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Niezłe to głupstwa wieku młodego, kiedy i starzy ża
łują czasem, że już ich robić nie mogą. 

1 
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Slubv PanieOskie 
czyli 

magnetyzm serca 

Reżyseria 

TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 

Scenografia 
MAREK KARWACKI 

W przedstawieniu wykorzystano nagranie menuetu 
Luigi Boccheriniego z teikst eirr. Wojciecha Młynalf
skiego 
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Tomasz Nowotarski 
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. ' . . 
~ : . 

' I • f 

- Irena Rybicka {adept) 

- Grażyna Falkiewicż ~. 
' . ' - :.'. ! 

- Kazimierz Migdar 

- Andrzej Bacz.ewski (adept) 

- Stanisław Boryli (adept) 
. . . . . 
:- Tomasz No;wot~wsk,t (adept) 

Setna na wsi w domu Pani Dobrójskicj. 
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Aleksander Fred ro 

(M1111<1lura p~dzla niezna'llego artysly z Ul:H r.) 

----------- --....'.>:·,=-\)f'!I~/.__ -----------

Roz toaga 11 ' rnilo.~C'i zdaje się być 11ieµotrzelrnq, bo za
wsze na ko1'icu zrobi się tak, _jak, gdyby nie rozważano. 

Zofia z Jabłonowskich 

Slanislawowa Skrabkowci 

Alck:;antl rowa Fr •druwa 

-- .,-;---,'>'=------------

Uczciwa, gospodarna, pracowila, cóż z lego, kiedy 
w pysk bije. 
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CZYLI 

CIERPIENIA MIŁOSNE ALEKSANDRA FREDRY 

Kiedy poznał ją, Zofię z Jabłonowskich, największą i naj
bardziej autentyczną mi lość swego życia, na pewno nic wia
domo. Może rzeczywiście było to w roku 1815, a może póź
niej'? Zresztą czyż ścisła data jest tu najważniejsza. Pońad 
chronologię wydarzeń podnieść należy temperaturę uczuć 
oraz dzieje tej miłości i przyjaźni. 

Jeszcze wiosną 1814 roku nic nie wskazywało, że wybuch
nie tak sżybko i z taką gwałtownością. „Skończyło się wszy
stko, skoóczylo, ale niedobrze się skończyło." Ta gorzlrn re
fleksja tyczy wprawdzie kampanii napoleońs kiej i związa
n -eh z nią nikłych co prawda, ale uporczywie pbwracają
cvch nadziei na wolność dla Polski. Lecz czy w t akim stanic 
d0ucha można spodziewać się najwątlejszego bodaj uczucia, 
żeby nie wspominać o wielkich namiętnościach? W każdym 
razie Fredro szybko zdecydował się na wystąpienie z woj
ska i opuszczenia Paryża . Pewien eta p życia trzeba bylo 
nieodwołalnie zakończyć. 

Spieszy! teraz do Lwowa. Droga wiodła przez Wiedeń . Na 
marginesie Można w~pomnieć, że po Paryżu miasto wydało 
mu się „brudne i smutne>, sklepy ubogie, ulice k rzywe''. A że 
wrażcJ>ia spisywał w liście do Józefa Gr abowskiego, przy
.1acicla z kampanii, z którym dziel ił niejedną przygodę, nie 
tylko wojskowej natury, trzeba było wspomnieć „o tutej
szych cl?.iewczętach; ręka moja drętwieje, boleść przenika , 
,:e storca narodu ucywilizowanego nie posiada ty-eh łudzą
cych stworzeń, na których łonie nieszczęśliwi znajdują po
c 0chi::". „Zamiast t~ rh dziewic krzywo-brudno-śmierdzące 
plas'<ic> •,1·a1•::it•1il-i" . 

W,c>;0kr0t11•C' Jt's ew \I< póżniejszych l istach do Grabow
sk:rgo P• n·woluje paryskie frywolne chwile i owe roz
k0sz11c> dt'l' .·Tzq1 :i. Po doświadczeniach tej poezji, którą 
unr2w·;-i1 a >V•n mr.ina by umownie nazwać żołnierską, 
wv··aia t i ' •: aJ.~'C'. Pol: piwa sobie przy tym z instytucji 
n<' ·:<'ti~t ·.va. Czy iest wtedy :.erio, czy się skrywa za kpinę , 
i ~.~„p h.t<ż t.o wie'? 

.\ jcdnocześn1c LZai się w nim nieufność : trapi niewiara 
'" czyste u ;zucie i ~Lc.:zcrą milość . „Ten, który tyle mężów 
11a-. \1; '1zi l ··nęclrsz:-;m : :ad wszystkich dotąd bylych być s i ę 
m111err•a: \f'n, kt6r) ko bioty lat\\·ymi do zbalamucenia i do 
ocłwiedzE· 'la cn r>d ob.:iwiązk6w ;malazl, wystawia sobie, że 
różną od inn:•ch natrafił". 
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1 oto nagle następuje niczym n ie zapowiedziana, niczym 
nie poprze_dzona zmiana odczuć i doznań . W ślad ;~a tym 
idą zupelme 111ne s łowa . „S lyszał(eś) i czerpal'.cs') ten ogień, 
który przy wszystkich dręczeniach za szczeście jednak uwa
żam. Kochałeś, wiesz jak nas ta namiętne~<' odmienia. jed
nak pewnie nigdy tak jak ja gwaltownie jej me doznałeś· 
~erce bow_iem !woje ł atwiej sze do przyjęcia każdego wra~ 
z~ma,_ moie zas trudmcJsze, dlatego nie l.na środka. Ksiąi.
ki, wiersz, wszystko za.niedbuję, miłość całego mnie zajęła". 
T.ak1e .wyznama, w ktorych Fredro ani się n:e skrywa„ a111 
me kpi z ~amego SI!=bie - przy czym kpma też jest jednym 
ze sposobow ukrycia - są Jednak bardzo rzadkie. 

Przez większość życia Fredro to, co bylo najintymniejsze. 
chował bardzo głęboko - przed przyjaciółmi, bliskimi na
wet .rodziną. Uczucie do Zofii , wówczas r:1łodziutkiej 'żony 
Stamslawa Skarbka , było wlafoie tak silne i głębokie, że 
pozostawało niemal wyłączn ie sprawą samego Alcksauclra 
';l'Ylko z .j~go lis tów do kolegów i braci często znikały. ża;l 
i .wesołosc. Paja.wiało się natomiast coś, co może było smut
kiem, zadumą, melancholią, a co Fredro nazywał pospolicie 
nudą. . 

W sierpni~ 1817 roku z1:alazl się w Karlsbadzie. W slyn
ny_m uzdirowisku poczuł się wygnańcem skazanym na za
w1era111e „nowych i niepotrzebnych znajomości". Odmieni-
łem kraju nie zmieniwszy nudów". " . 

.wiadomość o ślubie starszego brata, Maksymiliana, z Ro
SJanką, Praskowią Gołowm, na moment odsiania uczucia 
Fredry. Chy_b~ już nie. fartem wyraża w liśc ie pochwalq ko
b'.ety, m1losc1, małzenst~a. „Doprawdy, mój drogi, Twój 
przykład v.:s~azuJe m1 111eznaną drogę, s,próbujq podumać 
nad marnosc1ą rzeczy ludz.kich i powzdycham za związkiem 
~tór.y (. .. ). usz.Iachetnia mężczyznę, wiąże go z życiem, który: 
1 ktory, 1 ktory - na Boga, nic mogQ dłużej, czucie rrmie 
dławi~ móz,g oglupia, wolę Cię kochać (. .. ) rauować, się 
1 zamilknąc wreszcie" . 

Lata oczeki~ań na rozwód Zofii ze Skarbki0m, niełatwe 
la.ta kompltkuiących się wiclokrot.nic układć>W towarzys
kich coraz bardziej n_apelniały siQ smutkiem i samotno~cią. 
Towarz_yszyło 1m - meczęstc zresztą u Fredry - wnikanie 
w siebie samego, roztrząsanie własnych odczuć i obaw. 

Aż wreszcie następuje prawdziwy, wielki, niepohamowany 
wybu_ch _uczucia, Znowu tylko w liście został wyrażony. Ale 
brzmi mczym monolog z nienapisanego nigdy przf'z Fredrę 
romantycznego dramat u. A ile w nim znajomości świata 
duszy ludzkiej i odcien i uczuć. Jakże jest szczery i prosty. 
I dlatego yełen najdel~katni e_is_zej poezji, jeśli za poezję 
uznać mozna sło.wa naibardziei oczywiste i najprostsze za
razem. „Cóż może wyrównać lubemu marzeniu, że wiecznif' 
będę kochany, że wiecznie kochać będę! Cóż wydać cóż na
śladować może nieśmiałość nowego serca. Złączeni~ się du
szy z duszą skrytym węzłem, nic przewidując go wprzódy. 
Jestem, jestem kochany! Wielkie s łowo! Sam sobie je po
~arzam, · powtarzają mi drogie usta i ledwie śmiem wie- , 
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rzyć modemu szczęściu. Napawam stlę rozkoszą - żyj~ cały 
w obecności - 1Pmeszlość i ,przyszłość niczym jest dla mnie". 
„_śmi~rć_ jest niczym, łzą, którą wyciśnie, nagradza przyszłe 
c1e11?1erue. Pr ze st ai_ć kochać jest ,rzecz nie do pojęcia, 
b Y c n 1 e z a p o m n 1 a n y m - nieznaną trwogą". 

A jednak ta miłość, na pewno wzajemna, ale bez perspe
kty1Wy .rychłego małżeństwa, powoli i skutecznie wyni1szc.za
ła Fredrę. ObeZJWładniała go. Przeżywał wcale [JJie wyima
ginowane cierpienia werterowskie, które doprowadziły go 
do UIPOrczywie powracadącej myślii o samobójstwie. Nie miał 
i;lił:( dłuż~j żyć: Chyba też nigdy naiwet nie pomyślał, by 
cos z. teJ sv.:oJeJ tak starannie ukrywanej udręki uczynić 
mateT1alem 11ternc1kim. Jak każdy piJSar:z czenpał twor,zywo 
z powawan1ego i dośiw1adc,zone,go świata. Ale były to za
wsz,e s,pra!Wy nieja!ko z zewnątrz niego Samego. To zaś co 
było jego oso1biistym najgłębszym doznaniem, niigdy n.ie pra:e
mi1crniajo się ,w literatU'rę. 

O udrękach Fredry wiedzieli tylko najbliżsi - bracia 
i ojciec. Starali mu się pomóc, jak umieli . Julian wybrał 
metodę cierpliwej, r.zecz01Wej ipersfazji. „Z jakiegokolwiek 
bądź ź.ródła niies.zczęście T,wojc !POChodz.ić może, bądż przynaj
mrniej siprawJ,e!<iliwy! N ie można n ie spyl a ć się siebie 
sa;mego - a j a c z y m j e, s t e m? c o m z r o b i ł ? c o z r o
b i ę? d ok ą d, .po co·? idę?. To są Twoje słowa, n.a które 
tylko chciej, a sam sobie dasz odpowiedź. Czyż Tobie wy
pada podobne robić zapytanie? Byłeś i jesteś człowiekiem 
honoru, pełniłeś obowiązki dobrego Polaka, pełniłeś i peł
nisz oboiwiąziki dobrego syna, prrzyjaciela, brata i uczci
wego człowieka, służyłeś ojczyźnie tam, gdzieś myślał, że 
Twoja pomoc jej potrzebna była, a cóż chcesz, abyś byt 
więcej zrobił"! „Skąd to poniżenie siebie samego? Skąd ta 
nienawiść siebie samego"! 

Wydaje siq, że dotykamy tu bardzo istotnej cechy uspo
sobienia czy - nawet więcej - charakteru Aleksandra 
l•'rcdry. Nicspclnicnic w jednej sferze życia, brak potwier
dzenia się, w domu, miłości, pisairs~wic, po1itycc wywołał 
u Fredry podważenie w ogóle racji istnienia, kryzys 
wszelkich wartości - własnych, ludzi, świata. Prowadziło 
to do negacji, oddzielania się od innych, pogrążenia we 
własnych, złych myślach. Po;wodowało bezsilność, niemoc. 
w tym stanie rzeczy Maksymilian stwierdzi!, że tylko kon
kretne działanie może ocalić Aleksandra od niechybnej me
lancholii. Otóż postanoiw:ił on po prostu ocienić brata. Nawet 
wbrew niemu. Pannę wybrał sam - po naradzie jedynie ze 
swą żoną. Byla to Rosjanka, hrabianka Elżbieta Buturlin. 
Znał dobrze jej rodziców, Matka była ponoć osobą dobrą, 
serdeczną i bezpośrednią. Więc też z nią głównie załatwia
no wszystkie, nawet już dość szczegółowe sprawy ożenku. 
Ojciec natomiast miał być egoistą i człowiekiem zamknię
ty_m, co zresztą wcale nie znaczyło, że nie był porządny. 
Może tylko trochę trudny w obcowaniu. Dogadano się 
w każdym razie w sprawach najważniejszych, to znaczy 
posagu i wyprawy. Przeznaczono dla panny Elżbiet:Y pięć-. 
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set dusz --.. to znaczy pańszczyźnianych chłopów - od razu 
i · drugie pięćset po śmjerci ojca. „PodOlbnej partij pewnie 
w Galicji nie znajdziesz" - przekonywał Aleksandra star
szy brat. Co prawda w następnym liście zaczął się on już 
wycofywać z tych może .trochę pośpiesznych zachwytów. Bo 
tak naprawdę panna Buturlin miała dostać nie majątek, 
t)'.lko „niezbyt wielki mająteczek", który z trudem starczył
by na . ży.cie. „~ecz znając was oboje spodziewam się, iż 
będz1ec1e choć me w zbytku, ale przyjemnie żyć mogli". 

Maksymilian wkrótce też przyznał, ze panna nie jest 
W,c~le _Piękno$cią, ale słodycz i anielska dobroć wy1iagro.dzą 
n1eJak1e braki urody. Je.szcze nie wie nic o projektach mał
żeństwa. Ale skoro tylko Aleksandrowi siq spodoba, to „re
sztq jt:iż n•.Y ułożymy". Co po prostu oznacza, że przymusi
my. 

Jaik:ie' były powody, że Aleksander jaikby bezwolnie prllyj
mowaJ. wszystkie . propozycje brata? .Czy przyczyną by! ów 
stan odrętwienia, rw ikt{>rym czl01Wiek broniąc się pJ·zed so
bą .samym stara się nie ·myśleć, czuć, tylko automatycznie 
wykonywać zalecenia innych. Czy też Fredro w pelni 
świadomie postaoowil działać na przekór sobie uznając za
razem, że jest to jedyn~ rozsądne działanie. 

To znakomicie - stwierdził Maksymilian, „iż stale 
wziąłeś przedsięwzięcie ożenić się tego roku"; ·„tylko czasu 
na próżno nie trwoń, bo wiesz, że Fortuna nic wstrzymuje 
się na progu". Kiedy zamiar daleki jeszcze od spełnienia 
uznaje się w marzeniach za fakt dokona.ny, to nagle z te
goż faktu wynika wiele dalszych zdarzeń, które wydają się 
już tak realne, jakby były rzeczywistością. Oto „już Ciebie 
widzę , z :?;oną wróoonego razem z nami do bogów domo
wych, już nawet widzę jesie_n11ą porą nasze magnifiki wi
tające nas po powrocie z polowania i nieco pokrzepionych 
kawaiem miqsa i .węgrzynem, gwarzących przy kominie". 

Tymczasem Aleksander Fredro · wytrwale załatwiał we 
Lwowie wiele nieprzyjemnych formalności związanych 
z wyjazdem. Wcale niełatwo bylo dostać paszµort do Flo
rencji. Trzeba się było włóczyć po kancelariach i kłaniać 
nieznajomym figurom. Mimo, że Maksymilian ofiarował na 
tę eskapadę ni€malą sumkę, to pieniędzy s~aJe brakoiwało. 
Trzeba było ugodzić się z woźnicą, załatwić rozstawne konie 
i lal< dalej i dalej. · 

Dotarł wreszcie do Florencji z początkiem marca l-924 
roku. Zajechał wprost do brata, mi . via Servi, do domu 
państwa Niccblinic. Minął marzec i kwiecień. Fredrę można 
bylo spotkać w tym czasie w niejednym salonie na proszo-
1:Ych podwieczorkach czy kolacjach. Aż wreszcie 1 maja 
tegoż roku Henryk Fredro stwierdza: „Ile z Twojego listu 
sądzić mogłem, kochany Aleksandrze, nie rozpatrzyłeś się 
jesz-cze dobrze ani we Włoszech, ani w Twojej pannie". Już 
po . tym liście . można się 'by Io spodziewać, że z tak pię~nie 
s!ttojon'ych planów Maksymiliana nic _nie wyjdzie. Co za
~Zlo ost-atect'nie w maju i poc:Zątka-cl1." · 'czerwca, w czasie, 
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który ponoć tak sprzyja milości .i zakochanym, możemy 
s i<; tylko domyślać . Coś wyszlo na jaw, cos się nie zgadzało 
z tymi marzeniami , które zdawały s ię być n iemal rzeczy
wistością : „nieraz z :żoną fozmawiamy i pojąć jeszcze nie 
możemy, jak tak mocno mogliśmy się omylić w sądzie o tej, 
którą Tobie za żonę życzyliśmy'~. 

Flo rencję, zdaje s ię , Fredro opuścił nagle. Zrazu posta~ 
nowi ł jechać na południe. Zamyśia ł chyba dotrzeć do Ne-
apolu. Zamiaru nie spełnił. Bardzo po~piesznie wróci ł do 
Lwowa. P-0 drodze zatrzymał się w Kr akowje, gdzienajpew
niej spotkał s·ię z Zofią, ciągle jeszcze oficjalnie żoną 
Skarbka. Na rozwód przyszło mu czekać cale cztery lata. 
Nie przemarnował ich zresztą całkiem. Pisa ł . Przygotowy
wał do druku dwa tomy swoich komedii. Prowadził gospo
darstwo. 

Zarówno problemy edytorskie, jak i owe kontrakty, go
rzelnie, bydło, pozootawiały jeszcze czas na rozmyślan ia 
i nigdy nie k-0ńczący się spleen. W tym .właśnie okres ie pod
jął Fredro plan nowej k-0medi i. Zrazu miała ona nosić tytuł 
Magnetyzm. Wnet ip-0 planie przyszła .redakcja brulionowa. 
Różniła się ona od p lanu. Zmienił się też tytuł. Brzmia ł on 
teraz Niena,wiść męż.cz.yzn. CaJ:a komedia była napi·sana wier
szem 13-zgloskowym nierymowanym. F~edr-0 uzna ł , że właśnie 
taki wiersz nie nar us za „nai!pierwszego powa bu w stylu ko~ 
med ii, to jest naturalności". Praca nad komedią przypadła 
z pewnością na r ok 1827. Może nawet została ro~zęta jei>z
cze pod koniec 1826. Po ukończeniu całośc.i Fredr.o przepisa ł 
z brulionu dwa pie11Wsze akty po czym przeipisywa:n·ie przer
wał. Ukończony utwór przeleżał s ię w rękopis ie całych .sześć 
lat. W 1832 roku Fredro powrócił d o komedii. Ale przerobił 
ją teraz znaC'Zilie. P~zede wszystkiim zmienił na wiersz mie
smny. Użył 8- 11 i 13- zgłoslmwca m~eszanego włączając w tb 
wiersze 9- 10 i 12- zgłoskowe. Powab naturalności okazał si~ 
jeszc.ze s il!11ioejszy. Nadał utworowi ostatecz.ny tytuł. Zm.ie•nil 
imiona niektórych ,postaci. W wersji pierwotn ej zamiast Klio:y 
była Laura, a Albin wy,s•tępował ja.k·o Erazm. 

\ 
I 

;wśród róilnych ż pewńością powodó-w ódej ścia Magne.tyz:mu \ 
w 1827 roku n iemałą rolę odgrywają te na.t ury osobistej. Co 
prawda orzeczenie o rozwodzie ZofiJ iZe Stanisławem Skarb• ) 
k!iem zostało wydane na dwóch roZi}:ITTlw ach sądowych, które 
odbyły się 3 ma'I'ca J 7 maja 1828 roku. W 1827 dało się_ za· 
peW111e przewidzieć, że okres oczekiwań na ślub ma się raczej 
ku końcow•i. Lecz właŚ!Il ie ostatnie miesiące czy tygodnie SĄ 
z reguły naj tT1udn~ejsze do przetrzymania. „Odebrałem wczo-
raj Twój 1ist ze Lwowa, kochany Aleksandrze, i widać w nim, 
choćbyś nie mów.ił, że w splinach pisany". „Każ<la rzecz mlil 
swój koniec, a przecież i Twój interes pr zed wiosną będz·ie 
skol'lcz<l'ł)y". 

Gdy wreszcie wszystko to, co było 'w marzep.iach, st.ało ,c;i ~ 
rzeczywJstością, Fredro mógl o tym pisać i mó:wić w-O.kół, 
bez zahamowań. Nic podobn~,Q. Nie choiał czy nie IlOtrlifił 
drz.Ielić się swoi·m szcz~~lem narwet i najbliższymi. :Ma.~y
millian ma żal do b.J'ata, , „iż. nic prU!Z Ciebie p:i~rwsz11~0 
o Twoim do·willdlłiałlni 1>iC 11ac~~d\I,. al.9 fo ai• -zm;g,it)są 
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h~dnak tej ~zczerej i iywej radości, k tóre j doznałem czyta
j ąi:: w l i ście Rozwad o.wsk icj, ii> n ic s·ię już n ie przeciwi jedy
nym życzeniom Twoim". 

Fredro d o glębj, do końca poznał owe tysiączne odmiany 
uczucia zwanego miłośc ią. Ludzi! si ę, że jej spełnienie kie
dyś nadejdzie, i zam ierał z obawy, że nigdy nie zazna 
teto szczęścia. P·ielęgnował u.czucie i usiłowa ł z nim wal
czyć . Miłość F~dry nie była wyimaginowana, an i też ego
centryczna. Ani egzaltovvar.a . Była zwykła codzienna, co 
nil! m aczy, że pozbaw.iona poetyckości i wzniosłości. Osta
te~ie nie była skazana na klęskę. Czekał ją wielki sukces. 
Bo niewątpHwym sukcesem było czterdzieśc i osiem lat 
ma'łżeilstwa, dobroć n a codziel'l, wspólna praca, wyrozumia
łosć dla siehie. Już po ;ś mierc i Aleksandra Zofia p.isala, że 
tr udny był to czło,wiek, n ie da się temu zaprzeczyć, lecz za 
razem odznacZ<l ł się .niezwykłą Wprnst delikatnos:-ią i szla
chetności~. 

Sluby pan·ieńskie - t rzeba pOIWtórzyć tę zupełn ie oczy
wistą opini~ - są szt uką . o miłości czyste j, prawdziwej 
i i:.wycięskiej . O miłośc'i, w której cier:Pienie ociera si ę 
o ' ~miesznoś~. Tworzył j ą Fredro n.ie -i wzorów literackich . 
Nie ~ierlłł się t raktatami .poetyckimi. Tworzył ją z teco, 
c,o •niosło życie. Między innymi je~o włars11e . 

BARBARA LAS OCKA 
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Aleksander Fred ro 

(mal. Z. Szeptycka w 1852 r .) 

---------- · ·--=---;S:-"\ „ ---------

Najgorzej kiedy nie można odpowiedzieć na zapyta· 
nie: Dlaczego? 

f2· 

Zofia z JablonoW1Skich Fredrowa 

(mal. Z. Szeptycka w 1858 r .) 

W sercu mądrość kobiety. 
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PRO MEMORlA 

WyjechaliśmlJ r azem nie z równych pobudek, 

Napoleon na Elbę, j a prosto do Rudek. 

Tęskniłem za obozem„. nudziłem się przeto, 

I ażeby coś robić, zostałem poetą. -

- Poetą!.„ Tam do licha!.„ To, Panie, nie żartu! 

Bvłżeś przynajmniej silną nauką podpartv? 

Ach gdzież tam! ... B11łem sobie ot, szesnastoletnim 

Pośród dwóch ouwernerów nieukiem kompletnym; 

Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czolo, 

Trąbka m11śliwska w kniei była moją szkolą. 

A kied11 n i espodzian ie zafurknąl proporzec, 

W to mi oraj! ... Żegnając r odzicielski dworzec, 

Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 

Z radosn11m uniesieniem ruszyłem na wojnę. 

A gd11m przedeptał obręcz. i prysku1 i lodu, 

Moskwy, Parvża, Wi ednia oc;l grodu do orodu; 

Ze sześciomiesięcznym niewoli popa.~em, 

Wróciłem z niezwiększonvm nauki zapasem. 

Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 

Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 

Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem, 

Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 

Oczywiście komedię, której bez nauki , 

A na najpierwszych scenach pojąłem tre.~ć s;:;tuki. 

Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 

Co się często dla drugich ciężką staje plaoą. 

Chciałem zasięgać rady ... ale na me nogt 

Literackich świeczników za wysokie progi; 

l jeśli się z lJli.żvlem, bijąc korn11m. czolem , 

Tak G~ siak, koniec końców zawsz1- szczutka · wzi4łtm. 
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U jedneyo trzlJ aktlJ ledwie W1JŻeurah:m, 

Bo swoje bajki z ciągłym W1Jglaszal zapałem; 

A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 

Ze podobnych Geldhabów nie mamy w Warszawie. 

Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostrokuty„ 

Który z tej samej jednej zawsze śpiewał nuty, 

Dal wyrok, że zły papier, atrament za blady, 

I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady!! „ . 

Nie wiedzo,c już nareszcie, jak poradzić sobie, 

z najmędrszym Gramatykiem skromny układ. robię: 

Darowałem mu pisma, ażeb11 poprawiał, 

Pot em wydal ... a sobie wawrzyny zostawił. 

Mędrzec wz.iąl, co chcica. A musiałem be; swatów 

Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 

Po takich próbach, których cząstki tu nie mieszczę, 

Trzeba było jeść diabla, aby pisać jeszcze. 

Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie , 

I naczej byłbym dernął zaraz w pierwszej dobie. 

Przy tym i teatralne dzienniki w Wcirszawie 

Przemawiały o.d razu mniej więcej łaskawie. 

w lwowskich tylko, jak mówią, i pies nie zaszczekał, 

Ale nic nie straciłem, żem lat kilka czekat 

Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle, 

Chcialbvm moich pięć tomów w piątym wtdzieć piekle. 

żZem pisał. - Zgoda. - Ale źle pisać nie zbrodnia; 

Trafiało się to dawni ej i trafia się co dnia. 

Bylem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 

A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony, 

Nie moglem pojąć, zgadnąć, czy rada, czy zdrada, 

I zrozumiałem tylko, że milcz.eć wypada. 
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Nareszcie pojąłem, 

Że słowo w zlata ptaszkiem, a powraca wolem; 

A mówiąc między nami, szc.::erze wam udzielę, 

Że nwich piosnek byly niezbyt głośne trele; 

Udając zaś fantazję przed grożącą lw;zą, 

Napisałem komedię.„ lecz tym razem prozą, 

A nc111isnwszy jedną, po szczęsnym połogu, 

Du dawnego, niestety, wróciłem nałogu. 

Ale już Lera.:: piszę Lylko dla. s.:uflady, 

Bo pochwałom nie wierzę. „ Za późno na racly. 

A LeTu :; La Pro memoria SJJisuję dokładnie, 

Il uy niezbyt gwii c!±ano, i,al~ kurtyna spadnie. 
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(Al . Fredro: D ::: iela. Wars:::uwa 1880, 
t. XIII . s. 3-6 Tekst wg T rzy po 
trzy. Warszawa 1957, s. 224-226). 

Aleksall1der Fredro 

---------- -~<€0- ----------

Starzy częstokroć bajdurzą, LO prawda, ale i mlodzi 
Lubią nadto kłaść wszystko na karb spróchniałych 

przesądów. A są jednak prawdy które bezkarnie się 
nie dadzą, jeżeli ma.ją żyć dłużej jak jedną wiosnę. 
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W REPERTUARZE 

Anonim starofrancuski 
MISTRZ PIOTR PA THELIN 
Wiliam Szekspir 
SEN NOCY LETNIEJ 
Aleksander F redro 
ŚLUBY PANIEŃSKIE 

W PRZYGOTOWAN IU 

Jan Brzechwa 
PRZYGODY PANA KLEKSA 
Bertolt Brecht 

. ·.:.· 

. SZWEJK NA DRUGIEJ WOJ NIE ŚWIATOWĘif 

Adres Teatru: 
58-300 Wałbrzych 
Plac Teatralny I 
tel. 250-12, 250-13 

.. ; 

Kasa czynna w sodz. 111-19 (prócz poniedziałków) oraz w Sflboty 
I niedziele na godzinę przed spektaklem. Przedsprzedaż biletów ln
dywidtialnych I zbiorowych prowadzi równ ież Biuro t>bsluCi Widzów 
w godz. 8--18. 
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