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Życie twórcy polskiego repertuaru komediowego przypada
na czas wielkich przemian społecznych i politycznych. Kiedy
w Surochowie pod Jarosławiem, w ziemiańskiej rodzinie, która
w 1822 r. od cesarza austriackiego otrzyma tytuł hrabiowski,
rodził się 20 czerwca 1793 r. przyszły autor „Zemsty", sejm
grodzieński zatwierdzał
drugi rozbiór Polski. Kiedy Fredro
przed osiemdziesięciu laty umierał we Lwowie, 15 lipca 1876 r.,
w Warszawie w fabryce Lilpopa pojawił. się ślusarz, płomienny
agitator, Ludwik Waryński.
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Fredry klasa, z której pochodził, traci swoje znaspołeczne. Patriachalny szlachcic-dziedzic staje się ziemianinem-kapitalistą, któremu nie obce są już kredyt i giełda,
transakcja handlowa i fotel prezesa czy dyrektora. Wobec nowych sił społecznych - burżuazji przemysłowej, uwłaszczone
go chłopstwa i rodzącego się proletariatu - galicyjska szlachta
stacza się coraz bardziej na stanowisko zdecydowanie wsteczne,
głosi hasła ugody, lojalności, u stóp cesarskiego tronu składa
wiernopoddańcze adresy, aż po ten osławiony:
„Przy Tobie,
Panie, stoimy i stać chcemy".
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Przemiany te - to z okien dworku w Bieńkowej Wiszni,
to lwowskich apartamentów - obserwują bystre oczy byłego
kapitana pułku strzelców konnych Księstwa Warszawskiego,
rubasznego poety żołnierskich biwaków, samouka, którego
więcej nauczyło życie, podróże, lektura gdzieś u ulicznego bukinisty kupionych tomów Moliera i widziane we Włoszech
sztuki Goldoniego, niż domowi preceptorzy. Ci nie nauczyli go
nawet ortografii.
Pierwszą swą komedię „Strach nastraszony" napisał FredFo
mając lat dwanaście.
Po napoleońskiej zawierusze, w której brał udział, osiadł
we Lwowie, wszedł w towarzystwo „wielkiego świata", podpa8
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jego wady i śmiesznostki, zbierał obserwacje do przyswych komedii. „Pan Geldhab", „Zrzędność i przekora",
wystawione anonimowo w Warszawie, zdobyły mu taki rozgłas,
że po premierze „Męża i żony" w 1823 r_ na żądanie publiczności wyjawiono jego nazwisko.
Bogata twórczość komediopisarska Fredry zamyka si~
w dwu okresach. Najwybitniejsze z 19 komedii pierwszego okresu - „Sluby panieńskie", „Pan Jowialski", „Zemsta", „Doży
wocie" - wyszły spod pióra Fredry w latach 1826-1835. Atak.i
Goszczyńskiego i Pola a najbardziej anonimowy paszkwil
„Uwagi ogólne nad literaturą w Galicji", drukowany w poznań
skim Tygodniku Literackim, tak zniechęciły Fredrę, że rzucił
twórczość literacką na lat piętnaście.
Wycofawszy się z życia literackiego Fredro zwrócił się do
spraw społecznych i politycznych. Wraz z Leonem Sapiehą
zabiega u władz i finansistów wiedeńskich o budowę kolei że
laznej z Bochni na Lwów do Brzeżan, współpracuje w założe
niu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Galicyjskiej Kasy

Aniela, Matylda, li!nialkiewicz, Pan Ignacy
Oszczędności,

Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia, opracowuje
plan uwłaszczenia cl_1lopów .
W przekonaniach politycznych zbliża się Fre:dro do partil
konserwatywnej, jest przeciwnikiem spisków politycznych
a w 1846 r. na ręce nadzwyczajnego komisarza cesarskiego, hr.
Stadiona, składa memoriał „Uwagi nad stanem socyalnym Gali·
cji", w którym śmiało potępia działalność biurokracji austriackiej i taki wysuwa program polityki wewnętrznej: „Galicja,

prowincja o pięciu milionach Slowian, polożona między innymi jednorodzonymi, pod sąsiednie rządy oddanymi krajami ,
bez żadf?-ej wewnętrznej, moralnej sily i wagi, jest i będzie zawsze latwą do wzruszenia i pociągnięcia w tę lub ową stronę,
a.le jeżeli rozwinie w sobie narodowość polską, stanie się przedmurzem i punktem oparcia dla wielu slowiańskich pokoleń,
zgromadzonych pod ojcowskie berlo austriackiego domu".
Nie oparł się jednak Fredro powiewowi Wiosny Ludów.
Widzimy go w Radzie Narodowej; na czele trzeciej kompanii
pierwszego batalionu Gwardii Narodowej; widzimy go jak pro-

testuje przeciwko austriackiemu centralizmowi, jak żegna syna
Aleksandra, spieszą cego w szeregi węgierskich powstańców.
Zaproszony na prezesa Rady Narodowej miasteczka Rudki wygłasza Fredro mowę, która po latach miała nań ściągnąć proces polityczny. Akt oskarżenia zarzucał Fredrze, że w mowie
owej, zachęcając do wypędzenia „diabla w rogatym kapeluszu", miał na myśli cesaioza. Autorowi „Dożywocia" grozi dłu
goletnie więzienie za „zdradę !>tanu" i „obrazę majestatu".
Dopiero złagodzeniu polityki wewnętrznej w Austrii zawdzię
cza Fredro uniewinnienie. O tym okresie swego życia napisze
w 1872 r. w wierszu „Pro memoria":
Udając zaś fantazją

Napisalem

komedię,

przed grożącą kozą,
l.ecz tym razem prozą.

Ową komedią, przerywającą mile: enie Fredry i otwi 2ra ią
cą drugi znacznie artystycznie słabszy - okres jego twórczości, obejmujący 16 komedii, jest jak to wykazał ostatnio
prof. Pigoń - właśnie „Wielki czlowiek do malych interesów".

Pierwotna redakcja tego utworu, jeszcze czteroaktowa, powstała około 1855 r., rozrosła się następnie do pięciu aktów.
Pewne ożywienie ówczesnej Galicji, wynikające z przenikania kapitału, głównie obcego, w zacofaną gospodarkę, wchodzenie ziemiaństwa w sojusz z burżuazj ą i dążenie do objęcia
przewodnictwa nad nią, rodzący się kult urzędniczej kariery,
wreszcie własne obserwacje autora z lat działalności społecz
nej - to gleba, na której wyrósł „Wielki czlowiek do malych
interesów."
U schyłku życia powie Fredro o swej twórczości: „Pisalem
jak czulem i jak mi natchnienie kazalo, biorąc wzory z otaczającej mnie rzeczywistości przedstawialem je w komediach".
Poza swą klasę społeczną Fredro nie wyszedł, sięgał co najwyżej do warstw, żyjących w polu widzenia ziemiaństwa. Nie
był jednak ciasnym reakcjonistą jak ogromna większość przedstawicieli jego klasy społecznej. Nie byl też Fredro reformatorem. Był natomiast świetnym reąlistą obserwacji i języka
artystycznego, a jego realizm przekazuje nam dziś zachodzące
za jego czasów w kraju, a nieznane naszym wielkim twórcom,
którzy znaleźli się na emigracji, zjawiska przenikania kapitalizmu w feudalne jeszcze stosunki społeczne. Zupełną też słu
szność miał historyk literatury, Piotr Chmięlowski, widząc
w Fredrze „jedyną rzeczywistą potęgę poetycką" w literaturzr:
XIX w., „polączenie dwóch przedmiotów: dowcipu slowa
i dowcipu sytuacji z niepospolitym darem spostrzegawczym,
mistrzowskim władaniem riad językiem".
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Galerią postaci od nowobogackiego, poprzez Cześnika
i Rejenta, sięgaj ących nałogami aż po czasy saskie, poprzez ich
potomków, po kapitalistycznegrJ afer zystG i „grafomana działania", imć pana Ambrożego Jeniall.iewicza, karykaturę galicyjskiego „polityka od siedmi.u boleści" - chciał F redro bronić
tradycji. swojskości, szlachetczyzny. Chciał. ale czy zdołał je
obroni~? Z Fredrą sprawa przedstawia się podobnie jak z Balzakiem: dzieła ich obu trafiają do nas niejako ponad zamierzeniami ich twórców, przynoszą nam więcej, niż myśleli oni sami - dają realistyczny obraz epoki i ludzi całą prawdę o owej
podszewce swojskości i szlachetczyzny.

•
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omedia w 5 aktach
Osoby :

AMBROŻY

JENIALKIEWICZ

Tadeusz Gwiazdowski

MATYLDA, jego bratanica

Anna Chodakowska

ANIELA, jego siostrzenica .

.

KAROL, brat Anieli .

Józef

. .

. . Zofia Mayr
Niewęgłowski

ANTONI,

TELEMBECKI,
MARCIN,
PANI

DOLSKI . .

Bohdan Wróblewski

TAPICER

Werchowski
Lokaje i

rządca

słu żący

Dolskiego

Dolskiego

MOCZYBŁOCKA

Ludwik Dzieniewicz
Michał

Antoni Biliczak

Dolskiego

Jerzy

ALFRE D, przyjaciel Dolskiego

LEON, bratanek Jenialkiewicza
PAN IGNACY

sąsiać

LOKAJ

Woźniak

Ryszard Wasilewski
Gustaw Sielicki
Kazimiera

*
*

Szałajska

*
*

oficjaliści

Rzecz dzieje się v: I, II, III i V akcie na ""Si w domu Jenialkiewicza, w akcie IV w mieście, w domu Dolskiego.

Scenografia:
MARIAN KOŁODZIEJ

Reżyseria:

MARIA KANIEWSKA-FORBERT
Asystent reżysera :
JÓZEF NIE\VĘGŁOWSKI
Kierównik muzyczny:
MARIAN STROII\l'SK.I
Kierownik literacki:
WALERIAN LACHNITT
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Z okazji wystawienia „ Wielkiego czlowieka do małych interesów" w Teatrze Rozmaitości w 1907 r. Jan Lorentowicz
normalny rozwój sceny polskiej wiązał ze stałym wznawianiem
sztu k Fredry. „Każda z ról jego repertuaru pociągałaby wykonawców jako probierz ich zdolności, jako stala okazja popisu.
Publiczność umialaby zasadnicze momenty utworu niemal na
pamięć, słuchalaby ich jak ulubionej melodii i utrwalalaby się
w przekonaniu , że s?:tuka dramatyczna jest bądź co bądź najściślej związana z doskonalą grą aktorską. 1 ) Słusznie. „Wielki
czlowiek do m.alych intP.resów" jest bowiem dziełem - jednym
z nielicznych w drugim okresie twórczości Fredry - godnym
~rr.1ieszczen ia obok naj wybitniejszych jego komedii.
Wystawiona po raz pierwszy po śmierci autora w 1877 roku
stulecie s .ver.ro pow shni a obcho dząca k omedia rza dk o~)
pojawiała się na scenach, choć w jej rolach złotymi zgłoskami
w historii teatru zapisali się Alojzy Żółkowski i Mieczysław
Frenkiel (Jenialkiew icz), Rom an a Popiel (Matylda), Wisnowska,
Tatarkiewicz, Stanisław Stanisław~ki (Dolski). Może wpłynęł"
na ten fakt i celebrowanie tzw. „fredrowskiego stylu", może
niedostrzeganie poza centralną postacią pana Ambrożego satyrycznego światła, padaj ącego na całe jego otoczonie, może brak
persp ektywy czasowej utrudniał dopatrzenie się w tej komedii
cech ostrej choć mimowiednej satyry społecznej. Fredro za:1 j uż

1

1) „20 lat teatru", seria pierwsza, strona 76.
2) Po wojnie „Wielkiego czlowieka" wystawiały teatry Krakowa (Teatr
im. Słowackiego), Pozna nia, Lodzi (T. Powszechny), Torunia, Warszawy (T. Domu Wojska P olskiego) i Szczecina. Warto tu może dodać,
że po rosyjsku „Wielkiego czlow ieka" wystawił po raz pierwszy artysta dramatyczny Miedwiediew w Kazaniu w 1886 r.
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triumfował dopiero obecnie. Dziś dopiero w całej pełni poza
tym co Fred ro ch cial powie zieć, wyraź nie widzim y _to, co n~
prawdę powiedział o galicyjskim zad1;1f~u spr zed w~eku. Nic
już nie przeszkadza nam r ozk oszowac · 1ę krotochwilnym humorem „Wielkiego czlow·ie ka do małych interesów''.
Spoza
tych krotochwilnych sytuacji wyziera jednak ostra satyra na
całe to środowisko galicyjskiego ziemiaństwa. Satyra ta składa
się z kilku warstw.
Przed laty w pierwszym okresie swej twórczości dał Fredro
w „Slubach panieńs~ic~" ?~razek sielskiej miłości r?m~n~y~z
nej . Teraz ukazał te) m1łosc1 p odszewk .- . ,su~cesyJny _swiatopogląd Karola, blisk iego Jrr~wnego Gucia, tyle ze _be~ m~)ątk~,
zmuszonego więc wertowc.c tomy herb~rza N1es1eckiego, )
w poszukiwaniu jakiegoś zapomnianego pokrewieństwa, wróżącego bogatą i dojrzał do śmierci ciotunię.
W Wielkim czlowie1.;u do malych intei-esów" sympati.e autora są ~·Karolem, „szlachet ny m ulanem" , co to „dobrze się bil",
jak na potomka rębajlÓ'ń' przystało, i z panem Ignacym, wzorem
hreczkosieja. Ostrze satyr y kieruje Fredro w stronę „zlotej
3) Jezuitci, KaS?Cr Nie.;1eck; (16 1-1774) jego herbarze - „Korona
Polska" (1728) i „Herby i jatnil1e rycersk ie" (1737-13) - to najobszer-

n iejsze w literaturze staropolskiej dzieła, • zawieraj ące wiadomości
o rodach szlacheckich, ich 7..aslugach i pokrewieństwach.
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parodiowanej przez Matyldę. Już raczej wybaczakwituje Fredro bezpłodną krzątaninę pana
Ambrożego Jenialkiewicza, jego korespondencję, pseudo naukowe dociekania „o działalności każdej litery w naszej mowie", całą jego niefortunną „wielką politykę" w małych sprawach. A wielkich w tym świadku burżuazyjno-obszarniczym
owych czasów nie było. W „Wielkim czlowieku do malych interesów" dawny przedmiot zainteresowań i obserwacji Fredry· szlachetczyzna - zaczyna tu - jak pisze Boy Żeleński - „po
trosze wchodzić w życie publiczne, pan Jenialkiewicz obsadza
stanowiska obywatelskie, waży się los jakiejś „dyrektury" a wybór waha się między cynikiem i karierowiczem Leonem a glupawym Dolskim" 4). Patrze,c na nich, nie możemy powstrzymać okrzyku: I tacy chcieli być !olą ziemi l
Fredro nie zdawał sobie sprawy, że pokazując zadufka Jenialkiewicza, pokazał w istocie całe ich gniazdo, całą kolekcję
wyrosłych jak grzyb na polskim organiźmie typów, „dojrzejącym uśmiec h em

4) Z recenzji

przedstawienia

w ·Teatrze

w 1928 r . nObrachunki fredrowa kie",

Narodowym w War5zawie

str. 251.

Mak iety dekoru,·ji

•

wających w slońcu na inspektach wsi polskiej, na fotel.ach prezesów i dyrektorów, w glorii funkcji obywatelskich", całą
śmieszną w swej schyłkowości klasę.

„Wielki człowiek do malych interesów" to nie tylko dokument cenny, choć mimowiedny, ale jedna z najświetniejszych
komedii sytuacyjnych (dość wskazać na brawurowy akt IV),
nie wysychające źródło zdrowego śmiechu, oczyszczoneio z iOryczy przez czas.
Ukazać satyrę społeczną,

nic nie gubiąc z żywiołowego humoru sytuacji, zagrać fredrowskie postacie z całym temperamentem i sybtelnością, dynamiką i lekkością - oto zadanie dla
teatru. A śmiech dzisiejszego widza fredrowskiej komedii odda
sprawiedliwość dziełu największego
naszego komediopisarza,
któremu przyszłą sławę proroczo przepowiedział Józef Korzeniowski, wkładając w usta karczmarza z „Karpackich górali"
słowa: „Za sto lat wszyscy będą znali pana Aleksadra Fredra!".
W . L.
li

shvo rzył a grup n aktoró v nas ze~o eatr u Krystyna Jackowska, An na Rumlow a, Zygm unt Hobot i Bogdan $ m igielski. Pierwszy występ „Estrady poetyckiej" (22 stycznia) poświ ęcon y był
poezji Juliana Tuwima.

Na jednej z prób .,Balladyny" {23 stycznia) gościliśmy inc:tr u~ t oro , nmato rsk ich zesp o łów t eatralnych, członków k olektywu inst ruktorskiego przy WRZZ.
W dniach od 6 do 11 lutego na kursie dla k ierow ników wiejskich
amatorskich zespoł ów teatralnych, zorganizowa nym przez Wojew. Dom
Twórczoś ci Ludowej, wyklady i ć wic zenia prowadzili Zygmunt Hilbner,
Sylwia Janowicz i Waleria n Lach :iitt.
- te atr zyk zorganizowa ny przez Zarz. Ok r. Zw.
Zaw. Pracowników K ultu1y w Gda!'1sku, 29 ~ty cz nia. rozpoczął swą działalność programem p t. „Gałczyn a da". Z ze spo łem „Zielonej Gęsi" współ
pracują Marta G :ey, Zbigniew Ko1ep ta i Marek Kłys.
dzięki

zdecydowanej p osla\\ie
Na ten cel

społeczeństwa Wybrzeża , wkrótce będzie o<!remo ntowany.

SFOS

prze znaczył

800.000

:z.ł.

Pracujący od lat w niezmiernie trudnych w a runkach
lok alowych Teatr „Wybr ze7.e" po niezliczonych konferencjach, posiedze-

z
TEKI
KARYKATUR
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Wanna
Stanisławska
(„l\ łopot

z

mężcz) zn ami")

Bohdn n
~ róblewski

(„Huzarzy")

n.lach i zebrani&ch, decyzją Prezydium MRN w Gda ń sk u z dnia 8 lutego
ctrzymaf nareszci-.~ na swe pomieszczenie budynek przy ul. Wary1'lsk1ego 36 we Wrzeszczu. P rzeniesienie się T eatru „Wybrzeże" do nowej
siedziby uzależnione jest już tylko od opróżnienia jej przez dotychczasowych użytkowników
otrzymali : Złote Krzyże Zasług! Maria Noch owicz i Wa nda Stanisławsk a . Medalami X-lecia odznaczeni
zostali: Helena Płachecka, Irena StarH:ówr.a, k ierownik techniczny S tani"ław Matysik, maszynista Józef Niemc7.uk oraz aktorzy Jerzy Crzybowski,
Gustaw Sielicki, Leopold Kitka Sokołowski, Jerzy i;liwa, Józef Walewski
i Michał Werchowski.
ukazały się ostatnio nowe wydawnictwa teatralne. W tomie „DRAMATÓW" STANISŁAWA WYSPIArii'SKIEGO (Wydawnictwo Literackie) znajdu jem y „Wa rszawia nkę", „Kląt
wę", „Wesele" (grane obecnie w Teatrze Domu Wo jska Pol. w Warszawie),
„Wyzv,;olenie" i „Noc listopadową" . (wystawia 1 ą Teatr 1'lowy w Lodzi).
Pań s two wy Instytut Wydawniczy
dal nam w albumowych wydaniach
cztery „DRAMATY" JULIUSZA SŁOWACKIEGO - „Mazepa", „Horsztyński", „Kordian" 1 „Balladyna" - i „PIĘĆ DRAMATÓW " WILLIANA SZEKSPIRA - „Sen nocy letniej", „Rom eo i Julia", .,Wesołe kumoszki z Windsoru", „Hamlet" i „Makbet" - w przekładach S. Koźmi a
na, J. Paszkowskiego i L. Ulricha. Wstęp napisa: Jan Parandowski,
ilustracje całostronicowe i rysunki wykon a ła Janina Konarska. Uka za ły
się także od dawna oczekiwane trzy pierwsze tomy „PISM WSZYSTKICH" ALEKSANDRA FREDRY (Państwowy Instytut Wydawniczy),
obejmujące pierwszą serię komedii „Pan Geldhab", „Zrzęd ność i przekora", „Mąż i Żona" (I), „Intryga na prędce", „Nowy Don Kiszot", „Cudzoziemczyzna", „Pierwsza lepsza", „Odludki i poeta" (Il), „Damy
i huzary", „List", „Nocleg w A!;Jeninach", „Nikt mnie nie zna ", i „Przyjaciele" (III). Krytyczne wydanie „Pism wszystkich" Fredry, ukazujące
się w 80-tą rocznicę śm ierci najwię k s ze go naszego komediopisarza, opracował Stanisław Pi go ń, a obszernym wstę pem (142 str. drobnego druku!)
poprzedził Kazimierz Wyka.
Miłośnicy tea t ru rozchwytują ostatnie egzemplarze pierwszej części
(lata 1855-1893) „WSPOMNIEŃ" LUDWIKA SOLSKIEGO {Ludwik Napoleon Sosnowski), które na podsta wie r ozmów napisał Alfred Woycicki.
Ruchliwemu wydawnictwu Literackiemu zawdzięczamy również estetycznie wydany tom „W POBLIŻU TEATRU" JERZEGO SZANIAWSKIEGO, zawierający dwanaście małych arcydzieł eseju pamiętnikarskiego,
ws!{rzeszających w sposób pełen życia i uroku czasy teatru warszawskiego lat dziewięćdziesiątych i przypominających cza sy ;:-óźnlej sze - aż do
1939 r. Warto dodać, że szkic o „Reducie" jest pierw szą w naszym ubogim piśmiennictwie teatralnym próhą oceny tego najciekawszego w przedwojennej Polsce teatru.
Garść interesujących wrażeń z teatrów kra kowskich i warszawskich
z lat 1945-1949 znajdujemy w „NOTATNIKU LITERACKIM" TADEUSZA BREZY (Czytelnik). Wiele ciekawego ma teriału o mało zn11nym
1.1 nas s tarym i n1Jv..-ym t eatrze chiń skim przynosi książeczka JADWIGI
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SIEKIERSK IE.J „UROKI CHIN" (Iskry), w której a utorka m. in. wraże
niami z pobytu w ChRL opisuje przedstawienia oper klasycznych (forma
ta dominuje w te~trze chińskim. Np. w S zanghaju istnieją 203 opery
a tylko fl te&.trów dramatycznych i 35 kin) i nowych d ramatów oraz wizyty w chińsk1c:h ~zkołach teatralnych.

Leonid Leonoro

>
Karol C zapek

J erzy Szaniarosk i

„
Inspicjent:

Sufler:

BARBARA ZBOROWSKA

REN AT A GRODNICKA

Kierownik techniczny:
MATYSIK

STANISŁAW

Oświetlanie:

Kierownik praeowni -

główny

elektryk:

KAZIMIERZ POLONIS
Główni el.ektrycy scen:
MARIAN BARTKIEWICZ
FRANCISZEK WINKELMAN
BRONISl.AW CIBA
Kierownicy pracowni:
Krawiecki('<j :
WŁADYSŁA wA POMIANOWSKA
KAZIMIERZ sxoczgzq
Mafarskiej :
Stolarskiej:
WLADYSŁAW MAJCHRZAK
ZDZISLA W BUBELA
Peru.kairskiej :
Tapicerskiej:
JÓZEF KLIMCZYK
STANISŁAW WLODKOWSKI
Brygadierzy scen:
JÓZEF ST ARSIERSKI
IGNACY DABKIEWICZ
MAKSYMILIAN KITOWSKI
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