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BARBARA LASOCKA 
, , 

«CO TO MIŁOSC?»* 

W swoim rodzinnym domu Aleksander Fredro właściwie nie po7nał, czym może być miłość 
w małżeństwie ani jakimi mieni się rodzajami uczuć? Miał dwanaście i pół lat, gdy umarła mu 
matka. Prawda - miał jeszcze trzy siostry, Ludwikę, Konstancję i Cecyli,. Ale ton nadawali 
mężczyźni, nade wszystko ojciec Jacek odznaczający się niezwykłe silną i zdecydowaną osobo
wością, także bracia, zwłaszcza starszy Jan Maksymilian, wreszcie, preceptorzy z majorem Bie
gańskim, dawniej adiutantem Kościuszki na czele. 

Pewnie jednak Maria z Dembińskich wniosła do swojej rodziny uczucia , jakie właściwe są 
matkom - ciepło, przywiązanie, delikatność, skoro dziesięcioletni Aleksander w czasie wyprawy 
do Cisny w jed.ynym napisanym do niej liście wyraża niezgrabnymi jeszcze słowy tęsknotę i 
smutek rozstania. Z latami to uczucie wyblakło. Przykryło je zwykłe ludzkie zapomnienie. 
Natomiast na całe. ży.cie utrwalił się w nim portret ojca - c~łowieka mądrego , gospodarnego i 
ponad wszystko bliskiego. 

Na młodzieńcze sympatie do panienek chyba wśród zabaw z rodzeństwem i pobierania nauki 
nie było czasu ani okazji. Zresztą dziwny to był chłopiec. Rudy, o bladej cerze i ogromnych 
ocz~ch, .niewysoki i szczupły potrafił rozbawić całe towarzystwo. I nagle stawał się zamyślony i 
własc1w1e nieobecny. 

Pierwsze uczucie zrodziło się podobno gdzieś około 1810 roku, gdy jako podporucznik zna
lazł się pod Lublinem. Tam w białym dworku poznał Anielę Trębicką. Czy na to młode dziewczę 
spojrzał po raz pierwszy jakoś inaczej i poczuł w sercu nieznane dotąd czucia? Czy też nie była 
to wcale ta Aniela, a tylko później legenda dopisała Fredrze taki potrzebny młodemu ułanowi 
epizod? Tego nie wiadomo. 

Okres wojennej zawieruchy, ognia wielu porażających bitew, pokonywania w odwrocie spod 
Moskw~ straszliwych zaśnieżonych i mroźnych przestrzeni, byłe tylko ujść z życiem, oddalił 
wszystkie sprawy serca na dobrych parę lat. Toteż gdy wraz z armią znalazł się wiosną 1814 
roku pod Paryżem i miał dużo czasu, chyba aż nazbyt dużo. <tby uporządkować niedawne 
doświadczenia i spróbować nowego, bardziej już normalnego i\'ua. rzucił się w nie z całą gwał
t?wnośc1ą . . Były tam liczne przedstawienia teatralne , ale hył~ n"iw nież inne uciechy odbywające 
s~ę o nocnej P?rze. Dziewczęta francuskie wspominał jes7c7c w kilka łat później w koresponden
CJI z kolegami z wojska. Ta edukacja żołnierska została później zapomniana lub co najmniej 
zakryta. Może go tylko otworzyła na sprawy miłości . Ale nie pozostawiła a ni w życiu prywat
nym, ani w postaciach komedii śladu igraszki, cynizmu, brutalności czy układów natury 
handlowej. 

. Podobno po powrocie do Lwowa w 1815 roku młody Fredro pełen życia , fantazji i poczucia 
kpiny swawolił, żartował i gorszył niejedną dostojną matronę. Nie były to jednak żarty, które 
raniłyby czyjeś czyste i niedoświadczone serca. Ot tak po prostu, młodzi się bawili. 

Aż nagle pojawił się w słowach Fredry inny, nieznany do tej pory ton. „Słyszal[eś] i czer
pał[eś] ten ogień , który przy wszystkich dręczeniach za szczęście jednak uważam . Kochałeś, 
wiesz, jak nas ta namiętność odmienia, jednak pewnie nigdy tak jak ja gwałtownie jej nie dozna
łe_ś; serce bowiem Twoje łatwiejsze do przyjęcia każdego wrażenia, moje zaś trudniejsze, dlatego 
me zna środka. Książki, wiersz, wszystko zaniedbuję, mi!ość całego mnie zajęła." 

, Fredr<;>, ~tóyy ?trzymał t.aką lekcję historii, jaka nie była na ogół udziałem poetów, Fredro, 
ktorcmu sm1erc me Jawiła się w strofach poetyckich, ale była zagrożeniem niemal codziennym, 
pr7c7ywał swoje zakochanie jako ten pierwszy. wyjątkowy, jedyny. Potwierdza się prawda. że 
doświadczen i a życiowe nawet najbardziej gwałtowne na sfer' uczuć nic W) .vierają żadnego 
wpływu . 

Powodem tej miłosnej zadumy, niepokoju i nad7iei razem była Zosia. Miała wtedy ledwie 
osiemnaście lat. Była samym życiem, jego l o tności <! i blaskiem. A ju7 doznała smutku. Bo od 
dwóch lat Zofia z Jabłonowskich była żoną Stanisława Skarbka . Ten był człowiekiem majętnym, 
choć i skąpym jednocześnie, starym, zgnuśniałym i zamkniętym, choć także zaradnym i gospo
darnym. Ale gdzie go tam obchodziła młoda dziewczyna, która wcale nie wiedzieć czemu i po co 
została jego żoną. 

Miłość Zofii i Aleksandra była wzajemna. Była 'pontaniczna, gon1ca. ak - bcznad7icjna. 
Alck,a ndcr przemieni ał si, powol i w ga licyjskiego Wertera . Nic, to wcale nic żart\. Nad7ick na 
unieważnienie przez kościół małżeństwa były nikłe. A serce nie dawało 'pokoji1. C7as. który 
upływał 1 111by d1 1cł1 ł ich oboje, wca le tego uczucia nie osłabiał . Widywali si,. t,skni li. pisywa li. 
Lecz każdy nast,pny rok zdawał s ię dłuższy i trudn iej go by ło przeżyć . 

. Nie można zat rzymać słów. Same układają się w wielk i. głęboki. niepohamowany mo no log 
niczym z roma ntycznego d ra matu . A ile w nim znajomości ludzkiej duszy i świata razem. Iloma 
odcieniami uczuć się mien i. Jakże jest szczery i prosty. I d latego jest pełe n najdelikatniejszej 
poczJ1, jeśli za poezję można uznać słowa naj bardz iej oczywiste i najpro,tSZl' za razem . „Cóż 
może wyrównać lubemu marzeniu. że wiecznie b'dę kocha ny, że wiecznie kochać będę! Cóż 
wydać. cóż naś ladować może n ieśmiałość nowego serca . Złqc1enic się dus7y z du,;;~ skrytym 
węzłem . nic przewidując go wprzódy. Jestem, jestem kochany! W ie lkie słowu' Sam sobie je 
powtarzam. powtarzaią mi drogie usta i led wie śmiem wierzyć mojemu szczęśc iu . Napawam s ię 
rozkoszą - żyję cały w obecnośc i - przeszłość i przyszłość niczym jest dla mnie." „ Pr 7 c stać 
kochać jest rzecz nic do pojęcia , b yć zapo m n ianym - nicznam1 trwogą." 

Słowa gorące i pełne nadziei cisnęły s i ę zaraz po spot ka niach z Zofo1. kicd\' w1ajc 111na miłość 
wydawa ła s i ę tak si lna, że zdolna była pokonać wszystkie p rzeszkod y stoj<1cc na (trod7c do jej 
s pe ł nienia . Bezsi l ność ogarn ia ła w oddaleniu, kiedy możliwość uzyskania rozwodu ro1wicwała 
się, a otoczenie było nieprzychylne ca łej tej sprawie. Wtedy u Aleksandra, z natury jui. 'kłon
nego do hipochondrii . ginęło poczucie własnej wartości, zaciera ł się sens istnienia , a ludzie i 
świat wydawali się nieprzyjaźni. Uporczywie powracała myśl o samobójstwie. Powstrzymywała 
go od tego jedynie mi łość do ojca i silna więź z rodzeństwem. Bracia trochę wiedzieli o zmaga-
111ach się Aleksandra, reszty się domyślali . „Z jakiegokolwiek bądź powodu nieszczęście Twoje 
pochodzić może, bądź przynajmniej sprawiedliwy! - przedkładał mu w li ście młodszy o cztery 
lata Julian . Nie można nie spytać 'ię siebie samego - a ja czym jestem·!. 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 zapytani<1·• Byłeś i jesteś człowiekiem 
honoru, pełniłeś obowiązki dobrego Polaka, pełniłeś i peł ni sz obo\\ i<1zki dobrego syna, przyja
ciela, brata 1 uczciwego człow ieka, sł użyłeś ojczyźn i e tam , gdzi e~ myś lał, że Twoja pomoc jej 
potrzebna była, a cóż chcesz, abyś był więcej zrob i ł. " „Sk<1d to poniienic siebie samego? Skąd ta 
nienawiść siebie samego!" -

Cierpienia duszy były u Fredry wcale nie urojone. Przeżywał je ~wiado mic . w sposób intro
wertyczny. rozróżniając i nazywając tys iączne odm iany położeń se rca, wni kajqc w sa mą naturę 
człowiek a; śledząc reakcje jawne i głęboko skrywane. Wyk ształcenie poety, nadwrażliwego i 
wszechznającego kondycję uczuciową człowieka, wbrew jego wo li i pragnieniom poszerza się i 
pogt,bia. Niedł ugo będzie w zasadzie go towy do podj,cia twórczości w niczym - w sferze serca -
nie odbiegającej od największej poezji roman tyków. Tylko wiedząc wszystko i posiadając umie
jętność znalezienia stosownych słów dla oddania powikłań wi,cej w swej twórczości skryje 
m iłosnych tęsknot i niepokojów ni ż ich ujawni. Właściwie okaże się niemal tendencyj ny ukazu
jąc mi łość jako si łę nat u ra lną, prawą i ostatecznie - mimo rozlicznych przeszkód - zwycięską. 
Tylko czasami spoza słów da się wyczuć wi ę kszy niepokój o przysz łość uczucia czy też żal z 
powodu jego niespełnienia. 

Tymczasem bracia, a przede wszystkim starszy Maksymilian po'1a nowili pomóc Aleksand
rowi w wydobyciu się z sercowych kłopotów . Mia ł to spowodować ożenek z panną, którą mu 
wybrał Maksymilian po naradzie z żoną . To nic , że była nie ładna. I tych zamiarów nawet nie 
przeczuwała. Była to Rosjanka, hrabianka El żbieta Buturli n. Nawet nic była specja lnie bogata. 
W posagu miała pięćset .d usz - to znaczy pańszczyźnianych ch łopów - teraz i drugie tyle po 
śmierci ojca. „ Podobnej pa rtii pewnie w Galicj i nie znajdziesz" - przekonywał go brat. „ Lecz 
maj<1c was oboje spodziewam s i ę, iż będzi ec ie choć nic w zbytk u, ale przyjemnie żyć mogli." 
Zwłaszcza że panna Elżb ieta odznaczała się ponoć łagodnością i delikatnością. 

Cały plan był dokładnie ułożony. Zgodnie z nim Aleksander, który nie wiedzieć czemu wcale 
nic oponował i pozwalał sobą kierować - może z desperacji , a może z gt,boko ukrytej samo
obrony przed za traceniem - pojechał nawet do Florencji, by spotkać s ię tam 7 panm1 i poprosić 
ją o rękę. Była wiosna 1824 roku. Drzewa i krzewy zakwitły ze szczególną bujnością. Z domu 
brata, gdzie s ię zatrzymał , przy via Servi, zachodził nieraz nad brzegi Arno. „ Ile z Twojego listu 
sądzić mogłem, kochany Aleksandrze - odpowiadał mu Henryk - nie rozpatrzyłeś się jeszcze 
dobrze ani we Włoszech , ani w Twojej pannie." 
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Aleksander Fredro ok . roku 1852 (mal. córka Zofia) /.ofia Fredrowa w starości (mal. córka Zofia) 



Florencję opuścił nagle. Zrazu postanowił jechać na południe. Zamierzał dotrzeć aż do Nea
polu. Zamiaru nie spełnił. W środku drogi zawrócił na północ . Jak najszybciej się dało, rozstaw
nymi końmi dojechał do Krakowa. Stamt<jd udał ;.i' na ;.potkanie / Zofią. A potem wrócił do 
Lwowa. Nikt w rodzinie nic mówił jui \1 Elibiccic Outurłin . Uo dtyba coś si' wydarzyło we 
Florencji , co nie zgadzało s ię 1 jej pllrlrctcm pt7ccbtawionym przcL Maksymil iana. „ Nieraz z 
żoną rozmawiamy i poj<1ć jeszcze nic możemy, jak tak mocno mogliśmy s ię omyl ić w s<1dzie o 
tej , którą Tobie za żonę życzyliśmy." 

Na rozwód przyszło czekać jeszcze cztery lata. Strasznie długie lata. Ale teraz Fredro ja kby 
się psychicznie zorganizował. Prowadził gospodarstwo. Polował. Dużo pisał. Przygotował do 
druku dwa tomy swoich komedii. 1 dalej pisał. 

Właśnie podjął plan nowej komedi i. Miała nosić znamienny tytuł : Magnetyzm. Tak, bardzo 
dobrze wiedział, co to jest miłość od pierwszego wejrzenia i jakie SlJ tysi:1cznc odmiany dzia łania 
owego magnetyzmu. Redakcja bru lio nowa ró7niła się jednak od planu. Nosiła też inny tytuł : 
Nienawiść mężczyzn. Skądże mu sit; wzięło takie pnckjrzcnic d1iL•11oqt. których zawiłości serc 
nic da się zrozumieć ani wytłumaczyć. Ak to n 1d na komL·Jia ni.: 1nu;.i odwzorowywać praw
dziwej a ni też przeżytej sytuacj i. C hociai I-i n 11 ,,.„ l 11 uda ''' / niej ,1dda łić własne doznania, 
tęsknoty, wyrzuty sumienia? DlaC7cgo 11 tak1111 1.1 /1 c p,",;ii 11· :'\1,·n;111i~c m1·1u~ 1n wierszem trzy
nastozgłoskowym nierymowanym'' \\lła,;n1c dl.itq;n. 1c t~ !ko <111 nic naruva „najpierwszego 
powabu w stylu komedii , to jest naturalno~ci" ... I ak to i ja. nic>tCt). igrałem / chwilami. Aż też 
mnie czas nareszcie na uczynku złapał. Zebr'' tcra1. miłości, prawa do niej nie mam; Wszyscy 
blisko, nikt ze mną , sam jestem, sam będę ... " Nie, to wcale nie jest wyimek z listu Aleksandra 
ani też zapis w diariuszu, choć tak mogłoby się zdawać. Tyle w tym czterowierszu drgnień jego 
własnego uczucia. Tyle niepokoju '' przyszłość. Jest to fragment monologu Radosta z drugiej 
sceny Il aktu wspomnianej przed chwilą wersji brulionowej pisanej owym najnaturalniejszym 
trzynastozgłoskowcem. 

Choć tworzeniu komedii towarzyszyły Fredrze uczucia. które na ogół nic są dobrymi kom
panami pracy - roLerwanej miłości i bezsilności, to jednak utwór skończył. „Jeszcze leży w 
brulionie - pisał w marcu 1827 roku do Maksymiliana - a le choć przepisz nie wiem, jak taką 
rzecz przesłać. Trzeba by być samemu i samemu czytać. Z jej układu jestem kontent; ma więcej 
lekkośc i , jak zwykle moje sztuki." Czy lekkość była jednak właściwym słowem? Bo przecież ślad 
własnych przeżyć był w niej aż nadto widoczny. ,Także i w liście do brata nic potrafił uciec od 
trudnych spraw. „Cierpl iwości! - pisał dalej. - Swięte słowo! Zdaje si\!. 7c jL· świat w duszach 
naszych nie wyciska, ale w y pi eka. Cierpliwości! - także mi we Lwowie powiedziano. Rad nie 
rad mieć ją muszę; będę za najcierpliwszego człowieka, bo nikt nie słyszy moich monologów„ . 
Piszmy komedie, grajmy tragedie na tym świecie ! " 

Monolog Radosta nasycony rozpaczą musiał pozostać wewnętrznym monologiem autora. 
Przepisanej komedii - może najbardziej osobistej, jaki1 kiedykolwiek stworzył - nie posłał 
Maksymilianowi ani nic dał do druku. Schował ją bardzo głęboko. Tak głęboko, że dwa akty 
przepadły bezpowrotnie. 

Jeszcze kilkanaście miesięcy <;lzicliło go od ślubu z Zofią. Wiadomo jednak, że ostatnie chwile 
oczekiwania są najtrudniejsze. Slub odbył się w Ko rczynie, w dobrach rodzinnych Jabłonow
skiej, 8 listopada 1828 roku. Nienawiść mężczyzn jakby s ię teraz oddaliła. Zwłaszcza że rok 
późn iej rodzi mu się syn. Także wypadki powstania listopadowego, w którym biorą udział bra
cia. Edward i Henryk, kierują uwagę w zupełnie i nną stronę . Gdy w 1832 roku wydobył dawny 
rękopis i na świeżo go p~zeczytał , zadumał sil! nad nim głęboko. I napisał niemal nową komedię. 
Ton osobisty przycichł. Zal został powstrzymany. Szczęście, jakim jest dzielenie życia z tą drugą, 
jedyną osobą, zagościło u Aleksandra Fredry na trwałe. Miłość w jego komediach, mieniąca się 
niemal niesko1\czoną ilością odmian i odcieni . okazała się sihJ zawsze zwycii;ską. Tragedia osobi
sta została zażegnana . Tragedia nigdy nic ?ostała na pisana. 

Miał je przy sobie dwie. Obie były Zosie: żona i córka. Kochał je wiernie, głęboko, prawdzi
wie, delikatnie. Każdą po swojemu. Każdą inaczej. Dla Zofii pr1ywoził z Wiednia najpiękniejsze 
kolczyki z turkusami. Dla Zosi zabrał do Paryża jej ukochanego pieska, czego zrazu wcale nic 
zamierzał uczynić . Prawda, bywał nieraz rozdrażniony. Zamykał s ię na wiele dni w swoim 
pokoju i nic rozmawiał z nikim: z żoną ani z córką. Cierpienia fizyczne, a także rozterki duszy i 
umysłu przeżywał samotnie. Ale potem znowu wracał do swych Zofii. Siedzieli razem przy 
okn1głym stole. On kładł pasjans, żona patrzyła to na niego, to na karty, Zosia haftowała . „Co 
to miłość?" - myśla ł wtedy. „Co przyjaźń'! Co nieprzebrana troskliwość? Co ciche poświęce
nie? - Kobieta, kobieta i zawsze kobieta!" 

FREDRO 

W OCZACH RODZINY 

Był centralną postacią swej rodziny. Właściwie tak było zawsze, odkąd po tyloletnich stara
niach o unieważnienie poprzedniego małżeństwa Zofii z Jabłonowskich wziął z nią ślub w 1828 
roku; odkąd urodził mu się syn, Jan Aleksander, i w kilka lat później córka Zofia. Kochał ich 
wszystkich, a także licznych braci i siostry miłością głęboką, rozważną, opiekuńczą. Ale 
zarówno we własnym domu, czy to jeszcze w Beńkowej Wiszni, nieopodal Rudek, czy już na 
Chorążczyźnie we Lwowie, jak i wśród rodziny rozsiadłej po okolicznych dworach liczył się nade 
wszystko On: Papuś, Dziadzio, Stryj. Gdy dorastające dzieci wyjeżdżają nawet na krótko, piszą 
natychmiast do Rodziców, by dać wyraz pamięci , o zdrowie Papy zapytać i swoją miłość pod
kreślić. Pisze się o Nim w korespondencji między poszczególnymi członkami rodziny. Jemu 
poświęca całe akapity córka Zosia w pamiętniku spisywanym dla swej kuzynki, Wandy Ostrow
skiej. Czy miał apetyt, czy cierpiał znowu na atak podagry, czy pije swoją kawusię ze śmietanką, 
czy podejmuje teraz dawnych przyjaciół, jak przeszedł dzień imienin, czy przetrzymał ciężko 
przedtem stremowany swój jubileusz w 1865 roku, czy kaprysił, a może znowu zamknął się u 
siebie w pokoju, do którego czasem mogla tylko wejść najukochańsza wnuczka Mimi? Takich 
pytań można postawić bardzo dużo i jeszcze się nie dotknie Fredry w przeróżnych sytuacjach , 
bo każdy dzień niby podobny do poprzednich, a jednak„. 

Owe rodzinne zapiski zatrzymały i utrwaliły Fredrę zwyczajnego; takiego, jakiego nie 
postrzegł żaden portrecista ani biograf. I nie chodzi wcale o to, by pokazywać go w przysłowio
wych rannych pantoflach. By przywoływać zdarzenia, które dla interpretacji jego dzieła nie 
muszą mieć większego znaczenia. Ale jednak charakter domu, który stworzył Fredro, ton jego 
codzienności, różne odmiany człowieczeństwa, na jakie można sobie pozwolić tylko wśród naj
bliższych, m,ogą okazać się przydatne dla przeniknięcia niejednej tajemnicy zamkniętej w jego 
komediach. A i dla zawarcja przyjaźni z samym Aleksandrem Fredrą te notacje niejako z dnia 
na dzień prowadzone również powinny być niebagatelne. Nie znacie? To posłuchajcie. ' 

BARBARA LASOCKA 

1 Wszystkie cytaty pochodzą z książki: „Fredro 
R Zakrzewski, Wrocław 1974. 

Fredrusie". Oprac. 



Dworek Dziadostwa był rzeczywiście rodzajem oazy wśród lwowskiego towarzystwa, poziom 
bowiem umysłowy i moralny tego ostatniego był z nielicznymi wyjątkami terre a terre. Wśród 
nieustannych trosk i niepokojów Babci, splinów Dziadzia, a wiecznie niedomagającego stanu zdro
wia obojga, częściej w ich domu panował smutek i przygnębienie niż wesołość, ale salon Dziadostwa 
przy całej swojej wielkiej prostocie należał do wyższego typu, do wielkiego świata w prawdziwym i 
dobrym znaczeniu tego pojęcia. 

Treścią rozmów nie były tu plotki i małomiasteczkowe obmowy, nie panowała w nim płaska 
ambicja fanaberii i zadawania szyku ze smutnym orszakiem gonitwy colite que cofite za pieniędzmi, 
łapanie synekur, robienie etycznie wątpliwych interesów etc., etc. Nie uprawiano tu karierowiczow
stwa austriacko-galicyjskiego. [. . .] 

Przez salon na Chorożczyźnie przesuwało się wszystko, co było wybitnym w ówczesnej Polsce, a 
co okolicznościowo we Lwowie gościło. Za pierwszym razem ściągała przejezdnego sława literacka 
Dziadzia, lecz powracał on potem pod gościnny dach dworku już także pod wpływem uroku, jaki 
wywierała cała atmosfera tego domu. Aleksandrowie Fredrowie stali na uboczu wszelkich walk 
chwili, a jednak z werwą młodości utrzymywali kontakt i interesowali się wszystkim, co stanowiło 
f!Olityczny, społeczny, literacki i artystyczny ruch szerokiego świata. Interes ich był tym gorętszy, 
1m ściślejszy związek wydarzenia na wielkiej arenie życia mogły mieć z losami Ojczyzny. Patrio
tyzm ich był du meil/eur aloi, prawdziwie z epoki napoleońskiej. Nienawidził paradowania fraze
sami, cenił tylko rozumny i silny czyn; i do takiego czynu zawsze był gotowy. Surowy kodeks 
rycerskiego honoru i zasada noblesse oblige były regułą. którą do wszelkich spraw prywatnego i 
publicznego życia stosowano. Ostro sądzono czyny i kierunki tym regułom przeciwne, ale w sądze
niu ludzi zawsze kierowano się życzliwością. Mimo wrodzonego dowcipu nigdy nie tylko nie szar
pano czci ludzkiej, lecz każdej złośliwości wobec drugich się wystrzegano. 

* 

(12 grudnia 1856, imieniny Dziadzia). Najprzód rano chmura gości była z powinszowaniem, a że 
i kobiety przyjeżdżały, wszystko to razem w salonie przyjmowaliśmy. [. . .] Dzięki Bogu Papa w 
dobrym humorze, czego się nie spodziewałam, bo zawsze w dzień imienin cały ten brouhaha, powin
szownia, komplementu tak Mu nerwy rozdrażniają, że mówi, iż chciałby zawsze odpowiedzieć strą
ceniem ze schodów na tyrady. 

* 

Wczoraj (22 grudnia 56) sami wieczór siedzieliśmy. Później Papa przyszedł i kazał mi wiersze 
czytać. Och, chwilo straszna, chwilo pełna raków i dławienia w gardle! Skąd wzięłam odwagę. żeby 
czytać Modlitwę do św. Cecylii, i to głośno i wolno, nie wiem. Ale wiem, że się Papa rozpłakał. 

(5 sierpnia 1858). Po południu znów z reguły spacery z Dziadziem po Lwowie. Dziadzio po 
amatorsku lubił mechanikę i architekrurę. Rysował sobie modele jakichś maszyn, robił plany 
domów, a ruch budowlany we Lwowie, rozszerzanie się miasra, nowo powstające domy etc. zawsze 
bardzo żywo Go interesowały. 

* 

. od wczoraj też Papa nie wyszedł ze swego pokoju, siedzi i czyta, a z nami nie mówi, tylko: 
„Dajcie mi pokój, dajcie mi się wyspać". 

(23 lutego 1860). Wczoraj Papa odebrał list z Krakowa, którym cieszę się ogromnie. Po przed
stawieniu Zemsty i Cudzoziemczyzny towarzystwo znajdujące się· w loży pani Arturowej Potockiej 
napisało list do Papy: oddanie sprawiedliwości tym sztukom, które po 40 latach jeszcze takie wra
żenie robią na osoby, które widziały je już kilka i kilkanaście razy. Jaka to ładna myśl, prawda? 
[„ .] Ogromnie cieszy mnie ten list i Papa mi go darował, bo to jedna z tych oznak prawdziwej, 
szczerej admiracji, oznaka nie z konwencji, nie z potrzeby, ale z serca płynąca. 

* 
Dopiero tymi dniami zaczęliśmy mówić o usposobieniach, o przyjaźniach, o ludziach, nareszcie 

zeszliśmy do naszych stosunków z ludźmi. Papa zaczął wieczne swoje rezonowanie, że go nikt nie 
lubi, że uciekają od niego, że każde jego słowo źle sobie tłumaczą i kończy, gdym mu jeszcze 
przedstawiała, że ma ciągłe dowody przeciwne! 

(21 marca 1865). V moich starych, dzięki Bogu, wszystko dobrze. Wczoraj miał być obiad dla 
oddawców medalu. [„.] Ale co jest ładny szczegół, to że jak się delegacja w salonie zebrała pod 
przewodnictwem Arcybiskupa i Załuskiego, a Olesia wyprawili po Ojca, on zaraz wszedłs::y 
pomiarkował. że będzie moment ambarasujący milczących ukłonów nim Załuski mówić zacznie, 
więc przyszła mu szczęśliwa myśl przy ukłonach wzajemnych powiedzieć: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus" - po staropolsku wszyscy odpowiedzieli: „Na wieki wieków amen" - i zaraz Zału
ski mówić zaczął. Przy mowie Ojca wszyscy płakali; i w samej rzeczy była rozczulająca. [ .. .]Ale
ksander po rozejściu się gości był w najlepszym humorze i powtarzał wciąż te w jego ustach tak 
niezwyczajne słowa: „Kontent jestem, bardzo jestem kontent." A co go cieszyło, to ta serderczność, 
która się objawiła w całym zgromadzeniu dla niego. 

24 czerwca 1870. [Fredro] dosyć zdrów, ale przy najpiękniejszym czasu; me ma sposobu go 
namówić, aby zszedł do ogrodu. Wczoraj wziął się znowu do pisania, napisał ładny kawałek, ale 
cóż, kiedy takie prawdziwe, a takie smutne, że mnie dławiło, jak sobie przyczytać kazał. 

22 I [75]. Tera! bez wątpienia jest ogromne osłabienie w tym wieku straszne.„ Ale w moim 
przekonaniu jest i prawdziwy splin. Od wczoraj puls dobry, bólów nie ma; nic ani zażywać, ani jeść 
nie chce, tylko jedno pilzneńskie piwo. [.„] Sen dobry i spokojny, ale może zbyt głęboki, a co się 
obudzi - ;: zupełną przytomnością zresztą - rozpaczliwe słowa, że jeszcze nie skończył. 

[Po 15 lipca 1876]. Nie był aniołem, ale był dobrym człowiekiem. Jako człowiek u/egal num1r1 
nościom, pokusom, słabościom ludzkiej natury. [. . .] Często - czasem niesprawiedliwie, osobliwie ~ 
cierpieniu i chorobie - unosił się gniewem w tej samej chwili żałując tego, bo miał serce dobre. ' 
charakter popędliwy . 
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