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- . Mąż 1 zona 
... byłem na teatrze, 

Ja diablo lubię teatr, bo jak się zap.atrzę, 
To mi się zdaje, że ja widzę ludzi. 

Aleksander Fredro „Przyjaciele" 

premiera - kwiecień J 982 



„ Ze śmiechu do płaczu ... " 

Aleksander Fredro - przyjaźnie uśmiechnięty, do
brotliwie kpiący z ludzkich przywar. Któż z nas nie ma 
takiej wizji autora „Zemsty", „Pana Jowialskiego", bajek 
łubianych nie tylko przez dzieci np. „Małpa w kąpieli" czy 
„Paweł i Gaweł"? Tymczasem, na podstawie wspomnień 
rodziny i relacji znajomych, całkiem inny ry uje się 
wizerunek Fredry. Ale po kolei. Zacznijmy od przypo
mnienia, że w dorobku pi arza znajdują się komedie, bajki 
i fra zki, a także gawędziarskie wspomnienia „Trzy po 
trzy" oraz zbiór często gorzkich aforyzmów i rozważań 
filozoliczno-moralnyth „Zapiski starucha". Większość z 
nas, znająca głównie twórczość komediową Fredry, bę

dzie zapewne zaskoczona dowiadując się o jego smutnym, 
wręcz ponurym usposobieniu. Od wczesnej młodości 

pisarz przejawiał skłonność do melancholii, z cza em zaś 
dziwaczał coraz bardziej. Już jako twórca znany i ceniony, 
zaatakowany został przez Seweryna Goszczyńskiego, 

który to, widząc liczne przywary w twórczości Fredry, 
swoje płody literackie cenił ponad wszystko. Efektem tego 
ataku było zamilknięcie Fredry na siedem długich lat. Na 
szczęście, w roku 1842 pisarz przestał się gniewać. 

Niezwyczajne wydają się te złe humory u autora 
komedii, który w dodatku cieszył się za życia wielką 
sławą. Goszczyński należał do nielicznego grona jego 
adwersarzy. Jednym (ale nie jedynym) z dowodów uzna
nia przez współczesnych, było przemianowanie ulicy św. 
Mikołaja we Lwowie, gdzie stał dworek Fredrów, na ulicę 
Fredry. Gdy pi~arz dowiedział się o tym, wpadł w wielką 

irytację, a powód do niej wymyślił sobie taki, że panowie z 
rady miejskiej źle odmieniają jego nazwisko. 

„ 

Zona Zofia, bardzo zresztą męża kochająca, tak pisała po 
jego śmierci: „Skaz.any od młodości do grobu na dwie 
cieżkie choroby: podagrę i hipochondrię, nie umiał znosić 
cierpienia z cierpliwością i poddaniem się („.) Hipochond
ria, ta trucizna duszy, krok w krok mu towarzyszyła, 
każdą przeciwność tłumaczyła jako niezasłużoną chłostę, 
a żałobny kir rzucała na wszystko, co było dobre, na życie 
domowe, na powodzenie i wykształcenie dzieci, na sławę 
literacką, na majątek wzrastający ... " 

Można zatem sądzić, że Niersz „Ironia szczęścia", 
napisany został przez Fredrę z głębi jego doświadczenia: 

Teraz przybyło szczęście: mam żonę, mam dzieci, 
Jeden i drugi dukat w sakiewce się świeci, 
Mam dom piękny, wygodny, dobrego kucharza, 
Por;yślność co godzina przyjaciół pomnaża. 
Ale.„ o żonę, dzieci co chwila truchleję, 
Na mój majątek różni czyhają złodzieje; 
Boję się ognia w domu, a za domem szkody, 
Mam wszystko, czego trzeba. Lecz pośród swobody 
Lękam się ciągle strzały z nieznanej cięciwy, 
O Boże!.„ Jakżem biedny, że jestem szczęśliwy. 

O tym, że pisarz świata nie lubił i często bywał zły i 
smutny, świadczą takie choćby wyznania z „Trzy po trzy" 
- „Gdzie spojrzysz po świecie - błoto albo śmiecie", lub 
- „Świat strojny w fałdziste zło togłowy, a gdzie przedrzeć 
- same brudy". 

A jednak - cóż za paradoks - ten ponurak i 
hipochondryk Fredro pisał utwory zabawne, błyskotliwe, 
wykpiwające ludzkie przywary i śmieszności (a więc także 
i jego, Fredry, śmieszności i przywary). Jest w tym pewna 
nielogiczność; jest także odwaga. Ale może tylko taki 
rodzaj twórczości pomagał pisarzowi wrócić do równo
wagi po gnębiących go atakach melancholii? Może 
zapominał o swoim rozgoryczeniu pisząc sztuki, które nas 
do dzisiai bawią? Bądźmy zatem wdzięczni naturze -
gdyby nie jej kaprysy, Aleksander Fredro nie zostałby tak 
wspaniałym komediopisarzem. Jego złe humory nie mają 
żadnego znaczenia dla literatury. Na szczęście. 



Ale dość już o nastrojach - przejdźmy teraz do 
wizerunku Fredry. Oto, jak w „ Trzy po trzy" sam siebie 

maluje: 

„Pamiętam siebie bardzo dokładnie i jeżeli chcecie wie
dzieć, jakim byłem (przy końcu 1808 r.), proszę słuchać. 
Łeb rudy w loki jak zawijane zrazy, zafryzowany, mocno 
pudrem przykryty, frak brązowy z czarnym aksamitnym 
kołnierzem i dużymi żółtymi guzikami, spodnie jasne, 
dość przestronne, jak była moda, i buty węgierskie, a 
czasem buty po kolana z dwunastocalowymi sztyplami". 

Oddajmy teraz głos dziewiętnastowiecznemu mala
rzowi, Ksaweremu Prekowi, który tak scharakteryzował 
wygląd i osobowość Fredy: „Jest wzrostu miernego, 
twarzy ściągłej, nosa miernego, trochę wygiętych w nim 
dziurek, oczów czarnych, ognistych, ust równych, włosów 
rudych, nieco szczupły, posiada umiejętności, język 

francuski i niemiecki doskonale, rozumie wiele, jest 
dowcipny, trochę uszczypliwy, polityk wielki, filut, wyś
miewa drugich, jednakże jest szlachetny, nigdy zaś poch
lebny. Ma nadzwyczajny talent". 

Istotnie, rudy i niezbyt urodziwy Aleksander Fredro, 
miał talent nadzwyczajny. I chociaż jak już nie raz 
zauważyliśmy, często bywał zgorzkniały i niezadowolony, 

• pi al komedie tak znakomite, że do dzisiaj należą one do 
teatralnych bestselerów. Posłużmy się statystyką (opraco
waną w roku 1976 przez Annę Nastulankę): w latach 1944 
- 75 komedie Fredry były w Pol ce grane 536 razy ... Mąż 
i żona" zajmują na tej liście czwarte miej ce, po „Ślubach 
panieńskich", „Zemście" i „Damach i huzarach" . 
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„ Mąż i żona", najbardziej wirtuozeryjny utwór mło
dości Fredry powstał w roku 1821. Bywał często atakowa
ny, recenzenci wytykali jego śmiałość i drastyczność, 

wręcz niemoralność. Krytyk „Gazety Warszawskiej" pi
sał w roku 1823: „Obraz ten więcej nas obrusza niż 

rozwesela; więcej wystawia nam przywary wstydzące 
towarzystwo niż godne przebaczenia płochości. które 
jedynie przedmiotem komicznego wystawienia być mo
gą" . Kilka lat później, Leszek Dunin-Borkowski takimi 
słowy potępiał sztukę: „ Treść więcej złośliwa aniżeli 

dowcipna, stoi na ostatnim krańcu przyzwoitości, tak że 
co chwila zda się qpadać już ostatnia zasłona kryjąca 
nagość rozpusty". 

Gromy rzucane na tę komedię były chyba nieporozu
mieniem. AJe któż wie na pewno, czy sztuka ta jest 
szyderstwem z dwulicowych towarzyskich konwenansów, 
czy analizą ludzkiej niemoralności, czy tylko zabawną 
komedią obyczajową. Być może „ Mąż i żona" składa się 
po trosze ze wszystkich tych elementów. Pozostawmy te 
pytania bez odpowiedzi, a raczej odpowiedzią niech 
będzie łódzkie przedstawienie młodzieńczej i kontrower
syjnej sztuki Fredry. 

Na zakończenie jeszcze jeden fragment pamiętników z 
epoki napoleońskiej „ Trzy po trzy" . Aleksander Fredro 
rozstaje się z nami w nastroju nieco melancholijnym, 
pełnym zadumy nad znikomością świata: „Gdzież jesteś
cie, zwycięskie roty? Wodzowie? Gdzie jesteś, potęgo, dla 
której strumienie krwi lały się lat tyle? Zwycięzcy i 
Zwyciężeni - Upokorzeni i Tryumfatorzy znikali jak 
słońce, co zaszło przed chwilą, jak zniknie świeca, co stoi 
przede mną. Cóżeście po sobie zostawili światu? -
Niewiele, niewiele. - A mnie? Co? - trochę wspomnień, 

dwa krzyżyki i podagra. Ale, acz z podagrą, galopuję nie 
pomału z Lipska do Moskwy, z Moskwy do Montereau 
- trzydzieści lat w tył, trzydzieści naprzód - ze śmiechu 
do płaczu ... bo na tym, niestety, Polak musi zawsze swoje 
wspomnienia zakończyć. Hola więc, ty myślo! i ty łzo!". 

Ewa Filipczuk 



ALEKSANDER FREDRO 

Nie ma więks21ej radości dla głupiego jak znaleźć 
głupszego od siebie. 

Że nikt ci nie powie, żeś głupi, przez to mądrym nie 

~swl . 
Przeprosiny - jak wywabiona plama: zawsze cos 
zostaje. . 
Czasem moralista jak kominiarz; czyści kommy, a 
sam brudny. 
Na świecie - jak na jarmarku. Lepiej się ten sprzeda, 
co się przecenia, jak ten, co się nie docenia. 
Kocha się sam w sobie, a dalibóg nie ma w czym . . 
W zgromadzeniu kobiet najłatwiej o mówcę, a naJ-
trudniej o słuchacza. . 
W uniwersytetach powinny być katedry szalbierstwa 
- boć z ludźmi żyć trzeba. 
Zna wszystkie prawa - wie, jak je omijać. 

Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego 
na górze, drugiego na dole, a trzecieg~ z bo~u. 
Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecJID zawiść. 

Bajki pana Jowialskiego 

KŁAMCA 

- Jeżeli kłamię. niech mnie piorun trzaśnie! 

Tak zaczął kłamca. Wtem zagrzmiało właśnie, 
A on, czym prędzej dokańczając mowy:, 

Żem zawsze kłamał i kłamać gotowy. 

RACJA 

Najczęściej sprzeczka z niczego się wznieci, 
Jak to między małżeństwem raz poszło· o dzieci. . 

Mąż utrzymywał, że lubo nadobne. 
Jednak do niego całlciem niepodobne. 

Żona zaś powtarzała: „Podobne z urody 
Do s w e g o ojca, jak dwie krople wody". 

O cóż ich chodzi? Wszystkich sprzeczką zadziwili, 
Bo żona prawdę mówi, a mąż się nie myli. 

KAT I ŁOTR 

Przebacz waćpan niezgrabność -- mówił kat łotrowi 
Pierwszy raz dzisiaj wieszam, jestem nowym katem. 
- Proszę się nie żenować - łotr grzecznie odpowie ~ 
Pierwszy raz mnie wieszają, nie poznam się na tern! 



Pochwałą geniuszu komediopisarskiego Aleksandra 
Fredry jest sonet S. Sztolca, Czecha, wydrukowany w 
języku czeskim i w przekładzie polskim w czasopiśmie 
wychodzącym w ,Pradze pod nazwą „Kwiaty" (w roku 

1837). 

DŹWIĘCZKA 

Nie każdego rodzinom błysła szczęsna gwiazda 
[ w dziecinne usteczka pszczoły miód złożyły; 
I trwałą zielonością lauru grób okryły 
Ani z Feniksowego powstał każdy gniazda. 

Los skąpy swego daru przez swoje wysiły, 
Gdy mierni mkną tak szybko jak pędzi w czwał jazda, 
Ledwo ziemi w tysiąc lat wyższy geniusz raz da, 
Aby górne dążenia wśród ludzi ożyły. 

Fredro! Tobie w dzieciństwie wziąć od muz przypadło 
Za cacko szydną maskę i prawdy zwierciadło, 
Byś stanąć świetnie kiedyś mógł na polskiej scenie. 

Już wiele błędów zbitych śmiesznością przepadło, 
Zazdrość, podstęp i skąpstwo na widok twój zbladło, 
A twemu dowcipowi świat oddał uczczenie. 

Wybaczmy autorowi sonetu nieudolność poetycką. 

Być może zresztą, wynika ona z niedoskonałości przekła
du. „Dźwięczka" dźwięczy nutą sympatii do polskiego 
pisarza, chociaż czy nie nazbyt optymistyczne są jej 
o tatnie wersy? Jaki wspaniały byłby świat, w którym 
kpiny poetów miałyby zmieniać ludzi na lepszych! 
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