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ALEKSANDER FREDRO 

AUTOBIOGRAFIA 
Ziemia przemyska była z dawien dawna gniazdową sie

dzibą rodziny Fredrów. Urodziłem się w Surochowie pod 
Jarosławiem w r. 1793 i do szesnastu lat życia uczono mnie 
ówczesnym trybem szkolnym pod nauczycielem domowym, 
który to rodzaj edukacji przekładano nad publiczny pod 
żadnym względem nie zadawalający moich rodziców. W 
młodych latach nie okazywałem zdolności do nauki. ( •.. ) ta 
wymagała przede wszystkim pamięci, której nie miałem, 

a prze+ to i żadnych korzyści odnieść nie moglem z udzie
lanych mi nauk. Usposobienie moje ciche, spokojne, nieo
mal poważne: umysl więcej do smutnych dumań, niż do 
pustej wesołości skłonny, zyskał mi w rodzinie przydomek 
młodego staruszka. Miałem lat dwanaście, kiedy pewnego 
dn-ia tknęła mnie jakaś myśl i pochwyciwszy kilka białych 
kart starego regestru, zacząłem pisać komedię. Plan i wy
konanie były dziełem jednej chwili natchnienia: niedziela 
na wsi i państwa nie ma w domu, pojechali w sąsiedztwo, 

zostały same dzieci i nudzą się na zabój, bo zapomniano 
dać im rodzynków i migdałów na bankiet, którego przy
rządzenie należy do najmilszych zabaw tego wieku. Cóż tu 
począć? Jak temu zaradzić? Michał, lokaj przebiegły i ła

komy, ofiaruje się wyprowadzić dziatwę z przykrego po
łożenia i wpada na koncept ubrać się w prześcieradło i uda
jąc ducha nieboszczki babki, straszyć starą klucznicę. Prze
straszona klucznica oddaje klucze od spiżarni i sama cho
wa głowę w beczkę mąki. Michał tymczasem gospodarując 
po spiżarni, łapie co może i pakuje do kieszeni pamięta
jąc więcej o sobie, niż o dzieciach„ Aż tu niespodziewanłe 
nadjeżdżają państwo; duch złapany na gorącym uczynku, 
ze strachu chowa także głowę w beczkę mąki. Rozwiązanie 

- sąd moralny - a wszystko pod tytułem „Strach nastra
szony". Próbka ta została mi tylko w przypomnieniu. W 
parę lat po tej pierwszej próbie dziecinnego pióra, snuły 

mi się po głowie draraaty wielkiego rozmiaru. I tak w jed
nym miał być bohaterem jenerał Jasiński, o którym zwy
kle lubił mi wiele rozpowiadać mój guwerner, dawny woj
skowy spod komendy tego jenerała. Dramat ten nigdy nie 



doczekał się koiica, ale miał swój plan, spis os6b i pierwszq 
apostrofę do rodzinnej ziemi: „O ty, która!" lub coś po
dobnego - wtenczas jeszcze ani m:i się śnilo nawet, że 
kiedyś przyjdzie mi chęć pisania komedyj. Nadszedł rok 1809. 

Miałem wtedy lat szesnaście i z bardzo m.iernym zasobem 
naukowym, obok niejakiej znajomości książek różnej 1oar
to.fri i treści, mianowicie francuskich, uczułem pociąg do 
·stanu 1Dojskowego i ws tąpiłem w szeregi wojsk Księstwa 

Warszawski.ego, które wkroczyły do Galicji. Odtąd zaczęła 
· się dla mnie szkoła .świata, najpraktyczniejs:za , najbardz.iej 
urozmaicona, a zarazem najpotężniejsza ze wszystkich 
szkól, w jakich się marny uczyć doświadczenia. Na obco
·wanie z muzami nie miałem wcale czasu, ani też, będąc 
żol.nierzem, nie tęskn-ilem za ich towarzystwem; jednakże 
gdy w niespodzi ewanej okoliczności błysnął mi promyk na
tchnienia, mimowolnie brałem się do pióra. Zau sze mię 

coś do bazgrania ciągnęło. Tym sposobem w r. 1810 po ra 
pierwszy dowiedziałem się, że mógłbym składać wiersze. 
.Jakieś zdarzenie, nie pamiętam, czy wesołe, czy smutne, 
podało mi sposobność do napisania rymów, które latały 

z rąk do rąk i zarobiły w nwim pułku na niesłychane po
chwały. Jeden tylko ze światlejszych kolegów zrobil mi 
uwagę, że w wielu wierszach brakuje średniówki. . . . 

- Sredniówki? - zapytałem zdziwiony - nigcly o n1e3 nze 
sly.c;:rnłem. 

Kolega podjął się wytłumaczyć mi znaczenie średniówki 
i to była pienosza lekcja prawideł ryrnotwórstwa polskie-

go. 
Wypadki polityczne popchnęły niebawem wojska napo-

leońskie na północ. Odbyłem z nimi tę najsroższą kampa
rzię, mogę powiedzieć szczęśliwiej niż krocie in~ych ro
daków, co §mierć znaleźli w śniegach lub na dnie Bere
zyny dostałem się bowiem do niewoli i jako jeniec prze
bywałem w Wilnie, skąd udalo mi się wymknąć prze
bijając się samopas, stanąć na nowo w szeregach armii w 
czasie zawieszenia broni w Dreznie. 

z rejterującym a staczającym po drodze krwawe bittl'JI 
Napoleonem doszedłem do Paryża i pobytowi w tej sto
licy winien jestem, poznanie teatru. francuskiego, któru 

· zrobil na mnie nieopisane wrażeni.e, odpowiednie memu 
wewnętrznemu. usposobieniu, a przy tym. c.ałkiem no~e; 
Lwów bowiem nie miał wtedy stałej, polskie3 sceny, a 3e

- i'.eli bywałem niekiedy na przedstawieniach teatralnych, to 

najczęściej wykonywal·i je amatorowie, a. tak nie moglem 
mieć jasnego pojęcia o tej potędze sztuki. 

Tragedia francuska, lubo szczycila się wówczas królem 
tragików, Talmą znalazła mnie prawie obojętnym widzem. 
Przesadna deklamacja, ruchy konwencjonalne, monotonia 
aleksandrynów, ziębiąca wszelkie ciepło, w ogóle nie mo
gla mi się podobać, nic nie wiedzącemu o trzech jedno§
ciach. Przeciwnie, wodewil, komedia, wprawialy mię w 
zachwycenie. Pierwszy raz widziałem tam skończonych 

i doskonałych artystów, utrzymujących grą samą najlichsze 
nieraz ramoty i wtedy to powziąłem przekonanie, wzmoc
nione z czasem, że nie ma dzieła dramatycznego, choćby 

jak m ·istrzowsko przevrowadzonego i wykończonego w częś

ciach, które by się obeszło bez dalszego rozwinięcia i pod
niesienia dobrą grą aktorów. 

Po powrocie resztek wojsk Księstwa Warszawskiego po
wróciłem i ja do rodzinnego Lwowa, gdzie się znalazłem 

pośród młodzieży, która razem ze mną opuściła zawód 
wojskowy. Urok bohaterstwa, żywe zajęcie się nowosc1ą, 

nadały tej młodzieży pewną udzielność w kołach towa
rzyskich, tak że ona jedna ton nadawała zabawom, ze
braniom się, zgoła codziennemu trybowi życia. 

Ujrzałem się w tym wirze i byłem przezeń porwany, 
a choć wewnętrznie czułem niesmak, a tym samym po
trzebę ukazania jak w zwierciadle fizjonomii tego społe

czeństwa temu samemu społeczeństwu, aby się zreflekto
wało i weszło w siebie, nie śmiałem przecież chwycić za 
pióro, nie mając jeszcze objawienia autorskiego zawodu. 

W parę lat później szczęśliwy trafunek sprowadził mi 
Żyda, antykwariusza, co chodząc po domach z książkami 

przyniósł Moliera. Zapłaciłem mu dukata, a zabrałem ar
cydzieła, dotąd mi prawie obce; bo jedną tylko komedię 

tego mistrza miałem ~posobność widzieć na scenie pary
skiej. 

Biorąc za przewodnika wzór tak nieśmiertelny, wyraź

niej zacząłem pojmować powołanie autora dramatyczne
go i odtąd wziąłem się do studiów na serio. 

(„Kronika Rodzinna" 1876, Nr 22 Tekst 
wg: St. Schnur - Pepłowski: „z pa

pierów po Fredrze" . Kraków 1899, s. 2-8) 



STANISŁAW PIGOŃ 

JAK WZRASTAŁO „DOŻYWOCIE?" 
(„.) Któż to jest Orgon? By rzec bez niedomówień, jest to 
zadłużony drobny obszarnik. nad którym wisi groza licytacji 
i wyrzucenia z rodziną na bruk. Oto partner, który wchodzi 
w ramy sztuki wlokąc za sobą swój dramat. 

Fortunka jego musi być niewielka. Nie wystarczała i da
\vniej: dopóki jednak żyła matka Leona, dorabiał poma
gając jej w gospodarstwie czy po prostu rządcując. Ale od 
niejakiego czasu to się skończyło, trzeba się było ograni-
czyć do własnej chudej „wioski". A ta nie wystarczała, żeby 
utrzymać życie rodziny na przyjętej stopie dworskiej. Chwy
cił się więc środka rozpaczliwego: samobójczego „ratunku" 
przez lichwiarskie pożyczki. Wtedy wpadł w szpony Łatki. 

Z tych go może uratować jedynie cud komediowy „happy 
endu". W rzeczywistości wyjście zostawało tylko jedno: ban
kructwo. Orgon jeszcze parę lat pochodzi dzierżawami, tzn. 
zostanie istotnym, już nie z prześmiewek, „szlachcicem kon
traktowym'', potem może ,,Telembeckiim", tzn. ekonomem, 
aż wreszcie wraz z rodzeństwem Rózi powiększy szeregi 
proletariatu miejskiego. Oto, kogo nam Fredro wprowadził 
na scenę. 
Dotknął w ten sposób problemu iście nie komediowego, 

a ujął go jako zjawisko wcale nie przypadkowe, ale jako 
przejaw obiektywnego procesu społeczno-ekonomicznego. Or
gon zjeżdża w hierarchii społecznej nie z przyczyn osobistych, 
nie dlatego żeby był pijakiem czy utracjuszem, owszem, jest 
pracowity i zapobiegliwy, nie chodzi też śladem Krętackie
go. Wiszące nad nim bankructwo nie płynie z jego osobistej 
winy, jest wynikiem jakiiegoś nieuniknionego porządku rze
czy, przejawem zapowiadającej się przemiany strukturalnej 
ustroju rolnego. Obszar dworski, trzymający się trybu tra
dycjonalistycznego, z gospodarki swej nie może się już utrzy
mać. Dystans między przychodem a rozchodem zrobił się 

zbyt wielki. 
A, mospanie' 

Co się spytasz - wszystko drogo, 
Tylko nasze zboże tanie ... 

Cóż dopiero będzie, gdy niebawem zabraknie darmowego 
robotnika pańszczyźnianego, gdy wzrośnie koszt produkcji 

tego zboża. W tych samych n iemal słowach dotknie Fredro 
tej sprawy w swym memoriale z r. 1844. 

Fredro, o ile sądzić wolno, tę perspektywę upadku obszar
nictwa dostrzegał, z nieuniknioności jego zdawał sobie spra
wę. Zobaczymy to przy innej jeszcze sposobności. Wprowa
dzał tu problem dla niego samego bardzo nieobojętny. Bo. 
daj czy nie ta świadomość, w części przynajmniej, stanowiła 
właśnie substrat jego głębokiego, pragmatycznego pesymizmu. 
Można by powiedzieć, że umiał odczytać baltazarowy napis 
na ścianie dworskiego bytowania, ale zaradzić wiszącej gro
z·ie nie umiał. Do nowych form ustroju i do nowych metod 
gospodark·i dostosować się nie potrafił. 

Wiemy o nim, że był gospodarzem dobrym , że schedę oj 
cowską utrzymał czy nawet przymnożył; ale, gospodarować 
umiał w starym tylko systemie, w systemie oszczędnej sa
mowystarczalności: na industrializacjq majątków swych sic; 
nie porywał, a z pożytków kapitalizmu korzystał tylko bier
nie: oszczędności swe lokował w papierach wartościowych. 
Zasadniczo więc przede wszystkim oszczędzał. z czasem uległ 
pod tym względem istnej manii. Wydał go w tym uszczypli
wy jego szwagier Lud\.vik .Jabłonowski. 

,,Sknerą nigdy nie był - zapisał o nim w pami~tniku ·-· 
oszczędnym zawsze: do mamony fredrowskie miał szczęście . 

Dopiero ze zbliżającą się śmiercią opanowała go idea, że 

wielkie poniósł straty pieniężne. Przykra ta halucynacja była 
czystym urojeniem, ale chwilami mocno go dręczyła ... O kim
kolwiek przy nim mówiono, lubił się pytać: ,,czy składa?" 

Raz opowiadam o majątku i spokoju życia Turkułów„. -·
„Ale czy składają'?" - zapytał -- Nie mając ani dziieci, ani 
rodziny - odrzekłem - dla kogóż mają składać'? --- „Niech 
tylko składają, niech składają" - powtórzył kilka razy. 

Wolno mniemać, że co się wyrodziło z czasem w manię , 

tkwiło w mentalności F'rcdry przedtem w stopniu jako tako 
unormowanym. 

Ale pasja odkładania, ale oszczc;dność nie była już na owe 
czasy środk1iem zaradczym wystarczającym, nie rozwiązy .. 
wała problemu w warunkach nadchodzących zmian ckono -
micznych. Toteż dodajmy nawiasem, nic pomogła i Fredrom 
na dłuższą metę. Co Jacek zdobył, co Aleksander utrzymał, 
to przefacjendował Jan Aleksander. 

Nie o to jednakowoż chodzi w tej chwili. Chodzi o stwier
dzenie, że Fredro w troskach swych ten problem deklasacji 
zicmiaóstwa przewidywał jako realny, jako złowróżebny, i że 



odważył się dotknąć go w swych utworach scenicznych. 
Dotknął go z daleka wprawdzie, ale wyraźnie, właśnie w „Do
żywociu". Orgon, bankrutujący „szlachcic kontraktowy", jest 
tam przygodnym znakiem z owego baltazarowego napisu. 

Tego rodzaju problem \vplótł się wraz z nim w osnowę 
tworzywa komedii zaraz w drug,im stadium jej formowania 
- rzecz jasna - pociągnąć musiał za sobą w jej strukturze 
znaczniejsze konsekwencje. W niefrasobliwą, birbancką me
lodię komedii wplata się jak znaczący dysonans ton Orgona. 
Za chwilę zobaczymy, że t ·n ton jeszcze się tam wzmocni 
i pogłębi. 
(„.) Praca nad redakcją definitywną nie nastręcza wiele spo
sobności do uwag ogóln:ejszego z aczenia. Prócz jednej może, 
ale nie byle jakiej. Ok azuje się mianowicie, że - ukończy

wszy rękopis komedii w pierwotnej rozciągłości - autor od
czuwał w jej konstrukcji, właśnie w akcie III, pewną lukę. 
Zapełnił ją dopisując teraz dopiero dzisiejsze sceny 4 i 5. 
Pienvotnie ich tam nie było. Tekst ich pomieśc ił autor \V 

autografie na nowych arkuszach zupełnie odmiennych for
matem i kolorem, dodanych najwyraźniej już kiedyś później. 

Nie trudno stwierdzić, że są to w utworze ustępy o dużej wa
dze znaczeniowej, jeżeli o pos te wę ideologiczną chodzi, są to 
w komedii sceny chyba najważniejsze. I tym razem okaże 
się, że czynnikiem decydującym o zmianie tak fatotnej bę

dzie znowu Organ. Przez te właśnie scen w yrasta on dt• 
roli .,porte - parole" samego poety. 

W nich to ten szlachciura, ciężko doświadczony przez ż · .. 
cie, odsłania się w swej istocie, wyładowuje swoje rozgo . 
ryczenie do świata, do zmaterializowanej, kapitalistycznej je
go pseudomoralności. Pieniądz jest w tym świecie najwyższą 
wartością. Miłość, prawość, cnota, sumienie - wszystko to 
nie ma znaczenia, może co najwyżej służyć za maskę dla 
łapczywej interesowności, wszystko to niczym wobec bo
żyszcza pieniądza. Sponiewierany hreczkosiej zdobywa się tu 
na słowa oburzenia o wielkiej mocy przekonania. Warto pa
miętać, że ostatnim słowem, które Fredro dołożył do materii 
dramatycznej „Dożywocia", był właśnie pamiętny monolog: 

świecie, t krq oszu stary, 
świecie, świec,ie bez czel , wiary !.„ 

Monolog ten, jak się rzekło, podan y został do pewnego 
stopnia szyfrem, oznacza on więcej niż to, co mówią jego 
słowa. zwyczajne na pozór. Jest w nim treść wyższa ledwie 
napomknięta, a przecież uchwytna. Wyrasta on właściwie w 

ten sposób wiele ponad Orgona: spoza słów osoby scenicznej 
dosłuchać się łatwo głosu samego poęty jako rzecznika je
dnego stanu. Chodzi tu bowiem nie tylko o proces społeczno
ekonomiczny i o wynikając::1 zeń zaprawę mizantropijną wy
powiedzi, ważniejsze są jej aluzje polityczne. By im właśnie 
dać upust -- oto dlaczego Fredro dopisał ten monolog. 

w nim to zareplikował on mianowicie na mnożące si~ 
wówczas inwektywy antyszlachcckie miotane przez emisariu
szy młodego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Sło
wa Orgona znaczą przecież tyle: Atakujecie szlachtę drobną, 
szlachtę ziemiańską, a przecież ona jedna ma w tej dobie 
świadomość narodową, ona jedna jest celern niszczycielskich 
zamachów zaborców, ona jedna jest czynny rn żywiołem walki 
o niepodległość, ona wreszcie, wyłącznie ona, swym „krwa
wy m potem" opłaca klęski powstań i spisków. Odpowiedź to 
przecież - - jak widzimy - nie tyle Organa, ile Fredry. 

Organ mówi okrążając i napomknieniami, wreszcie zamil 
knięciem, ale mówi właściwie to samo co Goszczyński. .W. 
monologu włożonym mu w usta przez autora w ~statme.J 
chwili dotyka on, jak widzimy, zagadnień aktualme palą
cych, żywotnych dla ówczesnego bytu narodowego. 
Widać, że Fredro, jak Ó\V gospodarz biesiady w Kanic , 

najlepsze wino poda tu na samym końcu. Inna rzecz, że je 
zaprawił goryczką pesymizmu i mizantropii. To też po takim 
kielichu nie zdziwi nas zbytnio, że gospodarz zostawi nic .. 
bawem spłoszonych gości i od Ś\viata - krętosza starego 
oddzieli się zatrzaśniętymi drzwiami. „Dożywocie", jeżeli nie 
brać w rachubę okolicznościowego ostatecznie „Rymonda". 
jest ostatnią wielką sztukc1 Fredry pierwszego okresu. Po niej 
odgrodzi się on od twórczości nasypem kilkunastoletniego 

milczenia. 
Starając się wyjaśnić psychologiE; owego zamilknięcia, znaj

dziemy w „Dożywociu" jedną ze znaczniejszych przesłanek. 
(„.) Na marginesie tych wywodów ,i relacji można by jeszcze 
postawić pytanie osobne: czy autografy „Dożywocia" nie 
rzucą nam jakiego światła na czas powstania komedii? Istnie .. 
je bowic·m w tej sprawie, jak wiadomo, pewien kłopot. W 
scenie 2 aktu I Leon, zrujnowany już zupełnie robi obl'a
chunek k ieski i sumieniu i przewiduj dla siebie niby to no-
wy okres życia: Teraz sobie 

Na dewocji gdzie osiędę: 
Roku ośmset trzydziestego 
I piątego, a pierwszego 
Mej golizny„. 



W redakcji puerwotnej, brulionowej, termin chronologiczny 
został określony 1inaczej: 

Roku ośmset dwudziestego 
Dziewiątego, a pierwszego 

Mej golizny.„ 
Co oznacza ta różnica dat? Czyżby Fredro, pisząc swą ko

medię rzeczywiście w r. 1835, chciał cofnąć czas jej akcji o 
kilka lat wstecz, tzn. ująć ją od razu jako utwór w pewnym 
sensie historyczny? Czy też może pisał ją, pierwszy jej rzut 
dał nie w r. 1835, ale właśnie jeszcze w 1829? 
Otóż ani jedno, ani drugie. Sprawę rozstrzyga inne miej

sce tekstu zaraz w następnej scenie. Pan Michał Lagena 
w swej skrusze pijackiej wspomina, że on przecież został 

wciągnięty przypadkowo na tę org·ię. Szedł sobie spokojnie, 
by 

kupić lożę 

Na wczorajszą jakąś „Normę". 
W redakcji brulionowej chodziło o inne przedstawienie, bi

let miał być 
Na wczorajszą jakąś „Zampę". 

Traf zdarzył, że obie te opery (Belliniego „Norma" i Herol
da „Zampa") skomponowane zostały akurat w tym samym 
roku 1831. Ani Fredro, gdyby pisał komedię w r. 1829 ani 
Lagena, gdyby Fredro chciał akcję swej komedii osadzić w 
r. 1829, nie mogliby o „Zampie" nic jeszcze słyszeć. Nie ule
ga wątpliwości, brulion „Dożywocia", a w takim razie i pra -
plan brulion powstały niewiele zapewne przed pracą nad os
tateczną redakcją, a więc w r. 1835. 

Jak zatem wytłumaczyć wypadek z owym rokiem 1829 w 
tekście brulionowym? Już Kucharski mocował się z tym 
kfopotem. Jego zdaniem nie jest to szczegół większej wagi: 
„Słowa Leona ~ pisze on - wskazują wyraźnie. że on, 

bankrut i utracjusz, będzie rozpamiętywał teraz lata mi n i o
ne, począwszy od pierwszego roku swej golizny tj. od czasu, 
gdy zaczął tracić majątek." 

A majątek tracić począł jakoby właśnie \V r. 1829. Na in
terpretację tę trudno przystać. Leon mówi wyraźnie nie o 
swej rozrzutności, tylko o „go~iźnie". Nie mamy powodu 
zmieniać sensu jego słów. Otóż nie ulega wątpliwości, że 
pierwszy dzień jego golizny przypada nie na r. 1829, ale 
właśnie na pierwszy dzień akcji w komedii: 

Właśnie, właśnie, że dziś pora 
W której skonał mój majątek. 

A więc skonał dziś dopiero. Jeszcze wczoraj był Leon sto
sunkowo bogaty, miał konie, powóz, kredyt - jeżeli nie go
tówkę: wszystko to poszło dz~siaj w nocy przy kartach. Od
kupione, za cenę nie lichwiarską, dożywocie byłoby teraz je
dyną jego i to słabą, deską ratunku. Skoro liczyć erę od 
pierwszego dnia golizny, zaczynać ją trzeba dzisiaj właśnie, 
a nie przed sześciu Iaty. 

Jeżeli zatem nie z tamtego powodu, to z jakiegoż innego 
dostał się ów rok 1829 do brulionu komedii? 

Odpowiedzieć można tylko domysłem. Stwierdziwszy, że 

pierwiastkowy pomysł tej komedii tak bardzo jak w żadnej 
innej sztuce odbiega od wersji ostatecznej, można by przy_ 
puścić, że może pomysł sam, nie jego spisany konspekt, po
chodzi jeszcze z lat dawniejszych: duża odległość czasu 
sprawiła, że tak dojrzał i tak się w sobie wzbogacił, no i tak 
zmienił w przebiegu procesu twórczego. Wróciwszy więc do 
niego po latach, autor mimo wol1i jakby przez automatyzac_jc; 
pamięci, wygadał się w tej wzmiance brulionu, wersję swą 
począł realizować mimowiednie jakby z tamtej jeszcze pod
stawy chronologkznej. Liczyła lata od momentu, kiedy ziarno 
utworu padło w rolę, a nie od tego, kiedy zacząło kiełkować. 

Oczywiście, domysł to tylko i nie ma co taić, że wcale 
nie taki mocny: poprzeć by go mogła jedynie jaka wzmianka 
w korespondencji, gdyby się dochowała. 

„W pracowni Aleksandra Fredry". 
Państwowy Instytut Wydawniczy. 
Warszawa 1956 r.) 



DOŻYWOCIE 
(„.) W premierze 31 X 1894, poza Solskim, udział wzięli 
Józef Śliwicki - Birbancki, Władysław Roman - Doktor 
Hugo, Marceli Zboiński - Organ, Tekla Trapszo - Rózia, 
Stanisław Knake ~ Zawadzki - Twardosz, Wójcicki - Mi
chał Lagena, Michał Przybyłowicz - Rafał Lagena i Antoni 
Siemaszko - Filip. Upamiętniła się ona kreacją Solsldego, 
który z czasem uzyskał monopol, prawo wyłączności na tę 
postać. Od tego czasu zdecydowana większość inscenizacji 
„Dożywocia" w różnych miastach (Kraków, Lwów, Warsza
wa, Poznań, Wilno), na przestrzeni ostatniego półwieku, by
ła połączona z występem Solskiego jako Łatki. Początkowo 
miał na tym polu poważnego rywala w Rapackim, ale kiedy 
ten przestał ukazywać się w „Dożywociu'', wówczas na pla
cu boju pozostał on sam. Kariera sceniczna tego utworu jest 
więc integralnie związana z nazwiskiem słynnego odtwórcy 
Wiarusa w „Warszawiance". Do roku 1948 odważyli się wystę
pować w popisowej jego roli tylko Józef Popławski (Kra
ków 1904), Feliks Kosiński (Poznań 1908), Leon Wolłejko (Wil
no 1920), Wacław Malinowski (Toruń 1922) i Zygmunt No
skowski (Poznań 1935). 
Początkowo krytyka była zdania, że Solski „Łatkę grał 

podobno wiernie w tradycjach rychterowskich" i dał kreację 
przemyślaną i opracowaną w najdrobniejszych szczegółach . 
. Jednak już w roku 1900 zdobył się na własne, oryginalne w 
niej akcenty, co skonstatowała w jego grze Gabriela Za
polska, która wówczas na ten temat pisała: „Z Łatki - Sol
skiego galeria chwilami się śmieje, lecz widz inteligentniej
szy wnika w głąb tej gry i widzi w niej niemal tragizm 
człowieka, który wszystko gotów stawić na kartę dla osią .. 
gnięcia zysku. I ten podkład prawie tragiczny jest tak u Sol
skiego s~btelnie przysłonięty w roli Łatki komizmem, że 
ledwo chwilami dostrzec się daje. Jest jednak, i dlatego Sol
ski tak wielkie w tej roli czyni na nas wrażenie".1 

z biegiem lat Solski, elementy tragiczne wyakcentował, 
co znalazło wyraz w znacznie dosadniejszej charakteryzacji. 
Chodził na nogach jakby z waty, zdawało się, że Łatkę czuć 
pleśnią składu starzyzny, brudem. Głos miał skomlącego i 
zaleknionego człowieka, ruchy nieskoordynowane i nieopano
wa~e, na skutek czego cała sylwetka miała w sobie coś nie
samowitego. Trafnie te sprawy ujął Adam Zagórski: „Już 
w zewnętrznym wyglądzie nadał on postaci cechy drapieżne
go ptaka pośledniejszego gatunku. Drapieżność tę połączył 
z brzydotą i śmiesznością, oddał nadzwyczajnie traw!ący ~hci
wca niepokój wewnętrzny i nerwowe ruchy, spoJrzema, a 
przy tym karykaturalny chód, koszlawy i drepczący. 

Stanisław Dąbrowski Ryszard Gór
ski („Fredro na scenie" Wyda
wnictwo Artystyczne i :filmowe 
Warszawa 1963 r .) 

I) G. Zapolska : J. Sfinks przemówił „Wiec:.:ory tcatraln ". Lwów 
1923, r. 32 

LECH PIOTROWSKI 

SPÓR O FREDRĘ 
Przegląd najbardziej charakterystycznych opinii krytyki 

literackiej o twórczości teatralnej Aleksandra Fred()/ roz
począć wypada od głoś11ego art;;rkułu Seweryna Goszczyl1-
skiego, którego opublikowanie w 1835 roku na łamach 

„Powszechnego Pamiętnika Nauk i Umiejętności" na lat 
dwadzieścia wytrąciło pióro z ręki najznakomitszego pol
skiego komediopisarza. 

„„Jest ukraińskie przysłowie - pisał Goszczyński 1 lctó rc 
powiada: „Nie ródź się pięknym, ale szczęśliwym" - jako
by chciało powiedzieć, że częstokroć przyczyny powodzenia 
są niewytłumaczalne, że nie chęci czyste, nie zasługa praw 
dziwa, ale zbieg okoliczności, niezależny od woli ludzkiej, 
wpływają na pomyślność, na chwałę człowieka. Duchem 
tego przysłowia najlepiej da się określić zawód Fredry. 
Niejeden znakomity pisarz mógłby zazdrościć tej wzię-toś

ci, jaką zjednały sobie i w jakiej utrzymują się jeszcze 
dotąd jego komedie chociaż, obejrzane na wszystkie stro
ny, nie pokażą do niej żadnego prawa. 

„.Wiersz gładki w ogólności nie jest najwyższym poezji 
warunkiem, a co do Fredra, jego wiersz gładki jest to 
wymanierowanie języka trybem francuskim, bez oryginal
ności, bez indywidualnej barwy, bez odcienia charakterów. 
Płynny, jak woda ma też smak wody, nie znajdziesz w nim 
tej jędrności, tej mocy, tego wdzięku, jakie ujmują w zna
komitszych naszych pisarzach, pra wdziwic po polsku, z 
prawdziwym talentem piszących. 

.„Nie dotknęliśmy jeszcze narodowości. Ze kornedye, 
pisane do narodu, powinny schwytywać i wydawać treść 

jego życia z właściwej swemu powołaniu strony, na to się 
każdy zgodzi, kto p rzyzna, iż komedya nie jest dziecinnym 
cackiem, ale jednym z najdzielniejszych środków wyc;howa
nia i kształcenia narodu. Że komedye Fredra nie odpowia~ 
dają temu celowi, że są nienarodowe, o tym lepiej niż naj
dłuższa r ozprawa, przekona odczytanie ichże samych. 
Nazwiska polskie nie sc:i tym samym, co charaktery pol
skie, kilka os.ób, kilka scen narodowych nie rozleją barwy 
narodowej na wiersze czterech tomów, pasztet przysłów 



bez związku z charakterami i z całością dzieła, jest tylko 
słownikiem przysłów: miłosna strona narodu jest to rys 
jego kosmopolityczny - a to jest właśnie wszystko co ma 
stanowić polskość komedyj Fredra. Ale cnoty, wady, śmiesz
ności, charaktery pojedyńcze, fizyonomia ogólna, zgoła, co
kolwiek tworzy pomniki prawdziwie narodowej indywi
dualności, tego na próżno byś tam szukał. 

„.Trochę czasu, trochę więcej oświaty, a będziemy skąpsi 
w oklaskach, dla komedyj takich, jakimi są Fredrowie". 

Demagogicznym op1mom Goszczyńskiego przeciwstawił 

się Wincenty Pol w pracy ,.Teatr i Aleksander Fredro". 
Wysoko oceniając talent dramatopisarski Fredry, Pol wi
dział jednak w autorze „Zemsty" wyłącznie „malownika 
salonów". 

„Fredro - pisał Pol - maluje nam salon ze wszystkimi 
jego epizodami i z tego to snać stanowiska zapatrywać się 
trzeba na utwory jego. 

. „Zepsucie obyczajów, cudzoziemszczyzna, duma spano
szonych tak zwanych parvenus, którzy się pod lada co 
podszyć pragną byle tylko myszką już trąciło; bankructwo 
familiantów, marnotrawstwo młodych dziedziców, i tzw. 
bon-vivants, dobry ton, dziwactwo na koniec różnego ro
dzaju dziwaków, których dostatek znarowił i zepsuł, złe 

wychowanie skrzywiło, a świat czy salon, czczości lub 
drażliwości nabawił, to wszystko razem i z osobna wzięte 

w tysiącznych odcieniach, tonach i barwach złamane, sta
nowi atmosferę komedyi Fredra". 

Bardziej zdecydowanie wystąpił w obronie Frcdr y Igna
cy Kraszewski2). 

,,„.Komedye Fredry - pisał autor „Starej Baśni" - jak
kolwiek nieskończoną ilość błędów, przesadę, wpadanie w 
gminność, zbytek poetyczności itd. dojrzeć w nich łatwo 

i namacać można, są dziełem wielkiego talentu i zostaną 

w naszej literaturze; w nich tyle jest postaci naszych wła

snych, tyle prawdy, tyle prawdziwej komiczności, tak sil
nie one każdego widza poruszają przypomnieniem żywego, 

własnego świata, że pomimo licznych wad, jakie w nich 
wszyscy widzą i sam autor zapewne, nikt im nie odmówi 
pierwszego miejsca w naszej literaturze dramatycznej. 

„.Za mało dziś w miarę swej wartości znany, za mało 
ceniony albo powiedzmy nieoceniony zupełnie, później za
pewne odbierze sprawiedliwość od wnuków". 

Przeważały jednak nadal opm1e negatywne. Jakiś bez
imienny krytykS) pisał, że „Ciotunia" choruje na starość, 

„Zemsta" na brak konceptu, a „Dożywocie" na brak praw
dopodobieństwa". Leszek Borkowski4) stwierdził, że Fredro 
ma „gust zepsuty" i że „rozpoczął życie i twórczość od 
tłustych dowcipów i rozuzdanej wesołości", a Edward 
Dembowski5) oburzał się, że komedie Fredry „niesłusznie 

są zachwalane, bo ani w nich wyższej idei, ani głębszego 
pojęcia charakterów, ani dowcipu nie ma, są to tylko 
wierszowane obrazki ckliwego życia wielkiego świata, bez 
krytyki na jego słabe strony". 

Zasadniczy zwrot w stosunku krytyki do teatru Fredry 
nastąpił dopiero w latach sześćdziesiątych. 

„Komedia fredrowska - pisał Lucjan Siemieński6) - jest 
wyobrazicielką staropolskiego humoru„. Fredro to talent 
dramatyczny czystej próby jakiego przed nim ani po nim 
nie było". To pisarz, który „z żywiołów narodu kuł swe po
stacie" . 

Bardziej jeszcze entuzjastyczne sformułowania znajduje
my w nowej rozprawie Wincentego Pola7). 

„„.jest on - pisał o Fredrze autor „Pieśni o ziemi naszej" 
- nie tylko twórcą wyższej komedii, ale zarazem genial
nym twórcą komedii nowożytnej w znaczeniu europejskim: 
emancypacja sceny polskiej jest jego dziełem, on tedy sta
nął wśród tych europejskich zapasów, jako szermierz na
szego wieku". 

Podobnie wysoką rangę literacką przyznawał teatrowi 
Fredry Stanisław Tarnowski8). 

„Zalety komedii Fredry - pisał Tarnowski - widzę 

w psychologicznej prawdzie jego postaci, prawdzie naj
prostszej i oddanej najprostszymi środkami i rysami, któ
ra sprawia, że każde pokolenie, każdy wiek może się w nich 
poznać, jako w zgodnych zawsze z naturą ludzką, która 
się nie zmienia. Potem w żywej i rzadkiej plastyczności 

tych postaci, potem niewątpliwie i w wielkiej sceniczności 

wszystkich prawie komedii. 

„Czy mówić jeszcze o humorze, o soli attyckiej i o vfa 
comica Fredry? Przypominać, że to wdzięk największy 

jego komedii? W naszej literaturze będzie on zawsze li
czył się do wielkich. Wzbogacił ją całą jedną gałęzią, 

która przed nim puszczała słabo i biednie, że ledwie za coś 
uważaną być mogła, dał jej komedię własną, narodową, 



krew z krwi i kość z kości, pod względem artystycznym 
znakomicie piękną, pod względem moralnym nieprze
wrotną, ani fałszywą, ale z jednym wyjątkiem (tj. „Męża 
i żony" - przyp. mój lp.) dobrą, prostą i zdrową". 

Fredro atakowany niegdyś przez Goszczyńskfego i Dem
bowskiego za rzekomy kosmopolityzm pasowany został 
przez Pola, Koźmiana, Gtinthera, na pisarza rdzenni e na-
ru~w~o. · 

„ ... Komedie i postacie Fredry - pisał Stanisław Koź
mian9) - będąc na wskroś polskimi... grane być mogą tyl
ko przez Polaków ... Tylko gorące uczucie dla Polski mogło 
wlać tak wyłącznie, tak sympatycznie, tak pra\.vdziwie 
polskie życie, we wszystkie postacie wskrzeszone lub stwo
rzone wielkim talentem Fredry';. 
„Więc Fredro jest jednym z pisarzy rdzennie polskich -

konkludował · Władysław Gilnthert") - jest przedstawicielem 
typowo -- rasowym cech narodu, z którego pochodzi, jest 
Polakiem z krwi i kości nawet i w dziele swoim, a eo 
ważniejsze, w każdym swoim poglądzie i odruchu we
wnętrzym, w objawie wrodżonego mu temperamentu. 
Polskość w ogóle bije łuną tak silną z utworów Fredry, iż 

wszystko co jest poza nią; ginie w cieniu i mroku ... " 
Podobne sformuowania znajdujemy w przedmowie do 

„Trzy po trzy'' pióra Adama Grzymały-Siedleckiego. 
„ ... Poezja Fredry --'- pisał Grzymała-Siedlecki - rośnie 

niewątpliwie na spadłym listowiu zawiedzionych idealiz
mów, bo na doświadczeniach i spostrzeżeniach o których 
z tych pamiętników wiemy, że były bolesne i dręczące -
rośnie na drogim popiele zagrzebapych w głębinie duszy 
wspomnień o szczęściu - ale sama ona, ta poezja, jak 
kłos pszenicy ząsiany na pocmentarnym zagonie, śmieje 
się tylko złotem ku ludziom i ku ;niebu, dorodna, bujna. 
Taką złociście, pszenicznie uśmiechniętą jest poezja tego, 
nieraz w pogłębiach duszy zasmusonego, zatęskniopego ex 
ułana. Jest ta poezja jak gałąź kwitnąca róży, która kolce 
sobie tylko zostawia a woń i śliczność barwy w świat po
syła". 

W latach sześćdziesiątych spór o rangę literacką twór
czości komediopisarskiej Fredry był już roztrzygnięty. Nie 
oznaczało to jednak, że zapanowała wreszcie zgoda między 
fredrologami. Był więc Fredro ·pisarzem wielkim i pisa
rzem narodowym - to nie ulegało już wątpliwości - ale 
r.zy jego stosunek do świata cechował molier 

tycyzm i pesymizm czy rabelais'owska niefrasobliwość 

i pogoda? Czy był surowym satyrykiem - moralizatorem 
bezlitośnie chłoszczącym przywary swojej epoki czy też 

bezkrytycżnym malarzem obyczajów swojego stulecia, ba
wiącym się śmiesznostkami opisywanego świata i niedostrze 
gającym jego win, błędów i głębokich schorzeń? 

Ignacy Chrzanowski i Tadeusz Boy-Żeleński odmawiali 
poecie świadomych tendencji satyrycznych . 

. ,Umiał Fredro - pisał Ignacy Chrzanowski11) - po
strzegać bystro i trafnie życie ludzkie w jego konkretnych 
objawach, zwłaszcza ze stanowiska etycznego ujętych, ale 
do jakiejkolwiek syntezy pojęciowej o życiu wznieść się 

nie potrafił nigdy, już choćby dla tej prostej przyczyny, 
że i jego umysł, jak umysł Reja, był w ogóle niezdolny do 
abstrakcji, do uogólnień , przynajmniej szerszych. 
Najznamienniejszą cechą naszej komedii przed Fredrą 

jest świadoma tendencja satyryczna, Fredro tymczasem nie 
zna jej prawie zupełnie... „Pan Geldhab" i „Dożywocie'' 

to satyry mimowolne, niezamierzone... Cóż więc skłoniło 

Fredrę do tworzenia tych i wszystkich innych postaci i w 
ogóle komedii? Nieprzeparty , żywiołowy pęd twórczy, wię
cej nic - jak u każdego prawdziwego poety, poety z po
wołania, z bożej łaski. Miał Fredro wrodzone zamiłowa
nie: a i wrodzoną zdolność, do postrzegania charakterów 
Judzkich ; szczególnie uderzały go różne ich cechy ujemne, 
a sprowadzał je do jednego wspólnego mianownika - do 
głupoty ... Fredro jako komediopisarz kładł nacisk główny 
nie na obyczajowość, a na charaktery ludzkie". 

Z radykalnie odmienną interpretacją stosunku Fredry 

do swojej epoki, wystąpił Eugeniusz Kucharski12). 

Fredro - zdaniem Kucharskiego - pokazując nam roz
maite przywary ludzkie podsuwa nam drogę przeciwień

stwa pewien ideał człowieka i życia. Jest to „ideał czło

wieka pełnego, wyposażonego, we wszystkie dodatnie właś
ciwości razem i równocześnie"... Etyka Moliera, że życie 

jest dobre gdy opiera się na ludzkiej naturze Fredrze nie 
wystarcza. .,Trzeba czuć zachwyt dla rzeczy górnych 
i szczytnych. Trzeba mieć odwagę czynu i odwagę klęski". 
Kucharski w przeciwieństwie do Chrzanowskiego przyznawał 
Fredrze tendencje satyryczne.„ „W miejsce naiwnie opty
m istycznej struktury Goldoniego znajdzie się w koncepcji 
Fredrowskiej wizja życia węszących żeru szakali. Jednak 
obok ludzi złych występują w niej ludzie moralnie obo-



jętni, lub nawet dobrzy. Przyczyną smutku czy goryczy 
komedii fredrowskiej jest przeświadczenie, że nawet ludzie 
dobrzy mogą postępować źle... Zło życia jest owocem na-
szej niedoskonałości, a ponieważ jesteśmy przeważnie nie
doskonali, rezultat ostateczny jest więc taki, jak gdybyś
my byli źli. Mimo to walka ze złem nie jest dla Fredry 
beznadziejna, bo obok nędzy małości istnieje dobro 
i piękno". 

Interpretacje zaproponowane przez Eugeniusza Kuchar
skiego spotkały się z gwałtownym sprzeciwem Boya13). 

„ ... Faktem jest - pisał autor „Obrachunków Fredrow
skich" - że wszelka komedia w wielkim stylu zawsze pa
trzy naprzód, burzy stare formy, toruje drogę nowym: ko
media konserwatywna, jaką jest komedia Fredry, jest uni
katem, jest poniekąd anomalią. Bawi się z cudownym ar
tyzmem śmiesznościami lub wadami ludzi, czasem je z lek
ka karci: ale nie walczy o nic, raczej z czułością ogląda 

się w przeszłość. -- To jest sobie komedia pańska. 

·Mam wrażenie, że owa sławna polskość Fredry, akcento
wana dziś może do zbytku, więcej się przyczynia do za
ciemnienia, niż do wyjaśnienia problemu. Jak w znanej 
anegdocie: Słoń a kwestia polska. Tymczasem tutaj za
miast szowinizmu, trzeba by raczej trochę.„ marksizmu. 
Życie wolne od trosk codziennych, pozwalające na zbytek 
i fantazje uczucia, życie pewnej sfery - rodzi pewne obja
wy. Te same warunki społeczne tworzą tę samą nadbudo
wę moralną, te same wady i cnoty; dlatego i chłopak lek
koduch i ciepły stryjaszek, i mama, i panny i cały dwór 
tyle mają cech podobnych u Fredry i Musseta. 

Gdyby trzeba było wyłuskać z komedii Fredry czego ona 
żąda od świata, byłbym doprawdy w kłopocie. Żeby ceny 
na zboże były lepsze ... Żeby posażne panny i wdowy, nie 
sprzeciwiając się woli rodziców, starały się jednak rezer
wować swoją miłość i swoje posagi dla dzielnych ułanów 
z ręką na temblaku. Molier patrzy w przyszłość i chce ją 

kształtować, Fredro zatrzymałby świat w miejscu, o ile 
nie cofnąłby go wstecz. Znamienne jest, że po pierwszych 
próbach dydaktyzmu, satyry, której składa daninę wedle 
komediowej tradycji Fredro rozdrabnia się w żartach, bła

hostkach, kiedy zaś w najdojrzalszej epoce twórczości, da 
najlepszego siebie, wówczas zamknie się w idylii wiejskie-
go dworku, albo cofnie się w szlachecką przeszłość, którą 

obejmie rzewnym i rozgrzeszającym spojrzeniem". 

Po ostatniej woJme do naciekawszych odpowiedzi na 
pytanie o trwałość dorobku twórczego Fredry, należał~ 

interpretacje zaproponowane przez Kazimierza Wykę. 
„Fredro w twórczości swej - pisze Wyka14) - przed

stawia stale ludzi postępujących zgodnie z wymaganiami 
i normami środowiska, jakie ich wydało i ukształtowało. 

Przedstawia ludzi niezdolnych wychylić się poza te nor
m .·. niezdolnych je ocenić, spojrzeć z boku. W s\voisty spo
sób są oni żamknięci i określeni komvencją moralną i oby
czajem aż do granic zupełnej ślepoty etycznej. Popełniają 

rzecz · złe. nie domyślając się, że tak cz ·nią. 
Taki realizm posiada barwę tradycjonalistyczną. Barwa 

ta pochodzi jednak z doskonałej, niesfałszowanej znajo
mości danego środowi~ka przez pisarza. Nie poprawia go, 
nie ulepsza. ani też nie kłamie. Ludzie Fredry postępują 

tak ,iak zacho\vywać się musiał przeciętny i typowy czło

\\-iek ich czasów i ich stanu społecznego„. Takie widzenie 
r ze z wistości j uż nie jest tradycjonalistyczne jedynie sta
je się naprawdę realistyczne. 

Realizm Fredry można przeto ująć w następującą formu
łę, Fredr posiada żywiołową , górującą ponad jego kla
sową ideologią koncepcję człowieka jako tworu ukształto
\vanego całkowicie przez jego środowisko społeczne i nie
zdolnego postępować inaczej, aniżeli dyktują mu prawidła 
klasowe, gospodarcze i obyczajowe tego środowiska. Po
siada zatem' społeczną i realistyczną koncepcję losu ludz
kiego. Koncepcja ta zbliża się \Vielokrotnie do realizmu 
krytycznego, ale utożsamić się z nim nie daje. Jest bo
wiem wcześniesza chronologicznie i mimo liczne w niej 
składniki antYkapitalistyczne. ujawniające sprzeczności we
wnętrzne tej :formacji, nie jest układana z elementów ide
owych mieszczańskiego protestu i mieszczańskiej · przeni -
kliwości. 

Los społeczny ludzi fredrowskich buduje się na ogół 

z postępków i prawideł klasy, która w tych pi·zekrojach. 
jakie u Fredry \Vystępują, dawno przestała być ·postępowa, 
Fredro nie pokazuje bowiem przedstawicieli tej klasy w 
sytuacjach, jakie były dla niej w dobie romantyzmu naj
bardziej postępowe, w uczestnictwie w walce naro
dowo-wyzwoleńczej, w postaciach rewolucjonistów szla
checkich itd. Dlatego przekroje sppłeczne przynoszone pqez 
realizm fredrowski posiadają granice, które tych spra\\" 
nie dosięgają. W obrębie jednakowoż owych granic korne-



diopisarz pokazuje prawie że wszystko, pokazuje zgodnie 
z poznanym przez niego stanem rozkładającego się oby
czaju stanu średnio-szlacheckiego, stan bezwzględnego po
ścigu za majątkiem, wdzierania się nowych zjawisk i po
staci. 

Tak zakreślony realizm chociaż sam Fredro nie wy
zr:aczał mu zadań krytycznych wobec otoczenia szlachec
kiego, zadania te w wysokim stopniu pełni. Ale pełni też 

rolę inną, nie mniej ważną. Wiemy, że romantycy nasi po-
. kazali górne piętra budowli narodowej ich czasu, zasadni
cze sztandary ideologiczne na niej zatknięte, wielkich i ty
powych bohaterów. Najwyższe swoje dzieła tworząc na 
emigracji, nie mogli pokazać, jak z codziennego dnia spo
łecznego wyrastają owe piętra. Powieść ich epoki dopiero 
raczkowała .• Chociaż niejedno spostrzegła, spostrzeżeń swo
ich nie potrafiła przetopić w realizm wysokiej próby, pra
cujący nad tendencjami epoki i umiejący je szeroko i ar
tystycznie zinterpretować. 

Jedyny Fredro w dobie wielkich przemian naszego spo
łeczeństwa w sposób spełniający większość tych warun
ków pokazał codzienny dzień społeczny narodu. Bez jego 
świadectwa, świadectwo wielkich romantyków byłoby o ty
le zubożone, o ile wielki dramat polityczny i historyczny 
narodu jest uboższy, jeżeli nie oglądamy jego konkretnej 
i codziennej dekoracji społecznej. Komediopisarstwo Fre
dry wiedzę o niej przynosi w sposób jedyny w literaturze 
polskiej, gwarantując tym wielkiemu pisarzowi jego trwa
łą i niezastąpioną w niej pozycję". 

1) Seweryn Goszczyński „Nowa epoka poezji polskiej". Po-
wszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności", Kraków 1835 r. 

2) Ignacy Kraszewski: „Studya Literackie". Wilno 1842 
3) Pismo dodatkowe do Gazety Porannej Nr 25. 1839 r. 
') Leszek Borkowski: „Tygodnik Literacki Poznański", Nr 49 

1842 r. „Uwagi ogólne o Galicji". 
~) Edward Dembowski: „Piśmiennictwo polskie w zarysie'', 1845 r. 
6) Lucjan Siemieński: „Portrety Literackie'', 1865 r. 
1) Wincenty Pol: „Pamiętnik do Literatury Polskiej XIX wieku", 

1866 r. 
') Stanisław Tarnowski: „Komedie Aleksandra Fredry" Kra

ków 1876 r. 
1) Stanisław Koźmian: „Aleksander Fredro", Przegląd Polski 1896 r. 
10) Władysław Gunther: „Fredro jako poeta narodowy", Biblio

teka Warszawska, 1914 r. 
11) Ignacy Chrzanowski: „O komediach Aleksandra Fredry" Kra

ków 1917 r. 
12) Eugeniusz Kucharski najpełniej przedstawił swoje poglądy 

w rozprawie: „Fredro a komedia obca" 1921 r. 
U) Tadeusz Boy-Żeleński: „Obrachunki fredrowskie", Warszawa 

1934 r. 
U) Kazimierz Wyka: „Pozycja Fredry", „Nowa Kultura·• Nr 40-

41; 1951 r. 
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