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ALEKSANDER FREDRO 

PRO MEMORIA 

(fragment) 

Wyjechaliśmy razem nie z równych pobudek, 
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 
Tęskniłem za obozem . . nudziłem się przeto. 
I ażeby coś robić, zostałem poetą. -
- Poetą!. .. Tam do licha!. .. To, Panie, nie żarty' 
Byłżeś przynajmniej silną r.auką podparty? 
Ach gdzi.eż tam! ... Byłem sobie, ot, ·szesnastoletni.m 
Pośród dwóch guwernerów nieukieP-1 kompletnym; 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 
A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 
W to mi graj!... Żegnając rcdzicielski dworzec, 
Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. 
A gdym przedeptał obręcz i prysku, i lodu, 
Moskwy, Paryża, Wiedr.ia od grodu do grodu; 
Ze sześciomiesię~znym niewoli popasem, 
Wróciłem z nie z'vviększonym nauki zapasem. 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 
Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 
Oczywiście komedię, 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 zasięgnąć rady ... ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 
Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka wziąłem. 
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U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszał zapałem~ 
A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 
Że podobnych Geldhabó'N nie mamy w Warszawie. 
Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostrokuty, 
Który z tej samej jedneJ zawszle śpiewał nuty, 
Dał wyrok, że zły papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady!!. .. 
Nie wiedząc już nareszcie, jak poradzić sobie, 
Z najmędrszym Gramatykiem skromny układ robię : 
Darowałem mu pisma, ażeby ,poprawił, 
Potem wydał .„ a sobie wawrzyny zostawił. 
Mędrzec wziął, co cbdal. A musiałem bez swatów 
Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 
Po takich próbach, których częstki tu nie mieszczę, 
Trzeba było jeść diabła, aby pisać jeszcze. 
Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 
Inaczej byłbym dernął zaraz w pierwszej dobie. 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. 
W lwowskich tylko, jak mówią, i pies nie zaszczekał, 
Ale nic nie stni.ciłem , żem lat kilka czekał. 
Bo jakiś Mimas powstał i zaszczekał wściekle, 
Chciałby moich pięć tomów w piątym widzieć piekle. 
Źlem pisał. - Zgoda. -- Ale źle pisać nie zbrodnia; 
Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 
Byłem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 
A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony. 
Nie mogłem pojąć, zgadnąć. czy rada, czy zdrada, 
I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 
Milczałem lat piętnaście i nie schudłem wcale; 
Jakżem się nagle znalazł w moim dawnym szale? 
O! w labiryncie życia ścieżki niezliczone, 
Nikt nigdy nie przewidzi w jaką zajdzie stronę. 

29 października 1872. 
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WOJCIECH NATANSON 

„ ŚLUBY PANIEŃSKIE" 

JAKO POZORNA SIELANKA 

Walka o szczęsc1e miłosne, o prawo swobodnego wyboru 
dwojga istot - to jedno z najważniejszych zag<idnień w ko
mediach Fredry. Wyjątkowo tylko sprawa ta była traktowana 
umownie, jako sprężyna rozwojowa akcji. Przew&żnie chodzi 
o wyraźnie uwydatniuny konflikt. Nawet w pogodnych, far
sowych „Damach i huzarach", Porucznik i Zosia muszą wal-
czyć o prawo do miłości. 

Nie trudno się d.omyśJeć, że twórczość Fredry jest tutaj 
odbiciem jego przeżyf osobstych. Tyranię władzy rodziciel-· 
skiej w sprawach miłosnych rozumiał twórca „Dożywocia·' 
doskonale - gdy przeżył ją boleśnie na własnej skórze. 
W „Zemście" po :Uuższym c.;porze na temat swego malżeństwa 
wybiega Wacław ze sceny, z początkiem kunsztownej oracji, 
jaką rozpoczyna Rejent na temat cnoty. Wywody ojca dlatego 
drażnią Wacława, że czuje w nich falsz; ale 1 dlatego, że są 
jak najbardziej sprzeczne z jego własnymi poglądami na 
miłość. Wacław zresztą nie tylko sprzecza się z Reje!'ltem, ale 
i postanawia działać przeciwko niemu. Przez nieśmiałość, 
a także i z troski o los ojca, zagrożonego bankructwem, nie 
posuwa się tak daleko Rózia z „Dożywocia", ale ta bierność 
nie oznacza, że córka bez bólu godzi się na decyzję ojca. Tak 
samo rysuje się konflikt w „Odludkach j poecie". W „Zrzęd
ności i przekorze" władza starszych nad dziećmi ma nawet 
charakter kaprysu. 

Zupełnie inaczej wygląda na pozór sytuacja w „ślubach 
panieńskich". Od pierwszych scen wiemy dobrze, że Aniela 
została przeznaczona Gustawowi. Pani Dobrójska wszystko 
ułożyła z Radostem i wcale nie kryje swych zamiarów. Radost 
też z tego nie robi tajemnicy, mówiąc w pierwszym akcie 
do Gucia: 
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Pani Dobrójska sama opiekę ci daje, 
Nie idąc wzorem matek, co nos górą noszą, 
Kiedy w duszy o zięcia wszystkich świętych proszą; 
Pamiętna twych rodziców i mojej przyjaźni, 
Swój zamiar względem ciebie głosi bez bojaźni. 
Gustaw wie o tym bardzo dobrze, wcale się nie sprzeciwia 

i mówi nawet z pewnym rodzajem automatyzmu: 
Ze gdzie dwie rodzin związku sobie życzy, 
Zwiąku się w końcu spodziewać wypada ... 

O cóż więc chodzi? Gustaw otrzymuje „bojowe zadanie" 
pozyskania sobie miłości (czy może tylko - sympatii) przy
szłej narzeczonej. Panna mu się podoba, żadnej innej tajem
nicy serce jego nie kryje. Kunszt komediopisarski Fredry 
polega pozornie tylko na tym, że w zajmujący sposób umie 
nas zaciekawić przebiegiem akcji - której rozwiązanie prze
widujemy bez wysiłku. Przeszkody na drodze do szczęścia 
są tu przeważnie natury fikcyjnej: na przykład bajeczka 
o miłości do „innej" Anieli, którą ładnie i poetycko układa 

· Gustaw, aby trochę podrażnić a trochę oczarować Anielę 

Dobrójską; czy fantazja na temat rzekomego „odkochania się" 
Albina, w gruncie rzeczy wciąż szalejącego z !!'.ilości do Klary: 
albo wreszcie - wmówione wszystkim rzekome zabiegi ma
trymonialne R.adosta o Klarę, o których nic nie wie ten za-' 
kamieniały stary kawaler, pe cichu marzący zapewne o -
mamie Anieli. I sam fakt, że sprawa niedobranego związku 
młoddej dziewczyny ~ niekochanym przez nią człowiekiem 
ma w „Ślubach" znaczenie figla i żartu, a nie sprawy istotnej, 
jak w wielu innych komedi::i.ch - uwydatnia wyraźną pod 
tym względem różnicę . Można by więc powiedzieć, iż wszyst
ko w „ślubach" układa się jak w sielance. Tylko, że wniosek 
taki zawierałby zaledv.ie - pozory, cienkie, zewnętrzne po
zory prawdy. Spróbujmy spojrzeć głębiej i dopatrzyć się sil, 
które zamazują pastelowe barwy idylli. 

Na wstępie - natkniemy się na sprawę owych ślubów 
panieńskich, które poeta po pewnych wahaniach przyjął jako 
definitywny tytuł utworu. Fredro pracował nad swą arcyko
medią miłosną bardzo długo: od roku 1827, kiedy się zrodzi! 
pierwszy pomysł, aż do początku roku 1833. W trakcie tej 
pracy kilkakrotnie zmieniał się tytuł utworu : „Nienawiść 
mężczyzn", „Magnetyzm", „Śluby panieńskie". Otóż aż dwa 
z tych tytułów dotyczą owego na wpół dziecinnego zobowiąza-· 
nia, jakie podejmują panny Aniela i Klara, aby nigdy nie 
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wychodzić za mąż. Więc, choć motyw ten traktował Fredro 
humorystycznie, odgrywa on ważną rolę wśród zagadnień 
komedii. 

Czyim pomysłem były owe „śluby", zobowiązujące do po
gardy wobec mężczyzn? Oczywiście, nie Aniela była ich inicja
torką, tylko Klara. Aniela raczej ulega argumentom i su
gestiom swej kuzynki, wierzy w jej rozsądek, z nabożeństwem 
słucha opowiadań. Ale w pewnych momentach (i to już na 
samym wstępie), jakby się trochę wstydziła owego uknutego 
z Klarą spisku przeciw „rodowi męskiemu". Dowodem V scena 
aktu II, gdy na pytanie Gustawa o śluby odpowiada bez wa
hania uroczą nieprawdą: 

Ja nic nie wiem o tym. 
Nic więc dziwnego, że Aniela pierwsza opuści fortecę anty

matrymonialnych zobowiązań. Dlaczego jednak Klara z takim 
ogniem narzuca kuzynC'e swój awanturniczy plan? Ponieważ 
w tej buntowniczej dzie\.vczynie rodzi się opór przeciw regu
łom dotychczasowej obyczajowości. Ponieważ dostrzega sprzecz
ność między moralnością starszych, wpajaną od dzieciństwa -
a faktami obserwowanymi naokoło. Lektury Klary, które 
wywierają na nią tak mocne wrażenie - też dowodzą, że pa
nienka próbuje cnodzić własnymi drogami, czytać nie to, co 
polecone, myśleć inaczej niż bezpośrednie otoczenie. Słowem 
jest w owej pannie Klarze materiał - niemal na poprzed
niczkę emancypacji, oczywiscie w dość skromnym rozumieniu 
fredrowskim. Takim na przykład, jakie w kilkadziesiąt lat 
potem urzeczywistni ).\fatylda z „Wielkiego człowieka do ma
łych interesów". W kEt.żdym razie Klnra, wraz ze swymi 
panieńskimi spiskami, to pierw8ZY symptom zamącenia po·· 
zornej w „ślubach'· sielanki. To pierwszy objaw buntu prze
ciw obyczajowości , obowiązującej w kołach ówc7esnego zie
miaństwa. ·Pierwszy sygnał świadczący, że twórca ,Ślubów„ 
dostrzega także i tutaj dokonywujące się przemiany. 

Druga sprawa - to problem Gustawa. Ten Gucio, mimo 
sprytu, lekkomyś.lności i energii, jest sobie chłopcem na po
zór dość potulnym. Tak łatwo się godzi na wszystkie plany 
starszych, iż jego aktywność wygląda n3. zamaskowany syba
rytyzm. Co by się na przykład stało. gdyby - dajmy na to-· 
Radost urzeczywistnił dawne swe marzenia i zaczął konkuro
wać o rękę owdowiałej pani Dobrójskiej? Oczywiście, że 
w takiej sytuacji plany matrymonialne Gustaw-Aniela prze
stałyby już być szczytem marzeń bogatego wujaszka. Czy 
Gustaw bardzo by :.;ię wtedy buntował? Czy potrafiłby wal-
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czyć o Anielę? Czy w ogóle walczyć by zechciał? Ale czy po
siadamy jakiekolwiek dane do rozwiązania owego równania 
o kilku niewiadomych? 

Myślę, że Gustaw nie jest naturą ani zbyt samodzielną, ani 
zanadto skłonną do heroizmu. Lecz nie wolno w nim widzieć 
tylko - uroczej i wesołej marionetki. Nie w takim stopniu 
jak Klara (i Albin) ale i Gustaw reprezentuje już nowe zja
wisko obyczajowe i nowe prądy. Indywidualizm, który grun
townie przeobraża życie rodzinne narodu, znajduje w Guciu 
swego rzecznika. Na wycieczki, jakie ten chłopak jeszcze 

·dosyć dziecinny urządza pod ,.Złotą Papugę", prowadzi Gucia 
nie tylko chęć zabawy, ale i ·ciekawo~ć życia: 

Na małym świecie, co się ·wielkim mieni, 
Gdzie każdy trwożnie po śliskiej przestrzeni 
Jakby na szczudłach i w przyłbicy chodzi, 
Tam, czym są ludzie, niechaj nikt nie bada! 
Ale - gdzie człowiek mało pozór ceni, 
Przybranym kształtem nie chce i nie zwodzi, 
Gdzie więcej wola niż rozum nim włada, 
Tam chwytaj pędzeL wzór stoi gotowy! 
Gustawowi zawdzięczamy - jak wiadomo - owe sceny 

„Slubów", w które Fredro wpisał najpiękniejszą w swej twór
czości poezję miłosną. Warto podnieść, że owa miłość tak 
współczesna romantyzmowi nie jest jeszcze miłością roman
tyczną. Nie chodzi o wielką nieszczęśliwą miłość bezwzajemną, 
czy o miłość z góry skazaną na beznadziejność i klęskę. Gu
staw ze „Ślubów" nie ma pod tym względem nic wspólnego 
z bohaterem IV części „Dziadów", ani ze Zbigniewem z „Ma
zepy". Walka jaką tcczą kochankowie Fredry jest niemal 
zawsze - walką o przezwyciężenie trudności możliwych do 
pokonania. Nie jest zmaganiem hervicznym. Nie jest sięganiem 
po niemożliwość, zamyka się w granicach zdrowego rozsądku. 
Niemniej jest walką prawdziwą. Walką, której odpowiadają 
pewne istotne przemiany pojęć. 

Ale najciekawiej, z tego punktu widzenia, rysuje się postać 
Albina. Poszturchuje się po trosze tego chłopca, traktuje go 
pobłażliwie, czaseni odma wia.. prawa do realnego istnie
nia. W komentarzu Władysława Szyszkowskiego do wyda
nia „Slubów" w serii „Naszej Biblioteki" Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich (Wrocław 1953) znalazłem następujące 
uwagi: „Z ram tego realizmu (psychologicznego) wyłamuje się 
jednak tylko postać Albina, która od początku do końca wy
daje nam się .figurą mało prawdopodobną na t:e cichego dwor-
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ku średnioszlacheckiego. Żródła tego odstępstwa od prawdy 
życiowej należy szukać w dążeniach satyryczny~h auto~a "'! st~
sunku do przesadnych objawów sentymentalizmu, Jakie się 
zaznaczyły w ówczesnych romanasach sentymentalnych, a pod 
ich wpływem także i w życiu ówczesn~go pokolenia". Otóż 
muszę tu wziąć w obronę biednego Albma) postponowanego 
w życiu przez Klarę, a w u~zonych km:nentarza~h pr_zez. Wla
dysława Szyszkowskiego. Nie tylko me wyda3e i:ni _się on 
„figurą mało prawdopodobną'· - ale wprost przec1wme, st~
nowi jeszcze jeden dowód na to jak czułym uchem dosłuchi
wał si~ Fredro żywego odgłosu zjawisk obyczajowych. Pr7e
cież Albin to już nowy styl życia, sprzeczny wyraźnie z poję
ciami Radosta Dobrójskiej a częściowo - nawet i Gustawa. 
Przypomnijm~ sobie „Pan~ Jowialskiego": Helenka z te~ k?
medii przeciwstawia swą powagę wiecznemu rozb~wiemu 
starszego pokolenia (od Jowialskiego do Szambelana i Ja_nu
sza). Czy Helenka „wyłamuje się z ram realizmu psychologicz
nego"? Nigdy w świecie! Fredro ukazuje tu pe~ne nowe po
stawy, nowy stosunek do spraw życiowych części młodego ~o
kolenia, wychowanego na romantyźmie.. Ze _wie~i kome?10-
pisarz czyni to w sposób z h~kka zapraw10ny ir?n~ą - to J~go 
prawo; je~o i jego sztuki. Ładnie by wyglądał swiat komedio-

• pisarzy, gdybyśmy kwestionowali psychologiczne prawdopo
dobieństwo wszelkich postaci potraktowanych z humorem. 

' Dlatego i Albin ma na pewno prawo do istnienia pod. s~ońce:n, 
a zwłaszcza pod słońcem przyświecającym fredrowskie] twor: 
czości. Ze jest to postać wartościowa i cieka::'7a, <lowo<:I~i 
wiele faktów. Na przykład -- zachowanie się Albma w chwili, 
gdy słyszy o rzekomo projektowanym. małżeń~twie ~~ary 
z Radostem. Nie wtajemniczona w spisek pam Dobro1ska 
nawet nie próbuje bronić swej wychowanki. Posłuchajmy: 
Klara: Ach, cóż ja teraz pocznę w tej ciężkiej niedoli. 
P. Dobrójska: Może ojciec nie zechce iść wbrew ~wojej woli? 
Klara: A jak zechce, jak zechce? ... 
P. Dobrójska: Słuchać trzeba będzie. . 

Owo twarde „słuchać trzeba będzie", które pada z ust zacnej 
i lagodnej matrony, jest wyrokiem ostatecznym i bezapela-
cyjnym. . 

Natomiast Albin, zapominając o wszelkich regułach .szacunku 
dla Radosta, „krzyczy mu w ucho": 

Nim zaślubisz Klarę, 
Mnie zabić musisz! 
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I wierzymy mu tym chętniej, że ten buntownik prawie 
romantyczny, daleko radykalniej niż Gustaw wierzy nie tylko 
w miłość wzajemną - ale nawet i w nieszczęśliwą, jednostron
ną, niewzajemną. Otóż takich entuzjastów uczucia było już 
zapewne sporo w ówczesnym naszym życiu. I z nich, z tych 
zapaleńców, rekrutowali się chyba najlepsi reprezentanci spo
łeczeństwa. Ci, co nie znali kompromisu także i w niejedno
stkowych sprawaćh. -

,,Szkice Teatralne" -

Wydawnictwo Literackie - 1955 

* 

Wojciech Natanson 

* * 

Arcydzieło Fredry należy do jednej z tych 11.ielicznych sztuk 
polskiego repertuaru, które mają już tradycję wykonania. 
Role Klary i Anieli, postacie Gucia czy Albina przetrwały 
w historii teatru jak we Francji postacie komedii molierow
skich. Dlatego wydaje mi się, że nowe wystawienie „Ślubów" 
powinno być okazją do zaprezentowania świeżych sil aktor
skich. Co roku jakaś Klara i jakaś Aniela powinny się przed
stawiać jak debiutantki w pałacu Buckingham. Co roku po
winniśmy widzieć nowego Gucia i nowego Albina. 

Antoni Słonimski 

(fragment recenzji .,Wiadomości Literackie" - 1936 Nr 46) 
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ALEKSANDER FREDRO 

'1 
Portret malowany w r. 1852 przez córkę Zofię z Fredrów Szeptycka 



.JERZY LESZCZYŃSKI 

PAN FREDRO 

(fragmenty) 

Nie byle jakim szczęśliwcem stal się brat mej matki, osm10-
letni Wicuś; widział on na swe własne oczy Aleksandra Fredrę, 
gdy ten zjawił się z wizytą w Warszawie w domu Rapackich. 

Co ze sobą mówili, co było powodem rozrzewnienia towarzy
szącego rozmowie Rapackiego z Fredrą - pozostało tajemnicą 
na zawsze. Dziadek mój, nagabywany często, by zechciał 
słówko bodaj powtórzyć z owej rozmowy, zbywał nasze prośby 
szorstko: „Nie zawracajcie mi głowy! nic wam nie powiem". 
Różne domysły kłębiły się w naszych głowach. Nie mogliśmy 

się domyślić. I tak już zostało. A może mówili o biednej, roz
szarpanej przez wrogów Polsce, może o ciężkim życiu artystów, 
o przemocy i gwałtach; których końca widać nie było . W roz
mowie ze mną wuj tak snuł swe dziecinne wspomnienia: 

- Rzecz dziwna, niektóre fakty z epoki dzieciństwa tak 
mi się wryły głęboko w pamięć, że widzę je dzisiaj o wiele wy
raźniej niż te z lat późniejszych i muszę przyznać, że lepszym 
byłem obserwatorem, mając lat pięć, niż obecnie. 

* 
* * 

Pozwól mi, Jurku, przez chwilę patrzeć oczami dziecka 
tak odtworzyć ten obra7, jak mi się wtedy przedstawił: 
Coś dziwnego działo się tego dnia w naszym mieszkaniu. 

Mama zniknęła w kuchni, aby zaparzyć k_awy. 
Ojciec co chwila wybiegał do przedpokoju i pilnie nasłu

chiwał. Reszty rodzeństwa nie było w domu. Na mnie naj
mniejszego nie zwracano uwagi, dzięki czemu moglem się na
reszcie dowiedzieć, czym był wypchany konik, darowany mi 
przez pana Niedzielskiego. 
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Nagle odezwał się dzwonek. Ojciec pospiesznie otworzył 
drzwi. Do przedpokoju wszedł wysoki, siwy pan. 

Ojciec pacalował tego pana w ramię. Sam zdjął mu palto 
i poprosił do gabinetu. Mama w tej chwili przyniosła kawę 
i wróciła do kuchni. 

Starszy pan długo z ojcem rozmawiał... Z początku cicho, 
potem bardziej głośno. Ojciec bardzo się unosił, a siwy pan 
kiwał tylko głową, ale był spokojny i bardzo poważny. Przez 
otwarte drzwi widziałem ich doskonale, a zapamiętałem sobie 
tę niezwykłą wizytę dlatego, że ku swojemu zdumieniu spo
strzegłem, że mój ojciec płakał, a ten pan miał także łzy 
w oczach. To bylo dla mnie niepojęte. Z jakiego powodu 
starsi mają płakać, kiedy im wszystko wolno. Po godzinie 
wyszli z gabinetu. Ojciec odprowadził siwego p<ina do przed
pokoju, znowu go pocałował w ramię i kłaniając się nisko 
pożegnał. Ja stałem na środku jadalni, trzymając w ręku konia, 
który wyglądał jak po walce z bykiem. 

Ojciec z wielkim ożywieniem zwrócił się do mnie: 
- Przyjrzałeś się temu panu? 
-Tak. 
- Zapamiętaj go sobie, to był pan Fredro. 
- Pan Fredro - powtórzyłem chowając konia za plecy. 
Ojcie przeszedł się parę razy po pokoju, nagle przystanął 

znowu zwrócił się do mnie: 
- No, i jakiż był ten pan? 
- Był bardzo polski - odpowiedziałem. 
Ojciec uśmiechnął się i pcglaskał mnie po głowie. Za chwilę 

weszła matka. 
No i co? - spytała. 
- Łajdaki - krzyknął ojciec z najwyższym oburzeniem 
szybko wbiegł do gabinetu. 
Ten gniew ojca wcale mnie nie przeraził, bardzo często się 

gniewał, ale bardzo prędko wracał do równowagi. 
Minęło sporo lat. Kult dla Fredry trwał zawsze. W domu 

tak przesiąkniętym atmosferą teatru nie mogło być inaczej. 
Rozmowy nasze dla zwykłego laika, nie obeznanego z ta

jemnicami sztuki teatralnej, byłyby zupełnie niezrozumiale. 
Oto przykład: · 
Ojciec posłał mego brata Józefa po papierosy. Zniecierpli

wiony długim oczekiwaniem \.\rychyla głowę z gabinetu i mówi: 
- „Długo Papkin coś nie wraca". 
- Rzeczywiście - odpowiadam. - „Już kaduc:znie przeszła 

czwarta". 

l~ 



Za chwilę wchodzi brat. 
- „Witamy z podróży - wołam. - Szkoda, że nie później !„ 
- A bo widzisz - tłumaczy się - wstąpiłem do Zachęty 

dowiedzieć się, czy jakiegoś mojego obrazu nie sprzedali. 
- Twojego? Także coś . „Niechaj o tym już nie słyszę, 

bo do czubków odwieść każę". Kto by kupił? Ciągle jesteś 
idiota. 

Malarz, niosąc papierosy, zatczymał się w drodze i rzekł 
z najwyższym oburzeniem: 

„Benetowie głupcy byli, 
Ty szalejesz, na mą duszę!" 
Ma się rozumieć, że te dialogi naszpikowane fredrowskimi 

powiedzeniami odbywały się tylko przy dobrych humorach, 
ale czyż w wiośnie życia o humor tak trudno? 

Upajał nas Fredro przy każdej sposobności. „Śluby", „Zem
sta", „Dożywocie" to był nasz katechizm. Fredro był dla nas 
wzorem staropolskiego humoru. 

Zawsze świeży i pełen życia. 
Jego humor był naszym nieodłącznym towarzyszem. 
Brać udział we Fredrze to wielkie święto. 
Ulubionymi rolami Wincentego Rapackiego był: Radost 

w „Ślubach", Astolf w „Odludkach" , Łatka w „Dożywociu'', 
Jowialski , a Milczkiem zamknął swój wielki repertuar na 
wieki. 

* 

Dom dziadka mego, Wincentego Rapackiego, jak i nasz, 
był opętany miłością <lo Fredry. 
„Zemstę ·' umiałem wcześni(·i niż pacierz. \Viersze fredrow · 

skie często plątały mi się z modlitwą: „Nie wódź nas na po
kuszenie ... ", ale dalej już waliłem Fredrę: „ ... Ojców moich 
wielki Boże ... ". W tym miejscu dostawałem od matki tęgiego 
klapsa, co nic nie pomagało, bo chowając łepetynę pod koldre. 
przekornie kończyłem: „Wszak gdy wstąpił w progi moje ... " itd. 
i z Fredrą na ustach zasypiałem. Pukając dCJ gabinetu mego 
dziadka cichutko szeptałem sl:ov.;arni Papkina: „Wolnoż wstą
pić ... ", na co dziadek (cudov„my Milczek na scenie) odpowiadał 
jako Rejent: „Bardzo proszG ... " Po czym rozmowa toczyła się 
już w normalnym języku. 

Gdy zbyt natrętny wierzyciel wtargnął do mieszkania, 
kwitowało go się słowami Milczka: „Cześnik wszystko będzie 
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płacił..." ' . Otumaniony. ogłupiały tą odpo"'."iedzią,. zmyka~ j~ 
oparzony. Chorego napominało się: „Szanu] zdrowie n~ezyc1~, 
bo jak umrzesz, stracisz życ:ie". Co prawda kazanie takie 
niewiele pomagało, ale byliśmy pewm popr~~·~ - wsza~ 
Fredro mu radził. Powinno to go było uzdrow1c i wystarczyc 
za wszystkie leki. 

* 

Wszyscy nasi wielcy aktorzy uważali sobie za zaszc~y~ 
j szczęście grać w sztukach Fredry. Niestety, nasza mlódz 
aktorska nie rozlubowala się jeszcze we Fredrze. Jestem pe
wien, że i na nią czas :przyjdzie. Jak trochę podrosną. 

„Z pam~ętnika aktora" -
Czytelnik 1958 

Jerzy Leszczyński 



ALEKSANDER FREDRO 

„TRZY PO TRZY" 

PAMIĘTNIKI Z EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ 

(fragment) 

Co kraj, to obyczaj, mówią, ale gdyby nie rym, częścieJ 
jeszcze można by powtarzać: co czas, to obyczaj. A nowszy 
zawsze piękniejszy, zawsze mędrszy, ale za to dawne czasy 
były od początku świata zawsze wiekiem złotym, wiekiem 
prostoty i cnoty. I ja teraz muszę powiedzieć:. był to wiek 
złoty ten czas, kiedy byłem młody, kiedy stanąłem przed Księ
ciem Józefem w trzeciej pozycji, jak do menueta albo raczej 
do matelota, tańca, którym robiłem zaszczyt memu nauczy
cielowi Kurcowi, a Kurc był z baletu króla Stanisława, a król 
Stanisław znał się lepiej na tańcu niż na. sztuce rządzenia. 
Książę przyjął mnie uprzejmie. Rozmawialiśmy pięknie a nie
długo. Nazajutrz, 8 czerwca, dostałem nominację na podpo
rucznika. 

Jedynie zapewne przez grzeczność nie pytacie mi się, Sza
nowni Państwo, za co zostałem oficerem. A ja na to odpowiem, 
niech Was to nie dziwi, bo nowe formując p-ułki, niedostatek 
oficerów przymusza nominować i nowo w szeregi przybyłych, 
odznaczających się trochę lepszym wychowaniem. W owym 
czasie wyrastały podporuczniki jak grzyby i nie do jedneg:> 
można było powiedzieć z Plautem: A więc, panie oficerze, 
co nie jesteś żalnierzem etc. 

Nie to było moim szczęściem, że zostałem podporucznikiem, 
ale to, że miałem w ręku nominację. Moje słowa trącą niby 
zagadką, sam to wiem... :tatem, aby być zrozumianym, musz•: 
trochę obszerniej opowiedzieć, co się działo w Galicji 1809 roku. 
Byłbym wprawdzie uniknął wielu niezrozumiałości, gdybym 

był zaczął, jak Bóg przykazał, od początku. Na przykład: Był 
to Pan i Pani... mieli syna, nazwali go Aleksandrem... Albo 
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też urodziłem się w Surochowie w Ziemi Przemyskiej, z Jacka 
z Pleszowic i Marii z Dembińskich Fredrów małżonków -
Kiedy? - Nie wiem dokładnie, bo w owym czasie proboszcze 
na mokro oficjowali, a na sucho pisali. Metryki więc odszukać 
nie moglem, może i. dlatego, że plebania w Jarosławiu zgorzała . 
Uczyłem się krótko i nietęgo. a w szesnastym roku życia. 
podług rachuby mojej piastunki , wstąpiłem do wojska etc etc. 
etc ... 

Tak pewnie byłoby było najlepiej , ale tak się nie·stało, czegc1 
bardzo żatuję . Aby więc trafić jako tako do końca, pozwókie. 
bym pierwej skończył , com już zaczął, abym mówiąc kwie
cistym stylem guoernialnym, wyrobił moje re.:;tancje - a po · 
tern wrócimy do pamiętnego roku 1809. 
Byłem więc, nisi fallor, w Lipsku - nic, mylę się, dalej. 

w Moguncji, i to nie, b0 bliżej, w Gotha. Tak jest, w Gotha 
bylem na służbie w niemieckim zanurzony łożu. Budzimy się. 
dzień jasny! Seweryn woła .. . (a jak Seweryn wolał, szyby 
brzęczały) ordynans się zrywa, wychodzi, wraca i przestrasza 
nas nie po trosze wiadomością, 7.e Cesarz już dawno wyjechał, 
że już nikogo z naszych w mieście nie widać. 

Proszę teraz przypomnieć sobie, jaki byl stan rzeczy, jak 
niektórzy oficerowie, zostając po drodze, dali się brać w nie
wolę, proszę przypomnieć sobie (bo ja nie powtórzę) i wysta
wić sobie razem, jaką szef szwadronu, komenderujący szwa
dronem służbowym niczym dotąd nie zachwianego korpusu 
byłby na siebie a nawet na pułk cały ściągnął plamę, gdyby 
był wpadł w ręce nieprzyjaciPla. A że to z winy ordynansa. 
który zbudzony przez podoficera wysłanego ze szwadronu 
zasnął sobie był na nowo - któż byłby dał wiarę? Któż b y 
kiedy chciał i wysłuchać uniewinnienia? ... Kto mógł zawyro
kować? Zerwaliśmy się , jak to mówią, ptaszkiem. Seweryn 
dopadł konia i cwałem pogonił. Ja zaś jako indywiduum nic nie· 
znaczące w europejskiej równowadze, uważałem zdarzenie 
z własnego t.vlko stanowiska, a którym tym razem było błot1 1 
przed progiem zaklętego domu o zielonych kotarach, błoto. 
sięgające wyżej ostróg. My§lałem, co począć, bo jak nie myśleć , 
i podniósłszy głowę patrzyłem w gorę jak gracz wistowy 
który chce przypomnieć sobie, czy siódemka jest Carte-fortą 
albo nie. A że ile razy spojrzę w niebo, tyle razy kichnąć 
muszę, więc kichnąłem raz jeden i drugi i wpadając w odwrot
ną ostateczność wlepiłem oczy w ziemię... Nie powiem, jak 
gdybym chciał ziarnka piasku przeliczyć, bo było błoto, ale 
raczej jak gdybym, niby ów Narcyz zakochany w sobie, prze-
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glądać się w kałuży. Wtem połysk nadziei budzi mnie z odręt
wienia: Może Onufry czeka z kuńmi ! Pędzę szukać koni i tym 
razem naprawdę ... O jakże bolesna i bliska kara za moje 
kłamstwo! ... Szukam i nie zm1jduję ... nie było się więc dłużej 
czego wahać - przechodzę bez zwłoki i awanse do piechoty 
i ruszam w drogę. 

Kto by mnie był widział, jak pałasz pod lewym ramieniem, 
kapelusz na bakier, skakałem zrazu z kamyka na kamyk, 
byłby mógł myśleć, że ja w Lublinie idę na wieczór do gene
rałowej Kamienieckiej, gdźie mnie czekał przyjazny uśmiech 
panny Anieli i pantofel... Nie pantofel turecki, a mniej jeszcz•.! 
żydowski ani też figurycznie wzięty jako matrymonialne jarz
mo, ale pantofel - gra w karty, niezbyt dowcipna, ale nieoce
niona dla zakochanych, lepsza nawet niż mruczek, ba i talarek. 
U nas, w Samborskiem, między Gródkiem a Rudkami, zwano 
dawniej tę grę Gapiem albo K;:isztelanem, co było niezawodnie 
dla kasztelanów arcyubliżające i zapewne senat postanowił 
niewinną nazwę Pantofel. 
Były to dobre czasy w tym Lublinie. General Kamieniecki 

komenderował dywizją - miał miłą, godną żonę i miłe, lube 
pasierbice, pannę Pelagię i pannę Anielę Trębickie. Pułkownik 
Nowicki, który potem został zastrzelony w karecie owej pa
miętnej nocy 29 listopada w Warszawie. Jąkał on się. Będąc 
zatrzymany niewyraźnie wymówił swoje nazwisko, usłyszan<> 
zamiast Nowicki - Lewicki i tak zginął niewinnie za znie
nawidzonego komendanta miasta, Lewickiego. Pułkownik więc 
Nowicki, szef sztabu, przyjaciel domu i wesołego życia, nomi
nował do sądów wojskowych po największej części oficerów, 
których towarzystwo mogło warszawiakom znośnymi uczynić 
zimowe lubelskie wieczory. Zostałem raporterem sądu wtór
nego, bo dobrze tańcowałem. Bardzo dobrze. Później mazurem 
podbiłem serce panny Benigny, ale to inna historia. Nie śmiej
cie się, moje panny, patrząc na moje sukienne buty. Gdybym 
był i najstarszym z galicyjskich Landstandów, młodość kiedyś 
miałem, tak jak Wy,- drogie kwiateczki, starość mieć będziecie. 
Dzieci najczęściej nie słuchają rozsądku rodziców, bo mówią: 
to starych widzimisię, a zapominają, że ten ruzsądek zebrany 
z doświadczenia wieku młodego. Zdaje mi się, że ojciec zawsze 
był siwy i pochylony, dlatego dobrze, aby każdy miał swój 
portret malowany w wiosennych chwilach życ:ia, wtenczas 
będzie mógł powiedzieć: Oto ten młody człowiek przez moje 
usta daje wam przestrogi. 
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Zostałem więc raporterem, ale w sądzie wtórym, zatem 
w jedynej sprawie, którą sąd po karnawale osądził, powta
rzałem tylko pytania sądu pierwszego. Może ktoś mędrszy byłby 
umiał dać inny obrót rzeczy, a1e jeżeli nie byłem mądry, mniej 
jeszcze bez wątpienia był nim ten, co siedemnastoletniego 
chłopca nominował raporterem.. Prawda, żem zaciągnął rady. 
ale to wszystko było malej warto~ci. Nasze sądy w owym 
czasie były prawdziwie zgrozą. Prawa francuskie wykute dla 
długimi wojnami rozhukanego żołnierstwa nie mogły być 
stosowane dla młodej, na paskach jeszcze prawie postepującej 
armii. 
Był w 11 pu!ku jazdy, w samych początkach formacji tegoż, 

jakiś, jeżeli się nie mylę, pan !mański. Więcej zarywał na 
syndyka niż na ułana. Śpiewał tenorem i lubił kminkówkę. 
Kiedy mu kazano jechać na placówkę, krzyknął: Ja przyszed
łem bronić Ojczyzny, a nie na placówki jeździć! Pan !mański 
nie byl więc ani bardzo posłusznym, ani miłym kolegą. Razu 
jednego rozciągnął się w ~tajni na derce, głowę przykrył 
czerwoną chusLką w kraty i zasm1l twardo, jak 1o się śpi w upal 
po obiedzie. Sierżant budzi go ra:<: i drugi, nareszcie zniecier
pliwiony uderza nogą tam, gdzie się zwykle nogą bije -· 
pozycja tylko stosowna :nogla go do tego gwalt.ownego aktu 
pociągnąć. Pan !mański zaś, jak ów sztuczny diabełek w ta
bakierce, jednym szusem stał na derce. Zbudzony nagle ze snu, 
który go może na sto koni wsadzał , zapomniawszy Ojczyznę, 
ułaństwo i artykuły trzykroć mu czytane pamiętny tylko klej
notu swego szlachectwa i bolącej części swojej osoby ... odwiną! 
się ... machnął .„ klaslo! Sierżant dostał policzka ... Zbrodnia!„. 
A więc i sąd niezwłoczny. Pan Adam Potocki, nowy pułkownik 
nowego pułku, poprawia sobie to szlify, to okulary. co u niego 
było oznaką nadzwyczajnego wzruszenia ... Nie wiedzieć jed
nak, czy się smuci zgorszeniem, czy się cieszy wyprawieniem 
solennego aktu, który powi.E,'kszy anale i pułku, i jego dowódz
twa. - Nota. Pan Adam Potocki był szlafmycą. Koniec noty. --
Sąd zwołany - ale co tu sądzić - przestępstwo jawne -
prawo jasne: „Za targnięcie się na przełożonego kara śmierci'. 
Piszę dekret... Jmańsiu, oddaj się Bogu! Działo się to w Ty· 
szowcach„. Znacie, Państwo. Tyszowce? .„ Nie.„ I lepiej! ,Jest 
to ni duże, ni piękne miasteczko w Bełzkiem. Cały pułk 
występuje, ale dla równości pieszo, bo tylko jedna kompania 
miała konie - z lancami, bo pałaszy niedostawało. Na prawyn~ 
skrzydle stanęła kompania wyborcza w szlifach i akselbandach 
pąsowych, a przy niej w drugiej kompanii, nazwanej ptaszni-
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ków, w drugim szeregu wielu było i bez ostróg, bo butów 
nie miało. Ta druga kompania była złożona z samych dzieci 
lwowskich, po największej części latarników. Starsi żołnierze, 
nie służbą, ale wiekiem, przezwali ich ptasznikami, co później 
dziennym rozkazem zostało zakazane. Dalej stały kompanie 
rekrutów, czapeczki tylko granatowe z paskiem pąsowym 
świadczyły, że będą kiedyś wojskiem. Przed frnntem stał jako 
pryncypalny aktor kapitan Żukrowski z komendą swoją, to 
jest z kilkunastoma tak zwanymi żandarmami samborskimi 
czy sanockimi, w zielonych mundurach z czarnymi wyłogami. 
Karabiny nabite (przynajmniej powinny były być nabite). 
Wyprowadzono delikwenta i gdy mu dekret przeczytano, gdy 
się jeszcze ceremoniował zająć miejsce honorowe „. wypada 
sp:na stodoły niby zadyszany adiutant .„ kiwa chustką „. woła, 
krzyczy: Pardon ! pardon! Ile sobie przypominam, pan !mański, 
miarkując z jego twarzy, nie zdawał się wierzyć w prawdę 
tej sceny, wkrótce potem wystąpił z wojska. 

Aleksander Fredro 

* -* * 

Na scenach Par\stwowych Teatrów Dramatycznych we Wroc
ławiu w latach 1945-1960 ukazały się następujące komedie 
Aleksandra Fredry: 

ŚLUBY PANIENSKIE 
ZEMSTA 
PAN J0WIALSKI 
DAMY I HUZARY 
NIK'!' MNIE NIE ZNA 
M_'\Ż I ŻONA 
DOŻYWOCIE 
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MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
ALEKSANDRA E'REDRY 

1793 

Aleksander Fredro, urodził się dn. 20 czerwca w Surochowie 
pod Jarosławiem. 

1806 

Śmierć matki. Fredro z ojcem przen<;>si się do Lwowa. 

1809-1814 

W roku 1809 szesnastoletni poeta zaciąga się jako ochotnik 
do wojsk Księstwa Warszawskiego, następnie bierze udział 
w kampanii moskiewskiej (1812), oraz w bitwach pod Dreznem 
i Lipskiem (1814). Odznaczony krzyżem legii honorowej, Fredro 
zwalnia się z wojska i wraca do Galicji. 

1815-1817 

W czasie pobytu w Beńkowej Wiszni (koło Rudek), przery
wanego częstymi wyjazdami na lwowskie zabawy karnawałowe, 
Fredro rozpoczyna działalność pisarską komedią Intryga na
prędce, wystawioną w lwowskim teatrze dn. 10 marca 1817 r. 

1818-1822 

Po udanym debiucie talent poety wypowiada się coraz doj
rzalszymi utworami, jak: Pan Geldhab (1818), Mąż i żona (1820) 
i Cudzoziemczyzna (1822). 

1824 

Wyjazd na paromiesięczny pobyt do Włoch. 
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1825-1826 

Fredro zasila teraz coraz nowymi komediami teatry: war
izawski i lwowski. W r. 1826 ukazuje się w Wiedniu pierwsze 
wydanie książkowe dzieł poety. 

1827 

„Polihymnia" lwowska drukuje wiersze i poematy roman·· 
tyczne Fredry. 

1828 

śmierć ojca. Małżeństwo z Zofią z Jabłońskich Skarbkową. 

1829 

Fred.ro członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. 

1832-1834 

Szczytowy okres twórczości poety, przynoszący trzy_ ~rc:'t'.'
dzieła polskiej komedii: Pa.n JmL'ialski (1832), Sluby panienskie 
(1833) i Zemsta (1834). 

1835 

Atak: Seweryna Goszczyńskiego na Fredrę w rozprawie „N o
wa epoka poezji polskiej" powoduje zamilknięcie aut?r'.1 
Zemsty i zaprzestanie jego publicznej działalności literackieJ. 

1839 

Drugie wydanie Komedyj ukazuje się we Lwowie. 

1846 

Memoriał Fredry pt.: Uwagi nad stanem socjalnym w Galicji 
skierowany pod adresem austriackiego dworu. 
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1848 

Fredro pisze pamiętnik Trzy po trzy. 

1850 

Pobyt w Paryżu, gdzie poeta poznaje A. Mickiewicza. 

Hl53 

W r. 1853 Fredro podejmuje przerwaną w r. 1835 twórczość 
komediopisarską, ale tworzy wyłącznie dla siebie, nie publi-· 
kując ani nie wystawiając na scenie swych nowych komedii. 

1357 

Fredro na stale osiedla się we Lwowie, zajmując dworek na 
Chorążczyźnie, naprzeciw domu Goszczyi1skiego. 

1876 

Śmierć Aleksandra Fredry dnia 15 lipca. 

* * 
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PAŃSTWOWE TEATH.Y DRAMATYCZNE WE WROCLAWIU 
ODZNACZONE ORDEREM „SZTANDAR PRACY" II KLASY 

SCENA SZKOLNA 

ALEKSANDER FREDRO 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
CZYLI 

MAGNETYZM SERCA 
KOMEDIA W PIĘCIU AKTACH, WIERSZEM 

Reżyseria: 

IGOR PRZEGRODZKI WLADYSLAW DEWOYNO. 

Scenografia : 
JADWIGA PRZERADZKA 

Kierownik artystyczny: 
JAKUB ROTBAUM 

Dyrektor: 
ZDZISLA W GRYW ALD 

Premien1 w Teatrze Pol11kim dnia 30 st.vczniR I96Q r. 



PANI DOBRÓJSKA 

ANIELA 

KLARA 

RADOST 

GUSTAW 

ALBIN 

JAN 

OSOBY: 

JULIA ARNOLDT 

JADWIGA SKUPNIK 

IREN A SZYMKIEWICZ 

JÓZEF PIERACKI 

BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

STANISŁAW SIEKIERSKI 

WŁADYSŁAW DEWOYNO 

Scena na wsi. w domu Pani Dobró.iskiej 



Przedstawienie prowadzi: 

JANUSZ LOZA 

Kontrola tekstu 

KAZIMIERZ CHORĄŻAK 

Kierownik techniczny : 

MIROSŁAW DZIKI 

Kierownik sceny: Kierownik oświetlenia sceny: 

LEON STACHOWIAK KAZIMIERZ PIĄTEK 

KIEROWNICY PRACOWNI : 

krawieckiej męskiej: 

krawieckiej damskiej: 

szewskiej: 

perukarskiej: 

stolarskiej: 

malarskiej: 

modelatorskiej: 

tapicerskiej: 

ślusarskiej: 

J óze f Preckało 

Wanda Preckalo 

Mikołaj Bratasz 

Mieczysław Wojczyński 

Michał Praisner 

Tadeusz Chądzyński 

Tadeusz Żakiewicz 

Ryszard Tkaczyk 

Stanisław Tapek 


