
• z I u 



Aleksander Fredro. Kopia portretu olejnego Zofii 
z Fredrów Szeptyckiej 



TJlDEUSZ BOY - ŻELEŃSKI 

Fredro, to wielka poezja pol~ka; nie ta zrodzona z niewoli 
i męki, patolog.iczna i wzniosła, natchniona i obłąkana w swojej 
monomanii, nie ta, której duch narodu zawdzięcza swoje oca
lenie, ale i swoje straszliwe skrzywienie zarazem; ale ta Polska 
odwieczna, po której ów epizod krwi i hańby spłyn~ł nie zna· 
cząc na niej śladów, tak jak spłynął bez śladu po glebie orane] 
przez polskiego chłopa; ta Polska, która otwiera nam ramiona 
dzisiaj. Tę niespożytą polskość, jaka kryje się w uśmiechu Fre
dry, nie dość rozumiano za jego życia , nieprędko zrozumiano ją 
i po jego śmierci. Pojęcie wielkości poezji utożsamiło się z wy
razem bólu narodowego lub nawet z jego gestem; nie jeden 
wiersz, nie zawsze nawet najczystrzej wody, który górnie roz
dzierał szaty nad ·losem ojczyzny, przysłonił tedy Fredrę na· 
szemu sercu i pamięci. Fredro szat nad ojczyzną nie rozdzierał, 
bo on nią był; najgłębiej może, bo bezwiednie. I był jednym 
z największych polskich artystów, tym, którego nazwisko mo
żemy, bez cienia szowinizmu, postawić obok pierwszych naz
wisk świata. Przełom, jaki dziś zaszedł w naszym życiu nal'o
dowym, stanie się nieodzownie zaczątkiem ogromnych przemian 
polskiej myśli i odczuwania, także i w zakresie retrospektyw
nym; jestem przekonany, że wiele relikwi polskiej literatury 
spokojnie proch zetleje w swoich relikwiarzach, podczas gdy 
imię Fredry, nie przesłaniane już przez mgły i dymy narodo
wych smutków, jaśnieć nam b«:dzie coraz żywszym blaskiem 
wielkiej sztuki. 
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ALEKSANDER FREDRO 

AUTOBIOGRAFIA 

Ziemia przemyska była z dawien dawna gniazdową siedzibą 
rodziny Fredrów. Urodziłem się w Surochowie pod Jarosławiem 
w roku 1793 i do szesnastu lat życia uczono mnie ówczesi:iym 
trybem szkolnym pod nauczycielem domowym, który to rodzaj 
edukacji przekładano nad publiczny pod żadnym względem nie
zadawalający moich rodziców. W młodych latach nie okazywa
łem zdolności do nauki , ( .. . ) ta wymagała przede wszystkim pa
mięci, której nie miałem, a przez to i żadnych korzyści odnieść 
nie moglem z udzielanych mi nauk. Usposobienie moje ciche, 
spokojne, niemal poważne; umysł wi ,cej do smutnych dumań, 
niż do pustej wesołości skłonny, zysknl mi w rodzinie przydo
mek młodego staruszka. Mjalem lat dwanaście, kiedy pewnego 
dnia tknęła mnie jakaś myśl i pochwyciwszy kilka białych kart 

·starego 'regestru , zacząłem pisać komedię. Plan i wykonanie by
ły dziełem jednej chwili natchnienia: niedziela na wsi i pań
stwa nie ma w domu, pojechali w s'1siedztwo, zostały się same 
dizeci i nudzą się na zabój, bo wpomniano dać im rodzynkóv.r 
i migdałów na bankiet, którego przyrządzanie należy do naj
milszych zabaw tego wieku. Cóż tu począć? Jak temu zaradzić? 
Michał, lokaj przebiegły i łakomy, Gfiaruje się wyprowadzić 

dziatwę z przykrego położenia i wpada na koncept ubrać sic; 
w prześcieradło i udajC)c ducha nieboszczki babki, straszyć starą 
klucznicę. Przestraszona klucznica oddaje klucze od spiżarni 
i sama chowa głowę w beczkę mąki. Michał tymczasem gospo
darując po śpiżarni , łapie co może i pakuje do kieszeni, pamię·
iając więcej o sobie, niż o dzieciach. Aż tu niespodziewanie nad
jeżdżają państwo; duch złapany na gorącym uczynku, ze stra-
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chu chowa także głowę w beczkę mąki. Rozwiązarrie - sąd mo
ralny - a wszystko pod tytułem Strach nastras7.0ny. Próbka ta 
została mi tylko w przypomnieniu. W parę lat po tej pierwszej 
próbie dziecinnego pióra , snuły mi się po głowie dramata wiel
kiego rozmiaru. I tak w jednym mal być bohaterem jenerał 
Jasiński , o którym zwykle lubił mi wiele rozpowiadać mój gu
werner, dawny wojskowy spod komendy tego ·encrala. Dramat 
ten nigdy nie doczekał się końca, ale miał swój. plan, spis osób
i pierw:;.zą apos trof ; do rodzinn j ziemi: „O ty , któr a!a lub coś 
podobnego - wtene~as j .;zcze ani mi się śniło nawet, że kiedyś 
przyjdzie mi chęć pisania komedyj. 

Nads7:edl rok 1809. Miałem wtedy lat s zesnaście i z bardzo
miernym zasob m n a k owym, obok niejakiej znajomości ksia
żek różnej \Vartości i tr<:>ści , mianowicie francuskich, uczułem 
pociąg do stanu wojsk :nv go i wstąpilem w szeregi W'1jsk K ię

stwa Warszawskiego k tcll'e wkroczyło do Galicji. Odtąd zaczęła 
się dla mnie s7kd <> ~wiata, naj praktycznie,isza, najbardzie · 
urozmaicc na, a zm·az m najponętniejsza ze ws7.ystkich szkól, 
w jakich i ę mamy uczyć d::>ś viadcz nia. N:t otcowanie z mu
zami n je mial·" r:1 w ale czasu , a . i też, b dąc żołnierzem, nie
tęskniLm za ic:h towarzystwem ; jednakie gdy w niespcdziewa
nej okoliczności błysnął mi promyk natchnienia. mimowolnie 
brałem si ę do pióra. Zawsze mi~ cGś do bazgrania ci ągnęło. 

Tym sposobem w roku 1810 po ra.7. pierwszy d wiedziałem się , 

że mógłbym składać wiersze. Jakieś zdarzenie , nie pamiętam, 
czy wesol' , czy smutne, podało mi sposobnoAć do napisania ry
mów, które latały z rnk do rąk i zarobiły w moim pułku na nie
słychane pochwały. Jeden tylko ze swiatlejszych koJE.gów zro
bił mi uwag , że w wielu wie rszach brakuje średniówki. 

- Średniówki? zapytałem zdziwiony nigdy o nie j nie 
słyszałem. 

Kolega podjął się wytłumaczyć mi znaczenie średniówki 
i to była pierwsza lekcja prawideł rymotwórstwa polskieg_o .. 

Wypadki polityczne popchnęły niebawem wojska napoieoń-· 
skie na północ. Odbyłem z nimi tę najsroższą kampanię, mogę 
powiedzieć szczęśliwiej niż krocie innych rodaków, co śmier -
znaleźli w śniegach lub na dnie Berezyny; dostałem się bowiem 
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do niewoli i jako jeniec przebywałem w \Vilnie, sL:d udalo mi 
się wymknąć i przebijając się c; a rn opas, stanąć na nowo w ~ze
regach armii w czasie zawie zenia broni \V Dr źnie . 

Z rejterującym a staczającym po drodze krwa\ve bitwy Na
polecnem doszedłem do Paryż;:i. i pobytcwi w tej stolicy w inien 
J stem poznanie teatru francuskiego, który zrobił na mnie r,!c

opisane wrażenie, odpowiednie memu wewnętr·.memu usp '.lso
bieniu, a przy tym całkiem nowe: Lwów bowiem nie m i' l w t -
dy stałej , polskiej sceny, ·a jeż li by w łem niekiedy na p!·zed
stawieniach teatralnych, to najc zl;'ście j w ykon ywali je a;:nato
rowic, a tak nie moglem miec jasn ego poj cia o te.i po ' ędze 
sztuki. 

Tragedia francuska, lubo szcz,v ~iła si , wów czas -r1·1 em t ·a
gików, Talmą, znalazła mnie prawie bojętnym 'dzem. P rze
sadna deklamacja, ruchy konwencj na ln2, m one t nia aleksan
drynów, ziębiąca wszelkie . c iepło, w o ól nie mo la m i s ię po
doba,ć, nic nie wiedzącemu o trz .h jednoś" i ach. P ., c i \'7l1i2. 

wod wil, komedia \vprawiły m it; w za hwy· -.nie. Pie1 w z , raz 
widziałem tam skotl.czonych i des cnalych · r tv <; ów . u r zyn: u

jących grą samą najlichsze n i'- rn ram ':' y i wted y h o v7 ia łern 
przekonanie, wzmocnione z cz.1sem, ·:e nie ma. dzie.la dn .'ma
t cznego, choćby jak mistrzows -o przeprcwadzon ero i w y kor1-
czon go w częściach , które by się ob szło bez dalszE: o 10z ~vi
nięcia i podni ' sicnia dobrq gn1 aktorów. 

P o powrocie r c zt ek wojsk Ksic;stw a W~irszaw ·kiego powró
ciłem i ja do rodzinnego Lwowa, gdzi r.: s i . znalazłem poś ód 
młodzieży, która razem ze inną opuściła zawód woj ka wy . Urok 
bohaterstwa, żyvve z ję _ie ~ i t: n owośc i ~\ . rnda!y tej mlod7ie7.y 
pewną udzielność w kołach towarzy ki ch , tak że ona jedna on 
n.adawała zabawom, zebrani:>m, zgoła codziennemu trybowi ży
cia. 

Ujrzałem się w tym wirze i byłem przezeń porwany, a choć 
wewnętrznie czuł m niesmak, a tym samym potrzebę uk zani< 
jak w zwier iadle fizjonomii tego społeczeństwa temu samemu 
społeczeństwu aby się zreflektowało i weszło w sieb · e, nie 
śmiałem przecież chwycić za pióro, nie mając jeszcze objawie
nia autorskiego zawodu . 
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W parę lat późn.'.ej szczęśliwy trafunek sprowadził mi Żyda 
antykwariusza, co chodząc po domach z książkami przyniósł 
Moliera. Zapłaciłem mu dukata, a zabrałem arcydzieła, dotąd 
mi prawie obce; bo jedną tylko komedię tego mistrza miałem 
sposobność widzieć na scenie paryskiej. 

Biorąc za przewodnika wzór tak nieśmiertelny, wyrazrne] 
zacząłem pojmować powołanie autora dramatycznego i odtąd 
wziąłem się do studiów na serio. 

(„ Kronika Rodzinna" 1876, nr 22. Tekst u;g: Sehniir-Pep!owski: 

Z papierów po Fredrze. Kraków 1899). 

HENRYK Ni1ł.RKTEWICZ 

SPOR O ,,ZEMSTĘ" 

( ... ) Nie wiadcmc, czy Seweryn Goszczyński ogłaszając w ro
ku 1835 w kr akow.skim Powszechnym Pamiętniku Nauki i Umie
jc;tności miażdżącą krytyk , wal Zemstę. W czterech tomach 
pierwszego >vydania komedii Fred1 y jej nie znalazł (ukazała si~ 
drukiem dopie o w tomie piątym, w roku 1338), a nie ma do
wcdów na to, że cg1ądal któreś z j .i pierws:>:ych przedstawień 
w teatrze lwowskim w roku 1834. A.le w tpliwość ta nie ma 
zas8:dniczego zna zenia. l\!Iożna zasadnie przypuszczać, że Gosz
czyński, bez względu na znajomość Ze1nsty nie zmieniłby 

„Zemsta". Scena z ~zedBtotDienio I okhi (&«na 7). 
Wanzawa, Tem ~lriłMci 14.. V. Jlłf r. 



swego poglądu ;-,a twórczość Ft edry. Pośrednim na to dowo
dem - p· dobne opinie krytyków obozu demokratycznego, po
chodzące z lat czterdziestych, zwłaszcza sąd Edwarda Dębow
ski o·o: .,Komedie Fredry niesłusznie są zachwalane, bo ani 
w nich w r ższej idei, ani głębszego pojęcia charakterów , ani 
::1.owcip u nic nn . są i o tylko wiersz . wane obrazki ckliwego ży
:::ia wielkiego świ · ta. bez luy Łyki na jego s abe strony". 

S<1cly t e ' w i d 7.<1 z razem , że ata k Go:·zczyński o·o miał 
sz ·~ rs zc uzasadn ie ie i ~owe . nie wyw dzil się jedyn i z jed
noc;•_ Ci\Vt><~u kon fli k tu na tle politycznym między konspirato-
1" m - d mol~r t e_ 1 hrab ie\ - zachow, \ . i legalis tą (Fred\·o 
b rużdii ł w t'>w czns G os :t.czyńsk i emu p rzy zakł adaniu nov eg 
p :sma · Gal'c,ii). Y m e ·opisar;; two F redry przcch odzilo ob o-
1~mie mimo \vicJkLh spraw · ow2go czasu - w alki niep dleg
. : i0wej i w yzwolen ia chlopst wa, zaci e rał lc'1\ rne dr m aty"7D e 
konflikty wspc'ilcz 0sności . I ied\• z ś w Z e 11i.k ie Fredro cotn ;.\l 
::ię' p17.eszl ść , wmi st wzot 'W pat r ' otycz:ne i~p h crnizm u uka
-zal b rdz-0 ni. boha terski._ pos t pki przeciętn: :h 1 alych ludzi. 
Co \ "ięcej - ten · \ rial san nuckiego b ycr1ju prze \ ial on 
-;i: nieprzeciętną o:; po::-. Lrzegawczo~ci ą. le .rnrazem z 
ho· dość w yrow nuale roz »i'Z _ ' Z a b ę 'y i rozl· d ) vu.i e możli
•. 0 c i napięć d1· 111 '.-i.l „'czn; · 1-•• \V ńwczasncj s. tu acji histor ycc
nej . w z :s t wi >n iu L zad1rn iarni ideowymi , jah literaturze sta
v.-!ala · rytyku Cl.emo. ratycz.n a. k m edia Fredry musi la prze-

..., 1 ć . 

Ni prze:gryw ala natomi as . w opmn p(J żne j prawicy roman
t ycznej, która trwał śc i p "Z~,dku I udalnego broniła prz z pa
ch\ ''.J y ar rn ac.<1c ·o obycza ju. Przesz ·adzal tu co p1·awda re-

;ł O 

Zemstę jako „wierny obraz uczciwego obyczaju, szczęścia i cno
ty domowej" . 

(„ .) Między rokiem 1860 a 1880 krytyka konserwatywna. 
przede wszystkim piórem i słowem hrabiego Stanisława Tar
n?wski go przeprowadza ostatecznie awans historyczno-literac
ki Fredry: umieszczając go obok trójcy romantycznych wiesz
czów (z ci chym zamiarem pl'Z ciwstawienia j go i Kr sińskie
go - rewolu y jnej poezji rom· n tyczu j). \Vówczas to pojmo-

„Zems ta". Prze dstawi enie k omedi i w 01Jo2 ic 1urnau 
JrJ.1:) / 4 .) 

' 'vanie Ze.msty ja a p chwaly sarmackiej cnoty i obycz , ju ul ga 
utrwaleniu. Pełnci, apoteo~a snnn::i.t zmu s caje s ic;- :(dn 3J~ Zem
~tc c pie_ '.J pó7.n iei. kiecy ::: clcy w ię p ::>Wll°i rne w vniesi :.:- ie 
Fr dry na Pi destał - n ieomal wie'Fzcza na rodowego;. dzi je slę 
to na grunci ~ galk:y j;; ·im. w okresie reakcji po re \\·1 luc ii 1905 
roku. równocześnie z :lal<i wstel' ~ii go n k las);:... \ z:-nu w· litera~ 
~m:e. Wówczasto dc>pi~ro ·w· pra:cadl. n·ow go po

0

lcolenia .fredl:'b'-
10gow, pism z .staje się 'bezki'ytycżfi:/rn · ~h'i.valc ::i "ś~la2hJttz'y:i:dy. 
Władysław Gunt h2r dopatruJ·e sie ]·ego chlltb·v ·\ - • ".;, ;-,.~ , , .J V cVl11. ze ffi.l 

en rzek mo dla Cżeś..r1ika'. ·;,Uwielbienie: :ró~ ·;n-,.tftłalsk'fiemu 
J>odziw. >dla ·jego:,~·ztdwe~"~~tan~m..iv·z~:chW'yr„fl'~:-lfMaymi-ł%lytiŁ 



Idem szabli w jego rączej dłoni, przywiązanie do wszystkiego, 
co go otacza - nawet do Rejenta, bo danym mu było żyć w po
bliżu niego"? Wielki pisan:, którego degraduje się do poziomu 
na pół zdziecinniałego famulusa Cześnika - oto jedno z pozor
nie zabawnych, w rzczywist:::iści smutnych zwyrodnień ówczes
nej polonistyki. 

W dwudziestoleciu międzywojennym idzie fredrologia tą 

samą drogą, tyle że coraz bardziej w górę, coraz wyżej podnosi 
wartość postaci fredrowskich - aż ku godności narodowych bo
haterów, coraz nieodpowiedzialniej dopatruje się w Zemście 

" 
królewskich blasków przeszłości. W najpopularniejszym szkol-

nym wydaniu Zemsty w Bibliotece Narodowej czytaliśmy, że 

Polska urosła z takich dwu sił i wartości : z połysku stali w :·ę

ku takich rębaczy jak Raptusiewicz, i z nieugiętej żela?nej woli 
skupionej w mózgu takich bajecznych głowaczy jak Milczek'· . 
Fala s mpatii dla szlachetczyzny narasta na tle antydemokra
tycznych i antyracjonalisty cznych tendencji okr2su . P 0dmy
wala ona również teatr, w którym siła komiczna Z :;; m .s ty br -
niła sie i e~zcze w czasach Rapackiego i Frenkla skutecznie prze
ciw tej. ~armackjej mit0logii. Ale w roku 1924 Osterwa zaczynał 
już Zemstę uroczyś :::i2 - p2ntomimą przedstawiającą powrót 
księdza, Cześnika i wszystkich jego dom~wników z kaplicy 
zamkowej. W dziesięć lat później - kończył ją Zgodą Wyspiań

skiego, nacjonalisty znym „rc„ka?: m myśli polskie.i" z czasów 
rnvc~ucji 1905 roku , wezwaniem do zaniechania w :d' : klaso
wych, „aby Polacy nie widzieli wroga nigdzie u swoich, nig
dzie na ziemi swojej w bracie rodzonym". 

Na tym tle trzeba umieścić obrachunki fredrowskie Boya 
Żeleńskiego, aby docenić doniosłość jego wystąpienia. Boy 
przeczytawszy Zemstę z kodeksem liberalnej moralności w rę
ku - z pasją, swadą i dowcipem wytoczył proces „staropol
skiemu obyczajowi" w komedii Fredry. Pokazał w jej bohate-
ra~h ciemnotę i brudną chciwość, która nie .c:Qfoie się l?rzed 
podstępem i łajdactwem, a 'chętnie ~ask1:1je się · pokorą i bigo
terią. 

. &y zdawał ~obie sprawę, ze Fredro reallsty~ie rej~trując 
te cechy · moralności _-zlacheckiej - ud1iela im zaruem lękk~ 
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ręką jeśli nie aprobaty, to w każdym razie rozgrzeszenia. 
Co więcej zdawał sobie sprawę, że jest to jedna z przyczyn 
konfliktu między ludowym odbiorcą dwudziestolecia a komedią 
Fredry. Cóż więc robić z ową tolerowaną, a nawet rozgrzeszanq 
przez autora lichotą moralną jego szlacheckich bohaterów? 
Boy zgodnie z praktyką teatru Ateneum Jaracza zalecał pewne 
odrealnienie postaci i kolorytu komedii fredrowskich w teatI 72. 
Jeśli przedstawicny w nich świat ludzki - rozumował - za
traci cechy rzeczywistej przeszłości polskiej, wówczas nikną, 

a przynajmniej osłabną opory emocjonalne zd2mokratywwanej 
widcwni wobec bohaterów fredrowskich. In aczej - „jak tu żą
dać, aby wnuki poturbowanego murarza pa trzyly na jaśnie 

wielmożne figle pana Cześnika z tym samym rzewnym sen:y
mentem, z jakim na przy klad patrzył na nie karmazyn Stani
sław Tarnowski". Droga Ateneum zaaprobowana przez Boya 
była może istotnie sposobem uratowania Fredry dl.n publicz
ności robotniczej i publiczności robotniczej dla Fredry - w paii.
stwie burżuazyjnym o tak silnych pozostalościach feudalizmu , 
jak międzywojenna Polska. Zastanawiając się nad przyczyn ami 
n iepopularności Fredry. pisał Boy w roku 1924: . ,Może wla: nic 
tej p1 zeszlości jeszcze za dużo w naszym obecnym życiu? Może 

za clufo się tłucze w Polsce jeszcze ducha szlachetczyzny, t:·:m. 
tyHrn różnej od ow2j fredrowskiej, że strac.ila do szczętu wdzięk, 
humor i gest? Może i to jest ową przeszkodą? I może dopiero 
kiedy ów „czerep rubaszny" stanie się naprawdę muzeal , ' !11 
zabytkiem, wówczas ... przemówi do wszystkich Polaków „dusza 
anielska" artysty Fredry". 

Dziś. gdy ów „czerep rubaszny" szlachetczyzny stał się 

przeszło§cią nieodwracalnie minioną, doszczętnie przezwyciężo
ną, zmieniają się perspektywy w jakich odbiorca ludowy patrzy 
na Fredrę. Pomimo zabiegów komentatorów - rea.Jistyczna ko
media Fredry stawała się już w pierwszej ćwierci tego wieku 
cora?. obojętniejs~a dla burżuazyjnego widza. „Tu i ówdzie 
czynion~ próby spore,i:lyczne wznowień ... · ale wyriik kasowy tych 
wznowień był tak katastrofalny, że komedie fredrowskie po
~tQ traktvwać jako pewną kcmi~zność kulturalną, jako wi
fłl;>wiska Z. góry skazane na żywot krótki i panie jedynie "'1a 
.na.N: ®mu". Trudno nam pojąć ten stan rzeczy dzia~aj, 1d1 



premiery fn~drowskie przynoszą największe sukcesy repertua
rowe teatrowi p'.)lskiemu. 

To wło snie rew olucja ludowa przywróciła młodość kome
diom Fred ry , pozbawiając je resztek społecznej aktu3.lności. ( ... ) 
Dlatego dzis iejsza widza ludowego nie razi wycinkowość te j 
p rawdy o świ cie szlacheckim i wyrozumiałość j ego oceny, j aką 

pr'lynosi Zemsta. Dlatego pełnym blaskiem może rozbłysnąć je j 
j<;z;) k i w ic rs?:. 

Z dnig1Lj s lro ~y - nasze do ·wiadczen i histo~-y::zne, n 3.SZ::l 
wied 7. , o ~ p lecznej r7.eczywis cśc · w rost rza \v ra~liwość n a re
alisiyc:m ie Jrzez Fredrę utrwal one (Cchy rozkbdaj ąceg: si ę 

ob yCT.a ju f•'udali1ego. ( ... ) Jest dobr ~m praw em , c więcej o' 0 ·

wiązl icc 1 l'l ' Ż.Y 'i I" uwy r żn i ć t :> ::-lcm nty Ze msty, które pr o-
\Vadz4 w ·dz· do k ry ty cznej ('ny rzeczy\ ·is toś ci szlachecki~ j . · 
Ale nic v ·nl no mu sztuc·rnic ,,pogl - b i c:i ć u t\·oru " , np . p rz z in
te rpr t aC. jl sporn Raptusi,.wi cza z ilczk iem jak o w ewn qln 
klasowcgo konfl iktu spole zn C'go między ~ubożalym a m o'i:
nv m szla ch cic !"'." . Nie wolno rÓ\· nie7. zl~kc W'\Żyć zasa _ ni.czci 
h~mory ,r :- C7.n '°' j koncepcji utw ru. ni wolno przeiason w · ć 
Zemsty w k a1 ·7" id kąsa yr~. ( ... ), cle jC'dn~ k o w yd yci2 
z kom edii Fredry silnej, clemaskator::;k ie j k r ·tyk i sp l2czne j . 
po,i awi a.it; s ię dziś cz sto . Sa on ·.~ ni.ewątpliwie u za a d n ione 
gdy eh cl zj o Męża i żonę, Pana Geldhaba, Dożywc'Cie, n ie dadzą 
się jednak - jak sądzę - zas tosować do Śbbów panid1 slcich 
i Zemst y. 

Z:mirn slusz :iość ich sprawdzi lub oc·ali p róba tea r ::tlna, 
warto może poświęcić par _ uwag ow m s7czegółom J· m pro
mitu jącym szlachecki oby „aj , zebranym w Zemści przez Boya. 
bo n imi p n : w · ż nie p::>sługują s ię zwolenni::y h istory~wo-lite

rac ·i2j i t eatralnej kc nc p:::ji Zen19ty jako o skarżyciel" kiej a
tyry an tyszlacheckie j . 

Po tępki i w . , owiedzi. wystawiające najgor•sze świ "'il.dedwo 

:;zlache h <2 j 1 or l ności niewc tpliwie w Zemście is tni ::- j ,_. i tq 
w st~pwu - cla1"7,. pr«~yklady dowiodą, że to nie .;parado 3 -

niezbyl »viele ro ·;:niącym się .. n p . o.d ... Intrygi i . rn,.ilr;;•ści. Ale .n;:\. 
teren ie l..emsiy .n i.gdy nie prowadzą. on~,. qo.:dt0an•a tyor:nych na
f\~f ,do. ł1 •.msek r:icji. u:zmy.sląv~1iąjący.ch. •i.clO rMtykomunistyczny 

<:harakter, ich potencjonalną choćby szkodliwość spo łeczną: 

z mie jsca s<1 komediow rozładowywane przez autora. I dlatego 
ich demaskatorskie ostrze jest stosunkowo slal::c, a w ;_mocnione 
sztucznie, ponad miarę przez !'eżysera - kłócić się będzie z C'ł
łością kom e dii . Cóż z tego, ze Cześnik mówi: Qua piekun i qu 
krewny - mi albym :~ Klar<:1 sukces pewny'» skoro zar az \'.- na 
stępnym zdan iu odżq;nuj e s i ę od t go pomy.:;lu i perspekt :.-wL 
„przymusowego związku bogate j a bezbron nej sier oty z opie-

" ! : · -„ 

Z cmst:a"; Ka :::im ic.1:.< OpahlSfd . -c- Ecjc t ja .Kur.nak oa: i _; .. 
. '.'· ..:.:..._· Czdśn ik. \.va 1:sw iva ,' Tcidt_ ;1rc'!iotc1/2.;. iV. J(l:J3 r . · 
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kunem" ani na chwilę nie nabiera pozorów realności. Cóż z te
go, że tenże sam Cześnik „fałszuje list kompromitujący jego 
własną pupilkę , narażający wedle ówczesnych pojęć cześć jej 
w najwyższym stopniu", skoro wszyscy wiemy, że adresatem 
listu jest - amant Klary. Cóż z tego, że Cześnik zmusza ją do 
wziecia ślubu z nieznanym człowiekiem, skoro „delikwenci" 
(i sympatyzujący z nimi widz lub czytelnik) wołają na wyścigi: 
„Bierzmy, bierzmy" . 

Inna trochę sprawa z Rejentem: tu w rysunku postaci obłuda 
i chciwość zaznaczone są istotnie z satyrycznym zacięciem. Ale 
jakże patrzeć na Rejenta jak na domowego tyrana frymarczą
cego swym synem - skoro chodzi tu o małżeństwo z „wdówką 
gładką", która doipero co była przedmiotem zapałów Wacława? 
Kiedy tenże Rejent fałszuje zeznania murar:>:y, b:y wytoczyć 
pieniacki proces Cześnikowi, komizm sytuacji jest tak wielki, 
a sama sprawa tak błaha - że trudno wid<:owi zdobyć się na 
oburzenie moralne, jakie bud ci ni). Świętoszek, gdy wyzuwa 
Orgona z jego mienia i ściąga na swego dobroczyńcę niebez
pieczel'l.stwo życia. 

Te uwagi nie są oczyw1sc1e skiero\vane przeciw samemL1 
Boyc\vi. który przekornie akceptując w Zemście „małe świń
stwa drobnych ludzi" , nigdy nie zachę(:ał do interpretacji te
atralnej utworu jako oskarżyciel skiej satyry na moralność war
stwy szlacheckiej. Nie kto inny tylko on przecież polemizował 
z analogiczną interpretacją Pana .Jo1cialslci.ego: „Ten wykład 
rzuca pomost między pisarzem a nowoczesnością: ale czyni to 
fałszując poniekąd Fredrę, każąc mu pluć na to, z czego on się 
tylko uśmiechał. Tylko brak w tym konsekwencji: czemuż 

wszystko skrupiło się na biednym J owialslcim? Czy Zemsty 
nie moilna przyrządzić równie na ponuro? Podejmuję się spre
parować ją w każdej chwili, i Damy i huzary także". 

Dlatego,' dbając o wydobycie realistycznych wartości Zemsty 
jako komedii obyczajowej, jak najdalej odchodząc od nada.wa
nia. jej postaciom niezasłużonej bohaterskiej glorii - nie może 
teatr niweczyć pogodnego humor.u, -jakim-a.świe.tla je .Fredco. 
Auror Zemsty opatrywał -swe komedie mottami, pochodzącymi 
2 dziel .Andrzeja Maksymiliana Fredry. Na chisiejszych egzem-
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plarzacn reżyserskich Zemsty powm1en dla przestrogi widnieć 
epigraf z niej samej zaczerpnięty: „Znaj proporcję, mociurr. 
panie". 

[Z i;rogramu przedstawieni a „Zemsty" w Państwowym 

Teatrze im. J. Słowackiego w Krakoicic, marzec 1952 rok). 
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JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

O USMIECHU ALEKSANDRA FREDRY 

Jak w dziejach literatury pm..vszechnej m1eJSCe genialnego 
komEdiopisarza franc~skiego Moliera widzimy dziś obok naj
\Vi kszego pisarza dramatycznego wszystkich czasów, Szekspi
ra - tak w dziejach literatury polskiej zajmu· e obecnie Fre
dro stanowisko obok najwi ,kszych poetów naszego narodu: 
Mick i wicza, Słowackiego, Norwida. Pięknie wyraził ten sąd 
największy badacz polski ego romantyzmu, Juliusz Kleiner, gdy 
stwierdził. że należy się Fredrze miejsce na wyżynach literatu
ry, tam, gdzie umiescczamy wszystkich romantyków. „Na rów
ni z nimi - stworzył świat własny, niezapomniany, i królew-· 
ską krainę ich nat~hni ń dopełnił królestwem śmi chu". 

To ni tylko piękna, lecz i głęboko trafna formula Is.rytycz
na . .. Królestwem śmiechu·' - dodajmy: śmiechu o bardzo bo
gate:i· skali, od beztroskiej ·adości do mądrego śmiechu i celnej 
ircnii - są istotnie wypcł i ne komedie Fredry. 

Nie będziemy tu analizować od strony formalnej komizmu 
Fredry. Podkreślmy jedynie, że mamy tu zarówno tak zwany 
komizm sytuacji, jak i komizm charakterów, że polski ko
mediopisarz świetnie c.>perm..v3l elementami humoru, jakimi pc
slucriwała sie wielka komedia europejska od czasów komedio-"' -
pisarza rzymskiego, Plauta, poprzez dzieła Moliera i Goldonie-
go. Zat zymajmy się natomiast dokładniej nad zagadnieniem, 
jak w komediach Fredry dokonała się synteza różnyi:h rodza-
jów humorn, jaki wystGpowal w literaturze polskiej.. . . 

Fredro, przedstawiciel wysokiego kunsztu komed11 europeJ
skiej, jest zarazem poetą bardzo polskim, wielkim nauczycie
lem swego narodu. Uczył bowiem Polaków śmiechu nie tylko 
pogodnego, lecz i mądrego. 
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Gdybyśmy chcieli wyodrębnić rozne rodzaje humr•rn w da
wnej literaturze polskiej, trzeba by przypomnieć trzech poe
tów: Mikołaja Reia, Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasic
kiego. Rej śmiał się często, śmiał się śmiechem zdrowym. naj
częściej rubasznym, śmiechPm szlachcica, którego p1·zepe1nia· 
radość, gdy zasiadł w dcbrej kompanii i przy obficie sp2lnia
nych kielichach opowiada żarty i pokpiwa z ludzkie.i słabości 
i śmiesznostek. I ten rodzaj śmiechu nie był Fredrze obc . 
Obserwujemy go np. w komedii o zakresie farsowy m w Da
mach i huzarach, gdzie Fredro bawi się beztrosko i :rnś1:niewa 

ze spóźnicnych amorów starsz rch panów. 

Ale nie t ·n najprostszy, chciałoby się powiedzieć, tiologicz
ny śmiech dominuje u Fredry. Jego komedie reprezen tują czę

sto pełen wdzięku i inteligencji uśmiech. Właśnie, jaki po raz 
pierwszy vvprowadzil do naszej kultury największy pceta p 1-
skiegc renesansu Jan Kochanowski. On właśnie nauczył Pola
ków uśmiechu, w którym renesansowa radość życia zaprawio
na iest bystrą dcwcipną refleksją, taką, jaką np. ob e rwujemy 
w świetnym dwm.vierszu: 

Je.ii/i nie grzq~zus .::: , j ako m i pou: iacla :::, 

r zem u się , m ila, tak często spau;i aclo '?. 

Pomyślmy, Kochanowski nie moralizuje, nie karci, ale prze·· 
cież w tym jednym uśmiechu pebym mądrości jest. jakże tra
fna, obserwacja i, jakże celny, strzał skierowany w natrętn."c 

dewocję, w falszyw<1 pobożność. 

Tak uśmiechał się często i wielki komedi pisarz, uśmiechem 
pełnym wdzięku i lotności. Syn rodziny szlachec:ko-arystokra
tycznej„ błyszczący oficer napoleoński, bywalec salonów 
lwowskich, bogaty ziemianin był wielu węzłami połączony ze 
środowiskiem zamożnej szlachty. Otaczał je nawet swoistym 
sentymentem. Ale ileż w jego najlepszych komediach - jak 
np. Zemsta, Śluby panieńskie, Pan Jowialski - je t inteli
gentnego uśmiechu z ludzi środowiska społecznego, z którym 
wiązało go pochodzenie i obyczaj. Fredro był wielkim realistą. 
Umiał wniknąć trafnie i dowcipnie w istotne motywy postępo
wania ludzkiego. Weźmy np. pod uważną obserwację postać 
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jednego z bohat2rów Zemsty, Cześnika. To pozornie tylko 
obrońca staropolskiego obyczaju, dawnej „cnoty", człowiek 
często posługujący się moralnymi sentencjami. Z uśmiechem, 
nie pouczając i nie rzucając gromów na szlacheckie wady, od
słania jednak Fr2dro prawdziwe oblicze Cześnika, szlachcica, 
który pragnie przez bogate małżeństwo przede wszystkim za
okrąglić swoje posiadłości. Już pierwsze słowa komedii świe
tnie charakteryzują Cześnika i styl Fredry, który uśmiechając 
się wkłada bohaterowi w usta następujące słowa: 

Pi ękne dobra w każdym względzie 
Lasy - gleba wyśmienita -
Dobro i onq pewn ie będzie -
Co za czynsze - To kobieta ... 

Trzecim wielkim mistrzem śmiechu w rozwoju literatury 
polskiej był Ignacy Krasicki, niezwykły, 01:yginalny bisku~, 
który pełnił w dziejach naszej literatury rolę podobną do .te), 
iaką w kulturze francuskiej odegrał wielki mistrz drwiny, 
Voltaire. Biskup, który swoim komicznym poematem Mona
chomachia zadał śmiertelny cios zakonom w Polsce. Wspania
ły ironista uśmiechał się niejednokrotnie w sposób bardz:l 
kąśliwy i gorzki. Przypomnijmy choćby jeden przykład z Ży-
cia dworskiego: 

- Mo.ina prawdę powiedzieć, ale tonem grzecznym: 
Piotr się wprawil w rzemiośle trochę niębe2piecznym, 

Pfotr :;:ażyl a nie suoje, kunsztownie pożyczy!.. 
Zgola tyle spqsobów wzeczn ych będzie li.czyi, 
Tak falsz będziesz uwieńcza!, do prwwdy sposobi!, 
że na to wreszcie w11jdzie: Piotr kradl - dobrze zrobi!... 

I Fredro posługiwał się niejednokrotnie humorem bardzo 
gorzkim. Oto komedia pt. Pan Jowialski. Śmiejemy się szczerze 
i glosno z różnych dykteryjek tytułowego bohatera utworu, 
Aie znów wniknijmy uważnie w życie beztroskiego i zamożne
go dworu szlacheckiego. l!eż tu realistycznej prawdy o życiu. 
Przecie;~ \-„, owYm roześmianym dworze żyją ludzi2 - którzy -
jak sam J owi~lski - są na pól zidiociali, nie tworzą żadnych 
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wartości społecznych i kulturalnych, zdolni jedynie do konsu
mowania tego, co inni przygotowali w codziennym i żmudnym 
wysiłku. 

Pan Jowialski - świetna i pełna humoru komedia - to za
razem jedna z najbardziej ostrych i gorzkich satyr, jakie napi
sano w literaturze polskiej na temat odchodzącego w prze
szłość życia szlachecka-ziemiańskiego. 

Sięgnijmy po jeszcze jeden przykład, do młodzieńczej ko
medii Fredry pt. Mąż i żona. To znów ostra satyra odsłan~ają
ca zakłamaną moralność rodziny szlachecko-arystokratycznej. 

Przypomnieliśmy, jak humor Fredry, bardzo bogaty -
stwierdżmy raz jeszcze - w różnorakie odcienie, był silnie 
związany z rodzajem humoru w literaturze polskiej. Uczyni
liśmy to nie dlatego, aby ukazać wtórność wielkiego komedio
pisarza. Nie, synteza polskiego humoru w utworach Fredry jest 
twórcza i oryginalna. Jest w niej wiele nie tylko beztroskiego 
śmiec,hu, ale inteligentnego uśmiechu i celnej ironii. Jest w 
owej syntezie i wiele filozoficznej, mądrej zadumy nad bo
gactwem i sprzecznościami życia i natury ludzkiej. Krytycy 
w czasach romantyzmu czynili zarzut Fredrze, że śmiał się on 
w ponurych latach niewoli narodowej, a przecież w tym uśmie
chu Fredry była głęboka mądrość człowieka, który rozumiał, 

że o najtrudniejszych, tragic:zmych doświadczeniach nie jest 
łatwo mówić. W pamiętniku pisanym prozą pt. Trzy po trzy 
umieścił Fredro bardzo znamienne wyznanie: „Kiedy po skoń
czonych wojnach wróciłem w domowe zacisze, wielu, wielu 
razami uderzone serce, serce zakrwawione, zbolałe nie dozwa
lało pamięci rozpowiadać zdarzeń z onego czasu .. .'' 

Swój stosunek do życia wyrażał Fredro bez patosu i nad
miernego liry:zJmu (choć i subtelny liryzm przenika jego ko
medie, jak np. S~uby panieńskie), posługiwał się humorem, 
humorem wysokiego gatunku, tym humorem, który można 
określić słowami Bolesława Prusa, że polega „na sumiennym 
cglądaniu rzeczy co najmniej z dwóch stron: dobrej i złej, ma
łej i wielkiej, ciemnej i jasnej ... " 

(Z artykulu: Prawdziwa twarz Aleksandra 
Fredry. „Polonistyka" 1961. nr 2) 
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Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 r. w Suro
chowie. W latach 1809 - 1815 brał udział w wojnach napole
ońskich, uczestniczył we wszystkich większych bitwach kam
panii rosyjskiej, w 1812 r. dostał się do niewoli, z której jed
nak uciekł. Wspomnienia z czasów dzieciństwa i służby woj
skowej zawarł w napisanym w iatach 1843 - 1848 pamiętni
ku pt. Trzy po trzy. W 1828 r. ożenił się z Zofią z Jabłonow

skich, z pierwszego męża Skarbkową. Mieszkał w majątku ro
dzinnym Beńkowej Wiszni lub we Lwowie, gdzie wystawiono 
po raz pierwszy większość jego komedii. Pierwszym utworem 
dramatycznym Fredry była jednoaktówka „Intryga na prędce" 
(1815 r .) przerobiona następnie na pełnospektaklową komedię 
„Nowy don Kiszot". W 1818 r. powstaje „Pan Geldhab", w 
1820 r. Mqż i żona, w 1822 r. Cudzoziemszczyzna. W następ

nych latach, po pódróży do Włoch, w czasie której Fredro za
poznał się bliżej z twórczością weneckieg-0 komediopisarza 
Carla Goldoniego, powstają kolejno nowe utwory sceniczne: 
Odludki i poeta (1825 r .), Damy i huzary (1825 r.), Nikt mnie 
nie zna (wyst. 1827 r.) , Przyjaciele (1826 r.), Gwaltu co się 

dzieje (nap. 1826 r.), Sluby panieńskie czyli Magnetyzm serca 
(1827 r.> Pan Jowialski (1832 r.), Zemsta (1833 r .), Ciotunia 
(1832 r .) i Dożywocie (1834 r.) 

W 1835 roku napastliwy artykuł Seweryna Goszczyńskiego 
odmawiający Fredrze_ talentu dramatopisarskiego i atakujący 

go za rzekomy kosmopolityzm skłonił poetę do wycofania się 
z życia literackiego. Sztuki napisane po 1835 roku grane były 
i drukowane dopiero po śmierci pisarza. Do najlepszych utwo
rów z teki pośmiertnej należą komedie: Pan Benet, Wielki czlo
wiek od malych interesów i baśń dramatyczna Brytan Bryś. 

15.VII. 1876 r. Aleksander Fredro zmarł we Lwowie. 
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