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FIGLE, FIGLE..
„Osiołkowi w żłoby dawainiejszych spraw spono" - znacie tę bajeczkę?
łecznych i narodowych, po„Znamy, znamy" - odpoświęcenie całego życia wywie na to klasyczne zapy- łącznie rozrywce. Inni tanie nie tylko kaidy z mi- przeciwnie, dopatrują się
ło6nik6w komedii Fredroww Jowialskim indywidualskich, ale bodaj i każde ności głębokiej i powainej,
dziecko P9Wrle ze szk.My wybitnego umysłu, czło
podstawowej. Aleksander wieka, kt6ry zdając sobie
Fredro należy bowiem do doskonale sprawę z tratych nielicznych tw6rc6w, gicznej sytuacji kraju (jak
kt6rym przypadła najwięk
wiadomo, sztuka powstała
sza chwała - ta, o jakiej w okresie zabor6w i akcja
marzy każdy prawdzi~-y jej ro7.gryWa się w 6wczesartysta:
zabłądził
pod
nej Galicji, pod panowastrzechy, stał się własnością niem austriackim) - naog6łu; i wiele z jego poedaje wszystkim swoim potyckich sformułowafl u- wiedzonkom i bajeczkom
trwaliło się w pamięci cautajone ostrze polityczne.
łych pokoleń tak jak cyTak czy owak - jest to
taty z „Pana Tadeusza", na pewno figura znakomilub z „Wesela" Wyspiań ta pod względem sceniczskiego, powtarzane przez nym, niezwykle nęcąca jaludzi, nie zdających sobie ko materiał dla aktora.
nawet ::prawy z tego, kto Przed wojną słynął w tej
iest autorem tych powie- ,roli Ludwik: Solski. R6wnie
dzeń.
świetne są role SzambelaW istocie, sporo os6b w na (syna Jowialskiego), rozPolsce nie oglądało nigdy brajającego w swojej rozsztuk Fredry na scenie. Ale kosznej 'głupocie miłośnika
trudno byłoby w naszym ptaszków, oraz Szambelakraju znaleźć kogoś, kto nie nowej jego wyniosłej
potrafiłby zacytować przymałżonki, osoby brylującej
oowiastki o tym, jak to swą bardzo niedoskonałą
„oślina pośr6d jadła z głofrancuszczyzną i nieustandu padła'"; albo o małpie w
nie powołującej się na
kąpieli; albo o owym niewysokie stanowisko, ja-'
znośnym
i egoistycznym kie zajmował jej pierwszy
Gawle, kt6ry na własnej mąż "ś.p. generał-major
skórze doświadczył , jak Tuz". Komizm tych figur,
obosieczne może okazać się doskonale zarysowane sylhasło
„Wolnoć Tomku w
wetki
pozostałych
osób
SW'Oim domku".
sztuki, dowcip i humor sySkarbnicą takich jędrtuacji - wszystko to czynych, dowcipnych. świetnie ni z „Pana Jowialskiego"
wyrażających
rzeczywi- prawdziwą perłę naszej listość i stosunki międzyteratury scenicznej.
ludzkie maksym i przypoStwierdźmy z radością,
wiastek
jest przede że doczekała się ona obecwszystkim „Pan Jowialski" nie w Warszawie bardzo
- jedna z najwybitniej- dobrego ucieleśnienia na
szych komedii Fredrow- scenie Teatru Polskiego.
ski.eh. W odróżnieniu od in- Przedstawienie, reżysero
nycb jego arcydzieł - ta- wane przez Jerzego Kreczkich jak „Zemsta", „$luby mara, utrzymane w doskopanieńskie", „Mąż i żona"
nałym tempie, pełne życia
- sztuka o staruszku Jo- i werwy, odznacza się pawialskim i całej jego famiru nieprzeciętnymi osiąg
lii, pisana jest prozą; jedy- nięciami aktorskimi. Przenie owe nieocenione ba- de wszystkim dotyczy to
jeczki, którymi
sędziwy
pary szambelańskiej. W rodziedzic „Pustak6wki" ob- li Szamhelanowej występu
darza nas tak hojnie w cią- je tutaj gościnnie Irena
gu całej akcji, zamkni~te Eichlerówna, kt6ra stwasą zawsze w iytm zwięzłerza niezrównaną kreację go, opatrzdllego kapitalną prawdziwy popis świetnej
i niezwykle celr.ą pointą, parodystyki
komediowej,
wiersza. Swiet.nie zaryso- lekkości, wdzięku. dowcipu
wana ta. postać 'n!e jE-St niemal surrealistycznego.
_zreszt§___ ca_łkiem
jedno- Częsła"[ _Wołłej!to _ ~o_: _
uuanaa; na- - temat- -- ~~ - ńwniei aiezw1W.
jowialnego, wiecznie u- sugestywną i podbijającą
ś.-n.iechmętego i dobroduS2komizmem sylwetkę Szamnie przekomarzającego si~ belana wła8ciwie nieze swoją umil YN11ną mag::imal imbecyla, nie pozbanifiką, staruszka, napisano
wionego jednak przy tym
mnóstwo rozpNw krytycz- pewnego poetyckiego uronych,
przeprowadzono ku. W roll Jowialskiego
ogromne dyskt1:.1je literac- Marian Wyrzykowski daje
kie; i do dzisiaj istnieją w
figurę pełną ciepła i natukrytyce kontrowersje co do ralności, doskonale ,.serwuwłaściwego znaczenia, jając" bajeczki i przysłowia;
kie autor pragnął nadać sympatyczny zwłaszcza w
swemu bohaterowi. Jedni swoich „figlach, f'iglach",
traktują go jako satyrę na
płatanych
żonie.
Zresztą
bezmyślne
i egoistycżae gra całego zespołu zasługu
„używanie
życia", odgroje na uznanie.
dzenie się od wszelkich po-

IRENA EICHLERÓWNA JAKO SZAMB1:LANOWA W „PANU JOWIALSKIM" FREDRY
(o pn:edatawlenlu tym piszemy na stronie 5.)
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