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Janusz Tazbir 
I 

W POLSCE CZYLI ZAWSZE 

Największy poeta polski i nasz najwybitniejszy komediopisarz byli niemalże 

rówieśnikami. Aleksander Fredro urodził się bowiem w roku 1793, w pięć lat 

później przyszedł na świat Adam Mickiewicz. Ich splątane przez historię losy 

sprawity, że spotkali się dopiero w połowie następnego stulecia - na święta wiel

kanocne roku 1850 w Paryżu, a ściśle mówiąc na święconym, które autor Pana 

Tadeusza spożywał był dwukrotnie. Według dość niepewnych relacji w Hotelu 

Lambertów osobisty kontakt wypadł nienajlepiej; zajęty konsumpcją polskiej 

szynki i kiełbasy Wieszcz nie przerwał świątecznego posiłku, a dla przedstawione

go mu Fredry „nie znalazł gorącego słowa powitania''. Naprawił to na święconym 

w Klubie Polskim, gdzie miał ponoć z pełnym przekonaniem tak chwalić komedie 

przybysza z dalekiej Galicji, „ że poczciwy autor Dam i huzarów rozczulony był 

do głębi duszy''. 

Nie byłoby w tym ostatnim nic dziwnego, jeśli przypomnieć, że arcydzieła obu 

pisarzy więcej łączy aniżeli dzieli. Zauważył to już Jan Lechoń w którego dzienni

kach pod datą 29 marca roku 1955 czytamy: „Zemsta jest największym dziełem 

i arcydziełem Fredry, ogrodem polskości, jakiego poza Panem Tadeuszem nasza 

poezja się nie dochowała''. Choć oba utwory różni tematyka i czas akcji, to jednak 

nie można ich w pełni zrozumieć bez bliższej znajomości tej kultury szlacheckiej, 

która u późniejszych badaczy zyskała sobie miano sarmatyzmu. Była to ukształ

towana jeszcze w XVII stuleciu specyficznie polska odmiana baroku, opartego 

na wierze w trzy „dogmaty": przedmurza, spichrza i złotej wolności. A więc 

na przekonaniu, iż Rzeczpospolita pełni rolę tarczy albowiem skutecznie broni 

od wieków Europy przed najazdami Turków i Tatarów. Jeśli nie od ich miecza, 

to z głodu pomarliby mieszkańcy zachodniej części naszego kontynentu gdyby 

nie dostawy polskiego zboża. Górujemy zaś nad nimi doskonałością ustroju poli

tycznego, w którym „naród szlachecki" jest władny sam sobie wybierać władcę 

a jego poddani nawet jednym głosem (słynne „liberum veto") mogą obalić każdą 

decyzję zagrażającą ich wolnościom. 

Dlatego też szermierze Oświecenia, widząc w sarmatyzmie przejaw konser-

watywnej reakcji na wszelkie próby reform ustrojm·vych, politycznych i społecz

nych, wypowiedzieli mu tak zdecydowaną walkę. Choć już "'')'Chodzący pod 

patronatem Stanisława Augusta Poniatowskiego „Monitor" pisał w roku 1765 

o „bałwanach sarmatyzmu''. a Franciszek Zabłocki poświęci całą komedię (Sar

matyzm, 1785) jego zwalczaniu, to w gruncie rzeczy oparł się on zwycięsko nie

mal wszystkim atakom. Pług oświeceniowej odnowy okazał się za słaby, aby móc 

gruntownie przeorać szlachecką prowincję, na której właśnie rozgrywa się akcja 

większości utworów Fredry czy Mickiewicza. Co więcej, kiedy się czyta wspo

mnienia ziemian z ich dzieciństwa, spędzonego gdzieś na przełomie XIX i XX 

stulecia, odnosimy wrażenie, iż styl życia na co dzień , a jeszcze bardziej od święta, 

nie tak bardzo się zmienił od czasów utrwalonych w relacjach Wirydianny Kwi

leckiej Fiszerowej, Gabrieli Puzyniny czy Stanisława Morawskiego. Stąd kłopoty 

z bardziej precyzyjnym chronologicznie umiejscowieniem czasu akcji Zemsty, 

przesuwanej w kolejnych inscenizacjach od schyłku XVJII stulecia aż po czasy 

Księstwa Warszawskiego; to samo dotyczy miejsca samej akcji. 

Nieprzypadkowo chyba barok był najdłużej w naszych dziejach trwającą 

epoką polskiej kultury. Nigdy przedtem i potem powstałe wówczas i wcześniej 

dzieła naukowe oraz utwory literackie nie doczekały się tylu tłumaczeń na języ

ki obce (cóż z ~ego, że owe przekłady często, jak to miało miejsce zwłaszcza 

w Rosji , pozostawaty w rękopisie). Nigdy też nie wywieraliśmy tak znacznego 

wpływu na cywilizację sąsiadów, od wschodu (państwo moskiewskie) poczynając 

a na północy (Prusy najpierw Książęce , później elektorskie) i południu (Mołda

wia i Wołoszczyzna) kończąc. 

O ile wiek Oświecenia można by u nas po części określać jako epokę prze

kładów, (bo trudno by znaleźć polski traktat polityczny nie czerpiący z obcych 

wzorów), to właśnie wiek XVII utrwalił nader oryginalne przekonanie, iż Polska 

nie jest państwem podobnym do innych lecz czymś wielkim, posiadanym wspól

nie, o co należy się troszczyć i poczuwać do odpowiedzialności . I ten właśnie 

organizm polityczny nazwano Rzecząpospolitą. Wszyscy szlacheccy obywatele, 

nie wyłączając monarchy, mieli być podporządkowani tym samym normom 

prawnym. Ich plenipotenci zaś, wybierani w wolnych wyborach, tworzyć par

lament (sejm). Do poglądów tych przychylał się m.in. Andrzej Maksymilian 

Fredro, przodek autora Zemsty, tak często piętnowany za pochwałę liberum veto. 

Tymczasem, jak to ostatnio wykazał Zbigniew Ogonowski, Andrzej Maksymi-



lian, traktował je jako przejściową barierę prawną, zabezpieczającą złotą wolność 

przed zamachami, które by mogły wyjść od króla pochodzącego na przykład 

z rządzonej absolutnie Francji. Ten sam Fredro postulował, o czym się zapomina, 

realizację szeroko zakrojonych reform gospodarczych, które by umożliwiły także 

rozwój cywilizacyjny Rzeczypospolitej . 

W dobie zaborów tezy ukute przez przedstawicieli sarmatyzmu nabrały nowe

go blasku. Państwa zaborcze były rządzone w sposób absolutny przez monar

chów, lubiących przypominać, iż wszelka władza pochodzi od Boga. W Polsce 

jednak naród szlachecki uważał się od pokoleó za jej wyłączne źródło. W latach 

1795-1918 legitymizm pruski czy austriacki starły się z zasadą suwerenności 

narodu szlacheckiego. Teoria wszechwładzy cara lub cesarzy starła się z koncepcją 

państwa prawa opartego na umowie wolnych poddanych z obieralnym władcą. 

„Oni jedni wybierają sobie króla, swobodnie żyją i wypowiadają się pod jego rzą

dami" - pisał o szlachcie Maciej Kazimierz Sarbiewski. Jej anarchiczny i krnąbrny 

charakter przez wieki dawał się we znaki nawet własnym poddanym, którzy 

znaleźli się na tronie w drodze wolnej elekcji. Cóż zaś mówić o obcych władcach, 

którzy z jednej strony oparli swe prawo do tronu wyłącznie na boskim mandacie 

i - bagnetach, z drugiej zaś ogołocili szlachtę z większości przywilejów. 

Niemal wszystkich bohaterów Zemsty widzimy w szeregach uczestników 

narodowych insurekcji. Choć sam autor odnosił się z rezerwą do powstania listo

padowego, to jednak z wyraźną aprobatą przytaczał wypowiedź Rejenta, który 

przechwala się swoim udziałem w konfederacji barskiej. A przecież, przy całym 

swoim konserwatyzmie, była ona sarmackim połączeniem rokoszu szlacheckiego 

z powstaniem narodowym. Rokosze te, wymierzone przeciwko własnym monar

chom, były równie silnie ugruntowane w świadomości szlachty jak przekonanie, 

iż opozycja polityczna jest cnotą i - obowiązkiem obywatelskim. Tymczasem 

we wszystkich państwach zaborczych uważano ją za zbrodnię polityczną, karaną 

w najlepszym razie długoletnim więzieniem, w najgorszym śmiercią. 

Cześnik chwali się również, iż jego szabla „Nie jednego ona posła/Wykrzesała 

z kandydata''. Istotnie w dawnej Rzeczypospolitej czynne i bierne prawo wyborcze 

posiadało 8 do 10% jej, z racji posiadania herbu, obywateli. Tymczasem nawet 

we Francji lat 1831-1848 miała je jedynie nikła część (l,5%), w Anglii zaś dopie

ro w roku 1832 prawo to uzyskało zaledwie 3,2% ogółu ludności. Przed kilku

nastoma laty obchodziliśmy pięćsetlecie naszego parlamentu (1495), natomiast 

w Niemczech zaczął on działać dopiero od roku 1848, w Austrii od roku 1861, 

a w carskiej Rosji z początkiem ubiegłego stulecia. 

Podobnie „nietypowo" co i Cześnik zachowuje się Rejent. Kiedy mu nadepnię

to na odcisk honoru, sięga nie po kodeks, lecz po karabelę. Wychodzi z niego nie 

prawnik, ale szlachcic, który stanowczo nie nadaje się do towarzystwa dla panów 

Dodsona i Fogga (z powstałego w tym samym niemal czasie co Zemsta Klubu 

Pickwicka). Ci bowiem, znieważeni słownie, zapytują uprzejmie: „Może zechce 

nas pan nazwać złodziejami albo znie;vażyć czynnie któregoś z nas? [ ... ] Nie 

będziemy stawiać oporu! Prosimy, prosimy!''. I z góry cieszą się widokami korzy

ści finansowych, które by mogli z policzka czy ciosu pięścią wyciągnąć. Zniewaga 

jest dla nich dodatkowym źródłem zysku, gdy tymczasem Rejent uważa, iż tylko 

krew będzie w stanie ją zmazać. Z takiego prawnika uśmieliby się współcześni 

Fredrze pisarze zachodnioeuropejscy i to zarówno Balzak, jak wspomniany już 

Dickens. Rejent jest prawnikiem, jak byśmy dziś powiedzieli, raczej umownym. 

Nic nie wiemy o praktyce sądowej, którą by aktualnie prowadził. To tylko w scenie 

z murarzami myśli o korzyściach, jakie znajomość prawa pozwoli mu wyciągnąć 

z tej całej awantury. 

Przekonanie, i ż tylko szlachta jest narodem wywodzącym się od Sarmatów 

- ludu, który ofiadłszy ongiś nad Wołgą i Donem, podbił następnie terytorium 

dzisiejszej Rzeczypospolitej, pociągało za sobą bezceremonialne traktowanie 

innych warstw społecznych, jak również wszystkich ludzi niemogących vvylegi

tymować się szlachectwem. Należał do nich bez wątpienia i Papkin. Jego obawy 

o własne życie i przyszłe losy wydadzą się o wiele mniej zabawne, kiedy sięgniemy 

choćby do pamiętników Matuszewicza lub Karpińskiego. Pełno tam wzmianek 

o ludziach, którzy padli ofiarą pańskiej fantazji, kaprysu czy mściwości. I nawet 

tarcza herbowa nie zawsze zdolna była ich przed takim właśnie losem zasłonić. 

Dwór magnacki, a bywało nieraz że i szlachecki, stanowił zamknięty światek, 

sam ;vymierzający sprawiedliwość. Wprawdzie Cześnik straszy Papkina, że każe 

go zamknąć „za wiadome stare sprawki'; nie jest jednak wcale pewne, że oznacza 

to groźbę przekazania władzom. Chlebodawca może swego błazna, rezydenta, 

a zarazem pieczeniarza, osadzić w prywatnym więzieniu, ja.kich wiele bywało 

po różnych zamkach. I któż by się o Papkina upomniał? Bo przecież ten sam Cze

śnik grozi nawet Wacławowi: „lub do turmy pójdziesz na dno, gdzie że siedzisz, 

ciężko zgadną" (akt IV, scena VIII) . 



Konserwatywna opinia szlachecka bardzo s ię oburzała na istnienie w dalekiej 

Francji Bastylii, gdzie tyran śmiał więzić wolnych obywateli bez wyroku sądowe

go. I strasznie się cieszyła, kiedy to ponure miejsce zostało wreszcie zburzone. 

Równocześnie nikt, z oświeceniowymi pogromcami magnackiej tyranii na czele, 

nie zauważył, iż tak.ie prywatne, sarmackie „minibastylie" bywały po różnych 

zamkach. Fredrowska wiedza o „turmie Cześnika" stanowiła więc potwierdze

nie tego, co nam jest wiadomo jedynie z pamiętników. Autor Zemsty nie musiał 

zresztą do nich sięgać, gdyż znał świat staroszlachecki z autopsji; odmalowując 

go z podszytym ironią realizmem tworzył poniekąd jeszcze jeden pamiętnik 

o dawnych czasach, zgadzający się z tym, co na ich temat wypis)'\-vali inni, starsi 

od niego generacyjnie autorzy. Potwierdza to świadectwo Michała Grabowskiego, 

który w 1851 roku pisał: „Alboż z pokoleniem młodym nie żyło jednocześnie 

pokolenie dawniejsze? Starsi jak Cześnik? [„.] Na wsiach zmiana nie tak prędko 

i nie tak całkowicie się spełnia: staruszkowie reprezentują wiek miniony w wieku 

bieżącym [„.] To powód, dla którego Fredro nie wymyślił swego Jowialskiego, 

Raptusiewicza, Rejenta". 

Bliski prawdy był zatem Eugeniusz Kucharski, nazywający Papkina „kombi

nacją marionetki i żywego błazna" oraz „połączeniem automatu z organizmem 

psychofizycznym człowieka''. Ni.esłusznie jednak uważał go za postać sztuczną, 

homunkulusa, tworzonego li tylko dla komediowych potrzeb. Jak wynika z wielu 

pamiętników czy utworów literackich wydawanych już w XIX stuleciu owych 

błaznów - rezydentów było po dworach szlacheckich zatrzęsienie. Po dziś dzień 

osoby różniące się czymś, i to również na korzyść, od otoczenia lub cwjące się 

w nim zagrożone, przywdziewają dla bezpieczeństwa ochronny kostium błazna. 

Klucz do sposobu traktowania Papkina przez bohaterów Zemsty (a co za tym 

idzie i przez autora) stanowi scena, w której przyjmuje on sakiewkę rwconą 

mu tak, jak się wówczas wręczało złoto służbie. O Papkinie wolno powiedzieć 

to samo, co Tadeusz Boy-Żeleński powiedział o bohaterze Wesela Figara: „schowa 

do kieszeni policzek, byle osłodzony sakiewką''. Można by przysiąc, że spoliczko

wany posiadacz kolekcji motyli postąpiłby w taki sam sposób. 

Świat szlacheckich wartości, jak też związanych z nim problemów oraz kon

fliktów odszedł, wydawałoby się, bezpowrotnie w przeszłość. Ale czy naprawdę? 
Akcja Zemsty rozgrywa się w istniejącej poza czasem ostoi polskości. Stąd też 

tytuł: Zemsta o mur graniczny, można by uzupełnić słowami: rzecz dzieje się 

w Polsce czyli zawsze. Zdaniem Jarosława M. Rymkiewicza, wszyscy szlacheccy 

bohaterowie Fredry żyją na terenie zamkniętym, gdzie tylko z rzadka może się 

przedostać ktoś obcy. Jego komedie usytuowane są w czasie historycznym, ale 

w tak.im, „który można nazwać czasem szlacheckim, i w przestrzeni, którą można 

nazwać przestrzenią szlachecką. A więc w wiecznym teraz''. Bo tylko wyjęci 

z czasu historycznego bohaterowie mogli „żyć jak Pan Bóg przykazał, jak żyli 

przodkowie, swojsko i na swoim". 

Historycy patrzą na ogół niechętnym ok.iem na wszelkie próby zastanawiania 

się co by było, gdyby. „ Wolno jednak zaryzykować przypuszczenie, iż bez zaist

nienia tak żywotnego nurtu, jak.im był sarmatyzm inaczej wyglądałby obecny stan 

polskości, a na pewno nasza świadomość historyczna. Jego tradycje, osadzone tak 

mocno w wolnościowej ideologii politycznej, stanowiły historyczną podbudowę 

wszelkich antytotalitarnych dążeń i tradycji. Pisałem już o tym przed ćwierć 

wiek.iem w podsumowaniu mojej książki Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit 
-Upadek -Relikty (Warszawa 1983). 

' 



1. A.Uu. 2. my... 
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PAPKIN: 

R bię ten testament ( . . . ) 
Ruch mo 'ci zaś tak 
rozdaję: Tej, którą-m zawsze 
kochał, czcił, zanował 
i ubó twial, JW-nej Klarze 
Raptusiewiczówn ie, 
starościance zakroczym kiej, 
daruję angielską gitarę 
i rzadką kolekcyją motyli, 
będącą teraz w zastawie. 

Zemsta, akt IV, scen 6 



u~. rha rn I .asm:ka 

JAK POWSTAWAl.A „ZEMSTA" 
( I) 1111 n<I 1<0<l.1lu 1il 

. . . Zemsta nie była dziełem jednego twórczego impulsu, który pozwoliłby 

na przeprowadzenie literackiego zamiaru bez wahań i zmian. Ich historia to osobna 

i prawdziwie fascynująca opowieść pozwalająca wniknąć w proces pisarski i dotknąć sfery 

świadomości twórcy. W pierwotnym planie utworu rozgrywającego się w dwóch zamkach, 

niższym i wyższym, choć zupełnie nie wiadomo, na jakich ziemiach się one wznoszą, 

protagonistami byli nowo utytułowany Baron i nowo wzbogacony Kiełbik. Papkin nazywał 

się wtedy Papkiewiczem, ale też był łgarzem i bufonem. Panie to zrazu Alina, szybko 

jednak przemianowana na Paulinę, krewna Barona i razem obiekt jego tęsknych marzeń, 

oraz uchodząca za arcybogatą wdowa, Rublowa. Akcja tej wersji komedii, rozgrywająca się 

w nowszych, może nawet współczesnych poecie czasach, rozwijała się początkowo tak jak 

w wersji ostatecznej. Różniły je tylko zupełnie odmienne zakończenia. Pierwotnie Kiełbik 

zvvyciężał swojego rywala. Odebrał Baronowi Rublową i sam zamierzał się z nią żenić. 

Tylko dla młodych każde zako11czenie okazywało się pomyślne. 

Po sporządzeniu dokładnego planu Zemsty - tak jak to zresztą zawsze robił - przystąpił 

Fredro do pisania. I wtedy większości postaci, z wyjątkiem Papkina, Klary i Milczka, nadał 

nowe, choć jeszcze nie ostateczne imiona. Rublowa na przykład była teraz Florą. Ale w drugim 

akcie jakby niespodzianie cofnął czas akcji w nieco odleglejszą przeszłość. Do niego więc 

zaczął dostosowywać fizjonomie, oczywiście w rozleglejszym tego słowa znaczeniu. To właśnie 

wówczas Baron stał się Cześnikiem, a jego dotychczasov•y zwrot: pas di bete ustąpił miejsca 

słynnemu mocium panie. Po dojściu do końca tak przystosowywanej komedii, Fredro zaczął 

przerabiać pierwszy akt. Ale nie zrobił tego do końca, bo po raz kolejny wziął na warsztat 

akt drugi. Czy właśnie teraz myślał o cofnięciu akcji w wiek XVI bądź XVII i dlatego zaczął 

sporządzać słowniczek archaizmów? Ich źródłem były utwory Jana Kochanowskiego: przede 

wszystkim Pieśni, ale także fraszki, Dziewosłą.b, Szachy, a nawet Odprawa posłów greckich. 
Zażyłość Fredry z autorem Trenów znacznie się wtedy pogłębiła . Ostatecznie jednak akcja 

Zemsty została osadzona na przełomie wieków XVIII i XIX, być może w okolicach 1815 roku. 

Ale po napisaniu na nowo całego drugiego i początku trzeciego aktu, Fredro znmvu zauważył 

wewnętrzne pęknięcia i liczne niespójności . Napisał więc nową końcówkę trzeciego aktu i cały 

czwarty akt, a następnie rozpoczął żmudną pracę nad wtopieniem w całość wielu odstających 

od niej fragmentów komedii. Aż osiągnął miarę arcydzieła. 

Barbara Lasocka Aleksander Fredro. Drogi życia 

Oficyna Wydavmicza Errata, Warszawa 2001 

Baron Munchausen przelatujący na kuli armatniej nad linią wroga. 



Aleksander Fredro 

TRZY PO TRZY 

Szczęście do ludzi, jak szczęście w karty, przyczyny nie ma. 

Wyjąwszy głupich, których zawsze świat lubi, bo po nich skakać może jak koza po 

pochyłym drzewie - i o tych nie mowa - znałem ludzi uczciwych, ale niedelikatnych, 

lubiących gości w domu, ale nie trudniących się nimi, upartych, despotycznych w 

zdaniu, obojętnych nareszcie na wszystko, co leżało za granicą ich domu - a jednak 

więcej mieli przyjaciół jak ci drudzy, równie uczciwi, ale grzeczni, lękający się uchybić 

komu bądź, stać się natrętnym lub niedelikatnym, ludzie gorliwi w radzie i nigdy 

obojętni tak w prywatnej, jak publicznej sprawie. Znałem ludzi zimnych, nie dbających 

o niczyją przyjaźń, egoistów charakteru nieczystego, nie ceniących na';et miłości żony 

i dzieci, jednak świat ich lubił. Znałem zaś uprzejmych, miłych, wymowy mlekiem i 

miodem płynącej, a wszystko nadaremnie. Ściska ręce, całuje z jednej i drugiej strony, 

a czasem i trzeciego całusa suplementarnego nie szczędzi - nie zapomni nigdy niczyich 

imienin - sześć tysięcy biletów wizytowych rozdaje co roku, sprawunki robi, listy pisze, 

poradzić lubi, a nawet czasem i pożyczyć pieniędzy, a jednak, jednak ludzie go nie lubią. 

Zrozumże tu, proszę. 

W jakiejś operetce Bogusławskiego śpiewa jakiś moralista: „ Pochlebiaj, a będziesz 

szczęśliwy". Można by dodać: „i będziesz lubiany". Miałożby to być słowem zagadki? 

Bądź, jakim chcesz, ale pochlebiaj. „Pochlebstwo, chociaż się rzkomo odrzuca, smakuje 

przecie" - powiedział i śp. Andrzej Maksymilian Fredro. Ale jakie ma być pochlebstwo, 

jak i gdzie go użyć, w tym sztuka, w tym rozum.( ... ) 

Mówią, że trzeba kochać przyjaciół z ich wadami. Ja utrzymuję, że się ich kocha 

właśnie dla ich wad. Ty nie wiesz tego, a ja tamtego - ja niemiły w tym, a ty w tamtym 

- więc kwita - równość. Człowiek doskonały we wszystkim, gdyby się i znalazł na 

świecie, mógłby być uwielbiany, można by z niego wielkie ciągnąć korzyści, ale pożycie 

z nim byłoby pewnie najnieznośniejszym. 

Szlachta polska, wiecznie młoda, nie podstarzała się doświadczeniem nawet na 

zwłokach własnej ojczyzny; wszystkie zalety i wszystkie wady właściwe młodości wieku 

ludzkiego ona połącza w sobie. Skora do szlachetnego uniesienia, do poświęcenia, 

prowadzącego częstokroć w męczeństwo, nie ma tej wytrwałości, którą tylko dobrze 

pojęte i dobrze rozważone idee wydać z siebie mogą; nie zastępuje jej nawet uporem, 

uporem czasem zbawiennym w sprawie publicznej. W zapale stawia na kartę majątek 

i życie dla celu, dla którego w spokojnym położeniu duszy najlichszej przyjemności 

wyrzec się nie umie. ( ... ) Dlatego mylą się ci z naszych nieprzyjaciół, którzy Polaków 

oskarżają o fałsz lub podłość - ni jedno, ni drugie tu nie ma miejsca. Polak nie pamięta 

swojej szkody, zapomina więc i kto jej przyczyną, a będąc przyjacielskim, gościnnym, 

lubiącym bawić się, a nade wszystko traktować, progom swojego domu nadaje 

własność Lethy [mit. rzeki zapomnienia]. Otwiera objęcia nieprzyjacielowi (mówię tu o 

nieprzyjacielu zasad, a nie osobistości - ogólnym, a nie indywidualnym); otwiera objęcia 

i dłoń ściska, nie aby go fałszywą pieszczotą uśpił, nie aby korzyść u możniejszego 

wyłudził, ani też, że nie jest zdolnym uczuć zniewagi, ale dlatego jedynie, że będąc z 

nieprzyjacielem, łatwo o nieprzyjaźni zapomina. Nienawiść w narodzie lub w rodzinie 

dziedziczna, wywołująca koniecznie zemstę u południowych ludów, jest dla Polaka 

męczącym uczuciem. „Wybijmy się - woła - a potem kochajmy się, póki się znowu nie 

v.rybijemy, aby się kochać znowu". 

• Aleksander Fredro, Trzy po trzy 

z tomu Xlll Pism wszystkich, PIW, Warszawa 1968 
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PAPKIN: 

Krrrokodyla! 

Tylko tyle! 
Co za koncept, u kaduka 
Pannom w głowie krokodyle, 
Bo dziś każda zgrozy szuka. 
To dziś modne, wdzięczne, ładne, 
Co zabójcze, co szkaradne! 
Dawniej młoda panieneczka 
Mile rzekła kochankowi: 
„Daj mi luby, kanareczka" 
A dziś każda swemu powie: 
„Jeśli nie chcesz mojej zguby, 
Krrokodyla daj mi luby!" 

Zemsta, akt Il, scena 8 



Andrzej Maksymilian Fredro 

Z „PRZYSŁÓW MÓW POTOCZNYCH" 

Czasem nas występki same odstępują, nie my one: 

nie żebyśmy być dobrymi chcieli, ale że się źle czyniąc wysilimy. 

Nie ten teraz dobry, kto cale dobry, ale kto trochę dyskretniej złym jest. 

Milczenie skarb wszelkiej polityki: 

milcząc nie urazisz, 

milcząc zbędziesz, 

milcząc wyrozumiesz, 

milcząc dokażesz. 

Pamiętać bardziej trzeba, niż gniewać się albo się gryźć. 

Coć potkało dowódź, że jest podlejsze od twego umysłu, 

a raczej śmiechem zbywaj. 

Andrzej Maksymilian Fredro (1620 - 1679) - kasztelan lwowski, marszałek sejmu, członek 
senatu, pisarz polityczny, pedagog, historyk, aforysta, stryjeczny pradziad Aleksandra. 

TAk' J:FS~ z GO PA-; 
A !3ÓG WTEDY R!i-k~ Po PA. 
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