów, jak u innych 

narodów. Roman Dmowski zaś sądził, że w pol

skim charakterze narodowym podstawową rolę 

odgrywa monstrualny liberalizm polityczny, co uwi

dacznia się w postaci mnogości stronnictw i partii. 

Z kolei nasz przesadny egalitaryzm prowadził czę

sto do nieszanowania i wręcz niszczenia jednostek 

wybitnych. Cyprian Norwid twierdził, że jcskśmy 

jedynym w całej Europie narodem, który tak źle 

traJ...-t:uje osoby wyróżniające siępod względem in

telektualnym czy moralnym. O ka7.dym wielkim 

Polaku, jemu współczesnym, słyszał od innych ro

daków, że to „wariat" albo „półgłówek". Podob

nie Bolesław Prus narzekał w 1891 roku, że żaden 

z naszych wynalazców nie tylko nie doznawał popar

cia od swoich, ale bardzo często spotyka/ się z lek

ceważeniem jeżeli nie z zawi.(ciq. Lada skrzypek wę

drowny, lada międzynarodowy awantumik literacki 

znajdował u nas przyję,cie, jakiego nie pow1·1ydziliby 

się bohaterowie. Ale niejeden nawet genialny czło

wiek, byle nasz, musiał kołatać o uznanie do drzwi 

cudzych, albo umierał zapomniany. 

• Po czwarte - cechuje nas arogancja, pycha, 

malkontenctwo i nieżyczliwość. W jednej z powie

ści Piotra Choynowskiego cudzoziemiec powiada 

o polskich kobietach: Każda szwaczka pozuje na 

kl'iężniczkę, każda brzydula ma pretensję do hoł

dów, każda idiotka pogardza całym światem. Da

ruj pan, ale jesteście trochę .<mieszni. Nie mniej 

surowo oceniał nasze stosunki Melchior Wańko

wicz. Głosił, że w Polsce panuje bezinteresowna za

wi..(ć - tutaj nawet szewc zazdrości kanonikowi,że 

wstał prałatem. O bezinteresownej zawiści Pola

ków pisał także Henryk Sienkiewicz. W powieści 

„Bez dogmatu" z 1891 r. czytamy, że w społe

czeństwie naszym panuje czysto republikańska za

zdro.(ć. Komediopisarwwi będą zazdrościli napi

sania udanego utworu nawet ci, którzy sami zaj

mują się zupełnie czymś innym (inżynier, lekarz, 

urzędnik, ajent). Na to samo zjawisko skarży się 

współcześnie słynny kompozytor Krzysztof Pende

recki . Podczas koncertów w Polsce często odnosi 

on wrażenie, że publiczność interesuje głównie na

zwisko a nie muzyka. 

• Po piąte - polska religijność ma charakter 

głównie cmocjonalno-obycwjowy, a nic refleksyj

no-moralny. 

Badania socjologiczne wykazują swkujący brak 

związku między natężeniem praktyk religijnych, 

a moralnością życia codziennego. Tak jak w in

nych dziedzinach również tu pozory są ważniejsze 

niż rzeczywistość. 

W naszej tradycji politycznej i kulturowej szczy

cimy się tolerancją i brakiem wojen religijnych. 

W XVI wieku nazywano Polskę „przytuliskiem 

heretyków". Mit;dzy innymi daliśmy schronienie 

prześladowanym w całej Europie - Żydom. Cie

kawy pogląd na przyczyny takiej tolerancji miał 

Zygmunt Krasiński. Że wojen u nas religijnych 

nie było, to tylko dowód, że nikt w nic nie wie

rzył mocno. O to w co ludzie wieną, biją się. Mi

chał Bobrzyński również twierdził, że tolerancja 

w XVI wieku nie wynikała bynajmniej z przewagi 

zasad politycznych i humanistycznych nad religijnym 

uczuciem, ale w ogóle z braku silnych, religijnych 

przekonań. 

Paul Cazin tłumaczy wyjątkową w Europie tole

rancję polską tym, że w naszym duchu mniej jest 

logiki i dobro znaczy więcej niż prawda. Ludzie 

przywykli łatwo i bez wstydu zmieniać zdanie oraz 

nie dotrzymywać przyjętych wbowiązań. Trawe

stując znane powiedzenie można ująć religijność 

znacznej części naszych rodaków następująco : to 

nic, że ma się diabła pod skórą. Najważniejsze, iż 

modliło się pod figurą. Udział w oficjalnych na

bożeństwach i praktyki zewnt;trzne więcej u nas 

znaczą niż dobre uczynki. 

Jacy więc ostatecznie jesteśmy? Jak można by oce-

nić nasz charakter narodowy? Sami w tej kwe

stii wahamy się - zgodnie ze skirtotymną naturą 

- od megalomanii do kompleksu niżswści. Raz 

uważamy się za pierwszy i wybrany naród, a kiedy 

indziej popadamy w skrajność absolutnej niewiary 

w siebie i własne możliwości. 

Fragmenty artykułu zaminzczonego w: 

„Polityka", 28.IX85 r. 

- ---



Herb hr. F1·cdr(hv . 

Kazimierz Władysław Wójcicki 

Odwiedziny u Aleksandra hr. Fredry 

Pałacyk hrabiów Fredrów we Lwowie jest na Chorążczyźnie przy ulicy Świętego Jana; 
małe przy nim podwórze zasłane jest klombami drzew i kwiatów, z przeciwnej strony 
otacza go ogród. Tu stale zamieszkuje autor „Geldhaba" i tylu innych komedyj. W po
łudnie, w dnie pogodne, zwykle się przejeżdża za miasto, po obiedzie przyjmuje gości. 

W niedzielę dnia 20 czerwca r. b„ około czwartej godziny wybrałem się odwiedzić tego, 
którego utwory dramatyczne nigdy swojej świeżości nie stracą. 

Na pierwszym piętrze zajmuje pokój obszerny, z oknami na podwórze, skromnie ume
blowany. Zaledwie zameldowano i stanąłem na progu, dostojny hrabia powstał ze 
swego fotela i powitał mnie uprzejmie. 

Z ciekawością, po raz pierwszy mając szczęście widzenia go, przyglądałem się jego 
postaci. Wizerunek, jaki podany był w „Kłosach", odznacza się szczególnym podo
bieństwem. Na obliczu miłym i szlachetnym, wiek późny wyrył już swoje ślady, siwizna 
przyprószyła głowę; chociaż nieco pochylony, przypomina dawniejszą smukłą, topolową 
postać. 

Kiedyśmy usiedli, rozmowa wkrótce ożywiła się, a hr. Fredro wśród coraz większego 
zapału, gdyśmy weszli na tor literatury i życia społecznego, zdawało się, że odmłodniał. 
Na oblicze jego wybił rumieniec, mowa płynęła potoczysta i dobitna. 

Miałem mu przedstawić prośbę jednego z księgarzy warszawskich, ażeby dozwolił na 
nowy przedruk komedyj już znanych. Gdym mu to życzenie objawił, hrabia odrzekł mi 
stanowczo, że nigdy na to nie zezwoli, a nowe wydania, wraz z utworami nieznanymi, 
pozostawia do rozporządzenia, ale po śmierci swojej. Kiedym przedstawił potrzebę ta
kiego przedruku i wspomniałem o żywej chęci jaką mamy ujrzenia nieznanych komedyj, 
a zazdrośnie trzymanych przez niego w tece, odrzekł mi na to. 

- Inna dziś społeczność, inne pragnienia. Ja nie umiem i nie umiałem niel7ądnic brać 
za bohaterki swoich utworów, jak to teraz moda za p17ewagą francuską. 

Nie umiałem nic odpowiedzieć na tak przedziwne zdanie. 

- Mam pięć tomów nowych komedyj (mówił mi dalej), ale te nie uj17ą światła, aż gdy 
spocznę w grobie. Wtedy niech robią co chcą, ani pochwał, ani krytyk już słyszeć nie będę. 
Bo przyznam się panu (a w tej chwili wpadł w żywy zapał) nie wiem za co na mnie 
z taką zajadłością ude17ano. Cały mój g17ech,cała moja wina, że unikając próżniactwa, 
pisałem. Młodo poszedłszy do wojska, potem schowawszy pałasz do pochwy, ot, nie wie
dzieć jak i dlaczego chętka posunęła się do pisania. Samouczek, nie miałem pretensji 
ani do rozgłosu, ani do współzawodnictwa. Biorąc wzory z otaczającej mnie społeczności, 
p17edstawiałem je w komediach. Dziś to wszystko zamarło! 

- Ale niech hrabia pamięta na słowa młodego Schillera: „Co ma ożyć w pieśni, musi 
umrzeć w rzeczywistości". Pomnę, kiedy najpierwsze komedie pana hrabiego u nas 
w Warszawie przedstawiono, a były starannie i dobrze grane przez takie artystki, jak 
Halpertowa i Krupińska, i aktorów, jak: Szymanowski, Kudlicz, Dmuszewski, Werow-



Pałacyk Fredrów na -Chorążczyźnie 

ski, Piasecki, Zdanowicz i Anczyc, mniej budziły zajęcia , bo te postacie były wówczas 
pospolite jeszcze w naszej społeczności, ale gdy zniknęły z naszego koła, kiedy już 
śladów nie zostawiły żywych, kiedy się czasy do niepoznania zmieniły, komedie pana 
hrabiego coraz żywsze sprawiają wrażenie. Ten Cześnik, jak Rejent, to postacie typowe 
z niedawna zamierzchłej przeszłości! Sarn Jowialski„. A czy pan hrabia przypomina 
sobie ową wielką prawdę, jaką wypowiedziałeś na początku zamiast Jowialskiego? 

-Jaką? 

- Kiedy Ludmir w scenie drugiej przemawia: „Tak, od dziś dnia porzucam złocone 
komnaty, przenoszę się pod skromne strzechy, tam jeszcze człowiek jest przejrzystym. 
Ukształcenie za gęstym już werniksem przeciągnęło wyższe towarzystwo. Wszystkie 
charaktery jedną powierzchowność wzięły, nie ma wydatnych zarysów. Co świat powie, 
to jest teraz duszą powszechną. Skąpiec dawniej w przenicowanej chodził sukni, trzymał 
ręce w kieszeni, teraz sknera sknerą tylko w kącie troskliwość o mniemanie przemogła 
miłość złota i ubogiego hojnie obdarzy, byle świat o tern wiedział. Zazdrosny gryzie 
wargi i milczy; tchórz mundur przywdziewa, tyran się pieśc i : w każdym człowieku dwie 
osoby, sceny musiałyby zawsze być podwójne, jak medale mieć dwie strony. Komedie 
Moliera koniec wzięła". Tak, komedia Moliera już się skończyła, a genialny ten pisarz 
tylko dla studiów przydatny. 

Hrabia nic nie odrzekł, ale po chwili przemówił. 

- Oprócz nowych komedyj~ na pięć tomów takich jakie są drukowane, mam jeszcze 
poemat na tom jeden pod tytułem: „Każdy dudek ma swój czubek': a tre.frią jego jest 
nasza galicyjska społeczność, charaktery i typy. 

- Czy i jego pan hrabia nie myśli drukować? O ile z tytułu sądzić mogę, i z tego co 
słyszę, największy interes będzie dla żyjących, którzy wzory znać mogą. 

- Zapewne! zapewne! - z cicha poszepnął i umilkł... Zwróciłem więc rozmowę na 
inny przedmiot. 

- Mówiono u nas głośno, (rzekłem po chwili, przerywając smutną zadumę czcigodnego 
starca), że pan hrabia dlatego przestałeś pisać, że cię zraziły ostre krytyki, a niespra
wiedliwe, 

- Nie p17estałem pisać, tylko drukować nic nie będę. Moje wyobrażenia o sztuce, a szcze
gólniej pojęcia o literatune dramatycznej~ nie godzą się z dzisiejszymi. Uniknąć chciałem 
jedynie tej niezrozumiałej zaciętofri recenzentów z jaką występowali pneciwko mnie, jak
bym zbrodnię jaką spełnił, że piszę! Pisałem jak umiałem, i jak mi natchnienie kazało! 

W tej chwili wbiegło dwoje wnucząt dorodnych, chłopiec i dziewczynka, a wkrótce 
ukazał się za nimi ich ojciec, wdowiec, a jedyny syn gospodarza domu, Jan Aleksander 
hr. Fredro, 

Po dwugodzinnym pobycie pożegnałem sędziwego hrabiego i jego syna, dziękując za 
uprzejme i pełne serdeczności przyjęcie. 

Pałacyk hrabiów Fredrów, który podajemy w załączonej rycinie, zdjęty jest od strony 
ogrodowej; widzimy werandę, będącą ulubionym miejscem wypoczynku autora „Ze
msty", tu w porze lata, podczas pogody, najwięcej chwil przepędza. 

T}'godnik „Kłosy", Warszawa 18.09.1869 r. 



KRÓTKA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

ALEKSANDRA FREDRY 

1793 - 20 czerwca w Surochowie k. Jarosławia, w rodzinie szlacheckiej, która w r. 1822 
otrzymała tytuł hrabiowski, urodził się Aleksander Fredro. Ze strony matki 
Fredro był prawnukiem Elżbiety Drużbackiej. 

1806 - Śmierć matki. Fredro z ojcem przenosi się do Lwowa. 

1809 - Wstępuje do Armii Księstwa Warszawskiego, służy w formacjach ułanów 
i strzelców konnych. 

1812 - 1814 Bierze udział w kampaniach napoleońskich (kampania moskiewska -
1812, bitwa pod Dreznem i Lipskiem -1814). Odznaczony orderem Virtuti 
Militari i Legią Honorową. 1814 - pobyt w Paryżu. 

1815 - Powrót do kraju. Po wystąpieniu z armii przebywa głównie w rodzinnym 
majątku Beńkowa Wisznia i we Lwowie. Intryga na prędce czyli Nie ma złego 
bez dobrego (komedia, przerobiona na później na komedioopere Nowy Don 
Kichot). 

1815 - 1817 Kwita. Teatr na teatrze. 

1821 - Pan Geldlzab 

1822 - Nowy Don Kichot czyli Sto szaleństw. Mąż i żona. Pierwsza lepsza czyli Nauka 
zbawienia. 

1823 - Zrzędność i przekora. 

1824 - Podróż do Włoch. Cudzoziemszczyzna. 

1825 - Komedie Fredry grają teatry warszawskie i lwowskie. Odludki i poeta. Damy 
i huzary. List. Nocleg w Apeninach. 

1826 - Nikt mnie nie zna. Przyjaciele. Gwałtu, co się dzieje. Pierwsze wydanie książkowe 
dzieł pisarza. 

1827 - „Polihymia" lwowska drukuje wiersze Fredry. Nienawiść mężczyzn. Dyliżans. 
Obrona Olsztyna. 

1828 - Śmierć ojca. Małżeństwo z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową. Pnyjaciele. 

1829 - Fredro członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

1832 - Pan Jowialski. 

1827 - 1832 Śluby panieńskie. 

1833 - Zemsta. 

1833 - 1834 Ciotunia. 

1835 - Dożywocie. 

1836 - Rajmund mnich. 

1835 - 1853 Atak Seweryna Goszczyńskiego na Fredrę w rozprawie Nowa epoka po
ezji polskiej. Fredro zaprzestaje twórczości komediowej. Podłożem tego 18 lat 
trwającego milczenia pisarza jest konflikt między Fredrą, sceptycznie nasta
wionym do działań niepodległościowych, i rewolucyjnymi romantykami. 

1839 - We Lwowie ukazuje się II wydanie Komedii. 

1853 - 1868 Wychowanka. Ożenić się nie mogę. Bry,tan Bryś. Świeczka z.gasła. Dwie blizny. 
Rewolwer. Pan Benet. Wielki człowiek do małych interesów. Co tu kłopotu. Godzien 
litości. Teraz. Jestem zabójcą. Z Przemyśla do Pneszowy. Ostatnia wola. 

1850 - Pobyt w Paryżu. Spotkanie z Adamem Mickiewiczem. 

1876 - 15 lipca umiera Aleksander Fredro. 

Dorobek pisarski Fredry dopełnia twórczość o charakterze pamiętnikarskim Trzy po 
h7.y - wspomnienia z młodości napoleońskiej, zbiór aforyzmów filozoficzno-mora-
listycznych Zapiski starucha, liczne wiersze oraz bajki. • 



U człowieka język część najtrwalsza; ani się zef17,e, ani skurczy, a jednak zawsze w ruchu. 

Wielu może uchodzić za rozsądnych powtarzając cudze zdania, jeżeli tylko wiedzą, co po
wtórzyć. 

I żółw się spieszy czasem, ale między żółwiami. 

W ciżbie mało kto wie, kto ją pcha. 

Byłoby na tym świecie jako tako, gdyby nie to przek'Ufte: JA. 

Nie szukaj myśli gdzie jej nie ma. Harmonia słów myśli nie zastąpi. 

Tt7.eba wierzyć w piekło, bo gdzież by fałsz umieścić. 

Czasem moralista jak kominiarz; czyści kominy, a sam brudny. 

Co wczarajsze głuptasie zbudowali, dzisiaj mędrki burzą. Ale mędrki mądre - nic nie budują, 
aby jumejsze głupcy nie mieli co burzyć. 

Na świecie jak na jarmarku: Lepiej się ten sprzeda, co się przecenia, jak ten, co się nie 
docenia. 

Należałoby opodatkować gadatliwość. Za słowo rozumne ~ grosz, za głupie - dukata. 
Byłyby miliardy. 

Kraj nasz zawsze chorował na małpiarstwo, ale teraz więcej niż kiedy. 

Dla dawnego rycerstwa były turnieje i walki. - Dla dzisiejszych piórogryzów jest opera 
i balet. 

Każdy za siebie - Bóg za wszystkich. 

Trudno na szczyt się dostać, trudniej na nim się ostać. - A najtrudniej z niego schodzić. 

Polak do wszystkiego zdolny, tylko nie do zarządu. - I dlatego może właśnie rządzić chce 
każdy. 

Ideolog - istny balon - unosi się zawsze, ale sam nie wie gdzie zaleci. 

Państwa zwiększać muszą silę malerialną, aby zastąpić upadek władz moralnych. 

W zgromadzeniu kobiet najłatwiej o mówcę, najtrudniej o słuchacza. 

Mniej byłoby pomników i medali, gdyby dla promotorów zawsze coś z tego nie skapnęło. 

Sentencje pochodzą z ZAPISKÓW STARUCHA Aleksandra Fredry. 

KRONIKA WYPADKÓW TEATRALNYCH 

Sezon 1991/92 był dla TEATRU MIEJSKIEGO 

bardzo długi, niebywale pracowity i ogromnie 

urozmaicony. Siódmą z kolei premierą było 

spektakularne w dziejach Trójmiasta wydarze

nie - KSIĘGA KRZYSZTOFA KOLUMBA wg 

Paula Claudela. Przedstawienie przygotowywane 

od marca 1992 roku, okrasili swoją obecnością 

Daniel Olbrychski w roli Kolumba, Czesław Nie

men, który napisał i wykonał na fywo oryginalną 

muzykę oraz cały ZESPÓŁ Teatru Miejskiego. 

Pieczę artystyczm1 nad przedsięwzięciem wyreży

serowanym przez tt:rcet młodych, zdolnych: Ry

szarda Nycz.kę, Artura Hofmana i Wojciecha Sta

rosteckiego, sprawowali Andrzej Wajda, Krystyna 

Zachwatowicz, Waldemar Śmigasiewicz, Andrzej 

Majewski, a przepięknymi kostiumami i scenogra

fią prezentowanymi na tle naszej leciwej, ale jakże 

dumnej historycznej „Białej Fregaty" - ozdo

bili Józef Napiórkowski i jego nieodstępny asy
stent Sławomir Witkowski. Pięć upalnych sierp

niowych dni z KSIĘGĄ KRZYSZTOFA KO

LUMBA w czasie Operacji Żagiel'92 głęboko za

padło w pamięć mieszkańców Trójmiasta, setek tu

rystów i „. pracowników Teatru Miejskiego. Pierw

sze tego typu wydarzenie obfitowało w nieza

pomniane chwile. Blisko dziesięciotysięczna wi

downia pięciu przedstawień przcfywała perype

tie Odkrywcy Ameryki, a niektórzy ludzie do za

dań specjalnych przefywali horror zwią7..any ze 

złamaną ręką jednej z aktorek na kilka godzin 

przed premierą, czy tajemniczym zniknięciem ak

tora na kilka minut przed spcktaklc::m, czy w 

końcu „nadnaturalnym" napit;ciem elektrycznym, 

które było wyraźnie wyczuwalne (szczególnie na 

barierkach otac7_ających podkład) w kilka mi

nut po rozpoczęciu przedstawienia premierowego 

8 sierpnia i zniknęło równie nagle jak się po

jawiło. Szczęśliwie jednak wszystko się dobrze 

skończyło, wrażeń było moc, no i„. czekamy na 

Dni Morza w czerwcu 1993 r„ kiedy to KSrĘGA 

KRZYSZTOFA KOLUMBA, W NIEZMIENIO

NEJ OBSADZIE stanie znów na plenerowej sce

nie przy „Darze Pomorza"przy Skwerze Kościu

szki w Gdyni. 

Nowy sezon także zapowiedział się bardzo praco

wicie. Pod okiem Adama Hanuszkiewicza wzno

wiliśmy PANA TADEUSZA, by„.zagrać cztery 

przedstawienia dla naszych rodaków w czterech 

miastach Danii i Szwecji. Publiczność Odense, 

Kopenhagi, Malmo i Sztokholmu zgotowała gdyń

skiemu zespołowi przyjęcie z otwartym sercem. 

Wielu z nich z nostalgią śledziło historię mi

łości Tadeusza i Zosi, flirtów Hrabiego i Teli

meny, ekspiacji Jacka Soplicy, nienawiści Gerwa

zego. Mistrz Adam osobiście pilnował, by wszy

stko w czasie spektakli „grało". Prowadzony jego 

, ręką reflektor też jakby jaśniej świecił. 

Już tradycją stały się w naszym teatrze CZWARTKI 

LITERACKIE. 28 października mieliśmy rzadką 

okazję gościć niepospolitą postać telewizji, wiel

kiego znawcę teatru operowego, niezwykłego eru

dytę - BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO. Na 

spotkanie z nim przybyły liczne rzesze sympaty

ków opery, operetki, no i oczywiście wielbicielki 

pana Bogusława. Barwna jego opowieść o klasy

kach, tuzach i wirtuozach, przeplatana westchnie

niami mocno zaafcktowanych pań, roztoczyła się 

nad wypełnioną po brzegi widownią jak ogromny, 

wielokolorowy wachlarz. Dwie i pół godziny mi

nęły jak z biw1 strzelił, a publiczność wychodziła 

z poczuciem niedosytu, który tylko częściowo zre

kompensowała długa kolejka i setki autografów 

zło:7,0nych przez pana Bogusława na książkach 

jego pióra. Dyrektor Wójcicki, widząc te tłumy, 

już wiedział, że „. (ale o tym w grudniowej czę

ści). ' 

W listopadzie same fascynujące wydarzenia. 

11-ego z okazji ogłoszonego przez UNESCO 

Roku Brunona Schulza, w 100 rocznicę Jego uro

dzin, 50 rocznicę śmierci, . Waldemar Śmigasie
wicz wyreżyserował KSIĘGĘ BAŁWOCHWAI.r 

CZĄ - dramat Krzysztofa Wójcickiego. „Rzecz 

o Brunonie Schulzu" nie jest biografią pisarza, ale 

s:ztuką pełną inspiracji jego twórczością literacką 

i plastyczną, fascynacji przejawami życia człowieka 



rzuconego w wir wydarzeń historycznych. Hołdem 

dla tej niezwykłej, choć swego czasu niedocenianej 

postaci naszej literatury, była ogólnopolska inter

dyscyplinarna sesja naukowa zorganizowana przez 

Teatr Miejski wespół z Uniwersytetem Gdańskim 

zatytułowana „Teatr Pamięci Brunona Schul7..a". 

Pokłosiem sesji będzie książka, w której znajdą 

się artykuły uczestników konferencji. 

„TWARZE EKRANU NA SCENIE" już drugi 

raz zagościły w Teatrze Miejskim. Tak jak w ze

szłym sezonie, w czasie trwania Festiwalu Pol

skich Filmów Fabularnych w Gdyni, zaprosiliśmy 

znanych aktorów do zaprezentowania się na na

szej scenie. 'fYm razem oglądaliśmy KRYSTYNĘ 

JANDĘ w spektaklu „Sh.irley Valentine" (na który 

nota bene bilety wyprzedane były trzy tygodnie 

wcześniej, ale u starej dobrej instytucji - koników 

- można było nabyć je po „nieco" wyższej ce

nie), MARKA WALCZEWSKIEGO i MAŁGO

RZATĘ NIEMIRSKĄ w przedstawieniu „Za rok 

o tej samej porze", EWĘ DAŁKOWSKĄ w re

citalu piosenek kabaretowych oraz GRAŻYNĘ 

BARSZCZEWSKĄ. 

Głośnym echem odbiła się także wizyta dwóch 

„klejnotów" telewizyjnego programu „Perły z la

musa" - TOMASZ RACZKA i ZYGMUNTA 

KAŁUŻYŃSKIEGO. Spotkanie obu panów z gdyń

ską publicznością wzmocnione zostało dodatko

wym wydarzeniem - promocją polskiej edycji 

PLA YBOY'a i rozmową z jej twórcami: Beatą Mi

lewską (wydawca), Dorotą Kamińską i szefem ar

tystycznym pisma - Andrzejem Pągowskim. Re

daktor naczelny Tomasz Raczek przyjął z rado

ścią ofiarowanego mu „na szczt;ście" przez nasz 

teatr - żywego, biało-C7..arnego króliczka. Jakie 

mu nadał imię - nie wiadomo. 

W listopadzie było również mnóstwo imprez mu

zycznych. W cyklicznym i bardzo lubianym SAX 

CLUBIE powitaliśmy klasyków polskiego i świa

towego jazzu - WŁODZIMIERZA NAHOR

NEGO i ROBINA EUBANKSA To były praw

dziwe uczty dla smakoszy. 

Kolejna wielka gwiazda w SAX CLUBIE zaświe

ciła już w grudniu. światowej sławy perkusista 

z USA - ALPHONSE MOUZON przyciągnął 

pasjonatów jazzu. Nadkomplet na widowni i go

rąca atmosfera rozgrzała muzyków do tego stop

nia, że bisom nie było końca. AL Mouzon zmę

czony, ale bardzo zadowolony, powiedział po wy

stępie: „ Ten tea11; cale przygotowanie, przyjęcie ... 

Były chwile, kiedy wyrainie czułem ich obecno.fć, 

każdego z osobna. Lubię taką pub/iczno.\:ć". 

Fundacja „RODZINA NADZIEI" i Teatr Miej

ski przygotowali niecodzienną wystawę. W rocz

nicę wydarzeń w Wilnie, do Gdyni przyjechały 

prace litewskich dzieci. Okoliczności powstania 

wielobarwnych rysunków były tragiczne. W kilka 

dni po oblężeniu stacji telewizyjnej w Wilnie na 

pobliskim parkanie nie wiadomo skąd pojawiły 

się dziecięce rysunki wyraźnie inspirowane aktu

alnymi wydarzeniami. Ta wstrząsająca dokumen

tacja była jednocześnie gorącym apelem małych 

mieszkańców Wilna o pokój, zaprzestanie brato

bójczych walk i oddanie dzieciom tego co dla nich 

najważniejsze - pięknych dni dzieciństwa. Któż 

oprze się wzruszeniu? Kto przejdzie obojętnie wo

bec setek prac najmłodszych wołających o opamię

tanie? 

Tę wystawę można było obejrzeć 13 grudnia -

w rocznicę pamiętnych również dla nas dni. 

święta! Święta! A jak święta to oczywiście rado

sne śpiewanie kolęd i pastorałek. Dlaczego nic do

łączyć do zespołu Teatru Miejskiego? 19 grudnia 

miała swoją premierę przygotowana w EKSPRE

SOWYM tempie „PASTORAŁKA", którą wyre

fyserował znany i lubiany taló..e przez nas Jarosław 

Kilian, a słodką, nastrojową scenografią oprawił 

- Adam Kilian. Jak na radosny czas grudniowy 

przystało, mieliśmy i Marię z Józefem i maleńkim 

Jezuskiem i oczywiście z kolędą „Lulajże Jezu

niu", był i sam Pan Bóg stwarzający Niebo, Ziemię 

i naszych grzesznych pierwszych rodziców, był i zły 

Król Herod i nieodstępująca go Śmierć, aniołki, 

diabd, pasterze - jednym słowem byli wszyscy 

kolędnicy zwiastujący Narodzenie. A wszystko to 

w układzie Leona Schillera dawało przepiękny 

Gwiazdkowy nastrój i prezent pod choinkę. 

„KOLĘDNICY NA UUCY" - kolejny happe

ning uliczny, do których Gdynia zdąfyła się już 

przyzwyczaić. Tym ra7..em cel był szczytny. Ratu

jemy fycie Ewy. „Dla Ewy" to cykl imprez cał

kowicie poświęconych uczennicy II klasy IV Li

ceum Ogólnokształcącego w Gdyni, która ciężko 

chora, oczekuje na bardzo kosztoWl}ą operację 

przeszczepu wątroby. Tak więc w pochodzie obok 

Marii i Józefa stan~li aktorzy naszcgo teatru 

i uczniowie „Czwórki", by kwestować na rzecz 

Ewy. Barwny pochód przeszedł ulicami Gdyni, 

a obok tradycyjnych „TRZECH KRÓLI" stanął 

czwarty - niedawno wybrany król gastronomii -

Tadeusz Mazurek, który na placu przed kościołem 

Najświętszej Marii Panny częstował świątecznym 

barszczem wszystkich spragnionych jego „królew

skiej" kuchni. Niestety nie dojechał 1..apowiadany 

minister Jacek Kuroń, który zmuszony napiętą sy

tuacją strajkową na Śląsku, musiał wybrać nego

cjacje a nie słynną „kuroniówkę". Na otarcie kz 

przysłał na ręce dyrekcji Teatru telegram, w kló

.rym zapewniał o swojej solidarności z akcją dla 

Ewy. 

I znów wielbicielki Bogusława Kaczyńskiego mo

gły wpijać się w piwne oczy Mistrza, tym ra

zem opowiadaj<1ccgo w swoim monodramie o Ja

nie Kiepurze i Marcie Eggcrth. Pomysł dyrek

tora Wójcickiego (o którym w pa7..dziernikowym 

fragmencie KRONIKI) okazał się jak najbardziej 

trafiony. Nawet poświąteczne lenistwo i przedsyl

westrowe przygotowania nie zdołały powstrzymać 

wiernych talentowi Kiepury i Kaczyńskiego w do

mach. Przez dwa przedostatnie dni 1992 roku kró

lowała w Teatrze Miejskim muzyka. „Brunetki, 

blondynki" omdlewały słysząc złoty głos „chłopaka 

z Sosnowca", a pokm„. jak poprzednio„. kilome

trowa kolejka do kilku słów napisanych w książce, 

wypowiedzianych prywatnie, do uścisku dłoni. Ro

mantycznie kończył się ten 1992 rok. .. 

Ogromnym fajerwerkiem okazała się gdyńska 

noc sylwestrowa, zgodnie z prawdą zatytułowana 

„NOC CUDÓW''. Były cuda, oj, były! Kilka ty

sięcy Gdynian wyległo na plac Grunwaldzki, by 

przefyć po raz pierwszy organizowanego Sylwe

stra DLA WSZYSTKICH. Nie było setek tysięcy 

złotych za wstęp, była za to szampańska zabawa 

ze Starym Rokiem, Nowym Roczkiem, biciem ze-

gara o północy, zabawami, tańcem , przemow1e

niem noworocznym Pani Prezydent i fantastycz

nymi humorami. Idziemy o zakład, że nigdzie, ani 

w Gdyni, ani w całym Trójmieście n.ie było tak 

wspaniałej, tłumnej zabawy!!! 

I znowu gość! 1 to jaki! W cyklu bardzo lubia

nych przez gdyńsk4 publiczność CZWARfKÓW 

LITERACKICH tym razem odbyło się spotkanie 

z ksii;dzcm profesorem Januszem Pasierbem. Pu

bliczność spragniona słów poety, filozofa i eseisty, 

tłumnie odwiedziła Teatr Miejski, nie oszczjfdza

jąc gościa i 1..asypując go pytaniami. Spotkanie mo

głoby trwać w nieskończoność, ale niestety ogra

niczony czas księdvi Profesora, pozwolił tylko na 

dwie godziny dysputy o roli poety i poezji, o po

trzebie kreowania autorytetów, przemianach kul

turowych, roli inteligencji w społeczeństwie„. Tra

dycyjna długa (i chyba ostatnia w Rzeczypospoli

tej) kokjka zgromadziła licznych wielbicieli twór

czości ks. Pasierba, którzy cierpliwie oczekiwali na 

kilka ciepłych słów wpisanych do najnowszego to

miku wierszy autorstwa naszego wspaniałego go

ścia. 

„O takiej frekwencji marzą przeciętni uniwery

teccy wykładowcy. Jednak kolej na minis~sja nau

kowa połączona ze studencką prcmicr;i, przygo

towana przez nasz teatr, zgromadziła prelegen

tów absolutnie nieprzeciętnych . O tradycjach pol

skiego teatru staropolskiego mówili profesor Ed

mund Kotarski, docent Marta Fik i dyrektor Krzy

sztof Wójcicki. Gościem specjalnym sesji był Bo

lesław Wyszyński, pamiętający czasy, gdy fycie te

atralne w Gdyni organizował Mieczysław Pili -

aktor od Osterwy. 

Kolejnym punktem programu był spektakl „Pasto

rałki", a po nim dyskusja z udziałem refysera Ja

rosława Kiliana. 

Miłym zakończeniem była część mniej oficjalna, 

czyli spotkanie przy bigosie i ... 200 litrach piwa." 

- pisała o nas Joanna Jarzymowska w „Gazecie 

Wyborczej-Morskiej", której serdeczne dzięki za 

miłe słowa. 

To był wspaniały wieczór! „Koncert dla Ewy", 

przygotowany przez Teatr Miejski i szkolnych 



przyjaciół uczennicy II klasy IV LO w Gdyni, cze

kającej na kosztowny zabieg przesZC7..epu wątroby. 

Główną atrakcją tego programu był występ po

mysłodawców koncertu cieszącego się ogromną 

popularnością zespołu NO LIMITS. W przerwie 

odbyła się aukcja obrazów ofiarowanych przez 

trójmiejskich malarzy. Do akcji włączyło się wielu 

ludzi dobrej woli. Od osób prywatnych, ofiaru

jących na rzecz Ewy niejednokrotnie wszystkie 

swoje osZCT..ędności, po Telewizję El-Gaz, Radio 

PLUS, Radio GDAŃSK, którzy pomagając przy 

organizacji i realizacji imprezy czynili to całkowi

cie bezinteresownie. 

Po raz 67 Gdynia obchodziła rocznicę swych uro

dzin. I choć tego roku nie była to liczba okrągła, 

świętowano ją hucznie i uroczyście. Teatr Miej

ski był współorganizatorem historycznego happe

ningu - ZAŚLUBINY Z MORZEM, w którym 

udział wzięli m.in. artyści naszego teatru, Straż 

Miejska na koniach w mundurach Szwoleżerów 

Rokitniańskich i sam Daniel Olbrychski, który 

wcielił się w postać historycznego generała Józefa 

Hallera. 

Impreza spotkała się z entuzjastycznym przyję

ciem mieszkańców miasta. Przez kilka dni wy

darzenie było na ustach wszystkich. Jak to bywa 

nie obeszło się bez plotek. Jedna z nich głosiła, 

że główny bohater wydarzenia Daniel Olbrych

ski za udział w tym przedsięwzięciu zażyczył 

sobie astronomicznego honorarium. My, któ

rzy sprawę znamy najlepiej (wszak zaprosiliśmy 

pana Olbrychskiego nie po raz pierwszy do na

szego grodu) ogłaszamy wszem, wobec i każdemu 

z osobna, że są to wieści wyssane z palca. 

Obchody święta Gdyni nie zakończyły się na im

prezie plenerowej. O godz. 20.00 we foyer Te

atru Miejskiego pan Edward Obertyński z Koła 

Starych Gdynian zaprosił wszystkich chętnych do 

wspólnej zabawy. Był to wieczór poświęcony mia

stu, jego historii podany w sposób miły i lekki. 

„Gdynia w poezji, anegdocie i piosence" -

ten tytuł dokładnie oddaje zamysł organizatorów. 

Wysłuchaliśmy kilkunastu wierszy w interpreta

cji aktorów naszego teatru: Elżbiety Kopocińskiej 

i Pawła Niczewskiego; piosenek o tematyce mor-

skiej i wielu zabawnych anegdot. Opowiadał nie 

tylko pan Obertyński, również zgromadzeni goście 

dzielili się wspomieniami. 

11 lutego kolejnym gościem CZWARTKU LITE

RACKlEGO był ZBIGNIEW JUJKA- dzienni

karz, rysownik, a przede wszystkim znany satyryk. 

„Ojciec" Józefa Kuski, autor dowcipnych komen

tarzy rysunkowych naszej rzeczywistości, nie ukry

wając prawie niczego, opowiadał o swej drodw 

do miana jednej z najbardziej znanych postaci na 

Wybrzeżu. Goście, którzy przybyli na spotkanie 

z panem Zbyszkiem, spędzili niezwykle miły wie

czór i zdawało się, że wychodząc mieli na twarzach 

wypisane pytanie - „Czy aby nie staliśmy się nie

złym materiałem satyrycznym? Wszak sam nasz 

gość powiedział, że tworzywem do pracy może być 

dla niego każdy człowiek i każde zdarzenie". 

Miłośnicy muzyki synkopowanej Uazzu) znowu 

mieli ucztę. Odwiedziła nas jaśnięjąca gwiazda 

światowej sławy. Progi naszego teatru przekro

czył STEVE COLEMAN z USA. Powiało wiel

kim światem ... Gwiazda międzynarodowa - więc 

i maniery światowe. Nasz gość spóźnił się o go

dzinkę, co wywołało zrozumiale zniecierpliwie

nie, lecz nic odstraszyło miłośników jazzu, którzy 

w oczekiwaniu na koncert tak szczelnie wypełnili 

foyer teatru, że nie było gdzie szpilki włożyć, pę

kały szwy budynku i szyby. 

Ten wieczór zapadł w pamięci gości naszego teatru 

na baaaaardzo długo . Mimo panującej od wielu 

dni typowo wiosennej pogody, w tę, naszą noc 

niebiosa zesłały nam kurzawę, zamieć i zawieru

chę. A noc rzeczywiście była nasza. Marek Pacuła, 

Piwniczna Gwiazda (tzn. wywodzący się z Piwnicy 

Pod Baranami) w pocie czoła przygotowywał wraz 

z artystami Teatru Miejskiego kolejny wieczór ka

baretowy, oparty na tekstach Juliana Tuwima, za

tytułowany właśnie NASZA JEST NOC. 

Nostalgia za minionymi latami międzywojennymi, 

umiejętnie pobudzona scenografią i kostiumami 

Sławka Witkowskiego, królowała we foyer. Tam 

właśnie dla potrzeb kabaretu powstała ponad 

rok temu druga scena TM. Przy akompaniamen

cie pianina pod ręką Włodzimierza Grzechnika, 

skrzypiec pod smyczkiem Leszka Boliboka i wyją

cego wichru aktorzy sprawili, że wszyscy czuli się 

otuleni atmosferą QUI PRO QUO. Prasa również 

dala temu wyraz. 

Szóstego i siódmego marca Teatr Miejski prze

żył szantymanów - na scenic Festiwal Pie

śni Morskiej. Do konkursowych zmagań przy

stąpiło pięć zespołów trójmiejskich: WALKIRIE, 

PRESS GANG, RYCZĄCE PIĘĆDZIESTĄTKI, 
PEŁNA DYSKRECJA i 1281836. Gwiazdami im

prezy byli znani wykonawcy szant - zespoły 

KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, SMUG

GLERS, MECHANCCY SZANTY oraz goście 

7.za oceanu: JOHN TOWNLEY i SIMON SPAL

DING. Festiwalowi towarzyszyły projekcje filmów 

o tematyce ekologicznej, odczyty przygotowane 

Ś . I 
pr7..ez lnstytut Ochrony rodowiska, wystawa foto-

graficzna i kiermasz wydawnictw związanych z mo

rzem. Gościem imprezy był Lesław Furmaga -

autor SŁOWNlKA MORSKlEGO, LATA PIN

GWINÓW i ŻAGLI W TARCZY. Całość prowa

dził Marek Siurawski. 

Z ogromnym rozmachem witaliśmy powrót wio

sny. 21 marca odbył się huczny happening 

„ŚWIĘTO WIOSNY". Gdynianie przyzwycza

ili się już do organizowanych przez nas im

prez „pod chmurką" i tłumnill biorą w nich 

udział. 'JYm bardziej, że atrakcji było co nill 

miara: wiosenny korowód na ulicy świętojańskiej 

z 5-metrową Marzanną, występy sióstr WINIAR

SKlCH i Kabaretu Figlik, zespołu ZAYAZD,grup 

wokalno-tanecznych z gdyńskich szkół podstawo-

wych, topienie Marzanny za pomocą helikoptera 

i koncert zespołu NO LIMITS na gdyńskiej plaży . 

Humory dopisywały, a wiosna przekonana, że 

zima odeszła, zagościła u nas na dobre. 

Taki dzień zdarza się tylko raz w roku, albo i f7..a

dziej. 'JYm razem są dwa powody do obchodów 

- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 

-święto aktorów i wszystkich tych, którzy spra-

wiają, że przedstawienia mają swe premiery i tea

tromanów, oraz - to co nie jest pisane każdemu 

spektaklowi - 100 przedstawillń KSlĘCIA I ŻE
BRAKA 

W wigilię uroczystości Dnia Teatru wraz ze wszy

stkimi trójmiejskimi wielbicielami Melpomeny do 

szarego świtu bawiliśmy si<( w leśniczówce Boro

dziej, rozkoszując sii; smakiem upieczonych na tę 

okazj<( dzików i utocwnego z niezliczonej ilości 

beczek piwa. 

A w sobotę napawaliśmy się radością · z set

nego przedstawienia KSIĘCIA I ŻEBRAKA i na

gród przyznanych naszemu teatrowi przez woje

wodę gdańskiego za spektakularne wydarzenie, ja

kim było w lecie widowisko plenerowe KSIĘGA 

KRZYSZTOFA KOLUMBA i dla Adama Ki

liana za SCllnografi<; do PRZYGÓD SlNDBADA 

ŻEGLARZA i PASTORAŁKI. Czytelników Kro

niki prosimy, aby z okazji MIĘDZYNARODO

WEGO DNlA TEATRU życzyli nam takich hu

morów, radości i dobrego samopoczucia na ka7ily 

dzień roku. 

Oprac.: Monika Podgórniak 



Teatr Miejski w Gdyni, ul. Bema 26 

kierownik techniczny: 
Piotr Tomczak 

kierownicy pracowni 
krawieckiej: Andrzej WITKOWSKI 

perukarska-fryzjerskiej: Jadwiga PIKIEWICZ 
stolarskiej: Henryk SZRAMKA 

malarskiej: Lech WEDLE 
modelatorskiej: Sławomir CUPIAŁ 
ślusarskiej: Zbigniew WASZAK 

kierownik sceny: Zbigniew PAWŁOWICZ 
rekwizytor: Michał KWIATKOWSKI 

elektryk: Marek PERKOWSKI 
akustyk: Wiesław MIECZNIKOWSKI 

transport i zaopatrzenie: Stanisław WEJMAN 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW i REKLAMY: 
- udziela informacji o repertuarze i terminach przedsta\vień 

- przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
- rezerwuje bilety ind)"viduałne 

- organizuje przedstawienia zamknięte 

KASA TEATRU 
czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00 

w niedzielę od 11.00 do 13.00 i od 16.00 do 20.00 

redakcja programu: Halina KASJANIUK 
współpraca: Bożena OLECHNOWICZ 

opracowanie graficzne: Sławomir WITKOWSKI 
okładka: Andrzej PĄGOWSKI 

zdjęcia: Ewa GRABOWSKA-SADŁOWSKA 

SPONSORZY 



W hiei.:jl') 111 n•pt·rluant': 

l\lark Twain 

KSl „\ŻI<~ I ŻElmAK 
n•i.. Jaroslaw Kilian, Sl'l'n. Adam Kilian 

Adam l\lil'kiewirz 

l'AI\ TADEl'SZ 

rei.. Adam ł1;1nus1kiewil'l, Sl'en. ,Ji'1zef l\api4'1rkowski 

I\ loli er 

l\llESZCZAi\li\ SZLA('llCICEl\1 

rei.. Waldemar Śmigasie\\il'l, Sl't'n . l\fadt·.i l'n·) l'r 

Boh·sław Lt·ś mian 

1•1an;onY Sll\BAl>A ŻE(;LAl<ZA 

rei.. Jarosław Kilian, Sl'l'n. Adam Ki.·ia n 

Kr!.)'Szlof \W1jdrki 

KSll~GA BAL\\'OCllWALCZA 

rei.. Waldemar Ś 111ig'asiewil·1., Sl'l' n. i\lal'it·.i l'n·)t'r 

Kaharel Literm·ki 

ł'LA\'B(ff 

rei.. !\Jarek 1•an1ła, sl·en. Sl:momir \\'itkm1ski 

Kaharel Jul iana T1mima 

l)ASZA J EST !\OC 

rri.. l\larek l'arn la, Sl't•n. Sławomir Wilkowski 

\V przygotowaniu: 

Juliusz Slowarki 

LILLA WEl\EI>:\ 

rei.. Adam llanuszkit·11il·1., Sl'l•n. Zofia de łlll' S 

Paul Claudrl 

KSll~ (;:\ Kl<ZYSZTOFA Kou :l\IBA 

t. ll(IJ:ialem n. Olhryrhskit•go i Cz. i\iemc·na (111.11owit·nie) 

ZAl'l<ASZAl\IY na imprezy ryklil'f.11(' Teat ru l\liejskit•go: 

B:\Wll\IY SW W TEATI< - poranki dla dziel'i, kl4'1n· odhywaj:! sit; 11 kai.d:! niedzirlt; o god1.. 12.00 

SAX CLllB i jego gośl'ie ht;d:! h:mfr Parislwa 11 kai.dy pialrk o god1.. 21.00 

CZWAlrt 'KI LITEl<A('KIE - 11· W)'hralll' r1.warlki mit•si:!l'a SJJO()·kamy sit; /. pisanami 

i pis1.:!l')'llli: nas1.ymi gośl'mi h)·li 111 . in . Barhara Wad11mil·1.. l1allt'la ('y11i1iska. 

:\gnit·s!.ka Osierka, Antoni Libera, .hrlius1. l\l:idmlski. l>anid Olhryrhski • .Ian l{4'1i.t•11 il'!., 

B11g11sl:m Karzyiis ki, l .)·gmunl Kal11i:yriski. To111as1. l<:n·1.t•k, ks. prof. Janusz t•asic·rh 

SPEKTAKLE 11\ll'l<ESAl<Y.ll\E - prezl'lltnjt•m)' najdt·kawszc· dokonania akturskit". glusnt• hit) 

h'alralne i drama lyrzne. !\a naszc·j srenit· grali: Anna Polon)·. Anna ('lwdakm1ska , 

Zofia Kudmna, K11·styna .landa, Tadt•11s1. Lomnirki. l\larian Opania, 

.Ian Pt•szek, Arlur Bardś, .Ian Engkrl, Jan~k Fedorowia • .lan•k \h1jrirki. i\lan·k \\'ałl· 1.ewski 


