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Figle, 
~gle 
.,Pan ) awialski" w reżyserii Anny Polony 
i Józefa Opalskiego to inscenizacja, 
która ma przede wszystkim być pyszną 
l wykwintną zabawą. To też święto 
teatru, który odchodzi dziś już chyba 
do lamusa. Takiego, który ostentacyjnie 
wyrzeka się brudu - jest przejrzysty, 
precyzyjny, a tekst literacki traktuje 
z pokorą l respektem 

by". Nawet zaciekle broniący autora "Ślu
bów panieńskich" Boy-żeleński dysput nie 
przerwał, choć zwrócił uwagę na niedości
gnioną ironię swojego mistrza i niebywały 
talent do gawędziarstwa. Inscenizacja 
w Polonii w tym duchu jest utrzymana. 
Rzeczywistość, którą budują na · scenie 
Polony i C>palski, każe sądzić, że do liter 
Fredrowskiego dramatu podchodzą z wiel
kim szacllnkiem. Nietknięty współczesną 

,,Pan Jowialski" to w dorobku Fredry dra- redakcją tekst uległ niewielkim i być może 
mat wyjątkowy. Jedni zarzucali mu, że tytu- koniecznym dziś skrótom, aktorzy ubrani 
łowy bohater, który liczył przecież w orygi- są w kostiumy z epoki (kontusze, suknie 
nale lat blisko 80, czyli musiał pamiętać roz- z falbanami), a oszczędna scenografia 
biory, utratę niepodległości i klęskę N apole- - kilka prowizorycznych drzewek. spelniąją
ona, żyjąc w tylko swojej "bąjce", zdąje się cych rolę ogrodu na tle pastelowych leją
żyć obok historii Inni chcieli włożyć autora cych płócien - przypomina klasyczny styl 
"Zemsty" w ciasny gorset wieszcza, uzna- inscenizacji z Comedie Fran<;aise. 
jąc "Pana Jowialskiego" niemal za narodo- Reżyserzy za Fredrą przyglądąją się ludz
wą tragedię. Fredro odpierał zarzuty, mó- ldej ułomności, tworzą studium niejedno
wiąc: ,,Robią z Jowialskiego jakiegoś boha- . znaczności, wątpią w lad świata. Ich boha
tera, stroją w kontusz i żupan bez potrze- terowie są równocześnie występni i cnotll-

. ~ ------~---------

poetą, ale i w roli rzekomego szewca Kurka, 
który rzekomo uwierzył w sułtańską meta
morfozę, jest zdystansowany · i stanowczy. 
Helena w interpretacji debiutującej Alek
sandry Grzelak to uosobienie dobroci, 
ma w sobie naturalną subtelność i niezwy
kłą wrażliwość. I wreszcie Szambelan Woj-

. ci echa Maląjkata- najlepsza z ról: ironiczny 
i bierny, bo żyjący we własnej rzeczywisto
ści, do której nikogo nie dopuszcza. Kiedy 
śmiertelnie poważnie opowiada o ptasz
kach i klatkach, groteską powala na kolana. 
Maląjkat ma wielkie poczucie humoru, 

wi, poważni i błaznujący, odrażający i wzbu- dystansu i frazy. 
dząjący sympatię. Pan Jowialski Mariana Maskarada kostiumowa, humor płynący 
Opani jest zdziecinniałym staruszkiem, z kontrastu manier i mentalności, wyrafino
który z wdziękiem puentuje rozmowy aneg- wana gra z konwencjami literackimi 
dotami, przysłowiami i bąjkami. Jego Jo- - sentymentalizmem i romantyzmem 
wiałski to człek prosty, dumny, ale na pew- ria czele, precyzyjnie narysowani bohatero
no nie głupi, być może widzi więcej niż inni. wie plus komedia w komedii, dowcip języ
Mniej udanajest rola Anny Polony jako Jo- kowy najwyższej próby, odświeżający stare 
wialskiej - wielka aktorka tym razem na- konwencje komediowe. Słowem przedsta
zbyt przejaskrawiła postać. Czego nie moż- wienie Polony i Opalskiego to czysta, 
na powiedzieć o Szambelanowej Krystyny bezpretensjonalna rozrywka na wysokim 
Jandy - owszem rozkręca się powoli, z po- poziomie. Czyż nie o to właśnie chodziło 
czątku mówi zbyt szybko, gwałtownie, Fredrze - sprawić, by na chwilę stanął czas, 
wręcz histerycznie. Z kolejnym dialogiem i pozwolić, by w śmiechu odnaleźć odrobinę 
staje się wyniosła i zabawnie chroniąca prawdy o nas samych? 
resztki swej godności, kiedy z atencją wspo- Agnieszka Michalak 
mina swojego pierwszego męża, śp. jenera
la-mąjora Tuza. W drugiej części Szambe
lanowa rządzi już niemal sceną. Ludmir 
Grzegorza Daukązewicza jest mądrzejszy 
od innych, bezbłędnie prowadzi intrygę, 
z gracją bywa sentymentalnym młodym 
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