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DRĘCZARIUM „IDIOTÓW" 
Maryla Zielińska 

Re_wizje romantyzm 

Jak pod tym hasłem czytać Fredrę? Stary hrabia, 
jak zwykło się o nim mówić , w przeciwieństwie 
do swych „kolegów" wieszczów żył i tworzył 
długo, na bieżąco rewidował romantyzm. Już 

z racji komediopisarskiego talentu, nie mówiąc 
o doświadczeniu, wręcz pozytywistycznym, 
człowieka zaangażowanego w sprawy publiczne 
(na miejscu , w Galicji, a nie na emigracji). 
Urodził się jako pierwszy w tej niepowtarzalnej 
paradzie geniuszu - w 1 793 roku. Pięć lat później 
przyszedł na świat Adam Mickiewicz, szesnaście 
- Juliusz Słowacki, dziewiętnaście - Zygmunt 
Krasiński. Pojęcie pokolenia trzeszczy w szwach. 
Pierwszy zmarł Słowacki (miał czterdzieści lat) , 



drugi Mickiewicz [w wieku pięćdziesięc i u siedmiu latl , trzeci Krasiński 

(czterdzieści siedem) , Aleksander Fredro przeżył ich wszystkich i to 
znacznie . zmarł w 1876 roku , dożywszy osiemdziesięciu trzech lat . 
Mógł tych i innych romantyków mieć na uwadze w ich dorastaniu, 
buncie , os iągan i u wielkości , odchodzeniu. w oglądzie tego, co rodacy 
rob ili z ich spuścizną , w kontekśc i e zmieniającego się świata . Najwyżej 

cenił [podobno) poezję Słowackiego, osobiście poznał tylko Mickiewicza 
- odwiedzali się w Paryżu , Fredro był na pogrzebie Celiny Mickiewiczowej. 
po latach odwiedził go we Lwowie Władysław, syn Adama. Miał więc 

hrabia Aleksander dystans wynikający z metryki. z miejsca zamieszkania, 
a także wyostrzony osąd spraw dookolnych wpisany w gatunek literacki. 
który uprawiał - komedii nie da się bez niego pisać. podobnie jak bez 
poczucia humoru. 
Czy komedia romantyczna jest możliwa? Fredro- zdaje s ię - tym problemem 
głowy sobie nie zaprzątał . Oo literatury romantycznej odnosił się w swej 
twórczośc i jak do innych zjawisk epoki, hołdował raczej tradycji gatunku , 
wnosząc doń świeżość talentu samouka, który wcześniej oddawał się 
z goła innej pasji - wojnie. Podobnie rzecz się miała z teatrem, znał go 
w skali europejskiej. także w wydaniu romantycznym. Jego biblioteka 
liczyła ponad dziesięć tysięcy tomów, mimo zaka zu posiadania wydań 
emigracyjnych polskich poetów wprowadzonego przez lwowską po l icję , 

ich dzieła były znane i dyskutowane w salonie Fredrów. Ale nawet 
w swej twórczości niekomediowej daleki był od wchodzenia w cudze -
„romantyczne " - buty. Był więc hrabia sobą. Co docenił kolejny wieszcz, 
tu pominięty, Cyprian Norwid: „ Naiskończenniejszym poetą polskim - jest 
nie Mickiewicz , Zygmunt, Juliusz etc . . etc., ale F r e d r o li! ". 

Re_akcjonista 

Ale czego nie doceniali już współcześni zwolennicy romantycznej rewoluc ji. 
Wincenty Pol jeszcze potrafił rozsądzić swe za i przeciw, dostrzegał 
na przykład , że użycie wzorców francuskich, służy pogłębieniu rysunku 
polskich charakterów, stanowi o sile komicznej utworów. Józef Ignacy 
Kraszewski też cenił i ganił - za przesadę, wpadanie w gminność, zbytek 
poetyczności, niedbałość. Seweryn Goszczyński pisał j uż wyłącznie 

o nienarodowym charakterze komedii Fredry, uważał, że gładkość ich 

języka wynika z kalkowania francuskich wzorców. a dowcip zbliża je do 
karykatury. nie omieszkał wytknąć braku moralności. ,,[wiersz] Płynny jak 
woda, ma też smak wody; nie znajdziesz w nim tej jędrności, tej mocy, 
tego wdzięku, jakie ujmują w znakomitszych naszych pisarzach prawdziwie 
po polsku . z prawdziwym talentem piszących . " Leszek Dunin-Borkowski 
zarzucał pisarzowi rozmijanie się ze współczesnością, nieoryginalność , 

a głosy galicyjskiej prasy zazwyczaj przychylne Fredrze nazywał „kadzidłami 
pieczeniarzy" . Edward Dembowski uważał. że Lwów wręcz tonie „w zgoła 
nędznych i nic nie wartych salonowych Fredry komediach ''. 
Publiczność nieodmiennie głosowała nogami. Ale urażony do żywego, także 
brakiem obrony, Fredro zamilkł . Na nic się zdały naciski i prośby . . Tylko ci 
oświadczam w imieniu całej Polski oświeconej żądanie , żebyś zaczął pisać. 

Bo to nie dla Galicji samej, lecz dla całego narodu byłoby wielką stratą , 

gdyby z pióra Twojego same tylko wychodziły referaty " - monitował go 
listem brat Henryk w 1840 roku. Na marne, „ literacka wielka smuta" 
(przynajmniej w odbiorze publicznym) trwała wiele lat - sam autor raz 
szacował ją na piętnaście lat, raz na trzynaście . 

Re_feraty 

Posłem na sejm Aleksander Fredro był już od 1833 roku (kontynuując 
tradycję rodzinną) , zaczynał więc w trudnym popowstaniowym czasie , po 
dwuletnim zawieszeniu obrad. Starając się o fotel deputata w Wydziale 
Stanowym, z puli magnackiej, kontrkandydata miał w deputacie ho
norowym Leopoldzie Krasińskim. Wygrał w drugim głosowaniu , ale na 
akceptację Wiednia czekał aż osiemnaście miesięcy. Niespodziewaną 

prośbę o uwolnienie z urzędu (tłumaczył się zdrowiem swoim i rodziny) 
złożył w 1842 roku. cesarz przyjął ją w następnym roku. Jak wylicza jego 
biografka Barbara Lasocka , w wydziale spraw wewnętrznych zajmował się: 
Ossolineum, teatrem polskim, Towarzystwem Kredytowym (przyczynił się 
do jego powołania, za co otrzymał w 1839 roku honorowe obywatelstwo 
Lwowa) , założeniem towarzystwa wzajemnego ubezpieczenia od ognia, 
ulgami podatkowymi, sprawą włościańską, z Leonem Sapiehą opracował 
projekt budowy kolei żelaznej . Spraw tych pilnował także po złożeniu 

mandatu, miał też nowe zatrudnienia : był nadkuratorem zastępcy 

Towarzystwa Galicyjskiej Kasy Oszczędności. członkiem Towarzystwa 



Gospodarskiego. W okresie Wiosny 
Ludów w randze kapitana dowodził 
jedną z kompanii Gwardii Narodowej, 
znalazłs ię w gronie osób powołujących 
dziennik - „ Radę Narodową", którego 
redakcja szybko przekształciła się 

w ciało polityczne. 
Od teJ działalności odsunął się 

w 1849 roku, wyjechał do Paryża, 
do syna. Jan Aleksander, uczestnik 
powstania węgierskiego, żołnierz 

Legionu Polskiego walczącego 

z monarchią austriacką, po upadku 
rewolucji uznany został za zdrajcę 
i otrzymał zakaz wjazdu na te
ren cesarstwa. Ojciec wrócił do 
Lwowa w 1852 roku, syn w 1857. 
Aleksandra czekała niespodzianka -
oskarżenie o zdradę stanu , chodziło 
o udział w Radzie Narodowej 
w Rudkach w czasie Wiosny Ludów, 
a zwłaszcza o krytykę austriackiej 
biurokracji, od zarzutu uwolniono go 
dwa lat później. 
Tak więc milczeniu literackiemu 
towarzyszyła narastająca alienacja 
w życiu publicznym, Fredro mając 
poczucie rozmijania się z duchem 
czasu i bezsensu działań na rzecz 
poprawy rzeczywistości, chował 

się w prywatność, czemu sprzyjały 
choroby i problemy rodzinne. Warto 
o tym przypominać, ponieważ 

w tym właśnie czasie powstaje 
Wielki czfowiek do mafych inte
resów, komedia przełamująca po
stanowienie o niepisaniu, utwór 
kreślony już w Paryżu (nie jedyny), 

nasycony odniesieniami zarówno do lat deputackich Fredry, jak i reakcji 
po klęsce Wiosny Ludów. Po nim powstało szesnaście innych, wszystkie 
pisane do szuflady. Prapremiera odbyła się we Lwowie w pół roku po 
śmierci autora - 11 stycznia 1877. 

Re_wolucja 

Wielki czfowiek do mafych interesów 
jest komedią charakterów, tak jak 
pozostałe sztuki Fredry. Niemniej 
w zabiegach Jenialkiewicza by 
zapewnić Dolskiemu dyrekcję 

w Towarzystwie Kredytowym, 
w poczynaniach Leona, który sam 
sobie stara się pomóc w zdobyciu 
tego urzędu, można upatrywać 

karykatury stosunków panujących 
wśród deputatów, posłów , urzę

dników... wszelkich decydentów 
ówczesnej Galicji. Koloryt lokalny. 
Co z nim zrobić zabierając się za 
dramat Fredry, jeszcze do tego pod 
hasłem re_ wizji romantyzmu? 
Dziś może to najzwyczajniej w świecie 
nikogo w teatrze nic nie obchodzić 
i to po obydwu stronach rampy, 
nawet jeśli nabuduje się na 
nim zjadliwą satyrę na Ili RP. 
Aluzje polityczne, podobnie jak 
geneza utworu, epoka, biografia 
autora, tradycja wystawienia nie 
należą już do powinności teatru 
artystycznego. 
Pełzająca rewolucja drążąca polski 
teatr po 1989 roku, nie wiadomo kiedy 
dokonała tych przewartościowań. Że 
użyję słów wytrychów: historia się 



skończyła, ojczyzna wolna, romantyczny paradygmat naszej kultury zostaje 
uni,eważniony, artyści zrzucają płaszcz Konrada, schodzą w codzienność, 
zaglądają człowiekowi pod skórę, czując fałsz dotychczasowych konwencji 
teatralnych, zarówno estetycznych, jaki i tych, które regulują zasady 
obcowania z publicznością. Trzeba być 

autentycznym, nawet za cenę braku 
komunikatywności . Ta przemiana jest 
naturalna, wręcz instynktowna. dlatego 
pewnie tak nieostra, trudno przyszpilić ją 
datami. manifestami, z nazwiskami będzie 
już łatwiej . Podział na teatr anachroniczny 
i nowy, czy jak się do niedawna mówiło 
młody, jest coraz wyraźniejszy. 
Z pewnością na scenie Starego Teatru 
nie zobaczę lwowskich klimatów. .. Bo 
co by one miały znaczyć? Nie zdziwię 

się też, jeśli wątek małych interesów 
Jenialkiewicza zostanie okrojony do 
niezbędnego spoiwa, które sankcjonuje 
punkt wyjścia intrygi, ale nie koniecznie 
już jej siłę napędową. Porzucenie sa
tyrycznych aluzji do publicznych spraw, 
które Fredro zawarł w słowach i gestach 
postaci, byłoby w guście nowego teatru, 
a zboczenie akcji w niefredrowskie 
manowce mogłoby być ciekawym tropem 
charakterologicznych odkryć . 

Re_aktywacja 

Wielki czfowiek do mafych interesów to 
komedia prozą, choć w swym pierwszym 
zamyśle pisana była wierszem. Początko
wo autor dał jej podtytuł „komedia serio", 
po czym zrezygnował z tego przymiotni
ka. W tych wahaniach można się dopa
trzyć próbowania czegoś nowego - te-

I 

matu, języka, bohaterów, formy„. Być może Fredro uznał, że postawy 
ludzkie, które chciał sportretować są tak drastyczne, że poezja do nich 
nie pasuje? Że o tych nowych ludziach trzeba pisać inaczej? Ich mental
ność, ich świat, choć odrażający, musiał mu się wydać na tyle zastana
wiający, że zechciał dla nich zrezygnować z programowego niepisania. 
Być może w trakcie pracy zaczął się źle czuć ze swą mizantropią i wrócił 
do tonu buffo. wycieniował portrety? Być może konsekwencją tego do
śmieszania Wielkiego czfowieka ... jest niejednorodna konstrukcja komedii 
(w trakcie pracy rozrosła się do pięciu aktówl? W czwartym akcie staje 
się ona wszak farsą, w lwowskim mieszkaniu Dolskiego dziwnym zbiegiem 
okoliczności rozkręca się korowód nieoczekiwanych gości (jak w szopce 
ludowej), uniemożliwiając mu nie tylko wyjście z domu, ale nawet odbycie 
porannej toalety. 
Proza, komedia serio, komediofarsa. przełamanie milczenia ... te tropy 
mogą być bardzo interesujące dla dzisiejszego teatru. Mogą rozpalić 
rozmaite inspiracje - od Antona Czechowa do Wernera Schwaba, choćby 
z Korowodem, czy do Dei Loher z Sinobrodym, nadzieją kobiet. 
Decyzją autora wszyscy bohaterowie Wielkiego czfowieka do mafych 
interesów kiszą się w galicyjskim majątku Ambrożego Jenialkiewicza, 
który interesy myli z losami ludzi. lub może raczej bierze je za jedno 
(nie bez przyczyny jest starym kawalerem). Jeśli już opuszczają wieś 

i jadą do miasta, to także za jego decyzją. W gestach i słowach są mu 
mniej lub bardziej posłuszni, niemniej wszyscy żyją w świecie przez niego 
stworzonym. Z wygody? Więzi ich „układ familijny" (określenie Dolskiego, 
człowieka spoza klanu, ale uwikłanego w tę rodzinęl? Chyba nie, skoro 
młodzi ocierają się o kazirodcze związki . Może to wszystko przez geny .. . 
(ich siłę Fredro znał i opisał w swych dowcipnych obscenach). 

JENIALKIEWICZ 
Myślałby kto. żem go zamknął na cztery zamki„ . Ależ, mój Jasiu - tobie, 
widzę, niełatwo dogodzić„ . Dwie śliczne panienki, dwóch młodzieńców do 
rzeczy, stół niezły, polowanie dobre ... 
DOLSKI 
O, laboga I Z tego względu jestem jak w raju ... 

Rozległe interesa i stojąca za nimi rzekoma światłość Jenialkiewicza 
(nazwisko znaczące od „jeniuszu", czyli geniuszu) są kompromitowane 



przez Fredrę punkt w punkt, świadczą o ograniczoności i ciasnocie 
horyzontów tego „grafomana działania" - jak go celnie określił Wojciech 
Natanson. Młodzi to widzą, ale biorą udział w tej grze. Bo tak nakazuje 
etykieta czy ekonomia? Są więc grzeczni czy cyniczni? Już w pierwszej 
scenie (cytowanej powyżej, dwie kwestie dalej) Dolski używa znamiennego 
określenia dla oddania tych stosunków - „podziemne obroty". Współgra 
ono z mottem utworu, cytatem z Andrzeja Maksymiliana Fredry, w którym 
mowa o zawodach pozoru z istotą rzeczy. Nie wydaje się jednak, żeby 
ktokolwiek cierpiał tu na schizofrenię! Równolegle, z rozmysłem. uprawia 
się tu miłość i karierę . 

JENIALKIEWICZ 
Pojutrze będziesz wybranym dyrektorem w Towarzystwie Kredytowym. 

DOLSKI 
Och! Aż mi tchy zapiera - bo wiesz dobrze, kochany panie Jenialkiewicz , 
że jedynym moim życzeniem, jedyną myślą od samego dzieciństwa było 
i jest, abym mógł kiedyś jaki urząd piastować . 

Dwie sceny dalej : 

DOLSKI 
L„] ale przyznać się muszę , że jakaś niepojęta władza trzymała mnie 
w miejscu„. tak mi tchy zaparła , że nie byłbym wymówił słowa , gdyby było 
szło i o życie , a cóż dopiero, żeby ciebie, pani , oddzielić od siebie. 
[. .. ] 
ANIELA sama 
Może mnie kocha? A ja? - Czemu nie odgadnie, kiedy tak pięknie umie 
o tym rozprawiać? Okoliczności - które? Obowiązki - jakie?. .. Względy 
- na co? ... Mógł był wyraźniej powiedzieć .. . 

Salon Jenialkiewicza można sobie wyobrazić jako perwersyjne laboratorium 
s ierot swego czasu, sierot także w sensie dosłownym, które za wszelką 
cenę chcą dobić się swego szczęścia, tak jak sobie je wyobrażają. 
Dręczarium, które sobie stwarzają , przypomina mi „ idiotów" - bohaterów 
filmu Larsa von Triera, jednocześnie nienasyconych doznań utopistów 

i bezwzględnych międzyludzkich manipulatorów. Michał Borczuch chce 
być dla nich Wielkim Bratem, takim nadJenialkiewiczem. jest reżyserem , 

scenografem i autorem opracowania muzycznego spektaklu Starego 
Teatru. Nie t ak dawno odbył spotkanie z innymi sierotami , naszego świata 
- myślę o Komponentach Małgorzaty Owsiany, które wystawił na t ej samej 
scenie. Równie młodymi Jak bohaterowie Fredry, także szamoczącymi się 
w uczuciach, nałogach, chęci bycia kimś innym, zamkniętym i w klatce 
rzeczywistości (miejscem akcji jest blokowisko , w którym zostawiają piekło 

rodzin . i piaskownica, do której uciekają, bo lepiej z niej widać horyzont 
ich nadziei - lotnisko). Zdjął z nich publicystyczny patos „pokolenia porno" 
i obdarzył charakterystycznością, w której nie mało humoru. Czy i jaki 
dystans dzieli ich od Dolskiego, Anieli, Matyldy, Leona. Karola„ .? 
„Utwory mojej myśli, Geldhab, Radost, Jowialski, Cześnik etc. , etc. 
d I a m n 1 e żyją , gdzieś ich widziałem , gdzieś słyszałem , gdzieś 
znałem - pamięcią kopiowałem rys po rys ie, t roszcząc s ię o inne osoby 
i o zawiązanie akcji tylko tyle, ile mi to potrzebnym było do uwydatnienia 
charakterystycznych odcieni mojego utworu" - pisał Fredro w dość 
późnym liście (z 1860 rokul . To skupienie na człowieku , rys po rysie, to 
prawo do bycia indywidualnością, czy to nie romantyzm hrabiego Fredry? 
Tyle że te jednostki to egoiśc i , a ich bunt to manewry sobków. 

ANIELA [do Matyldy] 

Między nami mów, co chcesz , tylko niech nikt obcy nie słyszy. 

KAROL 
Czemu nie ma słyszeć - co warto drukować. 

ANIELA 
Nie nam to przeistaczać społeczeństwo. 
MA1YLDA 
Dlaczego nie? 
KAROL 
Tak , dlaczego nie? 
[. „ ] 

LEON 
Kto ma duży posag, temu wszystko wolno. 
MA1YLDA 
Mnie chcesz tym przymówić? To was , was , panowie, a nie nas krzywdzi, 



że tylko posagi cenic ie .. . Ja zupełn ie zgadzam 
się z tobą, uczony Leonie , że będąc bogatą, 
gdybym była poczwarą, złośnicą, wariatką -
adoratora zawsze znajdę. 
[. .. ] 

MATYLDA 
L .. Jale dlaboga , to byłaby z nas para strasząca .. . 
(śmieje sięl I w samej rzeczy, moglibyśmy we 
dwoje zaburzyć porządek socjalny ... Ręczę, że nie 
dano by nam dyspensy„ . Karol i ja , wyśm ienic i e! 

Otóż i sentyment w swej własnej osobie. 

Przeistaczanie kończy się na wspólnej. szalonej 
przejażdżce końmi. burzenie na tym, że „kobiety 
same sobie wybierały taneczników i mężów". 
Wieszczowie czynili bohaterami zgoła innych 
indywidualistów. Fredro nie miał złudzeń, 

bo i jego bohaterowie nie mieli złudzeń co do 
świata, w którym przyszło im żyć . 

Bibliografia 
1. Aleksander Fredro, Komedie. Wybór, PIW, Warszawa 1972. 
2. Barbara Lasocka. Aleksander Fredro. Droga życia, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 

2001. 
3. Krystyna Poklewska. Aleksander Fredro. Wiedza Powszechna. Warszawa 1977. 
4. Blok tekstów re_wizje, „Didaskalia. Gazeta Teatralna " nr 67/68, czerwiec - sierpień 

2005. 
5. „ Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny", PWN, Warszawa 1985. 







W układzie Pigonia Zapiski starucha otwarte są notatkami, w których Fre
dro z wściekłością stwierdza, że najstraszniejszy wedle niego z sześciu 
grzechów współczesnego świata pleni się najbujniej. Ten grzech, to fałsz . 

„ Fałsz - płaszcz szeroki", mówi w Zapiskach. I tak jeszcze mówi: „Trzeba 
wierzyć w piekło, bo gdzież by fałsz umieścić". Problem fałszu jest chyba 
tematem najczęściej podejmowanym w Zapiskach. Fredro jednak nie tylko 
wścieka się i potępia . Fredro, nawet kiedy jest w złym humorze, myśli. 
Jeśl i fałszu jest na świ ecie aż tyle, to znaczy, że fałsz jest organizatorem 
życia, jako że nie można żyć, nie będąc fałszywym. „W uniwersytetach 
powinny być katedry szalbierstwa - boć z ludźmi żyć trzeba ". Jeśli fałsz 
jest organizatorem życia, to znaczy, że życie jest przeniknięte fałszem. 
A więc jest grą, w której ludzie - jak postaci Męża i żony- kreują siebie, 
udając, że są kimś, kim nie są: „Karnawał nieustający: wszędzie reduty, 
same maski. - Głupcy tylko i poczciwi ludzie nie mogą odgadnąć, kto pod 
larwą?" Więc są poczciwi ludzie? Fredro wciąż się jeszcze upiera: są. Ale 
jeśli wszystko jest przeniknięte fałszem, a życie jest grą, to kim są ci, 
którzy biorą udział w tej grze? Kim jest człowiek? „ Człowiek zwykle jak 
orzech włoski - ma trzy łupiny, a Jedno ziarnko : fałsz. złość, chciwość 
- i Ja". A więc w fałsz - jak i w inne wady - człowiek się ubiera. Ale 
czymże wobec tego jest to Ja : to Ja, którego nie udało nam się odnaleźć 
ani w Elwirze, ani w Alfredzie, ani w Jowialskim? Czym jest człowiek 
w istocie swojej? „Bóg stworzył człowieka egoistą, a człowiek odział się 
w hipokryzją. Takim był i takim będzie od początku do końca świata". 

Jarosław M. Rymkiewicz, 
Aleksander Fredro jest w ztym humorze, 
Czytelnik, Warszawa 1977. 
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Wielki człowiek do małych i'}teresów wraz z szesnastoma innymi komediami na
leży do późnego okresu twórczości Aleksandra Fredry, ujawnionego dopiero po 

śmierci autora. Syn poety i powołana w 1876 roku Rada Przyjaciół, do której 
należeli Stanisław Koźmian, Władysław Łoziński, Antoni Małecki, Franciszek 
Paszkowski i Stanisław Tarnowski, podjęli decyzję o wystawieniu utworów przed 

ich publikacją. 

Teatr Krakowski pod dyrekcją Stanisława Koźmiana wystawił wszystkie „po
śmiertne komedie" Fredry. Pierwszą sztuką był Wielki człowiek do małych intere
sów, którego prapremiera odbyła się 20 stycznia 1877 roku. 

Adam Bałcikowski - korespondencja z Krakowa 
Wybory( ... ) niemało musiały w tych czasach przyczynić się do rozruszania niezbyt ru
chliwego naszego miasta. (wybory uzupełniające do Sejmu lwowskiego - przyp. red.) 
Ale zaledwie się one skończyły, szczęśliwy los nadarzył znów w Krakowie drugą i to nie 
najmniejszą. wcale sposobność do obudzenia powszechnego zajęcia. Oto nowe komedie 
Fredry, z tych siedemnastu, które po genialnym pisarzu pozostały, miały być na naszym 
teatrze wystawione. Możecie sobie wyobrazić jak wielkie było napięcie ciekawości. Nowe 
komedie Fredry ... zapewne same arcydzieła, dorównujące Ślubom panieńskim, a może 
i większe jeszcze, bo podobno już później pisane ... Lecz nie, to bez wątpienia same ·wy
bierki z tego, co poeta różnymi czasy napisał, a które, jako gorsze, mniej udatne, zostawił 
w tece autorskiej ad filiciora tempora. Takie różnorodne pomysły i sprzeczne zdania 
kręciły się po głowach ludzkich, a na nieszczęście nic ich nie mogło oświecić, bo nawet 
rada, złożona w tym celu przez syna ś.p. Fredry, która miała w rękach wszystkie te sztu
ki, klasyfikowała je, dzieliła na serie i losem ich rozporządzała, ani jednym słowem nie 
wypowiedziawszy swojego zdania o ich wartości. Ta zupełna nieświadomość, jakkolwiek 
może dla niejednego nieprzyjemna, tym bardziej jednak potęgowała ciekawość i zaost
rzała artystyczny apetyt. ( ... ) 
Wielki człowiek do małych interesów, komedia prozą w 4 aktach, nie wszystkim jed
nako się podobała. Jednozgodnie przyznano, że intryga jest niezwykle słabą, co zresz-

tą u Fredry dosyć często się zdarza, a wybredniejsi nie chcieli przystać i na to, ażeby 
postacie wprowadzone do komedii dorównywały tym wybitnym, zaokrąglonym w so
bie charakterem, do jakich Fredro w dawniejszych swoich utworach nas przyzwyczaił. 
Szczególnie zarzut ten dotykał postaci tytułowej, pana Jenialkiewicza, który rzeczywiście 
słabo jest nakreślony. 
Zdaje mi się w ogóle, że komedia ta, która i zwykłym Fredrowskim dowcipem wcale się 
nie iskrzy, nie miałaby dla publiczności racji bytu, gdyby nie jedna, ale za to niezrównana 
zaleta, gdyby nie prześliczny dialog, który nowszych komediopisarzy może do rozpaczy 
doprowadzić, dialog pełen humoru, a tak miejscami poetyczny i lekki, jak puch majo
wych kwiatów. 

„Tygodnik Ilustrowany" 63/ 1877 

Stanisław Tarnowski 
Publiczność idąc na pierwsze przedstawienie nieznanych sztuk ulubionego autora chcia
ła, żeby teatr v,ryglądał strojno, świątecznie, chciała tym zewnętrznym pozorem uro
czystości oddać cześć dziełu i zasługom autora, i publiczność miała ładną myśl, dobry 
zamiar. Ale kto pomyślał, czego było potrzeba na to, by te sztuki wydobyły się z ukrycia, 
w którym je autor trzymał, temu widok świateł, jasnych kolorów, kwiatów, mimowolnie 
ściskał serce, w którym głośniej niż zwykle odzywać się musiało żałosne wspomnienie. 
Przeciwnie jak poeta, który mówił: „choć mi serce pęka, śmiech mnie zbiera", widzowi 
tych komedii nieraz chciałoby się było powiedzieć: „choć ze śmiechu pękam, na płacz 
mi się zbiera". 

„Przegląd Polski" kwiecień 1877 

Przyznać się musimy, żeśmy z pewnym niedowierzaniem wchodzili do teatru - czyniąc 

naturalnie wyjątek z sił pierwszorzędnych naszej sceny - czy dzieło wielkiego mistrza 
komedii w całości godnie zostanie przedstawione? Zdawało się, że im bardziej odda
lamy się od czasów, z których autor brał skomplikowane swe typy, tym trudniej będzie 
przejąć się nimi artystom, którzy czasów tych nie zapamiętali. Ale jakiż to miły był za
wód! Nie tylko bowiem, że przedstawienie komedii: Wielki człowiek do małych inte
resów usprawiedliwiało w zupełności, ale rzec można, prześcignęło nawet wymagania. 
Dowiadujemy się, że Dyrekcja zarządziła wyjątkowo dla wzorowego przedstawienia tej 
sztuki kilkanaście prób, a nadto zjechał na ostatnią z nich syn zmarłego poety hr. Jan 
Aleksander Fredro, który sam będąc autorem i znawcą sceny, mógł niejedną poważną 
uwagę rzucić na szalę gry, jaką uznać musimy za doskonałą. 
Począwszy bowiem od bohatera komedii, jakim jest Ambroży Jenialkiewicz, aż do ról 
podrzędniejszej sfery, wszystko oddane było con amore, i stąd to wynikła owa wielka jed-
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FRE DR Y. 
Pierw ne przedstawienie. 
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nolitość gry. Czyż można bowiem lepiej i z więk

szą prawdą oddać trudną rolę Jenialkiewicza, 
niż to uczynił p. Szymański, który niejedną myśl 
wyraził niemym językiem gestów tak wymow
nie i tak zrozumiale, że ją każdy pojmował jak
by żywe słowo. P. Szymański przypomina ł nam 
tym razem grą p. Rapackiego w roli Radosta 
w Ślubach panie1iskich, grę, z którą porównanie 
nie będzie mu zapewne niemiłym . 

Albo czy rola Matyldy może znaleźć wymow
niejszą, a raczej wierniej szą przedstawicielkę tej 
brawury, werwy, tego napółmęskiego zakroju 
amazonki i zarazem kobiecej czułości , a w danym 
razie nawet pieszczotliwości, nad p. Hoffmanową, 

która rolą tą dowiodła jak szeroką jest skala jej ta
lentu, jeżeli zestawimy rolę hrabiny z Dan iszewów 
(Piotra Newskiego - przyp. red.) z rolą Matyldy 
w komedii, o której mówimy. 
P. Urbanowiczówna była w roli Anieli wszyst
kim, cokolwiek pojęcie łagodnej, skromnej, 
pełnej dobroci serca dziewicy polskiej na myśl 

nasunąć może. Kochając Dolskiego, który jej nie śmie miłości swej wyjawić, staje ona 
w jego obronie, lękając się, aby go słowa Karola nie obraziły, a wynurza to z taką słody

czą, tak sympatycznym głosem, że trzeba być prawdziwym Dolskim, aby się na znaczeniu 
tych słów nie poznać. Niezaprzeczenie i ta rola należała do oddanych po mistrzowsku. 
Ale nie koniec na tym. Znakomicie także odegrał p. Wojdałowicz małą rolę Pana 
Ignacego, robiąc z niej grą swoją prześliczny epizod komedii. P. Sobiesław w roli Karola 
wielką swobodą i werwą uzupełniał wybornie kontrast charakteru, istniejący między 
Karolem i Dolskim, jedną by mu tylko zarzucić można drobnostkę, że może niepotrzeb
nie za powtórnym wstąpieniem na scenę nosił się z herbarzami Niesieckiego. Nie wiemy 
- nie czytawszy sztuki - ale być może jednak, że taka była wola autora. P. Roman odegrał 
także bardzo dobrze rolę Leona. ( ... ) Publiczność ujęta pięknością sztuki i wybornym 
wykonaniem gry, nie szczędziła jednej i drugiej licznych, pełnych zapału oklasków. 

„Czas" 17/1877 

opracowała Elżbieta Bińczycka 


