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Ile razy pomknąłem się ze sentymentem, tyle razy 
szczutkę dostałem. Bądź nareszcie grzecznym, j eżeli 

ci to przyjemnie, jeżeli ci sprawia apetyt albo sen 
sprowadza, ale jeżeli grzeczność chcesz użyć za 
ponętę na ludzi, to daremne trudy. Szczęście do 
ludzi, jak szczęście w karty, przyczyny nie ma. 

Starość nie pobłaża młodości. A jednak gdyby stary 
mógł naprawdę być młodym , robiłby te same 
głupstwa, co pierwiej - mimo doświadczenia. 

Niezłe to głupstwa wieku młodego, kiedy i starzy 
żałują czasem, że już ich robić nie mogą. 

Młodość szuka zwierciadła, starość go unika. 

Nie dziwić się temu, co przystawia drabinkę tam, 
gdzie widzi owoce. AJe dziwić się trzeba temu, który 
chce zachować owoce, a drabinki nie schował. 

Aleksander Fredro, Trzy po trzy oraz Zapiski starucha 

Agata Chałupnik 

O czym są Śluby panieńskie? 

Aniela i Klara, wychowujące się razem nastoletnie kuzynki, w ta
jemnicy przed rodziną składają śluby, że żadna z nich nie pójdzie za 
mąż. Tymczasem pani Dobrójska, matka jednej z nich, układa dla cór
ki małżeństwo z Gustawem, wychowankiem Radosta - przyjaciela 
z młodości i najwyraźniej swojej niespełnionej miłości sprzed lat. 
Młodzieniec jest skłonny się żenić (Aniela to partia posażna), ale nie 
bardzo się angażuje, ciągle szukając kawalerskich rozrywek. Jego ero
ryczną wyobraźnię rozpala dopiero informacja o panieńskich ślubach. 
(„A, to nie do wiary! I Chcą mężczyzn zgubić, trwać w panieńskiej 
cnocie? I Może rak wszystkie?" Akt II, sc. Ili) Panna staje się atrakcyj
na, gdy zaczyna wymykać się z rąk. 

Gustaw snuje więc misterną eroryczną intrygę, by rozkochać w so
bie Anielę i złamać opór Klary, inicjatorki ślubów. Angażuje do tego 
zakochanego w Klarze Albina, którego ta konsekwentnie od kilku lat 
odprawia, oraz Radosta, nieświadomego powierzonej mu w planie 
Gustawa roli. W finale dziewczęta zarzucają swe śluby: Aniela idzie za 
mąż za Gustawa, a Klara za Albina. Tyle streszczenie. 

Podrytul ukończonej w 1832 roku komedii Fredry brzmi „Magne
ryzm serca". Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca. Tym, co przeła
muje panieński opór przed zamążpójściem jest tajemniczy „magne
tyzm", siła przyciągania serc, kojarząca się z miłością romanryczną. 
Fredrowski Gucio - fircyk i hulaka „laleczka warszawska", jest od
powiedzią na Mickiewiczowskiego Gustawa. Czwarta - miłosna -
czę ' ć Dziadów, napisana kilka lar wcześniej, zostaje wprost przywoła
na w Ślubach .. . , gdy Radost mówi do Albina: 

„N ie bądź Gustawem - lecz kochaj we oło. 
Te elegije i miłosne ża le 
Mlodej dziewczyny nie podbiją wcale;" J (Akt I, se. V) 

Pierwsza wersja komedii, napisana w 1827 roku, nosiła rytuł Nie
nawiść mężczyzn, a formuła panieńskich ślubów brzmi: 



„Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną 
Nienawidzić ród męski, nigdy nie by~ żoną . " (Akt I, se. VII) 

Jednak ta mizoandria jest raczej z głowy niż z serca, ponieważ ze 
skazanego na wieczną nienawiść grona panny wykluczają wszystkich 
znajomych sobie panów: stryja, ojca, pana Jana, Józia, Kazia ... , a Anie
la wzruszona historyjką Gucia o - innej rzekomo - Anieli, mówi: 

Nienawidzić! Tak! - Każda plecie, baje, 
Ale nie tak to larwo, jak się zdaje. -
Z gniewu w nienawi'ć droga bardzo bliska, 
Kiedy dotknęła jaka' czynność zdradna; 
Lecz kiedy czule kto nam rękę ściska, 
Jak mamę kocham nie potrafi żadna." (Akt IV, se. III) 

Z jednej strony, nienawi'ć mężczyzn", z drugiej „magnetyzm er
ca ' - mamy zatem do czynienia z romantyczną Hassliebe, i - dość nie
winną - walką płci. Ślubujące panny byłyby zaś wcze noromantycz
nymi emancypantkami. 

Feminizm pojawił się już u Fredry w komedii Gwałtu, co sif dzie
;e. Utwór został napisany na krótko przed pi erwszą wersją Slubów 
w 1826 roku, wy tawiony po raz pierw zy w Krakowie w 1832, za
tem w okresie pow tawania drugiej wersji Magnetyzmu serca. 
W Osieku cichej galicyjskiej mieścinie, rządy przejęły kobiety. Prze
brały się w spodnie, wystawiły kobiece wojsko, a swoich mężów ubra
ły w spódnice i posadziły do kołowrotka (do tego rozważaj ą zakaz 
noszenia zarostu!). Farsowy „świat na opak" powraca w finale do 
normy: panie składają broń w ręce panów, a mężowie oddają żonom 
suknie i wrzeciona. Ton serio pobrzmiewa jednak przez cały cza 
w wypowiedziach różnych postaci. Z jednej strony - wyśmiewa się 
aspiracje kobiet. Panie umiały zapędzić mężów do garów, a e przed 
najazdem Tatarów reali tycznie oceniły swoje możliwości . Z drugiej 
strony - mężczyźni traktują jako opresję społeczną rolę kobiety uwię
zionej między koły ką, kuchnią a kołowrotkiem (ach, jakże nieznoś
nie rwie się ta przędza, a spódnica plącze między kolanami„.!), do 
której zostali przyrnu zeni. Teatralny obraz: panie przy szabli, w plu
drach i długich butach, a panowie z sumiastym wąsem i podgoloną po 
sarmacku głową, w spódnicach do ziemi - w wyrazisty posób relaty
wizuje kobiece i mę kie role połeczne. 

Kasia - krewna i wychowanka burmistrzyni Osieka, Urszuli - wy
daje się starszą sio trą Anieli i Klary: 
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,Nie jestżem kobietą, abym nie miała własnej woli? Dlategoż mnie 
niebo wyższością płci udarowało, abym słabszej ulegała? Co - ja? Na 
kinienie mężczyzny mam być posłuszną? I to waszeć, stryjanko, nie 

tylko cierpieć, ale i radzić możesz? Wszystko się już zmieniło twoimi 
mądrymi prawami, a jedno wybieranie, przebieranie, przerzucanie 
między nami mężczyznom zostawione będzie? Czemuż my ich mie ca 
zająć nie mamy? Czemuż oczekiwać, aż który okiem rzucić raczy? 
Przyjdzie jeszcze czas, kiedy stare panny będą w modzie, starzy zaś ka
walerowie będą uczyli papugi gadać, kosy spiewać i mopsy służyć, 
a po śmierci powiodą małpy do piekieł, jak o pannach niegdyś mó
wiono. - Nadchodzi czas, w którym o swoim postanowieniu myśleć 
wypada? Dobrze więc niech wprzód przepatrzę między młodzieżą: 
najpierw posag, potem urodę, potem rozum a na koniec dopiero 
trzech zwiodę, czwartego wybiorę. "2 (Akt II, se. V) 

Czemu zatem wszystkie trzy pannice się buntują? Skąd parny ł pa
nieńskich ślubów? 

Kasia w mniejszym stopniu, ale na pewno Aniela i Klara są typowy
mi d~brze ułożonymi, grzecznymi pannami z dobrego domu. Tadeusz 
Boy-Zeleński pisał w recenzji z przedstawienia Ślubów o Anieli, że „to 
najbardziej urocze wcielenie «woli bożej », jakie kiedykolwiek dreptało 
na dwóch łapkach w literaturze polskiej: rola niewinna-zmysłowa, har
fa kobiecości grająca za samym zbliżeniem męskiej dłoni ... Czegóż bo 
nie ma w tej roli: i duma dziewicza, i tak drażniący erotycznie takt do
skonale wychowanej panny, bierność hurysy, wdzięk, marzenie, poezja 
- i to polskie cielątko wreszcie, którego rasa rozpleniła się później tak 
szczęśliwie . "3 Uczą się francuskiego i fortepianu. (Elwira, młoda i nie
wierna żona z Męża i żony, będzie prowadzić po francusku miłosną 
korespondencję z kochankiem i wytrącać męża z równowagi grą na 
fortepianie .) Często zajęte haftem łub szydełkową koronką, co irytu
je Wacława z Męża i żony, a nudzi Gucia. Wychowywane w czystości 
i cnocie, przede wszystkim na dobre żony i oddane matki - bo innej 
roli dla kobiety (w rej sferze) kultura w zasadzie nie przewiduje. Ewen
tualnie jeszcze rolę starej panny, która „uczy papugi gadać" i rezyduje 
kątem u krewnych, bo sama bez zawodu i wykształcenia sobie nie po
radzi, sama się nie utrzyma sama o sobie nie może stanowić. 

Jeżeli zatem malżeńsrwo jest właściwie jedyną karierą dla większoś
ci kobiet, to czemu panny go nie chcą? (Chociaż u Fredry „nie chcą" 
i „chcą" równocześnie . ) 

Nie chcą, bo uciekają przed przymusem. Ponieważ wiedzą, że je
żeli naprawdę będzie trzeba, to ulegną presji społecznej, ekonomicz-
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nej lub woli rodziców. Tak, jak kiedyś mogli ulec rodzicom Radost 
i pani Dobrójska. Tak, jak dziś wobec groźby małżeństwa z Radostem 
słabnie opór Klary. 

Nie chcą bo przeczuwają, że małżeństwo może nie przynieść im 
szczęścia. Kultura, która oczekuje od nich czystości, skromno 'ci 
i dziewictwa, pozwala ich przyszłym partnerom w pełni cie zyć się ży
ciem. To się nazywa podwójna moralność! Gucio w pierwszej scenie 
wraca z hulanki, która kończyła się nad ranem w przybytku rozko
szy. Chtopak wyznaje stryjowi, że w czasie swoich zabaw „nie gada 
z pannami". Co zatem robi bo przecież nie bawi się w czysto męskim 
towarzystwie?! 

Nie chcą, bo chciałyby żyć inaczej niż ich matki, bo szukają dla ie
bie po omacku przestrzeni wolności, niezależności, autonomii. Kobie
cej solidarności przeciw męskiemu, patriarchalnemu prawu. 

„ANIELA 
Zatem już kochać nie wolno nam będzie? 
KLARA 
Jedna dla drugiej kochankiem się stanie. 
ANIELA 
Jedna dla drugiej ... a, tak - to przyldadnie ... " (Akt I, se. VII) 

Bardzo dwuznaczny jest ten dialog. Bo może, jeżeli nie chcą męż
czyzn, wolą kobiety? Co znaczy, że jedna dla drugiej będzie kochan
kiem? Łatwo ten moment w tekście przeoczyć i źle go odczytać, ale 
cień erotycznej dwuznaczności niewątpliwie tu się pojawia. Problem 
z interpretacją związków między kobietami, zwła zeza młodymi 
dziewczętami, w dawnej literaturze polega na stylu ich emocjonalnej 
(nad)ekspresji, która często jest dwuznaczna tylko z dzisiejszego 
punktu widzenia. Dlatego właśnie istotny jest zalążek myślenia o al
ternatywnym kobiecym świecie: 

,,ANIELA 
O, wy mężczyźni! 
KLARA 

ANIELA 
Piekło was zrodziło! 

Ze nie ma kraju, gdzie by was nie było!" (Akt I, se. VII) 

Tak panief1skie śluby tłumaczy Radostowi pani Dobrójska: 

„Dziecinne zamiary! 
O których nie chcę wiedzieć, domyślam się ledwie. 
Długo przy matce Klary bawiły obiedwie, 
Wiesz, jakie przed oczyma miały tam pożycie; 
Przy tym kilka złych książek, przeczytanych skrycie, 
Równie jak mego szwagra gorszące rozmowy, 
Wpoiły - nie w ich dusze, ale w młode głowy, 
Ową nienawiść mężczyzn, którą ciągl e puszą. 
Na cóż wi ęc zbijać myśli, co się zmienić muszą?" (Akt li, se. I) 

Jak mogla wyglądać małżeństwo rodziców Klary? Dlaczego śmia
ła, bystra i pyskata Klara tak bardzo boi się ojca? Czy należy tu szu
kać Freudowskiej interpretacji i myśleć o nierozwiązanym komplek
sie Elektry? Ojciec tyran? Utracjusz i rozpustnik, przepijający resztki 
rodzinnej fortuny - mówi się, że „łasy na złoto" - i znęcający się nad 
rodziną? I kolejne pytanie - o zbójeckie książki Anieli i Klary. Nowa 
Heloiza Jana Jakuba Rousseau, Ballady i romanse czy Klarysa Ri
chardsona? : 

„KLARA 
O były, były kobiety dobrymi! 
I jakiż tego zwyczajny był skutek? 
Radość dla mężczyzn - dla nas gorzki smutek. 
Wspomnij tę książkę !. .. 
ANIELA 

Nigdy nie zapomnę 
Męża K/oryndy życie wiarołomne. " (Akt I, se. VII) 

Powieści pod takim tytułem nie odnaleziono. Nie wiadomo, jak 
wyglądało owo, wiedzione „w gorzkim smutku", życie nieszczęsnej 
Kłoryndy. Prawdopodobnie ta książka, jak i inne, „czytane skrycie" 
przez panny, reprezentowała nowy gatunek powieści, który pojawił 
się na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku: romans. Ga
tunek, którego powstanie łączyło się z romantyzmem i z cemralną dla 
roman owej fabuły rolą miłości . Z jednej strony stanowił echo prze
mian obyczajowych, które rozpoczynały się w Europie tego czasu, 
a z drugiej - zapewne dodatkowo przyspieszył te przemiany. Adreso
wany do kobiet, kształtował nową, znów przede wszystkim kobiecą , 
wrażliwość i nową erotykę. Podsuwał kobiecie miłość jako ścieżkę sa-



morealizacji lub drogę emocjonalnego spełnienia. Innej - jak się rze
ło-;- kultura tego czasu nie przewiduje. 

Ow nowy model miłości jako arnorealizacji jednostki niewątpli
wie stał się pła zczyzną emancypacji kobiet. Źródłem nowych satys
fakcji, nowych Życiowych celów i ensów. A także pułapką. Małżeń
stwo jeszcze długo będzie kontraktem ekonomicznym, mającym po
walać do życia (prawego) dziedzica nazwiska i rodowych włości albo 
rodzinnego war ztatu. Natomiast nie będzie ono miej cem zaspokaja
nia emocjonaJnych i erotycznych potrzeb małżonków; w każdym ra
zie nie przede wszy tlcim. Niedobrany związek nie uwiera tak długo, 
jak długo nie szukamy w nim zczęścia, ponieważ nie wiemy, że mo
żemy je tam znaleźć. 

Germaine Greer w ważnej dla historii feminizmu książce Kobiecy 
eunuch twierdzi, że romanse którymi karmi się zbiorowa wyobraźnia, 
wypaczają na ze związki i życie emocjonaJne, bo gloryfikują „miłość 
szaloną" i .., zalane namiętno'ci". Przekonują, że każdy może i powi
nien doświadczyć ich w życiu. Przede w: zystkim kobiety - ponieważ 
w na zym świecie ro one ą ocjaJizowane do miłości - oczekują speł
nienia rozbudzonych lekturą pragnień w realnych związkach. Nawet 
w udane związki zakrada się więc poczucie zawodu, niespełnienia, 
frustracji, ponieważ rzeczywistość nie dorównuje fantazjom. A miłość 
- przekonuje feministyczna autorka - nie sprowadza się przecież do 
owego postromantycznego fantazmatu! 

„Je tżem zczęśliwsza, że w miłość nie wierzę? 
Jednak ta miłość mva, dowiedziona .. . 
O, Boże, erca nie czuję 'ród łona ... " (Akt III, se. IV) 

- wzdycha Aniela. Dziewczęta wychowane na Mężach Kloryndy wie
dzą, że w miło' ci można znaleźć i spełnienie, i zawód. Najwyższe 
szczęście i najgłęb zą rozpacz. Łzy i radość. W miłości - i w małżeń
stwie, ponieważ dla dziewcząt z ich kla y stanowi ono jedyną drogę, 
na której mogą zukać milo nego spełnienia. Małżeństwo, a potem 
może pozamałżeński (ale nie przedmałżeń ki!) roman . 

Boy zwracał uwagę na związki Ślubów panieńskich z napisanym 
kilka lat wcze'niej (w 1821 roku) Mężem ; i.onq, nazwał ten utwór 
wręcz „epilogiem" Ślubów. Elwira miała być Anielą po kilku łatach 
małżeństwa. Znudzona mężem - także niewiernym - szuka spełnienia 
w ramionach kochanka. Chociaż Guciowi rzeczywiście blisko do Wa-
ława - rozmiłowanego w kartach i miejskich rozrywkach hulaki - to 

Anieli i Klarze na pewno daJeko do immoralizmu Elwiry. Jedna rzecz 
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natomiast wiąże te dwa teksty bardzo ściśle. Wizja miłości jako emo
cjonalnej gry, uczuciowego wi ta. 

Bo czym, j eśli nie swoistą „grą w miłość" - jest intryga Gustawa? 
Gustaw zapragnął Anieli, gdy dociera do niego że ta go nie chce. 

„Ten wzrok oziębły, a miło ne oko, 
Westchnienie - w piersiach zamknięte głęboko, 
Czoło pochmurne, kiedy twarz się śmieje , 
Na honor - lubię, kocham się, szaleję!" (Akt Il, se. III) 

_ by przywołać słynny cytat. Aniela zakochuje się w Gustawie, kie
dy dowiaduje się, że on kocha Anielę - tę drugą. Przewrotna scena 
pi ania przez Anielę miłosnego listu do Anieli przywodzi na myśl 
jak wam się podoba i kurację na mił?ść, zaaplik~waną u~ochanemu 
Orlandowi przez przebraną za Gammeda Rozalmdę, ktora w swo
istej miłosnej psychodramie wciela się w .. . Rozalindę. Miło' ć i ero
ry ka często ma u Szekspira charakter gry, im bardziej zawiklar:ej~ 
tym bardziej nęcącej. Póki zakochany Albm wzdycha do Klary, pok1 
usłużnie podsuwa jej ramię, podaje krzesło („Z waćpanem ... praw
dziwie ... I Nawet potknąć się nie można!" Akt I, se. VIII), póki pod
nosi rozrzucane przez nią drobiazgi póty nic nie udaje mu się z nią 
wskórać : 

„Gadaj - gada; milcz - milczy; idź - idzie; stój - stai ... 
A niechże się sprzeciwi, niech się Boga boi! 
Bo ta uległość mimo ' oli, zdania -
I nienawidzić, i kochać go wzbrania." (Akt II se. IX) 

- skarży się Klara. Wystarczy, żeby raz przy obiedzie nie podał jej pół 
miska i przestał wzdychać, a zwraca na siebie uwagę. Klara, wobec 
wymy'lonej przez Gucia groźby małżeństwa z Radostem, godzi się na 
małżeństwo z AJbinem, chociaż trudno powiedzieć, że jest w nim 
śmiertelnie zakochana. 

Reguły tej gry wydają się dosyć proste . Pociąga to, co niedostęp
ne. Pragniemy tego, który kocha inną . Chcemy uwieść tego, który na 
odtrąca. Jeżeli to ą uniwer aJne reguły miłości, trzeba obawiać się 
o maJżeństwa Albina i Klary, Gucia i Anieli. Romantyczna miłość, mag
netyczny fluid łączący dwa serca, wyklucza się z małżeństwem: łączy 
Izoldę z Tristanem, zamiast z królem Markiem, a królową Ginewrę łą
czy z rycerzem Lancelotem. Werter nie dostanie Lotty, Gustaw nie do
stanie Maryli, a hrabia Henryk będzie się dusił w małżeńskiej ypial-
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ni. Tymczasem Gucio, który wygłasza prawdziwie romantyczną po
chwałę miłości: 

,Wierz mi - są dusze dla siebie srworzone, 
Niech je w przeciwną los potrąci stronę , 
One wbrew Io om, w tym lub tamtym świecie, 
Znajdą, przyciągną i złączą ię przecie; 
Tak jak dwóch kwiatów obce obie wonie 
Łączą ię w górze, jedna w drugiej tonie." {Akt rv, sc. III) 

- dostaje woją Anielę. I będzie musiał, 1ak wszyscy czworo, spro tać 
próbie codzienności, która, według romantyków, dla miłości bywa za
bójcza. 

Kto jest górą, a kto przegrywa, jeżeli milo' ć w Ślubach jest grą? 
Przed ołtarzem staną dwie pary, jeżeli nie uszczęśliwione, to przynaj
mniej pogodzone z losem. Zadość staje się też życzeniom starszych: 
pani Dobrójska z Rado tem zwiążą w końcu po latach swe losy po
przez małżeństwo dzieci. Zwycięża narura i społeczny konwenan : 
zbuntowane panny idą za mąż. Zwycięża Gucio i jego intrygi. Zwy
ciężają mężczyźni, bo kaidy z nich dostaje to, czego pragnął, a raczej 
tę, której pragnął. Dziewczęta - z punktu widzenia Fredry - wycho
dzą dobrze na intrydze Gucia, ponieważ kaida czekała na miłość. 

Ale też przegrywają. Bo porzucają swoje śluby, nieśmiałą próbę 
wybicia się na niezależność. Bo okazuje się, że w ich świecie jeszcze 
nie przyszedł czas na kobiecą autonomię. 

1 Wszystkie cytary ze Ślubów panieńskich za: A. Fredro, Śluby panieńskie 
czyli magnetyzm serca, w: Pisma wszystkie, t. IV Komedie, oprac. Stanisław 
Pigoń, War zawa 1956. 

2 A. Fredro, Gwałtu, co się dzieje!, w: Pisma wszystkie, t. lV, Komedie, 
oprac. Stanisław Pigoń, Warszawa 1956. 

l T. Żeleński (Boy), Obrachunki fredrowskie, Warszawa 1989, s. 148-149. 



Powiem, co się stało, bo też ja nie mam innego celu p l etąc trzy po 
trzy, jak tylko bawić ię, niby dziecko wolantem, wspomnieniem lat 
prze złych przerzucać obrazki, których mniej więcej każdy nagroma
dzi w skarbunkę wojej pamięci. Ale chcąc śpiewać „Achilla gniew 
zgubny", muszę zastanowić się pierwej, czy mam przed tawić nagą 
prawdę, czyli też - pożyczając jej tł a - zarzucić je kwiatami fancazji. -
Prawda w oczy kole, może ukłuć i w u zy, o tym każdy opowiadający 
pamiętać powinien; ale znowu z drugiej strony uganiać się zawsze za 
kwiatami i tylko za lnviatami, nimi tylko ypać, nimi zdobić i stroić, 
strach, by się nie zdarzyło że ołtarz niewart ozdoby albo ozdoba nie
godna ołtarza. 

Prawda tylko piękna! prawda, prawda - wielkie słowo. Ale 
z prawdą jak z ogniem: grzeje, ale i pali razem. 

Obok obrazu przeszłości widzę razem jej oddalenie ... Czas ubiegły 
objawia mi ię zniszczeniem. Szczęśliwy, kto zamieszka komnaty, co 
pierw zym jego były 'wiatem, gdzie te same obicia, malowidła, sprzę
ty, a nade w zy tko ciemne zakątki, co to się tak silnie wyciskają 
w umyśle dziecinnym. Gdzie jednym słowem wszy tko zatrzymało 
jeszcze jakby dotknięcie kochanych rodziców, jakby czą rkę ich dro
giego życia. Wtenczas zdaje nam ię, że wszystko niedawno. Nie ma 
szorstkiego przedziału między tym, co było, a co jest. Gdybym do wa 
mówił, bracia moi, nie potrzebowałbym obja ' niać każdego zczegółu . 
Jeżelibym wspomnial gabinet, tanąłby wam zaraz przed oczy pokoik 
niebieski, zajęty prawie w połowi e dwoma sofami w białe i karmazy
nowe atłasowe pasy, biureczko wy adzane na zej matki. Na jednej 
ścianie w mahoniowych ramach land zafry podług Rui daela, na dru
giej widoki Tivoli i fontanny Egerii. I ten kominek w kącie, dzieło ar
chitekta Aignera, którego gzymsy i gzym iki stały ię nigdy niedości
gniętym wzorem dla wszystkich kominków w są iedztwie. Spo trze-
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glibyście zaraz na szczycie tegoż statuę gipsową Wenery de Medicis, 
niżej między złoconymi fi l iżankam i na marmurowych podstawach 
brązowe popiersie Henryka IV i Sully'ego. Wazon porfirowy, świecz
niki alabastrowe i tysi ąc jeszcze fraszek, które byłyby dla mnie dzisiaj 
nieoszacowanym skarbem a które może leżą gdzie na strychu jako ta
roświeckie graty. Gdybym wam wspomniał altankę, nazwaną Szopką, 
uczuliby' cie zapach róż i nasturcji, co się wiły po brzozowych ganecz
kach aż pod strzechę . A taż oficynka, której ja już jeden podobno tyl
ko miejsce pamiętam (tam gdzie teraz krzydło pałacu), gdzieśmy nad 
ks i ążką łby smażyli, ale niestety nie dosmażyli, gdzieśmy się wyśmi ali 
na całe życie i tak zczerze, i tak bez końca, i tak sztucznie, aby pan 
Trawiński z drugiego nie zasłyszał pokoju. A owe zwaliska pałacu, 
wybudowanego podług powieści starego Jakuba mularza przez refe
rendarza S iemi eńskiego, z ich czarnymi, sterczącymi i 'ród południa 
straszącymi kominami, z ich piwnicami, skarbcem, łamu em, gdzie 
echo po sklepieniach brzęczące biło. Wszystko, w zy tko przypo
mnieliby' cie sobie, bracia moi, przypomnieli z rozko zą, .. Ale was już 
nie ma, a ja nie mam do kogo powiedzieć: Czy pamięta z? - Dam 
więc pokój tym wspomnieniom .. I tam nie wiem, po co ... ale kto si
wieje, bajdurzy chętnie . 

Aleksander Fredro, Trzy po trzy 

' 



Przy schyłku życia na cóż grzebiesz w WOJeJ 
przeszłości? Cóż tam zobaczysz?!! Trochę szału ... 
trochę błędów ... trochę głupstwa ... Na prawej 
drodze - ciernie, obok pociechy - trwogę ... 
obok nadziei - zwątpienie . - Teraz noc. 

O zachodzie słońca - najwonniejsze kwiaty - cienie 
coraz dłuższe - zarysy świata nikną powoli. 

Pragniemy jutra, zawsze jutra, a to jutro zwija 
w kłębek. - Ćma pędzi w płomień, my ścigamy 
nadzieję. - Tak czy siak, w końcu popiół. 

Nie tyle boimy się starości dla słabości ciała, 

ile dla słabości duszy. 

W długim moim życiu często zdarzało się płakać 
nad świeżym grobem. Ale potem rzadko kiedy 
mogłem powiedzieć: szkoda, że nie żyje! 
A bardzo często: dobrze, że już nie dożył! 

Aleksander Fredro, Trzy po trzy oraz 'Zapiski starucha 

Barbara Lasocka 

Aleksander Fredro 
szkic biograficzny 

Urodził się w Surochowie nieopodal Jaro ławia i był piątym dziec
kiem Jacka i Marianny z Dembiń kich. Po nim Fredrowie doczekali 
się jeszcze trzech synów i jednei córki. Niezwykła dobroć i delikat
ność matki oraz nigdy nie wyczerpująca się troska o dom ojca wypo-
ażyły wszy tkie dzieci w ten bezcenny kapitał, jakim jest umiejętność 

obdarowywania miłością swoich bliskich. I właśnie rodzina pozosta
nie dla Aleksandra dobrem najwyższym. 

Pierw zym tragicznym doświadczeniem będzie dla niego śmierć 
matlci. Po kilkuletnich, ale - jak s i ę wydawało - niegroźnych niedoma
ganiach, nastąpiła ona w p9czątkach stycznia 1806 roku. „Dzień mroź
ny zabielał na w chodzie. Swiece po pokojach w Beńkowej Wiszni tla
ły czerwono ... nikt ich objaśniać, nikt pogasić nie myślał"l. Słowa za
pi ane po czterdzie tu larach brzmią tak, jakby ciągle drgał w nich ból. 

Ojciec Alek andra, Jacek Fredro, szlachcic z Podkarpacia, któremu 
po kolejnych decyzjach spadkowych przypadł nader kromny majątek 
w postaci Cisnej i Hoczwi, okazal się człowiekiem rzutkim i ambit
nym. Po ślubie, kiedy z prawdziwym utę knieniem oczekiwał każde
go nowego potomka, postanowił woje dobra znaczn ie powiększyć. 
Musiał przecież zapewnić rodzinie dostatek, a w przyszło , ci wyposa
żyć każde z dziewięciorga dzieci. Godziwe zarobki przynosiło mu za
rządzanie cudzymi dobrami oraz pożycz.anie na procent sporej części 
uzyskanych stąd pieniędzy. A kiedy dysponował już pewnym kapita
łem, wówczas zaczął marzyć o kupnie majątku w pobliżu Lwowa 
i udziale w życiu politycznym Galicji. 

Wreszcie dopiął swego. 11 lutego 1796 roku nabył od Kunegundy 
Deboliny klucz rudecki z Beńkową Wi zni ą i Jatwięgami. I wkrótce 
sprowadził tu całą rodzinę. Aleksander miał wówcza trzy lata. Nic 
zatem dziwnego, że to właśnie ta ziemia stała ię jego arkadią. To tu

taj przyszedł czas na jego edukację. Ale ani starszych ynów, Jana 
Maksymiliana i Seweryna, ani też Aleksandra zwanego ze względu na 
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płomienną czuprynę Rudziem Jacek Fredro nie posłał do szkoły. I był 
to swoisty akt patriotyzmu, a nie objaw zacofania. Bowiem w przyłą
czonej do Austrii już w 1772 roku Galicji szkolnictwo zostało grun
townie wynarodowione, a jego poziom starano się utrzymywać na jak 
najniższym poziomie. Ojciec młodych Fredrów zatrudnił więc na
uczycieli domowych . Zresztą taka praktyka utrzymywała się w gali
cyjskich domach magnackich i szlacheckich jeszcze przez kilka dzie
sięcioleci. Kryterium doboru guwernerów i preceptorów stanowiły 
nie same walory naukowe, ale przede wszystkim moralne. Jacek Fre
dro chciał bowiem swoich synów nie tylko uczyć języka obcego, aryt
metyki czy historii, ale nade wszystko zaszczepiać im wzorce postaw 
patriotycznych i obywatelskich. 

Obowiązkiem guwernerów było nade wszystko kształtowanie o o
bowości swoich podopiecznych oraz w kazywanie im norm właściwe
go zachowania i współżycia społecznego. Początkowo stanowisko to 
objął bliżej nie znany Francuz który nazywał się Cousin. Zastąpił go 
niejaki Płachetko, którego imienia nie podał w swej korespondencji 
ani wspomnieniach żaden z Fredrów, a który stał ię bohaterem ro
dzinnych anegdot, chętnie przywoływanych aż po koniec XIX wieku. 
Był to zapewne Józef Płachetko, niedawny sztabsrotmistrz pułku mi
licji grodzieńskiej, który wszedł na tępnie w skład wojsk litew kich 
dowodzonych przez Jakuba Jasińskiego. Przeżył rzeź Pragi, był świad
kiem 'mierci swojego generała. I choć jego wiedza była najpewniej 
więcej niż skromna, to niedawna prze złość mogła ię stać dla pod
opiecznych wzorem patriotycznych zachowań. 

Rzeczywistą odpowiedzialność za edukację najstarszych synów Jac
ka Fredry ponosił Piotr Trawiński, którego nawet kpiący ze wszystkie
go i w zystkich Alek ander uznał za „prawdziwego pedagoga". Tra
wiński przerabia! z chłopcami program kolejnych kła , a pod koniec 
każdego roku szkolnego wysyłał ich na komisyjne egzaminy składane 
przed nauczycielami gimnazjum. Aleksander Fredro przyznaje jedna
kowoż, iż niebagatelna pomocą w uzyskiwaniu zaliczeń były posyłane 
przez ojca dorodne gąski, a nawet okrąglutkie prosięta . Można też 
przypuszczać, iż preceptor po zerzał zakre wykładanych przedmio
tów o bohaterskie wydarzenia z niedawnej historii Polski, zyskując 
tym entuzjazm młodych i aprobatę ojca, który w 1806 roku zgodził się 
wysłać do War zawy pod jego opieką Jana Maksymiliana i Seweryna, 
marzących o jak najszybszym zaciągnięciu się do poi kiego wojska. 

Osobny, ale nie mniej ważny dział edukacji stanowiły przedmioty 
artystyczne. I tak rysunku uczy! Mikołaj Matlowski, muzyki ,nie zna
ny z imienia Romanowski, ale za to tańca sam Daniel Curz. Ow wiei-
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ki tancerz, choreograf i librecista, reformator o iemnastowiecznego 
baletu europejskiego, przez blisko o iemna' cie lat stojący na czele zes
połu baletoweg Teatru Narodowego w Warszawie, był jedyną wiel
ką osobowością, z jaką dane bylo zetknąć ię młodym Fredrom. Za
wdzięczali mu chyba nie tylko umiejęrno, ć tańca. Tyle że wpływ tego 
wenecjanina na ich umysły, a także na wyksztalcenie wcale nielatwej 
umiejętności odróżniania sztuki wysokiej od niskiej, jest niemożliwy 
do zwerbalizowania. 

To prawda, że prowadzona mało systematycznie i do tego w wą
skim zakre ie edukacja Aleksandra Fredry okazała ię płytka i powierz
chowna. Z pewnością jednak uświadomiła mu, nawet bez specjalnych 
w tym zakresie starań nauczycieli, możliwości i potrzeby poznawcze. 
Dla późniejszego samouctwa Fredry, które trwalo niemal po kre jego 
dni, grunt został należycie przygotowany. 

Nie można tu wreszcie pominąć wpływu, jaki na wszystkie dzieci 
Jacka i Marianny wywarł wieloletni domownik Fredrów, serdecznie 
z nimi zaprzyjaźniony Łuka z Biegań ki. Wojskowy z własnego wybo
ru, najpierw służył w drugim regimencie piechoty, gdzie awan ował 
do topnia porucznika, potem został adiutanrem generała Józefa Wo
dzickiego i przy jego boku brał udział w wojnie z Rosją, aż wre zcie 
związał swój los z Tadeu zem Ko'ciuszką, który mianował go swoim 
adiutantem. Bral udział w legendarnych bitwach pod Połańcem 
i Szczekocinami, uczestniczył w obronie Warszawy, odznaczy! ię 
w natarciu z 17 na 18 ierpnia 1794 roku na pozycje pruskie w Szczę
śliwicach. Pod Radoszynem dostał ię do niewoli rosyjskiej, z której 
udało mu się zbiec do Galicji. Dom Fredrów okazał się dla niego nie
zwykle szczęśliwym miejscem schronienia, który opuścił dopiero wte
dy, gdy w Księstwie War zawskim zaczęła 1ę tworzyć polska armia. 
I to on przy pomocy Piotra Trawińskiego pociągnął za sobą najstar
szych synów Jacka Fredry, Jana Mak ymiliana i Seweryna. Nigdy nie 
pełnił w jego domu funkcji nauczyciela. Ale udział Biegańskiego 
w uk ztałtowaniu charakterów młodych Fredrów i wyznaczeniu pod
stawowych powinności życia pozostaje nje do przecenienia. 

Aleksander Fredro odbyl cztery kampanie napoleońskie. Pierwszą 
była au triacka z 1809 roku. Miał wówczas ledwie szesnaście lat. 
I choć jako adiutant Adama Potockiego otrzymywał zadania wyłącz
nie pomocniczo-organizacyjne, to i tak przepełniało go szczęście z sa
mej tylko racji dotknięcia żołnierskiego fachu. „Była to wiosna roku, 
wiosna mego życia, wiosna chlubnego zawodu, wiosna odradzającej 
ię ojczyzny"2. Ale i tak nie unikną! spotkań ze śmiercią. Już jako pod

porucznik mianowany 9 czerwca 1809 roku przez ministra wojny, 
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księcia Józefa Poniatowskiego, otrzymał p rzydział do sądu wojenne
go w charakterze tak zwanego raportera wtórego. Funkcja ta polega
ła na powtórnym odczytywaniu wyroku skazanym na śmierć dezerte
rom czy rabusiom tuż przed 'ego wykonaniem. Strach i rozpacz tych 
ludzi, ich daremne błagania o litość będą go prześladować po późne 
lata życia. 

Ale najstraszniejszą prawdę o wojnie pozna Fredro dopiero w cza
sie kampanii moskiewskiej 1812 roku. Przeżył wtedy klęskę pod Mi
rem, bezwzględną bitwę o Smoleńsk, okupione tysiącami poległych 
zwycięstwo pod Możajskiem, przejśc i e przez przedmieścia palącej się 
Moskwy, beznadzieję, jaka zawładnęła całym obozem wojskowym 
rozłożonym kilkadziesiąt kilometrów od pogorzelisk tak niedawno 
bogatego miasta. Jednak dopiero odwrót coraz to szybciej topniejącej 
armii ujawnił prawdziwe okrucieństwo wojny. Ludzie umierali z gło
du albo zamarzali. Przedtem jednakże walczyli o strzęp koca czy ka
wałek kartofla i nie dopuszczali nikogo nowego do już nawet wyga
sającego ogniska. Fredro przetrwał to piekło i ze szczątkami swego 
korpusu dotarł do Wilna. Ciężko chory na ryfus, był już wtedy w ro
syjskiej niewoli. Nie dowiedział się więc, że z rozkazu Napoleona wy
danego 20 grudnia 1812 roku został udekorowany złorym krzyzern 
Virtuti Militari. Na jego odebranie przyjdzie mu czekać całych osiem 
miesięcy. Ale zanim do tego doszło, Fredro najzupełniej niespodzie
wanie doświadczył bezintere ownej ludzkiej pomocy, dzięki której 
pokonał chorobę i zdołał uciec z niewoli. I tak około 1 O lipca 1813 
roku w chłopskim przebraniu, jakie dano mu dla zmylenia tak sł użb 
rosyjskich, jak i austriackich, dotarł do Lwowa i stanął przed ob.li 
czem ojca. Cisza„. Niepewność ... Dopiero najmlodszy, wówczas dz1e
sięciolemi Edward krzyknął nagle: „To O eś". 

Dobrze było doświadczyć miłości i troski rodziny, ale mająca się za 
chwi lę rozpocząć kampania saska nie pozwalała na dłuższy odpoczy
nek. 20 lipca wyru zył więc Fredro pącztowym transportem na Kra
ków i Pragę. Potem był Budzi zyn , Zytawa i Zgorzelec, gdzie naj
pierw dostał przydział do nowo utworzonego korpusu zwanego 
gwardią honorową, w którego skład wchodzi li oficerowie znajdujący 
się po kampanii moskiewskiej bez przydziału, a w kilka godzin póź
niej odebrał nominację na oficera łącznikowego sztabu wielkiej armii, 
pozostającego pod rozkazami księcia Alek andra Berthiera. Służba nie 
była ani łatwa, ani bezpieczna. Podczas niejednej misji z rozkazami 
tylko szczęśliwym zbiegiem okol iczności unikał 'mierci. Najczęściej 
działo się tak wtedy, gdy w jego pobliżu znajdował się Napoleon. Ten 
charyzmatyczny dowódca, prawca tylu ważnych przemian w Euro-
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pie, będący ikoną całego pokolenia romantyków, dla Fredry okazał 
ię postacią aż do bólu realną . 

Teraz w wojennej biografii Fredry znalazło się między innymi zwy
cięsrwo pod Dreznem, zakończona klęską birwa o Lipsk, która po
chłonęła życie co najmniej sześćdziesięciu tysięcy żołnierzy wielkiej 
armii i stu tysięcy koalicjantów, wygrana przez Napoleona birwa pod 
Hanau, wreszcie powolna rejterada sprzymierzonych wojsk w kierun
ku Paryża, z rzadka jedynie przerywana większymi lub drobniejszymi 
zwycięstwami. Koniec ery Napoleona nastąpił 12 kwietnia 1814 ro
ku w Fontainebleau wraz z aktem podpisania przez niego aktu abdy
kacji. „Szybko zczęścia chwile zeszły I - pisał Fredro tydzień wcze
śniej, 5 kwietnia - Szczątki tylko rot i znaków I Świadczą smutnie byt 
nasz przeszły I Świadczą nadzieję Polaków"3. Jak na ironię tę samą da
tę nosi powiadomienie Fredry o przyznaniu mu Legii Honorowej. 

„Ruszyliśmy z Fontainebleau d[nia] 14 kwietnia 1814 r. i marszami 
wolnymi szliśmy aż pod Paryż do Saint Denis, gdzie cały sztab armii 
miał stać, a korpus w okolicy tego miasta"4. Te dramatyczne dni stwa
rzały jednocześnie spo obno 'ć do sumowania doświadczeń kampanij
nych i zarazem prognozowania przyszłości. Być może właśnie wtedy 
Fredro po raz pierwszy uzmysłowił sobie, że sytuacja Polaków roz
dzielonych pomiędzy trzy zabory nie zmieni się w ciągu co najmniej 
kilku dziesięcioleci, a w zelkie marzenia o restytucji państwa na długo 
pozo taną płonne. Po co więc pozostawać w armii, choć przekonywał 
do tego sam Kościuszko, zwłaszcza w sytuacji, kiedy za parę dni do
wództwo nad nią przejmie wielki książę Konstanty, wnuk cesarzowej 
Katarzyny, która podpisała wszystkie rozbiory Polski. „Jego wojsko
wość była personifikowaną karykaturą wojskowości"5 - zauważał 
niedawny oficer sztabowy. Konieczność skończenia z zawodem żoł 
nierza nie wynikała jednak wyłącznie z powodów jednostkowych. 
Miała znacznie szerszy zasięg. Oto „przeszli 'my z niewymownym 
wstrętem pod władzę rosyjską"6. Nic zatem dziwnego, że Fredro od 
razu złoży ł podanie o zwolnienie z woj ka. 

Na odpowiedź czekał bez mała trzy miesiące. Większość tego wol
nego czasu przeznaczył na całodzienne, a nieraz i całonocne pobyty 
w Paryżu . Podobnie jak jego wojskowi koledzy musiał odreagować 
tragiczne doświadczenia czterech kampanii. Żeby choć na chwi l ę za
pomnieć o dziesiątkach tysięcy poległych, szukał potwierdzenia życia . 
Znajdował je w objęciach pań, których obyczaje nazywa się lekkimi, 
w knajpach i kafejkach, ale nade wszystko w tamtejszych teatrach. 
Wybierał oczywiście te, które grały komedie, wodewi le i farsy. A tak 
się złożyło, iż to właśnie one, żeby wymienić Vaudeville, Ambigu-Co-
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mique czy Varifaes, gromadziły najlepszych aktorów. „Pierwszy raz 
widziałem tam skończonych i doskonałych artystów - przypomni 
Fredro po latach - utrzymujących grą samą najlichsze nieraz ramory 
i wtedy to powziąłem przekonanie wzmocnione z czasem, że nie ma 
dzieła dramarycznego choćby jak mistrzowsko przeprowadzonego 
i wykończonego w częściach, które by się obyło bez dalszego rozwi
nięcia i podniesienia dobrą grą aktorów"?. 

Kiedy po otrzymaniu na razie jedynie sze'ciomiesięcznego urlopu -
na zwolnienie ze łużby przyjdzie poczekać jeszcze półtora roku -Alek
sander Fredro opuszczał 20 września 1814 roku Paryż, był początkują
cym dopiero poetą, który w wym podręcznym bagażu wiózł ledwie 
kilka wierszy patriotycznych oraz obsceniczne rymowanki pisane po
między bitwami ku uciesze kolegów. Wszakże ważniejszy od owych 
pierwocin okazał się rozległy zasób doświadczeń wyniesiony przede 
wszystkim z kampanii, ale również z paromiesięcznego pobytu w Pary
żu. To on w znacznym stopniu współokreśli stan jego świadomości. 
W ocenie postaw ludzi i ich dokonań zawsze będzie się posługiwać ta
kimi kategoriami, jak żołnier ki honor i wojskowy obowiązek. A w za
kre ie praktyki dramatopisar kiej nie pominie inspiracji aktorskich. 

Radość ze spotkania z najbliższymi nie trwała jednak długo. P -
my Iem ojca na dalsze życie trzeciego syna było przyuczenie go do za
wodu gospodarza. Terenem ćwiczebnym stały się Jatwięgi, niewielki 
majątek należący do klucza rudeckiego. Jacek Fredro nie szczędził 
oczywiście Aleksandrowi różnych wskazań i pouczeń. Ale niedawne
go wojskowego niepomiernie nudził y wszelkie sprawy rolne i hodow
lane. Ponad nie przedkładał polowania. Przyjemność łączyła się tu 
zresztą z korzyścią. Skórki lisów i zajęcy woził Fredro do Lwowa, tam 
je sprzedawał, a za zarobione pieniądze kupował modne fraczki , tak 
potrzebne na kolejne bale karnawałowe . Zaś w przerwach między 
owymi tańcującymi wieczorami zasiadał na widowni lwowskiego te
atru. Nie dorównywał on oczywiście scenom paryskim, ale także miał 
swoje znakomitości aktorskie, żeby wymienić Jana Nepomucena No
wakowskiego czy Witali a Smochowskiego. Z kolei zimowe wieczory 
pędzane amotnie w Jatwięgach przeznaczał na samokształcenie oraz 

na własną twórczość. Jego debiut komediopisar ki nastąpił w 1815 
roku. Była to jednoaktowa Intryga na prędce. Od tej chwili ambicje 
autorski będzie łączyć przede wszystkim z gatunkiem komedii. 
I przez najbliższe dwadzie'cia lat każdy nowy utwór będzie chciał od 
razu sprawdzać na scenie. Nawet swoją debiutancką sztuczkę pośle 
przez trzecią osobę Janowi Nepomucenowi Kamińskiemu. Dyrektor 
lwowskiego teatru, sam także płodny autor, odwlecze jednak premie-
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rę jednoaktówki o całe dwa lata. I da ją dopiero na zakończenie wie
czoru 1 O marca 1817 roku, po trzyaktowej dramie francu kiego au
tora, A. V. Duvala, zatytułowanej Edward w Szkocji, czyli Noc prze
śladowanego. Trudno się więc dziwić, że o drobiazgu Fredry nikt nie 
napomknął. Auror zaś poczuł się tym przemilczeniem silnie dotknię
ty. I pewnie był to jeden z powodów przyszłego debiutu w Warszawie, 
która nawet po rozbiorach pozostawała dla niego kulturalną stolicą 
Polski. 

Na to wydarzenie musiał jednak czekać kilka lat. Powodów tak 
długiej przerwy pomiędzy lwowskim a warszawskim debiutem było 
kilka. Druga komedia Fredry, którą był trzyaktowy Pan Ge/dhab, po
wstała dopiero w trzy łata po Intrydze. Zaś dyrektor warszaw kiego 
Teatru Narodowego, Ludwik Osiński, który wytknął autorowi z Ga
licji szereg uchybień, do jakich zaliczył niewiarygodność tytułowej 
po taci, a nade wszystko gminny język, przetrzymał rękopis komedii 
przez następne trzy lata. Premiera Pana Geldhaba odbyła się dopiero 
7 października 1821 roku. I tylko jeszcze jednoaktowa Zrzędność 
i przekora miała swoją premierę w Warszawie. Nastąpiła ona zaledwie 
osiem miesięcy po Panu Geldhabie. A mimo to Fredro wycofał się 
z pomysłu sprawdzania swoich komediopisarskich predyspozycji na 
stołecznej cenie. 

Lata 1818-1827 okazały się dla niego niezwykle żyzne. Każdą no
wą komedię przeznaczał teraz dla teatru lwowskiego. I nie narzekał 
na brak zainteresowania ze strony dyrektora ani na oziębłość publicz
ności. Mqż i żona, Nowy Don Kiszot, czyli Sto szaleństw, Cudzoziem
czyzna, Damy i huzary, nawet dwie jednoaktówki - Odludki i poeta 
oraz List pozy kały pełną widownię i życzliwe, a nieraz wręcz entu
zjastyczne słowa krytyki. Tylko powstały w 1827 roku Dyliżans cze
kał na premierę aż do marca 1832 roku. Ale w tym przypadku nie te
atr pono ił winę za przeleżenie tekstu, lecz sam autor, który miał do 
tej komedii szereg zastrzeżeń. 

I oto nastąpiła blisko pięcioletnia przerwa w twórczości Fredry. Jej 
powodem nie była bynajmniej urażona ambicja autora. Przyczyn za
rzucenia warsztatu komediopisarza należy szukać w jego o obistych 
powikłaniach. Podczas jednego z tańcujących wieczorów karnawału 
1817 roku Fredro poznał „niebiańskie zjawi ko'', dziewiętnastoletnią 
złotowło ą i niebieskooką Zofię z Jabłonow kich, która od trzech łat 
była nie zczęśliwą żoną dużo od niej starszego Stani ława Skarbka. 
Jednak uczucie, jakie ich od razu połączyło, było równie gwałtowne, 
co i beznadziejne. Rodzice Zofii nie chcieli słyszeć choćby o jej sepa
racji ze Skarbkiem, nie mówiąc już o rozwodzie. Nic więc dziwnego, 
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że Fredro niczym Werter pogrążał i ę w rozpaczy. Był już nawet bli -
ki samobójstwa. I tylko świadomość, że naraziłby tym na cierpienie 
ukochanego ojca, pow trzymała go od tego kroku. Przystał natomiast 
na wręcz szaloną propozycję Jana Mak ymiliana przyjazdu do niego 
wiosną 1824 roku do Florencji, gdzie brat upatrzył dla niego kandy
datkę do małżeńskiego stanu. Była nią Rosjanka, Elżbieta Buturłin, 
ponoć brzydka, niezbyt bogata, ale miła i dobra. Pomysł oczywiście 
nie wypalił, co było zresztą łatwe do przewidzenia. Aleksander pos
piesznie opuścił Florencję, dotarł do Rzymu który postanowił zwie
dzić, ale do Neapolu już nie dojechał. W drodze powrotnej zatrzymał 
się natomiast Lubieniu Jabłonowskich, żeby powiedzieć swojej Zo
si, że będzie na nią czekać choćby po kres swoich dni. 

Ale nawet cztery lata wydały się nieskończonością . Unieważnienie 
małżeń twa Zofii ze Skarbkiem nadeszło z Watykanu gdzieś na prze
łomie 1827 i 1828 roku . Zdawało się, że szczęście znajduje się już na 
wyciągnięcie ręki. Tymczasem w pierwszych dniach lutego 1828 roku 
po krótkiej chorobie, która zdawała się bliska przezwyciężenia, zmarł 
Jacek Fredro. Dla Aleksandra był to nieprawdopodobny cios. Z oj
cem łączyła go bowiem mądra i głęboka miłość wspana nadto podzi
wem za zajęcie przez niego tak wysokiej pozycji w świecie galicyjskiej 
polityki. Jacek Fredro nie tylko bowiem otrzymał od cesarza indyge
nat hrabiowski, ale jako wieloletni poseł na sejm stanowy został wiel
kim dostojnikiem koronnym z tytułem strażnika sreber, a następnie 
honorowym deputatem ze stanu magnatów. Na wszystkie te godności 
i stanowiska solidnie zapracował. jako deputat sejmowy został wy
brany do Wydzialu Krajowego, w którym objął oddzial spraw we
wnętrznych. Sprawował więc dozór i opiekę nad w zystkimi narodo
wymi instytucjami o'wiatowymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Mię
dzy innym zabiegał - i to z powodzeniem - o wsparcie finansowe pol
skiej ceny z funduszy ejmowych. 

Dziedzicem swojej go podarskiej schedy uczynił Aleksandra. Zapi
sał mu cały klucz rudecki, wszakże z koniecznością spłac nia reszty po
sagów siedmiorgu rodzeń twa. Nie nałożył tego obowiązku jedynie 
w tosunku do Henryka, któremu zapisał własne dziedziczne majątki: 
Hoczew i Cisnę. Z wszystkich wyznaczonych przez ojca obligacji fi 
nansowych Aleksander wywiązał ię z niezwykłą skrupulatnością, a ja
ko go podarz otrzymanego majątku potroił jego warto'ć . Zaś dzie
dzictwo Jacka Fredry w zakre ie łużby publicznej również podjął 
ochi:>tnie, mając ilnie rozwinięte poczucie społecznego obowiązku . 

Załoba po 'mierci ojca kazała odłożyć 'lub o parę miesięcy. Odbył 
się on dopiero 9 października 1828 roku w Korczynie Jabłonowskich, 
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którą teraz dziedziczyła Zofia. Ledwo się jednak skończyły uroczystoś
ci weselne, małżonkowie udali się do Beńkowej Wiszni, która na po
nad dwadzieścia lat stanie się ich gniazdem rodzinnym. Szczęście, ja
kie się wre zcie stało jego udziałem, zostaje jeszcze spotęgowane na
rodzinami w dniu 2 września 1829 roku yna Jana Aleksandra. Nie 
znaczy to wszakże, iż nie dotykały go prawdziwie dramatyczne wyda
rzenia i nie omijały trudne sprawy ogólnej natury. 3 marca 1831 ro
ku zmarł jego drugi, niespełna czteromiesięczny syn, Gustaw Józef. 
Również urodzony 16 maja 1832 roku Jan Nepomucen nie dożył na
wet roku. Podczas powstania listopadowego, które zresztą wsparł pie
niężnie, niepokoił się o życie i zdrowie dwóch młodszych braci, Hen
ryka i Edwarda, walczących w jego szeregach. Sam opiekował ię 
trudno znoszącą tak pierwszą, jak i drugą ciążę Zofią . 

Był jednak wówczas ilny tak psychicznie, jak i fizycznie, mimo iż 
przebył już pierwszy atak podagry. Widomym znakiem jego ogólnie 
dobrej kondycji był powrót do dramatopi ar kiego warsztatu. Zaczął 
od Pana Jowialskiego, którego ukończył, jak to zaznaczył w autogra
fie, 7 kwietnia 1832 roku. W tym samym roku, może nawet tuż po za
mknięciu prac nad Jowialskim, wziął na war ztat rozpoczęty w 1827 
roku Magnetyzm, który w trakcie ówcze nej redakcji brulionowej 
zmienił tytuł na Nienawiść mężczyzn. Na tępnie nierymowy wiersz 
czteroaktowej komedii przerobił na wier z mieszany i ostatecznie 
uformował przebieg akcji, którą zawarł w pięciu aktach Ślubów pa
nieńskich. 

Wnet po uporaniu się z tą pracą przystąpił Fredro do pisania 'Ze
msty, którą ukończył w następnym roku. Jej premiera odbyła się we 
Lwowie 17 lutego 1834 rok'U. Jednocześnie pisał Ciotunię, która była 
gotowa już w połowie 1833, ale zo tała wystawiona dopiero 16 czerw
ca 1834 roku. Ten gv;altowny wybuch twórczości kończy Dożywocie. 
Powstało ono w początku 1835 roku, a premiery doczekało ię, oczy
wi'cie we Lwowie, już 12 czerwca. 

Zajęcia komediopi arza nie przeszkodziły Fredrze w podjęciu 
działalności publicznej. W 18 3 roku zo tał deputatem sejmowym. 
I od razu zna lazł ię w grupie ponad czterdziestu posłów, którzy pod
pi ali dramatyczną petycję do Ferdynanda Karola d'Este, gubernato
ra Galicji, o złagodzenie policyjnego terroru, jaki szalał po upadku 
pow tania listopadowego i nieudanej wyprawie Józefa Zaliwskiego. 
Postawa Fredry zjednała mu stronników. Nic zatem dziwnego, że kie
dy ten am sejm głosował nad kandydaturami do Wyboru Stanowego, 
z latwo'cią pokonał on swego rywa a, Leopolda Krasińskiego. a 
rozpoczęcie urzędowania mu iał jednakże czekać aż osiemnaście mie-
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sięcy, ryle bowiem czasu potrzebował cesarz na zatwierdzenie jego 
osoby na ów urząd. Podobnie jak ojciec prowadził sprawy wewnętrz
ne. Miał więc pod swoją opieką Zakład Naukowy im. Ossolińskich, 
polski teatr, Towarzystwo Kredytowe. Starał ię o założenie towarzys
twa wzajemnego ubezpieczenia od ognia i o budowę kolei. Zajmował 
się prawami włościan i ulgami podatkowymi. Wszystkie poruczone 
mu zadania traktował z najwyższą powagą. 

Pierwsze załamanie Fredry nastąpiło po niezwykle urowej, mo
mentami wręcz brutalnej ocenie jego komedii przez Seweryna Gosz
czyńskiego. Najbardziej zabolało go uznanie ich za nienarodowe. 
„Nazwiska polskie nie są rym samym, co charaktery polskie" - dowo
dzil niedawny uczestnik powstania li topadowego; „kilka osób, kilka 
cen narodowych nie rozleją barwy narodowej na wiersze czterech to

mów („.]". A nawet i one, choć gładkie, nie są niczym innym, jak tyl
ko „wymanierowaniem języka trybem francuskim, bez oryginałno'ci, 
bez indywidualnej barwy, bez cienia charakterów"'S. 

Zarzury Goszczyńskiego, tak widocznie tendencyjne, zabolały 
Fredrę do żywego. Ale nie odpowiedział na nie, nie polemizował z ich 
autorem, nie miał bowiem zwyczaju publicznie nikogo zaczepiać ani 
też dowodzić swoich racji. Jedynie zwolni! teraz tempo procesu twór
czego. Przez parę lat pracowal wyłącznie nad zamówionym przez 
Franciszka Mireckiego, polskiego kompozytora działającego na ob
czyźnie, librettem operowym zatytułowanym Rymond. 

W 1837 roku Fredrowie przenieśli ię do nowo wybudowanego 
i z niezwyklą starannością urządzanego przez Aleksandra dworu. Fre
dro wziął się teraz z zapałem do gospodarowania. Jego znawstwo 
w rym zakre ie, wsparte podziwu godną systematyczno'cią i wytrwa
łością, potwierdzają Zapiski w książkach gospodarskich oraz Księga 
ekonoma. Nie zaprzestał też dzialalności politycznej. Dopiero ogłoszo
ne anonimowo w 1842 roku na łamach poznańskiego „Tygodnika Li
terackiego" Uwagi ogólne nad literaturą w Galicji, których autorem 
był najpewniej Leszek Dunin Borkowski, spowodowaly zaniechanie 
twórczości literackiej i wycofanie ię z działalności w Wydziale Krajo
wym. Wobec perfidnych zarzutów, które odmawiały komediom Fre
dry oryginalności, współbrzmienia ze współczesnością oraz jakichkol
wiek walorów arrysrycznych trudno się dziwić jego decyzjom, choć 
oczywiście polskiej literaturze i teatrowi przyniosła ona niewymierne 
strary. 

Fredro zamknął się teraz w swoim beńkowo-wiszniańskim dworze 
całą uwagę po'więcając rodzinie, a przede wszystkim dzieciom: trzy
nastoletniemu Ole iowi i ledwie pięcioletniej, ukochanej córce Zosi, 
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oraz zajmując się własnymi sprawami majątkowymi . Kiedy jednak dla 
interesów gospodarskich zjeżdżał do Lwowa, trudno mu było odsepa
rować się od wszysrkjch znajomych, wśród których kilku było mu 
prawdziwie bliskich, żeby wymienić Tadeusza Wasilewskiego czy 
Henryka Lubomirskiego. Właśnie z obywatelskiej troski o poprawie
nie stosunków pomiędzy właścicie lami ziemskimi a wio' cianami zro
dziły się głośne memoriały Fredry. Pierwszy powstał w 1844 roku 
i nosił tytuł Uwagi o postępach demoralizacji w Galicji, o jej przyczy
nie i sposobach zaradzenia, drugi, zatytułowany Uwagi nad stanem so
cjalnym w Galicji, pochodził z pełnego dramatycznych wydarzeń ro
ku 1846. 

Wyznaczały one w życiu Fredry nader istotną, choć dramatyczną 
cezurę. Koniec formacji szlacheckiej, z której się wywodzi] i z jaką się 
utożsamiał, zdawaJ się już być kwe tią czasu. Świat dawnego porząd
ku i tradycyjnych warto, ci dobiegał kresu. I choć pisarz widział roz
przężenie administracyjne, gospodarcze i sądownicze kraju, które 
z całą ostrością przedstawił w pierw zym memoriale, to w sferze spo
łecznej , w której przywi leje jednej części połeczeństwa stoją w jaskra
wej sprzeczności do powinności drugiej, nie słyszał współczesności. 
To dlatego 10 lipca 1847 roku kupi ł dworek przy ulicy świętego Mi
kołaja we Lwowie, że zaczął się bać wsi i jej nieprzewidywalnych 
mieszkańców. Co prawda na stałe zamieszka w nim dopiero za jede
naście lat. Ale wtedy nie przewidywał jeszcze takiej zwłoki w urządze
niu sobie nowego życia. 

Nadzieje galicyjskiego społeczeństwa na uzyskanie znacznych 
swobód obywatelskich, które we Lwowie wybuchły w ledwie kilka 
dni po rozruchach wiedeńskich 1848 roku, udzieliły się też Fredrze. 
22 marca 1848 roku bez najmniejszego wahania przyjął nominację na 
stopień kapitana trzeciej kompanii Gwardii Narodowej. Pozytywnie 
odpowiedział też na zaproszenie gubernatora Galicji, Franciszka Sta
diona, do udziału w działającej przy jego urzędzie radzie, która zosta
ła powołana do realizacji postulowanych przez obywateli reform, za
wartych w specjalnym adresie do ce arza z 18 marca tego roku. Na 
jednym ze spotkań zaproponowano też Fredrze udzia ł w komitecie 
redakcyjnym nowo powstającego dziennika zatytułowanego „Rada 
Narodowa'. Działa1 w nim dotąd, dopóki nie podzielił się on na róż
ne odłamy, które okazały ię niezdolne do kompromisu. Kiedy jednak 
Stadion rozwiązał redakcję i zakazał wydawania dziennika, Fredro 
ponownie zgłosił swój akces do komitetu, który prowadził teraz swą 
działalność nielegalnie. Pi arz pojechał wówczas do Rudek, gdzie wy
głosił słynne przemówienie skierowane przeciw biurokracji austriac-
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kiej, którą nazwał „diabłem w stosowanym kapeluszu", co uznano póź
niej za obrazę cesarza. Został też delegatem rady w Rudkach do Cen
tralnej Rady we Lwowie. Działalność tę przerwał jednak wyjazd pisa
rza w sierpniu 1848 roku do Beńkowej Wiszni. Oficjalnym powodem 
tak nagłego opuszczenia Lwowa był wybuch epidemii cholery. 
Z udziału w Gwardii Narodowej zrezygnował już w czasie pobytu na 
wsi, gdzieś między 10 a 15 września tego samego roku . I oparł się 
prośbom specjalnej delegacji z udziałem między innymi Mieczysława 
Darowskiego, która przyjechala do Beńkowej Wiszni, aby wyprosić 
jego powrót do szeregów gwardzistów. 

Jednak najważniejszym wydarzeniem tamtych gorących miesięcy 
1848 roku było w tąpienie Jana Aleksandra do Legionu Polskiego, 
który miał wziąć udział w powstaniu węgierskim. O zgodę poprosił 
on ojca dopiero po zadeklarowaniu wego udziału w wojnie. Przyz
wolenie Alek andra miało więc wył ącznie formalny charakter. Ale 
nikt się wówcza nie spodziewał, że wszystkie te decyzje zaważą na lo
sach pi arza i jego najbliższej rodziny przez co najmniej pięć lat. Kie
dy bowiem wojska austriackie przy skutecznej pomocy tu pięćdzie
sięciu tysięcy żołnierzy ro yjskich dowodzonych przez Iwana Paskie
wicza tłumiły rewoltę węgierską, polscy wojskowi zostali internowa
ni na terenie Turcji, otrzymując jednocześnie bezterminowy zakaz 
wjazdu na teren monarchii austriackiej . 

Fredro podjął wtedy decyzję o wyjeździ e do Paryża. Było to bo
wiem jedyne jego zdaniem miejsce, gdzie mógłby się spotkać z Ole
siem, zakładając oczywiście, że synowi uda s i ę uciec z przymu owego 
odosobnienia. Te nadzieje nie okazały się wcale płonne. Po parotygo
dniowym pobycie Fredrów w Paryżu, rozpoczętym w grudniu 1849 
roku, 19 tycznia roku na tępnego Jan Aleksander n iespodziewanie 
zastukał do drzwi ich tamtej zego mieszkania. Szczę' cie zdawało się 
nie mieć granic. Jednakże już po chwili uświadomiono sobie, że ra
zem z Olesiem prędko nie wrócą do Galic ji. 

N razie więc wszyscy pozo tali we Francji . Pierwsza podróż, ja
ką stamtąd przedsięwzięli, trwająca ledwie parę tygodni, wypadła 
wiosną 1851 roku. Całą rodziną wraz z paru zaprzyjaźnionymi roda
kami z Galicji udali się do Londynu na Wielką Wystawę Przemy lu 
Wszystkich Narodów, która mieściła się w słynnym Krysztalowym Pa
łacu. Fredro posłusznie zwiedza! ekspozycję, admirował co ciekawsze 
eksponaty, ale pozostawal dziwnie smutny i bardziej niż zwykle mi l
czący. Jednym z powodów takiego splinu mogla być nieznajomo ' ć an
gielskiego. Ale czy podziwiając prawdziwe cuda techniki, jak owe 
elektryczne mikroskopy, achromatyczne tele kopy, maszyny l i czące 
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czy prasy hydrauliczne, nie odnosił wrażenia, że jego świat nieodwo
łalnie odchodzi w przeszłość? 

W grudniu tego samego roku Fredrowie znowu postanowili wyje
chać z Paryża, tym razem w obawie przed zamieszkami ulicznym i po za
machu stanu Ludwika Napoleona. Jako nowe schronienie wybrali teraz 
Brukse l ę, gdzie pozo tali aż do wiosny 1852 roku. W czerwcu kolejne
go roku opuszczał Paryż am Fredro, i to na wiele miesięcy. Musiał sta
wić się we Lwowie na proce ie, jaki mu wytyczono o zdradę stanu j uż 
rok wcześniej. Teraz zeznawał w czerwcu, październiku i listopadzie. 
Ponieważ uznano, że owym „diabłem w sto owanym kapel u zu" był 
sam cesarz, Fredrze groziła kara śmierci, a w najlepszym razie od dzie
sięciu do dwudzie tu lat więzienia. I tylko dzięki wstawiennictwu za
przyjaźnionego z nim od dawna Agenora Gołuchowskiego, ·wczesne
go namie tnika Galicji, został w 1854 roku uniewinniony. Ten rok, oraz 
połowę następnego z niewielkimi tylko przerwami na wyjazdy leczni
cze bądź rodzinne spędził Fredro znowu w Paryżu . 

I tak jak to było przed prawie zterdziestu laty, stolica Francji po
novro ie ofiarowała mu bogactwo teatrów. On, jak dawniej, wybiera! 
przede wszy tkim te, które usadowily się przy wielkich bulwarach. 
I hoć pewnie znowu n iejedną komedię czy farsę uznał za błahą lub 
płytką, to podnosili je w jego oczach - tak jak poprzednio - znakomi
ci aktorzy swoją perfekcyj ną grą. I właśnie to zanurzenie się w teatr 
Stalo się impul em do podj ęcia na nowo twórczości komediowej. N ie 
da się co prawda u talić dokładnej daty rozpoczęcia pracy nad pierw
szą z nich ani nawet wyznaczyć ich chronologii. Sam Fredro mówił 
o powrocie do zawodu dramatopisarza w 1852 roku. Wiadomo nato
miast, że rrwała ona aż po 1874 rok9 i obejmowała iedemna'cie 
sztuk. Siedem z nich, żeby wymien ić Wielkiego człowieka do małych 
interesów, Wychowankę, Co tu kłopotu czy Rewolwer było pełno
spektaklowych, jedna, czyli Z Przemyśla do Przeszowy dwuaktowa, 
Brytana Brysia nazwaJ autor dramatyczną bajędą w czterech oddzia
łach, pozo tale osiem to jednoaktówki. Zadnej z nich - mimo licz
ny h pró'b i nalegań - Fredro nie udostępni ł teatrowi ani nie dał do 
druku. Układał natomiast plan pośmiertnego wydania, wielokrotnie 
go przy tym odmieniając. 

Do Lwowa wracali Fredrowie bez syna. Było już lato 1855 roku, 
a amnestia dla polskich uczestników powstania węgier kiego ci ągle 
zdawała się od legła. Dlatego też pisarz wrócił na moment do pomy
słu przed trzech lat przeniesienia s i ę do Wielkopol ki. Udaremn i ły go 
najpierw kolejne ataki podagry, a w końcu arna amne t ia ogloszona 
12 lipca 1856 roku. Ale droga do otrzymania pa zportu była jeszcze 
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długa, tak że Jan Alek ander zdołał przyj echać do Lwowa dopiero 
2 czerwca roku na tępnego. Wkrótce ojciec przekazał synowi Beńko
wą Wisznię, a sam z żoną i początkowo z córką na stale zamieszkał 
w dworku na Chorążczyźnie. I tu powstała większość jego komedi i 
ostatniego już okresu twórczości. 

Najbardziej intensywnie przeżywa] teraz sprawy woich najbliż
szych . Najpierw, czyli w marcu 1858 roku był to ślub Olesia, potem 
narodziny pierwszego wnuka, śmierć drugiego w wieku zaledwie 
ośmiu miesięcy, przyj' cie na świat wnuczki, a w dwa dni później 
śmierć synowej . Wówczas Fredrowie bez chwili namysłu przyjęli pod 
swój dach Ole iowe dzieci i wychowali je na ludzi mądrych i uczci
wych. A one, star zy Andrzej zwany Runiem i młodsza Maria, czyli po 
prostu Mimi, były jego jasnością i radością na przestrzeni ostatnich 
czternastu lat życia. 

Coraz rzadziej dawal się teraz Fredro namówić pro'bom przyjaciół 
odstąpienia od swego samomictwa. Przerwał je wybór na posła do 
pierwszego autonomicznego sejmu galicyj kiego dokonany 5 kwietnia 
1861 roku. Pi arz uczestniczył we w zy tkich dziesięciu po iedzeniach, 
ale zaraz po zamknięciu obrad popro il o zwolnienie z tej zaszczytnej 
funkcji. Nie przystawał owiem do nowej rzeczywi to'ci politycznej, 
w której sprawy proceduralne i kwestie natury formalnej przeslaniały 
rzeczywiste potrzeby narodu i mających mu służyć in tytucji. 

Kilka łat później, 26 marca 1865 roku przyjmował w woim dwor
ku oficjalną deputację, która wręczyła mu specjalnie na tę okazję wy
bity medal z profilem jego głowy i napi em na awersie: „Dobrze za
służonemu I rodacy. Nie mogę go przyjąć jako nagrodę - mówił do 
przybyłych - bo nagroda o wiele nad w zelką miarę przeno i zasługi 
moje. [ ... ] Nie mogę przyjąć jako zachęty do dal zej pracy, bo dnie mo
je już skąpo wytknięte. Muszę więc uważać jako promyk szczęścia, 
którym chcieliście, Kochani Bracia, pozłocić zachód mojego życia" 10. 

Mimo że w tych ostatnich jedenastu latach życia ciągle słabi i był 
coraz to bardziej zamyślony i osobny, ciągle pi al. Oprócz komedii by
ły to wiersze będące rodzajem komentarza aktualnych wydarzeń poli 
tycznych. Pęczniały też jego Z,apiski starucha, które zaczął prowadzić 
gdzieś około 1869 roku. Dokonywał w ten sposób obrachunku z ży
ciem. Porażal on negacją wszystkiego, co kiedyś Fredro uznawał za 
wartościowe: koleżeń twa, nawet przyjaźni, 'wiata z jego okrucieńs
twem przemijania, w półczesności z jej polityką, ideologią i przemia
nami połecznymi, nawet wojego pi arstwa tak sponiewieranego 
przez krytykę. Jedynym dobrem, które nie zo talo mu odebrane, była 
m iłość; zarówno ta, jaką on obdarzal najbliższych, i ta odwzajemniana 
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przez żonę, dzieci i wnuki. Ostatnie jego słowa brzmiały: „moje dzie
ci'' . Umarł we Lwowie 15 lipca 1876 roku o świcie. Został pochowa
ny w Rudkach, w krypcie Fredrów tamtej zego ko ' cioła. 

1 A. Fredro, Trzy po trzy, w: Pisma wszystkie, t. XIII, Proza, część pierw
sza, opracował S. Pigoń, Warszawa 1967, s. 199. 

2 Tamże, s. 139. 
3 A. Fredro, Pieśń Polaków, w: Pisma wszystkie, t. Xll, Wiersze, część 

druga opracował S. Pigoń, Warszawa 1962 . 83 . 
4 J. Grabowski, Pamiętniki wojskowe ( ... ]oficera sztabu cesarza Napoleona 

I. 1812- 1813-1814, opracował W Gąsiorowski, Warszawa 1905, s. 9-10. 
s A. Fredro, Portrety osób, które znalem osobiście, w: Pisma wszystkie, 

t. XTII, Proza, część pierw za, opracował S. Pigoń, Warszawa 1967 s. 216 . 
6 A. Fredro, Trzy po trzy, . 87. 
7 A. Fredro do L. Siemieńskiego, [koniec) grudnia [1 ]860, Lwów, [druga 

redakcja „autobiografii"], w: Pisma wszystkie, t. XIY. Korespondencja, opra
cował S. Pigoń, Warszawa 1976, s. 186. 

8 S. Go zczyń ki, Nowa epoka poezji polskiej. Francuszczyzna, „Po
wszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności" 183 z. 7. 

9 Zob. T. Witczak, Ostatnia sztuka Aleksandra Fredry. O kilim zagadnie
niach komedii „Teraz'', „Pamiętnik Teatralny" 1996 z. 1-2. 

IO A. Fredro, Przemówienie przy odbiorze medalu pamiątkowego we Lwo
wie d. 26 marca 1865 r., w: Pisma wszystkie, t. XV, Pisma polityczno-społecz
ne. Aneksy, opracował S. Pigoń i K. Czajkow ka, Warszawa 1980, s. 292. 



Śluby paniefzskie w Teatrze Narodowym 

Powyżej, od le~ej: Helena Gromnicka {Klara), Maria Majdrowiczówna (Aniela), 
Felicja Pichor-Sliwicka (Pani Dobrójska). 
Na ą iedniej monie, od lewej: Hanna Zembrzuska (Aniela), Ignacy Gogolewski 
(Gu taw) Katarzyna Łaniewska (Klara). 
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U góry, od lewej: 
Daniel Olbrychski (Gustaw), 
Ewa Skarżanka (Aniela). 

Poniżej, od lewej: 
Andrzej Zaorski (Albin), 
Ewa Żukowska (Klara). 

Jan Englert 

Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Absolwent 
warszawskiej PWST (1964). Aktor warszawskich te
atrów: Pol kiego (1964-1969 1981-1994), W pól
czesnego (1969- 1981). 
Zagrał w przedstawieniach Erwina Axera, Jerzego 
Kreczmara, Kazimierza Dejmka, Andrzeja Łapic
kiego, Tadeu za Minca, Macieja Pru a. Wyreżyse
rował w teatrach dramatycznych m.in . Norę Ibsena 
(1978) Matkę (1984), Bezimienne dzieło (1987) 
i Onych (1989) Witkiewicza, Kordiana Słowackie 

go (1987), Pana Tadeusza Mickiewicza (1990), 
Zmowę świętoszków Bułhakowa (1996); w Teatrze 
Telewizji, m. in. Irydiona Krasińskiego (1982), 

Hamleta (1985) i Juliusza Cezara (2005) Shakespeare a, Czajkę (1986) i Iwa
nowa (1996) Czechowa, Pelikana Strindberga (1992), Miesiqc na wsi Turgie
niewa (1993), Kordiana (1994) i Beatryks Cenci (2001) Słowackiego, Miran
dolinę Goldoniego (1996), Dziady Mickiewicza (1997), Naukę o barwach 
Kubikowskiego (2001), Adwokata i róie Szaniawskiego (2004). 
Od 1997 w zespole Teatru Narodowego, gdzie zagrał w przedstawieniach Je
rzego Grzegorzewskiego (Chłopicki w Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 
1997 i 2000; Henryk w Nie-Boskie; komedii Krasińskiego, 2002; Król-Mak
bet w Hamlecie Stanisława Wyspia1iskiego, 2003; R w D1-iszyczce Różewicza, 
2004; Mistrz Sinobrody w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 
2005), Macieja Prusa (tytułowa rola w Królu Lin;e Shakespeare'a, 1998; Ga
jew w Wiśniowym sadzie Czechowa, 2000), Kazimierza Kutza (Ojciec w Kar
totece Różewicza, 1999), Jerzego Jarockiego {Witołd ill w Błqdzeniu wg 
Gombrowicza, 2004), Mai Kleczewskiej (Tezeusz w Fedrze, 2006) oraz 
w przedstawieniach we własnej reżyserii (Arnolf w Szkole żon Moliere'a, 
2000; Łatka w Dożywociu Fredry, 2001). Wyreżyserował tu także Kurkę 
Wodnq Witkiewicza (2002) i Władzę Nicka Deara (2005). W 2003 roku ob
jął funkcj ę dyrektora artystycznego Narodowego. 
Jest wykładowcą warszawskiej Akademii Teatralnej (dawniej Pwsn. Pełni ł 
w niej funkcję dziekana wydziału akror kiego (1981-1987) i rektora 
(1 987- 1993, 1996-2002). Za jego kadencji odbudowano Teatr Szkolny Col
legium Nobilium i powołano Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych. 
Laureat m.in . Złorej Maski (1971), Złotego Ekranu (1978), nagrody im. Zel
werowicza (1994); nagród na festiwalach: Polskich Szruk Współczesnych we 
Wrocławiu (1984, 1987, 1988), Opolskich Konfrontacji Teatralnych (1985), 
Grand Prix Kaliskich Spotkań Teatralnych (1994), Wrocławskich Spotkań Te
atrów Jednego Aktora (nagroda im. Lidii Zamkow i Leszka Herdegena, 
1999). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2001). 

• 37 • 



Barbara Hanicka 

Scenografka i pedagożka. Absolwentka Wydziału 
Wystawiennicrwa i Studium Scenografii krakow
skiej ASP pod kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyń 
skich (1980). Jest autorką około o iemdzie ięciu 
projektów cenograficznych dla wielu teatrów. 
Współpracowała m.in. z Pawiem Miśkiewiczem 
(Przypadek Klary Loher, 2001; Niewina Loher 
2004; Auto da fe Canettiego, 2005; w 2006 roku -
Alina na zachód Dobbrowa, Sen o jesieni Fo sego, 
Przedtem/potem Schimmelpfenniga), Grzegorzem 
Wi'niewskim <Jan Gabriel Borkma11 Ibsena 2001; 
Kształt r:zeczy LaBute'a 2002; Matka Witkiewicza, 
2003; Letnicy Gorkiego 2004), Mikołajem Gra

bow kim (Tango Gombrowicz, 2003; Opera mleczana Mleczki i Radwana, 
2003; Wyzwolenie Wyspiańskiego, 2004), Grzegorzem jarzyną (Bzik tropi
kalny Witkiewicza, 1997; Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza, 1997; 
Niezidentyfikowane SZCZfłtki ludzkie Frasera, 1998). Od 1984 roku w półpra
cowala z Jerzym Grzegorzewskim, wspólnie zrealizowali wiele przedstawień 
w Teatrze Studio w Warszawie oraz w Starym Teatrze w Krakowie, m.in. Po
wolne ciemnienie malowideł wg Lowry'ego (1985), Operę w trzy grosze 
Brechta (1986), Tak zwanq ludzkość w obłędzie wg Witkiewicza (1987, 
1992), Usta milczq, dusza śpiewa wg operetek Kalmana i Lehara (1988), Dzie
sięć portretów z czajlu, w tle wg Czechowa (1990), La Boheme wg Wyspiań
skiego (1995), Dziady - dwanaście improwizacji wg Mickiewicza (1995), 
Don juana Moliere a (1996) . 
Od 1998 roku jest scenografką Teatru Narodowego, gdzie także w półpraco
wala z Grzegorzewskim ( cenografia: Ślub i Operetka Gombrowicza, 1998 
i 2000; Halka Spinoza Grzegorzew kiego, 1998; Sędziowie Wyspiańskiego, 
1999; kostiumy: Wesele Wyspiań kiego, 2000· Sen nocy letniej Sbakespe
are'a, 2001; Mor:ze i zwierciadło Audena, 2002; Hamlet Stanisława Wyspiati 
skiego, 2003; Duszyczka wg Różewicza, 2004; On. Drugi Powrót Odysa 
Grzegorzewskich, 2005). jest także aurorką scenografii do przedscawień Ta
deu za Bradeckiego (Saragossa wg Potockiego 1998), Agnieszki Llpiec-Wró-
lew kiej (Dawne czasy Pintera, 2000), Jana Englerta (Dożywocie Fredry, 

2001), Zbigniewa Zamachow kiego (Ż-aby Arystofanesa, 2002). 
Wykłada w krakowskiej PWST. Laureatka nagród m.in. Opolskich Konfron
tacjach Teatralnych za kostiumy do Rękopisu znalezionego w Saragossie wg 
Potockiego (1993); za scenografię do Bzika tropikalnego Witkiewicza (1997) 
i Iwony, Księżniczki Burgunda Gombrowicza (2000). W 2002 otrzymała Na
grodę Teatralną marszałka województwa pomorskiego za scenografię do 
spektaklu Jan Gabriel Borkman Ibsena. 
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Leszek Możdżer 

Pianista, kompozytor, aranżer. Absolwent Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
(1996). Członek grupy jazzowej i yassowej „Mi
łość" (1991-1997), współtwórca Kwartetu Zbig
niewa Namysłowskiego (1992-1995) i grupy Eryka 
Kulma „Quniressence" (1993-1995). 
Współpracował z liderami jazzu polskiego: Toma
szem Stańką, Januszem Muniakiem, Michałem 
Urbaniakiem, Piotrem Wojtasikiem, Adamem Pie
rończykiem, Henrykiem MiSkiewiczem, Anną Ma
rią jopek; oraz światowego: Davidem Friesenem, 
Patem Methenym, Arthurem Blyrhe'em, Busterem 
Williamsem, Billym Harperem, Joe Lovano, Ar

chiem Sheppem, Davidem Liebmanem, Lesterem Bowie. Nagrał łącznie po
nad czterdzie 'ci plyc. Ostatnie albumy - The Time (2005) i Between us and the 
Light (2006) - powstały we współpracy ze szwedzkim kontraba i tą i wiolon
czelistą Larsem Danielssonem i izraelskim perkusistą Zoharem Fresco. 
Uczestniczył w nagraniach muzyki filmowej dla wytwórn i 20th Century Fox 
oraz Mirarnax, współpracując z Janem A. P. Kaczmarkiem (Trzeci cud, 1999; 
Stracone dusze, 2000; Niewierna, 2002; Marzyciel, 2004) i Zbigniewem Prei
snerem (Wyspa na ulicy Ptasiej, 1996; Aberdeen, 2000; Pośród obcych, 2002). 
Skomponował muzykę do filmu Wiktora Grodeckiego Nienasycenie (2003). 
Jest autorem muzyki do przedstawień Ewy Wycichow kiej (Tango z Lady M., 
2000), Wojciecha Kościelniaka (Hair i trans-opera Sen nocy letniej 1999 
i 2001; Mandarynki i pomarańcze, 2003; Scat, czyli od pucybuta do ... , 
2005), Grzegorza jarzyny (4.48 Psychosis Kane w Diis eldorfie, 2002), An
drzeja Domalika (Rewizor Gogola, 2002). 
Laureat Fryderyka (1998), Nagrody Prezydenta Gdańska za wybitne osią
gnięcia artystyczne (1999), nagrody „Ad Astra", przyznawanej przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego dla wybitnych młodych muzyków (2001), 
Honorowej Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni (2002), Paszportu „Po
lityki" (2004), Dolnośląskiego Brylantu Roku (2005) Wielkiej Nagrody Fun
dacji Kultury (2006 - wspólnie z Jerzym Jarockim), Złotej Batuty za Zasługi 
dla Kultury Polskiej (2006). 
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Mirosław Poznański 

Reżyser światła, operator filmowy, realizator telewi
zyjny, malarz. Ab olwent kierunku operator kiego 
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach (1982). 
Autor zdjęć i światła do ponad stu widowisk i pek
takli Teatru TV oraz filmów fabu larnych, dokumen
talnych, o'wiatowych i animowanych. Reżyseruje 
światło w wielu teatrach w Polsce. Współpracował 
rn.in. z Jerzym Grzegorzew kim (La Boheme wg 
Wy piańskiego, 1995; Don juan Moliere'a, 1996), 
Krzysztofem Warlikowskim ('Zachodnie wybrzeże 
Koltesa, 1998), Zbigniewem Brzozą (Miłość na Ma
dagaskarze Turriniego, 2000; Noc Helvera Villqi

sta, 2000; Amadeus Shaffera, 2002; Geza dzieciak Haya, 2005), Grzegorzem 
Jarzyną (Magnetyzm serca Fredry, 1999), Envinem Axerem (Wielkanoc 
Strindberga, 2001) Izabellą Cywińską (Hanemann Chwina, 2002, Wasza eks
celencia wg Dostojewskiego, 2006), Grzegorlem Wiśniew kim (rn.in. Matka 
Witkiewicza, 2003), W 1999 zrealizowal koncert w katedrze św. Magdaleny 
w Paryżu z okazji rocznicy 'mierci Fryderyka Chopina. 
W latach 1998-2000 był reżyserem światła w Teatrze Narodowym. Reżyse
rował światło do przed tawień Grzegorzewskiego (Noc listopadowa Wy-
piańskiego, 1997; Halka Spinoza Grzegorzewskiego, 1998; Sędziowie Wy
spiańskiego, Nowe Bloomusalem Joyce'a, 1999; Wesele Wyspiańskiego, 
2000; Sen nocy letnie; Shakespeare'a, 2001; Nie-Boska komedia Krasińskie
go, 2002; Morze i zwierciadło Audena, 2002; Hamlet Stanisława Wyspiańs
kiego, 2003; Dttszyczka Różewicza, 2004; On. Dmgi Powrót Odysa Grzego
rzewskich, 2005), Macieja Prusa (Król Lir Shakespeare'a, 1998), Kazimierza 
Kutza (Na czworakach Różewicza, 2001), Barbary Siero lawski (Leonce i Le
na Bilchnera, 2001), Ryszarda Peryta (Akropolis Wyspiańskiego, 200 1), Jana 
Englerta (Dożywocie Fredry, 2001; Kurka Wodna Witkiewicza, 2002; Władza 
Deara, 2005). Jerzego Jarockiego (Błqdzmie wg Gombrowicza, 2004), Jacqu
esa Lassalle'a (Tartuffe Moliere'a, 2006). 
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Gabriela Kownacka 

Absolwentka war zawskiej PWST (1975). Aktorka 
warszaw kich teatrów: Kwadratu (1975-1978), 
W pólczesnego (1978-1984) i Srudio (1984-1999). 
Od 1999 roku w ze pole Tearru Narodowego, gdzie 
zagrala w przedstawieniach Jerzego Grzegorzew
skiego (Siostra Dora w Halce Spinozie Grzegorzew
skiego, 1998; Pani Breen w Nowym Bloomusalem 
Joyce'a, 1999), Agnie zki Lipiec-Wróblewskiej (Kate 
w Dawnych czasach Pintera, 2000, Matka w Rzeźni 
Mrożka, 2005), Barbary Sierosław ki (Guwernant
ka w Leonce i Lena Bilchnera, 2001), Andrzeja Se
weryna (K iężna Yorku w Ryszardzie Il Shakespe
are'a, 2004) Aleksandry Koniecznej (Krystyna Wiel

kowska w Imieninach wg Modzelew kiego, 2006). 

Patrycja Soliman 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej 
(2006). W zespole Teatru Narodowego od 2006 
roku. Zagrała tu w przedstawieniach Willa Pome
ranrza (gościnnie Kopciuszek i My z w Kopciuchu 
Głowackiego, 2004) i Mai Kleczew kiej (Arycja 
v Fedrze, 2006). 
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Maria Niklińska 

Absolwencka warszawslciej Akademji Teatralnej 
(2006). W Teatrze Narodowym zagrała gościnnje 

Kasię w Imien inach Modzelewskiego w reż. Alek
andry Koniecznej (2006). 

Kamilla Baar 

Absolwentka warszawslciej Akadem ii Teatralnej 
(2002). Od 2005 roku w zespole Teatru Narodo
wego, gdzie zagrała w przedstawieniach Tadeusza 
Bradeclciego (Ona w Piaskownicy Walczaka, 2003 
i 2005; Ona w Pierwszym razie Walczaka, 2006) 
i Jerzego Jaroclciego (role w Blqdzeniu wg Gom
browicza, 2004; Lulusia w Kosmosie Gombrowi
cza, 2005), Mai Kleczewskiej (Panope w Fedrze, 
2006). 
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Marcin Hycnar 

Absolwenr war zawskiej Akademii Teatralnej 
(2006) . Od sezonu 2006/2007 w zespole Teatru Na
rodowego, gdzie zagrał w przedstawieniach Agnie
szki Glińslciej Uacek Gołąb w 2 ma;a Saramonowi
za, 2004, Karurian w Poduszycielu McDonagha, 

2006) i Jerzego Jarockiego (Fuks w Kosmosie wg 
Gombrowicza, 2005). 

Grzegorz Malecki 

Ab olwent warszawskie j Akademii Teatralnej 
(2000) . Od 2000 roku w zespole Tearru Narodowe
go, gdzie zagral w przedstawieniach Jerzego Grze
gorzewslciego (Lajkonik w Operetce Gombrowicza, 
2000; Satyr Drugi w Nocy listopadowe; Wyspiań
skiego, 2000; Duda w Śnie nocy letnie; Shakespe
are'a, 2001; Trinkulo w Morzu i zwierciadle Aude
na, 2002; Rosenkrantz/Guildensrern w Hamlecie 
Stanisława Wyspiańskiego, 2003), Barbary Siero
sławski (Leonce w Leonce i Lena Bi.ichnera, 2001) 
Jana Englerta (Leon Birbancki w Dożywociu Fredry, 
2001), Zbigniewa Zamachowslciego (Dionizos 
w ŻAbach Arystofanesa, 2002), Agnie zki Gliń kiej 

(Balon w 2 ma;a Saramonowicza, 2004), Jerzego Jarockiego (role w Blqdze
niu wg Gombrowicza, 2004, Iłja Zubatyj w Miłości na KrymJe Mrożka, 
2007), Piotra Cieplaka (Młody Messerschmidr w Nartach Ojca Swiętego Pil 
cha, 2004), Tadeusza Bradeckiego (Bill Cracker w Happy Endzie Brechta 
i Weilla, 2005). 
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Czesław Lasota 

Absolwent ł ódzkiej PWSFlViT (1958) . Aktor te
atrów: Polskiego w Bie lsku-Białej (1958/59 
i 1988- 1990, sekcji dramatu Estrady Łódzkiej 
(1959/60), Bałtyckiego w Koszalinie (1960-1963), 
Pol kiego w Bydgoszczy (1964-1966, 1993- 1997), 
Ziemi Opolskie j (1966-1969), Narodowego 
(1969-1975 i 1998-2002), Dramatycznego w War
szawie (1975-1981 i 1983- 1985), Nowego w War
szawie (1981- 1983), im. Siemaszkowej w Rzeszo
wie (1985-1988), Dramatycznego w Elb l ągu 
(1990-1993). W Teatrze Narodowym zagra! 
w przed tawieniach Adama Hanuszkiewicza (role 
w Rzeczy listopadowej Brylla, 1969, Hamlecie Sha

ke peare'a, Beniowskim Słowackiego, 1970; Fierapont w Trzech siostrach Cze
chowa, 1971; Sędzia w Procesie Kafki, 1972; K iążę Nawarry w Kochankach 
piekła Rymkiewicza/Calderona, 1972; role w Makbecie Shakespeare'a, 1972; 
Swisrunow w Rewizorze Gogola, 1973; role w 1hy po trzy Fredry, 1973, Wa 
cława dziejach Garczyńskiego, 1973, Balladynie Słowackiego, 1974), Tade
usza Minca (role w Tragedii o Bogaczu i Łazarzu oraz w Pasji doktora Fausta 
Sity, 1971; Lorenzacciu de Mu eta, 1972), Jana Maciejowskiego (role w Ry
szardzie III Shakespeare'a, 1969; Kle zez w Na dnie Gorkiego, 1970), Jerze
go Grzegorzewskiego (role w obu wersjach Nocy listopadowej Wyspiań kie
go, 1997 i 2000; Szambelan w Ślubie Gombrowicza, 1998; Wójt w Sędziach 
Wyspiańskiego, 1999; Ojciec Albertynki w Operetce Gombrowicza, 2000; Lo
kaja w Nie-Boskiej komedii Krasiń kiego, 2002), Kazimierza Kurza (role 
w Kartotece i Na czworakach Różewicza, 1999 i 2001), Kazimierza Dejmka 
(Prorok Zacharias w Dialogu de Passione, 1998), Janusza Wiśniewskiego 
(Charon w wybrałem dziś zaduszne święto wg Słowackiego, 1999), Jana En
glerta (rola w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002), Jerzego Jarockiego (role 
w Błądzeniu wg Gombrowicza, 2004) . 
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Anna Gryszkówna 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej 
(2002). Od 2004 aktorka Teatru Narodowego, 
gdzie debiutowała w 2003 rolą Ofelii -Ofelii 
w Hamlecie Stanisława Wyspiatlskiego (reż. Jerzy 
Grzegorzewski). U Grzegorzewskiego zagrała też 
Aktorkę w Duszyczce Różewicza (2004) i Annę 
w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich 
(2005). Wystąpiła w przedstawieniach Jerzego Ja
rockiego (role w Blądzenit4 wg Gombrowicza, 
2004) oraz Jana Englerta (Henrieta we Władzy De
ara, 2005). 

Dorota Rubin 

Absolwentka warszawskie) Akademii Teatralnej 
(2002). W Teatrze Narodowym zagrała gościnnie 
w przedstawieniach Andrzeja Seweryna (Dama 
dworu w Ryszardzie Il Shakespeare'a, 2004), Tade
usza Bradeckiego (Wierna w Happy Endzie Brech
ta i Weilla, 2005), Mai Kleczew kiej (Sobowtór 
w Fedrze, 2006). 
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Autorzy i ź.ródla ilustracji 

s. 23 
Portret Aleksandra Fredry. Autor nieznany. Muzeum Literatury w Warszawie. 

s. 29 
Portret Alek andrn Fredry. Autor nieznany. Muzeum Literatury w War zawie. 

. 34 
Śluby pa11ie1iskie Aleksandra Fredry. Reż. Jerzy Le zczyński, dek. Wincenty Drabik. Te
atr Narodowy w Warszawie, prem. 3 rx 1926. 
Na fotografii od lewej: Helena Gromnicka (Klara), Maria Majdrowiczówna (Aniela), 

Feliqa Pichor-Śliwicka (Pani Dobrójska). lnstytUt Sztuki PAN w War zawie. 

U dołu; Śhiby pa11ie11skie Aleksandra Fredry. Reż. Stanisław Stani law ki, dek. Stani

. law Jarocki. Teatr Narodowy w Warszawie, prem. 16 X 1936. Strona obsadowa z pro

gramu przedstawienia. Muzeum Teatralne w Warszawie. 

s. 35 
Śluby pa11ie1iskie czyli mag11etyzm serca Aleksandra Fredry. Reż. Stefania Domań ka, 

scen. Zenobiusz Strzelecki. Teatr arodowy w Warszawie, prem. 6 XI 1963. 
U góry: strona ob adowa z programu prz.edscawienia. Archiwum Arty tyczne Teatru 

Narodowego w War zawie. 

Na fotografii, od lewej: Hanna Zembrzuska (Aniela), Ignacy Gogolew ki (Gu taw), Ka
tarzyna Łaniew ka (Klara). For. Franciszek Myszkowski. Archiwum Arty tyczne Teatru 

Narodowego w War zawie . 

s. 36 
Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. Reż . Wladysław Krasnowiecki, scen. Xymena Za

niewska. Teatr Powszechny w Warszawie, prem. 10 I 1969 I od 13 V J 971 w Teatrze 

Narodowym. 

a fotografii u góry, od lewej: D:111iel Olbrychski (Gusrnw), Ewa Skarżanka (Aniela). 

Fot. Edward Hartwig. Archiwum Artystyczne earru Narodowego w War zawie. 
Na fotografii u dolu, od lewei: Andrzej Zaorski (Albin), Ewa Żukowska (Klara) . For. 

Edward Hartwig. Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

Poniż.ej: strona obsadowa z programu przedstawienia. Archiwum Arty tyczne Tearru 

Narodowego w Warszawie. 

. 37-45 
Portrety twórców przedstawienia. Fot. Andrzej Georgiew. Archiwum Arrysryczne Te

atru Narado 1Vego w Warszawie. 
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