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Aleksander Fredro 

1793 1876 

On jeden spośród naszych wielkich 
walczył z bronią w ręku. W młodości 

przebył długi szlak znaczony bitwami -
Możajsk, Moskwa, Berezyn a, Lipsk, po
tem Paryż. Kawaler orderu Virtuti Mili
t ari za kampanię moskiewską i Legii Ho
norowej po bitwie pod Hanau. Jeniec sal
wujący się, po sześciomiesięcznej niewo
li, szczęśliwą ucieczką. Oficer sztabowy w 
randze kapitana. Kombatant. Można by 
oczekiwać, że wszystko to stanie się pier
wszą sprawą jego życia, balastem, od któ
rego nigdy się nie uwolni, materiałem do 
rozrachunków narodowych i osobistych, 
jedynym - bo przeżytym w młodości -
tematem. Z takim kapitałem można byto 
w iele uczynić (nie zdążył go w pełni wy
korzystać poległy w bitwie pod Raszy
nem Cyprian Godebski), kto wie jak by 
wyglądał nasz romantyzm, gdyby Fredro
w e doświadczenia stały się udziałem któ
regoś z naszych wielkich emigrantów. 

Dla Fredry był to kapitał zamrożony -
zachował go na starość i wykorzystywał 

w powolnej gawędzie, odczekawszy aż 

wszystko stanie się przeszłością. Dziwna 
to rezygnacja, owo wykreśl enie wielkiego 
obszaru najwyższych doznai'l - w epoce, 
w której najmniejsze podniety owocowa
ły dramatami . (-) 

F redro pisał jakby nigdy nie był n a' „ 
wojnie. Więcej, bo wyrażnie nawiązywał 

do tragicznie przerwanej epoki stanisła

w ow skiej - ponad narodową klęską, po
nad utraconymi nadzi e jami, wyrażając 

potrzebę trwania i ciągłości, i pozwala
jąc sobie na luksus niezaangażowania , co 
późnie.i . ściągnie na niego gromy poryw
czych krytyków. 

Henryk Bardijewski 



Romantycy „żądali od niego, żeby stal 
się kimś innym : żeby w romantycznego 
przeobraził się poetę. A on wiedział , że 

jeśli ma wyrazić ducha czasu, duchowi 
czasu ulec mu nie wolno . Żądali od nie
go, żeby narodowym był pisarzem: żeby 

wiernie wydawał treść życia narodu. A 
on im powiedział, że szlachta, która tym 
narodem była, niebawem już skona, więc 
ten naród całkiem innym stanie się na
rodem. żądali od niego, żeby chwalił 

cnotę, a ganił występki. A on im powie
dział, że ten system etyczny, który zło 

od dobra oddziela, przestaje istnieć, bo 
istnieć nie może. żądali od niego. Powie
dział im, co miał do powiedzenia. Miał 

im to wszystko jeszcze raz powtarzać? 

Po co? Ci durnie i tak by tego znowu 
nie pojęli. Żądaliby od niego. Uznał, że 

już po nim. Zrozumiał, że przegrał. Ale 
nie z tym, który pytał: „Czemu to o tym 
pisać nie chcecie Panowie?" Przegrał 

z tymi, którzy go nie pojmowali. Dlatego 
zamilkł." 

Jarosław Marek Rymkiewicz 

... mówili mu, że nie wychowuje narodu, 
bo cnotliwych nie nagradza, a wystę1mych 
nie karze. I mieli mu za zie poziomość 

uczuć. A on - kochający cnotę i nie 
wstydzący się wprost o tym mówić -
miał w tej kwestii taką wiedzę, której 
i my, choć to wiek minął, jeszcze dopu
ścić do siebie nic chcemy i za naszą 

uznać nie jesteśmy w stanie: bo przeraża 
nas ta wiedza. A pragnęlibyśmy r aczej 
zapomnieć o tej wiedzy, którą miał on, 
Fredro. Bo to, co o człowieku - o nas -
mówił on, ten Fredro, zbyt już jest okrut
ne. I może nigdy ta jego wiedza naszą 

się nic stanie: bo samych siebie się lę

kamy. 

Jarosław Marek Rymkiewicz 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 

W brulionie jest tytuł Magnetyzm . 
Ten brulion Fredry pochodzi z koń
ca 1826 roku. Z tego szkicu powsta
je na początku 1827 komedia pisana 
13-zgłoskowym wierszem nie rymo
wanym i inny już nosi tytuł : Niena
wiść mężczyzn. Po pięciu latach 
Magnetyzm, Nienawiść mężczyzn 

przeobrażają się w utwór teatrowi 
ostatecznie oddany pod tytułem Ślu
by panieńskie czyli Magnetyzm ser
ca. Teatr bierze tylko drugi czlon 
tytułu - teatr we Lwowie, który 
15 lutego 1833 roku ukontentowal 
publiczność „p2lnym przyjemnosc1 
dialogowaniem„ i odniósł sukces: 
Magnetyzm serca grany był aż 9 ra
zy, co świadczyło o tym, że komedia 
ogromnie podobała się publiczn ości. 

Tytuł Śluby panieńskie wchodzi 
na afisz w 1834 roku w Warszawie : 
komedia grana 4 razy „zadowoliła 

lubowników dziel wzorowych , przy
noszących zaszczyt scenie.'' 

Dzielo wzorowe pozostało w tea
trze. 



Rozum nasz, lubo mlllie j silny od 
męskiego, więcej m a przenikliwości, 
postrz.2ga prędzej; nie tyle glęboki, 

jest trafniejszym; i zdarza się nie
raz, że kiedy mężczyźni rozumuj ą 

górnie i umiejętnie nad sercem 
ludzkiem, m y chociaż m nie j u czone, 
już w tern sercu czytamy, a może 

znam y lepiej mężczyzn , n i ż on i sa
mych siebie znają. 

W zaciszu domowym największe 

dla małżeństwa niebezpieczeństwo: 

mnóstwo gorsecikowych Putifar ek. 
- A o Józefa zawsze trudno. 

Śniła się starej pannie niemiła przygoda: 
Brzu3zek. No, brzuszek fraszka, lecz po

czątku szkoda. 

Raz spróbowałem te romanse 
modne, 

N iech diabli porwą, bardzo 
n'ewygodne. 

Fr edro 



Mało czytaj romansów, w iesz jak ta
k ie czytanie uważam za złe i niebezpiecz
ne; są między niemi piękne, dobre n a 
w et, te czytać będziesz, ale nie czyta j 
n igdy kilka następnie po sobie, zostawia j 
w tym czytaniu długie przerw y, i wracaj 
do czytania pożytecznego. Nie pozwalaj 
sobie czytać więcej jak dwa do trzech 
roczn ie, bo j edną z w ad nabytych przy 
czytaniu romansów jest utracenie upodo
dań do innych czytań . (- ) 

Kochaj ty calą duszą, poświęcaj się 

bez m iary, ale nigdy, nigdy nie bądź 

wymagającą. Co w ieczór pytaj męża, czy 
kontent jest z ciebie, proś aby ci wska
zał, jak mu się więcej podobać możesz ; 

żyj dla niego, zapomn ij siebie, szukaj tyl
ko jego szczęścia, a znajdziesz swoje. (-) 

Niezłe to głupstwa wieku młodego, kiedy 
i starzy żałują czasem, że już ich robić 

nie mogą. 

Piekielne 
pożycie -
gdzie co dzień zgoda. 

Fredro 



Każda młoda panienka dobrze wycho
wana, bardzo ostrożna w postępowaniu 

swoim z mężczyznami być powinna: 
grzeczna dla wszystkich, jak star ych tak 
młodych, nikogo nęcić , nikogo zachęcać 

n ie powinna ; darów n ie przyjmować, sta
rań nie wymagać, a poufałośc i zabraniać 

nawet t emu, którego ma być żoną. (-) 
Szczęście każdego stadła od p ierwsze

go roku pożyc i a zależy. (- ) W przeciągu 

roku tegoż mąż i żona poznają się do
piero p rawdziwie: bo chociażby najdłużej 

kawaler starał się o pann ę, najczęśc iej 

z dobre j się tylko znają strony, o wadach 
wzajemnych nie mają wyobrażen ia, i do
piero pob rawszy się, zupełnej nabywają 

znajomości. (-) Ten koch anek tak ule
gający we w szystkim, tak pokorny i p o
słuszny rozkazywać ci będzie. Mężczy

z nom dobra część przypadła ; niewolnika-

mi są na czas jakiś, a panami na zaw
sze. Lecz takie są ustawy samego Boga. 
i nikt ich zmienić n ie potrafi, i kobieta 
ulec m i niechcąca , zdaje s i ę być obranc1 
z rozsądku , i szczęśc ia swego nie pozna
wać. 

Rozwaga w miłości zdaje się być 

niepotrzebną. Bo zaw sze na końcu 
zrobi się tak, jak gdyby nic nie roz
ważono. 

Fredro 

Publiczne szkol_, .. konwik ta i l>'m po
dobne miejsca. nie są nigd_,. ,,. stanie dać 

pa nn ie prawdziwego i grunto\\·nego ''"·'·
chowania. nabiera ona 11· t_,·ch miejscach 
cokolwiek romansowości. 1xz1·z11·1·czaja 
się do publicznego poż_,·cia . utraca kobie
cą piękność. 011·11 tarczę swojej cnot_,. -
nabiera pretensji i chęci b1»·lowania. lu 
bi stroje i t_,·m podobne frasZ:.d. działa 

.ied_,·nie na pozór. nakłada się do rozumo
wania o wielu rzeczach . o któr>·ch skrom
na panna wiedzieć b_,. nawet nie pow in 
na . (- ) 

W pub liczn.\"Ch konwiktach dzieje się 

w iele rzecz_,. . przez k tóre szlachetne 
uczucia zniszczone b.1·wają. a n:1 ich miej 
sce wstępuje śmiałość . popęd do publicz
nego pożycia. bezczelność i cheć do roz
prawiania. P ubliczne \\'.vcho\\·anie panien
ki jest po największej części niebezpiecz
ne dla jej cnot1-. i nadaje jej nienatu 
ralny sposób m_,·śJenia i zupełnie przeci\\·
n,v sposób postępo\\· an ia. Jednakowoż. jak 
\\' wielu inn.vch rzeczach. tak i w tej 
różne wyjątki być mogą. 



Pewny obserwator narachował w mieście naszem 1.992 małżeństw, które 
rozklasyfikował następuiącym sposobem : 

Pięć set małżeństw będących w otwar tey woynie 

Tr zysta dwadzieścia siedm żyiących w n iezgodzie, 
lecz ukrywaiących się z t ern pned światem 

Dwieście czterdzieści siedm rozłączonych 

Siedm set pięćdziesiąt trzy żyiących w oboiętności 

Osiemdzies iąt ośm udaiących, że się kochaią 

Pięćdziesi ąt dw a tak ich, które są w mniem aniu, że 

się kochaią 

Dwadzieścia cztery takich, które się kochaią, lubo 
same temu n ie wierzą 

Jedno, k tóre się kocha, ma t ego tysiączne dowody 
i iest szczęśliwe 
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Obcowanie z kobietami uprzyjemnio
ne uczciwą miłością jest najlepszą szko
lą grzeczności, r ozrywek i uczuc ia, uła

gadza charakter, r ozwija czułość , n adaj e 
ową bystrość dowcipu , ową delikatność 

w obcowani u i postępowaniu . (-) 

W istocie mn ie j by były kobie ty próż
ne z powodu swej piękności i swych 
wdz ięków, gdyby uczyniły tę uwagę pro
stą ale prawdziwą i użyteczną, ch oć obra
żającą miłość własną, i ż jasny b lask mło

dości , ubiór najwykwintn iejszy, delikatna 
skóra, a labastr owa szyj a , kształt wypukły 

i nóżka mała, są piękności , k tóremi sza
fuje m nóstwo dziewcząt frymarczących 

swemi wdziękami dla każdego . (-) 

Mów o ubiorach, natychmiast się 

wzruszają , rozprawiasz o dobru Kraju -
poziewaj ą. Skoro zwrócisz oczy na ich 
twarze, to s i ę zaraz wypogadzają, na ich 
piersi, to s ię podnoszą ; ich panującą na
miętnością jest aby s i ę prz.vpodobaly. 

Nie ma „ale", gdzie dukaty idą w 
swaty. 

Z młodym stara - śmieszna para. 
Stary z młodą - grozi szkodą. 

Fredro 

Wszystkie kobiety, któr e wdały się w 
politykę, filozofię , matematykę lub wyż

szą poezj ę, straciły n a próżno czas d r ogi, 
i nie miały naw et te j p oclechy, aby je 
kto w u padku pożałował. 

Na pochwałę naszych Polek w yrzec 
można, i ż dotąd nie ubiegały się o chwalę 

im nieprzystępną, przestając na tej , którą 
zyskiwały i zysknią w obrębie właści

wym ich powołaniu i pojęciu. 

Małżeństwo jest wszystkim dla k o
biety, połową tego wszystkiego dla 
mężczyzny . 

Niech żona mężowi zamkniętemu w 
swoim pokoju do pracy nie prze
szkadza, niech sobie nie przykrzy, 
n iech nie ma podejrzeń , nie czyni 
wymówek , gdy wyjdzie bez niej 
z d omu, choć bez ważnego interesu. 



Aleksander Fredro 

N aj częściej sprzeczka z niczego się wznieci; 
Jak to między małżeństwem, raz poszło o dzieci. 
Mąż utrzymywał, że lubo nadobne, 
Jednak do niego całkiem niepodobne. 

Żona zaś powtarzała: „Podobne z urody 
Do swego ojca jak dwie krople wody." 

O cóż im chodzi? Wszystkich sprzeczką zadziwili, 
Bo żona prawdę mówi, a mąż s'.ę nie myli. 
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