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Noc nam obraz nicości wysławia dokładnie, 
Skąd świat powstał i gdzie wpadnie, 
Przestrzega duszę, przyszłość jej kryśli 

I nad życie wznosi myśli 

(„Do słońca" , ok. 1821) 

ITOLD MAJ 

Kim był Fredro? 

Z agadku osobowości twńn.: 1.ej Fredry fascy nowała wi ·lu bada
czy. Dawno lei z.auwaiono fakt, ii twórczość j go rozw i jała 

s ic; skokami - jak napisał Kazimierz Wyka - .,lata płodne prze
dz.ielon są w niej okresami milczen ia". Żadna praca o Fredrze 
nic przemilcza tych trudnych do wytlu maczcnia spraw. Dawniej 
upraszczano powód j go miJczenia, upatrnj ąc g w nieprzychylnej 
oc nic, z jak<l spotkały sic; cztery to my „Komedy j", wyda n · w la
ta ,·h 1821 - 1831. Dzisiaj, dyspon u jąc nieznanymi dawniej materia 
lumi, legenda o nagłym za milknic;c iu Fredry po krytyce Sew ry
na Goszczyitski go i trudnościach, jakie na p tykały jego dzieł i w 
teatrze (zwłaszcza warszawskim ), chwieje sic; u samych podstaw, 
bo na dobrq sprawi; stworzył i:i i podtrzymywał przez lala sam 
Fredro. Fakty s<1 imw - powody nic t::ik prost'· 

Postawmy wi · · p} Lani· : kim był 1''wdr "? 

B ) I człowiekiem, jak ktoś powicdl.iał, k tóry łączył w ,;wo;eJ 
łliogrnfii cechy ni zwykłe z najzwyklejszymi. Ale to można po
wicdzi ·l: o każdym wi •!kim arl.vscie i człowieku. T radycj prze
kazała nam obraz zgorzkniał ·go samotn ika, układającego drobiaz
gow p lany poi; miert ncgo wydanfa swoich dzieł, melancholika, 
drc;czonego uczuciem niespełnienia. I wszyscy znamy tego „stare
go Frcdn;" z portretu .Tul iusza Kossaka, nie na koniu, jak zwykł 
tJJ"zcdslawiać :swoich modeli znako m ity malarz-batalista, a w pra
cowni, przy p ulµicie pisarski m, wśród szacownych ksiąg. A jaki 
był mlody? 

Urodził się prawdopodobnie 20 czerwca 1793 r. (według innych 
był o dwa lata starszy) w Surochowie pod Jarosławiem. Był sy
nem Jacka, który otrzymał tyLul hrabiowski dopiero w 1822 r. 
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i Marianny z hr. Dcmb1!1. l<kh, a prawnukiem po kądzieli osi mna
stowiecznej po •tki Elżbiety Drużbackiej, j dnej z pier vszych au
lorek-kobiet w literaturze polskiej. Miał liczne rodzeństwo : sześ
ciu braci (Maksymiliana, Seweryna, Aleksandra, Juliana, Henry
ka, Edwarda) 1 trzy siostry (Ludwikc:, Konstancje: i Cecylie:). Wy-
howywał się i uczył w domu rodzinnym w Beńkowej Wiszni. 

Po śmierci malki w 1806 r. zamieszkał z ojc m we Lwowie. Do 
szkół publicznych nic uczęszl·zał. Dało to okazje: do slworze11ia 
dr ugiej legendy o ni uku, jakim w istocie ten - w dojrzałym 

wieku - wielki autodydakta nigdy nie był. Czego pa Płachetko, 

jeden z jego preceptorów pysznie opisan) na kartach „Trzy po 
trzy", sam nic umiał i nauczyć go nic mógł, to posiadł w dojrzałym 

wicku sam przez ro7liczne lektury i samokształceniowe sludia. 

Po wkroczeni u wojsk księcia .Tóze!a l oniatowskiego do Galicji 
w 1809 r . zgłosił si~ jako ochotnik do 2 pułku ulanow, dowodzo
nego przez Adama Potocki go. Odbył ·ałą kampanię napoleońską 

aż do Moskwy. W czasie odwrotu zachorował w Wilnie na tyfus 
i dostał się do niewoli, z której uciekł i przez Lwów przybył do 
Saksonii. Brał udział w wielkich bitwach pod Dreznem, Lipskiem 
i Hanau. Zwol iony na własm1 prośbc: z wojska, krótko przebywał 
w Paryżu i w 1815 r . powrócił do Galicji. Z kampanii napoleoi1-
skicj wyniósł nie tylko najwyższe odznaczenia (złoty krzyż Vir
tut i Militari i Krzyż Legi Honorowej), ale również sławc,: libertyń
skiego poety, autora „Sztuki obłapiania' i innych wierszy ulot 
nych, z których nawet tytułów dziś wymienić nie wypada bez o
bawy zgorszenia. Miał naturalny talent, z którego na początku nic 
zdawał sobie sprawy. Trwonił go na żołnierskich biwakach z wiel
kopańską rozrzutnością i zarem kilkunastoletniego chłopca. 

Po powrocie do kraju gospodarował wspólnie z ojcem w Beń 

kowej Wiszni, następnie już samodzielnie w Jatwięgach oraz ba
wił sic: we Lwowie. Dał się poznać jako błyskotliwy causeur i zna
komil_ t ncerz. 

Na scenie lwowskiej debiutował w 1817 r . - przypomnijmy 
jako 24-letni młodzieniec - komedią „Intryga naprędce". W 1821 
rok u na scenic warszawskiej wystawiono „Pana Geldhaba". H"i
cjalna krytyka ni zareagowała ani na pierwsze przedstawienia 
ani na trzy pierwsze tomy „Komedyj" (1826-1830). Dopiero w rok 
po wyjściu t mu IV (1834) odezwał się Seweryn Goszczyński. 
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P rzez długie lata uważano, iż ta krytyka była powodem nagłego 
1.amilknięcia Fredry. 

Kazimierz Wyka, isząc o latach płodnych przedzielonych o
esam i milczenia, wymienia trzy takie okresy przed zamilknlę

icm Fredry w 1835 r.: lata 1818-1823, 1825-1827, 1832-1835. Pi
sze dal j: „Podobny rytm u trzymuje się, kiedy Fredro wznowił 
11isanic: 1857-1862, 1866-1868''. 

Tezc: Lę potwierdza Stanisław Pigoń: „Nie znajdujemy tu ta
kic h komedii, które by należało umieścić w latach 1863, 1864, na
wet 1865. Jak się zdaje, Fredro, podobnie jak to bywało i w da
wniejszym toku lwórczosci, pozwalał sw j wyobrafni na krótsze 
lub dłuższe okresy ugorowania". 

Taki też okres iemocy twórczej rozpoczyna się w roku 1835. 
Tradycyj ie łączono go z atakiem Goszczyńskiego i przyjmowano, 
iż wtedy Fredro powziął nieodwołalne postanowienie milczenia. 
Sprawa wygląda inaczej. Dopiero bowiem po ataku Leszka Du
nin-Borkowskiego w 1842 r. Fredro istotnie milczał przez piętnn
śc.:ie lat. Pt>zostaje więc do wytłumaczenia okres milczenia między 
1835 a 1842 r. Kazimierz Wyka przychyla s i ę do hipotezy Boya-że
l ńskiego, który w słynnych „Obrachunkach fredrowskich" pisał: 

„Ile w tym było urażonej ambicji karmazyna, który nie chce na
rażać się na to aby lada chłystek w dziennik u mógł go szargać 
( .. ) ile reakcji nerwowej artysty, który odczuwa niesprzyj jącą 
atmosferę, ile wreszcie odpływu twórczości, która dopiero c:o try
sła nagle nad dawny poziom kilkoma arcydziełami - trudno roz
strzygnąć". 

O jaką „niesprzyjającą atmosferę" chodzi? Zestawiwszy daty 
warszawskiego debiutu (1821) i ataku Goszczyńskiego (1835) zau
ważymy łatwo, iż pokrywają się one prawie z datami „Ballad 
i romansów" oraz „Pana Tadeusza". Arcydzieła romantyków za
c·zynaj<1 kształtować wyobraźnię narodową. We Lwowie pojawia
ją sic: ta jne drukarnie wydające dzieła Mickiewicza. Mimo trud 
ności kolportażu i zakazów cenzury już dawno najważniejsze dzie
ła Mickiewicza i Krasińskiego znane są w Galicji. 

„w latach więc, kiedy Fredrz mogło się wydawać - pisze 
Wyka - że romantykom ( ... ) zadał w „Panu Jowialskim" kompro
mitujący ich cios - romantyzm ukazuj się na wyżynach patrio
tyzmu, wielkiej prawdy re listycznej o narodzie, h istorycznego 
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i zywego widzenia przeszło.ci, dramatycznego sporu o konccpt'j 
mające przewodzić walce narodowo-wyzwoleńczej, które trudn'"> 
przewidzieć z lwowskiej perspektywy". 

Przypomnijmy w tym miejscu głos Goszczyńskiego: „Wiera . 
gładki w ogóln śc i nie jest najwyższym warunkiem poezji, a co 
do Fredra - jego wiersz gładki jest to wymanierowani ji;zyka 
trybem francuskim, bez oryginalności, bez indywidualnej barwy, 
bez odcienia charakterów, płynny jak woda, ma też smak wody, 
nie znajdziesz w nim tej jędrności, lej mocy, lego wdzi ·ku. jakie 
ujmują w znakomitych naszych pisarzach, prawdziwi po polsku, 
z prawdziwym talentem piszących ; również i dowcip nie stanowi 
komedii a tym mniej nie tworzy poety". 

Wśród wszystkich zarzutów najboleśniejszy dla Fredry był os
tatni: „Nie dotknęliśmy jeszcze narodowości. Ze komedie pisane 
dla narodu powinny sch wytywać i wydawać lrcś ·. jl'go żyda 

z właściwej swemu powoła ni u strony, na to si<; każdy zgodzi klo 
przyzna, i ż komedia nie jest dziecinnym cacki •m, ale j dnvm' 
z najdzielniejszych środków wychowania i ukształcenia narodu ; :i.c 
komedie Fredry nie odpowiadają temu celowi, że s:1 nil•narodo
we - o tym lepiej niż najdłuższa rozprawa prz kona odcz~· l"!nie 
ichże samych". 

Miary goryczy dopełnił paszkwil L szka Dunin-Borkowskiego, 
już nie „dziennikarskiego chłystka", ale człowieka z tej sam j sfe 
ry. 

Wobec tych napaści słaba obrona Kraszewskiego nic zrówno
ważyła skutków ataku: „nie oceniony zupełnie; później zapewne 
odbierze sprawiedliwość, od wnuków". 

Ale Barbara Lasocka opublikowała niedawno garść listów pi
sanych do Fredry, z których wynika nie7bicie, iż legenda wyol
brzymiająca trudności , na jakie napotykały jego komedie w l a
lrze war zawskim, oraz niel:h<; · jaką budziła jego osoba, zapom
ni nie w cie i osam tnie nie późnych lat j go życia, legenda u
robiona przez samego Fredrę w „Autobiografii" i w znanym wier 
szu ,,Pro memoria" nie pokrywa się z prawdą . 

,,Pr zez całe życie - pisze Lasocka - miał oddanyd1 sobie, 
przyjaznych, życzliWYCh ludzi. (.„) Jego komedie nawet przez kla
syka Osińskiego i przez póź.niejszego zdrajcę, Rożnieckiego, od po
czątk zyskały najwyższe uznanie. („.) Trafnie do trzeżono to, co 
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stanowiło o ich rzeczywistej wartości -- mianowicie orygin lność 
i narodowość. ( ... ) W dramatycznej twróczości polskiej przed wiel
kimi tragediami romantyków były największym dokonaniem. ( ... ) 
Przez dyrekcję teatru, przyjaciół i publiczność były oczekiwane 
z prawdziwą niecierpliwością. I nieprawda, że dopiero po krytyce 
Goszczyi1skiego i Dunin-Borkowskiego stał się Fredro nieufny 
i zamknięty. że od tej pory prz ~ladowało go poczucie małowar
toś ·iowości. 

Niewiara we własne możliwości i wartość - jako Polaka, sy
na, brata , twórcy - t owarzyszyła mu stal . Tyle że raz odzywała 
się głośniej, a raz przyc i chała. Pobudzało ją i wyolbrzymiało la 
da wydarzenie. W 1824 r. całkowite zaprzecz nie własnej wartości 
zostało spowodowane niemożnośeią poślubienia Zo!ii z Jabłonow
ski ·h Skarbkowej, która eiqglc j szczc ni• dostawała rozwodu . 
Czekał na ! n dokum nl Fn•dro prz i nastc;pn cztery lata. 

Wreszcie ciekawe jest i to, że choć po 1839 r. ni' odbyła się 

żadna premiera nowej sztuki Fredry, j go sława stale rosła i u
macniała si<;. Stał się nawet jednym z najw .vższych autorytetów 
w świecie literackim. I jednocz śnie otoczony był już l gendą. 
Może właśnie dlatego, że utwory drugiego okresu. wśród których 
znajduje się i ,,Rewolwer'', pozostały tajemnicą. może mądry 

Fredro len mechanizm ksztallowania się opinii dobrze znał? 

I działał w pełni świadomie? Bo potrzebował potwierd1enia sie
bie tak, jak potrzebuje się powietrza i słońca?" 

Pod koniec życia otoczony szacunkiem i podziwem, doczekał 
si ę zapowiedzianej już w 18-!2 r. przez Kraszewskiego sprawie
dliwości od wnuków. 26 marca 1865 r. „dobrze zasłużonemu w na
rodzie" wręczono medal pamiątkowy wybity na jego cześć, a w 
dołączonym dor1 dyplomie napisano: „Czyny, myśli i cnoty zasłu
żonych mężów w Narodzie są ty m jasnym zwierciadłem dziejo
wym, w którym Naród si~ widzi i do uczucia narodowej godno'ci 
przy hodzi . Cześć należna oddana zasłudze to najwyższe świadec

two powagi i chwały narodowej. 

Z tym przekonaniem składamy tę wdzięczności pamiątkę w r,::
ce dobrze zasłużonego, aby świadczyła o jego stanowisku w lite
raturze polskiej i o uznaniu tych zasług w Narodzie po upływie 
połowy stulecia". 
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To oficjalne - jakże nowe! - spojrzenie na FredrE:, w póź
niejszych latach zaważyło na wszystkich o nim sądach krytycz
nych. Dopatrzono się w nim cech vspólnych i z „Paskiem ... i Bo
gurodzicą", sławiono jego „rozkochanie się w całej przeszłości 

ziemiańskiej". On sam jakby n iecz uły na zachwyty i pochlebstwa 
p isał swoje złośliwe „Zapi 'ki starucha", zbiór cierpkich aforyz
mów o różnych przypadłościach ludzkiego żywota. Bo zaiste nie 
był ani tęgim sarmatą w kon tuszu i przy karabeli, jakim go chcia
no widzieć od początku (i w końcu zobaczono! ) ani Iekkoduc:hern 
w k usym fraczku, goniącym za sławą i bylejakim uznaniem pu
bliczności. 

Te wszystkie niezwykłe okoliczności debiutu, nagłego, ja k się 

do tej pory wydawało, zamilknięcia, sławy w późnym wieku, kie
dy publi kować przes tał zupełnie , sprawiły, że, jak w życi u tak i w 
twórczości Fredry, najbardziej fascynujący jest t n - posłużyw

szy się określeniem Sta ni sława Pigonia" - „przedziwny amalga
mat wesołości ze mutkiem, optymizmu z pesymizmem". 

„W latach 1875- 1876 - pisał we wspomnieniu pośmiertnym 
o Fredrze Kazimierz Chłędowski - alarmowała nieraz lwowsk~ 

publiczność wiadomość, że Fredro śmiertelnie chory, że Fredro u
miera. Z takimi wieściam i łączył się zawsze smutek, ale i egoizm. 
S mutek, bo każdemu się serce ściskało, że już nic będzie pomię
dzy nami twórcy komedii arodowej, egoizm, bo się spodziewano 
spuśc izny, bo z upragnieniem czekano na dzieła, które dopiero po 
śmierci autora pojawić się mogły". 

WITOLD MAJ 
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OFIA SZEPTYCKA 

W Beńkowej Wiszni 

Wracam do letnich pobytów 11asz11ch w B •ńkowej Wisz11i. Wi
dzę się ongi, idąc co rano na cl-iefi dobry do Ojca. Szlo się 

ci ·11111umi, tajemniczymi schodkami prowadzqcymi z pokoju ja
da l 11egr> clo kancelarii gospodarczej, która poprzedzała sypialny po
kój Ojca. W tej kancelarii stało biuro :: pro ·tego drzewa okryte 
rejl'strami, raportami, próbkami zboża i :: ienmiaków, bo tlL od
b11wal11 s ię nh:d::ielne, w - ed stimq, sesje go podarskic. 

Zrzstawalnm go - aivs::e w lóżku, qdyż cicrpial na taicie bczsen
nośc- 1 , podczas ktrirych czc:sto 1>isywał, że najczęściej zasypiał do
piero, gdy dnieć zaczynało . Bywalu noce, w któT1JCh tyllco od 7 
rano do 9 -10 sypiał. Dlatego ::azwyczaj w późniejszych latach do
piero kolo 11 wstawal. 

Leżal w dtiżym łóżku stylu pierwszego cesarstwa, o dużych 
lwic/ glowach i lapach z obręczami mosiężnymi; to samo lóż/co 

na którym v.marl, jest w Beitkowej Wiszni podobno. 
Cały róg ścian nad lóżkiem raz kolo Tazu. obwieszony byl prze

ślic::r1ymi, starymi wloskimi sztychami, któTe Ojciec prz11wiózl 
z Rzymu i Flórencji w roku 1824 ... Sztychy te byly wszystkie je
dnakowo w czarne politurowane ramy oprawne. U nóg lóżka du
ża dębowa skrzynia okuta, przy łóżku stoliczek, kolo niego wy
soki czarno pomalowany pulpit i dwie biblioteczne szafy, docho
d:::qce aż po pierwsze okno z widolciem na dziedziniec. Róg mię
dzy tym a następnym oknem z widokiem na Jatwięgi znów dwo
ma szafami zajęty tak samo jak róg przeciwny, aż po okno z w i 
dokiem na ogród. Dalej jeszcze dwie szafy już do drzwi wcho
dzących dochodzące. Cały zatem pokój jak boazerią tak biblio
tekq byl otoczony. 
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Po między oknami stal ogrn11w11 sfńł pokryty zielo11 um sukwmi, 
a na nim pełno tek, papierów, caly slownik Lindego, bez którego 
OjC'iec iLtrzymywal, że pisa' po polsku nie umfaZl>y. Na ,frodku du
ży kałamarz i piascczniczka z szafirowego szkla i duża drewniana 
linia, zawsze 1tżywana do rysowan ia planów architektonic::nych 
masz11n. czym Ojciec czasem z namiętnością się .:aJmował. ( ... ) 

Na dole byl duży salon z gankiem pod otwartymi arkadami, 
na którym w lecie śniadanie, po obiedzie l)Woce podawano. W sa
lonie między oknami kom<idVi z czasów cesars twa z dobrym za
pachem owoców, bo l am je Mama przechowywała. Kominl'k w 
głębi, przy nim kanapka, na której pamiętam się tulqcą do Ojcu 
podczas burzy. Naprzeciw okien ogromna kanapa z walkami, sta
rodawne foteLe i krzesla, wszystk.o ob i te angielskim płócienk iem 

świ erqcy 111 w r1)~ 11 okotorowe, lad ue, wzorzyste kw iaty; stół podlu
zny, to bylo główne wieczorne etabl1ssement. Pod o/enem ' wido
kiem na wja:d k rosna moje j Matki. 

Ogród duży cienisty, 11ele n dla mnie tajemnicz11 ·h : ri lcqtków; 
ogródek mój z a lt anką przez Ojca postawioną i .kieżunkarni pr.zP._ 
N iego wyznaczonymi. L odownia w bialo-c:zerwono-niebie;o;kie pa.~!J 

malowana, co tak wesoło mc1jaczylo pomiędzy drzewami tej częś
ci ogr odu, którą póżn i ej mój brat ze Swobodą r r zezwali „Ame ry 
l~ą" dla jej bu jno, dziko rozrosłych drzew i krzew ów. Opodal dzie
więć sosen posadzonych własnoręcznie przez moją Babkę panią 

.Jackową „na szczęście" dziewięc iorga jej dziec i . Sosny stoją 

i szumią patrząc ponad lany na kościół rudecki.„ pod którym 
dzieci przy Matce §pią. 

Na dole staw, do którego wypadłam podczas kąpiell Mamy, 
brzezinowy mostek, ścieżka ślimakiem wychodząca na szczyt kę
py , gdzie stała glorietka z czerwonym daszkiem. „ wszystko to 
dziś inne, wspanialsze ... ach !, a jakież puste, smutne dla nas wszu
sl kicl1 . Inspekta wysokim murem okolone, na którym doj r.zewal11 
brzoskw;nie niesłychanej piękności i dobroci, które pamiętam, jak 
ks iążę uon Sapiecha jadł łyżeczką, co mnie w zdumienie wpro
wad:zalo. 

Ulicą ciemną kasztanową, prowadzącą na folwark dochodzHo 
się też do ogrodu w arzywno-ow ocowego o sławnych wiśniach, 

czarnych t r uskaw kach 1 berach . 
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Co rano, po 5niadan iu, ze schodów na galerię wychodzących 
moja Matka przeciąglyrn glosem wolała ogrodnika „Teodor"! 
i gdzi e się odezwal, tam ~z ła Mama, ja za Nią. Ona stawała przy 
grzędach kwiatowych, przekwitłe obrywając... jak dziś ja obry
wm. Psy legawe Perełka i syn jej Bascar o wkolo nas skakaly 
i tak cicho, tak spokojnie bylo na. Bożym świecie, w którym dziś 
t yle halasu, kló tni, brudu. 

Z pamiętników córki Fredry, Ossol. 1967 
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TANISŁAW PIGOŃ 

Zagadka Fredry *) 

Przez piętnaście lat obcowania można chyba poznać zlowie~a 
do gruntu. Zachodzi t u taki właśnie wypadek. Praca nad zbio

rowy m kryty znym wydaniem Dzieł Aleksandra Fredry, zaczęta 
jakoś koło 1952 r ., dobiega oto do końca. Wychodzi tom XIV za 
myka jący całość plonu. P rzez caly okres pracy wszedłem w zaży
łość z pisarzem. Rok po roku, niemal dzień po d niu obcowałem 
z jego utworami, starałem się wnikać w ich nie zawsze na wierz
·hu leżącą problematykę, szedłem za jego poczynaniami, ciekawy 
i h podni t i motorów, staralem s ię wniknąć w jego osobowość, 

w jej nie zawsze łatwą do rozeznania zawiłość - a teraz na od
chodnym nie mogę się odj niepokojowi: Czym się ozeznał w 
t m złowieku? Czy taki on by ł cały ? W czym był rdzeń i jak 
poj mność jego istoty? Rozstaję się z nim w zadziwieniu nie m niej 
szym od tego, które wzbudzał na po zątku, owszem, może w głę

bszym ? Co to za bogata, a jaka skomplikowana indywid ualność, 

co za splot niespodzianek i zdumiewający h antynomii, sklóco
nych, a przecież w jakiś sposób spojonych przeciwieństw! Wiązk 
skłonnośc i i pasji, trudnych do rozplą tania i ujęcia w ład . 

Tak było od wczesnej młodości. Kojarzył w sobie i głęboką u
czucio ·ość i rozwagę, a obie nakry wał żartobliwością i pustotą; 

już maka zwali domowi „staruszkiem". Ledwie dorostek - po
chop ni stawił na hazard życi i n i oszczędzał go; zdep tał w je
dną i drugą stronę szlak wielkiej wojny; od Bei1kowej Wiszni aż 
po Moskwę i po Fontainebleau. Sforsował Berezynę, nie domarzł 

• Tytu ły wszystldcb przed ruków pochodzq od redakcji. 
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w Wi lnie; zbiegłszy z niewoli, przez dwa mroźne tygodnie kluczył 
pict:hotą bezdrożami poza kordon, by po chwilowym pobycie w 
dom u wrócit do szeregów i związać się do samego końca z obroń

cami sprawy przegrywanej. Z paroletniej kampanii wyniósł krzyż 
Virt uti Mili tari, a jako plony z pr zygodnych biwaków rozrzucał 
n ieskąpo między komilitonami wierszydła rozwiązłe i - co tu ta i ć 

- zupełnie już plugawe. 

Zdj ąwszy mundur ten racjonalista, libertyn, sławny wietrznik 
wartogłów, co po balach szliiował parkiety w salonach lwow

skich pani Potockiej, Skrzyńskich, Haurów i in., zakochał się 

wbrew rozsądkowi głęboko i rozpaczliwie i jak Gustaw s tał na 
skraju samobójstwa. I tu nie koni c dziwu. Poeta (bo był prze
cież poetą, i to nie byle jakim) - wziął " zarząd skrzętnie przez 
jca zgromadzoną fort n ę rodową, gospodarował nią - o dziwo! 

- ie „po łacinie" (której zresztą niewiele umiał), a zarządzał tak 
roztropnie i ściśliwie, że potrafił nie tylko własną ale całego roz
rodzonego klanu familijnego. 

Dziw jeszcze większy: jako czlowi k i sąsiad towarzyski, we
soły i dowcipny, zapalony myśliwy i facecjolista - głęboko 

krył toczącego go robaka melancholii, samoudręki, wzmaga j ącej 

się zgryźliwej mizantropii i awersji do świata. Nie inaczej w 
twórczośc i. Przyrodzona, ie słabnąca z latarni skłonność d gro
teski, do rozpasanej farsowości, niczym nie zawadza ostremu, za
troskanemu obserwatorowi charakterów ludzkich czy żywotnych 
procesów społecznych, a jadowity sarkazm satyry czy pamfletu 
przewija się przez pasma jowialn go gawędziarstwa. I tak wszę
dzie: rysy wesołka raz po raz przecina zmarszczka zatro'lkan<'go 
sensata. 

Albo inna frapująca antynomia. Ten poeta, co bywał na ogół 
(1 1oza bajkami) wierszopisem raczej miernym, twórca li teracki z u
rocł1.er ti a , z zamiłowan ia, wreszcie i z nałogu, do plonów swej 
twórczości przywiązany jak naj tkliwiej, zachlannie, bo nawet bez 
dostatecznego krytycyzmu, on, co n ie lubił marnować żadnej bła

hostki, żadnego (nie było bez tego, żeby i poronionego) wiersza, co 
je przechowywał staranni , przepisywał wielokroć , obmyślał jak 
najdrobiazgowiej plany wyda nia pośm it•rtnego, a więc pisarz -
zdawałoby się - w każdym fibrze swej istoty - skor padło, 
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umiał w porywie zawziętości z nagła złamać pióro, nakazać sobie 
milczen ie na lat kilkanaście, a dyrektorom teatrów zamykał drzwi 
przed nosem . gdy zaś wrócił do twórczości, to szuflady z ut\vora
mi pozwolił odemknąć dopiero po swojej 'mierci. 

Ten splot dziwnych i niełatwo zrozumiałych powikłań i prze
c iwieństw można by odsłaniać i ukazywać jeszcze dłużej, ale wy
starczy może podkreślić generalnie ten fakt wewnętrznego skom
plikowania w i ndywid ualności twórczej Fredry. Nie jest on je
dnowymiarowy, monolityczny, raczej wieloraki i wewnątrz spro
blematyzowany. Jak niejeden z jego światowej paranteli, kryje on 
w sobie rozdarcie i biegunowość: komediopisarz - na ostrej za
prawie mizantropii, przedziwny amalgamat wesołości ze smut
kiem, optymizmu z pesymizmem. 

Nie ma co taić: istnieje zagadka osobowości Fredry. Od zaso
bu jego dorobku twórczego jakże odejść bez uczucia zaniepokoje
nia, bez odczucia tej nie mierzchnącej dziwności. 

„Pamiętnik teatrnlny" 1969, z. 4 

ARBARA LASO CKA 

Fredro-nieuk 

Przez wiele lat powtarzano, że Fredro był nieukiem. Nie chcia
no zauważyć, jak wiele było w pamiętnikach „Trzy po trzy" 

świadomej, celowej mistyfikacji. Bo to jest w naszym narodowym 
charakterze - pow.tarzano - że się niewiele uczymy, ale mamy 
talent, bywamy genialni. 

Krytyk, który uważa Fred rc: za nieuka, czuje się od niego mą
drzejszy. A że wchodzi w kolizję z faktami? Przypa trzmy sic: fak
tom. Jacek Fredro wzorowo gospodaru je dzierżawami . Zakłada fa
bryki. Zasiada w sejmie stanowym. Zostaje wicemarszałkiem 

koronnym . Przyjmuje w swym domu uczestnika powstania Ja
sińskiego na Lilwie. Sprowadza ludzi z krc:gu dworu królewskiego. 
Ma kontakty z dworem Czartoryskich w Puławach. Odda je tam 
dwóch synów, Maksymiliana i Seweryna, na naukę. Oto ów zgni
ły obskurant, który z takim ukontentowaniem miał patrzeć na 
nieuctwo trzeciego syna. Czy Aleksander dowiadywał sic: o życiu 
literackim i teatralnym Puław tylko od braci? Kto wie - może 

Zabłockiego znal nawet osobiście. Ten był wtedy proboszczem w 
Końskowoli odległej od Puław o milę. 

Więc jednak jakimiś drogami dochodziła Aleksandra Fredrę 

atmosfera Oświecenia. Jednak to i owo czytał. Chciałoby się mieć 
zcbran - prawda, ż nieliczne - wypowiedzi Fredry o sztuce. 
Znalazłoby sic: tam parc: nazwisk. „Pic:kne czytając Felińskiego 

Dzieła, także mnie chętka do śpiewania wzięła". Także nazwiska 
Boileau i Dmochowskiego. 

1 iezwykle cennym dokumentem jest znaleziony we Lwowie 
przez Krystynę Czajkowską spis książek z biblioteki Fredry spa-
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rządzony rzez niego własnoręcznie w 1825 r. Obok dzieł Cornei-
11e'a, Racine'a, Boileau, Moliere'a, Crebillona, La Fontaine'a , poe
zji Malherbe'a, Safony, Metamorfoz Owidiusza, pięciotomowej e
dycj i Regnarda, w spisie Fredry jest m. in. Rousseau, Collin, Ro ·· 
ucher, Ossjan, Gresset, a także Konstytucja Angtii i Noce Younga. 
Na tę głęboką prowincję galicyjską coś jednak docierało. Spis od
notowuje ponad 80 tomów. War o tu chyba jeszcze dodać, że na 
p dstawie pamic;tników Zofii z Fredrów Szeptyckiej można obli
czyć, iż pod koniec życia b iblioteka Aleksandra Fredry liczyła w 
przybliżeniu około 10 tysięcy wol uminów. Nieuk. 

Tak znakomity materiał stanowi nie lada jaką pokusG dla 
specjalistów od wpływologii. Co z jakiego autora Fredro zapoży
czył? Bo że w ogóle Fredro czerpał ze spadku po Oświecen i u, to 
dziś j uż nie ulega wątpl iwości. Zwłaszcza po pracy Wyki. Przy
nosi ona kilka odkryt. Wyprowadza twórczość Fredry z odmien
ności tosunków panujących w Gali cj i. Z jej prowincjonalizmu 
i odrębnego rozwoju umysłowego. Już to samo każe przestać dzi
wi się, że np . Fredro nie podejmował podobnych haseł jak Fi
l reci i Filomaci. Alb że nie znosił dramy. W tym powiązan i u 

z warunkami galicyjskim i trafne jest spostrzeżeni , że Fredro po
dejm uje hasła Oświecen ia, klóre lu dotarły z opóźn i niem i w 
nieco zmienionej ostaci. To znaczy, że bliższ były id om - jak 
twierdzi Wyka - Insurekcji Kościuszkowski j niż Komisji Edu
kacji Narodowej . Chciałoby si<; drążyć d lej. Jaką drogą przyby
ły z Warszawy? Czy dotarły tu egzemplarze bajek K rasickiego, 
komedie Bohom lca? Tak, to cwne. Znane były bibliotek· Stad 
nick ich, Kuropatnickich, Wasilewskich. 

Są w twórczości Fredry elementy łączące ją i z Oświeceniem 
i z roman tyzmem. Czy były przez a utora zamierzone i >Vyważo

ne? Trudno wyrachować. Zamierzone bywają polemiki literackie. 
Co p rawda tak traktuje Kleiner Zemstę. Jako zamierzoną parod ię 

powieści romantyczno-rycerskiej . Niemalże racja. Bo istotnie. Jest 
z mck, 1 w ruinie, toczą się spory, ale o zburzony mur. Są z -
loty miłosne, tylko kilku partnerów nieco podstarzałych. Jest ry
cerz- tr ubadur, a le tchórz i żarłok. Tyle że Walter Scott to wcale 
ni ten romantyzm, o który właśnie chodzi. 

Cz w ogó le o romantyzmie można tu mówi '? I jakiż to byłby 
romantyzm? To romantyzm dostrzeżony nie przez historyka, lecz 
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przez inscenizatora. Nie wywiedziony z tradycji literackiej, lecz 
ni jako dobudowany. Twórcą wyimaginowanej, romantyczne j in
scen izacj i F r dry był Sch iller. Poza Nowym Don Kichotem - u
podobał sobie Schiller dawną śpiewogrę i wodewil - nie wysta
wiał fredrowskich l omedii. Zamierzał Pana Jowialskiego i na za
miarze się skończyło . Dopiero w czasie wojny Fredro na dobre po
ruszył wyobraźn ię Schillera. Bylo to po premierze ZTzędno§ci 

z przekory w Teatrze Obozowym w Murnau (marzec 1945). Schil
ler wygłosił wtedy odczyt „żart, satyra i głębsze znaczenie w ko
medii Fredry". Wydawać by się mogło, że odtworzył w nim kon
spiracyjne przedstawienie Szubów panieńskich w Warszawie. Za
chwyca romantyczna scener ia przedstawienia. Odbyło się ono ja
koby w prywatnym salonie urządzonym w stylu empiru polskich 
dworków. Towarzyszyły mu i stanowiły z nim całość odgłosy 

walk ulicznych. Brali udział świetni aktorzy - można by nawet 
wymienić nazwiska. Tymczasem wszystko okazuje się mistyfika
cją. Nie ur:zeczywis t nioną wizją teatral ną Schillera. Na wskroś ro 
mantyczną. Bo przedstawienie miała nadto poprzedzać uwertura, 
której tony gwałtowne i ś ·iszone przywodziły na myśl cechy pol
skiego romantyzmu. A w poezj i Fredry dosłuchiwał się insceniza
tor Mickiewiczowskich wierszy z Dziadów. Taki był Fredro 
Schillera. 

Dla Horzyi;y takż był romantyki 'm. Jedynym przedstawicie
lem romantycznej komedii. Dalekim co prawda od wszystkich 
współczesnych kierunków europejskich. Odrębnym od głównego 

nurtu romantyzmu polskiego. Ale ów manifest pozytywnego sto
sunku do świata - choć ten świat był j uż tylko piękną marą -
nie sam Fredro ogłaszał. Także Mickiewicz w ,,Panu Tadeuszu". 
W starczające to - dla Horzycy - pokrewieństwo. 

Kimże jest ten prawdziwy Fre ro? Jak można określić jego 
twórczość? Niewątpliwie mamy do czynienia z narodową komedią 
polską, z najczystszym, najpiękniejszym polskim językiem, ze zja
wiskiem, które można nazwać tylko: Aleksander Fredro. 

„Pamiętnik teatralny" 1964, s. 3. 
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AZIMIERZ WYKA 

Komediopisarz? 

1 ••• kropka 

Rzeczywiste stanowisko artystyczne i ideowe Fredry odtworzyć 
należy z jego dorobku przed zamilknięciem w latach 1835-

1842. Rzecz jasna, na tl głównych zjawisk tego czasu, o ile do
cierają on do tego dorobku i o il pozwalają pisarza określi·. 

Dorobek pisarski Fredry przed zamilknięciem obejmuje parc: 
grup utworów. Jest pewnym uproszczeniem, kiedy się powiada, 
że Fredro był komediopisarzem„. i kropka . Nawet w obrębie u
tworów scenicznych widnieją wyraźne grupy, a poza tym był 

poetą, był proza ikiem. 

Dorobek ten obejmuje pełne, odpowiadające wymaganiom ga
tunku, kilkuaktowe, normalne komedie, w kolejności chronolo
gicznej ukoń zenia tych utworów, nie wydawania ich drukiem czy 
też reprezentacji scenicznej: Pan Geldhab (1818), Mqż i ż na (1821), 
Cudzoziemczyzna (1822), Przyjaciele (18 26), Sluby panieńskie 

(1826-1827), Jan Jowialski (1832, Ze msta (1832-1833)), Ciotunia 
(1834), Dożywocie (183 ). 

Ten iąg komedii przetykany jest przed r. 1830 utworami in 
nego rzędu. Przetykany jest c iągiem muzycznego wodewi lu, gro 
teski, farsy „operetkowej chryi": Nowy Don Kiszot (1822), Damy 
i huzary (1825), Nocleg w Apeni.nach (1825), Gwaltu, co się dzie 
je (1826), Dyliżans (1827). Dopiero w ~ańcuchu od Pana Jowial
skiego po Dożywocie pi ro Fredry odbywa się bez mniejszych i po
średnich ogniw. 

Lecz i to nie wszystko: bo przeciei Nowy Don Kiszot narodził 
się z najpierwszej dochowanej jednoaktówki Fredry Intryga na 
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prędce. Nader różne w treści, nader wymowne co do mistrzo
stwa isarza w tej trudnej i zwartej formie jednoaktówki towa
rzyszą komediom i grotestkom: Intryga na prędce (1815), Zrzęd
ność i przekora (1819), Pierwsza Lepsza (1823), Odludki i poeta 
(1825), List (1825), Nikt mnie nie zna (1825), Obrona Olsztyna 
(1830). Dalej trochę prozy, tak między sobą różnej, jak żartobliwe 
Nieszczęścia najszczęśliwszego męża (ok. 1830) i liryczny Dzien-
11ik wygnańca (1831). Ponadto wiersze, w jakich odbija się cały 

krąg zainteresowań p sarza, od zarodkowych tematów jego ko
medii po szlachetną prostotę liryczną . W jednym tylko sposobie 
Fredro pozostał zawsze wstrzemię:lliwy i nieskory do wynurzeń. 
W wyznaniu plstolarnym. Gdybyż wiedział, ile listów każdego 

tygodnia, i j kich listów, ekspediował w świat Zygmunt Krasiń
ski! 

To proste przypomnienie utworów nie tylko ostrzega przed sq
dem zbyt uproszczonym: komed i opisarz. Ostrzega także 

przed przypuszczeniem, jakoby rzeczywiste problemy i tematy 
twórczości Fredry pokrywały się z granicami gatunków („.) . 

So pośród nich takie, w których mało wybredna z pozoru in
t ryga odsłan i a genezę teatru fredrowskiego, starszą od teatru pol
skiego Oświecenia, genezę plebejską i ludową: List, Nikt mnie nie 
::na, a nade wszystko kapitalna groteska Gwaltu, co się dzieje. 
S<1 też takie, w których wyśledzić się dają kierunki obserwacji 
pisarza bardzo odległe od szlacheckiego tradycjonalizmu, wyczu
lone na sfery społeczne i typy pomieszane z sobą w zgoła niepraw
dopodobnym gali matiasie - Noc w Apeninach, Dyliżans. 

Nowy Don Kiszot, Pierwsza Lepsza, Odludki ł poetci oraz - za
chowując należyty dystans - SLuby panieńskie to drugi z owych 
szeregów. Wraz z balladami poety, listami, wraz z utworami ta
kimi, jak Kamiefi nad Liskiem, Sęp Jeremiasz, ze scenami histo-
1·ycznymi, jak Obrona Olsztyna, Rymcmd, ten z bardzo różnorakich 
C'lcment6w złożony łańcuch nie został skupiony w jakimś krótkim 
okresie. Zamilknięcie pisarza także do niego w pewnym stop
niu należy. 

Wszystkie bowiem te komedie i utwory to długoletnia dysku
sja z romantyzmem, odrzucenie większości jego postulatów, przy
jęcie tych, Jc lóre współgrały z dyspozycjami ideowo-artystycznymi 
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Fredry. Bardziej taką ograniczoną do horyzontów pisarza akcep
tacją były Sluby pantef1skie aniżeli wychwalane przez romanty
ków Odludki i poeta. Fredro w brulionie nazywał je ironicznie -
gadaniną. ( ... ) 

Ki dy dzi dzi two tradycji oświeccn iow j przestani nad Fr d
rą ciążyć w postac i problemów j uż ni aktualny ·h oraz konstruk
cj i postaci i konfliktu bc;d4cyl'h tylko i ·h schematycznym i dy
daktycznym cieniem, a pozostanie z tego dziedzictwa siła reali
stycznej obserwacji. Kiedy now przesłanki społeczne epoki, nowy 
obyczaj, owych ludzi, now konfli kty ujrzy Fredro w świeUe tej 
obserwacji. Kiedy w.vmagai ia paradyzowej publiczności i obywa
teli z krzeseł, nic ogodzone we współczesnym mu t atrze, pogo
dzi on i powiąże w sposobie artyst ·cznym, którego wszystkie 
włókna tkwią w rodzimym otoczeniu w rodzimym teatrze i ak
torstwie. Kiedy humor i powag~ obserwatora, uśmiech tradycjo
nalisty i kpiącą mądrość pl bejskiego gestu t atralncgo ukaże 

w związkach, w jakich nie pojaw i ały się one dotąd ani w tra
dyc ji, ani współcześnie. Wtedy osiąga Fredro pełną dojrzał ść 

twórczą. Wtedy, kiedy to wszystko nastąpi. 
Następuje zaś w Szubach panieńskich, Zemście, Panu Jowial

sldm i Dożywociu, ponad wszelką wątpliwość i obiektywnie naj
wybitniejszej czwórce dzieł Fr dry. Tylko smak osobisty i wybór 
indywid u lny wielbiciela Fredry do tej reprezentacyjnej czwórki 
pozwala dołączyć jeszcze inne dzieła . Tylko smak, nie do\1,1ód bez 
wątpliwości. Możliwe są zatem różne warianty owych dzieł do
datkowych. Mój smak osobisty dołącza Trzy po trzy i Gwalt11, co 
się dzieje ( ... ) 

Romantyczny oczywista w sensie i w ·miarze dostępnym Fred
drze - charakter lubów pani 1iskich chyba nie ulega wątpliwo
ści. 

S tu.by panieńskie, czyli Magnetyzm serca, obydwa lytuly tej 
komedii po i adają nośność w obronie uczucia ludzkiego, nośność 
przeto niesprz czną z ro mantyzmem . 

Śluby panieńskie nie są jednocześnie romantyczne, jeżeli cho 
dzi o pełną zawartość ideową i wzruszeniową romantycznej mi 
ło' ci. F redro zatrzymuje się w granicach dostępnych jego indy
widualności. Kreśli niezamącon szczęście młodych, szczęści za
warte w samej igraszce serc nie splą tancj przez żadne stotne 
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przeszkody. Istoty bowiem romantycznej miłości, wymierzonej 
przeciwko ówczesnemu społeczeństwu, buntownic1.ej i przy po. a
biającej inne formy romantycznego buntu, Fredro nie rozumie 
i nie aprobuje. Należał przecież do sfery i klasy pogodzonej na 
o,e;(ił z warunkami, co najwyżej bacznie, późni j z ironią i z go
r) t'zą, śl dził i odtwarzał ich rozwój . Wobec lego w skargach ro
manlyczn j miłości dostrzegał j dyn ie brak umiaru i pospolitą nie
za radność - niezaradność Albina skontrastowaną z męską uczu
ciowością Gustawa. Po stronie tej uczuciowości jest Fredro. 

Kierunek na realizm podtrzymany jest w Szubach panie1'1sldch 
,e;łównie przez obraz uczuć w ich rozwoju, uczuć w ich przysto
sowaniu do indywidualności, która kocha. Każdy w tej komedii 
inaczej kocha i in czej jest kochany. Towarzyszący temu dobro 
duszny, trochę figlarny, tro.chę ironiczny humor twórcy tym moc
niej potwierdza, że prawem miłości j st przypadek i bezprawie, 
a mądrością - wiedzieć: i uznawać takie jej prawo. 

Kierunek na realizm podtrzymany j st ponadto w omawianej 
komedii przez to, że jak żadne dzieło pisarza ilustruje ono praw
dę znakomitego aforyzmu Wissariona Bielińskiego z jego rozwa
ża' nad Eugeniuszem Onieginem: „Nic nie jest tak podporządko
wane rygorom warunków zewnętrznych, jak serce, I jednocześ

nie n ic.: tak nie potrzebuje bezwzgl~dnej swobody, jak właśnie 

serce". Pragnąc pokazać całkowitą swobodę serc, Fredro usunął 

w cień wszystko, o jest rodzinnym, społecznym, majątkowym ry
g rem wiążącym serca ludzkie. I to również jest realistyczną 

prawdą Szubów panieńskich , chociaż prawdą przez wyminięcie 
właściwego przeciwnika młodych serc - majątków i kontraktów 
tabularnych. Ponieważ kontrakty te po szufladach rodzicielskich 
nie warczą przeciwko dwom parom mlodych, panuje w komedii 
bezwzględna swoboda serc. 

F redro zżymał się na Mickiewicza, autora liryki erotycznej . 
Tymczasem, kiedy szukać, kto współcześnie z SZu.bami panieński
mi os iągał " obrazie uczuć taką jak w tej komedii dosłownośi<, 
tak materialne nieledwie ich przedstawienie - jedna tylko ana
logia się nasuwa: Mickiewicz, autor sonetów erotycznych. Z Mi
ckiewiczem, autorem Dziadów wileńskich, Fredro był w sporze 
i ta a nalogia niczego by tutaj nie wyjaśn i ła . 

Mickiewicza zaś stać na tony figlarnej i pełnej sentymentu, 
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m ussetowskiej zaiste igraszki na granicy miłości, zainteresowania, 
przyjaźni, przychylności serca. Na tej jakże rzadko zwiedzanej 
przez poetów, jednej z najtrudniejszych granic uczuć ludzkich. 
Tam się rozgrywają Sluby panieńskie. Nie bylibyśmy zdziwieni 
ani zaskoczeni, gdyby zamiast swojego listu Gustaw dyktował 
Anieli takie strofy : 

Gdy cię nie widzę nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie trac~ zmysłów, kiedy ię zobaczę; 

Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 
Czegoś mi braknie , kogoś widzieć żądam : 

I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń ? zy t jest kochanie? 

Wstęp do Dziel Fredry 

ŚLUBACH 

pozycJA FREDRY w ROMANTYZMIE 

Określić pozycję Fredry w romantyzmie naszym nie stanowi 
rzeczy prostej choćby dlatego, że w pewnych warunkach sam ro
mantyzm był dla poety obiektem jego komediowego, ironicznego 
widzenia. ,,Romantyczne" śluby Klary z Anielą ilustrują to naj
lepiej. Ale właśnie te same Sluby ukazują dowodnie, że nie był on 
romantycznym abstrakcjonistą zachodniego typu, którego mierziła 
ziemia i nęciły obłoki. Fredrę odwrotnie: m~ciła ziemia w całej 
swej barwności, bujności, niedoskonałości, a nawet grzeszności, na
tomiast mierziły go obłoki i wszystkie błyskotki pseudomarzenia, 
w których tak lubował się romantyzm Zachodu. Wiedział on, ż 
stracić ziemie; pod nogami, to znaczy tyle, co zmienić się w ciefl, 
w coś nierealnego, choć może niezmiernie wzniosłego. Za żadną 
więc cenę do tego dopuścić nie chciał. Wolał raczej, by go uwa
żano za sarmatę, za szlagona, za wstecznika, aniżeli miano by go 
uważać za anioła, za bezcielesnego ducha, kogoś nie z tego świa
ta. I dlatego wolał często niewybredny, ale realny świat Gucia, 
Astolfa czy innego Radosta, od wyimaginowanych nierealnych, 
choć niezmiernie górnych światów europejskiej konfraterni ro
mantycznej. Ta wierność konkretowi ocaliła go dla kultury pol
skiej, gdzie głos jego zespala się w jeden wspaniały akord z gło
sami innych wielkich tych czasów. Ta wierno!;ć uczynila zeń naj
świetniejszego pisarza XIX wieku, z którym nikt wła~ciwie w lej 
epoce równać się nie może. I za tę wierność realizmowi przyszło 
mu nawet ciężko zapłacić, gdy Seweryn Goszczyński imieniem 
duchów, odziewających się tylko mgłami i żyjących jedynie krop
lami rosy, napadł go wymawiając mu, że nie dostosował się do 
romantycznej mody maluczkich, nie nosi płaszcza bajronicznym 
sposobem i wciąż tkwi w obmierzłej przeszłości, żałosny laudator 
temporis acti. Nie rozumiał ów nadgorliwiec romantyzmu - że to, 
co wydało mu się drogą najczarniejszej reakcji, było w rzeczy
wistości drogą - Pana Tadeusza, drogą epopei, drogą pochwały 
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społecznego i poetyckiego konkretu, chociaż już wówczas świat 
fred rowski, podobnie jak świat soplicowski, należał w znacznej 
micrze do przeszłości. 

WILAM HORZYCA, F r l'drn w pl'rs1wkt11u i , 
w: O dramacie, Wnrsznwn l!ł6!l r. 

NUDNE I ANTYPATYCZNE CZY PELNE LEKKO Cl 
1 WDZIĘKU? 

... przez cały czas trwan ia Szubów snułem melancholijne re
fleksje: miałem głębokie współczucie dla literatury. Jak bardzo 
J st ona pokrzywdzona w porównaniu np. z muzyką. O ileż czys
tszym, trwalszym materiałem operuje muzyka! Przetransponujmy 
obie na język tonów to arc ·dzi ło Fredry; co za cudowna świe
żość i czystość motywów, jak misternie splatają się one ze sobą, 
jaka urocza mieszanina kaprysu, żartu · poezji! I ot, pisarz, za
miast nut, operuje ludźmi: „czystą formę'' musi wypełnić jakąś 
rzeczywistością; czyli to, o wieczne, spowija w to, co zmienne, 
przemijające sprzęga los swego natchnienia z losem kruchych lu
dzkich !orm. W muzyce nie istniałby ten kontrast, jaki nastręcza 
się nam w stosunku do Fredry: artyzm Fredry a jego świat k. 
Nie pierwszy raz pr zychodzi mi pisać o tym. Dawni słuchacze nie 
tak dobrze może uświadamiali sobie jego a r tyzm, natomiast ogar
niali pełną, bezpośrednią sympatią jego świat; my, przeciwnie, le
piej może zdajemy sobie sprawę z jego artyzmu, nie umiemy już 
natomiast odnaleźć w sobie ciepła w stosunku do jego świata. 

aterial jego ztuki nie pomaga na m - jak dawnym słucha
czom - swoją swojszczyzną, le raczej przeszkadza. Powiedziałem 
n początku, że szedłem do teatru glęboko zasmucony, i tym może 
trzeb tłumaczyć:, że Klara wydała mi się gęsią, Aniela gąską, 
Albin młodym durn iem, Radost starym durniem, Gustawa wystar
czy lekko poskrobać, aby wylazł cham i brutal, cala ta sosjeta jest 
nudna i antypatyczna .. . Musiałem dopiero transponować w so
bie to wszystko na muzykę, aby się rozkoszować uroczym scherzo 
tych scen, które w pewnym momencie nabrzmiewają tak cieµlym 
li ryzmem. To był mój stan ducha wczorajszy, z czwartku 17 czer
wca 1929: proszę czytelnika . aby go zechciał łaskawie skorygować: 
przy p mocy kilku dawniejszych tomów Flirtu. z Melpomeną . 

... (16 października l!l36). Ale to mija. Urok Slubów działa zaw
sze niezawodnie. To nic, ż się j obeszło ze wszystkich stron 
i opisało na wszystkie sposoby, że się je widziało od dziecka ileż 
razy, że się przeczytało - o zgrozo! - wszystko, o o nich wy
mędrkowano. Nie potrafiła zatłamsić tej sztuki cała nadbudowa 
jej komentatorów i apologetów, choć Bóg wie, że robili, co ogh 
„w tej mierz ", mówiąc po fredrowsku: nie zaszkodziły pękate 
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rozprawy SI 11 unch pn Il< •iiskic/1 1 jako o „komedii narodowej"; 
nk - nawet nuda stu lat kom ntarzy - nic potrafi zniw c·?.yć 
wraż nia lekkości, pełni wdzięku. Bo minęło (jak ten czas leci) 
z gorą sto lat od powstania $tubów; od tego czasu ileż razy k·ię
ż~T obrócił się złoty, regulując bicie panieńskicb serduszek; zmi -
nity się wiele razy obyczaje, konwenanse, mody, style teatralne, 
odpadły całe pokłady tynku, jakimi starano się niekiedy powlec 
ti: komedię. Jest ona dzisiaj dla nas czystszą formą niż kiedykol
wiek, słucha się jej prawie muzycznie, niby jakiej opery Mozarta. 

BOY-ŻELENSKI, Obrachunki Fredrowslcie, 
Warszawa 1956, s. 296 i 353 . 

ZY „ LUBY PANIEŃ KIE" TO ZWŁOKI GENERAŁA BE!\IA? 

Czyżby nie czas już pokazać, że Albin był śmiesznym mydłkiem, 
Radost poczciwym kretynem, Gucio pretensjonalnym birbantem, 
Klara i Aniela nieznośnymi figlarkami? Czyż SLuby panieńskie to 
zwłoki generała Bema, aby im tylko honor.r oddawać? Uspra
wiedliwić wystawienie Slubów mogla jedynie nowa koncepcja re
żyserska, bo tam gdzie zaczyna się nuda, kończy się teatr. Ja oso
biście nie bez satysCakcji słuchałem potoczystego wiersza fredrow
skiego i pięknego języka. Ostatecznie wi<;c, jeżeli komu wystarcza 
w teatrze piękno języka . jeżeli kto lubi wiersz epoki poroman
tycznej i jeżeli ten ktoś będzie siedział blisko i nie będzie wyma
gający co do sposobu w jak.i się u nas mówi wierszem, nie zn u
dzi się na Szubach. Ale ilu jest takich? Może dwóch, a może 
jeden? 

ANTONI SŁONIM KI, recenzja w „Wiado
mościach Literackich", 1929 

LUBY KO CIUSZKOW KIE 

Mówiąc otwarcie zapowiedż Slub6w w Teatrze Narodowym nie 
wzbudzała żywego zaciekawienia. Oczekiwało sic; raczej uroczystej 
i godnej nudy Arcydzi ło pełne uśmiechu, lekkości, wdzięku -
przeprowadzono sobie z melancholią - zapewne, nikt nie przeczy, 
ale Jak to bc;dzie wyglądało na tej scenie, gdzi zostało jeszcze po 
kątach sporo tradycji Teatru Rozmaitości? Tej tradycji z końca 
wieku, która nakazywała grywać $tuby panieńskie prawie jak 
Sluby Kościuszkowskie - „z podniesionymi ku niebu oczyma", 
z religij~ym .niemal nabożeństwem, ze wzniosłością takq, jakkj 
wymaga3ą obJa~enia ducha narodowego. Przecież wła 'nie po to, 
aby ten duch mieszkał dostatnio i reprezentacyjnie - zatłaczano 
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scenę meblami: po to rozwieszano na wszystkich scianach por
trety antenatów pani domu i przynajmniej jeden hetman Dobrój 
ski ze złoconych ram rozkazywał publiczności wzniesioną buławą, 
:lcby szła gromić pohańc.:c. W takiej atmosferz gra aktorów sam ·1 
przez się nabierała dostojeństwa , bo niełatwo było t utaj pozwolić 
sobie na lekkość tonu. Pani Dobr jska z szumem falban obnosiła 
µo scenie majestat polskiej matrony, Radost trzymał się tak, jak
by miał lada chwila poszukać u boku karabeli i westchnąć: hej, 
hej, pani barska .. . ", panny celebrowały rodzimych dziewic cnoty 
i uroki. Co się tyczy Gustawa, to przecież sypiał w salonie głów 
nie dlatego, żeby pokrzepiony smaczną poobiednią drzemką był 
gotów na każde wezwanie „na koń". 

BOHD KORZENIEWSKI, Spory o teatr 
Warszawa 1966 

„MĄŻ I ŻONA" .JAKO DAL ·zy CIĄG 
„$LUBÓW PANIEŃSKICR" 

Ci młodzi kochaJą sic; zapew ne; ale podobno bardziej kochają 
miłość ni :l s1 •bi . Gustaw wirtuoz, mistrz w prowadzeniu gry mi
łosnej, pokonywaniu przeszkód, w sączeniu owego magnetyzmu, 
pod l<tór go vpływem Aniela lak bezwolnie drży w jego dłoniach. 
Ona - to cudowne skrzypce · zekając wego grajka. Przeżyją 
\ro hę ładnych chwil, wnie na wsi. Później zamieszkają w mie
scic, pewnie we Lwowie. BGdl! wieść dystyngowane, próżniacze 
życic wielkiego świata. on nie oprze się pokusie próbowania swe
go magn tyzmu na lwowskich p ięknościach: zapał stanie się ru 
tyną. inwcneja pedanteri ą: z stanie mu zamiłowanie do obdziela
nia innych radami, doświadcz niem. Ona przepłacze kilka lat : po
tem w słabym momenc.:1c zjawi sic: jakiś frant, który znów ujmie 
ją za rc:kę i ożywi magnetycznym prądem; stanic się łzawą i nę
kaną wyrzutami, trochę nudną i niezręczną kochanką, chowającą 
pliki miłosnych listów za domowym ołtarzykiem. Albo się grubo 
mylę, albo to jest epilog Szubów panieńskich; wart byłby napi
sania, gdyby ... go Fredro nic napisał sam. To Mqż i żona. Wa
cław to o dziesięć lat postarzaly Gustaw; Elwira - to Aniela 
jako „k• bi ta trzydziestoletnia". Szczęści , że pani Dobrójska le
go nie doczekała, umarła, biedactwo, przedwcześnie na skręcenie 
ki'zek, bawiąc: u krewnych na Litwie i objadłszy się nadmiernie 
kołdunów. 
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BOY-ŻELEŃSKI, ObTachv.nkt Fredrowskie, 
Warszawa 1956, s. 263 

• „ • 
.Jaką bowiem pro nozę co do przyszłości obydwu małżeństw ze 

Slub6w panieńskie/ na podstawie tekstu samej komedii można 
wyprowadzić? O Klarę i Albina możemy być spokojni. Ona go za
wojuje bez reszty, przyciśn ie pan tofelkiem, przy czym brak wy
obrażni i - mimo pozorów - większego temperamentu, nie każe 
je j zapewne szukać świeżych wrażeń poza małżeńską bazą, tym
bardziej że mąż będzie wierny, potulny, uległy i szczęśliwy. Gu
staw natomiast, Don Juan spod „Złotej papugi'', wietrznik 
i trzpiot, przy całej swej uczuciowości i podskórnej dobroci -
i lekkomyślny realista, bardzo aktywny, czasem nawet bezwzględ
ny w po tępowaniu, i.o pierwszorzędny kochanek - nie jest on 
jednak bynajmniej dobrym materiałem na męża. Anielą zajął się 
przede wszystkim z nudów i z przekory, potem dopiero porwał .E(O 
jej ubtelny urok, bogactwo we.wnętrznych reakcji na każdą pod
nietę zewnętrzną, nieuchwytna, nierozbudzona jeszcze zmysłowość. 
Czy jego zapał wystarczy jednak na długo? Czy bezgranicznie od
dana trusia, a przy tym niewyrafinowana pod żadnym względem 
gi1ska, nie zacznie go trochę nudzić? Stąd już tylko krok do eks
perymentów z „Magnetyzmem" serca i nie serca na innych obie
kla h. Czy zaś osamotniona a stworzona do uległości Aniela nie 
ul .!.(nic prędzej czy późnie j jakiemu innemu Gustawowi w nowym 
wydaniu? 

zyGMUNT LESNIODORSKI, Mqż i żona jako dalszy c iąg Slubów 
panieńskich, „Listy z Teatru", 1947, nr 15 

KLARA 

Urocza ta panienka zaprawdę „wszystka jest" w fermencie in
telektualno-erotycznym swoich czasów. Czujnie, zazdrośnie, dra
pieżnie stoi na straży równouprawnienia płciowego kobiety. 

Jak warczy na myśl, że miałaby modlą prababek stać się pod
władną mężczyzny! A niedoczekanie wasze! W woim osiemnastym 
roku życia nie widzi innego sposobu zabezpieczenia tych równo
uprawnień, jak tylko w ślubie panieństwa. To podatek naiwności. 
W późniejszym wieku znajdzie wyjście, by wilk miłości był syty 
i owca niezależności cala. Z tą samą zadziornością, zaborczością, 
z tym samym niewieścim imperializmem będzie na mężu swoim 
wyduszała roman tykę malżeństwa, tj. nie tylko będzie musiał ją 
kochać, ale i zniewolony będzie mówić i głosić, że ją kocha, mó
wić, rozwijać temat, nie zm ieniać tematu, zapewniać, że gdyby nie 
ona, to primo, życie by sobie odebrał, a następnie zaniedbałby go
spodarstwo, nie przyjąłby godności marszałka szlachty; życie by
łoby mu niczym, gdyby nie ona. Klara ma mu być wszystkim, jak 
mąż wszystkim bywał najczęściej dla jejmości w dawnej Polsce. 
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Imp rializm Klary In romantyczny odwet kobiety zu slu l cia le
go cienia, v którym pozostal życic niewiast. 

ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI, O Szubach panieil.Skich v: „Na 
orbicie M I po meny", Warszawa l!Hi6 

ANIELA 

Aniela to ten gatunek jestestwa białogłowskiego, który Polsce 
przekazała jeszcze przeszłość słowiańska . To z zamierzchłośc i pozo
stała jakaś wierność hieratyczna ognisku domowemu, zaprzysięże
nie się mężowi i dzieciom, podkreślenie swojego „ja", to ten pro
dukt socjalnej uległości, cicha władczyni dyneceum, nie przekra
czająca na zewnątrz progu swego babińca, od lnu na nieodłącznej 
od siebie kądzieli biorąca, zda się, nawet kolor swych włosów -
tak ją lnianowłosą Słowiańską przekazuje nam nasze wyobraże
nie o wyglądzie jej typu fizycznego. A przy wszystkich tych ce
chach antyczności w jej psychice - ona to właśnie, ta cicha, po
tulna posłuszna Aniela staje się w dziejach domowych Polski si
łą moralną naszych rodzin i rodów. 

ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI, j.w. 

• • 

Grz~mała _jest bardzo utalentowany fredrolog, ale ma jedną 
wadę : Jest większy ulan od samego księcia Józefa i większy Sar
mata - ziemianin od samego Piasta. Co on się nam nafantazjo
wał! 

... Rola Anieli, tej amoreuse z polskiego dworku, jest osobliwie 
trudna do zagrania. Aniela jest to najbardziej urocze wcielenie 
„woli bożej", jakie kiedykolwiek dreptało na dwóch łapkach w 
~teraturze polskiej; rola niewinna-zmysłowa, harfa kobiecości gra
Jąca za samym zbliżeniem męskiej dłoni ... Czegóż bo nie ma w 
tej roli: i duma dziewicza, i tak drażniący erotycznie takt dosko
n~e w~chowanej pru:ny, bierność hurysy, wdzięk, marzenie, poe
ZJa - 1 to polskie cielątko wreszcie, którego rasa rozpleniła się 
później tak szczęśliwie. 

BOY-ZELENSKI Obrachunki fredrowskie, Warszawa 1956, 
s. 159 i 221 

ALBIN 

... nieraz dumałem nad rolą Albina, na którą krytyka literacka 
wyrzeka, że jest sztuczna i mdła, i zastanawiałem się, czy jak się 
zasem dzieje w teatrze - nie zanadto dosłownie grający go ak

torzy biorą parodystyczne określenia innych mówiących o nim o-
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sób („Chodzi, łazi cień Albina"). Wskutek tego istotnie Albin w 
trupiobladej masce chodzi po scenie jak jakiś wskrzeszony Piotro
win czy Łaz rz, utrud iający nam wiarę w ową miłość tkwiącą 
na dnie w przekornym serduszku panny Klary. Wszak ten hrecz
kosiej i sąsiad pani DobrójskieJ mógł się sentymentalnie kochać, 
a mieć zdrową cerę, nawet być opalony; mógł być przystojnym 
i dzielnym poza tym mężczyzną; a nawet ten kontrast tęgiej, mę
shej postaci z narowem cl gii i v. c tehnień mógłby być tym za
bawniejszy. 

BOY-ŻELEŃSKI, Obrachunki fredrowskie, Warszawa 1956, s. 237 

• • 
We wszys tkich przedstawieniach „Slubów", jakie pamiętam 

zawsze plątał się po scenie smutny, ponury i łzawy, Albin n a 
se r i o . I zamiast bawić i rozśmieszać, irytował i drażnił, bo Al
bin kochał i był smutny poza czasem, poza epoką, poza historią 
i jakimkolwiek rzeczywistym stylem obyczajowym. A przecież to 
dworek szlachecki pod Lublinem na trzy lub cztery lata przed 
powstaniem listopadowym. Dlaczego Albin jest smutny? Dlaczego 
jest chodzącą fontanną? Ma przecież wio·eczkę swoją, i to nie
lichą, jest dobrą partią, ma zgodę ojca Klary, a panienka przecież 
tylko trochę dziwaczy. Albin jest smutny i leje fontannę łez, bo 
czwarta część „Dziadów" zawędrować musiała na tę wioskę lu
belską a pewno gdzieś tam na pólkach przechowała się osiemna
stowieczna Nowa Heloi:a, a może nawet i Werter. Albin jest dla 
Fredry sentymentalnym i romantycznym kochankiem, który pannę 
uwodzi według nowej mody poetyckiej, jakiej Fredro serdecznie 
nie znosił i zdrowo sobie z niej pokpiwał. Albin jest wydrwieniem 
roma tycznej miłości, tak jak ją Fredro rozumiał. 

J N KOTT, Jak wam się podoba, Warszawa Hl55 

GUSTAW 

Myślałby kto, że Gucio zabił co najmniej jakiego smoka. On 
po prostu wykonał wiernie to, co było ułożone pomiędzy parą sa
fandułów, Radostem a panią Dobrójską: ożenił się z panną, którą 
mu wybrali. W rezultacie był raczej marionetką w ręku s tar
szych. Dal się przywieść na wieś, dał się podrażnić dziecinnymi 
ślubami, obojętnością Anieli i przekąsami Klary, umiał - co znów 
nie było zbyt trudno - trafić do serca młodej dziewczynie, bar
dzo dojrzalej do małżeństwa, no i zrobił z miną zwycięzcy to, na 
co wszyscy czekali . Myślę, że tego wieczoru Radost z panią Do
brójską - i w tym dowcip Fredry - uśmieją się serdecznie ko
sztem zwycięskiego Gucia. 
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„. od wielu lat, przez które oglądam Szu.by, reakcja moja na 
Gucia nie zawsze jest jednaka. Czasem go widzę tak, czasem o
wak. Czasem wydaje się sympatycznym i pełnym wdzięku młodym 
człowiekiem, czasem niedaleki jestem przyznania słuszności ostrej 
diagnozie Klary, wedle której jest on „próżny, zły, dumny, zako
chany w sobie"; czasem boję się, że wyrośnie z niego trochę cnam 
(uważcie, jaki on jest niegrzeczny i bezwzględny dla starego Ja
na!). Słowem, bywają wieczory, że przyszłość Anieli przedstawia 
mi się dość czarno„. 

BOY-ŻELEŃSKI, Obrachunki fredrowskie, Warszawa 1956, s. 160, 
162 

RADO T I PANI DOBRÓJ KA 

Dlaczego Radostowi tak zależy na małżeństwie synowca G usta
"'a z córką pani Dobrójskiej? Wszyscy wiemy, bo rozgadał to 
mimochodem swawolny Gucio, że Radosta w młodych latach h4-

· zyła z panią Dobrój ką miłość. Czy odwzajemniona? W komedi i 
potrą l' a siG o to lekkusieńko. Z temperatury rozmów ich obojga, 
z rozmów zabarwionych delikatn rzewnością, wznosić wolno, że 
tak, że kochali się wzajemnie, ale i tego można się dosłuchać, że 
miłość lo była nieszczęśliwa. Jednym półsłówkiem odsłania to sa
ma pani Dobrójska. Przez rozmowę z Radostem w pierwszej sce
nie ak tu II przewiduje się takie oto lekkie napomknięnie osobiste: 

P NI DOBRÓJSK : Zresztą lepiej z mało niż za wiele czu
cia. 

RADOST: (Z uczuciem całując ją w rękę) Ach, mościa dobro-
dzie jko! 

PANI D BRÓJSKA: Zawsze Radost jeszcze .„ 
RAD ST : Jak wprzódy, zawsze. 
Odgadnąć niedomówienia nietrudno. To „za wiele czucia" ogar

niało niegdyś ich oboje. I sko1'i zylo i<: żl . Niewątpliwie !G ich 
miłość- rozerwano z zewnątrz . Pannę wydano mimo wo1i za m:\Ż, 
on został starym kawalerem . 
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STANISŁAW PIGOŃ, Stlumiony dysonans 
w „Slubach panieitskich", w: W pracowni 
AIC'k.~anclra Fr<'dry, \Varszawa 1956 

ARIA WOSIEK 

„Śluby panieńskie" 
na scenach polskich 

P ierwszą wersję Slubów panieńskich zatytułowaną NienawUr. 
mężczyzn napisał Fredro na przełomie 1826 i 1827 roku. Po

tem kilkak rotnie przerabiał ten utwór, a ostateczną jego formę 
opracował dopiero w 1832 r . Wkrótce, bo już 15 II 1833 r„ na 
scenie teat ru lwowskiego odbyło się pierwsze przedstawienie ko
med ii pt. Magnetyzm serca. Wzięli w nim udział: A. Salowa (Do
brójska), A. Kamińska (Klara), L. Rudkiewicz (Albin), A. Benza 
(Gustaw). Sztuka zdobyła powodzenie i odtąd Sluby paniefislcie 
weszły do „żelaznego" repertuaru teatru lwowskiego; w latach 
1833-1933 miały tam około trzydziestu premier. Wystąpili w nich 
m.in. tacy wybitni aktorzy, jak B. Wolska A. Gostyńska, W. Sie
maszkowa (Dobrójska), W. Wojdalowicz, F. Feldman, G. Fiszer, 
W. Rapacki, L. Solski Radost), M. Deryżanka, A. Zimajer, F. Sta
chowicz, K. Bednarzewska, W. Ordon-Sosnowska, S. Michno
wska (Aniela), R. Popiel, Z. Czaplińska, H . Leszczyńska, G. 
Morska, I. Trapszo, M. Malanowicz (Klara), B. Ladnowski, 
W. Woleński, R. Żelazowski, S. Stanisławski, J. Nowacki, 
K. Adwentowicz (Albin), B. Dawison, L. Wostrowski, J. Kreczmar 
(Gustaw). 

Po prem ierze lwowskiej Sluby panie1iskie ukazały s 1i; naj
p ierw na cenie warszawskiej - 16.Xl.1834 r. W warszawskiej pre
mierze wystąpili: L. Żółkowska (Dobrójska), Z. Kurpińska (Aniela), 
L. Zuczkowska (Kla ra), B. Kudlicz (Radost), S . Bogusławski (Al
bi n), W. Piasecki (G ustaw). 

I w Warszawie komedia ta zdobyła wstępnym bojem publicz
ność o czym świadczy bardzo duża jak na owe czasy, liczba je-
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denastu przedstawień w ciąg i trzech lat. W drugiej połowie XIX 
wicku Ślu by ukazywały ię na scenie Teatru Rozmaitości pra
w i co roku a występowal i w nich prawie wszyscv wybitni ak
torzy Warszawskich Teatr w Rządowych. m.in. J. Komorowski, 
W. Smieszewski, E. Wolski, J. Leszczyński , K. Bcnda (Gustaw), 
J. Rychter, W. Rapacki (Radost), M. Micińska, W. iewiarowska 
(Dobrójska), A. Rakiewiczowa, H. Dcryżanka, .r. Czaki (An iela), 
W. Bakałowit:zowa, R. Popiel. I . Trapszo (Klara). 

Powstały wtedy kreacje, które na długo utrwaliły się w pa
mięci potomnych. Helena Modrzejewska, .Tózcf Rychter, Jerzy Le
szczyński .„ „Poetyczn ie, przcwdzięcznic> i przesubtelnie grała Mo
drz jewska rolę • nieli - pisał J. Kotarbi riski - jakby ją nic na
pisał Fredro ale wymarzył Słowacki. Modrzejewska r zsz eriyła 

kontury roli, podniosła jej ton · barw<;. owiała cało~c; poetycznym 
aromatem. W miękkich przejściach i półtonach przeprowadzała 

proc s stopniowo rodzące j się m iłości, która kiełkuj , rośnie i o
garnia całą dusze: drżeniem niewiadomych pragnień i upojncg11 
czaru". 

O roli Radosta w wykonaniu Rychtera wspominał ten sam 
kr~· tyk że „art~·sta przeprowadził trafnie wszystkie momenty cha
rakteru, zabarwiajcie jednoczc~n i l! t postal· odcienit'm beztrnski 
i figlarności. Obok doskonałego wykonczcn ia rola rozwijał :1 si1:; na 
scenic logicznie, swobodnie i cieplo". Zaś Jerzego Leszczyr'lskiego, 
grającego przez wiele lat Gustawa nazwał adeusz Boy-Zeleński 
„idealnym p r zedstawicielem tej roli". 

Po pierwszej wojnie świa towej Śluby panieński w dalszym 
ciągu często pojawiały się na scenie warszawskiej - 14.XII.1919 r. 
w Teatrze Rozmaitości, 14.XII.1923 r. w Teatrze im. Fredry, 3.IX. 
1926 r. w Teatrz Narodowym. W przedstawieniach tyLh brali u
dział m.in .• T. Szyling, M. Majdrowicz, M Malicka. E. Barslczewskn 
(Aniela), S. Lubicz-Sarnowska. M. Kamińska, II. Gromnicka, 
H . Modzelewska, N. Swierszczcwska (Klara), M. Frenkiel, S. Sta
nisławski (Radost), J . Sliwicki, W. Brydziński, M. '\Iaszyński (Al
bin), E. Wolski, J. Leszczyńsk i , K. Bcnda (G ustaw), F . Pichor-Sli
wiska , II . Sul ima (Dobrójska). 

Po wyzwoleniu w 1945 r. Stu.by panieńskie poja\\ iły się na 
scenie m. st. War zawy j uż 8 marca l. r. W przedstawieniu wy

stąpili J. Sokolicz-Arnold (Dobrójska), H. Ziółkowska (Aniela) . 
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W. Pias •eka (Klara), W. Wichursk1 ! adosl), Cz. Kalinowski (Al
bin . Kol •jne wa szawskie pr miery odbyły się - 26 VI 1953 r. 
w Teatrze Nowej Warszawy (J. Strachocki - Radost, II. Dunaj
ska - An iela, R. Kossobudzka i B . Kraf!tówna - Klara, W. Gliń
ski - Gustaw, Cz. Wołłejko i W. Sadowy - Albin, I . Renard -
Dol>rójska), 27 I 1957 r. w Teatrze Ziemi Mazowieckiej (I. Skwier
l'zyńsl<a - Dobrójska, K. Lozińska - Aniela, J. Malarczyk - Klara, 
W. Otto-Suski - Radost, T. Mościcki i A. Grzybowski - Gustaw, 
A. Konie - Albin), 17 X 1959 r. w Teatrze Polskim (L. Pact•
wkz-L •s:t.Lzyńska - Dobrójska, .I\. Pawlicka - Aniela, M Cie
sicbka - Klara, Z. Mrożewski - Radost, K. Meres Gustaw, 
Z. Latasz wski - Albin), 6 XI 1963 r. w Teatrze Narodowym 
(l. Gogolewski - Gustaw, .J . Łotysz - Albin, A. Sz h1go ski -
Rt1dost, E. Bona ·ka i Z. Lindorfówna - Dobrójska, II Zcmbrzus
J·a - Aniela, K. Łaniewska - Klara), 17 I 1969 r. w Teatrze 
Powszechnym (A. Szczepkowski - Radost, A. Zaorski - Albin, 
D. 011.>łychski Gustaw, E. Skarżanka - Aniela, E. Zukowska -
Kl;ira, I. Krasnowiccka - Dobr6jska). 

Krakowska prC'mi ra „~I tbów panieński • ·h" odb.vla l I 1835 r., 
\\ y~Lapili w niej: D. owińska (Klara), .r. Szymka1łówna (Aniela), 
J. Pfeiffer (Gustaw), I. Lasocki (Radost). Od tego czasu sztuka 
b) łu czt;sto wznawiana w Krakowie a w kolcjn ·eh premierach 
występowali m.in. H. Modrzejewska, F. Stachowicz, K. Bedna
rzcwska (Aniela), A. Ho!fman, S. Pysznik, H. Leszczyńska, 

T. Trapszo, M. Przybyłko-Potocka (Klara), A. Ładnowski, W. Wol
ski, W. Rapacki, . Siemaszko, J. Rychter, L. Sti:powski, L. Sol
·ki (Radost), B . Ładnowsk i . R. Żelazowski, J. Sliwicki Albin!, 
F. Bcnda, W. Swi szewski, W. Sobiesław (Gustaw). 

Szczególnie upamii:tniła się w historii teatru pr micra 2.:i X 
1893 r. inaugurująca dyrekcję krakowską Tadeusza Pawlikow
skiego. Po raz pierwszy zastosowano w tym przedstawieniu w ko
stiumach i dekoracjach styl empire. Reżyser z ogromną pieczoło
witością (wzorem meiningenczyk6w) dbał o wierność historyczną 
szczegółów (meble do empirowego salonu sprowadził m.in. z ro
dzinn go pałacu w Medyce). 

W tej historycznej premierze wzięli udział: B. Wolska (Do
brćijska), T. Trapszo (An iela), G. Morska (Klara), A. Siemaszko 
(Radost). W. Sobiesław Gustaw). 

37 



W późniejszym okl-esie do wyb itniejszych krakowskich realiza
cji 'lubi/w panieńskich zaliczamy przedstawienie z 1907 r. z de
lrnrnciami H . Frycza , z 1925 r. w reżyser ii T. Trzcińskiego i jubi
leuszowe z 1933 r. (stul cie premiery) . 

Po drugiej wojnie światowej $luby panieiiskie wróciły do 
Krakowa w 1947 r. (przedstawien ie w Teatrze PoW'szechnym 
TUR - 20 III 1947 r.). 

Kolejne inscenizacje odbyły sic;: 27 III 195..J. r . w Teatrze im. 
Słowackiego (C. Niedżwi dzka - Dobrójska, H. Kuźniakówna -
Klara, A. Karzyńska - Ani la, E. Solarski - Radost , S . Zaczyk - 
Albin, K. Mcrcs - Gustaw), 1 IV 1956 r. w Starym Teatrze 
<Z. Mrożcwski - Radost. C. Niedźwiedzka - Dobrójska, H. Kuź
niakówna - Klara, B. Horawianka - Aniela, K . Meres - Gu
staw, J. Sykutcra - Albin), 22 XII 19G3 r. w Teatrze im. Słowac

kiego (K. Szyszko-Bohusz - Dobrójska, K. Witkiewicz - Radost, 
K . Podgórski - Albin, M. Walczewski - Gustaw, Z. Bujak --
K lara, M . Nowatorska -- A niela) i 17 III 1971 r . w Starym Tea
trze (A. Fabisiak - Gustaw , E. Ciepiela - Aniela, B. Bosak -
Klara, K . Kaczor - Albin, H . Kwiatkowska - Dobrójska, A. Bu
szewicz - Radost). 

To ostatnie prz dstawi nic (w reżyserii M . Walczcwskiego J 
w .budziło wiele sprzeciwów swoją odbiegającą daleko od dotych
czas przyjc;tych fredrowskich kanonów inscenizacją. „Jestże jeszcze 
w tym coś z Fredry czy nie" zapytywał jeden z recenzentów. 

Slu.by panieńskie byly zawsze jedną z najczęściej wystawia
nych komedii Fredry także na scenach prowincjonalnych - gra
no je w Poznaniu (p ierwszy raz w 1844 r.), w Wilnie (prem iera 
już w 1835 r.), w Kownie, Lublinie i wielu innych miastach i mia
steczkach, do których doc ierały polskie zespoły wędrowne . 

W Polsce Ludowej wystawione Sluby panieńskie grano 88 
razy. Już w 1945 r. odbyło się pięć premier (w Warszawie, Łodz i , 

Częstochowie, Poznaniu i Sosnowcu). a 1946 r. - sześć (w Byd
goszczy, Gdyni, Kielcach, lsztynie, Wrocławiu i Toruniu). W o
statnich latach premiery Slub6w panieńskich odbyły się w Łodzi 
(Teatr Nowy, 16 II 1967 r.), w Koszalinie (10 Il 1968 r.), w Opolu 
(4 II 1968 r.), w Nowej Hucie (27 IV 1969), w Bielsk u Białej (6 IX 
1969 r.), w Gorzowie (28 XI 1969 r.), w Jeleniej Górze (15 II 
1970 r.). w Gdyni (Teatr Ziemi Gdańskiej, 24 III 1970 r.), w Lu-
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blinie ( [8 X 197U r. l, \ "Rzeszowie (marzec 197 l r.\ w Katowicach 
(marzec 1971 r.) . w Kaliszu (O X 1971 r.), w Olsztynie (1 8 III 
1972 r .), w Wrocławiu (20 IV 1972 r. ) i Elbh1gu (marze1.: Hl72 r.). 

W Zielonej Górze grane byly Sl1~by panieiiski• w Hl"i2 r. 
( reż. S. Cegielski: Z. Friedrich - Dobrójska, D. Stachowicz -
Aniela, Z. Mirska i A. Ga jewska - Klara, S. Cynarski - Radost, 
R. Szerzeniewski i K. Hruby - Gustaw, B. Bul-owski - Albin) 
i w HJ6U r . ( reż. S. Domańska; Z. Friedrich - Dobrójska, J. Cza
banowski - Radost, I. Grzonka - K lara, R. Kruczkowski - Gu
slaw, Z. Nocoń - Albin , H. Winiarska - An iela). 

Prztdslawicnicm, które wywołało najbardzie j OŻ} wiom1 dysku
s.h.; była inscen izacja ka iska w reżyserii M. Prusa (W. strow
ska - Dobró.iska, E. Mildc-Prus - Aniela, J. Orzeszkowska -
K la ra , ,T. Ja neczek - Guslaw, W. Kamasa - Albin, W. Slandeł
lo - Radost). P rus wyprow<idzil akcj~ komedii z salonu na 
dworskie podwórze. „Sko nstruował - jak pisał jed n z recenzen
tów - wypowiedź teatralną o pierwszej niewinnej miłości bardzo 
Lrafnymi i adekwatnymi środkami. W autentyczną, pachnącą i ko
lorową sccneriQ wtopi ł prawdziwą młodoś0 (wszysc.; wystc;pujący 

<iklorzy są młodzi) z jej naturalną żarliwością, otwartością i pro
st oL;;1. Poprowadz i ł osoby niemal naluralislycznymi spoJobami tak, 
by technika aktorska nie przeszkadzała im". (A. Lls, Nurt 1972 
nr 1). Właśnie ten naturalizm wzbudził najwic;cej sprzeciwów -
„ep idemia szargania, jeśli nie świt;lości, to doskonałości najwyż
szych rozszerza się w sposób zastraszający" - oburzał sic: inny 
krytyk i dodawał - „takie operacje jak kaliska S<l tym groźniej
sze, że z najdują przychylne echa u nastolatków". (J. Frilhling, 
Odgłosy 1972 nr 6). 

„$luby pan ieńskie" należą do „żelaznego repertuaru polskieg0 
teatru i każdy następny sezon teatralny będzie nnm przynosił 

nowe sceniczne odczytywanie t j komedii. 
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OD .lCJLIAN/l FlłlWff'l 

!I marca 1824 

( .. . ) Ni<? mam twrgo c/11rn wyslatvianill się, a pntr::ebotvalhym go, 

ab11 'i to w11razir, co czlLji: i co muślę. 7. jakieqokolwi k bqdź 

źnclln nie -części• twoit• pochodzić moż<?, l>ądź prz11najm11iej 
Sprawiedliwu. Nic mw;.110 11ic .~pytać się sie>l>ie , amego - a ja 
czum jestem?; com zrohil?; co zrobię, dokqd, po co idę? To sq 
twoje slowa, 11a 1-tńr<? tyllw chciej ,a sam sobie dasz odpowiedź. 
C;:y Tobie tcypada podobne robtc~ zaµytania? Byleś i jesteś czlo
wiekiem lzonor11, JJClnileś obowia:ki dobrego Polaka, pelnileś i pel
msz obowirrzki dobrego syna, }Jrzyjaciela, brata i uczciwe>go czło

wie/·a, służyłeś 01czyinie tam, gdzie myślałeś, ::e twoja pomoc jej 
potl'-zebna byla; a cóż chcesz, aby.~ byl więcej zrobil? Ileż by to 
ludzi znala::lc§, którzy by ię szczęśliwie cenili, aby w tyl spoj
rawszy to widzieli, co Ty na tej, jak mówisz, pustej drodze wi
d•is~. STcqd to poniżenie siebie samego, skqd ta nienawiść siebie 
samego. („) Skarż się, narzekaj, myśl, ale nie desperuj, bo nie 
mas:: do tego powodu; nie mów, że ~nmtek twój w nienawiść się 

-111fr11ia, bo serce twoje nie ::na nienawi§ci, nie ubliżaj sobie, bo 
sam sicbi s::anowac: musi. z, a co najboleśniejsze, odrzuć tę myśl, 

aby smut ·k twój mógł od Ciebie odstraszać, bo cóż zostanie tym 
za nadzieja widzenia Cii: kiedy bad.: spokojllieszego, którzy szcze
rze czują i dzielą ... Tobq hoć niewiadomy powód twego poloże

nia, a pr::ez ten udzial choć w części żal twój zmniejszyć by 
C'hcicli. 
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Bqdź zdrów 
JUL 

OD DYREKCJI RZĄDOWEJ TEATROW 

Warszawa, 20 stycznia 1824 

Dyrekcja Teatrów i wszelkich widowisk Dramatycznych i Mu-
11 ~n11ch w Królestwie. 

Z prawdziwą przyjemnością przyjęla ofiarowane sobie prze~ 

.JW Hrabię Aleksandra Fredro dwie leomedie: „C11dzo iemszczy::-
11a" i „Co pierwsza, to lepsza"; szczyci. się już od dawna Scena Na
rr>dowa Jego sztukami dramatycznymi, które pnbllczność w stoli
'11 :: ciqglym przyjmuje ukontentowaniem. Pochlebia sobie dyrek
da, że W . Hrabia Fredro trwając w tak chlubni przedsięw::ięt111n 

awodzie raczy i nadal ;;asilać Scenę Ojczystą w Warszawie, która 
clntad szczególnie en do .Fiuk orygina11111d1 nie bardzo j1•st wzbo
(laca11a. 

l..qc 11 Dyrekcja wyraz winnP.go 110waiania 

Roż11iecki 

E. Michal.~ld 

OD HENRYKA FREDRY 

Drezno, 25 czerwca 1858 

(„.) Poznaliśmy tu Moniuszkę, którego musisz znać z reputacji 
jako artystę i milego ompozytora pieśni, a szczególnie jako au
tora opery „Halka", którq sobie zjednal wielką wziętość w świe
cie muzykalnym. Grał nam niektóre kawalki : tej opery i Radzi
wil/owa także prawie calq operę przegrała, i prawdziwie piękna 
111u-111ca, a tym piękniejsza, że oryginalna i noszqca cechę naro
dowości. Mówił mi, że bardzo by sobie życzyl, aby mógl od Cie
bie mieć libretto i do niego mu.:ykę zrobić. Wiei ·~my mówili o To
bie i o twoich dzielach i wspominał mi, że ma od Ciebie slowa, 
zdaje mi się, że „Rybkę", do której muzykę zrobił. Pojccltal teraz 
do Paryża w intere. ach artystycznych. 
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OD JANA CHĘCIŃSKIEGO 

Warszawa, 21 marca 1865 

Jaśnie Wielmożn11 Panie! 
Oto każdy zakątek ziemi, na którym przechowala się Polska 

mowa, brzmi uroczystym holdem, jaki dumni z Ciebie rodacy 
składają geniuszowi i Twojej znakomitej zasludze. Pozwól, J . W. 
Panie, abym mój glos polqczyl z innymi. Jestem artystą drama
t11cznym, uczniem J. S. Jasińskiego, byłego dyrektora polskiej 
sceny w Warszawie. Na Twoich dziełach, Panie, zacząłem pierwsze 
studia umiłowanego zawodu. Później jako debiutant, nie było 

sztuki hr Fredry na warszawskiej scenie, żebym w niej nie mtal 
większego lub mniejszego udziału począwszy od Perelki w „Zem
ście" aż do Pana Jowialskiego w ,,Jowialskim", którego po dwu
dziestoletniej prac y odważylem się odegrać kilka razy w czasie 
pobytu ostatniego kolegi Rychtera we Lwowie. Nie poczytuję so
bie tego za zasługę, ale za chlubę - wszakże wyznam J.W. Panu, 
że wspomniałem o tym, aby za po§rednictwem dzieci zakraść się 

do życzliwości ojca. 

Niechaj poczciwy Jowialski, przebiegły Milczek, życzliwy 

Astolf, dowcipny i dzieln y Rembo, birbant Hugo i wiele innych 
postaci adwokatują do swego Twórcy za mną, dość ono wymow
ne -;- i z całym powierzam się im sercem. 

Prócz zawodu scenicznego poświęcam się pracy literackiej, do 
której Bóg udzielil mi drobną iskierkę natchnienia, a wiele, wiele 
miłości! Kilka sztuk moich grano.„ ostatniej jeszcze nie wykoń
czyłem, a z tym właśnie dziecięciem mojego ducha ośmie lam się 

narzucać T obie, Jaśnie Wielmożny Panie. Racz mi pozwolić, abym 
pierwszą jej kartkę ozdobil Twoim Imieniem, abym ją uczyntl 
pamiątką czci, jaką noszę dla Ciebie w glębi mojego serca. 
Z drżeniem, z dziecięcą prawie obawą ośmielam się domagać tego 
zaszczytu, ale że on byl moim marzeniem, on będzie chlubą i bło

gosławieństwem dla mnie, on będzie świętą puścizną dla moich 
dzieci. 

( ... ) Jeżeli Jamie Wielmożny Pan nie odmówi przyJęcta, ;eżeli 

ze:zwol.eniem (bez którego nie o§mielilbym się drukować sztuki) 
zaszczycić mnie raczy, mam nadzieję, że praca pójdzie mi prędzej 
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i serdeczniej, bo plan obmyślany, szkic w glowie, a caly pierwszy 
akt i część drugiego zrymowany na papierze. 

( ... ) Nte śmiem dłużej trudzić J.W. Pana moim pismem, upra
szam tylko o dwa slowa szcześliwego lub smutnego dla mnie wy
roku; dwa slowa, które w pierwszym czy drugim razie będą dla 
mnie drogą, świętą pamiątką . 

z najglębszą czcią i poważaniem najniższy sluga J.W. Pana 

JAN CilĘCifłSKI 
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