


ALEKSANDER hr. FREDRO 

ZEMSTA 

Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie 
przydało. Bywa z węża dryjakiew, zie często dob
remu okazyjq daje. 

Andnej Maksymilian Fredro 



BOGDAN ZAKRZEWSKI 

Stanowisko krytyczne Fredry wobec Dziadów Mickiewicza 
i wysokie uznanie d1a realistycznych walorów Pana T adeu
sza, w którym'przeszłość narodową, opromienioną serdecz
~ humorem, komponują ludzie, wydarzenia, śv.iat flory 
i fauny I nie zawsze w romantycznym sMu I pokroju, każą 
nam pamiętać o wyjątkov.ym stosunku Fredry do tradycji 
literackiej i romantyzmu. 

Powie ktoś słusznie, że tych zachwytów nad Panem 
Tadeuszem Fredro nie poświadczył ani sądem, ani krytyką, 
ani bardziej bezpośrednimi zależnościami w swej twórczoSci; 
że utwór najbliższy Panu T adeu.szowi - mianowicie Ze
msta, powstał w tym samym omal czasie co epopeja, co 
~ucza jakiekolwiek bezpośrednie 6liacje. A jednak powi
nowactwo literackie tych utworów (i nie tylko Zemsty), jest 
bezsprzeczne, ba, uderzająco bliskie! Na czym więc polega, 
lub raczej - z czego się ~? Odpowiedź najbardziej 
adekwatną c~ znajdujemy u Pigonia, chociaż jej pierw
szeństwo trzeba przyznać Stanisławowi Tarnowskiemu. 

Wpierw przecież zacytujemy sąd Chrz.anOVJSkiego, jako 
natury bardziej ogólnej: "( .. .) duch niedawnej przeszłości 
w caJej S\Wjej prawdzie I piękności wieje z Zemsty tak silnie, 
jak, z wyjątkiem Pana Tadeusza, z żadnego innego ut\\oru 
polskiej poezji przeszłoSci ( ... )Fredro nie potnebowal szczę
śliwie tak tęsknić do kraju lat dziecinl"f;JCh, jak Mickiewicz, bo 
patrzył nań oczami nie tyłko duszy, ale i dała". Chciałoby się 
tę ~edź Chrz.anowskiego nieco dopełnić: u obu prze
cież owa tęsknota "do kraju lat dziecin~" \\.ynlkała 
głównie ze śv.iadomośd jego nieodwrac.alnego pzemijania, 
jego "ostatniości", której nikt - prócz artysty- nie zdoła 
już wskrzesić. 

A oto najcenniejsze refleksje Pigonla: "Trudno nie zauwa
żyć (_.), że rozłożenie świateł l cieniów w poemacie (Mlc
kie\Nicza), że proporcje w obdzieleniu przez poetę figur· 
naczelnych sercem i uwagą są tu niemal Identyczne, jak 
w napisanej współcześnie Zemście Fredry, pieIWSZej polskiej 
komedii ~nej. Na dwóch tych niezależnych od siebie 
utworach epoki można po JIOstu jak na dłoni dostrzec 
wszystkie te włókna, które zawdzięczają wzrost &WÓJ tam
toczasowym sokom wspólnej gleby uczuć. W oby$óch 
poematach sentyment twórców z na~ększą starannością 
I upodobaniem oświetlił obóz ojców, stare pokolenie, zo-



stawiając młodych nieco w cieniu, ujmując Im łnlcj~ 
i~ fizjognomii ~cznej. Jak w Zemście Cześ. 
nlk, tak sędzia w Panu Tadeuszu jest postacią pierwszo
planową, JXZYSlania Tadeusz.a wspaniałą swą postawą I do
sadnoSclą rysunku. 

Dla Tadeusza, podobnie jak dla Wacława, brakło w utwo
ne miejsca na rozmach życia. 

Jednakże w oclrysowcmiu Sędziego jest Mlckie.vicz, o wie
le więcej niż Fredro, bliski literackiej tradycji polskiej, miano
wicie w osobistym ustosunkowaniu się wobec tej postaci Jest 
on podobniejszy dawnym antysarmackim refonnatorom; 
obok światła sympatii I humoru o wiele więcej niż Fredro na 
Cześnika nakłada nań deni". 

W tym miejscu trzeba natomiast przywołać Jeszcze jedną 
opinię wu uogólniającego, dla pełnej weryfikacji tezy, która 
zarówno \AISród mt!NJCĆNJ twórczości Mickiewicza, jak i Fred· 
ty jest jednomyślna, szczególnie w stwierdzeniu, iż obaj 
odtwarzają tę przeszłość w typolNyrn dla ich humorystycz· 
nyrn jej widzeniu i osądzie, bez ideallz.acji, z pobłażaniem dla 
wad i grze.ch&.v tego świata, z radością obcowania z tym 
światem. Zespalały się w tym postawy romantyka I realisty. 

Znakomity oodacz zarówno Mickiewicza, jak l Frediy -
Kazimierz Wyka, pokrewieństwa obu utworów widzi także 
w ich realizmie: "Rzetelność realistycznego przedstawiania 
wraz z tą właśnie postacią humoru, która nie była obca 
Mickiewiczowi, zbliżają ludzi Zemsty do postaci Pono Tadeu
sza. Ale o ile Judzi przedstawionego w tych dwu arcydziełach 
światka szlacheckiego można bez większego błędu zbliżać ku 
sobie, nie rn:Je.ży nadmiernie zbliżać zawartej w nich pro
blematyki realizmu. Ta sama między nlml różnica, co 
pomiędzy historyzmem Fredry a dramatem Idei w po
stępowym historyzmie romantyk&.v. Mickiewicz dostrzega 
siły przyszłości. Przymiotnikiem "ostatni" opatruje typowe 
egzemplarze ginącej szlachetczyzny. Fredro z uśmiechem 
stwierdza jej Istnienie, wniosków nie wysuwa, be.z namiętno
Sd ~ wady. Nie bolą go one I nie przymuszają 
walczyC z przywiązaniem do przeszłoSd". 

Te zbliżenia postaci Zemsty (I nie tylko ~M do 
bohaterów Pana Tadeusza ujawniają jeszcze inne podobień· 
stwa, których również nie nale.ży zbyt: blisko konfrontować 
z sobą i US2CZ0fJÓławiać, pamiętając o ich ~ nieraz 
powillCJINaCtwle. Myślę o podobieństwie ich pokoleń, typów, 
temperamentów, gestów, reakcji a nawet stereo~h 
uwikłań łoSQl.UYCh. 

Z cytacji Pigonia uzyskaliśmy już nieco materiałów. 
Jest ich Jednak znacznie więcej. A więc np. owa pokole· 

niowość swiata postaci Zemsty i Pana Tadeusza, przeciw
stawianych sobie ~śc!e, ukazanych w podobnym mate
czniku odległej kulturowo prowincji, u styku epok, to jest 
w czasach, gdy żyją tam jesl.CZe i znaczą nosiciele sarmackiej 
obyczajowości, ojcowie dzieci przynależnych już do nowych 
c:zas&.v, które w świadomości Fredry I Mickiewicza (w ich 
biografiach osobowych I twórczych) zapoczątkowała owa 
"wiosna urodzaju", "pamiętna wiosna wojny". 

Obaj poeci tworzyli swych bohaterów z ajątkov.ym, 
nowatorskim "talentem plastycznej charakterystyki", nieob
jawionym dotąd w dziełach naszej literatuiy, a jakł7y wy
Z\Wlonym świadomością nieuchronnego przemijania, to 
jest pragnieniem uratowania tego, co ostatnie, co nieod· 
wracalnie skazane na zagładę. Obaj także wyposażyli ich 
w oryginalne arcypolskie cechy charakteru, psychiki, i to 
w sposób niepowtarzalny artystycznie. W stosunku do Pana 
Tadeusza zauważył to pierwszy (w 1836 roku) jego znako
mity interpretator Wdhelm Hartng. O Fredrowskich bohate
rach pisał Stanisław TamO\.VSki, łącząc ich z ''kreacjami 
samego Mickiewicza", w ten sposób: "Niektóre z jego 
postaci, i to może najdoskonalsze właśnie, są tak specyficz
nie polskie, że cudzoziemiec w zupehiośc! nie mógłby ich 
2rozumieć i ocenić". 

Zarówno Fredro, jak i Mickiewicz ~ą sympatią 
obdarzyli 5rednią i drobną szlachtę ("szlachtę na zagrodzie" 
- jak pisał Fredro w Co tu klopotun w swym rE'2erwade 
przeszłości narodowej. 
ŚWiadomość nieuchronności przemijania każe autorowi 

Pana Tadeusza i autorowi T17J;1 po iny ratować przeszłość 
od okrutnej niepamięci; przeszłość odtwarzaną oczami du· 
SZ!Y humorysty, oczami nieraz załzawionymi ze wzruszenia, 
a więc i poblaż.ID.vymi dla dawnych łudzi i zdarzeń. 



KRYSTYNA POKIEWSKA 

Zamiłowania ludzi teatru i widzów są tu zgodne. Lubimy 
te komedie Fredry, w których - jak pisal wielki inscenizator 
romantycznych dramatów, Leon Schiller - przemówiły 
"wdzięk, melodyjność i dOOlcip rozmów rymCM111ych, teatraJ
nie tyleż wartych, co dialogi w Fantazym albo w Weselu, 
w którym objawi ło się "mistrzowskie ukazanie pewnej rz.e. 
czywistości psychiczne:j i o~jowej w ramach fabuły zgoła 
nieprawdopodobne;" i "umiejętność zużytkowania niewy· 
szukanych, odwiecznych konwencji scenicznych na rzecz 
dającego się \OOvx:zas pomyśleć realizmu", z których ema· 
nuje "nieodparty czar polskości" i "niełatwo dające się 
zanalizować piękno, tout court piękno". 

Kochamy Fredrowską krainę idylli, pojednania, optymiz
mu. Aprobujemy tu wszystko co jest "odwrotnością" roman· 
tycznego teatru wielkich znaczeń: zamknięcie w czasie 
i w przestrzeni, ukazanie bohaterów w życiu domow;m 
i rodzinnym, w kręgu małych spraw i konfliktów dających się 
roZVJiązać. Aprobujemy schemat kontrastujących ze sobą 
postaci (Raptusi?.Wicz i Milczek, Gustaw i Albin, Klara 
i Aniela), oparcie akcji na rozmaitych qui pro quo namota· 
nych (czasem wbrew zamiarom) przez animatorów intiygi: 
Ludmira, Gustawa, Łatkę, wreszcie dążenie do słonecznego, 
szczęśliwego zakończenia, spełniającego - nota bene! 
- także swoistą katartyczną rolę - że przypomnijmy 
końcową zgodę w Zemście. Idylla Fredrowska jest nam 
bowiem równiz potrzebna jak wielki romant)any dramat 
pozwala utrzymać na co dzień pogodę ducha i równowagę, 
ocenić ludzi z perspe~ pobłażania i humoru, dojrzeć 
małe i drobne -- jakby się zdalo - szczęście domowego 
życia PoZ\Afala v.ireszcie utopić się bez reszty we Fredrow· 
skim "świecie uh.Jdy", tak szczelnie 1AiYJ>elnionym poczuciem 
humoru, ~ozumiałościa i zmysłem komizmu mądrego, 
gorzkiego, ~ąż żywego Frechy. 

• 

JAROSłAW M. RYMKIEWICZ 

"Co, poza pisaniem, bawiło jeszcze Aleksandra Fredro? 
Jakie to zajęcia I zabawy~ go ze spleenu, smutku, 

nudy, melancholii? Zdaje się, że lubił gry..vać na loterii 
I w ruletkę. Ulegał bowiem („.) dziwnej słabości: miaJ 
przekonanie, że szanse rouge et noire I loterii dadzą się 
obliczyć, i bardzo często przemyśliwał nad tym". Ale to nie 
jest śmieszna informacja, lecz przeciwnie, bardzo poważna. 
Dlaczego Aleksander Fredro przemyśliwał nad tym, czy 
szanse rouge et noire dadzą się obłiczyc7 

Bawiły go także - wiemy to z różnych relacji rodzin
nych - dysputy o mechanice i architektwze. 

Często ryso..vał jakieś plany architektoniczne, a ten piękny 
pałac w Beńkowej WISZTl~ który ~udawał ulegając proś
bom żony, sam, jak się zdaje, zaplanował, posługując się 
ilustracją angielskiego czasopisma. Choć pewnie mu w tym 
jakiś fachowy architekt pomagał. Dlaczego Aleksander Fre· 
dro interesował się mechaniką i architekturą? 

Marzył o tym - i to wiemy również z relacji rodzinnych, że 
zbuduje perpetuum mobile. 

Bardzo go ten problem zajmCM!ał i v.ykonywał nawet jakieś 
plany tej dziwnej machiny, której nie ma i ~ nie może. To 
także nie jest śmieszna informacja. Dlaczego Aleksander 
Fredro myślał o skonstruOVJaniu perpetuum mobile? 

I jeszcze taki problem zabierał mu czas: przemyśliwał nad 
zrefonnowaniem - przynajmniej na użytek własnych teks
tów polskie; ortografii Czuł bowiem, że coś w tej ortografii nie 
jest w porządku i że jej system nie odpowiada już fonet.ycz· 
nemu systemowi języka polskiego. Trzykrotnie wracał do tej 
sprawy w instrukcjach dla syna. Z.acytujemy "Ponieważ w cu· 
dzoziemskich wyrazach, jak to: Francya, kya, rewolucya, 
rozmaicie piszą, a jednak wszędzie jest tylko i przedłużone, 
wprowadzam j i~~ z pod\OOjną kropką. Tak pisać będą 
rewo lud, revJOlucja, Azja, Azj, Francja, Franci. To będzie 
nowością, ale podoba mi się tę nowość wprOVJadzić. (. . .) 
Bo nikt nie wymawia Az.ja Pisz, jak wymawiasz". Choć to 
niby drobna sprawa, ale dla nas nie jest drobna, bo nie była 
drobna dla niego. Dlaczego Aleksander Fredro dostrzegł ten 
brak zgodności między ortografią a fonetyką - innych 
pisarzy tego czasu ten błahy problem w ogóle nie zajął -
i dlaczego, odpowiedniości idealnej szukając, v.ymyśllł te 
dwie kropki nad dwoma literami? 
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Komedia w czterech aktach, wierszem 
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I jeszcze drobniejsza, jakby nic już nie znacząca sprawa ,też 
go interesov..rala. A mianowicie: ile ma skarpetek, krawatow, 
kamizelek i parasoli. I taki spis w roku 1861 ułożył („.). 
Parasol miał tylko jeden. Zrozumiałe, dlaczego robił votatki 
gospodaJskie i noto.val ~hody i rozchody, co komu 
zapłacił I co komu jest winien. Ale kto robi takie spisy 
garderoby? Dlaczego Aleksander Fredro chciał wiedzieć 
w sierpniu 1861 roku ile ma botów, a ile bacików? (.„) 
I dlaczego notował w tym spisie, że ma jeden czarny frak? 
Przecież chyba dobrze wiedział, że ma jeden frak, a nie 
siedem fraków? 

I jeszcze kilka infonnacji: lubil czytać Moliera i Racinea? 
Dlaczego? Był nie tylko architektem z zamiłowania, ale także 
architektem tekstu: układał szczegółowe konspekty, a po 
zakończeniu każdej sceny i każdego aktu sumował ilość 
napisan~h wersów. Dlaczego? W instrukcjach dla syna 
wielokrotnie zmieniał układ tomów i miejsce, które prze
znaczał kolejnym komediom w kolejnych tomach pośmiert· 
nego wydania; wciąż jakby doskonaląc, jakby do jakiegoś 
stanu Idealnego starając się doprowadzić to ~anie, które· 
go przecież migdy nie mial ujrzeć. 

Dlaczego? Pisał swoje komedie w porządku arystoteliań
skiJn, nie dlatego, że dowiedział się o istnieniu takiego 
poraądku od Racinea i Boileau. Dlaczego? 

śWiadczy to ..vszystko o tym, że najistotniejszą cechą 
osobowości Aleksandra Fredry \:fyle pragnienie porządku. 
I że wielkie pragnienie porządku przenikało całe życie i całą 
jego twórczość. („. ). 

Arystoteliański porządek komedii Fredty nie został zapo
życzony z Boileau cz:.; z Racinea: począł się on z tego 
pragnienia porządku, które Fredrze \:fyle wrodzone. Wizja 
świata jako chaosu, ta wizja, którą można odczytać anallzu. 
jąc TrlJ} po tTzy („. ) nie jawnila się bezpośrednio w korne· 
diach, ponieważ ujawnić się nie mogla, jako że pisane \7yły 
właśnie w porządku arystotellańskim . Ale ta wizja wpłynęła 
decydująco na !Gztałt w.;zystkich arcydzieł Fredry, ponieważ 
była pnyczyną - także pimwszą - ich powstania Fredrze 
świat ludzki jawił się jako chaos, a pragnął porządku, 
którego nie było lub którego nie dostrzegł. Dlatego (. .. ) 
zaczął pisać. Dlatego usiadł i napisał w roku 1815 Intrygę 
naprędce. Naprędce: byle prędzej zapomnieć, że świat jest 
chaosem. Intrygę naprędce byle prędzej wprowadzić w ten 
nieznośny i upokarzający chaos przejrzysty porządek drama
turgicznej inbygi. 

OSTATNIE CHWILE 
AIEKSANDRA FREDRY 

Był nieco starszy od Mickiewicza, znacznie od Słowac
kiego cz:.; Krasińskiego, a przeżył ich \.IJSZyStkich. Zmarł 
w kilka miesięcy po śmierci swego największego antagonisty 
literackiego Seweryna GoSzt:Zyńskiego, który m.in. wytrącił 
mu pióro, a potem skazał na pisanie do szuflady. 

Fredro przeżył trzy epoki literackie i co najmniej tyleż -
życia teatralnego. Każda z nich wywarła na jego pisarstwie 
swoiste piętno. Tworzył omal do 7.gonu, -poprawiał I cyzelo
wał swoje diiela, dyktując bliskim z rodziny lub prosząc, by mu 
vA<ladano olóvJek w wykrzywione artretyzmem pałce. Od lat 
chory na podagrę {pierwszy atak w 1828 r. ), której nabawił się 
jako uczestnik \.OOjen napoleońskich, leczył ją we wszystkich 
omal badach europejskich. Ale choroba pcl\OOli i nieubłagał
nie brala go w swoje kleszcze, uniemożliwiając mu najpierw 
najmilsze przejażdżki konne, skazując go w końcu na iy:ie 
osiadłe: o kulach i "wózku inwalidzkim", na stany letargicznej 
półświadomości, z któ?>Ch budząc się, powracał do .„ tworze
nia." Już teraz nie śmierci - ale lękam się zycia - notował 
w swych Zapiskach starucha, choć potrafi jeszcze wtedy 
kąsać swymi epigramatami przeciwników! 

Był przykry, zgryźli1A.Y, najczęściej, "nen.vowy, c.zasem 
gniewny bez przyczyny, a c.zasem płaczący, jak dziecko, bez 
przyczyny także". Najbliższych kochał przecież najczulszą 
miłością, zaznav.iszy pełnię szczęścia rodzinnego, "choć go 
nie \:fyle w ojczyZnie". 

"Uratował Polskę od ogólnej melancholii" - jak trafnie 
powiedział Stanisław Koźmian, choć sam przed nią mie 
mógł się uchronić: "smutny I znękany" samotnik." "Ostat· 
nich kilkanaście lat życia - wspomina w swych Pamięt
nikach jego szwagier, Ludwik Jabłonowski - cierpial nieu.y· 
mowne męczarnie artretyczne i żył pod ciągłą groźbą 
smierci, miesiącami długo rękami i nogami rozkrzyżowany 
po ścieli". . · · · 

Śmierć tyle razy zaglądała do cichego D.vorku na Chorąż
c:zyźnie - w tym 11.vowskim mieszkaniu żył stale od 1856 
roku, że zdołała rodzinę plZlflWYCZ.'ilć do swej natrętnej 
obecności. Tyle było najgorszych godzin jej obecności, 
odprężeń, niepokojących wahań, że gdy przyszła ostateczna 
chwila, wierzono w jej nieodwracalność. Zbyt dlugo bowiem 
i zbyt często Fredro umierał. 



ÓWczesnych śmierć ta zaskoczyła z innego powodu: 
przypomniała im bowiem, że człowiek ten ... żył jeszcze! 

Umierał wielki Fredro na własnej ziem~ pośród klanu 
rodzinnego i kilku tylko prajació~ którzy zdołali do~ tak 
sędziwego wieku. Z pięciu braci i trzech sióstr został omal 
sam. Przeżył go tylko o dwa lata najmlodszy brat Edward. 
W chwili śmierci zebrała się najbliższa rodzina: żona Zofia, 
syn Jan Aleksander, córka Zofia Szeptycka, z mężem, wnuki 
wierna ~howa\OCZYfli dzieci i wnucząt komedlop~ -:
Szwajcarka Adela Defforel, oraz stazy Szymon Kruczynskl, 
przez 40 lat z górą służący Fredrom. 

Jakże inaczej umierał Fredro niż nasi wielcy poeci roman
tyczni. Inaczej w sensie rzeczywistych okoliczności śmierci 
i jej Uterackiej stylizacji. ~ 

Mickiewicz - emigrant polityczny, który nie zaznał sz.częs
cia, "bo go nie było w ojczyinie", zmarł nagle na cholerę 
w Konstantynopolu, gdzie miał tworzyć polskie oddziały do 
walki z zaborc . Plotka nadała ~ie zgonu inną 
motywację. Na wieść o jego śmierci Zygmunt Krasiński. 
jeden z najgeninlniejSZ>Ch twórców aforyzmów epitafijnych: 
"ON był dla ludzi mego pokolenia i miodem, i mlekiem, 
I żółcią. i krwią duchową, my z niego wszyscy". 

Słowacki - rewolucjonista z du ha i ... "rentier", "z 
suchot umarł , a z wielką stlą ducha i pokojem", z dala od 
kraju, w małym mieszkanku paryskim przy ul Ponthieu 30, 
z ostatnimi słowami, uformowanymi przez legendę: "Czas 
już zrzucić ten płaszcz złachmaniony". Żegnał go również 
Krasiński w liście do Augusta Cieszkowskiego: "Mistrza 
takiego tyrnów język polski już nie dostanie. - Znikł 
człowiek, lecz póki mowy polskiej, póty i imienia jego!" 

O Fredrze nikt nie stworzył takich aforyzmów dla potom
ności. Powiedzenie KoźmianOVJSkie nie pasowało go ani na 
wiesz.cza narodowego, ani na arcymistrza polszczyzny. "Ura
tował Polskę od ogólnej melancholii" - jest w tym jednak 
moc niszczenia depresji i apatii narodowej. 
Pośród materiałów wspomnieniowych wielką cenę posia

dają "Ostatnie chwile Al. Fredry, opisane ręką jego żony". 
"15-go lipca 1876. Dzień bi;,.1 wspaniały, słońce zeszło 

w purpurowym blasku ... Okno było otwarte, a na bliskich 
krzewinach miriady ptasząt głośnym niespokojnym świer
gotaniem zdawało się jakoby chciały obudzić zycie w gluc~ej 
ciszy przybytku śmierci ... Wybiła szósta Na poprzek szerokie
go łóża siedziaL na pół Jeżąc, człowiek ~ladly, w spokoj
nym, prawie dziecinnym uśpieniu ... 

Dusza sprawiedliwego, dusza wzniosła, szlachetna, po
czciwa, kochająca staczała ostatnią z życiem walkę, roz
łączając się z ciałem ... , 

Ja klęczałam u nóg jego, obejmując ramiony kolana .. 
Dzieci, zięć, wnuki, Adela Defforel - obok mnie druga 
matka tej rodziny, i Szymon Kruczyński, wierny sługa 
umierającego, klęczeli wlepiając oczy w niego, a tłumiąc 
łkanie, by nie przerwać uroczystej chv.iili ... 

Jakby lekko obudzony, ruszył się, podniósł rękę, pewnie 
do błogosławieństwa Ręka opadła i wszystko się skończyło!! 
GloSne szlochanie i cicha modlitwa rozeszły się po całym 
domu i zagłuszyły świergotanie spłoszonych ptasząt.. 

Dusza stanęła przed tronem najwyższego!! 
Ja, blisko SO-letnia towanyszka zmarłego, zamknęłam 

oczy I w jednej chwili zdałam sobie sprawę z całego jego 
życia ... Nie~ aniołem, ale był dobrym człowiekiem. Jako 
człowiek ulegał namiętnościom, pokusom, słabościom ludz
kiej natury. Skazany od młodości do grobu na dwie ciężkie 
choroby: podagrę i hipochondrię, nie umiał znosić cier
pienia z cierpliwością i poddaniem się, bo nikt go nie 
nauczył diwigania krzyża, nikt mu go nie \llSkazał godłem 
i zakładem szczęśliwej wieczności. 

Nie umiał ocenić dobrego, ach, tak dużo dobrego, czym 
Bóg pobłogosławił cale życie jego .. „ bo hipochondria, ta 
trucizna duszy, krok w krok mu towarzyszyła, każdą przeciw
ność tłumaczyła jak nie zasłużoną chłostą, a żałobny kir 
rzucała na wszystko, co było dobre, na życie domowe, na 
powodzenie i wykształcenie dzieci, na sławę literacką, na 
majątek \.VZraStający ... We \.VSZ)1Stkim widział tylko stronę 
ujemną. Nienawiści nie znał prócz tej, którą mu serce 
napełniali ludzie siejący ziarno socjalizmu... Stąd gorycz 
ostatnich poezji jego, bo widział w nich (Bóg wie, że 
sprawiedliwie) hipokryzję w płaszczyku rehgi~ zazdrość I chci
v.ość w płaszczyku miloSci bliźniego, osobiste widoki i ambicję 
w płasz.czyku patriotyzmu. Często, czasem niesprawiedliwie, 
osobliwie w cierpieniu i chorobie, unosił się gniewem, w tej 
samej chwili żałując tego, bo miał serce dobre a charakter 
popędliv.y. Oto szereg grzechów zmarlego. 

Ale urodzony i \A.YChCM1any w najzaciętszej epoce ""11-
terianizmu - dusza jego przecie dążyła ku Bogu ... W star
szych szczególnie latach, dzień w dzień odmawiał modlitwę 
o wiarę. Zatem, jak się v.yraził szanowny kapłan, dając mu 
przed skonaniem ostatnie rozgrzeszenie, kiedy się modm, 
Więc wierzył. 



24 stycznia 1850 roku, kiedy syn (Jan Aleksander) 
powrócony nam po długiej i niebezpiecznej kompanii (z 
węgierskiej Wiosny Ludów) chciał mu się rzucić na szyję, 
usunął go łagodnie, mówiąc: "Pierwej podziękuj Bogu". 
Rzucił się na kolana, a wzniósłszy ręce w grę, złożył głośną 
dziekczynną modlitwę, dopiero potem przytulił ukochane 
dziecko do serca. Przy pierwszej szczęśliwie przebytej1 choro
bie pierwszego dziecka córki szczodrą kazał między ubogich 
rozdać jałmużnę. Obdarzony nieZl.IJYklą inteligencją i talen
tem, v.y.yiąz.ał się ze swego posłannictwa, karcącą wady 
i przywary społeczeństwa. Nigdy ani usta jego, ani pióro nie 
targnęły się na osobistą sławę bliźniego, a każdy wiersz, 
każde słowo dzieł jego tchnienie prawoScią duszy i serca. 
Nigdy nikogo nie ~dził ... przebaczał nieprzyjaciołom, 
zapomniał urazy ... 

Był osz.czędny, nigdy skąpy, nigdy nie odmówił wsparcia 
prawdziwie potrzebującemu. Sobie rzadko kiedy najmniej
szy .zbytek poZVJOlil, gospodamoScią podwoił dlla dzieci nasz 
wspólny majątek. W sądzie o sobie był więcej jak skromny., 
J)ra\'llie nieśmiatym ... Dzieciom słowem i przykładem za
szczepił najskrupulatniejsze uczucia nieskazitelnej prawoSci. 
Za najmniejszy objaw życzliwoSci lub prajaźni umiał być 
wdzięcznym. Na ~chyłku życia, prócz rodziny i swóch praja
ciół (Aleksander C-zacki i Kazimierz Krasicki), opuścili go 
ludzie. O tych dwóch wspomniał z wdzięcznością, względem 
ogółu sam się obv.iiniał mówiąc: "Muszę być bardzo nudny, 
kiedy ludzie ode mnie uciekają"... A tymczasem iskry 
dowcipu i świeżość \.l.Y()braZni ledwie nie do ostatniej chwili 
zadziwiali (sic) nas i często uśmiech na ustach ~i. 

Umarł kochającym mężem, najlepszym rodziny ojcem, 
dobrym pobłażliwym Panem". 

Zwłoki Fredry spoczęły w grobowcu rodzinnym, znaj
dującym się w podziemiach koScioła w Rudkach, sąsiadują
C)Ch z gniazdem Fredrowskim - Beńkową WlSZllią. 

Żałobny obrzęd łv.rowski rozpoczął się 18 lipca. Opisują go 
w sposób szczegółowy !iC2Tle dzienniki krajowe. A gdy przy 
Rogatkach Gródeckich trumnę zdjęto z "miejskiego karawa
nu" i przełożono na beńkowo-wiszniański wóz, wracał 
Fredro - \I.brew woli - do ziemiańskiego miejsca swego 
odpoczynku. Wbrew woli, we L\.VOW!e" bowiem wyraźnie 
~ sobie być pochowanym". 
Byłem tam omal w sto lat później - jak pielgrzym, 

któremu trudno dotrzeć pod dach Fredry. (Do grobó\.v 
wiecznych tułaczy: Mickiewicza i Słowackiego trafić nie-

zmiemie łatwo. Czyżby dlatego, że "wieszczowie"tylko mogą 
~ królom równi?) 

Wpuszczono mnie do kościoła, a właściwie do kaplicy 
fredrowskiej ("Capella Fredrovixana"). Kaplica była ponoć 
pod wezwaniem Trójcy Św. Odczytałem wszystkie epitafia, 
omiatając je wzrokiem z kurzu i złotego J7Ylu: uspokoiły 
nieco moja erudycję z zakresu koneksji klanu Fredrows
kiego. Z lewej strony (stojąc twaną do ołtarza) epitafia: 
Heruyka, Jacka i jego żony Marii, Edwarda; z prawej: 
Seweryna, Edwarda Ksawerego UJielkiego Aleksandra i jego 
iony Zofii, Sewercia, Marii z Milerów ł Jej męia Jana 
Aleksandra, oraz ostatniego z rodu - bezpotomnego 
Andrzeja Maksymiliana Pod jego tablicą zejście do grobów 
rodzinnych. 

Epitafium Aleksandra Fredry wyróżnia się )X)Śród innych. 
Ten pomnik nagrobny z ciemnego marmuru sięga po 
pułap. U szczytu pomnika był krzyż, pod nim jest w kartuszu 
herb Bończa Kartusz hewrbov.y otaczają, w jego dolnej 
połowie, czarnymi czcionkami ryte słowa: FRIEDE HERR. 
Niżej medalion z profilem Aleksandra Fredry w perłowym 
marmurze, pod którym znajduje się lira, hebn i miecz; z kolei 
marmurowy zwój papieru, na którym wyryto tytuły komedii: 
Śluby panieńskie (Dożyi..1,Qcie) Pan Geldhab (Cudzoziem· 
czyzna) Damy i huzary. 

Poniżej następujący tekst: 
Aleksander z Pleszewie hr. Fredro były kapitan generał· 

nego sztabu wojsk polskich i francuskich, kawaler Wielkiego 
Krzyża Orderu Franciszka Józefa, polskiego krzyża Vntuti 
Militari, legii Honorowej i medalu Sw. Heleny, były deputat 
Wydziału Stanów i poseł na Sejm Krajowy, członek byłego 
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Akademii 
Umiejętności w Krakowie, paryskiego Towarzystwa His
tmyczno-Llterackiego, honorowy obywatel miasta Lwowa, 
itd. Urodził się 20-go czerwca 1793-go, umarł 15-go lipca 
187 6-go roku. 

Poniżej: 
Zofia z hrabiów Jabłonowskich hrabina Fredrowa najlep

sza żona, urodz. d 20 maja 1798 r. zmarła d. 1 listopada 
1882 r. 
Schodząc do grobowca rodzinnego Fredrów, trzeba było 

podnieść z kamiennej posadzki zrudziałe żelazne drzwi na 
skrzypiących zawiasach i po kilku stromych stopniach zejść 
do piwnicy sklepionej beczkowa, ciemnej, o wilgotno-wio
sennym powietrzu przeciskającym się wraz ze snopem 



światła przez wąskie I nie oszklone okienko (kiedyś były tu 
drzwi zevmętrzne, które kazała zamurować Felicja Skarb
kowa, primo voto Andrzejowa Fredrowa). Mol przewodnicy, 
przezornie zaopatrzeni w błyszczące niklem ogromne r~e 
latarki elektryczne, rozdarli O'.Vą ciemność kilkoma knyżami 
światła. W wielkim ładzie staly płytkie drei.vniane trumny. 
Naliczyłem ich pięć: z prawej strony od wejścia 4 trumny 
"głowami" przytykające do ściany (w tym jedna dziecięca -
na końcu); z lewej strony wzdłuż ściany staJa jedna trumna. 

Zdjęliśmy lekko wieczka wszystkich trumien. Prosilem 
o chwilę be.zruchu, ł:7yrn mógł bez cudzej pomocy rozpoznać 
jego 2Mlłoki . Sluw światła odsłaniały kolejno wnętrza tru
mien. Nie wahałem się: ł:ryla to pierwsza od wejścia trumna. 
Skinięto glowami na znak bezbłędnej identyfikacji. 

Szare zarysy poczęły formować się coraz wyraźniej 
w ~łty o barwie jasno - "spopielałego" pyłu cemen
towego. To był kolor szat kontuszOVJYCh. StoJ'.7:1, długie 
i głowa połyskiwały w osbym świetle żółcią v.oskowej świecy, 
a gdy przygasały, omijane strumieniem jaskrawego światła, 
miały szarość i fakturę skurczonego pergaminu o plamach 
z wilgoci i starości. Kontusz (z śladami zapięć - przez 
środek) i pas "słucki", który odwinięty zakr}Mlał część Jego 
prawej dłoni, już dawno v.yzbyly się swych paradnych barw. 
Zetlała ich miękka, aksamitna glębia festynowa Były cemen
tov.oszare, a przy dotyku posiadaly elastyczność tkaniny 
ortalionowej. W dłoniach, w palcach zeschniętych do kości, 
opiętych pergaminem skóry i zwęźleniami meandrycznych 
żył, pozostały siady - rozluźnione śmiercią - paroksyz
mów dłu!;iej choroby. Głowa była spokojna, poddana 
v.yroko\Vi śmierci. W45 sumiasty osłaniał nie istniejące wargi 
(w uzębieniu z przodu braki ); chrząstka nosowa skurczona, 
nie zachowała k.5ztałtu pierwotnego; oczodoly zapadnięte; 
nad wysokim o.alem bezbarwne rzadkie włosy. 

Wzruszenie kazało mi klęknąć najbliżej trumny i zmówić 
litanię - tytułami Jego utworów. 

Bogdan Zakrzewski 
Fredro z paradyzu, Ossolineum, 1976 r. 



W repertuarze: 

W KRAJU KŁAMCZUCHÓW 
musical dla dzieci 

(libretto Zofia Mrówczyńska, reż. ichor. Leszek Czarnota. 
muz. Grzegorz Stróżniak, scen. Zbigniew Bednarowicz) 

* * * 
BÓJ SIĘ BOYA 

(kabaret oparty na tekstach Tadeusza Żeleńskiego-Boya) 
Scenariusz i reż. Szczepan Szczykno. scen. Mariola Rogala 

* * * 
Stanisław Wyspiański 

WYZWOLENIE 
(reż. Grzegorz Mrówczyński. scen. Zbigniew Bednarowicz. 

muz. Krzesimir Dębski) 

* * * 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 

SZEWCY 
(reż. Jacek Bunsch, scen. Wojciech Jankowiak, 

muz. Krzesimir Dębski) 

* * * 
Bh asa 

UJRZANA WE ŚNIE WASAWADATTA 
(reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Marian Iwanowicz, 

muz. Grzegorz Stróżniak) 
musical 

* * * 
Aleksander hr. Fredro 

ZEMSTA 
(reż. Conrad Drzewiecki, scen. Barbara Jankowska-Morycińska) 


