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KAZIMJERZ WYKA 

SENS I ZNACZENIE „$LUBÓW PANIEl'JSKICH" 

Przedru.kowitjemy J ragmenty pf'zedmowy prof. Ka;zimie
ł'l:a Wyki, popf'zedzajqcej najnowsze wydanie „Slu.bów pa
nieńskirh " (Wydawnictwo LiteTackie, Kf'aków, 1953 r.). 
Studium to zawiera nowatorskie spojrzenie na komedię 
Fredry i jest jednym z najciekaw&zych osiągnięć naue1 
fredrologii. 

.. „.Postać Albina wyraź.nie zmierza do ironicznej i złośliwej 
eceny nie osoby tej jedynie, ale oewnego stylu miłości , pewnego 
ą>osobu postępowania w miłości, którego reprezentantem jest 
Albin. Sprawa ta posiada w komedii s.:ersze znaczenie i nie ogra
nicza się jedynie do osoby .Albin?. 

Już pod koniec drugiego aktu widzimy dokładnie, że Fredro 
zmierza do przeciwstawienia sobie i do analizy dwóch gatunków, 
dwóch odmian stylu miłosnego. Płaczliwy Albin to satyra na ro
mantyczny styl miłosny. Sposób zaś, w jaki Gustaw zdobywa serca 
niewieście, to ukazanie takiego rozwoju uczucia, to demonstracj& 
takiego stylu miłości klórym Fredro daje swoją aprobatę. 

Jaki jest sens ideologiczny tych dwóch stylów miłości? Co on~ 
oznaczają naprawdę? Po czyjej stronie opowiada się Fredro, po
rdępowaniu Albina przeciwstawiając postępowanie Gustawa, Jako 
słuszne i zwycięskie w komedii? 

W tym miejscu zdaje się w „Ślubach panieńskich" występo
wać pewna niekonsekwencja. Fredro zdaje się występować prze
ciwko tym zjawiskom, których co dopiero bronił, konstruując 
sprawę magnetyzmu. serc i ślubów młodych panienek. Komedia 
jego od tej strony rozpatrywana, ukazuje swoje skomplikowane 
oblicze. Bo magnetyzm i śluby - to opowiedzenie się pisarza po 
stronie takiego pojęcia miłości, o jakie walczyli romantycy. Tym
czasem historia Albina i Klary - to próha przeciwstawienia się 
objawom związanym z romantycznym pojmowaniem uczuć. 
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Jest przeto dla oceny „Slubów panieńskich" rzeczą konieczną 
wyśledzić, skąd się wzięła ta sprzeczność . Fredro jako artysta roz
począł swój rozwój jeszcze przed wystąpieniem romantyków pol
~k.ich, w dziesięcioleciu 1810-1820. Z pseudoklasycyzmem krzy:b1je 
idę podówczas sentymentalizm jako pewna zapowiedź nadchodzą
cego romantyzmu. Krzyżuje się też preromantyzm, kult feudal
nego średniowiecza, grozy, duchów, jako zdeklarowanie wsteczna 
zapowiedź przyszłego romantyzmu. 

Wszystkie te objawy znajdują swoiste odbicie w komediach 
i wczesnych poezjach Fredry. Nie miejsce tutaj śledzić jego szcze
góły. Dość na tym że Fredro na ogól okazuje się odporny wobec 
pseudodramatycznych pokus, że obserwuje je z ironią i realistycz
nym wyrozumieni~. Nie przechodzi on też nigdy na stronę ro
mantyzmu postępowego, krocz· po własnej drodze ideowo-arty
'ilyczne1. 

„Sluby pacicńskL", n:.w<;t w swojej najwcześniejszej redakcji, 
powstają w latach, kiedy romantyzm postępowy w dużej mierz~ 

już się wypowiedział i zdE:klarował ideologicznie. W zagadnieniu 
miłośct romantyczne] romantyzm ten zdeklarował się poprzez IV 
cr:ęść „Dziadów" Mickiewicza. Komedia Fredry pod niejednym 
~zgl<:dem nawiązuje do tego arcydzieła romantycznej miłości i oskar
żenia społeczeństwa w jej imię . 

„Sluby panieńskie" nawią7ują do „Dziadów wileńskich" spo-
sób daleki od zrozumienia . ensu tej miłości i sensu mickiewiczow
skiego oskar7enia. Na.wet na tle „Dziadów" Fredro nie był w stanit! 
r:rozumieć siły romantycznych oskarżeń opartych o sprawę skrzyw
dzonej przez ustrój i obyczaj miłości. W dalszym ciągu dostrzegał 
w tych oskarżeniach tylim prze~adną, śmieszną, sentymentaln~ 

skargę, nie.godną mc:żczyzny i prawdziwego uczucia. 
Istoty romantycznej miłości, wymierzonej przeciwko ówczesne

mu społeczeństwu, nie pojmował Fredro z wielu przyczyn. Przede 
WSZYstltim nie posiadał on w sobie ideowego buntu przeciwko ów
aesnym stosunkom politycznym i społecznym, który przynosili 
postępowi romantycy. Należał do sfery i klasy pogodzonej z wa
runkami, co najwyżej krytycznie i ironicznie obserwował rozwój 
tych warunków. Wobec tego, rzecz jasna, że nie potrafił pojąć 
buntowniczego ładunku zawartego w skargach i wybuchach ro
mantycznej miłości, dostrzegal tylko powierzchnię: rażące jego 
umiar, przesadne, rozczochrane slowa. Na tej też powierzchni się 
obraca, bo na niej pisarz go usadowił, cała osoba Albina. 

Możemy Qbecnie sformułować pierwszy wniosek dotyczący sensu 
i maczenia „Slubów panieńskich". „Sluby panieńskie" są w istocie 
n:eczy komedią romantyczną. Są utworem, w którym szczęście obu 
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llllodych par dokonało się dlatego, ponieważ w szczególnych oko
licznościach tego utworu zatriumfowały romantyczne poj~a 
o miłości - magnetyzm serc, śluby panieńskie, jako wyznaczniki 
dążenia do miłości nie skrępowanej społecznym i gospodarczym 
przymusem. 

Zagadnienie zaś rzekomo romantycznego stylu miłości, który 
Fredro atakuje poprzez osobę Albina, oparte jest na pomyłce i nie
porozumieniu. Staraliśmy się wyjaśnić, dlaczego to Fredro miłości 
romantycznej nie był w stanie zrozumieć w jej pełnym wyglądzie 
ideologicznym i dlaczego pojmował ją jako dalszy ciąg przesad
nego sentymentalizmu. Pomyłki tej trudno było uniknąć na sta
nowisku ideowym zajmowanym przez Fredrę, nie daje on jednak 
praw ku temu, by „Sluby panieńskie" traktować jako atak na ro
mantyzm. Fredro gdzie indziej strzela - strzela w romantyzm, 
gdzie indziej trafia - trafia w sentymentalizm. Istota zaś roman
tycznych pojGć o milo~ci, chociaż w jego komedii zwycięża ona 
i rozgrywa się odmiennie aniżeli u rOJtlantyków, bo za pośredni
etwem męskiego, optymistycznego postępowania Gustawa, po~
staje w „Slubach panieńskich" nietknięta. Istota ta triumfuje w za
kończeniu komedii. 

Następuje to jednak w pewnych szczególnych okolicznościach 

Fredro wprowadzil do „Slubów panieńskich" osoby równe sobie 
tanem, majątkiem i-kulturą towarzyską, osoby, których szczęściu 

me stoi na zawadzie żadna właściwie rzeczywista przeszkoda. Te 
przeszkody rzeczywiste - małżeństwo pod przymusem, nienawiść 
rodów, różnica majątkowa - tylko jako cienie konfliktów snują się 
v tle komedii, nie stając się nigdzie zarzewiem rzeczywistych trud
ności dla zakochanych lub budzących dopiero miłość. Należy 

hecnie z tych obserwacji wydobyć dalszy wniosek, dotyczący zna
czenia „Slubów panieńskich", a przede wszystkim trwalych war
to <("i tej uroczej komedii 

'ytuacja, jaką Fredro skonstruował w „Slubach panieńskich'-, 
prawi nigdy nie zdarzała się w rzeczywistym życiu społecznym 

i obyczajowym jego epoki. Małżeństwa zawierane były pod pny
musem, miłość nie liczyła się w przetargu małżeńskim jako towar 
dający się odpowiednio spieniężyć Komedie samego Fredry, są na 
to najlepszym dowodem. Sytuacja zatem występująca w „Slubach 
pameńskich" - a widzieliśmy, że Fredro dba, ażeby żadne oko
liczności zewnętrzne jej nie zmąciły - jest wyjątkowa, niespo
tykana. 

Ta wyjątkowość pociągnęła jednak za sobą jak najbardziej do
datnie skutki, jeżeli chodzi o trwałe wartości komedii, o wClzięk 
1 piękno czuć ludzkich, jakie rozkwitają, kiedy nic im nie stoi na 
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przeszkodzie. Fredro ukazuje rozwój uczuć ludzkich, powstawanie 
miłości, w naturalnych warunkach, w jak.ich za milość wymieni-a 
się miłość, a nie posag, nie stanowisko czy pieniądz w ogóle. Oczy
wiście tak.ie naturalne warunki nie mogły istnieć i nie istniały 
w społeczeństwie znanym pisarzowi , n.ie istniały ani w obyczaju 
feudalnym, ani w obyczaju kapitalistyczne-burżuazyjnym. Posag, 
stanowisko lub pieniądz były w nich zawsze warunkiem powodze
rna w miłości W „Slubach panieńskich" udało się Fredrze ne 
krótki okres trwania tej komedii stworzyć takie naturalne warunki, 
usunąć opór realnych konfliktów i przeszkód - stąd z taką poezją. 
z takim wdziękiem rozkwita w nich miłość . 

W „.Slubach panieńskich" przedstawił zatem Fredro rozwój 
uczucia wśród partnerów cównych pod względem klasowym i to
warzyskim. Rozwojowi temu nie stają na zawadzie żadne realne 
konflikty, wynikające z rzeczywistego położenia miłości w warun
kach epoki. Stworzył więc Fredro fikcję naturalnych warunków, 
w których może zakv.ritnąć uczucie miłości. Fikcję w stosunku dn 
epoki, w jakiej jego komedia się rozgrywa. Ponieważ zaś poetycka 
•maliza serc ludzkich pociągała zawsze Fredr(!, v.ri lbiciela spokojnej 
miłości i rodziny, wyniknęło stąd dzieło pełne uroku, którego 
trwale wartości polegają przede wszysikim na ukazamu piękna 
uczuć ludzkich w ich naturalnych warunkach rozwoju. 

Kazimierz Wy1aci. 

Dziś główną uwagę partii i rządu, a wraz z nimi uwagę naj
szerszych ma~ pracu;qcych miast i wsi pochlania pod3tawowy 
problem szt1bsi:ego podniesienia materialnych i kulturalnf,lch wa

runków bytu klasy robotniczej, chlopstwa i inteligencji. 
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(Z przem6wten1a Przewodniczącego .Rad7 Patlsłwtl 

Aleksandra Zaw dzklego na n. ZJetdzl• PZPR) l 
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ALEK ANDER FREDRO 

ŚLUBY 
PANIEŃSKIE 

ZYJ,J 

MAGNETYZM SERCA 
I Kcm1edia w pięciu al· lach wierszem 

Pani Dobrójska 
Aniela 
KJ ara 
Radost 
Gustaw 
Albin 
Jan 

OSOBY: 

Celina Niedźwiecka 
Aleksandra Karzyńska 
Hali11a Kuźniakówna 
Eugeniusz Solarski 
Kazimierz Meres 
Stanisław Zaczyk 
Ambroży Klimczak 

Scena na wsi w dom u Pani Dobrójskiej 

Re!) ser: 

WŁADYSŁAW KRZEMIŃSKI 
Scenograf 

ANDRZEJ STOPKA 
Asyalenl reżysera : EWA STOJOWSKA 

Kierownik artystyczny : 

HENRYK SZLETYŃSKf 

Premiera dnia 27 merca 1954 roku .. 
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Kierownik sceuotechniki: 
STANJSbA \V TR. EROWICZ 

Kierownicy pracowni : 
knwieclciej damskiej : krawieckiej m~ir:1e1: 
BRONISŁAWA KOREJBO LUDWIK P'ARYAN 

TADEUSZ STANKIEWICZ 

perukarskiej : elektrotechn.icznej: 
MIECZYSŁAW STĘPNJOW KI EDWARD KSYK 

tapicenikiej: ślusarskiej : 
TADEUSZ MARCHELA PR..<\NCISZEK MIZIA 

kapelus:r;e : 
\\'ŁADY ŁAWA DMOWSKA 

Sufler: Inspicjent: 
JOANNA MAKÓWCZY. SKA TADEU Z MRO~EIC. 

Brygadier ceny: 
WŁODZIMIERZ KOPACZ 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. jednoczy inteligenc;~ 

z masami ludowymi w budownictwie socjalizmu, w dążeniu do 
upowszechnienia oświaty i kultury, oraz: rozkwitu nauki i 3ztuki. 

(Ze Statutu PZP~ 
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W ZWIERCIADLE DOKUMENTÓW 

Bylo niewątpliwie wiele przyczyn ku temu, że ongiś - w la
tach 1835-1845 - publicystyka demokratyczna atakowala Fredrę. 
Komedie jego w swej większośd, mimo calego ładunku realistyct
nego tylko wycinkowo i z dużą wyrozumtalościq ukazywaly świat 
feudalizmu, wszystkie pf'zechodztly mimo centralnych problemów 
społecznych epoki. Kf'ytycy demokratyczni nie znajdowali tu swego 
ideału litef'atury bezpofrednio uczestniczącej w walce o wolność 

narodową i polecznq. Dopiero rewolucja ludowa, odsuwając świat 
szlachecki w nieodwracalnie minioną przeszlość, Zaf'azem przedlu
żyla .?ycie, więcej, przywróciła drugą młodość utworom piewcy 
tego świata, pozwolila bez żadnych juz opof'ÓW rozkoszować się 
ich wielkośc ' ct artystyczną. $miech Aleksandra Fredry podwoił 
wq zarażajqcq silę. 

Fredro jest wielkim pisarzem nie tytko jako :satyryk, który 
ta1· celnie scharakteryzowal moralny f'Ozklad arystokracji, ma
Tazm i pf'etensjonalnc niedolęstwo ziemiaństwa, czy wreszcie pro
stactwo intelektualne i moralne awansującej buf'żuazji. J eat 
·mm również jako bystry obsef'wator do dziś nie przedawnianych 
wad i śmieszności, mądry znawca praw rządzących ludzkimi uczu
ciami, świetny malarz dawnego obyczaju szlacheckiego. Poetyczn9· 
sentyment i poblailiwy uśmiech autora wiele temu obyczajowi 
wybaczają, ale wyostrzona wrażliwość społeczna dzisiejszego czy 
telnika i widza teatra.lnego nieraz więcej krytycznej prawdy w ko
mediach Fredry potrafi odnaleźć, niż uświadamiał to sobie sam 
autor. Znakomity jest język i wiersz fredrowski, niezrównan.v 
11 1 swej energii, jedrności, potoczystej swobodzie, wprost doskonaly 
u• swej realistycznej funkcji - w ujawnianiu charaktef'ÓW i postaci 
stworzonych przez pisarza. 

Niezwykła byla droga - i życiowa i twórcza - którą Fredro 
pf'zebyl ku szczytom polsktego komediopisarstwa. Ale któżby po
trafil lepiej jq przedstawić niż on sam - świetny pamiętnikaf'r: 
i gawędziarz. · 

Pierwsza lekcja poezji. 

Miałem wtedy lat szesnaście i z bardzo miernym zapasem nauko
wym, obok ruejakieJ znajomości książek różnej warlości i treści, 
mianowicie francu-kich. uczułem pociąg do st::mu wojskowego 
i wstąpiłem w szeregi wojsk · stwa Warszawskiego, które wkro
czyły do Galicji. Odtąd zaczęła się dla mnie szkoła świata, naj-



praktyczniejsza, najbardziej urozmaicona, a zarazem najponętniej
sza ze wszystkich szkól, w jakich się mamy uczyć doświadczenia ... 

Zawsze mię coś do bazgrania ciągnęło. Tym sposobem roku 
1810 po raz pierwszy dowiedziałem się, że mógłbym składać wier 
sze. Jakieś zdarzenie, nie pamiętam, czy wesołe czy smutne, po
dało mi sposobność do napisania rymów, które latały z rąk do rąk 
i zarobiły w moim pułku na niesłychane pochwały . .Jeden tylko 
ze światlejszych kolegów zrobił mi uwagę, ie w wielu wierszach 
brakuje średniówki. 

- Sredniówki? - zapytałem zdziwiony - nigdy o niej nie 
hłyszałem. 

Kolega podjął się wytłumaczyć mi znaczenie średniówki i to 
była pierwsza lekcja prawi deł rymotwórstwa polskiego. 

(z autobiografii Fredry) 

Po klęsce . 

19 października ostatniego dnia czterodniowej, najkrwawszej, 
Jaka kiedy była i będzie walki pod Lipskiem, między dziesiątą 
godziną a południem staliśmy, oficerowie sztabu księcia Neufcha
tel, pod drzewami, które ulicą otaczają miasto. Czekaliśmy rozka-
26w, - słuchaliśmy nie wystrzałów, bo te 1.rudno już było rozróż
niać, ale raczej grzmotu mniej więcej ryczącego, który nas w okolo 
opływał . Już wtenczas i szary koniec wiedział jak rzeczy stoją. 
Z upadkiem potęgi francuskiej upadły i nadzieje Polaków. Ale 
mniemaliśmy, że dopiero pod Lipskiem tracimy powtórnie ojczyznę, 
nie wiedzieliśmy, że Napoleon najłatwiej zawsze przyjmował wa
runek wrócenia jej w potrójne jarzmo niewoli. Piekielna obludol 
Szata11ska polityko! Tyle poświęcenia, tyle krwi przyjmować za na
dzieje, których z głębi serca nie myśli się spełnić„. 

(Fredro - „Trzy po trzy" 

Chodzili P4 głowach ... 

Fredrowie - bracia Aleksandra - a było ich sześciu, z killrn 
innymi ynami zamożniejszych rodzin szlacheckich nadawah nie
jako ton ówczesnej młodzieży warstw wyższych . Pewna stara ma
trona opisując mi później te czasy, pełne tryskającego humoru 
..., tych sferach, powiada mi: 

- Wtenczas tu Fredry chodzili na głowach i nie można się 
było nigdzie obrócić, aby nie natknąć się na Fredrę - trzeba się 
było chować przed nimi, bo i z ołtarza byliby zdjęli, a do tego 
jeszcze takie wiersze pisali , że nawet starszym uszy od nich trze
szczały . „ 

Około roku 1825 ta młodzież z ęła się uspakajać, v,,rielu z nich 
.się pożeniło, a wszyscy się mniej więcej ustatkowali i zajęli adrni-
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mstracją swoich majątków, w czym okazali się ludźmi porządku, 
ładu '.l nawet takiej zręczności, jakiej się po nich nie można było 
spodztewać„. 

(Z pamiętnika Z11amunta Kaczkowski~go) 

Początki twóruo~ci. 

Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpad mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 

Oczywiście komedią, której bez nauki 
A na najpierwszych scenach pojąłem· treść sztuki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgać rady„. ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
r jeśli sil'? zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 
Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka wziąłem. 
U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszał zapałem, 
A w finale półg(,'bkiem skończył na odprawie, 
Że podobnych Geldhabów nie mamy w Warsza,'łie. 
Drugi za nieruchomy klasyk ostrokuty, 
.Który z tej samej jednej zawsze śplewał nuty, 
Dał wyrok, że zły papier, atTament za blady, 
l ani słowa więcej . - Szukajże tu rady„. 

(Fredro: „Pro memorla"J 
Po premierze. 

Doczekal iśmy się przecie:<. wystawienia tego „Geldhaba". Po
syłam ci , kochany przyjacielu, afisz, ażebyś wiedział jak były 

rozdane role i „Kuriera", który doniósł o przyjęciu tej komedii. 
Osiński, (dyrektor teatru, ów klasyk „ostrokuty") wśród sztuki 

przysłał do mnie z zapytaniem, jak sobie ma postąpić w wypadku, 
gdyby autor był wywołany. Zdawało mi się odpowiedzieć, na co 
i jenerał (Maksymilian FredTa, tragediopisarz) się zgodził, aby au
tora nie wymieniać. I tak się też stało. Bo mimo zamilczenia po
łowa parteru i krzeseł wiedziała o nazwisku autora. Żałowałem 
mocno, że przy odegraniu tej sztuki nie byłeś przytomny, bo by 
ci może wpadły na myśl niektóre rzeczy do odmienienia lub po-

rawy - zdania o niej są rozmaite. Ciekawy jestem, czy kto odez
wie się z rozbiorem, lecz publiczność jest sędzią najlepszym, a ta 
była zupełnie zadowolona. Pisz, kochany Aleksandrze, jak najwięcej 
i zasilaj swymi płodami bardzo ubogą scenę naszą„. 

(Z łutu Fr. Kuielińskiego do Fredr11, z Warszaw11 dn. 9. X . 1821) . 
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Uznanie i sława. 

Adam Mickiewicz w notatce in.formacyjfte; o wspólcze
snych pisarzach polskich, spoTządzone; dla poety rosyjskiego 
Wasyla Żukowskiego w roku 1829: 

Aleksander hrabia Fredro. Autor komiczny o wielkim talencie, 
bardzo h1biany przez publiczność warszawską. 

Kaz imierz Brodziński w wykładach literaturu polskie; 
w Uniwersytecie warszawskim: 

Nowym zjawieniem i jedynym dziś bogactwem sceny polskiej 
są komedie Aleksandra Fredry, którego kilka sztuk publiczność 
sprawiedliwymi oklaskami uwieńcza. Umie on władać językiem 
i pojmuje budowę wiersza, jaka jest niezbędną dla naturalnej de 
Jrlamacji , ma wiele siły komicznej, a szczególniej trafności w za
patrywaniu się na wady, naszYm czasom i narodowi właściwe .. 

Maksymilian Fredro do brata w liście z 10 stycznia 18211 
z Warszawy: 

Towarzystwo Przyjaciół Nauki na ostatnim wyborczym posie
dzeniu wybrało nas obydwóch na członków, a co w tym j t naJ
pochlebniej zym, że Niemcewicz sam nas podał bez żadnego sta
rania się z naszej strony i żeśmy jednomyślnie byli przyjęci, co 
się bardzo rzadko zdarza, jak mi mówiono ... Spodziewają się, żt: 
jako członek wystąpisz tam z taką komedią, ze całe Towarzystwo 
aż kolek dostanie od śmiechu, gdy ja go we łzach zatopić się będę 
starał ... 

Atak Gos-Lczyń kiego. 

Po roku 1830 komedie Fredry staly się przedmiotem 
ostrej krytyki ze strony pisarzy obozu demokratycznego. 
Oprócz zasadniczych przyczyn ideologicznych, o których 
wspomniano na wstępie, zaważył tu również wrogi stosunek 
Fredry do konspiracji demokratycznej w Galicji. Urażony 
atakami, spośród których najgłośniejszy wyszedl spod pióra 
Seweryna Goszczyńskiego, 'F'redro wycofal się z życia lite
rackiego. 

„ ... Artykuł ten nie był wcale, że tak powiem, indywidualną kry
tyką Goszczyńskiego, tylko zbiórowym objawem ówczesnej propa
gandy demokratycznej , która wtedy już bardzo szeroko rozsiadła 
się po kraju. Kto był w te roboty wtajemniczony, ten wiedział, 
o czym później zapomniano, że byl to strzał wymierzony nie tylko 

12 

prz ciwko Fredrze, ale przeciwko wyższej szlachcie w ogóle, a to 
w celach agitacyjnych, wymierzony zaś był przeciwko niemu sa
memu, dlatego, że już stał wysoko i że tylko jego można byłe> 
do~ięgnąć na polu literatury, to jest na tym jedynie polu, na któ
r. rn demokracja podówczas mogła się głośno odezwać ... 

Jakoż Fredro pojął to uderzenie całkiem inaczej, niżeli je dziś 
pojmują historycy literatury - i pamiętam to dobrze, że później
szymi czasy raz sam mi o tym mówił te słowa: 

- Wiesz, tobie powiem, chociaż o tym mówić nic lubię, że oni 
mnie wt nczas wzięli jako point de mire (cel), aby do mnie 
strzelać, a trafić innych, uważałem zatem za mój obowiązek su
mienia usunąć im tę tarczę sprzed oczu, przez klórą mogli strzelać 
do całej warstwy społecznej ... 

(Z pamiętnika Zvumunta Kaczkowskiego) 

Milczenie Fredry. 
Dopiero po kilkunastu latach wrócil Fredro do twórczo~ci 

komediopisarskiej, ale nowe swe dzieła uparcie trzyrnaZ 
w tece, nie zgadzał się ani na druk ani na wystawienie. 

- Inna dziś społeczność, inne pragnienia. Ja nie umiałem i nie 
umiem brać nierządnic za bohaterki utworów, jak to teraz moda, 
za przewagą francuską. Mam pięć tomów komedii - mówił Kazi
mierzowi Wladyslawowi Wójcickiemu w roku 1869 - ale te nie 
UJrzą światła aż spocznę w grobie. Wtedy niech robią co chcą, ani 
pochwał, ani krytyk, już słuchać nie będę .. . 

Nie dla błamów. 
- Stary Fredro dzisiaj w teatrze? 
-.Co? Jak to? Dlaczego? - pytają. 

- Nowakowski go uprosił, aby przyszedł zobaczyć syna jego 
w „$Iubach panieńskich" . 

- Co ten syn grać będzi e? 

- Albina. 
- Bagatela! Toż to fakt niezwykłej doniosłości. 
T n, który zdołał osiągnąć tak wielki zaszcz t, był synem Jana 

Nowakowski go, twórcy Cześnika z „Zemsty", dla którego st.ary 
Fredro żywił uczucie niewygasłej wdzi czności. Młodzieniec wra
cał z zagranicy, gdzie na wzorach niemieckich doskonalił się 
\ sztuce <iktorskiej ... 

Trzeba było mieć duże łaski u sędziweg nestora naszej ko
medii, aby go wyciągnąć z zacjsznego dworu do leatru i to jeszcze 
na wlasną jego sztukę. 

Dokazał tego stary Nowakowski. Cała prawie śmietanka Lwowa, 
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ubrana uroczyście, znalazła się na widowni. Obiecywano sobk 
~wieiną reprezentację, ale jakież było zdziwienie i zgorszenie, gdy 
po paru scenach stary Fredro powstał oburzony i rzuciwszy z loży 
głośne słowa: 

- Ja moje sztuki pisałem dla artystów, a nie dla błaznów -
r:atrzasnął drzwiami loży i wszedł do karety, kazał się szybko 
wieźć do domu. 

- Co się stało? Co to było? 
Publiczność nie mogła się zorientować w wynikłym stąd chaosie 
Oto stało się to, że Albin, ocierając chustką łzy z oczu kapiące, 

począł też chustkę wyżymać, niby praczka mokrą bieliznę. Był to 
elekt z niemieckiej farsy. 

Odtąd nikt już się nie pochwalił, że widzial starego Fredrę 
na mieście. a cóż dopiero w teatrze. 

(Ze wspomnień WincenteQO Rapackieao) 

Ostatnie lata 

Do godziny obiadowej , to jest do drugiej, dziadek pokoju swegc 
nie opuszczał, pracował w nim sam, pisał , rysował i czytał. Godziny 
poobiednie z małymi przerwami, spędzali dziadostwo razem w po
koju babki. U dziadka siadywaliśmy tylko wyjątkowo w razie jego 
choroby ... 

Jakie były ulubione zajęcia dziadka poza piśmiennictwem? R -
sowanie planów, budynków, maszyn przeróżnych; przemyśliwał 
długie lata nad wykryciem perpetuum mobile. ·- Jaki był ulu 
biony temat rozmowy? Bez wątpienia polityka; zwłaszcza z zięciem 
swoim prowadził godzinne dysputy o położeniu kraju i świeci , 
co mnie straszliwie nudziło, bo mało co z tego rozumiałam, a od
rywało jego uwagę odemnie. 

Dziad był odludkiem - a jako taki unikał zawsze wsz lkimi 
sposobami zetknięcia z osobami obojętnymi; gdy tylko wizytę jak4 
u nas zaanonsowano, od razu spiesznie powstawał i zrzędząc wynosił 

się do swego pokoju, a babka sama witać musiała gości. 
Krótko przed ostatnią swoją chorobą przyszedł raz dziadek do 

pokoju babki i podał jej zapisaną kartkę, z prawdziwą rozpaczą 
wołając, że własnego wiersza z dnia poprzedniego napisanego sam 
odczytać nic może ... Biedne jego pokręcone palce piórem kierować 
już nie były w stanie, a pamięć nie dopisywała„. Babka na próżno 
nad skreślonymi hieroglifami się mozoliła ... 

• • • 
Dnia 1 lipca 1876 wyjechałam jak co roku z ojcem moim na 

wakacje do rodzinnego majątku naszego, Beńkowej Wiszni; 12 we 

środę nadszedł telegram z wiadomością, że stan dziadka jest groźny, 
spakowaliśmy się w mgnieniu oka i tegoż samego dnia wieczorem 
stanęliśmy we Lwowie ... 

W piątek po południu wszedł ojciec do mego pokoju i rzekł: 

- Nie oddalaj się, godziny dziadka są policzone .. . 
Tej nocy do późna siedzieliśmy przy nim - noc była parna, 

okna szeroko otwarte... Około północy kazano mi pójść się poło
żyć, co też uczyniłam, ale nie rozbierając się. 

W sobotę 15 lipca o 5 rano zawołano mnie do dziadzia - za
stałam zgromadzonych wszystkich. - Dziadek siedział jak dotąd 
nieruchomy, ale oddech jego stawał się coraz bardziej urywany, 
<:oraz chrapliwszy. O wpół do szóstej oddech chorego się urwał .. 

(Maria Fredro:szembekowa: „Niegd11§") 

Przepowiednia Kraszewskiego. 

Komedie Fredry, jakkolwiek nieskończoną ilość błędów, prze
sadę , wpadanie w gminność, zbytek poetyczności itd„ dojrzeć w nich 
łatwo, są dziełem wielkiego talentu i zostaną w naszej literaturze. 
W nich tyle jest postaci naszych własnych, tyle prawdy, tyle praw
dziwej komiczności , tak silnie one każdego wid.za poruszają przy
pomnieniem żywego, własnego świata, że pomimo licznych wad. 
Jakie w tJ..i.cl. wszyscy widzą, i sam autor zapewne, nikt im nie 
odmówi pierwszego miejsca w naszej literaturze dramatycznej 
zresztą bardzo ubogiej. Niech mi wybaczą autorowie ,Barbary'' 
(Feliński), „Ludgardy" (Kropiński) , „Mnicha" (Korze1.iowski) nawet, 
ale Fredro jeden ich wszystkich przeżyje, choć oni są prawidłowi, 
niepokalani, arcymistrze w swojej sztuce - szkoda tylko, że nie 
ma)ą prawdy i życia, kióre ma Fredro. Za mało dziś w miarę swej 
wartości znany, za mało ceniony, albo powiedzmy lepiej, niecenionf 
zupełnie, później odbierze sprawiedliwość od wnuków. 

(Studia literackie, 1842) 

Opracował Hemyk Markiewicz 

Ogółem w 1953 roku przedstawienia teatralne obejrzalo około 
12 i pól miliona Ludzi. Przed naszym teatrem stoją. jeszcze wielkie 
zadania w zakresie repertuaru., kunsztu artystycznego i zwi ksze
r..ia zasięgu swego oddziaływania. 

(Z referatu sprawozdawczego wygłoszonego przez 
Bolesława Bieruta na Il. Zjeżd:!le PZPR) 
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