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Anna Malinowska 

Gra w śmiech
Poszukiwanie jej reguł w Panu Jowialskim Aleksandra Fredry

„Śmiech jest właściwy jedynie istotom 
ludzkim”1 – orzekł już Stagiryta, sytuując tym 
samym śmiech w centrum refleksji antro-
pologicznej. Ta specyficznie ludzka cecha 
angażuje wszystkie aspekty funkcjonowania 
człowieka: od podłoża fizjologicznego, ana-
tomicznego, po działalność wyższych funkcji 
psychicznych, czyli intelektu i wyobraźni. 
Dlatego tak trudno wyrazić esencję śmiechu, 
opisać jego specyfikę w całej rozciągłości. 
Możemy stwierdzić, że śmiech jest zawsze 
reakcją, ale czy mechaniczną, taką jak kicha-
nie lub ziewanie? Czy to refleks czy refleksja 
raczej?

Gelotolodzy twierdzą, że pochodną 
śmiechu jest uśmiech, czyli śmiech opa-
nowany, różniący się od śmiechu nieokieł-
znanego tylko stopniem intensyfikacji2. Co 
wpływa więc na ukształtowanie się gestu 
śmiechu? Czy można stworzyć jedną teorię, 
która mieściłaby w sobie wszystkie sytuacje, 
na które jest on reakcją? Leszek Kołakowski, 
po przeanalizowaniu najważniejszych rozwa-
żań o śmiechu (Hobbesa, Schopenhauera, 
Freuda i Bergsona), wątpi w taką możliwość. 

Jedyny fakt, który można według filozofa 
stwierdzić o śmiechu w ogólności, to jego 
związek z poczuciem przyjemności3.

Zaraźliwa natura to druga cecha kon-
stytutywna śmiechu wyodrębniana przez 
badaczy. Jeden wybuch śmiechu prowokuje 
do następnego, jest jak echo pragnące siebie 
zwielokrotnić; toczy się jak grzmot po górach, 
by użyć metafory Bergsona4. Wymienione 
rysy śmiechu (efekt odprężenia, który wyzwa-
la, jego mechaniczność i powtarzalność) zbli-
żają śmiech do pojęcia gry i zabawy5. Jednak 
zasadnicza różnica między śmiechem a grą 
leży, moim zdaniem, w zewnętrznym charak-
terze tych dwóch aktywności: śmiech to gest, 
krótki wybuch, reakcja, uderzenie. Gra zaś to 
proces, ciągle odnawiający się ruch, którym 
rządzi określony porządek. Śmiech – efeme-
ryczny, rozmigotany, może być efektem gry. 
Co więcej, gra może uczynić śmiech swoim 
celem. Będzie to gra w śmiech – taki właśnie 
rodzaj gry chciałabym w niniejszej pracy 
zaproponować.

Wśród graczy w śmiech wyróżniają się 
humoryści. Jak ich rozpoznać? „Humorysta 

1 Cyt. za: M.H. Kowalewicz, Śmiech a mentalność. Słów kilka o społecznym wymiarze śmiechu, [w:] Śmiech, 
red. E. Pękała, Gdańsk 2005, s. 76.
2 Gelotologia – nauka o śmiechu, rozwinięta w latach sześćdziesiątych XX wieku dzięki transdyscyplinarnemu 
przedsięwzięciu wybitnych badaczy śmiechu, szczególnie specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii i nauk 
społecznych. Por. M. H. Kowalewicz, dz. cyt., s. 77. 
3 L. Kołakowski, O śmiechu, [w:] Mini-wykłady o maksi-sprawach, Kraków 2003, s. 137-143.
4 H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie, przeł. S. Cichowicz, Warszawa 2000, s. 11.
5 W dalszej części pracy przyjmę rozumienie gry zaproponowane przez Hansa Georga Gadamera. 
Por. H.G. Gadamer, Pojęcie gry, [w:] Antropologia widowisk, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, 
L. Kolankiewicz, wstęp i red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 175-181. 
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w wielkim stylu niczego nie usiłuje zdobyć, ni-
kogo nie nawraca i nikomu nie ulega, a raczej 
obserwuje wszystkich i wszystko z pobłaż-
liwym spokojem”6 – charakteryzuje ten typ 
osobowości Bolesław Prus. Humoryści to ci, 
dla których poczucie humoru jest elementem 
światopoglądu, rodzajem cnoty. Posługując 
się śmiechem, humorysta wyczula zmysły 
na niedorzeczności, absurdy oraz słabostki 
ludzkie, nie przeciwstawia się jednak im 
w sposób zdecydowany, gdyż przyjmuje 
je za cząstkę tego świata. Humorysta gra 
z wadami, usztywnieniami społecznymi (jak 
powiedziałby Bergson), aby wywołać śmiech, 
który ma na celu oswojenie tych uchybień. 
Humorysta, poprzez podjęcie gry i doprowa-
dzenie do jej efektu: śmiechu, stwarza (dla 
siebie i dla wszystkich, którzy śmiechem tym 
się zarażają) „quasi-rzeczywistość, która nie 
jest serio i którą można z tej racji akcepto-
wać”7. Taki jest właśnie społeczny pożytek 
z gry w śmiech8.

W niniejszej pracy pragnę dokonać 
analizy gier w śmiech dwóch humorystów, 
bohaterów komedii Aleksandra Fredry Pan 
Jowialski. Utwór ten jest powszechnie zna-
ny i lubiany, co jednak w moim odczuciu 
nie oznacza, że nie warto na nowo podjąć 
interpretacyjnego trudu. Już od momentu 
swojego powstania w 1832 roku Pan Jowial-
ski spotykał się z ambiwalentnymi odczy-
taniami krytyków. Tytuł dzieła sugeruje, że 
mamy do czynienia z komedią charakterów 
(Jowialski to nazwisko znaczące, samo jego 
brzmienie ma charakteryzować bohatera, 
który je nosi, jako człowieka jowialnego, czyli 
wesołego, dobrodusznego staruszka), ale 
badania, w których pojawiają się sprzeczne 
ze sobą interpretacje poczynań bohaterów, 

dowodzą, że dzieło to jest wbrew pozorom 
niejednoznaczne. Nie bez powodu (nie bez 
żartu także) Boy-Żeleński nazwał tytułowego 
bohatera „sfinksem naszej literatury”9.

Przypatrując się różnym odczytaniom 
komedii Fredry i falsyfikując je, można by 
poszukiwać drogi do zrozumienia bohaterów. 
Moim zadaniem nie jest tu jednak zagłębianie 
się w historyczno-literackie meandry. Chcia-
łabym bowiem zająć się badaniem samego 
mechanizmu gry w śmiech, którą uprawiają 
bohaterowie tej zagadkowej komedii. Ko-
rzystając ze wstępnych rozpoznań, przyjrzę 
się dwóm humorystom: Panu Jowialskiemu 
i Ludmirowi.

Pan Jowialski
Znacie tę bajeczkę? Znamy. No to po-
słuchajcie...

Pan Jowialski, dobrotliwy staruszek, 
gospodarz Pustakówki, to humorysta, któ-
rego gra w śmiech pochłonęła całkowicie. 
Uprawia on ją niezwykle konsekwentnie i, co 
więcej, stała się ona jego sposobem odbie-
rania rzeczywistości. Gra w śmiech to model 
istnienia Pana Jowialskiego. 

Reguły gry pozwalają graczowi niejako 
zatracić się w sobie i uwalniają go od 
zadania inicjatywy stanowiącej właściwy 
wysiłek jestestwa. Ujawnia się to w spon-
tanicznej skłonności gracza do powtarza-
nia i w stałym odnawianiu się gry, która 
nadaje jej formę (np. refren)10. 

Gra Pana Jowialskiego polega na 
nieustannym ripostowaniu właśnie wypowie-
dzianych kwestii przez dopasowanie ade-

 6 Cyt. za: B. Dziemidok, Poczucie humoru jako element światopoglądu, [w:] Śmiech, dz. cyt., s. 16.
 7 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 141.
 8 „Śmiech ma być […] gatunkiem społecznego gestu. Przez obawę, którą rodzi, śmiech poskramia wszelką 
ekscentryczność, nieustannie budzi i utrzymuje w styczności te poboczne siły, które mogłyby się rozproszyć 
lub popaść w uśpienie, usuwa wreszcie z powierzchni ciała społecznego wszelką pozostałość mechanicznego 
usztywnienia. Śmiech nie należy tedy do czysto estetycznej domeny, skoro dąży […] do tak utylitarnego celu, 
jak doskonalenie ogółu.” H. Bergson, dz. cyt., s. 23.
 9 Cyt. za: S. Pigoń, W kręgu „Pana Jowialskiego”, [w:] W pracowni Aleksandra Fredry, Warszawa 1956, 
s. 150.
10 H.G. Gadamer, dz. cyt., s. 177.
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kwatnego do sytuacji przysłowia, bajki bądź 
dykteryjki. Reguły gry, których Pan Jowialski 
nigdy nie waży się naruszać, są, przyjmijmy, 
następujące: 

1. odpowiedni dobór przysłowia/bajki/
dykteryjki,

2. refleks w ich wypowiadaniu,
3. niezmienność utrwalonych w trady-

cji językowej połączeń słów,
4. obecność publiczności żywo reagu-

jącej śmiechem.
Narzędzie gry Pana Jowialskiego 

stanowi język przysłów, który, jak słusznie za-
uważa Rymkiewicz, jest językiem martwym: 

Język – wśród innych języków – szcze-
gólnie odporny na wszelkie zmiany, bo 
prawie nieruchomy: słowa tego języka 
nie wchodzą w nowe związki z innymi 
słowami, a przeto ich znaczenie, niegdyś 
ustalone, niemal się nie zmienia. [...] Ję-
zyk przysłów jest językiem niczyim11. 

Rymkiewicz przeprowadził skrupulat-
ny rachunek kwestii wypowiadanych przez 
Pana Jowialskiego. Wynika z niego, że zna-
komita ich większość to cytaty z „mądrości 
narodu”. Znamienne jest przywiązanie Pana 
Jowialskiego do owych skostniałych w języku 
połączeń – tylko jedna rzecz jest w stanie wy-
trącić dobrotliwego jegomościa z równowagi: 
przeinaczenie przysłowia:

Szambelan: „Od ciebie, nie od siebie 
– jak mówi przysłowie.” Pan Jowialski: 
„Jakie przysłowie? Gdzieś je czytał?” 
Szambelan: „Tak jakoś od śliny.” Pan 
Jowialski: „Co waćpan bałamucisz! 
Mówi się – plecie, co mu ślina na język 
przyniesie, ale nie: jakoś od śliny. I co 
waćpanu myśleć o przysłowiach! Ho, 
ho!12.

Przeinaczenia przysłowia to złamanie 
trzeciej zasady gry w śmiech, a do tego Pan 
Jowialski, stojący na straży respektowania 
reguł, nie może dopuścić. Obserwowana 
z zewnątrz gra łączy się z poczuciem przy-
jemności i nie wydaje się serio. Dla gracza 
jednak „w samej grze tkwi swoista, wręcz 
uroczysta powaga”13. 

Także złamanie pierwszej reguły, czyli 
odpowiedniości wybranego przysłowia do 
sytuacji, budzi czujność Pana Jowialskiego. 
Szambelan: „Zamieniał stryjek za siekirkę 
kijek.” Pan Jowialski: „Co to?” Szambelan: 
„Przysłowie.” Pan Jowialski: „Ale do czego 
stosujesz?” Szambelan: „Do niczego.” Pan 
Jowialski wzrusza ramionami (s. 100). 

Inny przykład: Szambelanowa: „A daj-
że też mi jegomość święty pokój z tymi 
przysłowiami bez końca.” Pan Jowialski 
(uradowany): „Prawda, że ich umiem bez 
końca?” [...] Szambelanowa: „A ja powiem 
przysłowie: Nie siej... wiecie co? – sami 
schodzą!” Pan Jowialski: „Pewnie, że wiem, 
adagium Knapijusza: Nie siej głupich, sami 
schodzą”(s. 40–41). Efekt komiczny wy-
wołuje tu fakt, że Pan Jowialski ochoczo 
uzupełnia przysłowie mające być przytykiem 
do niego samego. Moim zdaniem jest to 
dowód na to, że mamy do czynienia z grą 
modelową, gdzie – jak chce tego Gadamer – 
dochodzi do „prymatu gry nad świadomością 
grającego”14. Pan Jowialski jako podmiot nie 
istnieje. Podmiotem staje się gra. I to nie 
Pan Jowialski gra, to on jest grany. Trudno 
bowiem wyłuskać jednostkową postać z uży-
wanego przez nią języka martwych połączeń. 
Czy jednak niemożność uchwycenia postaci 
w używanym przez nią idiolekcie przekreśla 
możliwość jej charakterystyki? Pan Jowialski 
prezentuje się nam przecież w całej okaza-
łości – w każdej wypowiedzi, która świadczy 
o jego zapamiętaniu w grze. Pan Jowialski to 
postać w polu gry.

11 J.M. Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze, Warszawa 1982, s. 337. 
12 A. Fredro, Pan Jowialski, oprac. W. Bilip, Wrocław 1968, s. 45. Wszystkie cytaty z komedii Fredry podaję 
za tym wydaniem.
13 H. G. Gadamer, dz. cyt., s. 175.
14 Tamże, s. 177.
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Z pośredniej charakterystyki dokona-
nej przez Ludmira wyłaniają się zewnętrzne 
rysy tytułowego bohatera: „uśmiech rozlany 
po całej twarzy – każdy zmarszczek u niego 
powiada, że ze śmiechu powstał” (s. 154). 
Oto oblicze humorysty, a na nim śmiech: 
refleks przemieniony w uśmiech-refleksję. 
Dążnością gry Pana Jowialskiego jest do-
prowadzenie do wybuchu, reakcji, do wy-
wołania śmiechu. Jak zauważa Gadamer: 
„Aby zaistniała gra, nie musi brać w niej 
udział inny człowiek, ale musi zawsze istnieć 
coś innego, z czym grałby grający, i co na 
posunięcie gracza odpowiadałoby własnym 
posunięciem”15.

Dochodzimy do czwartej, wyodrębnio-
nej przeze mnie reguły gry Pana Jowialskie-
go. Okazuje się, że nie jest ona niezbędna, 
by gra mogła się toczyć. Panu Jowialskiemu 
nie zawsze bowiem towarzyszy publiczność 
umiejąca docenić jego refleks i dowcip. Mar-
twy język, którym posługuje się staruszek 
często wywołuje wręcz zirytowanie czy po 
prostu obojętność. Jednak gra „gra się” dalej. 
Dopóty Jowialski ma do niej materiał (czyli 
kwestie wypowiadane przez mieszkańców 
Pustakówki), dopóki dobiera do niego odpo-
wiednie bajki ze swojego repertuaru. 

Jest jednakże jedna osoba wiernie 
słuchająca i reagująca na wypowiedzi Jo-
wialskiego – to Pani Jowialska, postać nie 
wychodząca w komedii poza kontekst swo-
jego męża. Wszystkie kwestie wypowiada 
w odniesieniu do ripost Pana Józefa i zawsze 
reaguje tym samym uciesznym okrzykiem: 
„Figle, figle!”, któremu (jak możemy sobie 
wyobrazić) towarzyszy perlisty chichot. Pani 
Jowialska nakręca grę staruszka, niejako 
nadaje jej sens, bowiem dotyka istoty gry 
– jej powtarzalności. To dlatego jest ona 
jedyną postacią, którą Pan Jowialski darzy 
życzliwym zainteresowaniem – pozostali są 
mu obojętni, ponieważ nie rozumieją jego gry 
i nie potrafią się dostosować do jej reguł. Dla 
tytułowego bohatera komedii coś ma sens 

o tyle, o ile może wykorzystać to dla celów 
swojej gry. „Stary Jowialski nie pyta się, co 
się dzieje, jak się dzieje w domu, byle tylko 
miał kogo, co by słuchał jego przysłowiów, 
bajek i dykteryjek” – skarży się Szambela-
nowa (s. 17). 

Istotnie, Pani Jowialska pełni kluczo-
wą rolę w grze Jowialskiego: ona nadaje grze 
ruchu, który „odnawia się przez nieustanne 
powtarzanie”16. Jest to ruch w tę i we w tę, 
odbywający się jakby sam z siebie – akcja: 
wypowiedź któregoś z bohaterów, reakcja: 
riposta Jowialskiego ujęta w skostniałym 
wyrażeniu, śmiech: wykrzyknienie Pani Jo-
wialskiej – zawsze to samo, przewidywalne. 
W śmiechu Pani Jowialskiej realizuje się gra 
Pana Jowialskiego. 

Mechanizm gry Pana Jowialskiego 
można porównać do działania dziecięcej za-
bawki – sprężynowego diabełka. Jak opisuje 
Bergson, „na upór odpowiada się tutaj upo-
rem, z których jeden, czysto mechaniczny, 
daje w końcu za wygraną, a drugi szczerze 
się tym bawi”17. Riposty Pana Józefa wymie-
rzone są przeciwko słabostkom i głupotom 
ludzkim, czyli, by ponownie użyć Bergsonow-
skiej terminologii, mechanicznym usztyw-
nieniom. Śmiech, który Jowialski pragnie 
osiągnąć, rodzi się z przeciwstawienia owym 
usztywnieniom usztywnienia innego rodzaju, 
którym jest misternie dopasowane do sytuacji 
usztywnienie językowe. Przykładowo, Szam-
belan: „Mówże, jestem niecierpliwy!”, Pan 
Jowialski: „Ile kto ma cierpliwości, tyle ma 
mądrości” (s. 47). Przytyki tego rodzaju mają 
na celu uwypuklenie wady, czyli sztywności, 
ale w sposób dobrotliwy, jak przystało na 
pogodnego humorystę, chowając ją za inną 
sztywnością innego rodzaju. 

Nie zawsze jednak diabełek wyska-
kujący po naciśnięciu sprężyny znajduje 
się pod kontrolą Pana Jowialskiego. Innymi 
słowy, Pan Jowialski czasem nie znajduje 
odpowiedniej riposty i tym samym łamie 
reguły gry. Szambelan: „Radziliśmy trochę.” 

15 Tamże.
16 Tamże, s. 176.
17 H. Bergson, dz. cyt., s. 63.
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Pan Jowialski: „Gdy szukasz rady, strzeż się 
zdrady.” Helena: „Między mną a ojcem tego 
lękać się nie można.” Pan Jowialski: „Zapew-
ne, zapewne, ale przez to [mimo to – przyp. 
AM] przysłowie dobre” (s. 33). Przykład ten 
dowodzi, że pokusa gry jest silniejsza od 
pamięci o jej regułach. Panem Jowialskim 
również rządzi mechanizm: jest to mecha-
nizm gry w śmiech. Spełniają się tutaj słowa 
Gadamera: 

Grę cechuje to, że ruch odbywa się nie 
tylko bez celu i zamysłu, ale też bez 
wysiłku. [...] Łatwość gry, która oczywi-
ście nie musi być rzeczywistym brakiem 
wysiłku, lecz oznacza tylko fenomenolo-
gicznie nieobecność trudu, jest doświad-
czana subiektywnie jako relaks18. 

Pan Jowialski staje się niewolnikiem 
gry, która jest jego życiową postawą, dążno-
ścią, sposobem ekspresji. Warto zauważyć, 
że gra wyrażana w języku to jedyna realność 
bohatera. Przypomnijmy: nie jest to język 
żywy, odsyłający do rzeczy, przedstawiający 
zjawiska takimi, jakimi są w istocie. Ma on na 
celu uwypuklenie połączeń między językiem 
żywym, stwarzającym się, a tym, który już 
dawno temu (nie wiedzieć kiedy ani przez 
kogo), powiedział to, co właśnie zostało wy-
powiedziane. Jak trafnie zauważa Siwicka: 

Dowcipna działalność Fredrowskiego 
bohatera polega na umiejętności spro-
wadzania wszystkiego, co się wyda-
rza – a więc przynoszonej przez życie 
nowości – do starego. [...] Ująć każdą 
sytuację w znaną sentencję, wpuścić 
ją w korytko słów, pokazać, że nie jest 
bynajmniej nowa, jakaś inna – tego chce 
jowialny humor19. 

Pan Jowialski nie wyobraża sobie sy-
tuacji, na którą nie miałby odpowiedzi w swo-
jej głowie-kopalni przysłów i bajek. Wierzy 
żarliwie w moc przysłowia. Twierdzenie: „na 
początku było przysłowie, nie słowo” przy-
wodzi na myśl założenia poststrukturalistów. 
Kierując się ponowoczesną intuicją, można 
by nawet w Panu Jowialskim zobaczyć ucie-
leśnienie kategorii Barthesa deja dit, „już 
powiedzianego”, na którego tle pojawia się 
każda wypowiedź20. Ta koncepcja bliska jest 
pojęciu „cudzych słów” Bachtina.

Żyję w świecie cudzych słów. Całe moje 
życie polega na orientowaniu się pośród 
nich, reagowaniu na nie21. 

W grze Pana Jowialskiego zachodzi 
zjawisko odwrotne, to on reaguje na słowa 
żywe słowami cudzymi. Dziwność jego 
gry polega właśnie na dopasowywaniu do 
nowych sytuacji form starych, skostniałych 
i utrwalonych – tak, jak trwale wyżłobiony 
jest na jego twarzy uśmiech – nieodłączny 
i niezmienny, jowialny gest homo ridens.

Ludmir

Ja zbieram kłosy na moim polu, na 
polu śmieszności.

Można powiedzieć, że gra Pana Jo-
wialskiego wzoruje się na procesach przyro-
dy (np. grze wody czy światła), gdyż stanowi 
czystą samoprezentację22. Problem stanie 
się bardziej złożony, gdy przyjdzie nam za-
stanowić się nad grą drugiego, jakże barw-
nego bohatera komedii Fredry – Ludmira. 
Zasadnicza różnica jest tu taka, że realizuje 
on wiązkę ról. W zależności od tego, z kim 

18 H.G. Gadamer, dz. cyt., s. 177.
19 D. Siwicka, Śmiech jowialny, [w:] Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak i M. Gumkowski, 
Warszawa 1996, s. 174.
20 Por. A. Burzyńska, M. P. Markowski, dz. cyt., s. 162.
21 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, E. Czaplejewicz, oprac. E. Czaplejewicz, Warszawa 
1986, s. 491.
22 Por. H. G. Gadamer, dz. cyt., s. 177.
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ma do czynienia, staje się szewczykiem 
Kurkiem, romantycznym kochankiem czy 
kreującym rzeczywistość poetą. Swój świa-
topogląd wyraża w monologu, który puentuje 
następująco: „W każdym człowieku dwie oso-
by; sceny musiałyby być zawsze podwójne, 
jak medale mieć dwie strony. – Komedyja 
Moliera koniec wzięła” (s. 15). Spostrzeże-
nie to każe nam widzieć w Ludmirze twórcę, 
którego nie jest w stanie zadowolić komedia 
typów, opierająca się na powtarzalności, 
przewidywalności i jednolitości charakterów, 
realizująca mechanizm diabełka wyskakują-
cego z pudełka. Świadomość Ludmira, jak 
się wydaje, sięga głębiej.

Ludmir, podobnie jak Pan Jowialski, 
gra w śmiech, jednak miejsce sprężyny (za 
której sprawą z pudełka wyskakuje diabełek) 
zajmują sznurki od marionetek, nad którymi 
bohater próbuje zapanować. Bergson do-
wodzi, że odwołanie się do tego prostego 
obrazu prowadzi do refleksji, z której przebija 
śmieszność: 

Cała powaga życia wypływa z naszej 
wolności. [...] Czego trzeba, żeby to 
wszystko przekształcić w komedię? 
Trzeba sobie wyobrazić, że pozorna 
wolność skrywa pod sobą grę sznurków 
i że na tym padole wszyscy jesteśmy [...] 
uniżonymi marionetkami, których nić jest 
w rękach Konieczności23

Ludmir, dzięki wyostrzonej świadomo-
ści twórcy, próbuje utrzymać sznurki w dłoni, 
jednak, i na tym polega też komediowa siła, 
w ostateczności pozostaje bezradny wobec 
biegu akcji.

Celem gry Ludmira nie jest proste 
wywołanie wybuchu czy refleksu śmiechu. 
Jego gra ma ambicje dalekosiężne – bohater 
przedstawia się jako poeta szukający inspi-
racji w wędrówce. Wchodzi w różne role, aby 
sprowokować zabawne wydarzenia, które 
mają mu dostarczyć materiału do powieści. 

Ludmir pragnie być kreatorem rzeczywisto-
ści, marzy mu się zapanowanie nad mario-
netkami. Przypomina w tym bohatera Porno-
grafii Witolda Gombrowicza, Fryderyka, który 
(jak interpretuję tę postać sam jej twórca):

jest Krzysztofem Kolumbem, wyruszają-
cym na odkrycie lądów nieznanych. [...] 
To poeta o wielkiej, krańcowej świado-
mości. [...] Ma w sobie coś z reżysera, 
czy nawet z chemika, który kombinując 
ludzi między sobą usiłuje wytworzyć 
z nich alkohol nowego uroku24. 

Świadomość Ludmira nie jest jednak 
tak ogromna jak Fryderyka. Bohater wpada 
bowiem w pułapkę własnej intrygi miłosnej. 
Przyjrzyjmy się bliżej jego rolom. Mieszkańcy 
Pustakówki znajdują śpiącego pod drzewem 
Ludmira i, wziąwszy go za pijaka, postana-
wiają zabawić się jego kosztem. Zamierzają 
udawać, iż rzekomy włóczęga w rzeczywi-
stości jest sułtanem, a oni – jego poddanymi. 
Ludmir jednak nie śpi i, przejrzawszy plany 
mieszkańców Pustakówki, postanawia wejść 
w narzuconą rolę. Po przebudzeniu gra więc 
poczciwego szewczyka Kurka i udaje, że wie-
rzy w istnienie wymyślonego królestwa Tam-
bambuktuhan. Gdy zaś zostaje sam na sam 
z Heleną, rozkochaną w romansowych po-
wieściach wnuczką Pana Jowialskiego, udaje 
romantycznego kochanka. Dla pozyskania so-
bie sympatii Pana Józefa, przybiera natomiast 
pozę zbieracza przysłów i bajeczek. 

Wszystkie role, których podejmuje się 
Ludmir, mają prowadzić do tego, by bohater 
mógł jak najdłużej pozostać we dworku Pana 
Jowialskiego, i by – z postępujących tam 
wydarzeń, których sam niejednokrotnie był 
prowodyrem – czerpać inspiracje do swej 
przyszłej powieści humorystycznej. Gra Lud-
mira ma spełniać zatem funkcje poznawcze 
i kreacyjne. „Każda chwila spędzona bez 
kogokolwiek z tego domu jest stratą dla mo-

23 H. Bergson, dz. cyt., s. 70-71.
24 Cyt. za: M. Głowiński, Komentarze do Pornografii, [w:] W. Gombrowicz, Pornografia, Kraków 2003, s. 173.
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jego dzieła” – wyznaje swemu przyjacielowi 
Wiktorowi (s. 118).

W innym miejscu wprost, bez skru-
pułów oznajmia: „Muszę dlatego do Heleny 
zalecać się trochę, to mi da rozdział XVI” 
(s. 119). Ludmir zostaje niejako pożarty przez 
grę. Nie ma już potrzeby doświadczania rze-
czywistości jako takiej. Interesuje go jedynie 
rzeczywistość gry. Bohater poddaje się iluzji, 
że to on ją prowadzi. „Ja zbieram kłosy na 
moim polu, na polu śmieszności” (s. 120) – 
chełpi się przed Wiktorem, w odpowiedzi na 
rozterki moralne przyjaciela). „Pole śmiesz-
ności” to nic innego jak „pole gry” Ludmira. 
Sama gra, jak było też w przypadku gry Pana 
Jowialskiego, nie jest serio, prowadzi się ją 
dla przyjemności. W jej samej tkwi jednak 
uroczysta powaga. Aby gra Ludmira dopeł-
niła się i owa powaga została zachowana, 
efektem musi być śmiech wywołany lekturą 
przyszłej powieści, fikcją wiernie utkaną 
z rzeczywistości. Bohater nie może zastana-
wiać się czy jego postępowanie jest moralnie 
słuszne, gdyż w grze nie istnieje kategoria 
moralności. On sam zaś składa na jej ołtarzu 
swoją podmiotowość i pozwala grze realizo-
wać się przez siebie. Prezentacja gry doko-
nywana przez Ludmira staje się jednocześnie 
autoprezentacją bohatera-pisarza.

Sprawy komplikują się, gdy – nie-
oczekiwanie dla siebie samego – Ludmir 
zakochuje się w Helenie. Sznurki, którymi do 
tej pory pociągał, wypadają bohaterowi z rąk. 
Stał się ofiarą własnej gry w śmiech: postacią 
śmieszną. 

Trzeba być czymś pozaludzkim i nie-
ludzkim, trzeba wobec sprawy ludzkiej 
przybrać postawę dziwnie daleką i bez-
interesowną, aby być zdolnym odgrywać 
ją, igrać nią, przedstawiać ją dobitnie 

i smacznie, ba, aby w ogóle kusić się 
o to. [...] Artysta ginie z chwilą, gdy staje 
się człowiekiem i zaczyna czuć25.

Cytowane słowa Tomasza Manna 
podsumowują sytuację Ludmira, który po-
zwolił, by zapanowały nad nim emocje i wy-
puścił sznurki z dłoni26.

Gry Pana Jowialskiego i Ludmira są 
tak różne od siebie, jak różny jest charakter 
tych dwóch humorystów. Pierwszy z nich 
charakteryzuje się biernością, a śmiech po-
zyskuje przez posługiwanie się językiem nie-
ruchomych słów i martwych znaczeń – sztu-
kę dla niego stanowi dobranie odpowiednich 
do sytuacji elementów. Staruszek prawdziwie 
zatraca się w grze, dla niej traci swą podmio-
towość, pozwala, by to gra w pełni stała się 
przejawem jego istnienia. Druga z postaci 
to humorysta czynny, pragnący sam ustalać 
reguły gry, sam decydować, co wzbudzi 
śmiech i w jaki sposób. Pragnie, by śmiech, 
którego chce być twórcą, nie był krótką eks-
plozją, lecz rozmyślnym, przemawiającym do 
intelektu działaniem. Z analizy mechanizmów 
powodujących dwoma głównymi bohaterami 
wyłaniają się pierwiastki komedii – przysło-
wia Jowialskiego i powieść Ludmira. Pan 
Jowialski staje się komedią autotematyczną, 
bowiem mowa tu o śmiechu samym.

Pozostaje zastanowić się, dlaczego to 
właśnie śmiech stał się celem gier bohaterów 
Fredry. Cóż atrakcyjnego za sobą niesie? 
Obie postaci pragną zwyciężyć kryzys komu-
nikacyjny, który stanął im na drodze. Kryzys 
ten, powodując pękniecie w rzeczywistości, 
prowadzi do nieuchronnej katastrofy – gro-
zi powleczeniem życia mechanicznością, 
sztywnością. Śmiech staje się kulturowym 
narzędziem bezpieczeństwa, ma uzdrowić 
sytuację, „wygładzić kanty”27. Oczywiście, 

25 Cyt. za: W. Weintraub, Komedia o humorystach: „Pan Jowialski”, [w:] „Pamiętnik Literacki” LXX, z. 4, 1979, 
s. 41, podkreślenie – AM. 
26 Inaczej jest w przypadku Gombrowiczowskiego bohatera, Fryderyka, któremu dany został przywilej panowania 
nad sytuacją (w rzeczywistości to on jest twórcą zarysowanej w „Pornografii” potencjalnej intrygi miłosnej) 
i wszystkim, co się w świecie przedstawionym pojawia. Należy jednak zauważyć, że „Pornografia” to bynajmniej 
nie komedia.
27 Por. H. Bergson, dz. cyt., s. 146.
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w komedii, czyli w gatunku szczególnie 
uprzywilejowanym przez śmiech, katastrofa 
wynikająca z kryzysu komunikacyjnego jest 
pozorna, a więc nieszkodliwa i czytelnik 
doskonale zdaje sobie z tego sprawę już 
w momencie rozpoczęcia lektury czy pod-

niesienia się kurtyny. Perspektywa happy-
endu wzmacnia śmiech odbiorcy – ludyczna 
radość pozbywa się trosk o zaburzony porzą-
dek rzeczywistości, bo ma świadomość jego 
iluzoryczności.


