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Aleksander Fredro 

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 roku w Sucho
rowie, niedaleko Jasła. W tym samym roku umarł największy obok 
Moliera komediopisarz europejski, Carlo Goldoni. W Polsce żył 
wówczas Franciszek Zabłocki, autor „Fircyka w zalotach". Jego 
siły twórcze zaczynały już słabnąć. Dziedzictwo komedii należało 
w kraju do Fredry. Rok, w którym Fredro przyszedł na świat , był 
burzliwy. We Francji trwała Wielka Rewolucja, w Polsce szalała 
Targowica. W Suchorowie jednak życie płynęło spokojnie. 

Ojciec Aleksandra, Jacek, nie zajmował się jeszcze wówczas 
polityką . Przedmiotem jego zabiegów były sprawy gospodarcze. 
W 1782 roku jako poddany cesarza austryjackiego, Jacek Fredro 
musiał pozyskać od sanockiego sądu ziemskiego zatwierdzenie 
polskiego szlachectwa. W tym roku poślubił Mariannę z Dębińs
kich. Aleksander był trzecim synem Jacka i Marianny. Po nim 
urodziło się jeszcze trzech synów i trzy córki. Wkrótce wszyscy 
zamieszkają we dworze w Bieńkowej Wiszni, niedaleko Lwowa. 
Żadnego syna Fredrowie nie posyłają do szkoły. Czynią to świa
domie. Szkoły galicyjskie, zarówno publiczne jak i klasztorne stały 
na bardzo niskim poziomie. 

Jacek Fredro bardzo chętnie udzielał gościny w swym domu 
powstańcom kościuszkowskim i emigrantom z kręgu dworu i teat
ru w Warszawie. Łukasz Biegański, pierwszy adiutant Kościuszki, 
weteran bitew pod Racławicami, Połańcem, Szczekocinami, Da
niel Curz, wenecjanin przez wiele lat sprawujący funkcję dyrektora 
baletu w stołecznym Teatrze Narodowym, Płachetko, żołnierz od 
generała Jasińskiego, jako domownicy, z latami coraz bardziej 
zżyli się ze swymi gospodarzami, niejako z wdzięczności podej
mowali się edukacji synów pana Jacka. Jako nauczyciele byli 
jednak debiutantami. Nauczali nade wszystko patriotycznej pos
tawy i narodowego obowiązku , także kultury i obycia historyczno
literackiego. Dwaj starsi bracia Aleksandra, Maksymiljan i Sewe
ryn kontynuowali naukę na dworze książąt Czartoryskich 
w Puławach, co niewątpliwie poszerzyło ich wykształcenie oraz 
nadało poloru i elegancji ich sposobowi życia. Aleksander Fredro 
był uczestnikiem czterech wielkich kampanii napoleońskich: gali
cyjskiej 1809 roku, rosyjskiej 1812 i saskiej 1813, wreszcie fran-

___ cuskiej 1814 roku. W przywołanych na kartach „Trzy po trzy" __ ...,. 



wydarzeniach z kampanii najczęściej zwracał uwagę na sytuacje 
zabawne bądź też trudne, ale szczęśliwie rozwiązane. Przeżył 

piekło bitew pod Dreznem i Hanau i nie bez powodu otrzymał 
krzyż Virtuti Militari oraz został odznaczony Legią Honorową. 

Jako dwudziestojednoletni weteran wojny na życzenie ojca 
zaczął przyuczać się do prowadzenia gospodarstwa w niewielkich 
rodzinnych Jatwięgach. Jednak najchętniej balował we Lwowie i 
polował w okolicznych lasach. Chodził - podobnie jak niedawno w 
Paryżu do teatru. 

Wkrótce jednoaktówką „Intryga naprędce" debiutuje na miej
scowej scenie. Wtedy się także zakochał. Niestety bez nadziei na 
rychłe małżeństwo. Zofia z Jabłonowskich była od niedawna żoną 
dużo starszego od niej Stanisława Skarbka. Na zgodę małżonka 
i rodziców na rozwód a potem na unieważnienie małżeństwa 
Aleksander czekał całych jedenaście lat. 

Ślub z Zofią odbył się 8 listopada 1828 roku w Korczynie, prze
pisanym przez Jabłonowskich córce. Aleksander Fredro był już w 
tym czasie sprawdzonym i niezwykle popularnym komediopisar
zem. Miał w dorobku sześć pełnospektaklowych komedii. Wśród 
nich „Pana Geldhaba", „Męża i żonę", „Cudzoziemczyznę", „Da
my i huzary'' oraz wiele jednoaktówek, wśród nich „Zrzędność i 
przekora", „List", „Pierwsza lepsza", „Odludki i poeta".Był znako
mitym konstruktorem akcji, świetnym portrecistą ludzi, których 
przedstawiał w bogactwie, nieraz ze sobą pozornie sprzecznych 
namiętności i działań. Fredrowskie komedie mają jeszcze jedną 
tajemnicę. Ten, kto jej dociecze, odkrywa nowe ich piękno i war
tość. Stanowi je wpisany w utwory teatr. „Komedie Fredry były 
pisane dla tych aktorów - stwierdził dobrze zorientowany szwagier 
pisarza, Ludwik Jabłonowski - oni je sami w myśl autora poczęli, 
oni zarysy działających osób nakreślili, oni dali mu swoje pojęcie 
o sztuce i znajomość tajemnic sceny. On to w odwet dał ciało ich 
myślom, w lepszego towarzystwa odział go szaty i ożywił swym 
dowcipem, a to podwójne życie, spłynąwszy się w jedną całość , 
utworzyło piękne dzieło sztuki." W latach 1832 - 1835 powstają 
najwspanialsze dzieła Fredry, „Zemsta", „Śluby panieńskie", „Pan 
Jowialski" i „Dożywocie". W tym samym czasie na emigracji 
Mickiewicz napisał 111-cią część „Dziadów". Słowacki tworzy „Kor
diana", a Krasiński ukończył „Nie - Boską Komedię". Choć sam 
nie brał udziału w powstaniu listopadowym, w którym walczyli .... ~-- .... ~ ..... 

bracia Henryk i Edward, to jednak przeżył je niezwykle silnie 
i boleśnie. Na te same lata przypada śmierć dwóch młodszych 
synów Fredry Gustawa i Jana Nepomucena. Wszystkie wielkie 
komedie Fredry z lat dwudziestych i trzydziestych niemal natych
miast przechodzą przez próbę sceny. Najpierw lwowskiej, później 
warszawskiej. Są to próby udane. Recenzje z przedstawień pod
noszą zarówno niepospolite wartości tekstu, jak i wysoce artysty
czną ich realizację. Z licznych komedii tak zwanego drugiego 
okresu trzeba wymienić „Wychowankę", „Wielkiego człowieka do 
małych interesów", „ Dyliżans"( akcja sztuki zaczyna się w Płocku), 
„Rewolwer''.Rozprawa galicyjskiego poety Seweryna Goszczyńs
kiego zatytułowana „Nowa epoka poezji polskiej", w której autor 
kwestionuje narodowość Fredrowskich komedii widząc w nich 
więcej kosmopolityzmu niż polskiej tożsamości, rani boleśnie 
dumę twórcy „Zemsty". 

Następne ataki zmniejszające wartość jego poezji utwierdzają 
go w decyzji odłożenia pióra. Żadnego utworu nie udostępnił 
jednak, czytelnikom, choć wiele znanych osobistości prosiło go, 
aby swojej zawsze wiernej publiczności dał szansę doświadcze
nia nowych wzruszeń i radości. Przez ostatnie dziewiętnaście lat 
Fredro mieszka w swoim domku na Chorążczyźnie we Lwowie. 
Doznaje wielu zaszczytów. W 1864 otrzymuje medal „Dobrze 
zasłużonemu", w rok później zostaje powołany do grona członków 
Akademii Umiejętności w Krakowie. Postępująca choroba artre
tyczna przysparza mu wielu cierpień. 

Umiera otoczony rodziną 15 czerwca 1873 roku. Cała polska 
prasa natychmiast przypomina jego biografię i spuściznę literac
ką. Paryski „Figaro" publikuje notatkę - „Hrabia Fredro był najz
nakomitszym autorem dramatycznym w swoim kraju. 

Nazywano go w ojczyźnie Molierem polskim, przydomek ten 
jest usprawiedliwiony, gdyż główne rysy jego geniuszu, tak jak i 
Molierowskiego, miały swe źródło w prawdzie i dobroduszności." 
Stanisław Koźmian, ówczesny dyrektor krakowskiego teatru 
stwierdził, iż Fredro - „ uratował Polskę od ogólnej melancholii." 

B .L. 



OBJAŚNIENIA 

Gwałtu co się dzieje! 

Miejsce akcji: Osiek - jest w Małopolsce kilka miasteczek tej 
nazwy; tutaj mowa o tym, które leży w Sandomierszczyźnie . Naz
wa ta dostała się wszelako do komedii nie ze względów topogra
ficznych; poddało ją autorowi przysłowie wyrażenie o „sprawie w 
Osieku". 

pół głowy golił - staropolskim zwyczajem mężczyźni podgalali 
głowę wysoko, zostawiając czub na wierzchu. Fryzura taka, do
godna przy wkładaniu szyszaka, była wszelako właściwa szlach
cicowi, nie mieszczaninowi. 

stryjenka - forma słowa właściwa polszczyźnie ziem wschodnich. 

spuszczę proporzec i czaty ominę - stary wojak także tu używa 
swej terminologii zawodowej. Nieprzyjaciela atakowało się w boju 
jawnym z rozwiniętymi sztandarami; chcąc go podejść, trzeba było 
zwinąć proporzec i chyłkiem nocą przesunąć się przez łańcuch 
czat. 

interregnum (łac.) - bezkrólewie; w Polsce za królów elekcyjnych, 
przy osłabionej władzy sądowniczej, było ono często okresem 
zamieszania, rozbojów, rozpasanej samowoli. 

Wieczna palma - w rycerskim obyczaju średniowiecznym pano
wała zasada czci i hołdu należnych kobietom. Broń służyła ku ich 
ochronie. Szlachta polska zasad tych przestrzegała tradycyjnie i 
pilnie. 

szarą gęsią - potrawą taką, podobnie jak „ czarną polewką" czy 
harbuzem, częstowano w domach staropolskich starającego się o 
rękę panny na znak odmowy; stąd później zwroty utarte. 

głodem utarte - Makary czerpie swe określenia z praktyki wojs
kowej: tak się zdobywa twierdze. 

kogut zapiał- według dawnej rachuby czasu, było więc już dobrze 
po godzinie 1 O wieczór. 

do dawnego nieładu - można by i w tym wyrażeniu widzieć ukrytą 
aluzję polityczną; rządy państw zaborczych niejednokrotnie usp
rawiedliwiały krok swój tym, że były zmuszone dla dobra porządku 
europejskiego przystąpić do rozbiorów Polski, ośrodka nierządu 

i jakobinizmu. 

jest sprawa - druga z przysłowiowych spraw osieckich. Przylgnęła 
do tego miasteczka w tradycji anegdotycznej, łączona zresztą 
czasami także i z inną miejscowością, facecja o wyroku i powie
szeniu niewinnego ślusarza za winnego kowala. Anegdota, znana 
u nas w druku już w w.XVll, stała się przysłowiową i utrzymuje się 
wciąż w pamięci. 

gąsior - narzędzie kary, używane najczęściej po dworach w sto
sunku do chłopów opieszałych w pańszczyźnie: na dwóch słupach 
umocowane poprzecznie deski z wycięciem, w które winny wkła
dał wyciągniętą Uak u gąsiora) szyję, także ręce , po czym je 
zamykano przytrzymując winowajcę wystawionego na pośmiewis
ko. 

towarzyszem pancernej chorągwi - chorągiew, w dawnym wojs
ku polski oddział jazdy (do 200 koni), miała swój własny sztandar. 
Chorągwie pancerne (czyli „kozackie") rekrutowały się w Wielko
i Małopolsce; uzbrojone lżej od husarskich, liczyły się do najp
rzedniejszych formacji jazdy w wojsku polskim, stanowiły obok 
husarii kwiat rycerstwa. Towarzyszem chorągwi pancernej zosta
wał zasobny, który własnym kosztem wystawił poczet konny i 
zbrojny. Była to pozycja wysoka: towarzysz chorągwi pancernej 
był równy rangą oficerom wojsk cudzoziemskiego autoramentu. 

pode Lwowem - było to w wojnie z r. 1675, pamiętnej zwycięst
wem nad Tatarami pod Lwowem. Zwycięstwo to właściwie zamy
ka kilkuwiekowy okres napadów tatarskich na Polskę.Wzmianka 



o tej bitwie pozwala stwierdzić, że chronologia akcji niniejszej 
komedii nie jest całkowicie baśniowa. Bitwa była w r. 1675, Tobi
asz biorąc w niej udział mógł mieć lat przeszło 20, dziś ma ich 
przeszło 60. A zatem czas akcji wypada w przybliżeniu na rok 
1715. 

z Jabłonowskim - Stanisław Jan Jabłonowski (1634-1702), het
man wielki konny, jeden z naszych najtęższych wodzów i mężów 
stanu w w.XVll; m.in. odznaczył się chlubnie w bitwie pod Lwo
wem. 

wystruganych głowach - podgolonych. kutasistych czuprynach -
podgalając wysoko głowy, zostawiało się na czubie włosy długie. 

nie chcę być naganną - sytuację taką, że ukochany chce nakłonić 
pannę, by uciekła z domu dla wzięcia ślubu bez zgody opiekunów, 
mamy w komediach Fredry dwukrotnie: tutaj i w „Zemście". 

pytki - przepytywania, śledztwo przy pomocy tortur. 

Tedeuslaudabus - przekręcone słowa początkowe dziękczynne
go hymnu kościelnego: Te Deum laudamus - Ciebie, Boga, chwa
limy. 

tynf - dawna moneta polska: 18 groszy srebrnych; nazwa od 
Andrzeja Tumpe (Tymfa), zarządcy mennicy królewskiej za Jana 
Kazimerza. 

drabant - taniec staropolski, połączenie poloneza z mazurem; 
tańczyło się go na zakończenie wesela. 

tarant - koń maści nakrapianej, białej w czarne plamy, srokacz. 
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Wojciech Łęcki 
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Hans Christian Andersen 
Królowaśniegu 
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