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ALEKSANDER FREDRO 

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! 
Bylżeś przynajmniej silną nauką podparty? 
Ach gdzież tam! .. . Bylem sobie_, ot szesnastoletnim 
Pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei byla moją szkolą. 
A kiedy niespodzianie zafurknąl proporzec, 
W to mi graj!„. Zegna.jąc rodzicielski dworzec, 
Zegnając 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 niewoli popasem, 
Wróciłem z niezwiększonym nauki zapasem. 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaj1l. 

Raz1l jednego kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zaczaJem; 
Oczywiście komedią, której bez nauki 
A na na.1pierwszych scenach pojąłem treść sztuki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgać rady„. ale na nie nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 
Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka wziąlem. 
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U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciqgłym wygłaszał zapałem, 
A finalnie pólgębki.em skończył na odprawie, 
Ze podobnych Geldhabów nie marny w Warszawie. 
Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostrolcuty, 
Który z tej same_j jeclne.J zawsze śpiewał nuty, 
Dal wyrok, że zły papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. ~ Szukajże tu rady!!„. 
Nie wiedząc już nareszcie, jale poradzić sobie, 
Z najmędrszym Gramatykiem skromny układ robię: 
Darowałem mu pisma, azeby poprawił, 
Potem wydal.. . a sobie wawrzyny zostawił. 
Mędrzec wziął, co chciał . A musiałem bez swatów 
Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów, 
Po takich próbach, których cząstki tu nie mieszczę, 
Trzeba było jeść diabła, aby pisać jeszcze . 
PubLiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 
Inaczej byłbym dernąl zaraz w pierwszej dobie. 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. 
W lwowskich tylko, jak mówię, i pies nie zaszczekał, 

Ale nic nie straciłem, żem lat kilka czekał. 
Bo jaki.~ Minos powstał i zaszczekał wściekle, 
Chciałby moich pięć tomów w piątym widzieć piekle. 
Źlem pisał. - Zgoda. - Ale źle pisać nie zbrodnia; 
Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 
Bylem ·więc więcej zło.ścią niż treścią zdziwiony, 
A kiedy nikt się mojej nie podjql obrony, 
Nie moglem pojąć, zgadnąć, czy rada cz:tJ zdrada, 
I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 

Milczałem lat pi-?tnaście i nie schudłem wcale; 
Jalcżern się nagle znalazł w moim dawnym szale? 
O! w labiryncie życia ścieżki niezliczone, 
Nikt nigdy nie przewidzi, w jaką zajdzie stronę. 
Nie jeden mimo przest.róg i przewodniej nici, 
Chcqc chwycić Apolina, żandarma uchwyci, 
Tak i ja z łaski głupców, ich zwodnej przyjaźni, 
Tuj, tuj, że nie beknqlem w Temidowej kaźni. 

GdJJ bowiem ktoś niepomny na wypadki krwawe 
Wkrótce o ekonom.ii rozpoczął rozprawę, 
Rzucono kilka wierszów, wprawdzie nie z Parnasu, 
Ale zastosowanych do miejsca i czasu; 
Finał był taki: 

„A rząd?„. Rząd, Mospanie, kiep' 
Jego argumenteni stryczek al bo cep; 
Gdzie taka Ekonomia wzrasta, 
Wszystko błazeństwo i basta!" 

Stadyjon przejął: wiersze, mnie oskarżył o nie, 
Zgromadził cale gremium w rządowym salonie, 
I słuchajcie! słuchajcie! Do uwagi zmusil; 
Etma.Jer dek!amowal.„ na kp ie się zakrztusił, 
Stadion kichnął, kichnęli wszyscy hofratowie, 
A ja miałem gdzieś w kozie poiviedzieć: „Na zdrowie!" 
Przyszła chwila odwetu - każdy miał swój znaczek, 
Bo zemsta, jak to mówią, królewski przysmaczek. 
Zbombardowano wieżę„. ot tak, dla uciechy; 
z0: mniemane a wsteczne oskarża-no grzechy 
Miera, ambasadora, że kładł barykady, 
JY!nie zaś, żem lżył Ceiiarza wfród Rudeckiej Rady. 
Sm·iano się do rozpuku, nie dając im wiary, 
Ale wiary nie trzeba, kiedy trzeba kary. 
Jak szydlo z worka, Stadion wylazł w danej chwili, 
Kto tam zapłacił, nie wiem, lecz świadków kupili 
I fals:: miał zostać prawdą. - N areszcie pojąłem, 
Ze słowo wzlata ptaszkiem, a powraca wołem; 
A mówiąc między nami, s.zczerze wam udzielę, 
Ze moich piomek były niezbyt głośne trele; 
Udając zaś fantazję pTzed grożącą kozą, 
Napisałem komedią„, lecz tym razem proza. 
A napisawszy jednę, po szczęsnym p0Iog1l, 
Do dawnego, niestety, wróciłem nałogu. 
Ale już teraz piszę tylko dla szuflady, 
Bo pochwalam nie wierzę„. Za późno na rady. 
A teraz to PRO MEMORIA spisuję dokładnie, 
Aby niezbyt gwizdano, jak kurtyna spadnie. 

(1872) 
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WIELKI CZŁOWIEK DO 
MAŁYCH INTERESÓW 

Zaciekawiająca jest już sama konstrukcja tej sztuki. Na po
zór dziwaczna! Trzy pierwsze akty, oraz ostatni, mają cha
rakter komediowy; wypełnia je przede wszystkim charaktery
styka subtelnie i bogato wycieniowanej postaci wielkiego czło
wieka do małych interesów, Ambrożego Jenialkiewicza. Akt 
czwarty to, na pierwszy rzut oka, utwór odmienny. Wydawa
łoby się, że można go grać osobno jako śmieszną jednoaktową 
farsę o człowieku, który ma pecha. Każdemu z nas zdarzyła 
się zapewne taka tragikomiczna sytuacja: spieszymy się bar
dzo, czekają na nas ważne sprawy, sytuacja staje się coraz 
bardziej denerwująca. A oto, jak w złym śnie, mnożą się prze
szkody i nawet najmilsi, kiedy indziej najbardziej pożądani 

ludzie, nawet bliscy przy jaciele, nawet ci, na których w in
nych okolicznościach czekalibyśmy niecierpliwie, stają się za
wadą. I kiedy potem wspominamy te przeżycia - nawet nas 
samych zaczyna ogarniać śmiech. A cóż dopiero innych! Fredro 
znakomicie przejrzał zabawne następstwa takiej sytuacj1i. Nie 
na darmo studiował za młodu, w czasie pierwszego swego po
bytu w Paryżu (rok 1814), mechanizm ludowej farsy i wode
wilu. Przy t ym - jako przenikliwy realista ani na chwilę nie 
odstąpił od zasad prawdopodobieństwa i umiał połączyć ducha 
farsy z motywacją psychologiczną. Bo mimowolny bohater 
i ofiara tych farsowych powikłań , Antoni Dolski, jest człowie
kiem dość wybuchowym, który siłą woli i rozsądku chce sobie 
narzucić spokój flegmatyka . I to wszystko razem podnosi 
w tym sławnym akcie Wielkiego człowieka temperaturę ko
mizmu do sto-pnia, jaki rzadko odnajdujemy w naszej litera
turze komediowej . 

No dobrze - możemy sobie powiedzieć - ale jakiż tu zwią
zek ze sprawą Jenialkiewicza i z obyczajową satyrą pozo-
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stałych aktów utworu? Wystarczy chwila namysłu, aby ten 
związek odszukać, aby intencje Fredry zrozumieć. Bogaty 
w farsowe powikłania „pech" prześladujący Dolskiego wcale 
nie jest dziełem przypadku! Jego sprawcą i twórcą jest ów 
główny bohater komedii, cel satyrycznych pocisków, Ambroży 
J enialkiewicz, wielki człowiek do małych, do najmniejszych 
i najdrobniejszych interesów. Przez niemal cały akt czwarty 
jest on na scenie nieobecny; prawie gotowi byliśmy zapomnieć 
o tym wielkim mężu. A jednak niemal wszystko tutaj jest jego 
dziełem. To J enialkiewicz tak nieudolnie, a zarazem tak „prze
widująco" pomieszał wszelkie sprawy - że zwalił na głowę 
Dolskiego lawinę najbardziej w tej chwili nieodpowiednich 
wizyt, zadań, powikłań. W swej recenzji z roku 1928 pisał 

Boy: „Jenialkiewicz jako figura jest niemal arcydziełem, mimo 
krótkiego oddechu, który wyczerpuje tę postać w pierwszym 
akcie". Wydaje mi się, że wprost przeciwnie - w trzecim 
i czwartym akcie „wielki człowiek" błyszczy najpiękniejszym 
blaskiem, ·że jego sprawa nabiera coraz bardziej soczystego 
sensu. Widać go tu w pełnym toku działania, w akcji. Sam sie
bie najlepiej demaskuje i odsłania. O właściwej wartości Je
nialkiewicza wie dość dobrze niemal całe jego otoczenie. Nie 
tylko zimny i wyrachowany Leon (który z błędów i nieudol
ności „wielkiego człowieka" umie wyciągnąć znakomite dla 
siebie korzyści), nie tylko inteligentna i samodzielna panna 
Matylda, ale nawet uprzejmy, potulny Dolski krytycznie oce
niają wszechstronną akcję pana Ambrożego. Dolski już w pierw
szej scenie robi do siebie półgłosem uwagę na temat dylen
tatyzmu byłego swego opiekuna: „Ach, któż bez ale?", to zna
czy: „Któż z nas nie ma wyraźnych wad i niedociągnięć?". Da
leki krewny i domownik Jenialkiewicza, sędziwy pan Ignacy, 
ocenia krytycznie każdy niemal czyn pana Abrożego. 

„Jegomość jest wielką głową" - mówi. - „Jesteś zdatny 
na ministra jakiego. N a jakiego kanclerza. Ale nie na wiejskie
go gospodarza". Rozumiemy, co znaczy taka uwaga. Pan Igna-
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cy na polityce się nie zna - za to na prowadzeniu gospodar
stwa, prawdopodobnie, nieźle. .Jego zdanie dyskredytujące 
Ambrożego jako gospodarza to prawdziwe wobec Jenialkie
wicza „votum nieufności". To tak jakby Dyndalski z Zemsty 
zamiast admirować Cześnika, zaczął go nagle oceniać ironicz
nie. ,Jakże więc wytłumaczyć kredyt, jakim się cieszy J enial
kiewicz w swoim środowisku? Jak to jest możliwe, że ten 
nieudolny człowiek cieszy się mimo wszystko takim zaufa
niem, szacunkiem i autorytetem? .Jakże wyjaśnić zjawisko, że 
temu staremu kawalerowi powierza się raz po raz opieki nad 
małoletnimi sierotami i ich majątkami? Jak pojąć, że Jenial
kiewicz ma pewne znaczenie polityczne, że może wywierać 
wpływ na wybór dyrektora w poważnej instytucji, jaką jest 
Towarzystwo Kredytowe? Wiemy, że rzekomy jego rozum, 
doświadczenie , zdolności organizacyjne i wiedza tworzą rodzaj 
swoistego bluffu, nicość, która jak w grze karcianej próbuje 
uchodzić za jakąś wartość. Trudni9j wytłumaczyć, dlaczego Ó\V 

bluff jest możliwy. 
Otóż - trzeba najpierw wyjaśnić, że działa wciąż jeszcze 

mechanizm tradycyjnej rodziny „patriarchalnej". Opieki, które 
Jenialkiewicz obejmuje, przypadają mu nie ze względów rze
czowych, ale z tytułu pokrewieństwa i wieku. A stopień wła
dzy, jaki z tego rodzaju stanowisk wynika, bynajmniej nie 
jest godny lekceważenia. Jenialkiewicz rozporządza majątkami 
swych pupilów, może nimi obracać, może pod ich zastaw za
ciągać pożyczki, może także wywierać wpływ na związki mał
żeńskie swych pupilek i pupilów. A wiadomo, że małżeństwa 
były wówczas przede wszystkim kontraktami ekonomicznymi. 

Wiemy jednak dobrze, że ambicje Jenialkiewicza sięgają 

dalej. Uważa się za polityka, męża stanu, ba - za myśliciela. 
Na razie zajmuje się wyborami w Towarzystwie Kredytowym. 
Słusznie jednak stwierdza prof. Kucharski, że ów wybór przy
pomina do złudzenia wybory parlamentarne w galicyjskiej 
„kurii większej własności" ziemskiej, wybory z niewielu gło-
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sującymi, gdzie było możliwe utrzymanie w tajemnicy nazwi
ska kandydata do ostatniej chwili. W Anglii istniały wówczas 
tak zwane „zgniłe miasteczka", gdzie o wyborze posła do par
lamentu decydowało kilka czy kilkanaście osób uprzywilejo
wanych. W Wielkim człowieku możemy z ust przebiegłego 
Leona wysłuchać ciekawej relacji o sposobie zdobywania sobie 
głosów. Jest bardzo subtelna, ledwie widoczna ró±nica między 
jawną i cyniczną korupcją a owym systemem przegrywania 
w bilard, czy wyrachowanego zwracania nrzedawnionvch dłu
gów przez kandydata pragnącego zobo~iązać sobie ,. najbar
dziej wpływowe osoby. Można to nazwać korupcją zawoalowa
ną. Tak \Vięc w Wielkim człowieku opuszcza Fredro teren ko
medii czysto obyczajowej, a wkracza w dziedzinę satyry poli
tycznej. I w tym świetle jeszcze ciekawiej rysuje się nam 
problem Jenialkiewicza. 

W Austrii mówiono wtedy o pewnym ministrze: „Można by 
zrobić doskonały interes, gdyby go się kupiło za to czym jest _:___ 
a sprzedało za to, czym się być mieni". Jakże to pasuje do 
Jenialkiewicza. Ma on olbrzymie ambicje intelektualne, rodzą 
mu się w głowie coraz to nowe pomysły takiej miary, „że aż 
strach, by jej nie rozsadziły"; rękopisy pisarza pęcznieją 
w takim pośpiechu, że - nieczytelne - mnożą się na biurku 
geniusza; upajają go rozkosze modnej statystyki; nawet o hie
roglifach egipskich (które w roku 1812 odcyfrował Champol
lion), słyszał pan Ambroży. Ale cały ten impet, ów rozmach, 
owe ambicje grzęzną na mieliznach rozpac:diwego dylentatyz
mu i chaotyczności. Nawet z tych strzępów wiedzy, jakimi 
rozporządza, nie umie Jenialkiewicz zrobić \vłaściwego użytku. 
W ten sposób stanowi on żywą kontrpropagandę kultury, argu
ment dla chwalców ignoracji tnkich jak pan Ignacy, który 
wszystko zło na świecie przypisuje„. czytaniu. 

Skoro Jenialkiewicz lubi cyfry, trudno nie przytoczyć tych, 
które wspomniał Józef Szujski, w roku 1865: 

Oto w Galicji wychodziło przeciętnie, wraz z kalendarzami , 
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145 książek rocznie; czyli jedna na 33.000 mieszkańców. Cza
sopism ukazywało się 12, wrśód nich tylko 3 dzienniki. Liczba 
prenumeratorów pism polskich nie przekraczała łącznie 5.000. 
„Biblioteka Warszawska" miała zaledwie kilkunastu prenu
meratorów, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Krakowie" 
odbijał się w 150 egzemplarzach, które zalegały składy Towa
rzystwa. A przecież - dodaje Szujski - w Galicji żyje 63.000 
szlachty, 5.200 duchownych, ogromny zastęp urzędników, le
karzy, adwokatów, rejentów. „Jest szekspirowska ironia w tej 
matematyce społeczeństwa, które się statystyką zowie" - gorz:. 
ko konkluduje Szujski, późniejszy autor komedii Jasełki gali
cyjskie, w której można by się bez trudu dopatrzeć powino
wactw z Wielkim człowiekiem. 

Fredro wyraźnie umiejscawia akcję swej sztuki w Galicji. 
świadczą o tym chociażby miejsca urzędowania trzech „kore
spondentów" Jenialkiewicza: Przemyśl, Kraków, Lwów. Czas 
akcji - to mniej więcej połowa XIX wieku, kiedy ta komedia 
powstała: jej temat jest bardzo współczesny. Mimochodem 
i nie bez sympatii dotyka tu Fredro zagadnienia emancypacji 
kobiet. Śmiała Matylda, nie tylko wybiera sobie męża, ale 
i potrafi się obronić podczas samotnej przejażdżki. Mocne osa
dzenie w realiach epoki i charakterystyczna dla Fredry pre
cyzja obserwacji nadaje Wielkiemu człowiekowi znaczenie się
gające daleko. Na początku czwartego aktu mówi Jenialkie
wicz do Dolskiego: „Pamiętaj, abyś mnie nie zawiódł - pa
miętaj, że tu więcej o moją reputację, jak o twój urząd idzie". 
Ten rys „rozkosznego" egoizmu, próżności kojarzącej się nawet 
z oddawaniem przysług, jest dla Jen:ialkiewicza charaktery
styczny. Roztargnienie, dyletantyzm, pretensje do urojonej 
wielkości, pieniactwo ( „palę proces po procesie") wszystko to 
przybiera u Jenialkiewicza pewne pozory wdzięku: ten egoista, 
pragnący tylko zaspokojenia własnej ambicji, rozbraja oto
czenie - ponieważ wydaje się wielkim dzieckiem, jakimś 

rodzajem dickensowskiego maniaka. 
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Trudno nie myśleć bez wzruszenia, że kiedy Fredro pisał 

Wielki.ego człowieka, wiedział na pewno, że utworu tego nigdy 
nie będzie oglądał na scenie ani czytał w wydaniu książkowym. 
Całe jego życie było pasmem zmagań między potrzebą two
rzenia a nastrojami zniechęcenia, znużenia, niewiary, niesma
ku. Jedna z przerw wywołanych tymi zmaganiami wypadła 
na okres ostrego konfliktu między poetą a rodziną w związku 
z miłością do Zofii Skarbkowej . 

Druga, najdłuższa, rozpoczęła się w roku 1835 na tle niepo
rozumień wywołanych ostrą krytyką i faktem, że nikt Fredry 
przed krzywdzącymi zarzutami nie bronił. Gdy po latach kil
kunastu zwyciężyła raz jeszcze wola twórcza, autor Dwóch 
blizn pisał już tylko dla siebie i ewentualnie dla przyszłych 

pokoleń. „Po mojej śmierci" - mawiał, kiedy go proszono 
o publikacje rękopisów, czy zezwolenie na wystawienie sztuki. 
W Wielkim człowieku sporo jest uwag dotyczących gry aktor
skiej i objaśnień co do reagowania na słowa partnerów. Fredro 
nie wiedział, czy ktokolwiek skorzysta kiedyś z tych objaśnień. 
Nie wiedział, czy sztuka będzie w ogóle grana. Być może, iż 

ta okoliczność pozwoliła na absolutną otwartość i szczerość 

listu pisanego w tym czasie do .Józefa Grabowskiego. Wiado
mo, z jakim wysiłkiem pisał wtedy Fredro. Był chory na ostry 
reumatyzm, nabyty zapewne podczas kampanii Napoleońskich. 
„Ołówkiem piszę, bo mi trudno utrzymać pióro w pokrzywio
nych palcach". Kopista odczytywał tak nagryzmolony tekst przy 
pomocy samego poety, przepisywał atramentem i oddawał d0 
dyspozycji autora, który zaopatrywał ową kopię w skreślenia, 

poprawki i zmiany. Pisanie było więc w owym czasie dla 
Fredry dużym i bolesnym wysiłkiem. Silna musiała być po
budka, która do takiej twórczości skłaniała. 

I może nie jest bez znaczenia, że pod tytułem Wielkiego 
człowieka dopisał Fredro własnoręcznie słowa: „Komedia serio". 

Wojciech Natanson 
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