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Z Zapisków starucha i Trzy po trzy 
Aleksandra Fredry 

Niegdyś o głupim mówiono: „Powiedział co wiedział'' . 
Dziś gorzej, bo niejeden powiedział co nie wiedział. 

± 

Ile golców - tyle reformatorów . 

,,Zgoda panowie bracia!!" - AliaB: Zróbcie co ja chcę. 

* 
Co wczorajsze głuptasie zbudowali, dzisiaj mędrki burzą. AJe mędrki 
mądre, nic nie budują, aby jutrzejsze głupcy nie mieli co burzyć. 

~ 

Rząd gniecie, samorząd trudzi, bezrząd trwoży. - Czegóż chcecie, 
u diabła? 

Naród, który nie ma woli i siły powiedzieć łotrom , że łotry 
- nie wart być narodem . 

Wielkie były nasze przymioty, ale wielkie i wady. 
Dziś, niestety, tylko te zostały. 

* 
Lekkomyślność, niegospodarność, marnotrawstwo 

- demoralizują i późniejsze pokolenia. 

* 
Napchał kieszenie - i bawi się w radykała. 

* 
Jedyną pociechą jest wiara w naszą cierpliwość. 
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+ 
Nową plagę bóg na n spuścił - ro~ soroma nię. 

·i· 

O 13ożc 1 Nie proszę cię , aby wszy cy mieli rozu m. Al c i ę pro zę, 
aby n ie wszy cy demokraci m nie mali, ż -f\ m~drym i . 

+ 
\\'róg rqce zało żył i czeka . - Nas za niezgoda za niego pracuje . 

+ 

Ma ło uradzi , gdzie wici u radzi . 

+ 
Ideolog chce z s wojej gliny nowego człowie ka u kpić . 

- I zawsz robi tylko bioto . 

+ 
'l'rudno na szczyt sią dosta ć, trudniej na ni m s ią ostać. 

A naj trud niej z niego schodzić . 

+ 
Nic ud waj r for matora , powiedz otwa rc ie, ż ś rozbójnik, 

a mni rj tobą ga rdzić bądą. 

Nie rozw ijaj żagli , póki ko twica na dnie, bo po lam i s z nrn :s zty, 
a ni e ruszy -z z miejs ca. 

+ 
O bi d ny, bi d ny KrnY I żyć i umrzeć nie moż 

·i· 

Nic p rorokuj tego co b ,dz ie: s taraj s i , o z mia ne; tego co jes t. 

+ 
Pa ństwa zw i ks za ć muszą - ile; nrnte1:ja lm\, 

aby zastąp ić upad k w ładz mora ln. ·eh . 

.... 

-

Barbara Lasocka 

ALEKSAN DIZR FREDRO 
MA KŁO POTY 

'.}(__ochano się w tamtych latach szal eńczo i najczęściej tragicznie. 
Cierpieli i umierali z miłości kawalerowie, panicze i zwykli młodzieńcy. 

Wzdychały i zalewały się łzami panienki , pannice. mężatki , kobiety dojrza
łe, a nawet„. przejrzałe . Cierpiema młodego Wertera Goethego były naj
zachł an niej czytaną k siążką A werteryzm był sposobem istnienia 
niezliczonej ilości młodych . Był usprawiedliwieniem, modą i manierą Ko
chał się po wielekroć, aż do późnej starości . sam autor Cierpień. Mickie
wicz, bardzo w młodośc i kochliwy, długo nie mógł się pogodzić z faktem, 
że miłość do Maryii Wereszczakówny nigdy nie zostanie spełniona . Kra
sińskiego bez reszty zagarnęło uczucie do Joanny Bobrowej Dopiero 
mało delikatna interwencja ojca przerwała ten miłosny związek . Pociesze
nie znalazł w ramionach Delfiny Potockiej. 

Z powodu wzgardzonej miłości chciał się zastrzelić młodziutki Kordian. 
Prawdziwe, choć występne uczucie stało się powodem śmierc i Amelii i 
Zbigniewa, bohaterów Mazepy Słowackiego . Micki1ewiczowski Gustaw by ł 

symbolem miłości tragicznej. bo nieodwzajemnionej . 
Czyżby Aleksandr? Fredrę ominęły te pułapki m iłośc i ? Skądże znowui 

I on kochał aż do bólu. Przez kilkanaście lat nadzieja na zaspokojenie tej 
miłości byla nikła . A on nie potrafił swej namiętości powściągnąć ani choć

by ostudzić . Był Werterem z galicyjskiej prowincji , któremu mimo samo-
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bójczych myśl i udało się w końcu ocal ić siebie i swą mfość. Nie ty lko w 
bajkach, ale w rzeczywistym świec ie czasem się zdarza, że wielcy ko
chankowie wstępują w małżeńskie związki i potem długo i szczęś l iwie fy
ją. Różn i ca m iędzy zauroczen iem Krasińsk i ego a Fredry pol egała między 

innymi na tym , że autor Ślubów panieńskich głęboko swe uczucie skry
wa!. Przestrzega/ bowiem kilku zasad. Pod koniec fycia niektóre zanoto
wa!. Tak powstaly Zapiski starucha. Własnego smutku nie roznoś po 
świecie. Ulgi nie doznasz, a niemiłym staniesz się gościem. 

Kiedy szesnastoletni młodzieniec zaciągał s i ę w 1809 roku jako ochot
nik do wojska księcia Józefa Poniatowskiego, najpewniej jeszcze nie wie
dz i ał , co to jest miłość, która obezwładn i a paraliżując wszelkie dz i ałan i a . 

To prawda, że wk rótce św ieżo mianowany podporucznik jedenastego p uł

ku ułan ów, stacjon ujący nieopodal Lublina, zadurzyJ się w pann ie Anieli 
Trębic kiej . Al e to jeszcze nie był a ,.ta" miłość . Kampanie napoleońskie , w 
których przyszło mu brać udział , zwłaszcza zaś marsz na Moskwę , a po
tem odwrót z płonącego miasta i przejście przez Berezynę , kazały zapo
mnieć o tak cywilnych doznaniach, jak miłość czy zazdrość . Układane 

naprędce swawolne wierszyki czy pełne nieprzyzwoitości poemaciki miały 
być wyrazem dorosłości żołnierza gardzącego wszystkim, co nie znało 
śmiertelnego zagrożenia . 

Po morderczych bitwach 1813 i 181 4 roku pod Dreznem i Hanau Ale
ksander Fredro, oficer ordynansowy sztabu genteralnego, przebywał 

przez parę miesięcy w Saint Denis pod Paryżem. 15 kwietnia 1814 roku 
został odznaczony Legią Honorową. Korzystał wówczas z różnych przyje
mności , jakie niesie normalne życie, wolne od okopów, marszu, potyczek 
i nocnych pobudek. Wieczory spędzone w paryskich teatrach niewątpliwie 
wyzwoliły w nim talent komediopisarza. A uroki francuskich dziewczyn 
wspominał jeszcze w korespondencji z kolegami z wojska. Jako cywil, bo 
w 1815 roku poprosił o zwolnienie ze służby wojskowej obiecując sobie, 
że do końca życia zachowa dystans do polityki, wydawał się odporny na 
tak pospolite doznania, jak miłość. Owszem, na tańcujących wieczorach 
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we Lwowie uwodz ił niejedną miejscową piękność . W listach do swawol
nych kompanów na rzekał tylko na ich powściągliwość . Z małżeńskich za
miarów swoich znajomych bezlitośnie kp~ . zapowiadając, że już 

przygotowuje mowę pogrzebową . A2. nagle, ledwie w ki lka tygodni po sza
l eństwach karnawalowych , kiedy to 1eden walc trwał całe dwie godziny, 
następuje zmiana tonu. Umarł żartujący ze wszystkiego uwodziciel, naro
dz~ się śm i erte l nie zakochany mężczyzna. Słyszal[eśj i czerpał{eś} ten 
ogień - p i sał 11 kwietnia 1817 roku do Ignacego Konarskiego - który 
przy wszystkich dręczeniach za szczęście jednak uważam. Kocha/eś, 

wiesz, jak nas ta namiętność odmienia, jednak pewnie nigdy tak jak ja 
gwałtownie jej nie dozna/eś; serce bowiem Twoje łatwiejsze do przyjęcia 
każdego wrażenia , moje zaś trudniejsze, dlatego nie zna środka . Książki, 

wiersz, wszystko zaniedbuję, miłość całego mnie zajęła. 

Przyczyną tego niepokoju była Zosia. Miala wtedy niespełna dziewięt

naście lat. Była delikatna, wręcz krucha i dziwn ie smutna. Od dwóch lat 
Zofia z Jabłon owskich byla żoną St anisława Skarbka. Małżonek byl od 
niej d użo starszy i bez reszty zajęty sprawami majątkowymi . Najpierw go 
lek komyśln ie trwonił, a późn iej z wytrwałością pomnażał. Dlaczego rodzi
ce zgodzili się , aby to jeszcze dziecko opuśc iło na zawsze własny dom? 
Ślub odbył się w 1814 roku w Krościenku. Skarbek ze szczęścia rozrzucał 
złoto między służbę hojną reką W rok później oboje bawili w Wiedniu. 
Uczestniczyli w niezliczonych festynach i balach wydawanych przez ce
sarza i miejscową arystokrację z okazji kongresu wiedeńskiego. Potem 
Skarbek przyjeżdżał do stolicy już sam. A wracając przywoził całe paki 
najmodniejszych sukien i stro1ów dla swej pani. a obok pamięci o jej wy
gody i uprze1mości był dziwnie dla niej obo1etny. Tę pełną cnót, rzadkiej 
piękności i wykształcenia osobistośc zamkniętą w zaklętym gdzieś zamku 
{i} obsypaną wszelkimi dostatkami prócz współczucia porównywał świat 
do nieszczęśliwej księżniczki. 

Dziesięć lat wzorowego życia spędzała w ten sposób w odludnym pa
łapu dóbr Rożniatowa albo we Lwowie. Znało te piękną, wspaniałą postać 



ówczesne pokoleme czcząc jej wdzięki i cnoty. 
Mi!oś ć Zofii i Aleksandra wybuchla gwałtownie . Była okrutnie prawdzi

wa i beznadziejna zarazem Przeważnie spotykali s i ę ukradkiem. I za
wsze byli ze sobą za krótko. Rodzice Zofii zgodzili się co prawda na 
rozwód córki Ale sprawy te załatw i an o w Rzymie z wielkimi oporami i 
straszliwie dł u go. 

Aleksander Fredro znosił to oczekiwanie z najwyższym trudem. Jakże 
c iężko mu było prowadzić przy tym gospodarstwo w dziedzicznych Ja
twięgach i pisać komedie, na które czekał lwowski teatr. Ale jako pisarz 
był Fredro nieprzejednany. Jego utwory nigdy nie były wyrazem własnych 
niepokojów. Stanowiły czystą, oderwaną od prywatności konstrukcję lite
rackiej materii . Oczywiście, ów komediowy świat wykreowany przez Fre
drę mógł zaistnieć tylko dzięk i jego ógromnej wiedzy o życiu. Ale są 

dramata serca, których nixt drugi am widzieć. ani zrozumieć, ani pojać nie 
może. [. .. ] Biada temu, kto by chciał otworzyć ranę Nie wyleczy, a powię

kszy cierpienie. 
Nie można jednak przeżywać tysiącznych niepokojów i nie zdradzić się 

nikomu ani słowem. Nawet tak skryty człowiek jak Fredro musiał ująć w 
zdania swoje najintymniejsze odczucia W listach do braci, zwłaszcza zaś 
do starszego o dziewięć lat Maksymiliana, pozwalał słowom układać się w 
rozedrgany nadzieją i niepokojem zarazem monolog niczym z romantycz
nego dramatu. Pierwsza tylko mi/ość [..} niebezpieczną stać się może 
rozsadkowi. ale razem 1est na1większą rozkoszą w życiu. Cóż może IN}'

równać temu lubemu marzeniu, że wiecznie będę kochany, że wiecznie 
kochać będę. [. .. ] W mi/ości tylko naszej wszystkiego źródło mieć chcemy 
- cóż więcej w~nieść może duszę . cóż zapałem przejąć zmysły, jak pier
wsza mi/ość. Sm1erć jest niczym; Iza, którą wyciśnie, nagradza przyszłe 
cierpienia_ P r z e s t a ć k o c h a ć jest rzeczą nie do pojęcia; 

b y ć z a p o m n i a n y m - nieznaną trwogą. 

Na zewnątrz wszystko jest niby po staremu. Kupi/em koni 4 od Leona; 
odbieram reszte za woły, przedalem 210 korcy żyta. Dzień jak co dzień. 

s 

Ale uczucia trzepocą jak zalęknione ptak i. Jakaś niepewność udaremnia 
planowane zajęcia. Ginie poczucie własnej wartości. Zaciera się sens ist
nienia. Czają się myśli o samobójstwie. Przed ostatecznym krokiem po
wstrzymuje Aleksandra miłość do ojca i rodzeństwa. Bracia starają się mu 
pomóc. Z jakiegokolwiek bądź powodu nieszczęście Twoje pochodzić 
może - przedkładał mu młodszy o cztery lata Julian - bądź przynaj
mniej sprawiedli!N}'. N i e m o ż n a n i e s p y I a ć s i ę s i e -
bie samego a ;a czym jestem? , com 
z r o b i ł ? , c o r o b i ę ? , d o k ą d , p o c o i d e ? To 
są Twoje słowa, na które tylko chciej, a sam sobie dasz odpowiedź. Czyż 
Tobie wypada podobne robić zapytania? Byleś i jesteś człowiekiem hono
ru, pełniłeś obowiązki dobrego Polaka, pe/mieś i pełnisz obowiązki dobre
go syna, przyjaciela, brata i uczciwego człowieka. służyłeś ojczyźnie tam, 
gdzieś myślał, że Twoja pomoc jej potrzebna by/a. a cóż chcesz, abyś był 
więcej zrobił. Skąd to poniżenie siebie samego? S~ąd ta nienawiść siebie 
samego? 

Pomoc Maksymiliana nie polegała na perswazjach. Postanowił ożenić 
Aleksandra z wybraną przez siebie kandydatką Szczęście rodzinne mia
ła mu zapewnić Rosjanka, hrabianka Elżbieta Buturlin. Panienka nie była 
w tę intrygę wtajemniczona. Podobno nie odznaczała się imponującą uro
dą Nie była też bogata. W posagu dostawała ledwie (1) pięciuset 

pańszczyźnianych chłopów, oprócz oczywiście sreber, zastawy stołowej i 
cieplej pościeli. Po śmierci ojca miało na nią przypaść następn e pięćset 

„dusz". Jej głównymi zaletami była ponoć nieśmiałość, del i k atność, łagod 

ność i cicha dobroć. Podobnej partii pewnie w Galicji nie znajdziesz -
przedkłada/ bratu Maksymilian, który lubił jasno stawiać sprawy. - Lecz 
znając was oboje spodziewam się, iż będziecie choć nie w zbytku, ale 
przyjemnie żyć mogli. 

Cały plian był dokładnie ułożony. Zg,odnie z nim Aleks ander, który może 
z desperacji, a może z podświadomej obrony prżez zatraceniem pozwalał 
sobą kierować, poj echał aż do Florencii. Mieszkal tam wówczas Maksy-
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milian z żoną i synem. A państwo Buturlinowie byli ich sąsiadami. Ale
ksander miał się spotkać z panną i poprosić ją o rękę. Była wiosna 1824 
roku. Drzewa i krzewy kwitły ze szczególną bujnością. Z domu brata przy 
via Servi Aleksander często wychodził na długie, samotne spacery. Czy 
znowu uciekał przed ludźmi? Ile z Twojego listu sądzić mogłem, kochany 
Aleksandrze - niecierpliwił się Henryk - nie rozpatrzyłeś się jeszcze do
brze ani we Włoszech, ani w Twojej pannie. 

Florencję opuścił nagle. Kierował się na południe. Chciał dotrzeć aż do 
Neapolu. Nagle zawrócił z drogi. Rozstawnymi końmi - byle szybciej -
dojechał do Krakowa. Stamtąd udał się na spotkanie z Zosią. A potem jak 
gdyby spokojniejszy, utwierdzony w swoich zamiarach, wrócił do Lwowa i 
dalej do Jatwięg. Czy ktoś poza nim, Maksymilianem i jego żoną Prasko
wią, wiedzieli, co się we Florencji naprawdę wydarzylo? Jaka zaszła po
myłka? Nieraz z żoną rozmawiamy - pisał Maksymilian - i pojąć 
jeszcze nie możemy, jak tak mocno mogliśmy się omylić w sądzie o tej, 
którą Tobie za żonę życzyliśmy. 

Na rozwód przyszło jeszcze czekać całe cztery lata. Wydawały się wie
cznością. Ale Fredro odparwszy pokusę zdrady siebie- samego, a nade 
wszystko najbliższej na świecie osoby, jeszcze głębiej schował niepokój. 
Prowadził gospodarstwo. Samotnie polował. I pisał. Dużo, niemal w gorą
czce tworzył. Przed niepotrzebnym, jak się okazale, wyjazdem do Włoch 
miał już w dorobku siedem komedii. Wszystkie z powodzeniem przeszly 
przez próbę sceny. Pan Geldhab I Mąż i żona choć mogły drażnić ostrym, 
zjadliwym postrzeganiem świata, zachwycaly zarazem mistrzowską 

wręcz konstrukcją, jakąś dziwną świeżością poezji i niespotykaną dotąd 
wiedzą o człowieku. Ileż w nim odczuć pozornie sprzecznych. Ileż dzia
łań, które wcale nie układają się w prosty i logiczny system przyczyn i 
skutków. Ile myśli, których się nie wypowiada wprost, lecz skrywa pod sło
wami calkowicie odmiennymi. 

Teraz Fredro pisze jeszcze szybciej. Wiosną 1825 roku była gotowa 
jednoaktówka Odludki i poeta, która pobudziła krytyków do rozważań w 
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iście romantycznym duchu o roli poezji w życiu. Lato tegoż roku przynios
ło aż cztery utwory: Damy i huzary, Listy, Nocleg w Apeninach Nikt mnie 
nie zna. W następnym roku tempo nieco osłabło. Fredro napisał Przyja
ciół oraz Gwałtu, co się dzieje. 

Pomysł nowej komedii zrodził się być może pod koniec 1826 roku lub, 
najpóźniej, na początku stycznia 1827. 2 marca byla już, jak wynika z ko
respondencji, ukończona. Miała nosić znamienny tytuł: Magnetyzm. Naj
pierw Fredro naszkicował plan całości. Potem pisał, jak to zwykle czyn~. 
redakcję brulionową. Posłużył się wierszem trzynastogłoskowym nierymo
wanym. Uważał bowiem, że ta właśnie forma w niczym nie narusza naj
pierwszego powabu w stylu komedii, to jest naturalności. W trakcie 
kształtowania literackiej materii planowane cztery akty rozrosły się do pię
ciu. Wtedy to nasunął się Fredrze nowy tytuł: Nienawiść mężczyzn. [.„] 
pono [go] zostawię - odpowiadał Maksymilianowi na jakieś zastrzeżenia 
- bo jest najstosowniejszy. Komedia jeszcze leży w brulionie, ale choć 
przepiszę, nie wiem, jak taką rzecz przesyłać. Trzeba by być samemu i 
samemu czytać. Z jej układu jestem kontent; ma więcej lekkości jak zwy
kle moje sztuki. Podobnie jak poprzednie komedie tak i tę przeznaczał 
Fredro do rychłej realizacji scenicznej. Zależało mu na tym, aby publicz
ność ocen~a ją bez żadnych uprzedzeń. Zdaje mi się, że dobrze by było, 
aby na afiszach przy pierwszym przedstawieniu nie drukowali mego na
zwiska, bo wywołanie autora jest znakiem, czy się sztuka podobała pub/i· 
czności, czy nie. 
Wiosną 1827 roku Fredro zaczął przepisywać komedię z brulionu. Po 

dwu aktach zajęcie to przerwał . Rękopis odłożył na cale sześć lat. Powró
cił do niego dopiero po czterech latach małżeństwa . Miał wówczas trzylet
niego syna, Jana Aleksandra. Przeżył śmierć dwu młodszych synów, 
Gustawa i Jana Nepomucena. 

Co było powodem wstrzymania już ukończonego utworu? Najpewniej 
zdecydowały o tym prywatne sprawy Fredry i, być może, nadto osobisty 
ton, jaki mimo zawsze czujnej uwagi autora wdarł się jednak do bruliono-
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wej wersji. Ale cierpliwości' Cierpliwości! Święte słowo! - wyrzucał swoją 
gorycz Maksymilianowi. - Zdaje się, że je świat w duszach naszych nie 
wyciska, ale wypiek a . „ cierpliwości" - także mi we Lwowie po
wiedziano. Rad nierad mieć ją muszę - być za najcierpliwszego człowie
ka. Bo nikt nie słyszy moich monologów - za długich, a przez to 

nieklasycznych. 

Tak to i ja, niestety, igrałem z chwilami, 
Aż też mnie czas nareszcie na uczynku złapał. 

Żebrzę teraz miłości, prawa do niej nie mam; 
Wszyscy blisko, nikt ze mną, sam jestem. sam będę ... 

Nie, to nie jest wyimek z listu Aleksandra ani też zapis w diariuszu, 
choć takie owe słowa sprawiają wrażenie. Jest to fragment monologu Ra
dosta z drugiej sceny li aktu brulionowej wersji Nienawiści mężczyzn. 

Nikt nie opisuje swojego szczęścia lub nieszczęścia , ale wspomnienie 
obu - uważał zawsze Fredro. To przekonanie zawarł również w Zapi
skach starucha: Nawet nadzieję człowiek boi się spłoszyć wyznaniem i 
tylko westchnieniem wolno ją okazać. Nienawiść mężczyzn okazała się 
utworem nadto osobistym, aby wolno go było sprzedać światu . Adieu, ko
chany Maksymilianie. Piszmy komedyje, grajmy tragedyje na tym świecie. 

~agedia szczęśliwie zestala zażegnana. 8 .listopada 1828 roku w 
Korczynie pod Krosnem odbył s ię ś l ub Aleksandra Fredry i Zofii z Jablo
nowskich primo voto Skarbkową. Bajka czasem spelnia się w rzeczywi
stym świecie . Żyli długo i szczęśliwie . A po śmierci Papusia - bo tak go w 
domu nazywano - Zofia, która przeżyla swego męża o kilka lat, wspomi
nała Aleksandra z mttością , choć wcale nie bezkrytycznie. 

Trudny to był człowiek , ale prawdziwie dobry. W swoich notatkach wy
zn ał : Co to miłość? Co przyjaźń? Co nieprzebrana troskliwość? Co ciche 

poświęcenie? Kobieta, kobieta i zawsze kobieta' 
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