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Na odwrocie - 1\leksander Fredro, m::il. .J. Kossak 

Komedie Fredry są dziełem wielkiego talentu 
i zostaną w naszej literaturze. W nich tyle jest po
staci naszych własnych, tyle prawdy, tyle prawdzi
wej komiczności, tak siln ie one każdego widza po-

' ruszają przypomnieniem żywego, własnego świata -
nikt im nie odmówi pierwsze-o miejsce w naszej 
lit-r iurze dramatycznej, Zl"esztą ba.rdzo ubogiej. 
Niech mi wybaczą autorowie „Barbary", „Ll!dgar
dy", „Mnicha" nawet; ale Fred.ro jeden ich wszyst
kich przeżyje, choć oni są prawidłowi, niepokalani, 
arcymistrze w swej sztuce - szkoda tylko, iż nie 
mają prawdy i życia, które ma Fredro „. Słou;cm 
Fredro we wszystkich swych i Ztukach , jeśli może 
za malo rozważnym, zanadto swobodnie puszcza 
jąci1m sobie cugle i dającum się swej fantazji po
wodować uka.zuje, toteż dowodzi. znowu niepospoli
tego talentu., talentu, jakiemu .ównego długo czę 
kać będ:~iemy . 

. Józef Ignacy Kraszewski Studia t.tcrockic 



Jllaeiei J-zl)bilł 

NIEBEZPIECZNY NIEDORAJDA 

Tę komedię Fredry można porównać do spokojne
go stawu, w który rzucono kamień. Woda sfaluje się, 
błyski światła przebiegną po powierzchni i po chwili 
znów mamy przed sobą gładkie zwierciadło wody. 

Zasadą tej sztuki jest, że ów kamień wzbudzający 
akcję, zmuszający do porzucer,ia bezruchu, pada bar
dzo póżno, prawie na końcu sztuki. Cały prawie 
tekst jest obrazem bezruchu, działania tylko zapowia
danego i akcji tylko pozornej. Z tym bezruchem 
kontrastuje wybuch wesołego poruszenia, które wy
wołane zostanie finałem. Ale kryje się w nim coś 
jeszcze - kryje się w nim jakaś grożna i nieprzy
jemna cecha życia, cecha znana nam także i teraz, 
porównywalna do wielu faktów i spraw, które nas 
dotyczą i nas otaczają. 

* * * 
Początkowa metafora nie jest dowolna. Istotnie, 

sztuka ta przypomina spokojną powierzchnię wody. 
Nic bowiem nie wskazuje, żeby miało się w tej szlu
ce coś istotnego stać. A jednak coś się zmienia, coś 
przecież wypełnia jej dialogi. Tym czymś jest bez
ruch udający tylko działanie, jest działanie, którego 
zasadą i celem jest - aby nic się nie zmieniło. 

Kwintesencją tego stanu jest centralna postać ko
medii, pan Jenialkiewicz. Posłuchajmy dokładnie te
go, co on mówi a nastt;pnie spróbujmy uświadomić 
sobie, co to znaczy. Po dłuższym lub krótszym za
stanowieniu musimy dojść do wniosku, że to, co on 
mówi nic nic znaczy. Może to zakrawać na paradoks, 
ale jest faktem - doskonale ukazanym przez Fredrę 
a dobrze znanym nam także z własnej praktyki. 

Każda wypowiedż pana Jenialkiewicza rozpoczyna 
się od jakiegoś zasadniczego zdania, po którym -
wydavvałoby się - nastąpi niemniej ważny ciąg dal
szy. Mówca - bo to jest mówca - zawiesza glos, 
nasza uwaga i zaciekawienie rośnie„. co więcej -
nabieramy już teraz, zanim dokończy on swoich wy
''-'Odów, szacunku do tego człowieka, który tak pięk
nie zaczyna swoje przemówienie. Ale jest dalsza część 
tej przemowy ta, w której właśnie nic się nie kryje. 
Nic można jednak powiedzieć, żeby ta dalsza część 
b} ła nicpo1rzebna, jest potrzebna i jest przemyśla
na. Musi być· przemyślana, żeby istnieć a nic \V ~obie 
nie za\Nierać. Nie tak to łatwo mówić i nic nie po
wiedzieć. Pan Jenialkiewicz jest więc człowiekiem 
utalentowanym. Na szczęście jest też safandułą. Ale 
nawet taki, jaki jest - przeszkadza. 

Bo przecież gdyby jego w tej komedii nie było, 
wszystko crJ dL"ieli bohaterów zrlikloby od razu, wła
ściwy kawak~r szybko ustaliłby, że to właściwa pan-



11;; go i-; oc i: <.i i prc;d: ~ o skojarzono by dwa szczęśliwe 
rn<.1łżcństw· . Ale jest pan Jenialkiewicz. 

No i tr zeba długich i zupełnie zbędnych dzialaó, 
rornydów i domysłów, rozmaitych wybiegów, całej 
polityki i strategii, zatrudnienia wielu ludzi, wysłania 
wielu listów, żlby doszło wreszcie do tego, co i tak 
bylo naturabc i oczywiste od początku. Bo też µan 
Jenialkiewicz jest biurokratą życia. Biurokratą, który 
potrafi stwo1zyć biurokrację nawet tam, gdzie nie 
ma urzędu. A to jest doprawdy rzecz fenomenalna. 

Ale nie tylko to czyni go po3tacią zadzi\viająco 
podejrzaną! vVyl\\·arza on nie tylko pozorne trudności, 
wytwarza także i coś wi:;c j: jego o:.oba, jego dzia
łanie, jego bajdurzenie rzuca na wszystkich jakiś 
urok. Ludzie przestają widzieć to co mają przed 
oczyma, przestają ro1:umieć co sic; do nich mówi, 
zostają zacza rowani, lub - jeżeli wolirr!y mocniejsze 
słowo - ogłupieni. Słowem - pan Jenialkiewicz 
dzi a ła na ludzi ogłupiająco. Jakie to szczęście, że jest 
~; tarym safandułą, który w istocie niczego innego nie 
r h ~c tylko „być ważny". Ale przecież mógłby czegoś 
c hc i e ć, mógłby ten swó.i paraliżujący rozum i wole; 
t::<:ar ·.:y!rnrzystać do celów całkiem nie komicznych. 
~ < 'C wtedy? 

o te ż Fredro cd.·:r. \': <i tu przed nami wielką 
: c;.wdę , tlo której cz ~ · ,; t o v.·stydzimy si ~ przyznać 

pr zed oobą. Tę mianowicie, że nie ::::iwsze to czemu 
jesceśtny pusiusz;<i, jest mądre i słuszne. A nawet 
wic;cej - gdy mówią do nas jasno i prosto - wtedy 
zaczynamy si c; zastanawiać, roztrząsać, dyskutm\·ać. 
Wystarczy jednak żeby przyszedł pan .Jenialkiewicz 
i powieclziul dziesicć albo sto zdaó wzajemnie sobie 
przeczących i jeżeli zrobił to wystarczająco zręcznie 
- już nas ma' Nikt r.ie zaoponuje, bo \'."łaściwic 
nic ma przeci ·:; czemu oponować. To nic' rozum 
i nic logika na s p rzekonywa, niestety - p;:zekony
w<.1ni jesteśmy przez ludzi nielogicznych , działających 
po;;a rozumem; łatwiej wierzymy mc;tniactwu niż 
j~\sności myśli. 

Mu.my w sztuce drugą jeszcze przerażaj<J_cą wła
ściwie post::ić - to pan Dolski. Jest on po::;taciq 
śmieszną. Czem u? Bo mając wszystkie p :::rnry ro
zumnego, odważncgC' , inteligentnego człowieka, ;; !u
cha takiego, za p:·zeproszenicm, osła jak Jenialkie
wiez i nie protestuje - bo mu wierzy. Śmiejemy się 
z jego łatwowierności. Ale gdyby tai< pan Dolski 
nie zdecydował siE~ w ko!'1cu ~pneciwić Jeniall;;ie
wiczowi? Straciłby nie tylko ,;tanowisko ale także 
kobiet<;, którą kocha i która je[o kocha. To znaczy 
unieszczęśliwiłby siebie i ją. 

Panu Jenialkic\viczowi nie można się dać powo
dować. Nie można uwierzyć ari przez moment, że on 
od nas sa:nych wiedzie :'. b~ dzie lepiej, co powinno 
: i :; robić, co myśleć i co czuć. Pan Jenialldcvvicz ·wy
warł na nas swoisty terror przy pomocy b ' łkotania, 
~ p rzy tym przemawia do le niwej strony c!u ;zy ludz
k ie j, która łat\'.-o ule ga wszelkim obietnico:-n zdjc;cia 





l. niej cdpowiedzialności i obO\'. i<1zku samodzielnego 
myślenia. A kiedy sic; nie uda, kiedy wszystko stn 
nie się akurat odwrotnie jak plano\\'ał pan Jenialkie 
wicz, wtedy zapewni on wszystkich, że tylko dlatego 
tak się s tało, bo on nic nic wiedział, bo jak by wie
dzi~ł to by tak si ę nie stało jak sit; s tało. Ale jeżeli 
stało ~ i e; dobrze, to właści\'.·ie to jest tak samo jak on 
pla r- m-:a ł ty lko z małymi zmianami. A że 7mi;rny 
te :· ą w istocie przeciwieństwem planów pana .Jcnia!
kie\\·icza, o to mniejsza. I to właściwie jego jes t 
zas! uga, że stało si ę odwrotnie jak sam chciał. 

:\ wiqc jest on nie:rniszczalny i przy pozorac h 
dobrodu sznośc i - groźny. 1-\ ic d a s i ę z nim dyskuto
wać - i nie warto. Trzeb ~ go po prostu p rze stać 
sluchaC:: i robić swoje - r. a \Vła sn ą odpow iedzi ln uś c'.:. 

Zasadą klasycz;1ego teat ru komedio,vego j c ;i , Ź'~by 
bawił ucząc lub uczył bawiąc. Ta komedia Fredry 
jest bardzo zabawna i w takim samym stopniu pou
czająca. Jej wesołość jes t tym wi ększa im siln iej na
pina się pod jej powierzchnią konflikt nieporozumie!l, 
s!abJści, głupoty i łatwowierności. Takie widzenie 
świata jest nam bliskie. Jest bowiem groteskowe. 
Na szczęście Fredro jest starszym panem, który nie 
chce być natarczywy i jest delikatny. Chowa więc 
swoją mądrość za wesołym i pogodnym zakoi1cze
niem. Możemy więc sobie pogratulować; wszystlrn 
dobrze, co się dobrze kończy. Co prawda między 
początkiem i końcem coś tam nie było tak jak trze 
ba - a nawet prawdę powiedziawszy było bardzo 
źl::>. Ale przecież dobrze się kol'1czy. Obyśmy tylko 
mogli zawsze doczekać się takiego miłego, dobrego 
końca wszystkich sprawek potomków pana J e nia! 
!; iewicza. 

Mo cie; S~y b is t 
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AMBROŻY JENIALKIEWICZ 
MATYLDA, bratanka 
ANIELA, siostrzenica Jenialkiewicza 
KAROL, brat Anieli, siostrzeniec 
LEON, bratanek 
DOLSKI 
ANTONI, sąsiad 
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Tadeusz Zadora 

Bogdan Gładkowsk i 

Bogna G <;bik 

Scen ogra fi a: 
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Aleksander Fredro 
(rys. !-.. Laub z lit. P. Pillera) 

„ 

LEKSANDER FREDRO ur. 20.VI.1793 r. w Su
rochowie k. Jarosławia, pochodził z szeroko roz
galęzio1·,ego rodu szlacheclciego. Od r. 1809 służył 
w a rmii K siqstwa \Varszawskiego. Brał udział 

w kampaniach napokońskich. Odznaczony orderem 
Virtuti Militari i Legią Honorową w stopniu kapi
tana wystąpił z armii. Od roku 1815 przebywa 
głównie w rodzinnym majątku Beńkowa Wisznia 
i \\·e Lwowie. Uczestniczy w przedsięwziqciach spo
łecznych i gospodarczych. 

W pierwszym okresie jego twórczości (1817-1835) 
pows ta ły dzieła; m. in.: Zrzędność i przekora, Gwal-
11i , co si dzieje, Pan Ge!dhab, Damy i huzary, Pan 
Jow ialski , Slubu pcm:eńsk ic , Zemsta. Po napisaniu 
Doż 11 n·oc : a w r. 1835 Fredro przestał pisać na długi 
n kres. 

K omedie powstałe w drugim o1uesie jego twór
czo:'ti (Ul53-1868) stały siq znane dopiero po jego 
ś mie r~ i. Wśród nich zn alaz ~y si<.; takie jak: Ożenić 

· ię nic moge, Pan Benet, lV ie!ki człowiek do ma
lu ch in•eresów. 

Dorobek Fredry uzupełnia twórczość o charak
•c; ze pamiętnikarskim: Trzy po trzy, Zapi.ski sta
rnc ha ornz wiersze zgromadzone w tomach: N i'!
::: na n y z b '. ór poezji, Wybór poezji. 

T\\. rząc w dobie romantyzmu pozostał Fredro 
ni e;:ależnym od jego tendencji. Jego komedie peine 
·xern y komicznej, budzących żywiołowy śmiech sy
t r,lj i, z galerią typów czqsto karykaturalnie wy
olbrzym ionych, napisane jasnym, prostym, a jedno
cześnie zindywidualizowanym jqzykiem zapew
niły sobie najwybitniejsze i trwałe miejsce w dzie
jach polski _j komedii. 

Zmarł \'.' Lwowie 15.VII.J.87u r. 
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ZAMÓWIENIA 

NA BILETY ZBIOROWE 

PRZYJMUJE ORCANIZACJA WIDOWNI 
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