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Andrzej Kijowsiki 

ŚMIECH NERWOWY, SMUTEK W SERCU 

„Wielki człowiek do małych interesów" to komedia n sys temie. 
O systemie zniewolenia. O systemie nieudolnym i zbędnym, wy
niszczającym nie tylko tych, których zniewala, lecz także sam 
s iebie. Ten system to .Jenialkiewicz, „opiekun" swych bratankÓ\\. 
i bratanic, których majątki zagarnia i rujnuje, a ich samych utrzy
muje w stanie niedojrzałości i nieświadomości , aby ukryć przed 
nimi rezultaty swej gospodarki, i snuje fantastyczne intrygi wokół 
ich małżeństw i posad. Sam też jest bliski ruiny, ale myśli o tym 
nawet nie dopuszcza do głowy. którą zaprzątają zawsze wielkie 
sprawy polityczne i naukowe. Z tym wszystkim jest bardzo miły 
i wszyscy go kochają. Bo przecież dzięki :niemu nikt nic nic rol;i 
i nikt za nic nie odpowiada. Może tylko jego rządca, stary Ignacy. 
wie, jak rzeczy się mają i że niedługo pan .J enialkiewicz ze w.-;zyst
kimi swymi podopiecznymi pójdzie na dziady. „I na co się to 
przyda!" -- łamie ręce zacny ekonomista, patrząc na potężny apa
rat administracyjny, informacyjny i naukowy niezrównanego .Jc
nialkiewicza. 

Ale system .Jenialkiewicza jest częścią systemu szerszego, dzięki 
któremu jego działalność jest w ogóle możliwa. Ten system szer
szy to konwenans zachowania i języka, to stosunki społeczne 

i układy rodzinne. Wszak to ten szerszy system daje Jenialkie
wiczowi prawo do owego nieszczęsnego opiekuństwa. do dyspo
nowania losami swych bratanic i do wkręcania swych faworytów 
na posady. Naruszyć władzę Jenialkiewicza to znaczy naruszyć 

cały ten szerszy system. I to właśnie robi Matylda, gdy wszech
wiedzącemu, wszechwładnemu, nieomylnemu powiada, że słucha(· 

go nie chce i nie będzie, a to dlatego, że „stryjaszek nietęgi do 
rady". I Matylda wie, że oświadczając to „kochanemu stryjasz
kowi" narusza „stosunki społeczne", bo jeśli „stryjaszek metęgi 

do rady", tzn. ani wszechwładny, ani wszechwiedzący. ani nie
omylny, to wszystko może być na odwrót: np. panny mogą sobie 
same wybierać mężów i nie pozwolić sprzedawać się byle komu, 
a mężczyźni mogą i powinni zdobywać je zaletami umysłów i serc. 
nie zaś blaskiem swych herbów, majątków czy posad. Wszystko 
może być inaczej, tzn. młodzi mogą sami decydować o swym losie 
i żądać rachunku od swych opiekunów. Wszystko może być ina
czej, i Matylda posuwa swą zuchwałość do tego, że przed swymi 
kuzynami gr a mężczyznę - konkieranta, aby dowieść, jak ją 

tacy śmieszą, i gra samego Jenialkiewicza, aby dowieść·, że jego 
chwyty przejrzała na wylot. Tą grą, tym swoim teatrem, tą 

swoją kom e.d i ą dowodzi swej przewagi. 
Aleksander Fredro - autor „Wielkiego człowieka do małych 

interesów" to już jakby nie ten sam, który napisał „Zemstę". 

„Sluby panieńskie" i „Pana Jowialskiego"; to nie „piewca sta
rożytności polskiej", to nie ostatni szlachcic kontuszowy parający 
oię piórem i z przeszłości wywołujący jej urocze pamiątki, ani 
weteran napoleońskiej epopei wskrzeszający świat sprzed wo
jennej katastrofy, jak Mickiewicz w „Panu Tadeuszu" albo Hen
ryk Rzewuski w „Pamiątkach Soplicy". „Wielki człowiek do 
małych interesów" jest pierwszą komedią powstałą po blisko 10 
Jatach niepisania. Komedia została napisana w roku 1854 lub 55 
z zamiarem ukrycia jej w szufladzie. 

Historycy literatury i biografowie Fredry zastanawiają się, dla
czego Fredro pod koniec lat czterdziestych przestał pisać komedie. 
Czy ol::raził się na artykuł Seweryna Goszczyńskiego, w którym 
ten zarzucił mu brak współbrzmienia z życiem narodowym, czy 
na inne, podobne glosy'? Może się i trochę obraził, ale najpewniej 
stało się coś innego: rozleciał się świat, którego Fredro był 
twórcą, ów sztuczny, tezczasowy świat rzeczywiście złożony ze 
wspommen dawnej, przedrozbiorowej epoki, świat, do którego 
\Vspółczesność prawie wstępu nie miała. Fredro lat trzydziestych 
był znakomitym, wielkim pogrotowcem literatury Oświecenia, 

jakby młodszym bratem Ignacego Krasickiego i Franciszka Za
błockiego. Opierał się, a nawet sprzeciwiał romantycznej modzie, 
tej „modzie", która w tym czasie, na emigracji wydawała naj
większe swoje arcydzieła docierające przecież do kraju i czytane 
w kraju. Opierał się, co ważniejsze, pogłosom zdarzeń, których ta 
literatura była pełna. Dla czytelników „Dziadów" i „Kordiana", 
dla świadków, uczestników i ofiar Powstania Listopadowego owe 
„Ciotunie" i „Dożywocia" były - co tu mówić - fatałaszkiem 

literackim. Artukuły Goszczyńskiego i Dunin-Borkowskiego nie 
były z pewnością wyrazem osobistego zacietrzewienia jednego czy 
drugiego paszkwilanta. Mickiewicz i Słowacki nawet nie raczyli 
zauważyć galicyjskiego literata odnoszącego sukcesy na scenach 
Lwowa i Warszawy. 

Swiat Fredry odchodził w przeszłość i sam Fredro musiał to 
zrozumieć. Musiał w śmiechu swej widowni usłyszeć skrzek po
spolitości. Wyczuł pewnie, że ma wielbicieli coraz głupszych, 

a przeciwników coraz mądrzejszych. Przestał wierzyć w swoje 
pomysły. Przestały go bawić. Przestały się kleić. A w roku 1846 
świat Fredry zapadł się, zczezł, zalał krwią. Strach pomyśleć, 

jaki los spotkał dwór Jowialskich w owe zapusty, które jeszcze 
w pięćdziesiąt parc~ lat później, w „Weselu" Wyspiańskiego, ze 
zgrnzą wspominają i pany, i chłopy: „Myśmy wszystko zapo
mnieli ... mego dziadka pilą rżnęli..." W czasie tych wypadków 
Fredro był na szczęście we Lwowie, i już stamtąd na wieś nie 
wrócił. Osiadł na zawsze w mieście. 

Zmienił się tryb życia, zmieniło się pole widzenia, zmienił się 

świat dokoła. Zmieniła się literatura, zmienił się teatr. Fredro 
odbył kilka podróży do Paryża, dla widzenia się z synem, który 
na skutek swego udziału w powstaniu węgierskim w roku 1848 



zmuszony był zostać czas jakiś na emigracji: tam Fredro chodził 
dużo do teatru i widział nowe s;:tuki - Augiera , Scribe'a, Du
masa-syna - nic już nie mające w spólnego z komediami 
Moliere'a i Goldoniego, na których uczył 's ię pisać. To, że blisko 
sześćdziesięcioletni pisarz zdołał zobaczyć w rzeczywistości nowe 
problemy, konflikty i typy, i to, że potrafił nadać im nowoczesny 
kształt literacki i sceniczny, należy uznać naprawdc; za fenomen, 
a owego „Wielkiego człowieka do małych interesów" za drugi, 
wspaniały debiut starego pisarza. Dziedzir literatury stanisła

wowskiej, Zabłockiego i Krasickiego, znalazł sic; nagle blisko Prusa 
i Sienkiewicza, Zapolskiej i. .. Wyspiar1skiego. Bo przecież Jenial 
kiewicz jest figurą, która mogłaby sic; znaleźć w „Lalce" obok 
Łc;ckiego albo w „Rodzinie Połanieckich" obok starego Pławic

kiego, a młodzi bohaterowie komedii: Matylda i Aniela, Dolski, 
Karol i Leon, sposobem myślenia i wysłowienia odeszli od daw
nych Fredrowskich Wacławów, Klar, Guciów i Aniel o sto lat , 
już ich nic z tamtymi nie łączy, już należą w pełni do pierwszego 
pokolenia inteligencji polskiej. Myślą i mówią, zachowują sic; i po
stępują zupełnie poza .szlacheckim, dworskim stereotypem, a jeśli 

go stosują, to z ironią, jak Karol , kt.óry grzebie w herbarzach 
w poszukiwaniu jakiejkolwiek ciotki zdolnej S\·Vym spadkiem w~· 

zwolić go od piekielnego stryjaszka, albo z bojaźni i poczci waści 
serca, jak Aniela, która prosi Matyldę. aby z systemu, w jakim 
żyją, nie wyśmiewała sic; za głośno ... Albo z cynizmu, jak Leon, 
który cały ów system postanowił przechytrzyć, opanować, sztucz
nie podtrzymać, z czego kuzyni wróżą mu, że niechybnie będzi e 

kiedyś panował jako Ambroży Jenialkiewicz II. Czyż te ich iro 
niczne, lękliwe lub cyniczne glosy nie mogłyby zabrzmieć w dia
logu „Wesela"" 

Dobrze, ale skoro jest to historia niezdarnego szkodnika i jego 
zgorzkniałych ofiar, to co w niej śmiesznego'? 

Ba! Co w ogól e jest śmieszne'? Z czego sie śm i ać'! A w szcw
gólności - z czeg:i mamy .się śmiać my, rodacy .Jenialkiewicza. 

w roku 1981/2" 

Na to jest również odpowiedź u Fredry, w dialogu, l<tóry 
naprawdę brzmi jak wyjc;ty z „Wesela": 

-- Z czegóż ty się śmiałeś'? - pyta Aniela swego brata, gdy tc:1 
na widok Matyldy wybuchnął śmiechem i póty sic; śmiał, póki 
ona nie odeszła. również zanosząc sic; od śmiechu. 

- Bo ona się śmiała - odpowiada Karol - a potem (czyli poza
tem, zresztą, przyp. A. K.) bard z o jest e m smutny. 

Jakiż to smutek, co taki śmiech wzbudza"? - pyta Aniela. 

-·· Smiech nerwowy, smutek w sercu - odpowiada Karol. 

Ten nagły, niepojc;ty dla otoczenia wybuch śmiechu Karol < 
i Matyldy, to rado~ć porozumienia. Tych dwoje rozpoznało s i<.; 
w tłumie i śmiechem dało sobie znać nawzajem o :;wym podo
bieństwie. Ułan, który gdzieś zagubił swoje id eały, i dziewczyn a 

zbyt dumna, aby swój ideał sprzedać za byle jaką cenę. Rozpo
znali się: „byłaby z nas para strasząca - powiada Matylda -· 
moglibyśmy we dwoje zaburzyć porządek socjalny". 

Smiech komediowy, śmiech teatralny to radość rozpoznawania 
podobieństw. Smiejemy się, bo znamy .Jenialkiewicza i jego system: 
nam też, tak jak tym młodym, urządził życie Jenialkiewicz, do 
n-tej potęgi, zadufany w sobie dyletant, zapatrzony w swoje teorie 
i statystyki, powtarzający swoje nudne „s,puść się na mnie!" i groźne 
„dobrze jest'? czy bard z o dobrze'?" Smiejemy si<;, bo znamy 
Dolskiego: szlachetność uwikłaną w głupstwo i nieporadność. 

Znamy lękliwość Anieli: „Między nami mów, co chcesz, tylko niech 
nikt obcy nie usłyszy!" Znamy cynizm Leona: „Kto ma duży po
sag, temu wszystko wolno'', a pod słowo „posag" podstawiamy 
dziesiątek innych: funkcja, urząd, znajomości, układ, konto „A", 
konto „W" ... Zło, które nas dławi i przeraża, które has zabija, 
z którego wydostać się nie możemy, jak Dolski ze swego pokoju 
hotelowego, rozpoznajemy w skali zmniejszonej do kręgu rodzin
nego i przyodziane w kostiumy sprzed 100 lat. .Jest w zasięgu 

ręki. .Jak drapieżnik w klatce, w menażerii, którą tak lubi odwie
dzać .Jenialkiewicz. Bawimy się i drażnimy obłaskawionym dra
pieżnikiem. Smieszy nas nasza chwilowa przewaga. Po tę chwilę 

przewagi idziemy do teatru. Po ten śmiech nerwowy, pochodzący 
od smutku, który mamy w sercu. Aby odpocząć. 

październik 19/il 



Ewa Miodońska 

JENIALKIEWICZ I INNI 

.Jest ich pięcioro ·- dwie urodziwe młode panny i trzech ka
walerów wcale niebrzydkich i niegłupich. Tworzą trzódkę , która 
pozostaje pod troskliwą opieką zacnego i światłego obywatela 
ziemskiego Ambrożego Jenialkiewicza. a wszyscy razem należą do 
świata komediowego, który powołał do życia arcymistrz pióra 
dramatycznego - Aleksander hrabia Fredro. Z prostego zesta
wienia liczbowego wynika, iż właściwa komedii akcja powikłań 
sercowych i matrymonialnych, nieodzowna tam , gdzie znajdują 

się młode panny i kawalerowie , musi przynieść jednemu z mło
dzieńców bezapelacyjnego kosza. Któż go winien dostać w świetle 
komediowej tradycji polskie j w. XVIII i komediowej sprawie
dliwości -- a pewnie ten, co w łagodnej atmosferze czułych se rc 
razi brakiem serca lub brakiem rozumu i zalet charakteru, a p rzy -_ 
najmniej zalet towarzyskich lub gospodarska-obywatelskich. Taka 
kalkulacja mogłaby się potwierdzić, gdy w pamięci widza s tają 

Aniela i Gustaw, Albin i Klara w pełnych uroku potyczkach ser
cowych, mogłaby się sprawdzić nawet w znacznie ostrzejszej , za
prawionej octem życiowych doświadczeń i skomplikowanej nie
dostosowaniem wieku partnerów intrydze „Zemsty". Zupelnie 
jednak nie sprawdza się w większości komedii pisanych p !·zez 
sędziwego już Fredrę, pisanych po wielu lataeh gorzkiego milcze
nia literackiego, a przede wszystkim tworzonych w realiach :~ i

storyczno-społeeznych mocno zmienionych w s tosunku do lat 
1820- 1835, kiedy to powstawały najbardziej olśni ewające uth·ory 
Fredry, w których humor i pobłażanie ludzkim słabościom c1.ęsto 

łagodziły rzec zywiste kontury i uwarunkowania intrygi drama
tycznej , np. w „Slubach panie11skich " , „Zemście", „Damach i hu
zarach" , „Pierwszej lepszej" . 

Może zatem „Wielkiego człowieka do małych interesów· · na 
leżałoby raczej odnieść do tych sztuk pierwszego okresu twórczośc i 

Fredry, które c elowały sarkazmem, gorzką drwiną i bezwzgl::;dnym 
odsłanianiem cynizmu, amoralności, hultajs twa i brutalności na
tury człowieka , odstręczających czy bez mała ponurych stron s to
sunków międzyludzkich , zatem do takich dramatów jak „Pan 
Geldhab", „Mąż i żona", czy „Dożywocie". I tu rodzą się jednak 
wątpliwości, gdyż komedia o panu Jenialkiewiczu i jego ;wdo
piecznych nie ukazuje bohaterów jednoznacznie odrażających, złych 
czy choćby tylko wyraźnie niesympatycznych. Ich wady czy wręcz 
negatywne cechy z reguły równoważy autor wieloma zale tami 
charakteru lub umysłu, a przynajmniej osłabia ich wagę, tra!;:tu
jąc raczej jako przywary lub ~miesznostki . W „Wielkim człowieku 
do małych interesów" Fredro posługuje się raczej bogatą pale tą 

niuansów psychologicznych niż wyrazistym i ostro zarysowanym 
schematem typizującym. Choć każdej z pos taci utworu dałoby si~ 
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przypi sać genealogię wywiedzioną ze s tereotypowych „osób akcji 
komediowej", to jednak autor utrzymuje je w pozycji pośredniej 
między ujęciem satyrycz::o-kary katuralnym a łagodr!ie ideaiizu 
jącym, słowem czyni je przEciętnymi i życiowo prawdopodobnymi. 

Lekkomyślnemu tirtantowi, jakim jest Karol , przydaje sy m 
patyczną prostotę i szczerość w samocce!1ie. a przede wszystki m 
obdarza go żołnierską przesz:ości ą, związaną zapewne z wo! - o
ściowymi walkami na Węgrzech około r. 1849. W naiwnym i n ie
zaradnym Jasiu Dclskim niespodziewar.ie odsłania poważne po
czucie odpowiedzialności za własne postępowanie i odwagę sprze
ciwu w obec ko '.1 wenansu towarzyskiego, gdy ma się rozstrzygnąć 

los jego małżeństwa. Bareziej męski charakter Leona uzupełnia 

znac zną intelige :-icją, poczuciem honoru, umiejętnością głę'J~ z e j 

oceny komplikacji własnego przekonania wewnętrznego , na które 
składa się jednoczesny podziw i niechęć dla kotiety, którą LPon 
ewentualnie miałby poślubić . Tak pozytywnie wyposażoną pos tać 
Leona pisarz zabarwia jednak ni eprzyjemnym chłodem uczuci o
wym, a przede wszystkim przekonaniem, 1z to pieniądz jes t 
dźwignią wszystkiego, że opinia publiczna s tanowi o wartości czło 

wieka, więc trzeba umieć ją odpowiednio urabiać, wreszcie, ż·~ dla 
osiągnięcia celu życiowego wprawdzie nie można posługiwać się 

przekupstwem w dosłownym znaczeniu , al e można je przekształci ć 
w „dozwolone sposoby" wpływania na innych (które Leon wy
kłada Dolskiemu w akcie Il). 

Postać Matyldy została skonstruowana rzeczywiście zgodnie 
z opiniami jej otoczenia, jako połączenie kontrastów; „to diabełek. 
ale charakter anielski" , jak stwierdza Jenialkiewicz, połączeni e 

złego i dobrego, które pociąga ku sobie i odstręcza zarazem, jak 
deklaruje Leon. Matylda chwilami ujawnia pełną łobuzerskiego 

wdzięku kobiecość, walczy po kobiecemu o prawa swego se rca 
i swej osobowości, nawet mówiąc stryjowi to, co naprawdę o nim 
myśli, robi to bez szyderstwa i napastliwości, tak by go glębej 
nie dotknąć . Innym jednak potrafi wypalić wprost prawdę i po 
zbawioną złudzeń ocenę tak własnej sytuacji jak i ich pos tępo 

wania, potrafi oskarżyć młodych ludzi, że w sprawach uczucio
wych kierują się przede wsz}'is.tkim wyrachowaniem, popierając tę 

diagnozę zręcznie zagraną karykaturą zalotów. Matylda szczerze 
i spokojnie manifestuje swoje „nie chcę " wobec wszystkiego, co 
przeszkadza jej pragnieniom, a formułowane przez nią ,argumenty 
przy pozorach kobiecości są racjonalne, mogą świadczyć o chłod
nym namyśle i trzeźwości życiowej. Jenialkiewicz mówi o jej do
broci, nawet o skłonnościach filantropijnych, ale akcja komedii 
pokazuje Matyldę zajętą przede wszystkim własnymi sprawami, 
niewiele myślącą o innych, a wręcz lekkomyślnie szafującą za
pewnieniami, o których zaraz zapomina . Wreszcie, w Matyldzie 
można dos tr1ec µewne rysy k a rykaturalne kobiety wyema n · 
cypowanej, przesadnie samodzielenj, naśladującej męskie za
chowania, lecz przeciwwagę ich stanowi tolerancja i zrozumienie 

ł 

dl a upod o'.:J ań ka wa lers kich (rozm owa z K arolem o polowa n iu) . 
dla zachowania p rzeczącego konwenansowej g rzecznoś ci wobec 
damy, g dy Dols ki szcze rze odrzuca je j rękę. 

Znaczn a in te ligenc ja, s pos trzegawczość i t rzeźwość sądu pozwa 
l a ją Maty ld zie t rafni e odgadywać uczucia i za m iary drug ich, ni e 
stanowią jednak dos tateczn e j gwa ra nc ji c h ron iące j przed pomył 

kami , np. p rzed błędną oceną zamiarów Dols ki ego, który je j ,_da 
niem kocha w prawdzie Anielę, ale dl a majątku c hciałby ol.eni ć

się z nią, Matyldą , panną posażną. I tu dotykamy pewnej właści

wości wspólne j w szys tkim pięciu młod ym bohate rom „Wielkiego 
człowieka do małych interesów". Ich sposób myślenia skażony je:: t 
ś wiadomością „wielk iego biota", w którym „maj ątek to cudowne
szkiełko" do oceniania ludzi, w którym „pod klątwą ten, kt:i n ie 
bogaty", w którym zalotnicy nie osobę, lecz posagi cenią , a ko
bieta jest skazana, b y tak na balu jak w życiu „stać w r zędzi l' 

jak fiakier i czekać, aż ktoś zawoła" . 

Swiadomość tę d zie li z Dolskim, K aro lem , Leonem i Maty ldą 

także najbard zie j pa pierowa i wyideali zowan a sp oś ród młodych 

bohaterów Aniela, dobra, rozsądna, naiwna i uczuciowa, a jednak 
tak łatwo wątpiąca o swym ukochany m z powodu owe j zatrutej 
myśli, że każd emu bez wyjątku najdroższy jes t mająt e k. Fredro 
nie pisał oczywiście sz tuki tendencyjne j, zatem np. Aniela nie jes t 
w pełni świadoma pow odów swego zwątpienia, próbuje nawet je 
tłumaczyć zaletami r ywalki, którą w jej mniemaniu jest Matylda. 
Wszak jednak, wid z przec iw nie niż Ani e la , mus i pamię tać o pod 
k reślanym wcią ż w tekś ci e komedii n iebagatel ny m a tucie Ma 
t yldy jako kandydatki do poślubienia - o je j majątku. 

Zakońc zenie „Wie lki ego cz łowi eka do ma łych inte resów" przy
nos i rozwią zanie, w który m c ała piątka m ł odych bohate rów co~ 

jednak otrzym uje czy zd ob ywa: Mat y lda dos ta je Ka rola , Dolski 
Anie l ę, a Leon, którem u w fabul e dramatyczne j brak os tatec zni <:' 
damy se rca , otrzymuje urząd dyrektora w Towarzys twie Kredy 
towym. Tak więc i wątek te j postaci zos ta je pomyś lni e zamk:1ięty. 

tyle, że nie w planie intryg sercowych, lecz kariery życi:iwej, 

i Leon może szcze r ze powiedzi e ć: „wyznam otwa rcie. że nigd y 
jeszcze w życiu ni e b y lem tak konten t". W dodatku zacny opie
ku n , który zg oła inacze j ukł adał ten pas jans m a try mon ialny, kw i
tuje \Vszys tko dobroduszny m s t w ie rdze niem : „Dlaczego ni e"? Wsza k 
to mój plan„. z małymi wprawdzie odmia nami. „ a le m ó j plan od 
dawna uł ożony.„ Niec h was Bóg bł ogos ław i. m oje d ziec i .... Bę 

dziecie szc zęś li w i - ja ręczę , spu śćc i e s i ę na mnie". Rozwią zani e

komedii uj awnia kilka je j is totnych cech. P o pi e r wsze, happy end 
jest tu czystą konwencją i wynika z praw gatunku k om edioweg o. 
a ni e z ujawnion ych w podtekstach , a luzjach i r eakc jach postaci 
realiów spo ł eczno -hi s t o rycznych stanowiących p odstawę konfliktu 
dramatyczneg o. Po drugie , młodzi sa m i muszą rozwiązać swoje 
problemy nie ty lko bez r ze te lnego ws parcia na d oświadczen iu 

życiowym s tarszego pokolen ia, a le omij a jąc s tarann ie na we t naj -



~1edal _P~Ojektowany przez francuskiego rzeżbiarza i medaliera, dyrektora 
parysk1e J mennicy Alberta Barre, wr-:czony Fredrze w roku 1865 z okazji 

lepsze intenc je opiekuna, które zupełnie nie pasują do ich pra
gnień, poglądów i rzeczywistych uzdolnień czy predyspozycji , 
a stanowią nie gorszą przeszkodę niż najzaciętszy opór komedio
wych ojców tyranów. Po trzecie odsłania sic; oczywista prawda . 
że życie jest grą kompromisów, ustępstw i wzajemnego dopaso
wywania się, w której trzeba rachować nie tylko porywy serca 
i czystych wzruszeń, ale rozsądek, własne możliwości psychiczne 
i material :ie, w której poważną sprawi; stanowi pieniądz i kariera . 

Niespodziewany awans urzędu - który w tej komedii staje się 
przedmiotem zabiegów Dolskiego i Leona, jest swoistym ideałem 
życiowym tohatera tytułowego, wreszcie jest także wartością, 

o której marzy człowiek mocno sentymentalny i mało energiczny , 
tm. Dolski - wskazuje, iż komedia musiała powstać w kręgu spo
łecznym Galicji, a zarazem w czasie, gdy tradycyjny model pol
skiego, dworku, w którym zacni i raczej prostoduszni ziemianie 
żyli harmo --djnie, patriarchalnie i pracowicie, odchodził już zde
cydowanie w przeszłość. Uzmysławia to może najszerzej i zara
zem najwyraźniej tytułowa postać komedii, stanowiąca zarówno 

50-lecia pracy literackit~j kon1ediopisarza prZt'.' 'L Kotnitet .Juhilf'uszowy 
prz}• Os~olineun1. 

centrum intrygi dramatycznej jak i centrum skupiające większość 
obserwacji obyczajowych i społecznych, które decydują o tym. 
iż świat przedstawiony w „Wielkim człowieku do małych inte
resów" jest żywy i konkretny. Wyrazistość te; zwiększa zabieg 
kompozycyjny polegający na postawieniu obok Ambrożego Je
nialkiewicza postaci rządcy Teleml:::eckiego, zwanego poufale Te
lembesiem, wcielającej tradycyjny typ starego rezydenta dwor
skiego, obdarzonego poczciwą życzliwością dla świata i bystrym 
rozsądkiem w ocenie innych ludzi, a zarazem zapobiegliwą troską 
gospodarską. 

Zaś pan Ambroży, genialny czy też wedle pisowni 
XIX-owiecznej jenialny {Jenialski w komediowej konwencji 
nazwisk znaczących), czuje się zapewne wielkim zegarmistrzem, 
który nakręca kółka mechanizmu, nieustannie sprawdza czy 
wszystkie one funkcjonują właściwie i sprawnie, zgodnie z za
mysłem konstruktora. Jako człowiek poczciwy, pełen przywią

zania i poczucia odpowiedzialności wobec swych podopiecznych, 
sprawdza, czy czują się oni dobrze jako kółka owego mechanizmu. 



Wszak w I akcie, spotykając po kolei Dolskiego, Anielę, Matyldę, 
każdemu poświęca osobno uwagę, trzymając za rękę, patrzy głę
boko i badawczo w oczy ponawiając wciąż to samo pytanie: 
„cóż? dobrze? hę? Wszystko dobrze? co? (. .. ) Kochane dziecię" ; 

jednocześnie do końca sztuki wytrwale oferuje zawsze tę samą 

radę: „spuść się na mnie", którą tylko Matylda ośmiela się iro
nicznie dokończyć: „A dobrze wyjdziesz", czym wywołuje do
datkowe pytanie Jenialkiewicza: „Ale dziewczyno, co ty poczniesz 
bez mojej rady?". Zarówno troskliwych pytań jak i owej rady 
używa on także w momentach, gdy rozmowa o planach na przy
sziość chce nabrać nienawistnej dla niego jasności i konkretności . 

Bo pan Ambroży jest też z powołania konspiratorem, nie tylk o 
„zegarmistrzem". Swoje plany, a zwłaszcza swoje zabiegi wokót 
ich urzeczywistnienia skrzętnie okrywa tajemnicą, zamiast jasnyc h 
poleceń woli pełne niedomówień rozporządzenia i korespondencje 
z ludźmi, których ma w zasięgu ręki, żyjąc i mieszkając z ninn 
na codzień. W skutek tego rozmowy Jenialkiewicza z innymi oso
bami potwierdzają przysłowiową regułę: „każdy mówił o czy m 
innym, jak zwykle w życiu rodzinnym", przy zachowaniu na
iwnego przeświadczenia, że wszyscy myślą i mówią o tym samym. 
Naturalnie takie rozmowy są zasadniczym „materiałem pędnym·· 
intrygi „Wielkiego człowieka do małych interesów", która funkcjo
nuje tylko dzięki nieustannym nieporozumieniom, wzajemny•n 
podejrzeniom i opacznemu tłumaczeniu zachowania partnerów. 
\V rezultacie, podstawą komediowych efektów jest tu stała roz
bieżneść między wiedzą postaci i wiedzą posiadaną przez widza 
także między intencją mówiącego a sensem jego słów wobec zo
biektywizowanej sytuacji i w rozumieniu partnera dialogu. 

Być może, upodobanie Jenialkiewicza do konspiracji, tajemnicy ., 
niejasności jest nie tylko funkcją sensu tej postaci jako repre
zentanta nastrojów społecznych w Galicji w połowie w. XIX, ale 
jest też powiązane z jego pasjami naukowymi. Wszak dla pana 
Ambrożego „rzeczą arcyciekawą" byłoby wyjaśnienie pochodzenia 
i rozwiązanie zagadki pierwszeństwa białego i czarnego niedźwie
dzia, rozważanie nad „działalnością każdej litery w naszej mo
wie", nad „stosunkiem produkcji słomy jednego sążnia kwadra.
towego ziemi do zużycia tejże w jednym sążniu strzechy". O swych . 
wielkich pomysłach przelewanych na papier sam Jenialkiewicz 
powiada tyleż z szacunkiem co z entuzjazmem, że „jak się czasem. 
w głowie zatarasują - strach, by jej nie rozsadziły, jeżeli im 
drogi nie otworzy się czym prędzej", że zatem konieczne są 

„wyścigi pióra z myślą", co powoduje, iż choć ma „mnóstwo 
własnoręcznych rękopismów arcyciekawych, ale na nieszczęście. 

sam już ich odczytać nie może", chyba, jak hieroglify ktoś kiedyś 
jego pisanie odczyta. 

Pasje „zegarmistrzowskie i naukowe" Jenialkiewicza mają 

także wyraźne zastosowanie w praktyce, zwłaszcza w prowadzeniu· 
własnego i cudzego gospodarstwa, w zorganizowaniu swego domu, 

w którym obok tradycyjnych saloników muszą być pokoje pracy -
biblioteka, gdzie można w skupieniu roztrząsać niedźwiedzi dyle
mat, gabinet, w którym prowadzi się biuro korespondencji zbiera
jące informacje, że „w Przemyślu nic się nie dzieje, a w Kra
kowie będzie gorąco", osobno jeszcze kancelaria na księgi zapisów 
korespondencyjnych; słowem dworek zbiurokratyzowany, zurzędni
czony, iście galicyjski raj światłego i nowoczesnego ziemianina, 
który ma ambicje być· prawie instytucją. 

Wydobycie wszystkich niuansów powagi humoru, czasem 
wręcz farsowego komizmu zachowań, sytuacji, także słów i ge
stów, stanowi w tej komedii znakomite zadanie aktorskie. Widać, 
że „Wielkiego człowieka do małych interesów" tworzył pisarz 
zauroczony teatrem, dobrze obznajomiony z techniką teatru, dla 
którego teatr stanowił właściwy impuls w przerwaniu pisarskiego 
milczenia i popchnął do nowych prób pióra. Zapewne wiąże się to 
z kilkuletnim pobytem Fredry w Paryżu, gdzie w latach pięć

dziesiątych XIX w. życie teatralne było bardzo bogate i uroz
maicone, proponowano zarówno lekki repertuar wodewilowy 
i operetkowy, jak również poważną, realistyczną komedię miesz
czańską z wyraźnie zarysowaną tendencją, z bogatą motywacją 

społeczną i obyczajową, z „dobrze skrojoną" akcją. W „Wielkim 
człowieku do małych interesów" doświadczenia paryskie pisarza 
widać zwłaszE:za w sposobie kształtowania postaci, w owym luzie 
pozostawionym inwencji aktorskiej, w doborze materiału obycza
jowego i pogłębieniu rysunku psychologicznego, w sprawnym pro
wadzeniu jednocześnie kilku akcji scenicznych rozłożonych na 
kilku planach i w wygrywaniu efektów takiego zestawienia, 
w rozbudowaniu pozasłownych środków dramatu. W wyraźne.i 

niezgodzie z tymi doświadczeniami pozostaje luźność kompozy
cyjna komedii, pewien stopień autonomizacji poszczególnych aktów 
w zakresie tematycznym, stosowanie tradycyjnych schematów sy
tuacji i intrygi komediowej, wreszcie ustawienie w centrum 
sztuki komicznej, w gruncie rzeczy dwuznacznej, figury Jenial
kiewicza, która w żadnym razie nie da się wyprzeć z komedio
wej intrygi, ale dość łatwo usuwa się w cień na planie obserwacji 
psychologicznych. W sumie „Wielki człowiek do małych intere
sów" stał się sztuką zajmującą wysoką pozycję w dorobku Fredry, 
na pewno jedną z najlepszych w drugim okresie jego pracy pi
sarskiej, wymagającą od teatru rzeczywistego i twórczego par
tnerstwa jako warunku nośności komedii w jej warstwie zaba
wowej i poważne}. 
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