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PREMIERA - MARZEC 1938 

„Gdzie spojrzysz po świecie - Błoto albo śmiecie" 
(Fredro „Zapiski stachu ra" ) 

„Lękam się ciągl e strzały z n ieznanej cięciwy . 

O Boże!... Jakżern biedny, że jestem szczęśLi1i.;y ' ' 
(Fredro „Ironia szczęścia") 

Od • rezysera 
M ówi się , pisze, że komediopisarze, humoryści są ludźmi 

smutnymi, mało - ponurymi częstokroć. Tezę tę popiera 
się przykładami smu tnego życia Moliera, nerwicą Gogola, złośli
wością Shawa czy życiowymi perypetiami Zapolskiej {primo 
voto Śn ieżko, sceundo VQtO Janowska, pseudonim literacki Jó
zef Maskoff). 

17 października, o zmierzchu, na ławce w parku Jordana 
w Krakowie us iadł z.nany komediopisarz Michał Bałucki. Nie 
w iem y dokładnie, która była to ławka , ale myślę, że stała ona 
blisko w jścia w k ierunku Błoń. A może nawet stała przy Bło
niach . Tak b ło na pewno. Z pewn ością snuły się mgły, zza któ
rych majaczyło wzgórze św . Bronisławy z kopcem Kościuszki 
zaś dal j, ku zachodowi, pagórki Sikmnika. Tak z pewnością 
było. I j szcze z mgły przy Błoniach dochodzi ło co jakiś czas 
porykiwania krów, jako że mieszkańcy, wówczas Półwsia Zwie
rzynieckiego, obecnie dzielni<:y Zwierzyniec, posiadali (aktualny 
zresztą do dzisiaj} przywile] wypasania krów na Błoniach , po
chodzący bodajże z czasów Łokietka. No więc snuły się mgły, 
a że był a to połowa października, opadały liście. Tak z pewnoś-
ią było. No więc Bałuck i siedzia ł i patrzył na mgły nad Bło

niami. A w mgłach tych sn uły się postacie z jego komedii: Cia
putki ewiczowie, Wistowski i Fikalski, Piorunowicz i Kwiec iń

ski, zresztą k to b ich tam wszystkich zliczył. Ale potem za
częł z nikać we mgle i w ich miejsce pojawili się Stańczyk 
i Chochoł z „Wesela", Boruta z „Zaczarowanego kola", Zawisza 
Czarn ' z dram atu Tetmajera. A na pewno też słyszał Bałuck i 
opę tańcze dźwięki fortep ianu, którym Przybyszewski grał Cho
pina . A jeszcze do tego Akademia Sztuk Pięknych , te nowe 
prądy, secesje, nowa m alarya jednym słowem i jeszcze to cza
sopismo ar tystyczne „Życie" „ . No więc tak na pewno było ... 
A że był październik i Kasprowicz kończył „Dies Irae" -
„Niech n ic nie będzie! Amen! Bo cóż być może, jeślim ja zgi
nął?" - no więc Bałucki , który w garderobie w teatrze kra
kowskim podpisał się na ' ianie „Michał Bałucki - co pisał 
śtucki ", wyciągnął rewolwer i strzelił sobie prosto w usta. 



• • * 

„Aleksander Fredro jest w zlym h um rze" - taki nosi ty
tuł wydana prze kilkoma laty książka znakomitego poety 
Jarosława Marka Rymkiewicza . Tytuł przewrotny, a jednak 
oddający metodę, któr posługuje się autor usiłu_j ący doj~ć ~o 
'sloty dzieła Fredry, do tego czym o:i stu lat z gorą głowią się 
krytycy li teratury, głowią bezskuteczn ie, a do czego czasami, 
bardzo rzadko zresztą, udaje się w migawkowym skr' ie, cza
sem w przedstawie;)iu jakimś, cza em w scenie czy wyrywko
wym fragmencie r 11 - dojść teatrowi. Czasem, podkreślmy 
tutaj - niezmiernie rzadko. To udaje się Rymkiewiczowi . Nie 
w pełnych stu procentach, ale przyjomnijmy sobie twierdzenie 
„Nikt jeszcze w pełni doskonale nie zagrał Papkina". SłO\va te 
powiedział sam wielki Jerzy Leszczyński - aktor, mistrz, 
człowiek - który wedle świadectwa w półczesnej mu krytyki, 
jak nikt znał „styl fredrow„ki''. Zaraz, zaraz, co to znaczy „styl 
fredrowski"? Kr ytycy od lat mielą w swych recenz.tach stwier
dzenia typu ,pan X grał dobrze, prawdziwie ale nie w stylu 
fredrowskim". „Nie w stylu" - to znaczy 'ak? Co? Czy źle 
mówdł wiersz, nie zachowując średniówki? - to znaczy popeł 
n iał błąd , którego nie popełni student I roku szkoły teatral nej. 
Czyli, że gnił źle . le piszą, ż. dobrze i prawdziwie. A może 
ruszał się nie jak hrabia w salonie tylko jak parobek w stajni? 
Ale p · zą, że grał dobrze.„ A więc też nie to ... N igdzie w pis
mach teoretycznych nie znalazłem precyzyjnego określenia 
„st. lu fredrowskiego' . Określenia konkretnego. Pytałem więc 
starszych. doświadczonych aktorów. To sarno - brak konkret
nej odpowiedzi. A więc ch yba ze „s ylem fredrowskim" j ~st 
jsk z definicją czasu u św . Augustyna (Św. Augustyn zapytuj 
„co to jest czas?" - i odpowiada - , gdy n ikt mnie o to nie 
pyta, wówczas odpowiedź znam dobrze. A le gdy mam sprawę 
pytającemu objaśnić. nie potrafię". A więc wierny, co to jest 
„styl fredro vski' ale i nie wiemy.„ 

,„ * * 

Dzieła Fredry są w realizacji łatwe. Wystarczy wybrać 
sztukę, n a którą ma się w danym teatrze obsadę, zamówić frak i 
czy kontusze , czyli „st oje stylowe", wg didaskaliów wystawić 
z dekoratorem na scenie „salon", „ogród" l ub „wolną okolicę" 
albo i „pokój w hotel u". I to chyba vszystko. Teraz tylko gra ć„ . 
Stąd roi się na scenach Rzeczypospolitej, począwszy od skrom
nych, amatorskich aż do najpierwszych w kraju, od p r zedsta
wień - poworków, nudnych . dziewiętnastowiecznych w złym 
tego słowa znaczeniu inscenizacji; wykonanych z papendeklu, 
trzę ących się wież, z których wychyla się Rejent, czterdzie
stoletn eh Aniel w ,,Ślubach panieńskich", pijanych, zabawnie 

komikujących Papkinów w „Zemstach" demonicznych Łat
ków w „Dożywocia h", nudnych , dobrotliwie ględzących, skl 
rotrznych Jowialskich, stylizowa ych pod cepelię „Nowych 
Don Kichotów" ... A w najlepszym wypadk u przedstawień gra
nych niezbor nie, każdy sobie, każdy inaczej , bo przec ież , jak 
mówi Żyd w „Weselu": 

.„„bo lo nie kosztuje nic 
potańcować sobie raz 

jeden w Sas, a drugi w las ... " 

Bo Fredro j st pisarzem w realizacji szalenie łatwym. Jesz
cze gorzej bywa, gdy realizator ma ambicję „innego spojrze
nia'. Przed kil.koma laty opowiadał mi jeden z dyrektorów, że 
w momenc ie, gdy obejmował teaitr, młoda absolwentka wydzia
łu reżyserskiego kończyła pracę nad „Zemstą" ustawioną na 
arenie cyrkowej, przy czym do najzabawniejszych efektów 
owego zamierzonego spektaklu należała pomalowana w pasy 
biało-zie one twarz Papkina. Na szczęście dyrektorowi temu 
starczyło na tyle rozumu, że do premiery nie dopuścił. Ale Fre
dro jest pisarzem w realizacji scenicznej łatwym. To przec ież 
nie Wyspiański czy Szekspir, gdzie trzeba konieczm ie „mieć po
mysł''. Trzeba go grać, w stylu, jako się rzekło, „fredrowskim", 
:i nie zadawać se>bie trudnych i kłopotliwych pytań w rodzaju 



„co chciał autor przez to powiedzieć", czy jeszcze gorzej - p ró
bować dojść, jaki naprawdę świat widział Fredro. Ten p·sarz 
tak łatwy w realizacji scenicznej . 

. W swej znakomitej książce Jarosław Marek Rymkiewicz 
pu;ze, że Fredro był w złym h umorze. Rzeczywiście. Nawet 
w. swej autobigrafli z 1860 roku Fredro pisze, że w rodzinie 
miał przydomek „młodego staruszka" . No a potem była już 
~OJna, kampania napoleoński, odwrót spod Moskvv , Berezyna, 
niewola, z której uciekł Wilnie, Francja. Potem powrót do 
domu, gospodarka, wreszcie po wielu latach upragnione mał
że.ństwo z Zofią z Jabłonowsk i ch, primo voto Skarbkową . Dzieci, 
wielka aktywność, dzięk~ której, jak wspomina Kaczkowski, 
był F redro gdzieś między 1825 a 1848 rokiem „prawie w yrocz
nią dia Lwowskiej eLi ty, i czy to na lwczesnym Sejmie, czy 
poza Sejmem ni zrobiono nic o czym by nie zasięgięto przed
tem jego opinii". .. wreszcie szczę~liwie zako11czone pcmimo 
grożącej „kozy ', perypetnie związan z ypadkcmi roku 1848 
w Lwowie, wnuki, uznanie, więcej - wrę z hołdown iczy 
w uznaniu zasług stosunek społeczeństwa, nie tylko galicyjsk ie
go, jak świadcz o tym list d Fredry podpisany przez samego 
ks. Adama Czartoryskiego, szczęśh a, rzeklibyśmy, starość, 
a na pogrzebie niesione na aksamitnej poduszce Virtut i Mili
tari, Francuska Legia Honorowa medal św . Heleny i w·elki 
krzyż Orderu Franciszka Józefa „w uznaniu zasług pisarskich 
przez panującego'. A v. ięc życi e długie, szczęśliwe - bo nawet 
koszmar k mpanii moskiewskiej, Berezyny czy ucieczki z nie
woli przeżyty ongiś przez dziewiętmastolatka, z l alami stać się 
musiał wspomnieniem wspaniałej, fascynującej przygody. Skąd 
więc zły humor hrabiego? 

* * * 

Fr :iro pisał p z z całe życie zaczął już w dwunastym 
roku komedyjką „Strach przestraszony". Pisał i był uznany, 
~ystaw i an~ go z olbrzymim powodzeniem w teatrach, kry tyka 
me szczędz1ła mu pochwał , zaś wyjątkowe ataki (tak ie jak np. 
Goszczyńskiego w 1835 roku) były dla int ligentmego czytel
nika - delikatnie mówiąc - mało sens w ne. A jednak te ataki, 
wy~ąt owe, sporadycz e, stały się (przynajmniej tak się przyj
muJe powszechnie) przyczyną długoletniego zamilknięcia F r e
dry. Ale przecież każdy artysta, cz r to będzie pisarz, p last k, 
aktor czy kompozytor, musi być przygotowany na kwaśne, 
złoś_liwe, zasem wręcz ch amskie a ni uzasadnione zarzuty kry
tyki. To jest ryzyko zawodowe, a lbo jeszcze inaczej - jest to 
niejako wkalkulowane w koszta uprawiania zawodu. I na to 

ię n ic n ie poradzi. Durniów, chamów i m tołów przecież nie 
brak. I nie powód to , by napisać: 

. .. „Bylem. wi ęcej zlością niż treścią zdziw iony , 
A kied y n ikt się mojej nie podjąl obrony, 
Nie moglem pojąć, zgadnąć, czy rada, czy zdrada, 
I zro u.miałem tylko, że mil czeć w ypada ... ' 

To nie powód, by to napisać. A co gorsza, potem się obrazić 
i milczeć czy pisać ty lk·o do szuflady. Bo przecież w tym sa
mym „Pro m em oria" p isze: 

... Przy tym ź teatralne dzienniki w W ars::awie 
Przemawiały odrazu mn ·ej więcej łaskawie ... " 

A publicznoś', która waliła tłumnie na premiery? A więc 
znowu dwoistość. Widział swe sukc sy i widział swych zwe>
lenn ików a zarazem jakby ich nie widział. Więc gdzie tu jest 
prawda? Wydaje się, że tej n i dojdziemy nigdy, bo ze skoń
czon j ilośc i przekazów wy isnąć :informacj i moiilla tyle, ile się 
cb wycisnąć. Co też się już stało. Amen. I nie tędy chyba droga. 



Zbyt mądrym, pomimo swych komplikacji charakterologicz
nych, zbyt trzeźwym człowiekiem był bowiem F redro, żeby 
przejąć się atak.iem kilku ówczesnych goszystów, takich jak na 
przykład Dembowski. Nie , prawdy trzeb szukać zupełnie gdzie 
indziej. I nie przywiązywać wagi, czy może raczej n ie wierzyć 
do samego końca Fredrze, gdy pisze o sobie: 

... „byłem sobie ot szesnastoletnim 
pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym.„" 

Wystarczy przecież przejrzeć spis biblioteki domowej 
świadczy on o zupełnie zymś przeciwnym. Albo gdy pisze 
o początkach swej kariery literackiej: 

... ,razu jednego ... kiedy w m alig nie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz.„ i pisać zacząłem ... " 

I to pisze Fredro, fachowy kom ediopisarz, au tor korne ii 
o żelaznej konstrukcji: wpadł m u palec w kałamarz ! Nie byli
byśmy zdziwie i, gdyby słowa te padły z ust Papkina „. Albo 
owa anegdota, czy zdarzenie, jak to piszącemu już , jeden z ko
legów wytłumaczył dokładnie, co to tak iego jest średniówka! 
A zdarzenie t o opisał człowiek, który wedle wybitnego współ
czesnego poety Rymkiewicza. „ „miał napi ać „Męża i żonę'' 
wierszem tak pod względem formalnym skomplikowanym, 
i trudnym, że żaden z polskich poetów, dla scen y piSzqcych , nie 
zdecydował się już po nim podjąć podobnej próby ... " Chyba 
jednak hrabia chciał uchodzić za bawiącego się piórem n ieuka, 
za wielkiego pana, który od czasu do czasu zabawia się pisa
niem. A może była to samoobrona człowieka wiedzącego, że 
inni są w Paryżu, czy mnże inaczej, że tam sprawują ładzę 
w nie istniejącym rządzie nie istniejącego państwa? Samo bro
na człowieka, który może i miał pewne ambicje w tym kierun 
ku, który może chciał coś powiedzieć istotnego n arodowi, ho
ciaż chyba co innego i inaczej chciał to ująć niż to, co czytał 
w przemycanej z zachodu bibule - „Dziadach" czy „Kordia
nie". I pamiętać też należy , że człO\· 'ek t en na polach bitew udo
wo::lnil czynem swój patriotyzm. Zresztą o stosunku Fredry do 
romantyków, do świadomośc i romantycznej - za chwilę . 
Stwierdziliśmy, że Fredro nie chciał uch odzić za t ego, kim był 
w istocie - za zawodowego, fachowego literata. Przyczyn je
dynie mo~emy się domyślać - zresztą, nie hciał, widoczn i 
miał swoje powody - jego sprawa. Ważne jest to, że p<>zost -
wił nam swoje komedie. „ A reszta jest oparta na niepewnych 
i mylnych (może, jako się napisało, celowo) przekazach . To 
amo dotyczy zainteresowania Fredry dalszym losem j uż napi

sanych sztuk. Wiarygodne źródła , •pochodzące od wiar ygodny ch 
ludzi - rodziny, bliskich , znajomych - mówią, że Fredro, po
sławszy s ą nową sztukę dyrektorowi teatru, zupełnie się jej 
dalszymi losami inie interesował, a tnawet wrięcej , że bardzo 

rzadko bywał na przedstawien iach czy premierach, a wg Kazi
mierza Chłędowskiego, ·nawet będąc n a swym przedstawieniu, 
nigdy nie zachodził do ak torów za kulisy, co już graniczyło ze 
zwykłym chamstwem ,czy też, delikatnie mówiąc, brakiem wy
chowa ia pana h rabiego. Czy to prawda? Znowu nie wiemy. 
Pisze Rymkiewicz ... „Może to mit tylko. I może jednak Fredro 
bywał na próbach i krzyczał na aktorów, i bił ich laską, gdy 
grali nie tak , jak uważał:, że grać go należy: bo przecież wi7my, 
łatwo wpadał w gniew ... " Moie ... Tym bardziej, że nie lubiący, 
ale to bardzo ·nie lubiąc swego r udego szwagra Ludwik Jabł<>
nowski p isz o nim : ... „komedie Fredry były pisane dla akto
rów, oni je sam i w niyśli autora poczęli (. . .> We wszystkich jego 
komediach główne role to nie żadne urojone osobowości ale 
Benza Nowakowsk i„ Kamińska.„" A jeszcze Władysław Za
wadzki„.: „sam zajmował się próbami przed przedstawie
niem każdej n.owej sztuki swojej" czyli , że jakby nawet reżyse
rował, gdyż sztuki owe grane były: ... ,po~ osob~stV,m kie.row:ii
ctwem samegoż autora i za jego wskazowkami... A w1ęc Jak 
było w istocie? Nie dowiemy się tego chyba nigdy, zresztą ja
kie znaczenie ma to dl współczesnego teatru, dla współczes
nych r ealizatorów? 

• .fi * 

Na początku trakta tu o Hamlecie Wyspiański napisał: ... „ko
mentarzy do „Ham leta" nie czytywałem, bo jeśli już miałe~ 
zytać, co miało wspólność z „Hamletem", lo wolałem czytac 



„Hamleta" i - myśleć„." Należy czytc ć W spianski go . I w i -
rz':(ć mu, _bo Wyspiański, choc iaż n igdy nie za siadł za pulpi tem 
rez:yserskun, t jednak miał piekielny instynk<t teatralny. Po
wyzsza uwaga w zadz iwiający sposób zgadza się ze sposo em 
pr~cy, jaki 17aI~ży przyjąć przy realizacj i k omedii F redry. Czy 
tac i - myslec. Opracowa · kry ,yczno-liter aokich dzieł Fredry 
jest olbrzymia ilość a ile;r, jeszcze materiału d a ię wyciągną·ć 
z tego, co nie opracowane, a lb z tego , co już ze sto razy zo
stało przewertowane i opisane. Materiał na 'ileś tam pr c dok
t o~skich, hab~itacji, nie wspominając j uż o pracach m agister 
s~ 1ch zy semmar jnych. Tylko teat rowi z tego n ic ... W my le
r-iu naszym o „Zemście" za punkt wyjścia przyjęliśmy stosunek 
Fredry do romantyzmu czy, jak chce Rymkiewicz (w rtościo
we_ opraco~anie jednak się czyta!), do świadomości romantycz
neJ. Jako się rzekło, w dalekim Paryżu byli d, co sprawowali 
rząd dusz, i powtórzmy, że owe ambicje nie były obce F r edrze. 
A to me tylko „gdybanie". Nal ży wczytać się w tekst „Zem
sty" - „jedynej komedii. Fred ry , k t óra ~ ·ończy · ię Bogiem 
i odzwierciedla obyczaj staropolski "i duszę s taropolską ... " jak 
chce prof. Chrzanowski . Przecie (trzymając się tego, co napisał 
auto_r) w „Zemścje" znajdujemy całą galerię o:irażających m o
ralme _i charakterologicznie typów, począwszy od dwóch anta
gornstow, poprzez szmaciarza Papkin a, głupawego Wacława, 
wyrachowaną Podst linę, aż do dwóch debilowaitych m urarzy 
(Jeden nazywa się nawet Kafar), pij aka Perełki zy skl r otycz
~ego, _ale po swojemu starczo dokuczl iwego Dyndalskiego. ·Ani 
J _dne1 postact (że użyję brzydkiego i nieprecyzyjnego określe
nia) pozytwnej, ~szędzie matac twa, oszukaństwa, br udy, wszę-

z1e _„błoto albo smiecie". Tak pisarz sobie to wymyślił, tak to 
wdział i tak to napisał. A czas, w jakim dzie je się „Zemsta"? 
Jed_ni ch~ą koniec XVIII wi k u drudzy wiek XIX, a wszyscy 
ma.ią racJę. To samo dzieie się z miejscem akc ji. Zamek w Od
rzykoniu, slarości.~nka zakroczymska, u Boga Ojca, gdzie Rzym, 
gdzie Krym? Jak1s cel w tym autor mieć m u iał ... Więc ? Rzecz 
s~ę dzieje ciągle - zawsze - przed dwustu laty, stupięćdzi -
s1ęciu, wc_zoraj, dzi ~a; i za st . la t . W czasie polskim . I w m iej
scu polskun. Pod Biał. rmstok1em i na Rzeszowszczyźnie. A na 
Mazowszu także . Wszędzi w Polsce. 

Na p wno Fredro, czytając przemy ane z Zachod u dzi eła 
7oma:ityków - myślał . Czytał „Dziady", „Nieboską komed ię" 
t mysL ł. Czytał: 

... „Nasz naród scen okropnych , gwałtownych nie lubi , 

i jeszcze : 
„.„Czem11 to o tym pisa ~ nie chcecie Panow ie?" 

I myślał. Myślał, że żyje w kraj u ok upowanym, pod wszech
władną cen~urą, o której zresztą wiedział, czym jest dla czło
wieka sztuki i jak należy ją omijać. I dlatego w dyspozycjach 

z roku 1861 poleca ł synowi, co ma robić z wydaniem jego dzieł 
pośmi rtnych : ... ,W poezyjach wYpuścić te, które by hamowały 
odby t cal go dzieła. Chyba by Polska była niepodległa, co daj 
Boże, amen ... " A był przecież komediopisarzem, pisał komedie. 
I tak widział sobie współczesnych, jak to opisał. A opisał 
w „Zemście" tak, że gdyby zmienić nieco realiów - kostiumy, 
dekornc~P, poszczególne określenia sytuujące akcję w rzeczy
\ isto§ci szlacheckiej , to w efekcie powstałaby sztuka o dwóch 
pon,inentach i na próbie generalnej mogłyby być kłopoty z cen
zurą. Z esztą, cóż gdybać i przepowiadać, wystarczy sobie przy-
omnieć sprzed piętnastu chyba laty perypetie z „Derbami 

w pała u" Abramowa, sz uczką opartą na podobnym schema
cie - konil iktu 11omiędzy dwoma miejscowymi potentatami -
w wy aiku „Derbów" pomiędzy dyrektorem stadniny a sekre
tarzem. 

Ale wracując do tematu: Freiro, czytując „Dziadów" cz. III 
(' zy „ iebcską" na pewno myślał: a gdzie ja teraz znajduję się 
wraz z moją „Zem tą", ,.Panem Jowialskim", „Slubami"? Bo 
przecież sztuki te przeszły już próbę sceny, na którą (o czym 
Fredro nie mógł wiedz i eć, oczywiście) „Dziady" czy „Nieboska" 
czekać musiały jeszcze lat kilkadziesiąt. Przeszły próbę sceny, 
autor odni6sł niez~ przeczalny sukces, grano go przecież nie 
tylko w Galicji ale i Warszawie. Ale może Fredro miał preten
sje do teatru, że ź.le go grano? Ze spod zn komitego komizmu 
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nie wydobywa o t go , o co u chodziło? Że publiczn ść śmi~ła 
się a n ie zas tana \ i ał a ? Że nie chodz iło o to,. czy gr ano . lepieJ 
czy gorzej - to \ szystko JCd.no! le że w~a~ciw1e c.hyb1 ł c l u 
w realizacj i teatralnej jego zamysł pisarsk i, ze _POmrmo szczę~ 
śliwego zakończeni a „Zemsty" adal mi dzy Je] b_ohateram 1 
wznosi się m ur, mocniejszy i niezniszczaln. , bardz '.eJ monu~ 
men talny n iż ten , o który o zył się spór. Bo przeciez po ~os 
tak a nie inacze j skons truował Rejenta i Cześnika, Podstolinę 
i dwoje amantÓ\\~. Jakiś cel w tym miał - jaki?. Po~azać swym 
współczesnym - tacy ·este'cie t raz, ta y byhsc1e i_ prze.d. ter:i , 
a i tacy bę ziec i jut ro! Więc się śmiejci , le w1. dz~ 1e , ze 
, z siebie się śmi jecie"! Może i to przyczyna Rymk1ew1czow
skiego ,zł go humoru". Może i dla ego w roku 1865, gdy wrę
czono mu medal wybity na jego cześć z napisem „Dob~e z~słu
żonemu - Rodacy", to gdy przyjechał doń z grat ulacJam1 gu
bernator Paumgarten , chciał go „wytrąc ić" (!,wytr~cić" - ulu
bione podobno sł o\ o Fredry) za drzwi. I dopier corka „prawie 
gwałtem" kazała mu się ubrać odświętnie i przyjąć. dostoj.nika. 
Może i dlateg o (wiemy to z relacji rodziny) potrafił me odzy
wać się tygodn iami, ciskał talerzami. A może i dl tego za
milkł - czy 'ak chcą niektórzy - p~sał tylk do ~zuflad_Y? 
Prz z n iezrozumienie go do końca, a me przez atak kilku me
dowarzon eh (pow i edzielibyśmy dzisiaj) goszystów Może. to 
i jedna z tych przyczyn, ale właśn i ta poza charakterol~1cz
nymi, poHtycznymi i Bóg wie jakimi jesz~z~, może_ to Jedna 
z przyczyn , k tóra przelała dzban. B~ prze?1~z wiedział F redro 
d obr z , ż wystarczy tylko przeczyitac uwamne sz tukę. Przeczy
ta ć i myśle'. 

• * * 
Ale i Fred ro był winien. Tak jak Mickiewicz , .który dając 

obraz „kraju lat dziecin nych" , uczynił to z takim m1~trzostw~ , 
że czy aj ąc „Pana Tadeusza" p~trzym~ n.a występu]ą e w n:m 
postac ie jak na figurki z serwisu Wo1sk1ego - z ~ozrzewme
ni m , żegnają pokolenie odchodząc bezpowrotme. w prze
szłość - co pod.kr śla sam Mi kiewicz, często stosując przy
miotnik „ostatni". Wszystkie postacie w „Panu Tadeusz~" n~.
malo\ an są prz z poetę realistycznie, z \.~ ielką dozą iro~n, 
żeby nie powiedzieć sarkazmu. Wady ich me są ukryt ; w~a
domo od razu że Gerwazy to okrutnik, Protazy nałog wy pie
niacz Hrabia 'pozer i dziwak, Sędz i a - zapobiegl iv y eh iw ie· 
(u ktÓrego chłopi w polu pracują równo ze słońcem, ~zyli na 
Litwie w lecie 18 godzin dzie nnie), w swych poczynaryac~ ~a
słaniaj ący się zawsze wolą brata, z tym, ż_e ta wola_ dziwme Ja
koś zawsze zgadz się z jego osobistymi interesami_ .. Tak s~o 
j st z innymi, jak choćby z z p atrzonym w p~zesz~osc wsteczru
kiem Wojskim , dwoma durniami Asesorem 1 ReJente~, pod~
ta·rzałą snobką Telimeną czy prow incjonalną gąską Zosią. A m1-

mo wszystko oso b te wzbudza j w nas niekłamaną wręcz sym
patię , czy rozczule nie , jak cho· y w Księdze XI, kiedy widzim 
godzących s ię półgarn ów kami mic u K luczn ika i Woźnego. 
Sprawa to mistrzostwa Mickiewicza, mgiełki sentymen tu, no
stalgii, zadumy, po zj i. A te kże tego, że wsz ·stkich ich jedno-
zy go ący patriotyzm , iara w zmatrwy hw tanie Najjaśniej

szej Rzeczypospolitej. 
le u Fredry tego nie ma. Raz tylko Cześnik, mimochodem 

wspomina konf.ederację barską. Właściwie wszystkich intere
s uj ą główn i pieniądze. Bohaterowie Fredry nie kry)ą się ze 
swym i wadami. Au tor na w ierzch wywala wszystk1 brudy, 
ma tac twa, intrygi . An i on się n ie krępuje, ani jego bohaterowie. 
.Jak choćby prawnik Rejen t, jak by nie było zło iek powołany 
do stania na straży prawa, s twierdza spokojnie: 

„.„nie brak świadków na tym świec-ie ... " 
i powiedz nie to weszło na stałe w skład zbioru polskich przys
łó narodowych. Zresztą wady bohaterów mażna by wymie
niać bez końca - Ibo przeczytać „Zemstę". 

Sprawa to niedoścignionego mistrzostwa Fredry, że na po
staci wy tępujące w sztuce spoglądamy ze szczerą sympatią, że 
wrę z j' kochamy i ich wady nam nie przeszkadzaj ą. To_ tak 
samo jak w sarmack ·m portrecie trumiennym, gdzie z w1elo
boczn eh wizerunków spoglądają na nas urodzon i urodzeni, 
ale p trzą n ie w majestacie zgonu, skąd - w zależności od ha
ra.kteru zmarłego zy zmarłej są czasem butni, czasem zawa
diaccy, czasem rozpi ra ich i · cie sarmacka pycha, czasem jej
mośda nki spoglądają wręcz zalotnie. Fenomen śmierc i jest poza 
nimi jakby ich w ogóle n ie dotyczył . To s mo jest u Fred~y -
wad ie dotyczą jego bahaterów, matacz Rejent ma się za 
przykładnego katolik a, Cześn ik za prawego szlachcica. I naj
śmieszn iejsze jest to, że im wierzymy. A wina to Aleksandra 
hr biego Fredry . 

* * * 
Przystępujemy do realiz cji „Zemsty" pełn i pokory wobec 

dzieła i zamysłu P oety. Jako teat r pragni my zrobić przedsta
wie i o ludziach żywych, ze wszyst kimi ich przymiotami 
i wa dami, bo, jak p isał Mauri c „„,największy akt szacunku 
wobec zmarłych t o zb l iżenie ich do nas, aby utracil i wszelką 
pozę („.) Inaczej bow iem u nicestwiamy ich po raz drugi„." Pa
rni tamy, ż robimy komedię ludziach żywych , a więc też 
o nas samych . 

WOJCIECH JESIONKA 



Stanisław Pigoń 

Zagadlla 
osobowości Fredry 

przez piętnaście lat bcowania można chyba poznać czło
wieka do gruntu. Zachodzi tu taki właśnie wypadek. Praca 
nad zbiorowym krytycznym wydanie Dziel Aleksandra Fredry, 
zaczęta jakoś koło 1952 r., dobiega oto końca. Wychodzi tom 
XIV zamykający całość plonu. Przez cały okres pracy wsze
dłem w zażyłość z pi arzem. Rok po roku, niemal dzi ń po dniu 
ob owałem z jego utworami, starałem się wniknąć w ich nie 
zawsze na wierzchu leżącą problematykę, szedłem za jego po
cz nani mi, ciekawy ich podni t i motywów, starałem się wni
kać w jego osobowość, w jego nie zawsze łatwe do rozeznania 
zawił_ośc~ - a teraz na odchodnym nie mogę się odjąć nie
pok0Jow1: Czym s ię rozeznał w tym człowieku? Czy taki on 
był cały? W czym był rdzeń i jaka pojemność jego istoty? 
Rozstaję się z nim w zdziwieniu nie mniejszym od tego, któ
re wzbudzał na początku, owszem, może w głębszym? Co to 
za bogata, a Ja~a skomplkowana indywidualność, c za splot 
ruespod~1a.nek . 1 . _zdumi. wają:ych antynomii, skłóconych, 
a przec~e~ _w Ja~s sposob spojnych przeciwieństw! Wiązka 
skłonnosc1 i paSJl, trudnych do rozplątania j ujęcia w ład . 

Tak było od wczesnej młodości. Kojarzył w sobie silną 
i głęboką uczciwość i rozwagę, a obie nakrywał żartobliwością 
i pustotą; już malca zwali domowi „staruszkiem". L dw ie do
rostek - pochopnie stawiał na hazard życie i nie oszczędzał 
go; zdeptał w jedną i drugą stronę szlak wielkiej wojny: od 
Beńkowskiej Wiszni aż po Moskwę i po Fontainebleau Sfor
sował Berezynę, nie domarzł w Wilnie; zbiegłszy z ni woli, 
przez dwa mroźne tygodnie kluczył piechotą bezdrożami po
za kordon, by po chwilowym pobycie w domu wrócić do sz -
regów i związać się do s mego końca z obrońcami sprawy 
przegrywanej. Z paroletn iej kampanii wyniósł krzyż Virtuti 
Militari, a jako plony z przygodnych biwaków rozrzucał nie
skąpo między komilitonami wierszydla rmwiązłe i - co tu taić 
- zupełnie już plugawe. 

Zdjąwszy mundur ten racjonalista, libertyn, sławny wie
trznik i wartogłów, co po balach szlifował parkiety w salo
nach lwowskich pani Potockiej, Skrzyńskich, Haurów i m. 
zakochał się wbrew rozsądkowi głęboko i r zpoczliwie i jak 

Gustaw stał na skraju samobójstwa. I tu nie koniec dziwu. 
Poet- (bo był pr~ecież poetą, i to nie byle jakim) - wziął 
w zarząd skrzę_tm przez_ OJCa zgromadzoną fortunę rodową, 
gospo~aro_wał ruą_ - o dziwo! - nie „po łacinie" (której zre
sz tą mewi le umiał), a zarządzał tak roztropnie i ściśliwie że 
potroił nie tylko własną, ale całego rozrodzonego klanu' fa
m ilij nego. 

Dziw. jeszcze większy: jako człow iek i sąsiad towarzyski, 
wesoły i dowcipny zapalony myśliwy i facjonata - głębo
ko . krY:ł t.ocząceg? . go robaka melancholii, samoudręki, wzma
gaJąc J s1ę zgryzliweJ mizantropii i awersji do świata. Nie 
inaczej w twórczości. Przyrodzona, nie słabnąca z latami 
skłonności do groteski, do rozpasanej farsowości, niczym nie 
zawadza ostremu, zatroskanemu obserwatorowi charakt rów 
ludzkich czy żywotnych procesów społecznych, a jadowity 
sa_rkazm satyry ~zy pamil tu przewija się przez pasma jo
wialnego gawędziarza. I tak wszędzie : rysy wesołka raz po 
'raz przecina z.marszczka zatroskanego sensata. 

_Albo inna frapująca antymonia . Ten poeta, co bywał na 
o.goł (poza bajkami) wierszopisem raczej miernym, twórca 
ll~eracki z ur?dze~1a, z za~łowania, wreszci nałogu, do plo
now sweJ tworczo c1 przywiązany jak najtkliwi j, zachłannie, 
bo na_w~t bez dostate znego krytycyzmu, on, o nie lubił mar
nowac ~adnej bła_hostki, ża<:ffiego (nie było bez tego, żeby 
1 _poromonego) w_iersza, co Je przechowywał starannie, prze
pisY:wał :v1~lokroc, obm)'.'ślał _jak najdrobiazgowiej plany wy
dania posmiertn_e~o, a W1ęc pisarz - zdawałoby się - w każ
dym _fi.brze swe1 istoty - skoro padło, umiał w porywie zaw
z~ę tosc1. z_ nagła złamać pióro, nakazać sobie milczenie na lat 
kilkanasc1e, . a dyr.ektorom_ teatrów zamykał drzwi pr zed no
sem .• gdy zas \~rocił do tworczości, to szuflady z utwor m i poz
wolił odemknąc dopiero po swojej śmierci. 
. Ten_ ~I.ot dziwnych i ni łatwo zrozumiałych powikłań 
1 przec1w1enstw można by odsłonić i ukazywać j szcze dłużej 
ale wystarczy może podkreślić generalnie ten fak t wewnę~ 
tr~ne.go skon;plikowania w indywidualności twórczej Fredry. 
Nie 1est on Jednowymiarowy, monolityczny, raczej wieloraki 
1 v.:ewnątrz ~probl~matyzowa y Jak niejeden z jego świato
we] _paranteli, kry]e on w sobie rozdarcie i biegunowoś': ko
m d10p1sarz - na. ostrej zaprawie mizantropii, przedziwny 
amal~amat wesoł~~c1 ~ ~utkiem, optymizmu z pesymizmem. 

Nie :na co ta1c: istn~eJe zagadka osobowości Fredry. Od 
zasobu Jego dorobku twor zego jakże odejść bez uczucia za
n iepokojenia, bez odczucia tej nie mierzchnącej dziwności. 

Stanisław Pigoń 
(„Pamiętnik Teatralny" nr 4/72) 
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Kalendarium /recfrowsiie 
1793 

Aleksander Fredro, syn Jacka i Mor:'Jnny z dornu grab ianki Demb i ńskiej, 

przychodzi na św iat w dniu 20 czerwca w maj ątku rodz innym Surochow ie 

w zi em i przemyskiej (ni e wykl uczone, że b ył starszy o dwa la ta). W dom u 
Fredrów chowa si ę dz iew i ęc- o ro dzieci : trzy córki , sześ c i u synów . Wczesne 

dzieciństwo upływa im w rna jc;tku Beńkowo W .szn io. 

1805 
Pierwsza próba twórczośc i tea tral nej : dz i ec ięca komedyjka 

Stach nastraszo ny. 

1806 
W d niu 18 styczn ia umiera Marianna Fredro wo. Mąż z rodziną przenosi 

się do Lwowa . 

1809 
Szesnastol etni Fredro z:aci ąga się jako ochotnik do woj sk ks i ęc ia Józe fa 

Poni ato wsk iego w Trze śn i pod Sandom ierzem ; 9 cze rwca mianowany 

podporuczn iki em 11 p ułk u u ł a nów . 

1812-1813 
Kompan io m oskiewska ; 20 paździ ernika odznaczenie krzyżem Virtuti Mi

litar i. Odwrót spod Moskw y i prz ej ś cie przez Be rezynę . Ty fus w Wiln ie , 

ucieczka w przebran iu z n:ewoli do Lw owa. 

1813-1814 
Dnia 10 sierpnia p rzybywa Fredro do Drezna i przyłącza się do Wi el ki ej 

Armi i. Bierze udzi a ł w kompani i p ruskiej i francusk iej w funkcji of ice ra 

ordynanso wego sztabu gen eroln2go ; 30 paźdz i e rni ka uczes tniczy w bit

wie pod Hanau. Dnia 15 kwietnia 1814 odznaczony Legią Honorową . 

Wiosną no kwaterze pod Paryżem, powrót do Lwowa w czerwcu tcgcż 

roku. 

1a15 
Zwolnienie ze służby wojsko wej no własną pro ś bę. 

1817 
Pi erwsza - bez po wodzenia - wystawiono kom ed ia (Lwów, 10 m arca) 

Intry go no prędce , nap isana w S cń kawe j W iszni , ni e publikowano p rzez 

pisarza . 
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1816 
Pi erwsza publ ikowana i z powadzeniem grono komed ia Pan Geldhab 
{p rem iero Warszewo, 7 pożdziemiko 1821) . 

1822 

Jacek Fredro, udowodmwszy gene l egię rod u od przełamu XIV / XV stu

lecia w ram ach akc j i spra wdzania tyt u łów radowych, uzyskuje od rządu 

austr iack iego tytuł hrabiowski d la sieb ie i rodziny. 

1824 
Al ek onder jedzie do Wio ch no wezwanie bra ta Maksymil iana, k tóry 
rod by go wyswatać z boga tą kuzynką żony . 

1826 

Pi erwsze zborowe wydanie Kom edi i Aleksand ra hr. Fred ro (Wi edeń 

i Lwó w 1826-1838, l. 1- 5) (nazw iska odmieniona ówcześn i e : Fredro -
Fredro . 
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1828 
Sm ierć ojca. W dn iu 8 listopada ślub w Korczynie (pod Krosnem) z Zo
f i ą hr. Skorbkową. 

1829 
W dniu 2 wrzesnio narodziny w Beńkowej Niszni jedynego syna, Jona 
Aleksandro, w przyszłości również komcd'op:sarza. (Urodzen i v: 1831 , 
1832 Gustaw i Jon Nie;:>omucen umierają w n i emowlęc twie). Pisarz po
wołany v1 poczet członków Warszawskiego Towarzystwa Przy jaciół Nauk. 

1R31 
W okresie powstania \"s iopadowcgo ,:obył z rodziną w Wiedniu, spowo
dowany obawą przed epide:mią chol ery zav1 l cczon ą orzez arm ię rosy j

ską . Bracia Edward i Henryk biorą udział w powstaniu . 

11332-1835 
Szczytowy okres twórczości komediowej Fredry - Zemsta, ś ruby panień 

skie, Pan Jowialski, Dożywocie. 

1833 
Fredro jako przedstaw iciel stanu magnackiego wybrany depL iotem do 
Sejm u Stanowego, obejmuje w Wydziale Stanowym referat instytucji na

ukowych. 

1835 
W krokowskim „Pam iętniku Nauk i Umiejętności" ukazuje się rozprawa 
Seweryno Goszczyńskiego pt. Nowo epoko poezji polskiej, uwożono przez 
współczesnych za główną przyczynę zami lknięcia Fredry. 

1837 
W dniu 21 majo o rodziny jedynej córki , Zo fi i, późniejszej żony Jano Hr. 

Szczeptyckiego , m alarki i li teratki. 

1839 
Decyzjo zaprzes tan ia twórczośc i pisarskiej (dolo podawano przez Fredrę 

w jego osobistych noloti<och). 

1842 
Atak i no Fredrę w czasopismach kra jowych , zapewne utwierdzające go 

w decyzji milczenia p'sorski!:go. 

1845 
Um iera broi Seweryn, s zwoleżer napo leoński , uczestnik otoku no 

Somosierrę. 
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1846 
Pod wrażeniem buntu chłopsk i ego Szeli w Ga licji Fredro składa pełno

mocnikowi cesarskiemu hr. Rudolfowi von Stadion memoriał Uwagi nad 
stanem soc;arny m w Galic ;i . Umiera w Paryżu brat, Jon Maksymi li an, 

b . major w wojsku Księstwo Warszawskiego, odzneczony w r. 1807 
Virtuti Militari i Legią Honorową, adiutant ks. Józefo , później coro Ale 
ksandro I, kura tor uniwersy tetu w rszowskiego , li terat traged iopisarz , mi

łośni k teatru, pośredn iczący w wystaw iani u komed ii brata w Warszawie . 

1848 
Udz i ał w wydarzeniach W iosn y Ludów we Lwowie ; uczestnictwo w do
wództwie Gward ii Narodowej. Fred ro wybrany prezesem Rody Narodowej 

w miasteczku powiatowym Rudki , wygłasza mowę przeciw biurokrac ji 
oustr iockieJ: „należy przepędzić diabła w stoso wanym kapeluszu". 

1840 
Syn pisarza , bio rący udział w powstaniu węg i erskim , pa jego klęsce ucho

dzi przez Turcję do Francj i. 

1850 
W styczn iu pisarz wraz z żoną i córką przybywa do Pa r yża . Nawiązuj e 

tom li czne znajomo ści wśród emigracji polskiej. m .in. poznaje Mickiewi
cza, Lenartow icza, portrec istę Henryka Rodakowskiego. 

1851 
Po grudn iowym zomoch 11 sianu we Fronc1 i, Fredro wraz z rodziną prze
nos i się do Brukseli . W roku następnym powraca do Paryża . 

1852 
Ponowne rozpoczęcie twó r czoś ci - dato podawano przez p isarza . 

1852-1854 
Oskarżen ie Fredry o zdradę stanu, spowodowane jego mową w Rudkach 
w roku 1848; proces umorzony no skutek interwewncji bliskiego pisorzo
'Ni ówczesnego nam iestnika Gali cj i, hr . Agenoro Gołuchowskiego . 

1857 
W kw ietn iu powrót syna do kra ju, Fredro osiada we Lwo wie w dworku 
no Cho rążczyżnic . 

1859 
W lutym w B eńkowcj Wiszni rod.z i się wn uk p isarza, Andrze j Maksymi lian, 
syn Jano A leksandro, również w przyszłości li terat wierszopis. 

KALENDARI UM * KALENDARIUM f:< KALENDARIUM 



KAL ENDARIUM KALENDARIUM * KALENDARIUM 

1861 
Fredro zo staje pos łem większej w ła s n ości z ziem i samborsk ie j do pier
wszego autonomicznego Sejmu Kra jowego w Gal icji; po kilku miesi qcoch 
składa mand at. W paźdz i ern ik u ślub córk i. 

1865 
Pi sa rz o trzym uje honorow e obywatelstwo miasta Lwowa i zo sta je powoła

ny do grono Akadem ii Umiejętno ś ci w Krakow ie. 

1867 
Ostatn ia nap isano dotowano komed ia Fredry p t. Ostatnia wola. Umiera 
brat Henryk. 

1876 
W dniu 15 lipca A leksander Fredro umiera we Lwowi e w cztery mi esiące 

po zgon ie Goszczyńskiego osiadłego no s tarość również we Lwowie, na
przeci wko dom u Fred ry. Zwłoki zos tają złożon e w grobach rodzinnych 
w kośc iele para fia lnym w Rudkach . 
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