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A mówiąc między nami, szczerze wam 
[udzielę, 

że moich piosenek były niezbyt głośne 
[trele: 

Ale już teraz piszę tylko do szuflady, 

Bo pochwałom nie wierzę... Za późno na 
[rady. 

A teraz to „Pro memoria" spisuję 
[dokładnie, 

Aby niezbyt gwiżdżono, jak kurtyna 
[spadnie. 

Aleksander Fredro 
(Pro memoria) 

m========================m 
Juliusz Kleiner 

FREDRO 

Spadkobierca Krasickiego, jako władca ko
m izmu i satyry i jako przedstawiciel sztuki 
pełnej rozsądku i jasności, pochodził też, podob
nie jak książę poetów stanisławowskich, z 
wielkiej szlachty. Stary jego ród wydał już w 
w. XVII wybitnego autora - i komediopisarz 
oędzie stale dokumentował ową parantelę, bio
rąc motta wszystkich komedyj ze zbioru przy
słów Andrzeja Maksymiliana Fredry. Nie był 

wszakże jego potomkiem, natomiast po kądzieli 
do antenatów liczył poetkę Drużbacką. 

Obdarzony naturą bujną i bogatą, tempera
me ntem szlacheckim i żołnierskim, wobec życia 
zajmujący stanowisko aktywne, przedsiębiorczy , 

wytrwały i uparty w uczuciach i postanowie
niach - pomimo odczuwania \JiSZelkich radoś

ci świata należy do tych nierzadkich humorys
tów, których roześmiane oblicze literackie prze
ciwieństwem jest powagi i godności cechującej 
głębię ich istoty. Bywał rozbawiony, rozochoco
ny, ale częściej jeszcze był skryty, milczący, 

niemal zakrawający na odludka. „Staruszkiem" 
zwano go w czasach dzieciństwa, a o mizantro
pii i zgorzkniałości jego w latach późniejszych 
opowiadano niejedno. W długim życiu (1793 -
data urodzenia niepewna - do 1876) zaznał spo
ro szczęścia i sporo bólu. Na młodość blask mu 
rzuciły wojny napoleońskie. Od r. 1809 służył 

w wojsku polskim; wstąpił w szeregi jako roz
próżniaczony panicz, co niemal po Rejowemu 
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pędził lata pod okiem nie najlepszych guwer
nerów; jako żołnierz, szybko dochodzący do ran
gi majora, nie tylko bić się dzielnie nauczył i 
kilkakrotnie śmierci spoglądać w oczy, lecz tak
że pracować intensywnie i zdobywać sobie zna
jomość dokładną ludzi. W czasie wyprawy ro
syjskiej Napoleona dostał się do niewoli i u
szedł z niej w chłopskim przebraniu. Brał udział 
w wielkich bitwach aż do chwili abdykacji Na
poleona. W roku 1814 przebywał koło Paryża 

i często odwiedzał teatry paryskie zachwycając 
się komediami i wodewilami, świetnie grany
mi na pomniejszych scenach. Po powrocie do 
kraju komedyjka «Intryga na prędce » , w dw'.l 
lata póżniej grana we Lwowie i... od r azu spa
dająca z repertuaru, była plonem tych zachwy
tów. Dopiero teraz Fredro sięga ponad poziom 
owych sztuk drugorzędnych, które we Francji 
tak polubił, i studiuje Moliera. W kilka lat po
tem podróż do Włoch daje mu sposobność po
znania utworów znakomitego komediopisarza 
włoskiego Goldoniego (zmarłego w 1793 r. a 
więc właśnie wtedy, gdy podobno urodził się 

Fredro). Przez długi czas trawi się miłością do 
młodej mężatki, Zofii z Jabłonowskich Skarb
kowej - nareszcie przezwycięża wszelkie prze
szkody i rozwiedzioną poślubia w r. 1828. Jako 
właściciel dóbr tyje teraz częścią w dworze 
swym w Beńk~-irej Wiszni, częścią we Lwowie. 

W roku 1821, rok przed wystąpieniem Mickie
wicza, teatr warszawski wystav.ił «Pana Geld
haba». Wyśmianie pysznego i głupiego, moral
nie marnego bogacza-dorobkiewicza było kon
tynuacją satyry stanisławowskiej. Jako typ ko
miczny Geldhab należał do rodziny molierow
skich śmiesznych przedstawicieli wad i wy
stępków. Ale j ednocześnie był zjawiskiem aktu
alnym, był jednym z tych , którzy wzbogacili 
się w czasie wojen napoleońskich na dostaw ach 
dla wojska. Akcja zaś przynosząca mu kompro
mitację wyznaczała rolę ważną wojskowym 
skupiała sympatie widza. Obserwacje więc 

własne i własne upodobania władały nie mniej 
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si:nie od wzorów literackich, a upodobania osła
biały nawet krytycyzm - bo krzykliwy i gru
boskórny Major nie zasługuje może na takie 
uznanie, jakim go darzy pan major Fredro. 
Komedią władał coraz świetniej. Jednoa~dów

ka « Zrzędność i przekora» komizm potęguje 

przez paralelizm dwu braci zrzędów i dziwa
ków. «Mąż i żona » (premiera we Lwowie w ro
ku 1822) wierszem o urozmaiconej formie uka
zuj e stępienie moralne, które autor widział w 
sferach arystokratycznych (. .. ) a kompozycja 
daje świadectwo, jak Fredro umie doskonale 
zbudować sztukę teatralną . Celował on bowiem 
nie tylko żywością postaci i scen, które two
rzył , lecz również opanowaniem tego, co naz
wać by można rzemiosłem teatralnym, a co 
zawdzięcza ł znajomości teatru francuskiego. 

P o « Cudzoziemszczyźnie » , toczącej znaną li
teraturze stanisławowskiej walkę z głupim, 

bezmyślnym uleganiem mod zie , nowość przy
noszą «Odludki i poeta»: poeta, przez którego 
usta zdaje się przemawiać autor, jest romanty
kiem ; krótka komedyjka wyraża sympatię dla 
romantycznego poglądu na świat. Interesował 

się bowiem Fredro nową szkołą, pisywał w jej 
duchu i ogłaszał utwory, wśród których nie 
brakło ni ballady, ni obszerniejszego poematu 
romantycznego. Ale było to uboczne odgałęzie
nie twórczości, odpowiadające modzie, obce 
właściwie psychice poety. 

W żywiole swym był on, gdy mógł się bawić 
rozpędem pomysłów komicznych. Bawił się ni
mi i salwy śmiechu budził u widzów i słucha
czy w farsowej galopadzie «Dam i huzarów.» 
Ale umiał też - co najrzadsze u komediopisa
rzy - z komizmem wiązać urok poezji praw
dziwej. Tym właśnie podbijał w « Ślubach pa
nieńskich. » Pisał je na przełomie lat 1826 i 1827. 
przerobił zaś i wykończył w sześć lat po!em. 

Romantyzm wraz z poprzednikiem swym, sen
tymentalizmem, wyniósł na piedestał miłość 

potężną, bolesną, nieszczęśliwą, tragiczną. Prze
ciw temu Fredro czuł konieczność zaprotestowa-
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nia: przecież miłość to radość życia. Więc peł

nemu rozpaczy Gustawowi z «Dziadów części 

IV» przeciwstawił innego Gustawa, krewnego 
«Fircyka w zalotach» , przemiłego szaławiłę, 

który kocha się na wesoło, bawi s '. ę i cieszy , 
nie daje się zrazić, przedsiębiorczo zmierz.a do 
zdobycia ukochanej i wieńczy swe starania po
wodzeniem, a nawet płaczliwej karykaturze 
kochanków sentymentalnych, Albinowi, pomaga 
do zwycięstwa. 

Szczęście rodzinne, którym darzyła go żona 

i synek, zakłóciła tragedia narodu, upadek pow
stania listopadowego. Chory na podagrę dawny 
żołnierz napoleońsk i nie mógł zaci ągnąć się w 
szeregi , ale pracował w tajnym komitecie oby
watelskim , dopomagającym powstaniu wysyłką 
pieniędzy i broni. 

Humoru, stanowiącego istotę jego psychiki, 
nie zabiło we Fredrze nieszczęście. Pisany po 
klęsce «Pan Jowialski» nadal bawi fa rso wymi 
pomysłami; nie tylko jednak padają pod tym . 
płaszczykiem ostre drwiny w stronę rządu 

austriackiego i jego stosunku do Galicji, lecz 
anegdociarz, miły Jowialski i jego głupkowata 
rodzina w błogostanie zadowolen:a bezmyślnego 
są może oskarżeniem ówczesnego społeczeństwa 
o degenerację umysłową i moralną. 
Tuż po «Jowialskim» nastąpił zwrot ku sta

ropolskiej tężyźnie. Nie myślał jej Fredro idea
lizować, ale („.) cieszył się nią i nawet wady 
jej i grzechy kreślił z upodobaniem, z miłością . 

Znowu postawa częściowo antyromantyczna 
zespoliła się ze spełnieniem postulatów roman
tyki. ( ... ) Jednocześnie «Zemsta», w żywym 

tempie rozwijająca niezwykle skomplikowaną 

akcję i żywotność tę potęgująca wartkim wier
szem ośmiozgłoskowym - realizuje romantycz
ny ideał wskrzeszenia epoki bezpowrotnie mi
nionej. Zachowuje 'indywidualność postaci, ale 
daje im bogactwo rysów indywidualnych, cha
rakterystycznych, sprawiające i tu, i w poprzed
nich juź utworach, że komedia Fredrowska 
stopniowo coraz bardziej zbliża się do komedii 
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realistycznej, w dwu zaś bohaterach stawia 
dwie warstwy szlacheckie: pełne temperamen
tu, swarliwe, buńczuczne a rycerskie ziemiań
stwo - i wyrachowaną, intrygancką palestrę. 

Swiat sta roszlachecki do życia obudzony w 
« Zemście » , wśród zmienionych stosunków coraz 
bliższy był rozkładowi, ruinie. Wnikliwie od
słoniło tę ruinę «Dożywocie » , pomimo kapital
nych scen komicznych graniczące właściwie z 
tragizmem, pierwsza komedia polska, w które j 
wyraziście zarysował się problemat upadku 
górującej warstwy społecznej . 

Komedie te na scenie miały powodzenie wiel
kie. Ale twórca daleki od typu romantyków , 
czuł s ię coro.z ba r dziej odosobniony w ówczes
nym świecie literackim. Idąc własną drogą od
d alił się od wszystkich, a jego śmiech brzmiał 
nie rozumiejącym go krytykom jako dysonans. 

W roku 1835, gdy Fredro był już autorem 
«Zemsty>>, Goszczyński pisząc o «Nowej epoce 
poezji polsk iej » talent jego nazwał podrzędnym, 
wiersze jego określił jako „w ymanierowanie ję
zyka trybem francuskim, bez indywidualnej 
barwy", zarzucił mu „niemoralność, poziomość 

uczuć" i orzekł, że „komedie Fredra są niena
rodo we". A kiedy po ukazaniu się nowego tomu 
komedyj w r. 1838, tomu zawierającego «Zem
stę» i « Dożywocie» , nikt nie wystąpił w obronie 
w ielkiego poety, kiedy ponawiały się ataki i 
docinki - Fredro zamilkł na lat kilkanaście -
i tylko dla siebie i najbliższych pisał pamiętnik 
świetny «Trzy po trzy». 

Zajął się działalnością obywatelską. Uczestni
czył w różnych pracach zmierzających do gos
podarczego podniesienia Galicji i do zmiany 
stosunków politycznych. Naraził się rządowi za
borczemu tak bardzo, że wytoczono mu z koń
cem 1852 r. proces o zdradę państwa i obrazę 
majestatu i dopiero po kilkunastu miesiącach 

trybunał apelacyjny umorzył sprawę. W tym 
czasie przebywał za granicą, by n1e rozłączyć 

się z synem, który za udział w powstaniu wę
gierskim zamkniętą miał drogę do Austrii. Po-
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nowne zetknięcie się z teatr ami francus!drrii 
pobudziło poetę do nowej twórczości. «Dwie 
blizny » zaczynają szereg komedyj spokrewnio
nych z ówczesnym komediopisarstwem Francji 
(co zwłaszcza widoczne w komedii «Ożenić się 

nie mogę » ). Ile miał do końca życia werwy ko
m icznej, świadczy pisany przez starca, którego 
palce artretyczne ołówkiem tylko kreślić mogły 

nieczytelne słowa, «Wielki człowiek do małych 
interesów». Do druku ni do wystawienia sztuk i 
żadnej nie dał si ę już nakłonić. Zamknął się 

w kole rodziny - i z fotela swego śledził przez 
d rzwi, jak wnuk czytaj ąc jego rękopisy pokła
dał się na stole ze śmiechu. 
Umarł we Lwowie dnia 15 lipca r . 1876, prze

żywszy trzech wielkich romantyków, obok któ
r ych mie jsce mu si ę należy na wyżynach litera
tury. Na równi z nimi stworzył świat własny , 

niezapomniany, i królewską krainę ich natch 
nień dopełnił królestwem ś miechu. 

ZARYS DZIEJÓW 
LITERATURY POLSKIEJ 
Zakład Narodowy im. Os
solińskich, Wrocław 1968. 
W yd. IV, s . 372-377. 
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Aleksander Fredro 

Z „ZAPISKÓW 
STARUCHA" 

Gdzie nienawiść kują, tam demagog przy mie
chu , a diabeł przy młocie. 

* 
Czasem moralista jak kominiarz ; czyści kominy, 
a sam brudny. 

* 
Droga zawsze żona, ale w karnawał najdroższa . 

* 
Nie raz uczucie rozsądkowi pion wytrąca. 

* 
D:.idek podniósł czubek i myśl i, że paw. 

* 
Niedocieszoną jest rzeczą i zapewne nigdy do
cieszoną nie będzie: dla kogo gorsują si ę mę

żatki. 

* 
Teraz same capie brody - poznajże tu ca pa! 

* 
- Jakże m : ::adzisz? Mam się żen i ć? 

- Nie .. . 
- Ależ ... bo są okoliczności.. . 

- Żeń się czym prędzej! 

* 
S tygnąca no iłość zapłon ęła namiętnie ... obrażom1 

miłością własną . 
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Najboleśniejsza hipokryzja osłaniająca się w to, 
co nam jest najdroższym , najświętszym. Bo nie 
mogąc demaskować , muszę w milczeniu znosić 
konsensa jakby prawdy. 

* 
Depczesz po sercu , wiesz, że depcesz, a jednak 
nogi nie cofniesz. 

* 
Wielka to męka - nie szanując kochać. 

* 
Lu bi władzę dla zasady , a pieniądze z gustu. 

* 
W starych piecach diabeł pali , ale jeszcze 
w ładnych modnych piecykach. 

* 
Piekło w domu - ale . żo na wierna. Mąż na
reszcie j u ż by coś spuścił i z cnoty. 

* 
W domu pokrzy wa , róża za domem. 

* 
Stara kokietka najprędzej zbankrutuj e. 

* 
Nie lubisz zgiełku światowego - dobr ze. Nie 
masz próżnej ambicji - dobrze. Żyjesz skrom
nie i spokoj nie - dobrze, dobr ze. Ale nie chciej 
stawiać na piedestał jako cnotę, co jest tylko 
zadowoleniem tw ojego usposobienia. 

* 
Cieszy ł s i ę osioł , że konia spłoszył. Ale się 

Ldziwił , jak został sam z wilkiem. 

* 
Najgorzej zrobi - aby tylko nie ujść jako pa-
rafianka. 

* 
Co papuga wyszczebioce, tem u gąska uwierzy. 
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Miłosna gorączka jak ospa 
odbędzie tym lżejsza. 

* 

im wcześniej się 

Malo dziś jest elegantek, ale mnóstwo najmod
niejszych koczkodanów. 

* 
Kokie teria się podoba - bo razem dowodzi 
wartości zabiegów: Kokietuje mnie - bom wart 
tego. 

* 
Poczciwa, gospodarna, pracowita - Diabliż z 
tego, kiedy w pyski bije. 

* 
Tylko stare panny nie boją się stanu oblężenia. 

* 
Im dalej w czas, tym kosztowniejsze zaloty. 

* 
Nie dziwi mię, że piękne panie lubią dużo mó
wić . Ale dziwić się trzeba, że się rozumią , bo 
najczęściej mówią razem. 

* 
L iche to stadło - gdzie same umizgi. 
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