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• icraz m11ic chętka bierze wszystko puścić z dymem, 
Co pótniej napisałem jak prozą, tak rymem, 
Bn jeżeli zrozumieć trudno mi przychodzi, 
Cn teraz przedstawiają autorowie młodzi, 
To młode pokolenie, nowości niesyte, 
Nic zechce już pójść za mną w tory raz ubite. 
Moż portret prababki, z lamusu dobyty, 
Rył niegdyś i ozdobnym. lecz dziś, pyłem skryty, 
Stracił już świeżość, a z nią połysk życia razem 
I stał się tylko zimnym i martwym obrazem. 
Odmieniają się czasy i my także z niemi, 
Prawda, prawda , bo wszystko kręci ię na ziemi. 
Byle wzru zyć, zadziwić. w dzikim jakim dzi le, 
O prawdę i o dążność nic troszczy się wiele. 

iech i tak będzie. ale najrozsądniej zat m 
Nie hc'e uplatać wieńców przywiędłym już kwia tPm. 
Z drugiej zaś strony biorą , cóż to szkodzić .może, 
Jak się już pod murawą wygodnie ułożę, 
Ze gdzieś, na jakiejś scenie na Jodzie osiędę? 
Złym poC'tą nie pierwszym, nic ostatnim będę . 
I jak klaskać lub gwizdać będą w mojej sztuce, 
W grobie się niC' uciC'szę ani się zasmucę. 
Dalej więc na tandytę moje stare graty, 
Moż kto i o eni. c·o było przed Jaty„. 



STANISŁAW TARNOWSKI 

... Jowiul:;ki ni , wie o nic-u111 l b11Le w domu byto 
m.u. dobrze i Wl!solo, nie chce o nicz11m wiedzieć; za
myka oczy i uszy, i dr-wt, zasklc>pia się u siebie Jak 
ślimak. Ten zabawny, mily, wesoły pan Jowialski jest 
produktem i reprezentantem plemienia wyrodzon go, 
żeby się tak śmiać zawsze i tylk? śmiać, na to. trzebu 
1>1/Zo utracić eneroię i ducha. Jowtalsk_i nie g!upt wcale 
z -natury, ż1de jak idiota dlatego, ze " nlczv~ me 
myśli i niczego nie pragme. Jego wesolość z wted.za 
i zamiarem autora lub bez 1iich, jest bnrd~o smut rlll 

i prowadzi do gorzkich refleki;jf„ · I to. jest ylębszt 
znaczenie, wartość i nauka te;1jlostae!. 

. ' t 
„Komt'dte Ale ·.indra hr.~1' 1 tlty" 
Trzy <>Jczyty 11ubilczn • .' Warna wa 1876 

„ 

IGNACY CHRZANOWSKI 

... On jest typem jednej cechy charaktent narodo
u•ego (ściślej mówiqc: szlacheckiego) w jego rozwoju 
llistorycz1111m, a mianowicie ,,jowialności'' przPz którą 
pojmujemy niezmqconq pogodę ducha .. „Epoka wyraź
nej krystalizacji tej echy przypada już 11a wiek XVT. 
na czasy Zygmunta Augusta. 

Lecz jak ptak ptakowi, tak jowialność jowialności 
nie Tówna .... Może być oworem to bezmyślnego (1 rgo
istyr.znego) opt"J1mizm11, to opt11mi:::mu myślqcego (i ko
cha;qcego). Otóż jowialno§ć pana Jowial.ękiego plynie 
z optymizmu bezmy§Znego, nw żeby to b11l czlowiek 
zupełnie niezdolny do myślenia, wca e nie. Bezmyśl
nym jest optymizm w panu Jowialskim dlatego, że 
nieświadomie napoly, ale napoly §wiadomie wtloczyl 
on m11śl swojn, :: 11atur11 zdolna , w cia1me szranki do-
111nH·c>pn ':11rrn . . Pojęci" i prognil'nie ciszu i spokoju 
~ hir _y / '" JlflJ •ci11 • prom iPnitr znhn11•11 i śmiechu ... 

„o kom<.'lłiarh \lPk~:u11lrn FrC' lry" 
Krnków. 1917 

EUGENIUSZ KUCHARSKI 

... Stwarzal (Fredro) w Jowialskim postać repre
zentatywnq, symbolizu;qcq mara:::m życiowy i zgrzy
bialo§ć ducha w danym .łrodowiskv. ludzkim i w da
nej epoce. 

„. Stan jego umyslu charakteryzują najlepiej jego 
przyslowia i bajeczki. Jest to równie gotowa i nieza
pracowana darmocha intelektualna, jak cale jego by
towanie jest darmochą życiowq. 

.. Jest ojcem rodu, jest dziedzicem i panem setek 
a mo::" tysięcy „dusz". Cz11 przyszło mu kiedy na 
mµ.H, co tPŻ się tam dzicjp poza ż11woplotem ;ego 
pnr1· r ~ 

\ 'i l p do 11P :t ua .T o w1:tlskiegn" 
. Krn kh•,•, 1ą•1 



TADEUSZ ŻELEŃSKI-B11Y 

Zdaniem prof. K achar!·/-i go Fredro, ptSz<1c tą ko
medię tuż po upadku powstania /1:;topadowego, w l!JJO

ce największego ogluptenia t z1Hkczemnienia wur:itw 
przodujqcych w Galicji, chciot swojq s.::tukq wstr::q
s11qć rodaków. Jest to kr(tau·a nryslofanesuw.~ka sa
tyra; dom Jowialskich Io /)r:: •krlij Polski, „.Polskn 
„bez serc i bez dudw. wenct11jqc:a, w::eżawajqca i do
brze trawiąca"; żucie pana Juwial.~k1ego to - „życie 
nikczemne"! 

Tak i oto proces wytoc:_cmo i tuk, be:: 1ir •esł1whu11ia 
śu:iadków i obrony, ·kazan<J o:i11•md::i •s1ęcioll'tnie(Jo 
starca, o klór<'go istotnym -11uu wwmy wl<iściwi<' 
dość niewiele . 

... O jednym tylko zapom11w1w. Tr-cba było pocze
kać parę lat, aż ten czerstu•11 stu rus- •k dokona wres::
cie beztroskiego zywotu, i LL'()U'c:as _robić inwentarz 
jego ,,kancelarii' ·. Co by mm _11(!/e::iono '.' Zapewne 
sporo książek i s11oro pa11wrnw .. 1\-foże ułożony jego 
rękq zbiór 11rzuslnw polskic/1 ·• '1'1J J•'<i 110 wysta rc-z11loby, 
aby uczynic' pana Jowia!sk1egcJ bardzo zasłużonym 
badaczem. 

A gdyby znaleziono ji•szc- plik kamtalnych bajek? 
Bo oto kwestia .::a~adniczcr 1 nigdy, o ile wiem, mP 
postawiona: czy J)an Jowialsk• i<>st aurarem tych ba
jeczek, które wyglas::a? .Tr::Pli )est, w takim -razie 
darujcie, państwo ale au lor bajki „Pa.wel i Gawel" 
t „Osiołkowi w żlol;y da11n" nil' jr•st rnmnl<>m ant 
idiotą.„ Caly mozolmeo zbudowany akt oskarżenia wali 
si.ę z kretesem. 

Kiedy Jowialski rccytu;t' liajkz. Jest artystq zako
chanym w doskonalości slown: kiedy .ęypw pr::yslowta 
(a trzeba nie lada zwinności myśli, uby tak nimi 
sypać na wsz11stkie okazje, 111e mówlqc o świeżości 
pamięd), jest namiętnym SJ)• c;ali:itq. Czyz d.:1w, że 
chodzi po świecie 1rod1ę nieprzytomny, pncltlonięty 
swoją pasjq? 



T ANI8LA W PIGOŃ 

„ 

„ 



ELŻBIETA KR, WCZYK 

• 
* * 

Z poc.i:ąlkami kanery ·enicznCJ Pr111(! .Juwiul ·J..-it-go 
v. iąże sit; pcwn:i an gdota: OtóL smn Al~ksander Fr·
dro opuścił µrzcdsta\\ wnie tE'j komedii, publicznie 
demonstrująt· swoje nieukontentowanie. Nikt nie wic
di.iał dokladnie czy autora oburzyła błędna insceni
za •ja sztuki czy nh•dobra gra aktorów, w każdym 
rnzie bakcyl wicloLnacznej interpretacji konwdii został 
zaszczepion~'. Profilaktyrznie zaczęto dos.i:ukiwać się 
w sztuce wielkiego tematu. oraz ~ymbolicznych pod
tekstów - Pan J1Jwia!ski to egzemplifikacja ·armac
kkh wad narodowych. obraz wynaturzonej polskości. 
!'an Jr>Ll'wlsl i to krzyk poety wstrząśniętC'go k lęską 
powstania lislupadov,·cgo (skrupulatni wylicLOno, że 
utwór zo~tal napbany w sied m miesię y u zdobyciu 
Warszaw;.· przez generał Paskiewicza). Pa11 Jowialski 
to okrutnY dramat. który zewnętrznie ylko przybrał 
formę komedii. 

Pierwszy w narodowe surm~ zadął profesor Ku-
harski. Następne pokol"nia badaczy historycmego pa

tosu we fredrowskiej kom dii poparły profesorskie 
odkrycia. Nawet Leon Schiller, który z zasady pro
blemy sceny oglądał w wymiarach „teatru ogrom
n ··go", wyobrażał sobie Pana .Towial ·kiego jako dramat 
społeczno-polityczny. Jowial ·zc;i:yzna to synonim letar
gu galicyjskiej szlachty, ktora na zasadzie protestu 
paka w bucie manifestuje uczuda narodowe, podli
zuje się zaborcy i gnębi chłopów pań zczy:źnianych. 
J <'lzef Jowialski to sarmata z krwi i kości, który nie
poprawnym gadulstwem zagłusza to .,co się mu w du
szy gra". Jego syn. z urodzenia matoł. a z tytułu 
. zambelan, je ·t w prostej linii spadkobiercą wszcla
hch przywar Sarmatyzmu. , awct Szambclanowa 
w l ·m kontekście budzi podejrzenia: - jej pierwszy 
m< i jem•raJ-maJor Tuz mógł hyć ni lada ptaszkiem. 
W więks.i:ości wypadkó\\ opini na temat Lagi znych 
motywów postępowania b haterów Pana Joinalskiego 
są produktami filologicznej wyobrażni. Tekst komedii 
tych sądC:1w nic uzasadnia. 

Boy-Żeleński, jak zwykle miał odmienny pogląd 
na sprawę. Pomstował na uczonych filologów, i złośli
wie kpił z profesora Kucharskiego: Doprawdy, kiedy 
11o••ci bu1a3q w oli!olrnd1, ro jr ·t w pur?qdku, ale lciPdy 
b!!lfry pr yµrw sobie skr.ydla -aczynnjq fruwać, to 
uywa struszm~. 

„ 

Boy z rozmachem przysięgał, że Paiw. Jowialskiego 
czytał wzdłuż i wszerz kilkadziesiąt razy, kilku nastu 
Panów Jowialskich oglądał w teatrze, o wcześniejsze 
inscenizacje tej komedii wypytywał ludzi starszych, 
w sprawach teatru biegłych i z całego bilansu wy
niklo, że jest to sztuka ku uciesze widzów napisana 
i nie ma absolutnie nic wspólnego z rozbiorami tu
dzież powstaniem listopadowym. 

Fredro musiałby być ostatnim fuszerem - grzmiał 
zacietrzewiony autor Slówek jeśliby postawił sobie 
lakowe założenia, po czym tak je zakamuflował, by 
śladu po nich w komedii nie zostało. 



$Jedząc dyskusje na temat scenicznego kształtu 
Pana Jowialskiego trudno nie podziwiać Aleksandra 
Fredry. Tylko takich wymiarów talent mógł prowo
kować tęgie pióra do równie o trych polemik. I cho
ciaż niejedno zdanie z perspektywy czasu \\;daje się 
dzieleniem włosa na czworo - to jednak bezspornie 
przyznać trzeba, że Fredro jest klasykiem 'ryjątko
wym. Daleko mu do po ągu dramaturga z wypi ó ~ 
szkolnych. nie poddaje się on czasowi, nie pozwala 
odłożyć siebie do zuilady teatraliów minionej epoki. 

Przed kilkudzic ięciu laty teatry miały kłopot z in
scenizowaniem Fredry. Wspólcześni notorycznie po
wraca ten problem: jak wystawiać tuletnle, choć 
try kające życiem komedie. no chociaż Fredro jes 
pewniakiem repertuarowym i po dz.iś dzi ń głównym 
dostawcą śmief:'hu na sceny poi ki , by wn czasami 
kłopotliwy. Jeśli zdarzy się klapa in c· n1z ·yjn·1 j g 
·omedii - zaw ze winą obarczony je t teatr, nigd) 

leksanoer Frcdr . Cza cm do żywego zbuntowani 
tym panoszeniem ię k<mtuszów n w półczcsn j . ce
nie, ogłaszamy, że Fredro już ię do tatecznie zesta
rzał, już nas nie śn11 , ni bawi. Po czym o 1 damy 
w teatrze telewizji Z •m tę z Gu tav·cm Holoubkiem, 
zachwycamy się, śmiej my ·ię do l z, od OO\\ a karl
kujemy teksty komedii, marząc by znalazł się reżyser, 
który by po rafil ją wysta ~·ić, z pół, l:tóry by po
trafił zagrać - tak, jak to obie cudownie ohmy~lil 
pan Fredro. 

Szkól współczesnego wystawiania Fredry je t co 
najmniej kilka. Inscenizuje się go w nowoczesneJ 
oprawie plastycznej, dodaje bitową muzykę Zdarzają 
ię też przedstawienia podchodzące do Fr dry z dy

stansem. Zwykle sprawiają takie wrażenie jakby teatr 
przepraszał widzów za to, że oferuje im ucukrowanego 
klasyka. 

Przed kllkudzie·ięciu laty je o komedie były świet
ną zabawą z wydźwiękiem ol>yczajowym, dziś są rów
nie świetną zabawą z historycznym spojrzeniem nu 
Polskę kontuszową. 

Dostatecznym argumentem przemawiającym za 
obejrzeniem Pa11a Jou-inlskiego na scenie je t .zam
pański do cip komedii, poezja bezpretensjonalnego 
dialogu oraz parada niezwykłych postaci - dziwaków. 
oryginałów, wśród których bryluje ne tor rodu. 

„ 

obiegow J, uzależnionej od okoliczności. Zdziecinniały 
s'!Iandu~u o bezmyślnym ptasim móżdżku, czy prze
b1~gły hs, który ponad wszy tko przedkłada wygodę 
'''.1ęc woli paplać niż myśleć? A Szambelan który 
nigdy ~e mówi.„tak"„i ~igdy nie mówi „nie",

1

hoduje 
pta~zk1 J sprawia ' razeme pólgłówka - czy nie , y
znaJe podob_nej !il~ofii? A Pani Jowialska drepcząca 
w męzo rsk1m clemu, zgodna, potulna staruszka! toż 
to stworzenie bez clenia woli, które reaguje tylko na 
dowcipy Jowialskiego. 

Od dawna dociekano podtekstów tej kom di.l. S 
wyraźne. Na scenie wesołość, żart, feeria dowcipnych 
konceptów, a w domyśle problem: do czego dopro a
dzić może ludzka bezwolność. Pi ano o tle spoleczno
-politycznym tej sztuki. Na\ et gdyby faktycznie ist
niało, to problemy dla \\ półcze 1 oś ·i nieaktualn . 
Dlatego nas bardziej interesuje spojrze 1ie Fredry na 
obyczajowość epoki, \ arstwy, upki ludzi. Fredro 
UJawnlał w swoich cudaczn)'ch łJ hateiach bezwolność. 
Takie spojrzerue może się przydać i nam. 





K ZI llERZ WYKA 

.„Byly te trzy generacje putr ebue, a "r.l1L1 clul·onać 
pelnej charakte·rystyki środowiska i uza.mdn1ć wnio
sek : im ml od si, tym gor1>i. Tym bardzi i y11iczni, 
zmaterializowani, egoistyczni. Tak urządzony §wiatek 
rodzinny dowieść ma faktu, ie §wiat caly 11ie idzie 
ku lepszemu. O taki zaś fakt i taki wniosek clrodzi 
pisarzowi. 

Aleksa11d ·r Fredro - I lsmu '' zy tklc -
PIW, 195li (lragmcnt w~ pu) 

• 

t 

• 



TADEUSZ ŻELENSKI-l30Y 

OBRA HUNKI FREDROWSKIE 
(fragmenty) 

W gruncie, o Fredrze' wiemy bardzo mało; a złoży ły 
się na to różne przyczyny. Zawsze był raczej zam
knięty w sobie, zanim nawC't ku starol\ci stał się zde
cydowanym odludkiem i mizantropem. Nic miał mamy 
jak Słowacki; nie miał muz-kochanek ani luzina przy
jaciół jak Krasiński; przez co pozbawieni jesteśmy 
owych listów, które bywają dziennikiem życia poety. 
W egzystencji jego jest tylko jedna kobieta, ta, która 
została jego żoną; a listy, jakie wymienili, zniszczyli 
za obopólna zgodą, aby si<: nie dostały w świętokradz
kie ręce . Dumny karmazy n, który nigdy nie zgodził 
się być literatem. i po śmierci zachował dystans do 
krytycznoliterackiego lcbsu. 

Komedia Fredry z ducha swego jest raczej anty
tezą Moliera: w przeciwieństwie do rewolucyjnej pod 
tyloma względami komedii Moliera jest zasadniczo 
konserwa tyw na. a co najm niej straszliwie nieśmiała ... 
Faktem jest, że wszelka komedia w wiclkirr; stylu 
zawsze patrzy naprzód, burzy stare formy. toru1e dro
gę nowym; komedia konserwatywna, jaką jest kome
dia Fredry, jest unikatem (powrócę jeszcze do tc~o 
punktu), jest poniekąd anomalią. Bawi się z cudow
nym artyzmem śmiesznościami lub wadami ludzi, cza
sem je z lekka korci; ale nic walczy o nic, niczego 
nie wali w gruz , niczemu nic uprząta drogi; przeciw
nie, raczej z czułością ogląda się w przeszłość. To jest 
sobie komedia pańska. I kto wie, czy nie tu jest jedna 
z przyczyn rozdźwięku . jaki mimo sukcesów tcalral
nych Fredry istniał między nim a jego epoką, przy
najmniej co się tyczy demokratycznie i rewolucyjnie 
nastrojonej krytyki. Dziś obchodzi nas tylko artyzm 
Fredry, niezrównana plastyka jego wizji, a obyczaje 
sprzed lat stu ani nas grzeją, ani ziębią: ale inaczej 
patrzyli ci, dla których to były komedie wspólczcsnc 
i którzy czul i się w prawie zadawać autorowi pytanie: 
co nam przynosisz, co dajesz, czego żądasz, o co wal
czysz.? 

Rozdźwięk ten, który jakoby stal się przyczyną 
zamilknięcia Fredry, sprowadza nas do niezmiernie 

inleresu.iącego , a nie dość wyjaśnionego momen tu jego 
biografii duchowej . Cala ta historia ,,złamania pióra"; 
cóż za awantura, jedyna w literaturze! Harak ir i 
popełnione przez autora, aby ukarać krytyka. To zemp 
sta godna Rejtana Milczka: czterdzieści lat, w obliczu 
rozżalonego narodu, milczeniem swoim trzymać pod 
pręgierzem biednego Goszczyńskiego, który dotrwał, 
jako obiekt tej zemsty, na stanowisku do końca, bo 
umarł prawie równocześnie z Fredrą. Oczywiście, je
żeli mamy wierzyć, że przyczyną zamilknięcia Fredry 
był ów nieszczęsny artykuł Goszczyńskiego, jak to 
w skrócie wszystkie podręczniki literatury do wie
rzenia podają. Ja osobiście mam wątpliwo§ci. Przeczy
tałem ów artykuł: trudno w nim dzlś dojrzeć czegoś 
takiego, co by mogło sprawić aż tak złowrogie skutki. 
Przede wszystkim ów najcięższy zarzut „niepolskości" 
był tu zbyt hoj nie rozdzielony, aby mógł być aż tak 
bolesny. Przyznając np. zasługi Mickiewiczowi, Gosz
czyński „nie może go nazwać najoryginalniejszym 
z polskich poetów i narodowym w ścisłym znaczeniu 
tego słowa". Poezje jego są „tak polskie jak frak 
uszyty z polskiego sukna wedle zagranicznych żurna
lów"; Mickiewicz idzie „ubitą drogą cudzoziemszczy 
zny". Słowackiego też nie uważa Goszczyński za „ory
ginalnego i narodowego pisarza". Przeciwstawia na
tomiast tym poetom - Tymka Padu rrę; z czego wy
nika iż dla Goszczyńskiego polska literatura byłaby 
dopi~ro wówczas polską, gdvby została„. ukraińsk~. 
Taki artykuł ni powinien był chyba aż tak zranić 
wielbionego µ rzez publiczność pisarza. Ale akt Len 
nic był odosobniony. Obok Goszc:zynskiego wyruszył 
Pol który choć umiarkowańszy, m ieni Fredrę „repre
zentantem' fra ncuszczyzny, malownikiem salonów". 



• 

Nie sie; plupich, 11am1 wschodzą. 

Wchodzisz między wrony, krakaj ,(lk ony. 

Wolnoć Tomku w swoim domku. 

Jak tu komu, tak on tobie. 
P zy lnwla T':ina .Tn \'I l klgo 
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Nakrycia głowy: 
HALINA PAZDERSKA 

prace perukarskie: 
WIBSLAWA .JACHil\TCZYK 

<'kwizyly 
ZDZ!SL.\ W UDZTK. A rDRZEJ DUBIENSI'I 

brygadiC't' sceny: 
RRO -TSLAW NAWROT 

Zt\ rowu~ r 
NA DILETY ZBIOROWI<: 

l'RZ YJ:\1UJE ORCTANIZAC,JA WIDOWNI 

WG DZIN, CH 

8 - 15 

tel. 574-lti 

CODZIENNU: 

Z WYJĄTKIEM ~ IEDZIEL l SWIĄT 

KASA TEATRU 

CZYNNA CODZIENNIE 

Z WYJĄTKIEM P NIEDZIAtJ{ÓW 

W GODZINACH 10 - 13 I OD 15.30 

TELEFON 232-15, 281-01 



. 
N A J B L I Z S Z A P R E M I E R A: 

WIDOWISKO 
W BARBAKANIE 

:\IAHIA ~. IŻYNSKI 

KAWALER 
KSIĘŻYCOWY 

w rula ptacji: 

TAD l SZA KWIATKOWSKIEGO 

Redaktor programu : KRYS TYNA SZLAG A 

Układ graficzny : JANUS Z WARPECHOWSKI 
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aktorzy: 

Ewa Drozdowska, Anna Musialówna, Irena Orska, 
Krystyna Stankiewicz, Zbigniew Bednarczyk, Marek 
Chodorowsk i, Aleksander Gierczak. Bohdan Grzybo-

wski. Bogdan Gładkowski. F0rdynand Solowski 

reżyseria - MIECZYSLA W GÓRKIEWICZ 
scenografia - JANUSZ WARPECHOWSKI 
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Pan Jowialski 

n. z K I 

PREMIERA KWIECIEN 19r2 RO 


