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na podstawie utworów Aleksandra Fredry 



Tadeusz 2eleliski-Boy I I 
Za mało się rozmawia ze starszymi matronami; przez co przepada 
mnóstwo bezcennych wiadomości. W gruncie, o Fredrze wiemy 
bardzo mało; a złożyły się na to różne przyczyny. Zawsze był raczej 
zamknięty w sobie, zanim nawet ku starości stał się zdecydowanym 
odludkiem i mizantropem. Nie miał mamy jak Słowacki; nie miał muz
kochanek ani tuzina przyjaciół jak Krasiński; przez co pozbawieni 
jesteśmy owych listów, które bywają dziennikiem życia poety. W eg
zystencji jego jest tylko jedna kobieta, ta, która została jego żoną; 
a listy, jakie wymienili, zniszczyli za obopólną zgodą, aby się nie 
dostały w świętokradzkie ręce. 

*** 

Można mówić o tej sprawie, skoro mówią o niej wszyscy pisząc 
o Fredrze i skoro on sam zwierzył się nam pośrednio ze swoich uczuć, 
dając bohaterkom sześciu z rzędu komedii imię Z o f i i . Można 
mówić wreszcie dlatego, że Fredro-pisarz zyskuje na tej niedyskrecji: 
słabsze nawet jego utwory, jak „Przyjaciele", nabierają wyrazu, kiedy 
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terek własnego serca 
włożył w ich sceny mi-

łosne. Mówię tutaj 
- jak każdy zgaduje -
o uczuciach jego do 
młodziutkiej w chwili 

poznania Zofii Skarbko
wej, która po jedenastu la
tach wytrwałej i podziela

nej miłości miała zostać uko
chaną żoną poety. (Hrabia 

Skarbek był jednym z najbogat
szych magnatów Galicji; Zofia, 
wydana piętnastoletnim dziec

kiem za tego znacznie starszego 
od niej człowieka, po kilku 
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Dbrachunki fredrowskie 
latach nieszczęśliwego pożycia wróciła do rodziców.) Te jedenasto
letnie konkury były dramatem i goryczą życia Fredry; cierpi, szaleje, 
myśli o samobójstwie; na długie okresy milknie, zagrzebuje się na wsi. 
Cała ta sprawa to jest bardzo ciekawy dokument obyczajowy. 
Jedenaście lat trwa beznadziejna miłość dwojga młodych, wolnych 
ostatecznie i pod względem materialnym co najmniej dobrze uposa
żonych ludzi, którzy nie mogą się połączyć! I przeszkodą nie były tu 
względy moralne ani religijne, bo te w ówczesnym wielkim świecie 
Galicji nie były zbyt silne (charakterystyczne jest, że o „rozwodzie 
kościelnym" mówi się tu zupełnie potocznie, jak o czymś zależnym 
wyłącznie od decyzji i od hojności rodziny), ale jakiś przemożny 
konwenans, jakieś familijne kombinacje czy spekulacje. „Miłość do 
Skarbkowej stanęła na martwym punkcie. Wobec stanowczego 
oporu starszych nie podobna było nawet marzyć o wszczęciu kroków 
rozwodowych, choć do takiego rozwiązania skłaniał się ten, kto miał 
najwięcej do powiedzenia w tej sprawie - hrabia Skarbek." (Kuchar
ski, Życiorys literacki Fredry.) 
Wyznaję, że to, co biograf Fredry przyjmuje jako rzecz naturalną, 
mnie wydaje się mniej naturalne. Jeżeli sobie uprzytomnimy, że nasz 
eks-kapitan miał w owej chwili (1824) lat trzydzieści jeden, a młoda 
„separatka" lat dwadzieścia kilka, nie bardzo widzimy, co tu mieli 
starsi do gadania? Ta uległość - i to już po pięcioletniej męce i próbie 
- wydaje się co najmniej dziwna. I Fredro z woli ojca jedzie, jak sam 
opowiada, do Florencji, aby za pośrednictwem braterstwa starać się 
o nieznajomą księżniczkę rosyjską... Dawniej młodzież w „boju 
dziarska - prym dawała starszym i w radzie" - powiada Fredro (zdaje 
się bez ironii) ustami Cześnika w Zemście. I oto mało brakowało, aby 
z rady starszych, w boju dziarski kapitan (czy nawet major), Oleś 
Fredro, ożenił się z niekochaną Rosjanką, tracąc na zawsze i uniesz
częśliwiając tę, która miała mu być przez pół wieku najlepszą to
warzyszką życia. Nie osłabiło to w niczym jego czci i miłości do ojca 
ani też wiary w ojcowski rozum ... 
W końcu stałość zakochanej pary przemogła, starsi „dali na rozwód", 
tak jak się daje na zapowiedzi, i rzecz zakończyła się po boże
mu. 

Mnie tu zaczyna szypotować*, 
że się Zosi żadna dobra partia 
nie zdarza. Chociaż ja z drugiej 
strony powiadam: Małżeństwo 
głupstwo; kto ma zajęcie w życiu, 
głupi zdrową głowę kłaść pod ewan
gelię. Na jej miejscu zostałbym starą 
panną, chybaby mi się zdarzył młody czło- · 
wiek z następującymi warunkami: 1. dawny 
oficer, 2. bardzo bogaty, 3. nie mniej od niej, 
4. rozumny, przynajmniej nie głupi, 5. przystoj
ny, 6. nie śmierdzący, 7. nie używający flaneli, 
a zwłaszcza szlafmycy, czyli casque ó meche. 
Jeszcze jest kilka warunków, ale mi miejsca nie 
wystarcza. 

Fragment z listu 
Jana Aleksandra Fredry do rodziców 

*tu: niecierpliwić . I I 
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Działalność Teatru im. Wilama Horzycy 
finansowana jest przez Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny - Vassil Moskov 
brygadier sceny - Piotr Drost 
światło - Alojzy Koźlikowski 
dźwięk - Dariusz Rutkowski 
garderobiane - Izabela Baranowska/Ewa Jaworska, Wisława Zalecka 
prace plastyczno-malarskie - Lech Zakrzewski 
fryzjerka - Elźbieta Gnutek 
rekwizytor - Jacek Olkowski 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej - Wiesława Wiśniewska 
elektrycznej - Waldemar Boruń 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej i rekwizytorni - Barbara Poczwardowska 
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telefony: 56/622 - 55 - 97, 654 -90 - 74 , 622 - 55 - 66 
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e-mail : bow@teatr.torun.pl 
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W programie wykorzystano: 
„Fredro i fredrusie", oprac. Bogdan Zakrzewski , 
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Tadeusz Żeleński-Boy „Obrachunki fredrowskie", PIW, 1954. 
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