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Aleksander Fredro 
Z miniatury skopiował Jan Aleksander Fredro w 1889 r. 

Jest rzeczą oczywistą, że pojawienie się huzarów w ko

medii zawdzięczamy bagażowi wojskowych wspomnień 

Fredry. 

Po wkroczeniu wojsk ks. Józefa Poniatowskiego do Galicji 

w 1809 r. Aleksander zgłosił się jako ochotnik i 9 czerwca 

został mianowany podporucznikiem w dowodzonym przez 

Adama Potockiego 11 pułku ułanów . 28 kwietnia 1810 r. 

został w tymże pułku porucznikiem. 14 kwietnia 1812 r. 

otrzymał szlify kapitana, służąc w 5 pułku strzelców konnych 

dowodzonych przez płk . Zygmunta Kurnatowskiego. Wraz z 

pułkiem odbywa całą kampanię 1812 roku. 20 października 

udekorowany zostaje złotym krzyżem Virtuti Militari . 

Podczas odwrotu forsował Berezynę, następnie dostał się do 

niewoli rosyjskiej w Wilnie, z której po kilku miesiącach zbiegł 

w przebraniu do Lwowa. Stąd po krótkim odpoczynku podą

żył do armii cesarskiej w Saksonii, gdzie w sierpniu 1813 r. 

otrzymał przydz i ał do generalnego sztabu wielkiej armii 

i pełnił funkcję oficera ordynansowego. Brał udział w bitwach 

pod Dreznem, Lipskiem, Hanau. 15 kwietnia 1814 r. otrzymał 

Legię Honorową. Zwolniony z wojska na własną prośbę 

w czerwcu 1814 r. przez Wiedeń powrócił do Galicji. 



Aleksander Fredro 

PRO MEMORIA 

Wyjechaliśmy razem, nie z równych pobudek, 

Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 

Tęskniłem za obozem. „ nudziłem się przeto 

I ażeby coś robić , zostałem poetą. 

- Poetą!„. Tam do licha!.„ To, panie, nie żarty! 

Byłżeś przynajmniej silną nauką podparty? -

- Ach, gdzież tam!.„ Byłem sobie ot szesnastoletnym 

Pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym ; 

Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło , 

Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą ; 

A kiedy niespodzianie zafurknął praporzec, 

W to mi graj!„. Żegnając rodzicielski dworzec, 

Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 

Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę . 

A gdym przedeptał obręcz i prysku, i lodu 

Moskwy, Paryża, Wiednia od grodu do grodu 

(Ze sześciomiesięcznym w niewoli popasem) , 

Wróciłem z nie zwiększonym nauki zapasem .. . 

Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 

Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 

Razu jednego„. kiedy w malignie zasnąłem , 

Wpadł mi palec w kałamarz„. i pisać zacząłem ; 

Oczywiście komedię , której bez nauki 

A na najpierwszych scenach pojąłem treść sztuki. 

Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 

Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 

Chciałem zasiągać rady„. ale na me nogi 

Literackich świeczników za wysokie progi ; 

I jeśli się zbliżyłem bijąc kornym czołem , 

Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutkę wziąłem . 

U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem , 

Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszał zapałem ; 

A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 

Że podobnych Geldhabów nie mamy w Warszawie. 

Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostrokuty, 



Który z tej samej jednej zawsze śpiewał nuty, 

Dał wyrok: że zły papier, atrament za blady ... 

I ani słowa więcej . - Szukajże tu rady!! „. 

Nie wiedząc już nareszcie, jak poradzić sobie, 

Z najmędrszym Gramatykiem skromny układ robię: 

Darowałem mu pisma, ażeby poprawił, 

Potem wydał... a sobiem wawrzyny zostawił. 

Mędrzec wziął, co chciał. A ja musiałem bez swatów 

Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 

Po takich próbach, których i cząstki nie mieszczę , 

Trzeba było jeść diabła , aby pisać jeszcze. 

Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 

Inaczej byłbym dernął zaraz w pierwszej dobie. 

Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 

Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. 

W lwowskich tylko, jak to mówią, i pies nie zaszczekał, 

Ale nic nie straciłem , żem lat kilka czekał, 

Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle , 

Chciałby moje pięć tomów w piątym widzieć piekle. 

Źlem pisał. - Zgoda. - Ale źle pisać nie zbrodnia; 

Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 

Byłem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 

A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony, 

Nie mogłem pojąć , zgadnąć , czy rada, czy zdrada, 

I zrozumiałem tylko, że milczyć wypada. 

Milczałem lat piętnaście„. i nie schudłem wcale; 

Jakżem się nagle znalazł w moim dawnym szale? 

O! w labiryncie życia śc ieżki niezliczone, 

Nikt nigdy nie przewidzi , w jaką zajdzie stronę. -

Niejeden mimo przestróg i przewodniej nici 

Chcąc chwycić Apollina, żandarma uchwyci. 

Tak i ja z łaski głupców, ich zwodnej przyjaźni , 

Tuj! tuj że nie beknąłem w Temidowej kaźni. 

Gdy bowiem ktoś , niepomny na wypadki krwawe, 

Wkrótce o ekonomii rozpoczął rozprawę, 

Rzucono kilka wierszów, wprawdzie nie z Parnasu, 

Ale zastosowanych do miejsca i czasu. 



Finał był taki: 

„A rząd? ... Rząd, mospanie, kiep! 

Jego argumentem stryczek albo cep. 

Gdzie taka ekonomia wzrasta -

Wszystko błazeństwo i basta!" 

Stadion przejął te wiersze, mnie oskarżał o nie, 

Zgromadził całe gremium w rządowym salonie, 

I słuchajcie! słuchajcie! do uwagi zmusił. 

Etmajer deklamował„. na kpie się zakrztusił, 

Stadion kichnął, kichnęli wszyscy hofratowie! 

A ja miałem gdzieś w kozie powiedzieć: Na zdrowie! 

Przyszła chwila odwetu - każdy miał swój znaczek, 

Bo zemsta, jak to mówią , królewski przysmaczek. 

Zbombardowano wieżę„. ot, tak dla uciechy; 

Za wsteczne a mniemane oskarżano grzechy -

Miera, ambasadora, że kładł barykady, 

Mnie, żem lżył cesarza śród Rudeckiej Rady. 

Śmiano się do rozpuku, nie dając im wiary, 

Ale wiary nie trzeba, kiedy trzeba kary. 

Jak szydło z worka Stadion wylazł w danej chwili, 

Kto tam zapłacił, nie wiem, lecz świadków kupili 

I fałsz miał zostać p r a w d ą. - Natenczas pojąłem, 

Że słowo wzlata ptaszkiem, a powraca wołem, 

A mówiąc między nami, szczerze wam udzielę, 

Że moich piosnek były niezbyt głośne trele. 

Udając zaś fantazję„. przed grożącą kozą, 

Napisałem komedię„. lecz tym razem p r o z ą. 

A napisawszy jednę , po szczęsnym połogu 

Do dawniejszego wróciłem nałogu. 

Ale już dzisiaj tworzę tylko dla szuflady, 

Bo pochwałom nie wierzę, za późno na rady, 

A teraz to pro memoria spisałem dokładnie , 

Aby niezbyt gwizdano, gdy kurtyna spadnie. 

29 października 1871 



Jarosław Marek Rymkiewicz 

ALEKSANDER FREDRO JEST W ZŁYM HUMORZE 

(fragment) 

Zarzucając Fredrze, że nie przedstawia życia narodu 

i że jest pisarzem jednej tylko klasy, nazywając go 

malownikiem salonów i pisarzem nienarodowym, 

Goszczyński, Pol i Dembowski po prostu się mylili. Fredro, 

to prawda, przedstawiał życie jednej klasy - ci mieszcza

nie, służący, oberżyści, którzy pojawiają się na jego sce

nie, są wreszcie postaciami najczęściej drugiego planu -

i był pisarzem jednej klasy: swojej klasy. Ale przedstawia

jąc tę klasę, jako już skazaną i mogącą bytować tylko 

w wiecznym teraz literatury polskiej, mówił Fredro prze

cież o czymś więcej niźli tylko o losach tej klasy. Mówił 

o losach całego narodu. Koniec świata szlacheckiego -

będący zarazem początkiem pośmiertnego bytowania 

tego świata w tradycji kulturalnej Polaków - był bowiem 

najważniejszym faktem w dziejach narodu polskiego 

w wieku XIX. Czy wielu było w Polsce pisarzy, którzy 

wówczas, w latach trzydziestych, ten fakt dostrzegli? 

I którzy z tego faktu wyciągnęli wnioski, co w sposób istotny 

określiły kształt ich twórczości? Może i wielu. Ale to ci byli 

przede wszystkim, którym było śpieszno na pogrzeb 

polskiej szlachty. Którzy chcieli ją mieć w zatrzaśniętej 

trumnie. Komu czyjaś śmierć się marzy, ten tę śmierć 

pierwszy zawsze przewiduje. A spośród pisarzy, którzy do 

tej samej, co Fredro, należeli klasy i podobnych, co on, byli 

też przekonań, kto jeszcze wiedział wówczas, że los tej 

klasy jest już przesądzony i naród polski niebawem innym 

będzie narodem? Krasiński. Rzewuski. Kto jeszcze? Stąd 

taki wniosek trzeba by wyciągnąć: że należy zachować 

pewną ostrożność, oskarżając malowników salonów, 

naśladowców i estetów, że źle służą narodowi. Bo ci esteci 

więcej niekiedy o tym narodzie wiedzą niż ci, co im 

wypominają, że źle służą. 

Duch epoki krąży nad nami. Dyktuje nam, co mamy 

czynić: jak mamy się ubierać, jak mamy pisać, jak mamy 

się kłaniać duchowi epoki. Ktoś, kto bierze pióro do ręki, 

może jednak nigdy tego dyktanda nie usłyszeć. Albo może 

je usłyszeć i może sobie powiedzieć, że nie zapisze ani 

jednego słowa z tych słów, które zostały mu podyktowane. 

Albo może je usłyszeć i może odmówić pisania pod to 

dyktando, z dyktanda wyciągając jednak jakieś wnioski. 

Nie widać wyraźnego powodu, dla którego powinniśmy się 



kłaniać duchowi epoki. Dla którego powinniśmy mu służyć. 

Ten duch zbyt już okrutnie obchodzi się ze swoimi ofiarami. 

Kto bierze pióro do ręki i pisze pod jego dyktando, rychło 

traci wszystko, co jest mu dane. Czy traci wszystko, bo traci 

sam siebie? Bo zapisuje cudze słowa, bo patrzy cudzymi 

oczyma, bo myśli cudzymi myślami? Czy traci wszystko, 

bo rezygnuje, pisząc pod dyktando, z tego, co własne, 

pojedyncze, wyjątkowe, na rzecz tego, co cudze, wspólne, 

wielokrotne, jako że z ducha epoki, a więc wszystkim 

dane? Nie. Takich ofiar od swoich ofiar duch epoki nie 

wymaga. Powiedzieliśmy już uprzednio: jawi się ten duch 

w takim kształcie, w jakim chce go ujrzeć ten, przed którym 

się jawi, i dyktuje zawsze to, co chce usłyszeć ten, kto go 

słucha. A jednocześnie: jawi się zawsze w tym samym 

kształcie i dyktuje to, co ma do podyktowania. Więc kto, 

kłaniając się temu duchowi, pisze pod jego dyktando, 

może - ma tę szansę - to, co wielokrotne, złączyć z tym, co 

pojedyncze, a to, co wspólne, przekazać jako wyjątkowe. 

I może - ma tę szansę - patrząc własnymi oczyma, patrzeć 

zarazem oczyma cudzymi. A jednak, kto pod dyktando 

pisze - pod dyktando tej, właśnie tej epoki - traci wszystko: 

bo traci pamięć. Duch epoki odbiera swoim ofiarom 

pamięć kulturową: chce, jasne są jego cele, aby służyły 

jemu, tylko jemu. A odbierając im pamięć , która porównuje 

i porządkuje, pozbawia je przeszłości i każe im żyć 

w czasie teraźniejszym, tylko teraźniejszym: w czasie, 

który jest - z niczym nieporównywalny - przerażającym 

chaosem. Kto służy duchowi epoki, kto nie pamięta, ten 

żyje i pisze tu i teraz, tylko tu i teraz. Kto żyje i pisze tylko tu 

i teraz, traci wieczne teraz: przeszłość , która jest 

teraźniejszością, teraźniejszość , która jest przeszłością. 

Kto nie pamięta, kto żyje i pisze tylko tu i teraz, traci więc 

wszystko, bo traci osobowość, która może zaistnieć tylko 

w wiecznym teraz. Tu i teraz nic nie może zaistnieć . Tu 

i teraz jest tylko chwila. Kto żyje i pisze tylko tu i teraz, nie 

jest osobą: jest chwilą, żyje chwilę i za chwilę go nie będzie. 

Może mieć - duch epoki łaskawie mu je zostawia - własne 

myśli, własne oczy, własne słowa: ale tylko przez chwilę. 

Za chwilę będzie miał inne oczy, inne myśli , inne słowa. Za 

chwilę jeszcze inne. Nie będąc osobą, nie może bowiem 

swoich słów i myśli związać na zawsze z czymś , co 

trwałoby dłużej niźli chwilę. I nie może ich umieścić 

w wiecznym teraz. Nie widać więc wyraźnego powodu, dla 

którego powinniśmy służyć wiernie duchowi epoki: jeśli ten 

duch zmienia nasze istnienie w chaotyczną chwilę. 

Ale dyktando ducha epoki - jak powiedzieliśmy - słyszą 



także ci, którzy odmawiają zapisywania słów, co są im 

dyktowane. Także ci - nawet ci - którzy tego dyktanda nie 

słyszą. To monotonne dyktando nigdy bowiem nie ustaje. 

Niemal wszystko, co nas otacza, układa się w zdania tego 

dyktanda. Opisz te lodówkę , mówi duch epoki, to ja ją 

wynalazłem. Opisz ten samolot, to ja kazałem mu latać. 

Opisz tego człowieka, to jest mój człowiek. Opisz tego 

Ludmira, to jest mój poeta. Opisz ten opis, to ja odkryłem 

autotematyzm. A potem dodaje: pochwal tę lodówkę, jest 

piękna. Pochwal ten samolot, jest pożyteczny. Pochwal 

tego człowieka, pięknie mi się kłania. Pochwal tego poetę, 

to dobry poeta. Pochwal autotematyzm, to chwyt 

nowoczesny. Bądź mi wierny, a za chwilę cię nie będzie. 

Trzeba słuchać uważnie dyktanda ducha epoki. Trzeba 

wiedzieć co czyni duch epoki. Trzeba starać się go pojąć 

i trzeba wyciągać wnioski z jego słów. Tak jak to robił 

Fredro. Ale nie należy ufać duchowi epoki. Nie należy mu 

służyć. Lodówka nie jest piękna, samoloty nie są 

potrzebne. Obylibyśmy się także bez autotematyzmu. 

Człowiek jest zawsze taki sam: albo się kłania, albo nie. Nie 

należy się kłaniać duchowi epoki. Tego uczy nas Fredro. 

Wiedział, co czyni duch epoki, ale mu nie służył. Dobrze na 

tym wyszedł. 

ALEKSANDER FREDRO 

Stary amant jak piec stary: 

Dużo swędu, mało pary. 

*** 

Jaszczureczka się umizga, 

Ale przy tym jadem bryzga. 

*** 

Z młodym stara - śmieszna para, 

Stary z młodą - grozi szkodą. 

*** 

Jest tam jakaś złego miara, 

kiedy młoda bryknie koza; 

Ale kiedy grzęźnie stara, 

o, dalipan! to już zgroza! 

SEN (111) 

Śniła się starej pannie niemiła przygoda: 

Brzuszek. No, brzuszek fraszka, lecz początku szkoda. 
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zastępca dyrektora: Mirosław Gawęda 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski 

operatorzy świateł : Janusz Kłym , Robert Skrzyniarz 

akustycy: Andrzej Banaś , Adam Dzidziszewski 

główny brygadier sceny: Brunon Melkis 

brygadier sceny: Andrzej Miszkurka 

pracownia ślusarska : Józef Kazubski 

pracownia stolarska: Włodzimierz Młyńczak 

pracownia krawiecka damska: Irena Błońska 

pracownia krawiecka męska : Zofia Kazimierczak, Jerzy Burmistrzak 

pracownia tapicerska: Stan isław Falkowski 

pracownia fryzjerska: Renata Szwed, Elżbieta Wiśniewska 

garderobiane : Krystyna Storożyńska , Urszula Jastrzębowska 

rekwizytorka: Barbara Cieśluk 

opracowanie programu: Izabela Gawęda 
rysunki: Henryk Sawka 

wydawca: Teatr Współczesny, 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 3 
skład i druk: 
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USŁUGI 
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~ 
~····•· (Ot1. 

10-466 Su.r.-.;ln. ul. Monte Caulno JO 
tel.ll•11 (0 91) 22 a.. 26. 22 4 2 62 



w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Grzegorz Nawrocki 
Mloda śmierć 

Molier 
Świętoszek 

Witold Gombrowicz 
Iwona, księżniczka Burgunda 

Mark Twain 
Królewicz i żebrak 

Tadeusz Różewicz 
Kartoteka 

Werner Schwab 
Moja wątroba jest bez sensu 
albo zaglada ludu 

W przygotowaniu: 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
W malym dworku 

MAŁA SCENA - MALARNIA 

Pablo Picasso 
Pożądanie schwytane za ogon 

Clare Mclntyre 
Bez czulości 

Bernard-Marie Koltes 
Zachodnie wybrzeże 

Ariel Dorfman 
Śmierć i dziewczyna 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Bolesław Pyzdrowski , tel. 89 23 23 

Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje 
od 800 do 1500, w soboty od 1 ooo do 1300 

Kasa czynna zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu , tel. 89 23 23 
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