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Kafo · odda e tylko niewielk< cz..ęśc prawdy o czlo
v. ie' u .• J.., zastygły w swoim wyrazie. Zagadkowy. 
A nieraz h ieJihyśm) wyobrazić sohie, jaki był Fre
drfJ na odziC'il •• Jak wyglądał. jak chodził? Jaki był 

~P c: ·rczn · rytm jego życia? Ja - brzmiał jego głos? 
.Jak'! miał tr- niepClwlarzalną dla każdego człowieka 

tC':UlC.Ję? ·z. wiście, są to tylko cechy zcwnętnne, 

ni p zw::lla~ącc jeszcze wcale przemknąć osobowości 
Fr rry. Alr i ta fi20 czna strona natury pisarza także 
j cieka\' a , ważna . Okazuje się, iż słowo. je§li 
t·lk rJ k i.: ci nic UŻ) • e. skutecznie.i potrafi pobudzić 

•yobrażni ', lepiej niż to robi portret czy .foto
ukaza z.lnwieka takim, jakim widzieli go 
1 znajomi. Z nic tak wielu charakterystyk 
±~ weJ?n wybieramy relację nieznanego nam 

7. 1 n wi ka ~a1 i ·janir.a podpbującego siQ „Wielisław". 
Kilk kr niC' spotykał on Fredrę w czasie jego po

\\ ł ~zech, którą autor Slul>t)m panieńskich 
rm:c.m z. żoną Zofi prawdopodobn ·e w la-

• rdz:esty'h ubiegłego wieku. Oto fragmenty 
.nień. Pierv.. -zy dotyezy pobytu w Trieś 

, ! odcw- gd· klu L~ od numeru ocidav.nllem szwaj
c... ro\ i 1 mtakm go zapvtać, gdzie- najbliższy kości61, 

mó· wcw~-j zy znajomy schodz.i1 wlasr:ic po scho
c i . 1 o Polak \ ~-rażriic „ 1.:iźmy za nim. Nieza-

odnie samo. t ia. to jest przy niedzieli uda się 
n 1 •umm~. Za1oż 't. m się. że to dawny wojskowy, 
:i lcgioni ta, dziJ oby\ ·a tel wiejski - mówiłem 

s m d 1 si bie przspatrując mu się lepiej. 

, ył to żcz.,; zna p:ęćdzic5iąlkilkóletni, ale silny 
z.c1ro\\.y. o „ nrzy dziwnie ujrr:ującej agodnością, 

:rn c ho'" a!'ICJ t harakterem r.z.ysto polskim. Rysy już 

m :i; r:c l.;ył. z 1pelnic regulm·ne, ale tl'im~y otwar
iemnoszare oko. <los blond, 

" J z.r.y clopclniały całości. Szedł dobrym, peł
z pkn~ei krokiem, z tym zaci~iem, jakie majiil 
ka•Na1crzyści Wysoki krawat i sta>ranne wy

g leni t ·a;20• właściwe tylko wojskov,rym, nawet 
l'cz "stążecze orderowych, które nie pamięt::im, czy 
ro ił, ni zo~ awialy najmniejszej wątpliwości, że to 
u:i \ ieux de la vieille, jak nazywają Francuzi, czyli 
nEi er napoleońskiej :nmii, ogorzałość zaś lica świad
' :z. ·a i i:! spodarowaniu lub ciągłym przynajmniej 
pobycie na w i". 



( ••• J 1 rafilem do Wen ji na porę dla niej 
stą. Kongre uczonych, e.z.terdzic cl ty ięey 
cych cudwziemców ożywiło na chwil to wid 
zamierające mia to. 

„Na koniec, gdy sala się prwrzedziła i zostało tylko 
nasz.e towarzystwo ociągaj c ię, aż przejcłzi. ł 
aby korzystaj c z chłodu popłynąć gondol:i n 
rano, Fredro, ile zapamiętać mogę, \ • ~ slov. 
\vić zaczął: - Lubię tutejszy table d"hr•k, bo I k 
nia niez.la, i gromadz.i wszelkie narodO\\ i. Pr -
suwają się on dla oka chcącego je b;id c jakb_ 
jakim kalejdoskopie, bo kogo tu nie mu! jak v:y-
bitne między tymi narodowościami panują róż.nie 
w każdym ruchu, słowie, geście, byle na nie che 
zwrócić uwagę, bo wszystko to niby zatarte polor m 
europejskiei ogłady. Kto się to uczył tych odręb
ności, którymi co <:hwila odskakują mim wolnie d 
obyczaju ogólnego„ 

„Nikt naturalnie. Ruchy e, przyzwyczaj nla, (e<:h) 
leżą w ich krwi, stanowią częśl: wla clwej im a
mym tylko organizacji. Są to ślady Boi.ej ręki. N1 
wyrasta dąb na piasku przeznaezonym dla jałowca, 

arti olszyna, ani brzezina tam, gdzie swobodnie roz
wija się sosna. Kto tych praw ni szanuje, na nic 
nie zważa, z jednego błędu pada \ drugi. Teraż-

eh 
I 

przyklod panowan· t.riackie 
zupełnie racjonalnym. a nie 

· i •o róutlc "" śmiechu i spo obie mo\\ mii:
dz.y dLiećm1 rożnych narodr>•.\ o 'ci panuje. .Jeśl przy 
s'ole ni ma W. chów. k órzy de l muJą , wrz z
czpc t k 7.e zd je si~. iż do bójki międz • n ·mi przyj
dzie, w„zys kich za luszaja, to n jcz iej lychnć 

Fr n ... uzów Francuz byle · ę '.!.Sz~ 7. d~ gim, 
jut. si mieje z kalamburów, od rzc nych 
faceej , kt e innym nawet ust n:e porusu 'ie 
Z\'. ź.ając na ohecno·ć kobiet, nieletnit·h dz.ieci, ,woją 
an,., dotę konieczni wy::adać musi, choc"aźby dr> naj
e{ uższych nalrżaly, a kiedy jeszC'ze może prz · kie
li ·hu \\łoż_ ć k pelusz na glowę i ~p ew ~ Beranzera, 
jui _i staje szczęśliwym. 

,.Prz wnie am Hiszpanów, ni R J n danych 
pró\ dz:wej ' e ołośd nie widziałem nigdy, chociaż 

j dn eh i drugich przesunęło ie; . n: d tym moim 
obsenvat rium niemało . Niemi~c d . ze najed ony. 
od o inki; trunkiem podniecony, a czujący uipas!k na 
prz. z1 ·ć w kieszeni usiłuje być wesołym, jow al
nym. Smie•;h jego wtenczas jest raczej · yrazem pew
no. i: zadowolenia z siebie. a urągania innym mniej 
szcz~~liw_vm, r7.al:Prn bez.myślnym, niekiedy schodzą

cym do zbydlęcenia. Prawdzh ie. od _ rea, ze krwi 
i l mperamentu my tylko Polacy się śmiejemy. Nie 
dochodzimy nigdy do tego. c.i Francuzi. aby od śmie
chu dos:awać spazmów, ale ·miejeny się nieraz do 
lez • śmiech ten nasz drugich nie obraża. a nam naj
większ.lł sprawia przyjemność . U Anglików śmiech 

jest czymś z.upelnie konwenrjonalnym, czego wcale 
zrozumieć nie mogę. Nie Ś'niej się oni razem z in
nymi, lec1, w~edy tylko. gdy to jest przyjęte. To też 

~miech ten jest raczej pC\\-nego rodzaju sfałdowa

niem wierzchniej wargi na taka wysokość, jaką by
czaj nakazuje. Srnieją sii: z Pun ·ha, bo drukowany 
dla ~miechu. ale żt.:by mieli jak Francuzi w rzeezy 
nawet poważnej upatrzy<" coś zabawnego. to ię na 
nich chyba nic pokaże". 

Takimi to spostrzeżeniami uwagami bawił nas 
la~kawie hrabia Fredro do czasu, aż słońce bliżej się 
ku ziemi przychylilo". 

(Tygodnik Ilustrnwany, 1s11 nr JOZ) 



Zag.idka os bO\\ 'ci Fredry bi:dzle eh) Im już zaw
sze trapiła badaczy jego życia i dzieła. I rdy prz.e
cież nie można pneniknąć drugiego c·7.lo1.dcka d 
końca. Bo nawc• i on am nic ogarnie v.szy.:; kich 
sprzecz.nosci f dysonansów wojej natury. 1ym trud
niej nakreślić portret Lwórczy tak wielki go i tak 
wewnętrznie splątanego, jakim był wła nie autor 
Stub6w pa11 eńskich. Jego śv:iadectw w tym znkr si 
jest nader mal . Z listów, jakie qisał d rOdzin: i 
znajomych ocalał zaledwie ułomek. Cz • reszta zagi
nęła przypadkiem, czy roz.my~lnie'? Byc m i , iż czy
niąc pod koni c życia rozra hunki ostateczne, darł t-· 
zapiski i listy, jakie :inajdowały ię \, domu A dru
gim polecił zni zczyć listy o niego. Ale ot nico ·z -
kiwanie natrafiam) na zupełnie innr1 kompen a' 
Są nią Uci listów - zczi: Jiwie (lcal9nych mimo 
kilku zawieruch świat 1wych - . di-es w nych przez 
dziesiątki k sp ndentów do wielki go kom dio1 i
sarza. Znajdują i '·śród nich jego bra' la - z :vłasz
cza Maksymilian i Henryk z ługuj tu na ~ ·mie
nienie, ponieważ z Al ksandrem łączyła ich 11ajwi k
sza zażyło ć, koledzy z woj ka (jak Frandszek Ki
sieliński), przyjaciele, lutni znajomi, nawet ludzie i.u

pełnie przypadkcrwi. Ze spraw powra ając·ych w 
owych listach, tnkźe z ich tonacJi można wy nuć 
niejeden wniosek poszerzający znajomość p-ychi i 
Fredry i czyniący nasze przypu z.czenia o tych cecha h 
jego osobowości, które jednak nieodmiennie domin -
wały - bardziej prawdopodobn;vmi. Z bogatego zb'o
ku korespondencji adr sowanej d Aleksandra Frcd~y 
wybieramy fragmenty kilku listów. 

MAKS~IILIAN FREDRO DO ALEKSANDRA 

9 sierpnia (28 lipca) 1820 z PetC'l'sburga. 

Kochan · Aleksandrze. przyjazne wyrazy listu two
jego z smutnym nie tety odebrałem uczuciem, bo ni 
znalaz.iem w ni<.'h śladu nawet dawnego twojego cha
rakteru, wszystko czarna spleenu przyćmiła pomroka, 
gniewasz się na świat cały i z.lorzeczysz mu, dlaczego·• 
żeś nic jest tyle ileś godzien .szczęśliwym, wszy„t
klmi pogardzasz dlaczego? Żeś może kilku niegod
nych napotkał. Wszystkich uniżać nie jest to filozo
fia, ani we wszystkim zlą wynajdywać stronę: tak 
cię spleen twój zaślepia, iż nawet tych, którzy ci od 
dzieciństwa tkliwego dawali przywiązania dowody 
w motłoch niegodny mlesza~z: mó\\iąc o biedzie, na 
którą mniemana twoja filozofia dostatecznie cię 
wzbraja, zapominasz, że ranisz tymi słowy serce bra
ta, które zawsze of\ 'Orem dla twojego stało, :zapomi
nasz, że ten brat by!, a tym bardziej teraz zawsze 
będzie gotów dzielić się z tobą tym wszystkim, co 
tylko pnsiad·1 lub posiadać może. Nie jesteś bogatym, 
lecz gdybyś chciał brać świat tak, jakim jest, gd_ ·
być chciał nie ;:aniedbywać zdolności, którymi cię 
natura obdarzyła, to byś utworzył sobie położeni 
dogodniesjze, gdybyś nie patrzał z pogardą na cuh• 
ród ludzki . to byś znalazł w nim i przywiązanie, i 
czucie, które tylkri mizantropia 'woja w psach po
kłada, ani bogatszym, ani inaczej wychowanym j k 
ty puścilE'rn się na ten wielki ocean świata z gor
szym od twojego sternikiem, bo w tobie od lat dzie
cinnych zawsze rozsądek górę trzymał, kiedy moją 

łodzią plochość i namiętność na przemiany ganiały. 
Przeszedlem przez wszelkie szczeble złego najpierw 
z lekką obojętnością, później z zimną rozwagą („.), 

i ldlka razy już bliskl byłem rozbicia, lecz po wielu 
trudach i mozołach, po zwyciężeniu przcszkodów. 
które się zdawały nie d przebycia, przecież ti szczęś
liwego stanąłem poi:tu, 

Ale tak jak zbytnia ufność w sobie jest szkodliwa, 
tak też i zupełna nitufność; masz w sobie moiność 
ledwie nic do wszystkiego, ale ta nieszczęśli\\ a oba
wa wszystko hamuje, ocknij się, choć raz popróbuj 
siły twoje. n zobaczysz, że ten, ·o silna pragnie, wszy
stkiego prawie dopnie (. .. ) - bywaj mi zdrów, ko
chany Aleksandrze i wierzaj w niezmienną, i tkli 
wą, przyjaźń, którą ci na wieki zaprzysięga 

Maksymilian 

żona tysiączne ci posyła ukłony. Co robią S wery
nowie - pi>z d Warszawy. 

(Rękopfa>. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 
8409, k. 11- 12). 



29 tycznia 18'.! z Florencji 
z lorencji 

Ko han le sandrze, bierz pocztę przyjeżdżaj. 

wszy tko tyle ile tylko bez. ci bi być moze j t uło
żone, jeśli 500 dusz. które zar z dzie i które 
15000 Rp. dochodu dają bez go podar t\\a może i te
raz '-"Y- tarczyć. a drugie 500 po śmierci tarego do-

taniesz... - Co do osoby szczerze ci mówię, że nic 
jej ni brakuje, ładna, młoda. dobr , n jlep1ej wy
chowana, jak tylko mozna, pełna talent w życzy so
bie p 1j i: za Polaka· ( ... ), dobrze o tobie uprz dzona, 
hoc jeszcze nic nic wie o naszych projektach, po
nieważ tylko z matką o tym gadali my, Łatwo cl 
będzie podobać się jej, a resztę już my ulozymy. („.) 

S d z.naści z duszy erca kochany Aleksandrze l 
oczekuję cię z niecierpliwością. Żol'\a moja pisze o 
tym do LudwisL 

faks 

(Rękop s). BibLiot ka Narodowa w Wur zuune, sygn. 
8409, k. li i ii:.) 

27 grudnia z Florencji 

(„.) Wyczytując v. li. cie twoim, iż tale wziąJeg przed
sięwzięrie ożenić się tego roku. spodzi wam ~ię, iż 
układy nasz będą ci dogodne, tylko t>za u napróżno 
nie trwoń, bo wiesz. że fortuna nie wstrzymuje się 

na progu, tylko gdy zapuka, chwytaj ją, bo mija. 
Co do osoby i charakteru pe\.\.-ny jestem, ze byleś 
chciał. to i ty się jej podobasz, byle tylko majątek, 
który niezbyt v.rielki, mógł wam wystarczyć. lecz 
znając was oboje spodziewam się, iż będziede choć 
nie w zbytku, ale przyjemnie żyć mogli 
{„. ) Lecz nim szczęśliwe nastąpią chwile ściskam cię 
z duszy serca i czekam z niecierpliwa cia równie jak 
i żona moja Eugenia wdzięczna za twą pamięć pięk
nie ci kłania. 

faks 

(Rękopis) . Bibliotek.a Narodou.·a w Wars.zau·1e, sygn. 
11409, k. 19- 20) 

29 ·tycznia 1821 z Florencji 

Nie uwierzysz, kochany Alcksandrz . jaką radość 
sprawil list papy, który nam twój przyjazd donosi, 
spodziewam się. iż zna jdziesz tu prawie to szczęście, 
któregoś tak godzien i którego ci z głębi prawdziwie 
przywiązanego do ciebie serca życzę. Nie wątpię ani 
chwili, że s.ię Elżbiecie podobasz, byleś sam chciał, 

a ona zaś choć mimo nie jest pięknością, nie może 
się nie pódobać przez wyraz słodyczy i prawdziwie 
anielskiej dobroci. Lecz wszystko sam to najlepiej 

osądzisz. Co się tyczy majątku. taki zaraz mieć b~ 
dziesz, bo jest 500 dusz dających 12500 R czystego 
dochodu, 100 OOO R kapitału, który albo zaraz zapła
cony, albo 7 od 100 stary dawać będzie i 50 OOO R, 
które są złcńone na wyprawę, lecz z który h połowę 
będzie można dodać do kapitału („.). Lecz o tym 
wszystkim będziemy mieli czas tutaj rozmay,'i.ać (.„). 

(Rękopis) . Bibliotek.a Narodowa w Warsza.une, s1111n. 
8409, k. 21 iv.) 

* 
JULIAN FREDRO DO ALEKSANDRA 

9 marca 1824 (?) 

Nie mam twego daru wysłowienia się, a potrzebo
wałem go, aby ci wyrazić, co czuję i co myślę. Z ja
kiegokolwiek bądź źródła nieszczęście twoje pocho
dzić może, bądź przynajmniej sprawiedliwym. Nie 
można nie pytać się siebie samego - a ja czym je
stem?, com zrobił? , co zrobię, dokąd, po co idę? To 
są twoje słowa, na które tylko chciej, a sam sobie 
dasz odpowiedź. Czyż tobie wypada podobne robić 

zapytania? Byłeś i jesteś człowiekiem honoru, pełni

łeś obowiązki dobrego Polaka, pełniłeś i pełnisz obo
wiązki dobrego syna, przyjaciela, brata i uczciwego 
człowieka, służyłeś ojczyźnie tam, gdzieś myślałeś, że 
twoja pomoc jej potrzebna była, a cóż chcesz, abyś 
był więcej zrobił! leż by to ludzi znalazłeś, którzy 
by się szczęśliwie cenili, aby w tył spojrzawszy to 
widzieli, co ty na tej, jak m ówisz, pustej drodze wi
dz.isz. Skąd te poniżenie siebie samego, skąd ta nie
nawiść siebi samego? Prawdziwe czy wrojone twoje 
nieszczęście jest zawsze nies:z.c.zęściem ( ... ). Ty swojej 
chorobie żywiołu dodajesz, a raczej sam się trujesz. 
Jeżeli nie sam jesteś sprawcą swego nieszczęścia, 

dlaczegóż się tym nie pocieszać, że to było koniecz
nym lub że czas to zmieni, w przeciwnym zaś raz.ie 
czy nie dosyć jest bolesna być sprawcą swej niedoli . 
aby jeszcze w każdej myśl i. w każdym obrazie wy

najdować katusze dla uciśnionego !>erca. Czemuż nie 
jestem teraz z tatą, abym mógł wszystko wygadać, 
co czuję. Ale twój skin teraźniejszy potrzebuje sa
motności, jak żal potrzebuje wylewu łez . aby się co
kolwiek ukoil. Gwałt, kt6ren sobie zadajesz w uda
waniu czasem wesołości (.„), nie jest naturalne (.„). 

Skarż się, narzekaj, myśl, ale nie desperuj, bo nie 
masz do tego powodu, nie mów, że smutek twój w 
nienawiść się zmienia, bo serce twoje nie zna nie· 
nawiści, nie ubliżaj sobie, bo sam siebie szanować 
musisz, a co najboleśniejsze, odrzuć tę myśl. aby smu
tek twój mógł od ciebie odstraszać, bo cóż wstanie 



tym za nadz.ieja widzenia cię kiedy bądź spokojniej
szego, którzy szczerze czują: di.ielą z t.obą choć nie
wiadomy powód twego położ nia, a przez ten udział 
choć w części żal twój zmniejszać by chcieli. 

Bądź zdrów 
Jul 

(Rkps, Państwou:e Lu;otcskie Archiu u m Ilistoryczne, 
zespół ?Ol, czę§ć 4b) 

MARIA KORZENIOWSKA DO 
ALEKSANDRA FREDRY 

(b.m.J Ci luty 1827 r. 

Jaśnie Wielmożny Mości Dobrodzieju! 

Pierwszą chwilę wesołości po srogim nieszczęściu 

J(aśnie) W(ielmożnemu) byłam winna. Nie za siebie 
tylko niosę mu dzięki - skoro zebrana rodi.i
na, dobra Mat.ka i kilku przyjaciół, wszyscy wraz 
ze mną chcieli uciechy, żywe rozweselenie i szybkie 
godzin kilku spędzenie, a wyborne .J (aśnie) W (icl
możnego) Dobrodzieja komedie dały nam uczuć dotąd 
nieznaną przyjemność, jak miło w ojczystej mowie 
geniusz Moliera banvą narodowości ozdobiony. Za
ledwie sko1iczyłam tom drugi spie.>zę z przesJaniem 
J (aśnieJ \I/ (ielmożnemu} Panu Dobrodziejowi wyraz 
poszanowania i szacunku.. na które zasługuje tak 
znakomity jak jego telent. („.) 

J (aśnie W (ielrnożnego) Pana najniższy sługa 

M.R. Korzeniow- a 

(Rkps, Państwou:e Lu·-0u·skie Arcldu:um Ili~toTyczri.:, 

zespól 201, część 4 bJ 

JOSEF STOLBA DO ALEKSANDRA FREDRY 

Praha (b.d.) 

Wielmożny Panir hrabio: 

Wać Panu zapewne jest znajome. ż komedia Śluby 
panieńskie przei; naszą publiczność czeska w Prad .. e 
przyjęta była jak najświetniej. 

Idzie teraz o to, aby komedia ta wydrukowana i w 
coraz szerszych kręgach naszego czeskiego narodu 
stala się znajomą. Mając polecenie uprawić (!) wyda
nie dobrych dramatów wszystkich narodów, zwłasz
cza dramatów slov.1ańskich, wnoszę prośbę na Pana 
Dobrodzieja o pozv.rolenie wydrukowania wspanialej 
pańskiej komedii w języku czeskim, a t.o zaraz w 
drugim tomie Divadelniho Sv~ta. W tomie pierwszym 
publikowana zostanie - tak wola wydawca (!) -

moja własna komedia Zapoveiene ovoce. Nieopomnę 

zara_ pn \\ y jśc1u Pańskiej komedii przeslać Wać Pa
nu tg•.unplarz Jej. 

W oczekiwaniu zezwalające] odpowiedzi podpisuję się 
z uszanowanie 

Jozef śtolba 

(R~kopi ) . BilJl oteka Narodou:a w Warszawie , sygn. 
84L, k 119) 

JA WĘŻYK RUDZKI DO ALEKSAl'\DRA 
FREDRY 

4 maja 1865 w Warszawie 

Szanowny Panie. 

J'liiej podpisa1 y \\ ielbidel Twego jeniuszu, co go nie
raz i bawi!, i Ul'ZYI mały, nieznany Ci artysta, ośmie
la si~ swoją robótkę z kawałku kruszcu z Twoim wi
zerun:,iem ofiarować Ci Panie. Racz ją przyjąć ła

skawie i Pic łajać. że zgod ie z zarozumiałą przy
rodą artystów zachciało mu się za pomocą Twego 
imienia wcisnąć do potomności. 

Z naj\vyż zym szacunkiem 
Jan Wężuk Rudzki 

Człon k Akademii Sw. Łukasza. w Rzymie, 
hyły alonek N(aj wyższej) Izby Obrach 
(unko,vej} Król(estwa) P(olskiego) 

(Rkps . 1101lstwa1ce Ltvou·ski Archiwum Historyczne, 
zespól 20 I grnpa 4 b) 

-
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JAN CHĘCIŃSKI DO ALEKSANDRA 
FREDRY 

24 październik 1865 w W-wie 

,Jaśni Wielmożny Panie' 

Z nieśmiało ·cia raz J szczc zabieram J W Panu chwil
kc; spokojnośd, ale nakazuj mi LO wysoki dowód 
łasid .Jaśnie W. Pana, zaszc:zyt, o jakim nie śmiałem 
marzy(: blogosławicń.stwo, przed którym ze łzami w 
oczach, ze szdę.'cia, jakiego opisać nie umiem, schy
liłem c:zoło . nareszcie glqboka, serdeczna wdzięczność, 
któr. poniosą do grobu. 
List Ja· nie W. Pana to ol j Ś\'. ięty na mojej skroni, 
to wien:ec, na tóry dopiero zasłużyć pragnę, to chlu
ba moja i moich dzieci, to najdrogocenniejsze dla 
nich spuścizna po ich ojcu. 
Niech Bóg miłosierny błogosławi szlacl.etne serce 
Starca, który udziela blogoslawieństv.:a młodszym; 

który pokrzepia ich ducha, aby >:ytrwal i na drodze 
pracy: który ich napomina, aby nie zmarnowali 
iskierki natchnienia, jaką ich niebo udarować raczyło. 
Niech Bóg prz dluża Twoje drogie dni, zacny szlachet
ny Panie, wśród tej wielkiej czci, jaką zjednałeś so
bie prawo cią i geniuszem u narodu, którego jesteś 

eh\\ ałą i zaszczytem. (. .. ) 
Blogosławieilstwcm J. W. Pana czuję się pokrzepio
nym na duszy i daj Boże, abym nie przyniósł u jmy 
t.c-j mojc-j Ś\viętej pam';:itre. aby powiedziano o mnie: 
,.z.na(-. ż tego czlowiu:a pobłogosławił Fredro!" Raz 
jeszcze składają J. \\'. Panu najserdeczniejszą 

wdzięczność mam zasz.cz.yt załączyć wyraz najgłęb

szej czci i prośbę, aby J. W. Pan nie WYPUSzczal z 
pam1ęl· cz.lowieka, którego własną przeżegnał ręką. 

; ajnii.szy sługa 

Jan Chęciński 

(Rkps, P(ll'1stu.·ou· · Lwowski<' Arclriwum Histeryczne, 
zesp1il 201, grupa 4 b) 

„Pan Fredro zasłynął wielką liczbą znakomitych ko
medii, w których przedstawia obyczaje polskie. Upra
wia on rodzaj \vy!ącz.nie ~obie właściwy. W każdej z 
jego sztuk znajduje się kilka osób, które a utor lubi 
obarczać śmiesznością i k tóre. wplatając się w akcję, 

urozmaicają j w spo::.ób zabawny i dowcipny: gdy 
bohaterowie intrygi, po laci główne, słowem kochan
kowie, są zawsze charak eru wzmoslego i zajmują 
cego. Sceny zachodzące międzv nimi są pełne pier
wiastka patetycznego, wzruszających myśli, najpięk
niejszych uczuć miłości i najszlachetniejszych pory
wów patriotyzmu, co przykuwa nieskończenie wi
dzów do przedmiotu sztuki. Jest między innymi sztu
kami jedna pod tytułem: Odludki i µoeta, która budzi 
zawsze największe uwielbienie, szczególnie w scenic, 
gdzie miody pisarz opisuje swe nadzieje i obowiązki, 
które ma spełnić. Zapał młodości, złączony z ogniem 
poety, k tóry widzi już wieniec z gwiazd, oczekujący 
go w niebie, jes t w swoim rodzaju szczytem \\'Zllio
słości. Jest to wulkan ciskający skrzące płomienie 
aż w lazurowe sklepienie nieśmiertelności". 

(Z. Krasitislci: Lettre suz i 0ćtat actuel de la lttterature 
polonaise, adressee a M. de Bonstetten, „Bibliotheque 
Universelle", Gen 'Wa, 1830. Pr"elożuł L. Staff w: 
Z. Krasi1iski, Pisma, Kraków 1912, t. Vlll). 

„Jednym osobom nic nie daje konieczności wszy
stko w tych u przywilejowanych istot jest szlachet
nym, one są boha erami, one robią intrygę, a dopiero 
les acces.:.oires są konieezne, dopiero przyboczne oso
by śmiech wzbudzają, a po. ród najżywszej koniecz
ności, naj\\ iększych żartów i · mieszności wznosi się 
zawsze coś szlachetnego i poważnego, co z takim 
ukształtowanego talentem, ie otaczająca pia kość i 
śrnieszno.'ć skazić go nie może". 

(Z. Krasiński, List do ojca, Warszuu:a, 29. IX. 1828 w: 
G. Kallen hach. Z11gmunt Karsiński: Zycie , twc>r
czo§ć lat mlodych (1812-1838, Lwów 1904, t. I). 

* 
,.Auteur r omique d'nn grand talent, tres animć du 
public de Varsowie". 

<A. Mick1cu.icz. list do Wasyla Zukowskil'go z lu.tego 
1829, Dziela. t . XIV, Warszawa 19:;3). 

* 
„Najskoilczenniejs:zJ m poetą polskim jest nie Mic
kiewicz, Zygmun t, Juliusz etc .. etc„ ale Fredro!!!" 

(C. K. Norwid, O tłumaczeniach .:: B 11rona list do 
Ludwika 'Nabielaka, Pi ·ma, War ?awa 1938,' t. VI). 



JEDNA z lep zych komedii Aleksandra Fredra, tak 
co do składu, jak wy ończenia charakterów, które 
w sprzeczności naprzeciw siebie postawione tym le
piej odbijają i urozmaicają sztukę. Rolę Gustawa po 
Benz.ie objął p. Dawison i lubo nie ·prosta! mu co 
do salo.nowości, tak tutaj nieodbicie pot.n bnej ( ... ), 
wynagrodził to młodym wiekiem, żywością gry i do
ldadnym umieniem roli. Aniela (Rudkiewiczowa) i 
Klara (Starzewska) grały dobrze, lecz zdaje nam się, 

że za poważnie wzięły harakter, który autor z na
mysłu tak lekko skreślił i prostotę dziewiczego wie
ku uczyniły przedmiotem rozwagi. 

(„Gazeta Lwowska", 1841, nr 70). 

* 
Heleny Modrzejewskiej „rola Anieli nie tyle wybit
nieje w tym, co mówi, ale w tym, jak słucha. Mówi 
jej twarz, jej uśmiech . mówią jej oczy w pierwszych 
scenach cudnie wpatrzone w dal nieokreśl oną, które 
powoli, stopniowo, niedostrzegalnie prawie ożywiają 

się iskrą uczucia i zwracają ku ziemskim nadziejom 
i promienieją szczęściem przeczutym. Dodajmy do te
go kunsztowne ucieniowanie dykcji i wdzięk natural
ny, którego żadna sztuka nadać nie zdoła, a będziemy 
mieli prawdziwy i deał Anieli wcielony w oczach 
naszy h w ziemską, nadobną postać" . „Roli Anieli 
nikt jeszcze tak [jak Modrzejewska] nie grał i nie 
rychło zagra. To nie jes panienka, jaką w salonach 
wszystkich krajów znaleźć można. To nasza własna 
dziewica, typ rodzimy, którego między rogatkami 
miast szukać na próżno. Malo z was k to widział, bo 
go trzeba szukać w głębi puszcz, po dworkach mo
drzewiowych [ ... ] O takiej Anieli, jaką stworzyła 

::viodrzejewska, to nikt na scenie an i się domyślał". 

(W. Bogu.slawski, „Kurier Warszawski", 1868, 11r 221 
i 224). 

* 
P. Ho!fmannowa jest mistrzowskim a najsubtel.niej 
~zym dopełnieniem zbiorowej istoty, która zowie się 
panną polską. Aniela i Klara są to wprost przeciwn~ 
charaktery, a jednak mają wspólne sobie strony 1 

wszsytkie cechy rodzime i swojskie. Kto by znał 

tylko Anielę lub Klarę, nie miałby jeszcze wyobraie
nia zupełnego o polskiej pannie, ale kto je raz.em 
widzi, ten ją pozna w najdelikatniejszych odcieniach 

jej t mp ramentu, u po bienia, ten dop o odnaj
dzie typ. ie ma nieza odnie dwóch artystek [p ócz. 
Modrzejewskiej i Hofimnnnowejj, które by umiały 

wspólnie oddać tak do kanale i odt\\ orz ~ tak arty
stycznie, tak prawdziwi ten typ. Sama natura ich 
talentu twarza tu dwie odrębn rok. Jrc jednak 
1Jewają ię w jedną harmonijn c Io t to wła.foie 
stano\\ i wyjątkową warto_ć Slub<iw pa ieiisl eh na 
.·cenie krakowskiej, gdy w nich wyst powały lub wy

stępują Modrzejewska i Hoffmann. Gra p. Hoffmann 
w Klarze zdradza ten istotny, niepospolity, ·wrodzony, 
oryginalny, niepodobny do innego, ni!' zaw~z może 

uważny na granice sztuki, jak gdyb) ich nie był 

świadomy talent, a Który pomimo długiej i d brej 
rutyny zdawać by się mógł jeszcze c1..a em ur wym. 
Jest w nim czerstwo'ć i świeżo"ć. jest pra\\ da tak 
dalece posunięta, że osobistość artystki nie daje ię 

krępować formami sztuk i ani sztuką zacierać". 

(,,Czas", 1879, nr 252). 

„Wyglądało to istotnie jak obrazek. Po .'cianach wi
szą minjatury, czarne sylwetki i jakiś portret ko
biecy, który może za Lampiego uchodzić. Na podło
dze ułożonej w wielkie kwadraty stoją mahoniowe 
meble święcące brązami. Stare, zapewne autentyczne 
lustro przed oknem i dawny piękny z gar na - tylo
wej komodzie. W domu pani Dobrój kiej panuje °".-:i
docznie dawna moda. a co za tym idzie staroświecki 
obyczaj". 

(„C::a ", 1893, nr 246). 



• 

J. I. Kraszewski: Niech ml wybaczą autorowie 
Barbarii, Ludgardy i 1\1tn1.cha nawet, ale Fredro jeden 
ich wszyst.kich przeżyje. choć oni są prav„idłowi, nie
pokalani, arcymistrze w sztuce szkoda tylko, iż 

nie mają prawdy i życia, które ma Fredro". 

(Studia l1t1?rackie, Wi!n ri 1842). 

L. SiC'mlei'tski: Komedie Aleksandra Frerdy „od lat 
czterdzie tu utrzymują się na naszej cenie i zawsze 
są z upodobaniem \\ idziam:, chociaż przede wszyst
kim malują okre· , który dla nas przeminął, okres 
księstwa Warszawskiego. Koloryt, rysy charaktery
styczne. o~czaje, wszystko to wydaje się jak odległe 
przypomnienie. a nie jak otaczająca nas rz( · ywi
stość. Szata znoszona, wnętrze tylko człowieka to sa
mo, taj mnice natury naszej, najdelikatniejsze poru
szenia r.ami tnmlci schwycone na uczynku i odma
lowane z całą prawdą życia: oto niestarzejący się 

przymiot dramatyczny ch utworó\v Fredry. Drugi 
przymio tal.'. iając_· jego oryginalno-' ć tkwi w umie
jętności tworzenia pn lad I charakierÓ\\ skupiających 
wszystkie r ozpierzchn!one rysy swojego czasu". 

(Aleksander Itr Fredro, „Tygodnik Ilustrowany", 1862). 

W, Pol: Fredro „jest u nas nie tylko t>vórcą wyższej 
komedii, llll: zarazem "enialnym twórcą komedii no
wożytn J w znaczeniu europejskim, emancypacja sce
ny pol kiej pod względem duchowym jest jego dzie
łem". 

(Pamir:tn1k ... do l i terat-uru polskiej XIX wieku, Lwów 
1866). 

St. Tarnowski: Fredro wzbogacił literaturę ,.całą jed
ną gałęzią. która przed nim pu::.zc:zala tak słabo i 
biednie. że ledwie n w uważaną byl· mogla: dal jej 
komedię własną, narodową. krew z krwi i kość z 
kośd, pod -..vzg?ędem artystycznym znakomicie pięk

ną, pod względem moralnym nie prz •wrotną ani fał
szywą, (.. . dobr . prostą , zdrO\\·ą"'. 

(Komedie Alek~andra hr. Fredry . .,B11'lioteka War
szawska", lf\76). 

li. Biegeleisen: .„Jesl jeszcze jedna trnna teatru Fre
dry, która okazała :ę dla nas zbawienną Społeczeń

stwo na~ze roz.milowl'lo się było we łzach i cierpie
niach. Tkwiło w tym wiele głębokie" i szlachetnej bo
leści, zatopiliśmy jednak w tym iamencie niejedną 

my:<! zdrową. ( ... ) Najn:eszczęśli"W""ZY naród me może 
żyć tylko westchnieniam1, potrzebny mu koniecznie 
:miech d zdrowia, śmiech szczery, samorodny, ro
dzimy. Twórcą tego śmiechu w sztuce nasz.ej jest 
Fredro. \ szlachetny to, ni<? zgryźliwy ani bezmyślny, 
eh<><" dojmujący śmiech, bo źródło jego czyste, kry-
tali zne_ Rozw elał, a nie psuł, karal, a me waśnił". 

<Alek a1 der I'redro. Wstęp clo WJ/dania D:::iet t. I, 
Lwów 1897), 

P. Chmielowski: „Dal nam komedię typów powszed
nich tak we:.olą, tak plastyczną, tak dowcipną, jaką 
w nader niewielu tylko narodów znajdujemy, u Rzy
mian Plau' u Francuzów Molier mogą jedynie być 

zestawieni z. naszym Fredrą. Zarówno dla komedio
pi arza, jak dla nas chlub; i sław: w tym do ye?·. 

(Aleksander Fredro, wstęp do wydania l·omed", t. I , 
Wars~au·a 1898) . 

K. W) k : „Pełną do j rz.a łość twórc1.ą osiąg Fredro 
\\ oparciu o dziedzictwo tradycji, o przesłanki epok" 
i jej problemów, o W)magania teatru i sztuk! kome
diopisarskiej jego cza_ów, o prawa własnej ideologii 
i indywidu a t ości . Chociaż dojrzewanie to dokon. ·a 
się ni<>zgodnie z g 6vn1ym nurtem literackim okresu. 
romantyzmem przedpowstaniow.·m, ni nosi w sobie 
żadnych zn mio1; dramatu idei i form. Mimo pewne 
dysonan" e\ rnątn wa:-ztalu li erackiego Fredro 
dojrzewa spokojnie i harmonijnie"'. 

(Wstęp do Pism ws:::ystki h, t. I, Wors:au;o 1955). 

SL Pigoń: „Przez piętnaście lat obcowania można 
chyba pozn:ić człow'ieka do gruntu. Zachodzi tu taki 
właśnie wypadek. Praca nad zbiorowym krytycznym 
wydaniem Dziel Aleksandra Fredry, zaczęta jaknś 

kolo 195'.l r., dobiega oto do końca. Wychodzi tom XIV 
zamykający całość plonu. Przez cały okres pracy 
ws:~edłem w zażyłość z pisarzem. Rok po raku, nie
mal dzicń po dniu obcowałem z jego utworami, sta
rałem siG wnikać w ich nie zawsze na wierzchu l!'
żącą problematy ę, szedłem za jego poczynaniami 
cieka vy ich podniet i motorów, starałem się wniknąć 
w jego cisobowość, w jej nie zawsze łatwe do rozez
nania za\vi!ości, a teraz na odchodnym nie mogę się 
od .iąć niepokojowi: Czym się rozeznał w tym czło

wieku"' Czy taki on był cały? W czym był rdzeń i ja
ka pojemność jego istoty? Rozstaję się z nim w za
dziw!~niu nie mniejszym od tego, które wzbudzał na 
pocz- ku, owszem, może w głębszym? Co to za bo
gata, a jaka spokmplikowana indywidualność, co za 
splot niespodzianek, zdumiewających antynomii, skłó

conych, a przecież w jakiś sposób spojonych przeci
wieństw! Wiązanka skłonno='ci i pasji trudnych do 
rozplątania i ujęcia w lad". 



(U1.Caga w t p n, ,,Pan t k '1 tr l • 1 6'1 • 4) 

Program opracowała Barbara La dca, zawiera mało 
znane materiały, niektóre doUjd nif'publikowane. 
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ndrz!'j Bieńkowski 
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