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Au tograf A. Fredry 



Bogdan Zakrzewski 
WIZERUNEK RODZINNY FREDRY 

W najbliższej rodzinie wielkiego komediopisarza wszyscy jej człon

kowie parali się twórczością pamiętnikarską, obdarzeni w tym kie
runku wyjątkowymi zdolnościami oraz świadomi konieczności utrwa
lenia portretu swego najwybitniejszego przedstawiciela. Był to wize
runek rodzinny na użytek klanu fredrowskiego, a więc w miarę 

intymny i jednostronnny w odrysowaniu specyficznych cech męża, 

ojca czy dziadka. Ale dlatego właśnie posiada on dla nas wysoką war
tość „prywatnego" zbliżenia Fredry, które z ciekawości natury 
ludzkiej - jest nieodzownym czynnikiem większego przywiązania się 

do jego twórczości komediowej i pozakomediowej. 
Wzrusiający, pełen czułego humoru i głębi psychologicznej auto

portret przynoszą kapitalne pamiętniki napoleońskie Fredry pt. Trzy 
po trzy, w których sztuka psychologiczna autowizerunku młodziel'l

czego urasta do rangi arcydzieła! Szczególnie we fragmentach traktu
jących o różnych sytuacjach życia wojskowego, konfrontowanego z cza
sami „starucha", który pisze ową gawędę, przeszywaną częstokroć re
fleksjami o tragizmie nieodwracalnego przemijania młodości. To jej 
wspomnienie wywołało groteskowy obraz lampartującego już młodzie

niaszka: „Pamiętam siebie dokładnie i jeżeli chcecie wiedzieć, jakim 
byłem, proszę słuchać. Łeb rudy w loki jak w zawijane zrazy zafry
zowany, mocno pudrem przykryty, frak brązowy z czarnym aksami
tnym kołnierzem i dużymi, żółtymi guzikami, spodnie jasne, dość prze
stronne, jak była moda, i buty węgierskie, a czasem buty po kolana 
z dwunastocalowymi sztylpami. Przy zegarku siedm pieczątek rzeszo
wskiej roboty, w ręku laseczka z kobuzią główką". 

Tej elegancji lwowskiego dandysa nie wyzbył się Fredro nawet 
w początkach swego życia żołnierskiego. Przybyły tylko teatralne akce
soria, „Granatowy półfraczek, na jedec1 rząd płaskimi guzikami za
pięty. Pałasz na czarnym rzemieniu przez plecy przewieszony. Łeb ru
dy, a na łbie kapelusz stosowany, zwany daque, z ogromną białą 

kokardą ... [ ... ] Figura moja mt•siała być ucieszną, trudno temu zaprze
czyć zwłaszcza ten przeklęty kapelusz balowy dotychczas jak zgryzo
ta sumienia męci sny moje swobodne. Z tym wszystkim - honorem 
mogę zaręczyć, że z wielu kurierów, posłów, ambasadorów, których 
w późniejszym życiu widzieć mi się zdarzyło, żaden nie miał tak bun
diucznej, tak szeroko tryumfalnej miny jak ja, aspirant podporuczni
kostwa na chłopskim wózku rozparty". 

Ale romantyczne bohaterstwo i tragizm epopei napoleoi1skiej Fredry 
symbolizował już inny topos: „biały płaszcz" Fredry jako napoleońskie
go oficera sztabowego, kolisty „biały płaszcz", wymarzony jeszcze \Ve 
wczesnym dzieciństwie i zagubiony przypadkiem - głupio - w utru
dzonej służbie cesarskiego lrnriera. 
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To życie żołnierskie pozostawiło trwały ślad w strukturze sylwetki 
Fredry. „Widzę - wspomina syn jego - postać [„.] Ojca, na koniu sie
dział tak, iż każdy kto okiem na niego rzucił, musiał poznać, że to da
wny, wytrawny kawalerzysta. Lewa ręka z cuglami spoczywała na szyi 
konia jakby w marszu, prawa trzymała laskę, jak ongi pałasz z po
chwy wyjęty". 

Ale takiego Fredry nie przekazała nam ikonografia związana z twór
czości:, komediopisarza: „polski Molier" na koniu?! Nawet znana bata
listyczna akwarela J. Kossaka: A. Fredro pod Hanau, ilustruje wyłą

cznie pamiętnik Trzy po trzy. 

Nieprzychylny Fredrze i pełen żółci jego szwagier Ludwik Jabłonowski 
tak go zapamiętał z lat życia ziemiańskiej stabilizacji, a więc gospoda
rowania w Beńkowej Wiszni: „Wzrostu średniego, ale kształtnie zbu
dowany, rysami do Dembowskich zbliżony, był lekko ospowaty i płci 

żółciowej na twarzy, zdradzającej skłonności do hipochondrii, oko miał 
siwe, w białku także żćłte, wzrok nie ujmujący, wąs rudawy, krótko przy
strzyżony, uśmiech niedobry, ułożenie dosyć gładkie, ale każdym ruchem 
zdradzał, że się ma ciągle na uwadze, że - jak Francuz mówi - po
zuje [„.] Podrostkiem [będąc) widywałem go często u brata i w kniei, 
na siw ym p odjezdku, w zielonej kurcie; miał w tedy jeszcze coś woj
skowego i bogaty zbiór przypowiastek, facecji i wspomnień pułkowych". 

Ta relacja rozbudowana tendencyjnie w stronę informowania o obsce
nicznej twórczości Fredry spot !rnła . się z refl:tacją wnuczki Fredry, 
Marii Szembekowej, która - rzecz jasna - zapamiętała dziadka z opo
wiadai1 lub z jego późnej już starości i:a „ . „wózku inwalidzkim" i o ku
lach: [„ .] dziadek miał nos długi orli, o bardzo szlachetnym konturze 
[„.] Nie miał on, jak pisze wuj Jabłonowski, oczu szarych, ale piwne, 
o wyrazie żywym i przenikliwym, za młodu był [„.] rudy i dlatego go 
„Rudziem" w rodzinie nazwano; za mojej pamięci włosy miał bujne 
miękkie, śnieżnobiałe, wąs siwy, dość krótko przystrzyżony, uśmiech 

rzadki, ale - wbrew twierdzeniu szwagra Jabłonowskiego - bardzo 
m1ły. Wzrostu więcej niż średniego, o czym sądzić było jednakowoż 

trudno, bo chodził naprzód pochylony, nieco zgarbiony. Jeżeli - jak 
dalej twierdzi wuj Jabłonowski - dziad był ospą znaczony, to chyba 
bardzo ieznacznie; nigdy śladów tych nie zauważyłam. Ospę przebywał 
w późnym wieku [„ .] zaraził się nią od golibrody przychodzącego go 
codziennie golić''. 

Wspomnienia rodzinne przekazują także nierównie cenniejsze infor
macje, pogłębiające portret Fredry, np. o jego zachowaniu wobec 
najbliższych, o usposobieniu domatorskim, o jego poglądach na kształ

cenie dzieci, o szczególnych pasjach i zainteresowaniach itp. Wiadomo, 
iż pasjonov;·ał się architekturą , projektując interesujące plany domów 
mieszkalnych, dworów i budynków gospodarczych; że przez długie lata 
wymyślał perpetuum mobile, szkicując ową machinę i w testamencie 
zapisując jej „cudowne plany" bezinteresownym kontynuatorom; że 

z uporem pracował nad melioracją pisowni polskiej (z zastosowaniem 
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jej do własnych dzieł!) i nad systemem wygrywania ... w loterii pienię

żnej. . · d był przeciwieństwem 
Wielki pisarz-humorysta, w zyciu omowym . . . 

usposobienia swoich bohaterów komediowych : „Nigdy, przenigdy .- ~i
sze Szembekowa - jak daleko pamięć moja sięgni~, z babką zarto:-V 
żadnych nie wymieniał, nigdy nikomu bajeczek . am a.ne~dotek - ~~e 
tylko że nie opowiadał, ale opowiadać wręcz m~ umiał . . Jest t~ Jó
den z ciekawszych rysunków jego umysłowości, ze on, ktore~o niezr -
wnana werwa tyle pokoleń do śmiechu pobudzała [ ... ] sam śmiechu ~ra
wie nie znał , dowcipami sypał, ale tylko z piórem "': rę.ku . . [ ... ] 1_1ez to 

ł się do niego z prośbą: »Niech m1 dziadzio cos opo-
razy [ ... ] zwraca am . d' K. d ż i·a nic nie 
wie! « i dostawałam zawsze tę samą odpowie z: » ie .Y . 

· gdy nalegałam z natręctwem dzieciom właściwym, namyśl:ił 
umiem ... «, a · i histo · · · · ł · No dobrze ' Jak chcesz, opowiem c -
się długo i w koncu mo\:i · " ' . · , · na amieć,nie było 
ryjkę 0 krawcu i słoniu ... « .Istotnie: znałam Ją . .~ 
w tym sztuki, bo innej z ust dziadka me słyszałam ~igdy . . dbał 

0 talenty swych dzieci _ wspomina córka Zofia Sze~tyc~a - „ 
jednak bardzo jak o kwiaty w pokojach, ale nauką się me. tros~zył: 
Nie zapamięt;łam ani jedn~j groźnej c~~ili spowodowane] nau ami 

m ymi a Bóg widzi, że zasługiwałam na mą . . . . . d . d k 
• . . . · t oskliwy mąz 03ciec i zia e , 

Czuły, tkliwy, kochaiący wiernie i r • 

Wnętrze pokoju A. Fredry 
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Dworek A. Fredry we Lwowie 

był równocześnie nieznośnie melancholijny, hipochondryczny, drażliwy , 

zgryźliwy i nieufny w dóbroć ludzką oraz gwałtowny w sposób iście .. . 
farsowy: „Raz u Christianiego - wspomina Z .Szeptycka - pamięta;n 

jakąś nieszczęsną sztukamięsa z rumianym sosem. Grzmi głos [ojca], aż 
truchleję na moim wysokim krzesełku: »Wołaj tu kucharza!« Drzwi 
wolno i nieśmiało przepuszczają starannie zawsze ufryzowaną głowę 

~ Jana. Coś błyskawicą przecina powietrze, talerz rozbija się o niedość 

wcześnie zamknięte przez Jana drzwi, zraz brunaty leży na jego lo
kach, sos spływa po kaftaniku, tableau ... i ojciec już z uśmiechem pa
trzy na nas". 
„Główną jego wadą - pisze Szembekowa była wszystkim 

Fredrom właściwa niecierpliwość i gwałtowność, pociągająca za sobą 
częste wybuchy gniewu, których poniewczasie żałował. Szczególnie w 
późnej starości, gdy skutkiem postępującej sklerozy brakowało mu co
raz częściej w rozmowie najzwyklejszych wyrazów, gdy np. przy stole 
zażądać chciał jakiegoś przedmiotu, a wobec niemożliwości wysłowie
nia się na próżno się wysilał, a każdy z obecnych coraz to inne, fałszywe 
słowo mu podpowiadał, wpadał w gniew, unosił się na drugich i na sie
bie, narzekał na swój upadek umysłowy i niedołęstwo". 

„Hipochondria - zaświadcza żona Fredry - ta trucizna duszy, krok 
w krok mu towarzyszyła, każdą przeciwność tłumaczyła jako niezasłu
żoną chłostę, a żałobny kir rzucała na wszystko, co było dobre, na życie 



domowe, na powodzenie i wykształcenie dzieci, na sławę literacką, na 
majątek wzrastający ... We wszystkim widział tylko stronę ujemną". 

Jaskrawa antynomia między Fredrą hipochondrykiem, a Fredrą twór
cą bohaterów ko~ediowych traktowanych przeważnie humorystycznie, 
a więc bez agresywnej krytyki, jest niewytłumaczalnym problemem 
jego osobowości „prywatna-twórczej". 

Wspomnienia rodzinne przynoszą stosunkowo mało budulca do por
tretu Fredry-pisarza chociaż ten jego „zawód" stawiają najwyzeJ 
w strukturze owego konterfektu. Fredro-artysta tworzący jest w tych 
pamiętnikach na uboczu, co nie oznacza, iż krąg rodzinny nie uczestni
czył zarówno w triumfach jak i klęskach scenicznych wielkiego ~o
mediopisarza, że rodzina nie interesowała się jego warsztatem twor
czym. Już badacze Fredry wielokrotnie narzekali na nikłość tego typu 
informacji, nie zdając sobie często sprawy, iż ów „konterfekt domo:'"'y" 
miał utrwalić przede wszystkim intymne, prywatne „rysy" drogiego 
męża, ojca i dziadka, na użytek potomności rodzinnej. Wydaje się, ~ż 
cena tgo rodzaju wspomnień jest wielka. Utrwalają one prawdzi
wego człowieka, a więc bliskiego wymiarom naszego życia, zasp.ok~
jając zarazem naszą ciekawość poznawczą wobec pry~atnego z~cia 
wielkiego twórcy. A taka ciekawość towarzyszy wszystkim formaCJom 
społecznym, już od... starożytności. 

Upiec 1976 
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Bogdan Zakrzewski 

FREDRY ' 

„SPOTKANIA WROCŁAWSKIE" 
Był czas, że Fredro, pełen trosk rodzinnych i kłopotów politycznych, 

chciał się wynieść z Galicji i osiedlić poza granicami Austrii. Działo 

się to po węgierskiej Wiośnie Ludów, w której brał udział syn jego, 
Jan Aleksander, i z tej racji - jako poddany austriacki - nie mógł 
wrócić do rodzinnego dworu w Beńkowej Wiszni pod Lwowem. Wobec 
„zabagnionej" również reputacji politycznej ojca, któremu groził pro
ces o obrazę majestatu cesarskiego (na zebraniu Rady Narodowej w 
Rudkach, jako jej prezes, miał się wyrazić „nieprzystojnie" o biuro
kracji austriackiej: „Należy - powiedział wiosną 1848 roku - przepę

dzić diabła w stosowanym kapeluszu"), nie było widoków na uzyskanie 
rychłej amnestii „Najmiło~ciwszego Pana" dla banity, który pota
jemnie przedostał się przez Turcję do Paryża. Schorowany ojciec -
wielki a hipochondryczny domator, rozpoczął zatem starania o uzyska
nie paszportu na dłuższy pobyt za granicą, by po rozłące spotkać się 

z synem w Paryżu. Ta „przymusG'Ha emigracja" rodziny Fredrów 
która nota bene zbliżyła Fredrę na nowo do francuskich teatrów i pol
skiej emigracji literackiej (zaprzyjaźnił się wówczas z Mickiewiczem, 
Lenartowiczem), nie rokowała szybkiego zakończenia sprawy. Dobry 
i zapobiegliwy gospodarz na Beńkowej Wiszni - jakim był Aleksander 
Fredro - nie mógł zostawić na dłuższą metę spraw majątkowych ob
cym ludziom. 

Po rozterkach wewnętrznych i buncie zawsze rogatego serca zdobył się 
na wielkie upokorzenie: pojechał wraz z żoną do Wiednia i w połowie 
listopada 1852 roku, na wyżebranej z trudem audiencji u Franciszka 
Józefa, poprosił młodego cesarza o łaskę dla syna. „Gdy rodzice - wspo
mina córka komediopisarza - otrzymali wreszcie audiencję u młodziut
kiego cesarza, byli już przygotowani na odmowę. Stojącemu przy biur
ku monarsze starzy przedstawili prośbę swą ze łzami w oczach. Po
dane pismo wziął, skłonił się lekko, mówiąc: - Ich werde mein mogli
chstes tun [Uczynię, co będzie w mej mocy] - i na tym zakończyła 
się audiencja i pobyt w Wiedniu". 

Gdy więc zawiodły wszelkie środki, a proces o zdradę stanu nękał 
Fredrę aż do marca 1854 roku, rodzina umyśliła porzucić Galicję i 
przenieść się ... „pod zabór pruski" [ ... ] 

Tymczasem jego syn, przymusowy emigrant, skłonny do amorów, 
zakochał się w Paryżu w posażnej Emilii Łubieńskiej, córce Kazimierza 
Łubieńskiego. Z listów, którymi zasypywał rodziców z Paryża, a póź

niej z Brukseli, matrymonialne plany wydawały się im całkiem bli
skie. Stąd trzeba było pomyśleć o wywianowaniu „syna bez ziemi". 
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Aleksander Fredro w tej m.in. sprawie, w liście lwowskim .z 26 lutego 
1853 r. (1855?) zasięga rady pułkownika Ludwika Bystrzonowskiego, 
paryskiego „opiekuna" Jana Aleksandra: [ ... ]Chcę kupić w Poznańskiem 
jaki kawałek za 10.000, później mógłby to tymczasowe gniazdeczka 
rozszerzyć, jeżeli tutejsze okoliczności tego wymagać będą. Gdyby na
bycie majątku na moje imię w Poznańskiem nie otworzyło mu [t.j . sy
nowi Janowi Aleksandrowi) tym przystępu , wezmę paszport emigracy j
ny, zostanę pruskim poddanym, a wtenczas nie odmówią obywatel
stwa memu synowi [ ... ] 

Najrealniejszy wydał się zatem projekt osiedlenia w Wielkopolsce, 
gdzie komediopisarz miał kilku wypróbowanych przyjaciół z czasów 
wojen napoleońskich, a przede wszystkim ustosunkowanego w sferach 
rządowych ziemianina, dyrektora Ziemstwa Kredytowego, posła na 
sejm prowincjonalny, i jego marszałka - Józefa Grabowskiego. Dnia 
6 grudnia 1855 roku pisze do niego list: 

„Kochany Kalego 
Zdaje się, że będę przymuszony kupić jakąś majętność w Poznań

skiem. 
Udaję się więc do Ciebie, bo nikt pewnie szczerszej i lepszej nie udzie
li mi rady [ ... ]" 

Grabowski musiał spiesznie odpowiedzieć przyjacielowi (list zaginął), 

nie akceptując pomysłu jego osiedlenia się w Wielkopolsce, a zalecając 

Pa!ac w Beńkowej Wiszni 
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A. Fredro z żoną Zofią dziećmi: Janem Aleksandrem Zofią, fot. z dageroty-
pu z ok. 1844 r . 

mu... Dolny Sląsk. Z jakich względów - nie wiadomo. Pewnie poli
tyczno-taktycznych. Już bowiem 30 grudnia 1855 roku komediopisarz 
wysyła nowy list ze Lwowa, niezmiernie nas interesujący: 

„Kochany Kolego! 
Pozwoliłeś nudzić się moją korespondencją. Ja też, jak widzisz, ko

rzystam z pozwolenia bez żadnej zwłoki. Podobała mi się myśl twoja 
kupienia jakiejś majętności na Szląsku. Rzuciłem się więc do «Schlesi
sche Zeitung». Tam znalazłem, zwłaszcza w N. 506 z 30 8-o, różne 

anonse - między innymi Hermana Jiingling, mieszkającego w Ber
linie. N. 58 Mohrenstr. („.) Jakiś także Ernst we Wrocławiu anonsuje 
kilka majątków na sprzedaż i niektóre dla mnie stosowniejsze co do 
ceny i położenia; decyduję się, czy go zaczepić, aby nie mieć potem 
na głowie natręta. [„.]" 
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Zamiar kupna majątku na Dolnym śląsku nie opuszczał Fredry 
przez pewien czas. Stanisław Pigoń przypuszcza, iż „zapewne zwracał 

się też do pośredników czy banków. W końcu zaś sam w tamte stro
ny się wybrał". (W każdym razie nie w maju i czerwcu 1856 roku, 
bo wówczas miał silny atak podagry. Wyjazd w styczniu 1857 roku 
jest bardzo wątpliwy). 

Podobnie przypuszcza Zbigniew Raszewski: „Wydaje się, że to wła
śnie anonse wrocławskiego dziennika zaprowadziły Fredrę do stolicy 
śląska. Zarysowany w Lita et comp. [ta komedia Fredry powstała do
piero w 1861 r.] obraz życia polskiego w Gdańsku, Poznaniu i Wrocła
wiu, zdaje się też odpowiadać stosunkom lat pięćdziesiątych", pozna
nym właśnie wtedy przez komediopisarza z autopsji. 
Sądzi się zatem, że Fredro korzystając z usług jakiegoś wrocław

skiego biura handlowego, kontaktując się z tamtejszymi sferami ku
pieckimi, zużytkował potem obserwacje tego środowiska w pomyśle do 
Lita et camp. Z doświadczeń wrocławskich wiedział np. o sporej ilości 

tamtejszych kupców i handlowców pochodzenia polskiego. Pewne realia 
wspomnianej komedii podkreślają dobrą orientację Fredry w faktach, 
poświadczonych - być może - ich znajomością z autopsji wrocławskiej 
oraz wskazujących na czas formowania się pomysłu utworu. [ ... ] 

Wspomniana komedyjka (i nie tylko ona) potwierdza ponoć przy
puszczenia o pobycie Fredry we Wrocławiu, potwierdza również naz
wiskiem dotąd nie zauważonym przez badaczy tego zagadnienia, [„.] 
Józefa Łubieńskiego - wrocławskiego cicerone Fredry [„.] 
„Wrocław połowy wieku XIX, Wrocław domów handlowych, kolei 

żelaznych i telegrafów wprowadził w każdym razie Fredro do drama
tu z pewnością po swym pobycie w tym mieście" - [pisze Zbigniew 
Raszewskiej] - [ ... ] firma »F. W. Kaczmarczyk und Komp.• oferowała w 
»Schlesische Zeitung« doskonałej jakości importowane cygara hawań
skie, reklamując je w języku niemieckim [sic]. Nie była zatem do
mem handlowym, lecz Cigarrengeschaft. We Wrocławiu było wów
czas sporo kupców-Polaków, ale ów Kaczmarczyk-Lita nie bardzo 
pasuje do szlacheckiego towarzystwa z komedii [Lita et compagnie]: 
pułkownik, podporucznicy. 
Poznał natomiast Fredro we Wrocławiu (jeśli tu był wówczas) inne

go „kupca" w wielkim stylu, ze znanej rodziny magnacko-bankier
skiej, mianowicie wspomnianego Józefa Łubieńskiego (1794-1885) z 
Pudliszek w Wielkopolsce, ojca Włodzimierza, zaprzyjaźnionego najser
deczniej z Norwidem. J. Łubieński jako działacz gospodarczy {miał 

z tego zakresu również prace wydawane po polsku i niemiecku) był 

niezwykłym „odszczepieńcem" stanu ziemiańskiego, i to właśnie impo
nowało Fredrze, który w owych latach porzucił ideał gospodarki zie
miańskiej, stawiając na „żywy pieniądz". Łubieński był bliskim przy
jacielem kolegi Fredry - Józefa Grabowskiego [„.], szczególnie w 
pracy konspiracyjnej z okresu powstania listopadowego [„.] 

Jeśli Fredro rzeczywiście przyjechał wówczas do Wrocławia, musiał 
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zatem odwiedzić rekomendowanego mu Józefa Łubieńskiego. [ ... ] war
to podkreślić, że ta krótka wizyta Fredry we Wrocławiu i jego zetk
nięcie się z polskim środowiskiem musiały pozostawić trwałe wrażenie, 
inspirujące bowiem powstanie (nie najlepszej zresztą) jednoaktówki 
Lita et compagnie. 

ów epizod wrocławski zawiera ponoć jeszcze jedną sensację, jeśli 
wierzyć relacji syna Aleksandra Fredry, przekazanej Aleksandrowi 
Rosenowi. Pisze o niej Raszewski dwukrotnie: w cytowanej książce 
z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska oraz szerzej w 
artykule Die Seltsame Geschichte einer polnischen Komedie in Wien, 
w programie Starego Teatru w Krakowie. 
Otóż Fredro w czasie pobytu we Wrocławiu wybrał się ponoć do 

Teatru Miejskiego na sztukę Carla von Holteia pt. Sie schreibt an sich 
selbst Lustspiel in einem Akt nach dem Franzozischen, która - ku 
jego 'zdumieniu - okazała się wtórnym plagiatem ślubów panień
skich. Wtórnym, bowiem już wcześniej w paryskim teatrze Gymnase 
Dramatique odkrył prymarny plagiat sztuki, po raz pierwszy w ję
zyku francuskim wystawionej tu 17 sierpnia 1840 roku. Cała ta hi
storia poświadczona jest przez samego Fredrę dopiero w 1870 roku, 
w jego nocie zamieszczonej po tekście ślubów panieńskich w wyda
niu Gebethnerow;skim z 1871 r. [ ... ] 
Wrocławska premiera [przeróbki Holteia] odbyła się 6 marca 1844 

roku i w tymże miesiącu sztukę grano tylko dwukrotnie: 9 i 16 [ ... ] 
Przeróbka Holteia dość wiernie reprodukuje francuski plagiat ślu

bów panieńskich. Pisał o nim Folkierski: „.Jest to operetkowa satyra 
na atmosferę zakładu kuracyjnego w miejscowości· leczniczej, na wo
dach, jak to wtedy mówiono, Virginie Berthelot udaje pannę \~ro~ą 

małżei'istwu; w rzeczywistości jest rozwódką; sam Berthelot zJawia 
się też niespodziewanie jako domniemany ojciec Gustawa Bocquet 
juniora, który dla względów handlowo-firmowych został był wyde~e
gowanym przez ojca dla poślubienia córki wspólnika Julie Colom~m; 
ta jednak, zbuntowana przez Wirginię, ślubuje dziewictwo. Scenę ltstu 
rozbudowano tutaj istotnie. Operetkowe kuplety z wodewilowa-farso-
wymi chwytami miały uatrakcyjnić tę sztukę. . . 

Raszewski przypuszcza, iż zetknięcie się Fredry z tą „m1eszczan
ską" przeróbką ślubów mogło wpłynąć na ukształtowanie po~ys~u ~ 
tematyce mieszczańskiej komedyjki Lita et compagme, „otw1eraiącei 
w twórczości Fredry całą serię utworów tego rodzaju". Natomiast po
mysł przeniesienia akcji do miejscowości kąpieliskowej - jak sądzę -
musiał mu być bliski, jako częstemu kuracjuszowi rozmaitych badów, 
austriackich, niemieckich, czeskich. 
Komedie Fredry znane były wówczas polskim studentom Wrocław
skiego Uniwersytetu zrzeszonym w Towarzystwie Literacko-Słowiań
skim. Poświadcza to m. in. list Adama Junoszy Rościszewskiego z 
1844 roku, ofiarodawcy 5-tomowej edycji Fredry dla biblioteki Towa
rzystwa oraz „wezwanie" Rościszewskiego posłane Fredrze z prośbą o 
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wsparcie książkowe dla tej młodej organizacji polskiej. Nie wiemy, jaki 
skutek odniosło owe wezwanie. W każdym razie Fredro jadąc do Wro
cławia pamiętał z pewnością o działającym tam Towarzystwie oraz o li
cznej Polonii studenckiej. Za lat trzydzieści jej grono powiększą wnuki 
Fredry: Aleksander i Roman Szeptyccy, członkowie Towarzystwa Li
teracko-Słowiańskiego (1884-1886, 1884-1885), ten drugi również Towarzy
stwa-Górnośląskiego_ Obaj czynni w pracach naukowych Towarzystwa: 
Roman wygłosił odczyt O dramacie Mickiewicza „Konfederaci barscy", 
a Aleksander podjął temat interesujący skądinąd również w młodości 

dziadka (postać Jakuba Jasińskiego), a mianowicie: „Jasiiiski", dramat 
Adama Mickiewicza. 

Ale w latach 1840-ych i 1850-ych Fredro-komediopisarz nie mógł in
teresować studentów Towarzystwa, zapalonych romantyków, demokra
tów spod znaku „Tygodnika Literackiego" oraz uczestników konspiracji 
i powstań narodowych. Dlatego też jego twórczość jest nieobecna w 
rejestrze odczytów wygłaszanych na zebraniach Towarzystwa. 

Pisano o niej jednak nawet w miejscowej prasie niemieckiej z dużym 
uznaniem w artykule przysłanym z Warszawy pt. Vberblick der neu
sten polnischen Literatur: „O wiele gorzej, oczywiście, przedstawia się 

sprawa z dramatem, przy którym wymienić można tylko nieliczne wy
śmienite nazwiska. Wśród nich figuruje właśnie hr. Aleksander Fredro, 
komediopisarz o zdrowym, życiowym dowcipie i tryskającym mocnym 
humorze, który położył wielorakie zasługi dla utrzymania lwowskiego 
teatru, a którego muza, zdaje się, od kilku lat, a dokładnie od jego 
ostatniego mistrzowskiego dzieła, Zemsty, pożegnała się na zawsze ze 
sceną. Prawie wszystkie Fredrowskie sztuki teatralne są wierszowane". 
Właściwy czas na przedstawienia komedii Fredry we Wrocławiu nad

szedł znacznie później. 12 czerwca 1880 roku amatorzy Towarzystwa 
Przemysłowego wystawili jednoaktową komedię Nikt mnie nie zna i „ta 
właśnie data oznacza zapewne dzień, w który po raz pierws zy we Vłro
cławiu na scenie teatrzyku Stadtpark przy ul. Piotra Skargi 21 za
brzmiały słowa największego polskiego komediopisarza" [Raszewski]. 
W cztery lata później 12 II 1855 r. wspomniani wnukowie Fredry wraz 
z uniwersyteckimi kolegami wystawili we Wrocławiu najlepszą kome
dię Fredry - Zemstę . 

[Fragment książki B. Zakrzewskiego pt. Fredro ~ paradyzu, przygoto
wywanej przez Wydawnictwo Ossolineum] 



Mieczysław Ing lot 

NOWY ROZDZIAŁ 
OBECNOŚCI FREDRY 
we Wrocławiu rozpoczął się w r. 1946. 6 stycznia tegoż roku, w dniu 
uroczystego otwarcia sezonu w Teatrze Miejskim odbyła się premiera 
Slubów panie·ńskich. Spektakl reżyserował Teofil Trzciński. Grali: Bro
nisława Jędrzejowska (Aniela), Jadwiga Zaklicka (Klara), Julia Elsner 
(p. Dobrójska), Roman Niewiarowicz (Gucio), Kazimierz Witkiewicz (Al
bin), Alfred Łodziński (Radost) i Władysław Fabisiak (Jan). W r. 1946 
odbyły się jeszcze dwie premiery fredrowskie. Były to kolejno Zemsta 
oraz Damy i h'Uzary. 

W owym czasie teatr wrocławski nie był w kulcie Fredry odosob
nion '. Wiele scen w całej Polsce zaczynało powojenną działalność od 
wyst w iania najcelniejszych utworów naszego komediopisarza. Była 

to spontaniczna reakcja na grozę wojny - wielka manifestacja nadziei 
i żywotności. Ten istotny wkład fredrowskich arcydzieł w odbudowę 

psychicznego zdrowia narodu nie został niestety przez naszą krytykę 

dostrzeżony. Wręcz przeciwnie. Spontaniczny zwrot ku Fredrze oce
niono negatywnie, widząc w nim chęć spłycania repertuaru w imię 

domniemanych gustów publiczności. Ale tendencyjna krytyka wrodaw
ska nie zaszkodziła komediom Fredry. Zadomowione ina na•szej scenie, 
powracają odtąd na nią raz po raz, wzbogacane o nowe tytuły i coraz 
świetniejsze inscenizacje. . 

W tym samym 1946 roku zaczęły nadchodzić ze Lwowa zbiory Zakła
du Narodowego im. Ossolińskich, a wśród nich bezcenne rękopisy wie
lu utworów Fredry, łącznie z nigdy dotąd w komplecie nie drukowa
nymi obscenami. Wkrótce też stanął na wrocławskim Rynku, przywie
ziony ze Lwowa, pomnik pisarza, dłuta Leonarda Marconiego. 

Sto~unkowo najpóźniej, bo dopiero w latach 60-ych rozwinęły się w 
naszym mieście badania nad życiem i twórczością Fredry. Wyniki 
wcześniejszej fazy badań zostały ukoronowane bogato skomentowaną 
edycją Wspomnień z lat ubiegłych Zofii z Fredrów Szeptyckiej w opra
cowaniu Bogdana Zakrzewskiego, oraz wznowieniem Zemsty, w se
rii Biblioteki Narodowej, .ze wstępem i komentarzem niżej podpi
sanego. Lata następne przyniosły tom w dużej mierze nieznanych do
tąd materiałów z życia Fredry, opracowanych p.rzez prof. Zakrzew
skiego i wydanych pod tytułem Fredro i fredrusie . Tytuł tomu za
płodnił wyobraźnię sympatyków pisarza w Towarzystwie Miłośników 

Wrocławia. Ochrzcili oni imieniem Fredruś autobus turystyc.zny. Jed
nocześnie, obok dwóch dalszych, poprawionych edycji Zemsty ukazały 

się w tym samym opracowaniu Sluby panieńskie. Na druk czekają 

książki: Fredro z paradyzu (B. Zakrzewski) <>raz Literatura i teatr w 
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twórczości Aleksandra Fredry (M. Inglot). W przygotowaniu znajduje 
się monografia Trzy po trzy (B. Zakrzewski) i opracowanie Dożywocia 
(M. Inglot). 

Pod kierunkiem prof. Zakr.zewskiego rozwijają się ponadto na semi
minariach magisterskich i doktorskich ro.in. prace nad kalendarium 
życia i twórczości pisarza, nad recepcją twórczości Fredry, nad jego 
twórczością pozakomediową i nad stosunkiem pisarza do innych twór
ców epoki. Niżej podpisany kieruje pracami skupiającymi się wokół: 

a) teatralnej recepcji komedii Fredry w naszym 30-leciu, b) dziejów 
aktorskiej interpretacji pos.taci fredrowskich w teatrze polskim XIX 
i XX wieku, c) iwn.<ii, komizmu, humoru i satyry w wielkich komediach 
Fredry. 

Kiedy w pewne majowe popołudnie 1974 zebraliśmy się w sali Klu
bu uniwersy teckiego, aby posłuchać wykładu prof. Kazimierza Wyki, 
znakomity fredrolog zaproponował pod dyskusję temat: Wrocław jako 
miejsce jubileuszowych uroczystości 1000-lecia śmierci Aleksandra Fre
dry. Wtedy narodziła się myśl powołania regionalnego komitetu jubi
leuszowego, skupiającego nasze środowisko twórcze wokół idei odda
nia hołdu pisar.zowi, którego biografia zapuściła w naszym mieście tak 
mocne korzenie. Myśl przekształciła się w czyn. 15 czerwca bieżącego 

roku na zebraniu konstytucyjnym, które odbyło się w Bibliotece Osso
lineum wyłoniono komitet w składzie: 
Przewodniczący: Prof. dr Bogdan Zakrzewski, Komitet Jubileuszowy 

PAN 
Członkowie : Dr Janusz Albin 

Prof. dr Czesław Hernas 

Doc. dr hab. MieczytSław Inglot 

- Biblioteka Ossoli-
neum. 

- Instytut Filologii Pol
skiej 

- Towarzystwo Lite-
rackie im. Adama 
Mickiewicza 

Dr Woodrow Bernard Januszewski - Tow. Miłośników 

Wrocławia 

Dr Józef Kelera - Teatr Polski 
Mgr Urszula Kozioł - ZLP 
Dr Zbigniew Kubikowski - Redakcja miesięcz-

nika „Odra" 
Prof. dr Jan Trzynadlowski - Dolnośląskie Towa-

rzystwo Społeczno-

-Kulturalne 
Mgr Marian Wawrzynek - Teatr Polski 

W czasie dyskusji zarysowano w ogólnych zasadach program uroczy
stości jubileuszowych. Mają się one rozpocząć, w rocznicę śmierci pi
sarza, 15 lipca uroczystością złożenia kwiatów pod jego pomnikiem. 
Dzień ten będzie pr.zebiegał pod patronatem Tow. Miłośniików Wrocła
wia. Kolejnym wydarzeniem będzie premiera Wielkiego czlowieka do 
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małych interesów, która odbędzie się 18 września w Teatrze Polskim. 
Główne uroczystości odbędą się 18 października. Wtedy to w Biblio

tece Ossolineum nastąpi uroczyste otwarcie wys tawy fredrowskiej 
opartej na zbiorach miejscowych, według scenariusza opracowanego 
przez dr Franciszkę Sawicką przy współudziale mgr Władysława Le
śniaka. Następnie odbędzie się jubileuszowa sesja naukowa z referata
mi: B. Zakrzewskiego (Napoleonizm Fredry), M. Inglota (Satyra i ko
mizm w „Dożywociu"), dr K. Korzon (Fredro i Ossolineum), M. Ursela 
(0 źródłach bajki „Paweł i Gaweł)" i Wł. Leśniaka (Podwójny debillt 
Fredry). Po południu odbędzie się uroczystość nadania imienia Fredry 
XIII Liceum Ogólnokształcącemu we Wrocławiu. Dzień zakończy ju
bileuszowe prrzedstawienie Fredrow,skie w Teatrze Polskim. A pamięć 
o tym dniu utrwali okolicznościowy medal zamówiony przez dyrekcję 

Biblioteki Ossolineum u wybitnego krakowskiego grafika i rzeźbia

rza Bronisława Chromego. 
Na wrocławskim rynku stoi pomnik Aleksandra Fredry. Stąd roz

poczy,nają się wycieczki po mieście, tu spotykają się wrocławianie. 

Obok tego kamiennego pomnika rośnie inny, mniej widoczny, ale rów
nie cenny. Stawiają go czytelnicy i widzowie, aktorzy, krytycy i ba
dacze z naszego miasta, wierni od lat wielbiciele talentu i dorobku Alek
sandra Fredry. 

Autograf A. Fredry 

l 

Autograf A. Fredry 



Mieczysław Ing lot 
URODA KOMEDII 
FREDROWSKIEJ 

1. 

Od chwili swego powstania nie rozstają się ze sceną. Tak było w 
XIX w. - tak jest po dziś dzień. Ukazujący się od lat kilkunastu 
Almanach Sceny Polskiej rok po roku potwierdza stałą i pienvszopla
nową obecność Zemsty, Slubów panieńskich, Pana Jowialskiego, Dam 

i huzarów, Dożywocia i innych komedii Fredry na scenach Polski Lu
dowej. A teatr jest powodzenia barometrem czułym i obiektywnym. 
Sprzyjająca Fredrze polityka repertuarowa jest bowiem wynikiem 
swobodnych wyborów, wychodzących naprzeciw sympatiom aktora czy 
reżysera o.raz przewidywanym gustom publiczności. W teatrze, inaczej 
niż w szkole czy pracowniach uczonych, sympatie nie muszą chodzić 

w par.ze z obowiązkiem. 
O trwałości teatralnych romansów z komediami naszego pisarza de

cyduje swoista uroda tych ostatnich. Rodzaj i kształt tej urody mieści 
się stale w ramach wartości przypisywanych utworom scenicznym, 
a tym samym spe>łnia nadzieje związane z odbiorami utworów tego typu. 

Jakie cechy składają się na ów kształt dzisiaj, w r. 1976, w 1stulecie 
śmierci pisarza a zarazem w 155-lecie scenicznych dziejów jego ko
medii? 

U podstaw komediowej budowy tkwi zawsze tzw. groteskowe zało

żenie, czyli z as ka kuj ą ce wid z a połączenie n ie oczek i w a
n j' c h prze z n ie go spr ze cz n ości, zarysowane w ekspozycji. Gro
teskowe założenie wyraża się zarówno w planie osób (kontrastowe 
charaktery, typy czy figury sceniczne) oraz w planie intrygi (nieocze
kiwane zderzenia między charakterem a sytuacją). Otóż założenia wy
bitnych komedii naszego pisarza zbudowane są z materii problemów 
uniwersalnych, ponadhistorycznych, bądź też historycznie zdetermino
wanych, ale zarazem podatnych na ustawiczną aktualizację. 

2. 

Zestawmy objaśnienia sceniczne do dwóch kolejnych aktów Dam 
i huzarów: 
„Akt pierwszy. Duży pokój [„.] Na środku stół z mapami; 1Stolik po 
prawej stronie, na którym gra szachów; przy nim wzgłąbsz krzesła. 

W głębi broń różna; dzidy, cel, głowy tureckie do karuzelu służące, 

także w głębi." 
„Akt drugi. Ten sam pokój. Zamiast broni pootwierane pudełka ze 
stroikami; zamiast szachów zwierciadło. Na tureckiej głowie czype
czek, na celu ·suknia [„.]" 
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Między jednym a drugim aktem nastąpił najazd dam na domostwo 
żołnierzy - starych kawalerów. To groteskowe założenie owocuje da
lej w postaci narastania absurdu. Zarówno Major jak i Rotmistrz zo
stają przekształceni w gorliwych kandydatów do małże11stwa. Wię

cej - pod wpływem wścibskich i gadatliwych swatek zmienia się 

światopogląd trzeźwych i ro7.sądnych dotąd żołnierzy. Major realnie 
ocen'ia 1szanse i przyszłość 56-letniego starszego pana u boku 18-letniej 
panienki. Do chwili, w której jego siostrze, pani Dyndalskiej udaj:e 
się mu wmówić, że ma .zaledwie ... 50 lat. Tak bowiem wynika z ra
chunku, którym siostry posługują się na \Vłasny użytek i w którym 
pobożne życzenia górują nad metrykalną prawdą. 

Znana to, i do dziś dnia uprawiana zabawa. Uprawiana dzięki 

naszej kurtuazji przez kobiety, które, jak wiadomo, są zawsze od nas 
młodsze. 

W polu podobnie dobranych, uniwersalnych słabostek rozgrywa 
Fredro finał swojej komedio-farsy. Jak wiemy, zapał do małżeństwa, 

zaszczepiony przez damy starym kawalerom objął również starego or
dynansa Grzegorza. Pod urokiem pięknej i młodej pokojówki, snuje 
on plany matrymonialne i handlowe jednocześnie, licząc, że jego żona 
zostanie bufetową pułku. Dopiero przyjaciel Rembosz zwraca Grzego
rzowi uwagę na odwrotną stronę całej imprezy. W argumentach Rembosza 
i( które miały istotny wpływ na ostateczną decyzję nie tylko Grzegorza, 
ale także Majora i Rotmistrza) przewinął się motyw rogacza, po dziś 

dzień popularny w licznych anegdotach. 

3. 

W swoim bogatym zbiorze utworów ludowych Oskar Kolberg wy
różnił dział pt. Chęć i niechęć do malżeństwa. Zebrano tam teksty, 
w których młodzi ludzie z najrozmaitszych ~społecznych i obyczajowych) 
powodów wyrażali swoje obawy przed zmianą stanu cywilnego. 

Podobne zarzekania się padają po obu stronach, biorących udział 

w konflikcie Slubów panieńskich. Sciślej: w komedii, której pełny tytuł 
brzmi: Siuby panieńskie czyiż Magnetyzm serca. Bo nasz komediopi
-sarz tak skonstruował akcję, że ·owo zarzekanie się zostało ukazane, 
od strony panien rzecz ujmując, jako wynik lektury sentymentalnego 
romansu. Jak wiadomo, panny motywują złożenie ślubowania o an
tymałżeńskiej wymowie wrażeniem, jakie wywarły na nich losy boha
terki powieści pt. Męża Kloryndy życie wiarołomne. Tak wygląda gr.o
teskowe założenie utworu. Gucio, początkowo również niechętny mał

żeństwu, które kończy erę kawalerskiej wolności, zostaje zafascynowa
ny nieprzewidywanym sprzeciwem panien. Slubom panieńskim 

przeciwstawia teorię magnetyzmu -serca, również sentymentalnego po
chodzenia. Magnetyzm okazuje się skutecznym lekarstwem na śluby. 

Wyzwolona pod jego wpływem miłość łamie skutecznie wszystkie prze
szkody - tak jak w pieśniach ludowych. A przy okazji pariodiuje 
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„\Vielki człffwiek do małych interesów" na scenie - ilustracja z „Tygodnik.s 
Ilustrowanego" 
pisarz niekonsekwencje sentymentalizmu - idei inspirującej zgoła prze
ciwstawne zasady postępowania. 

Sentymentalizm był w oczach pisarza prądem, który w sposób skraj
ny ujawni3.ł konwencjonalizm literatury. Tym sposobem Fredro rzu
cał wyzwanie teoriom, które postulowały obowiązek wzorowania się 
na literaturze w postępowaniu życiowym. W Slubach pisarz ograni
czył się do ukazania sprzeczności sentymentalnej konwencji literackiej. 
Założenie groteskowe Pana Jowialskiego polega na ośmieszeniu konwen
cji literackiej niezależnie od jej pochodzenia. 
Każdy z głównych bohaterów tej intrygującej badaczy komedii, po

stępuje według stereotypu działania związanego z literaturą. I tak 
Janusz widział w teatrze komedię o biedaku przebranym w sułtana 

i zamierza zabawić się w podobny sposób kosztem ubogiego szewczy
ka, za jakiego uważa Ludmira. Ludmir podejmuje narzuconą grę. 

Ma ambicje pisarskie, chce wydać powieść obyczajową i zależy mu 
na poznaniu nowego środowiska. Grając rolę biednego szewczyka po
znaje romansową Helenę, czytelniczkę poematów Byrona i dram F. 
Grillparzer.a. Pnybiera pozę zagubionego samotnika i poety, a tym 
samym podbija serce dziewczyny. Jako pisarz schlebia tytułowemu 

bohaterowi komedii, panu Jow:ials:kiemu. Zachwycając s.ię przysłowia
mi •i bajeczkami - wzbudza w stairuszku ambicje literackie. 
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I oto każda z postaci kierujących się owymi literackimi zasadami 
staje się w komedii przedmiotem kpiny. Zabawa zainicjowana przez 
Janusza, konkurenta do ręki Heleny, przynosi reżyserowi druzgocącą 

klęskę. Ludmir wprowadzony do domu Jowialskiego, przekształca się 

w szczęśliwego rywala Janusza. Pojawienie się przystojnego poety bu
dzi w sercu Heleny rozterkę. Zwraca się ona z prośbą o radę do swojego 
dziadunia, pana Jowialskiego. Ale oto okazuje się, że rady dziadu
nia wzorowane są na przysło·wiach. Przysłowia dają się stosować do 
różnych okoliczności i motywują różne, czasem wręcz przeciwstawne 
zasady postępowania. A tym samym niczego nie wyJasmaJą. 

Ludmir uważa się przez 3 pierwsze akty komedii za właściwego 

reżysera wydarzer'l. Chwali się przed swoim przyjacielem Wiktorem, 
że programowany przez niego przebieg akcji musi mu dostarczyć ma
teriału do kolejnych rozdziałów powieści. Wiktor postanawia z a kp i ć 
z kp i ar z a i podsuwa Januszowi myśl, iż Ludmir jes t poszukiwa
nym przez policję rozbójnikiem Szandorem, który w przebraniu wkradł 
się do ziemiańskiego domu, aby przygotować napaść. Pomysł Wiktora 
stanowi wierną kopię akcji dramatu Grillparzera Die Ahnfrau, który 
pod tytułem Matka rodu Dobratyńskich przez długie lata gościł na 
ówczesnej scenie lwowskiej. Na wieść o ujawnieniu „rozbójnika", He
lena, wierna czytelniczka Grillparzera - odgrywa rolę Klary, niesz
częśliwej kochanki herszta zbójców Jaromira z tegoż dramatu. Błaga 

Ludmira, aby uchodził przed grożącym mu ujęciem, a na pocieszenie 
przysięga mu wierność aż pll grób. 

„Rozbójnik" schwytany przez żandarmów uzyskuje wolność... jako 
bohater romansu. Ludmir okazał s ię mianowicie zaginionym tragicz
nie przed laty synem (z pierwszego małżeilstwa) Barbary Bobkównej, 
obecnie synowej pana Jowialskiego. Pani Barbara rozpoznaje swego po
tomka zgodnie z konwencją zaprogramowaną przez sentymentalny ro
mans: na podstawie medalika i znamienia na prawej ł opatce. Oczywi
ście - w romansach występował z reguły jeden z tych rekwizytów. 
Fredro połączył oba w wyraźnie p aro dystycznej intencji. 

Jak widzimy, Pan Jowialski był komedią podejmującą refleksję nad 
romantycznym dylematem domin acji literatury nad życiem. Ale pro
blem poznawczej roli literatury i jej pragmatycznej roli okazał się 

problemem żywotnym i w następnych epokach. Jest on aktualny i 
dziś, gdy raz po raz wybuchają dyskusje na temat kryzysu litera
tury, jej granic i jej sensu. 

4. 

„W żadnej może ze swych komedii Fredro nie uwidocznił tak bar
dzo swego charakteru komediopisarza polskiego, jak właśnie w Zem
ście. Swary z sąsiadami o mur graniczny, urastanie tych błahych 

sporów do rozmiarów nienawiści między rodami, wybujałe objawy sa-
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mowoli szlachty w 18 wieku, bezapelacyjnie samowładny stosunek do 
służby, domowników i rodziny, czy nie nadają tej sztuce jaskrawego 
charakteru odzwierciedlającego życie polskie mi.nionego wieku?" -
pisał w r. 1946 na łamach „Trybuny Dolnoślą·skiej" recenzent wro
cławskiej premiery najwybitniejszej komedii Fredry. Inspirowany przez 
Obrachunki fredrowskie T. Boya odczytał Zem~tę jako utwór o sa
rmatyzmie. Było to odczytanie trafne, bo zgodne z genezą tego nie
wątpliwe zaangażowanego politycznie utworu . 

.W r. 1828 pisarz ożenił się ,z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową. W 
posagu wziął za nią klucz korczyński z połową zamku w Odrzykoniu. 
Druga połowa należała do kogoś innego. Przeglądając papiery zwią

zane z histor,ią świeżo otrzymanego majątku, mógł natrafić na akta 
procesowe właścicieli zamku odrzykońskiego w pierwszej połowie XVII 
wieku: Piotra z Dąbrownicy Firleja i Jana Skotnickiego. 

Pierwszy z nich, dumny i bogaty wojP.woda ze znanego rodu, był 

właścicielem zamku dolnego. Drugi, znany pieniacz, zajmował tzw. 
zamek górny. Firleja razHo bardzo sąsiedztwo Skotnickiego, którego 
uważał za chudopachołka. Jak mógł, dokuczał tedy sąsiadowi. Skot
nicki nie pozostawał mu dłużny. M.in. umieścił on rynny tak, aby wo
da lała się na dachy zabudowań Firleja. Firlej napadał na robotników 
naprawiających mury wyższego zamku i przy okazji poniszczył rynny. 
Zatargom położył kres ślub między wojewodziicem Piotrem Firlejem 
a kasztelanką Zofią Skotnicką. 

Takich •sporów między rodami było tak wiele, iż można je było 

uznać za jeden ze znaczących elementów kultury szlacheckiej owych 
lat. ścieżki „sprawiedliwości" dawnej Polski usłane były gęsto ciernia
mi pieniactwa sądowego i pozasądowych zajazdów. U źfódeł wielu 
sporów, obok przyczyn natury ekonomicznej - tkwiło specyficzne 
po•jęcie honoru. Honor polegał na odniesieniu zwycięstwa za każdą ce
nę - bez względu na koszty czy racje obiektywne - tak jak na 
wojnie. Z tym, że w życiu szlacheckim przedmiotem konfliktów czę

sto bywały sprawy błahe, przysłowiowe „spory o miedzę". 
Opisy szlacheckiej kłótliwości :i narodowej niezgody zajęły sporo 

miejsca w rozważaniach porozbiorowych publicystów, którzy w „nie
rządzie" widzieli główną przyczynę upadku kraju. Wielu pisarzy ude
rzała zarówno kłótliwość szlachty jak i niewspółmierność między 

ewentualnym zyskiem a wysiłkiem wkładanym w wygranie sprawy. 
Z czasem tak wyglądająca sprzeczność - nie bez wpływu Zemsty czy 
Pana Tadeusza, uznana została za istotny rys naszego charakteru na
rodowego. Tak np. postąpił Sylwester Chęciński w komedii Sami swoi, 
nawiązującej pośrednio do Zemsty, ci.y też autor swoistej przeróbki 
naszego utworu, pt. Papkinowo czyli zabawa z tekstem Fredry wy
stawionej przez turoszowski zespół teatralny Brygada w r . 1974. 

W Zemście stanęli naprzeciw siebie: raptus, zawadiaka, konfederat 
bars·ki i ;sejmikowy rębajło, Cl.łowiek o szerokim geście, gadatliwy i ha
łaśłiwy, brat starosty i cześnik, czyli osoba należąca do średniej war-
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stwy w bardzo zróżnicowanej szlacheckiej społeczności - i pokorny, 
skromny, skąpy, obłudny i pobożny palestrant oraz dorobkiewicz, zaj
mujący na obszernej liście szlacheckich rang niskie, przedostatnie 
miejsce. Tak bogato rozbudowany zestaw kontrastowych cech charak
teru został w oryginalny sposób wykorzystany do budowy wartkiej i za
skakującej akcji, Potencjalnie tragiczny konflikt uległ w komedii isto
tnej modyfikacji, opartej o groteskowe założenie. Obaj bohatero
wie zamienili się mianowicie rolami. Raptusiewicz został przedsta
wiony w roli autora intrygi (por. scenę pisania listu wabiącego Wa
cława), a Rejent przypasał szablę, stawił się na pojedynek i nawet 
odważył się przekroczyć progi domostwa przeciwnika. Było to już 

jednak po małżeństwie między Wacławem i Klarą. Pojedynek stracił 

sens, a jednocześnie 
0

z chwilą wstąpienia Rejenta do Cześnika szla
checka zawziętość została z.neutralizowana przez zasadę staropolskiej 
gościnności. Tak zbudowana sytuacja stała się podstawą harmonijnego 
zakończenia konfliktu Zemsty. 

5. 

W dotychczasowych wywodach wskazywaliśmy na antropologiczny 
i narodowy budulec antynomii składających się na groteskowe założe
nia fredrowskich komedii, wyjaśniając przykładowo koncepcję twórczą 
takich wybitnych i często grywanych komedii jak Damy i huzary, Slu
by panieńskie, Pan Jowialski czy Zemsta. Ale w komediach naszego 
pisarza nie brakowało również czysto socjologicznych konfliktów. Sta
nowiły one oś problemową takich równie znanych utworów jak Pan 
Getdhab, Dożywocie, Wychowanka czy Wielki człowiek do małych in
teresów. Kreując postać dorobkiewicza, skąpca, hipokryty czy zadufka, 
pisarz akcentował realia własnej współczesności, ale zarazem tworzył 

bohaterów o bogato rozbudowanych, uniwersalnych cechach. Tak od
bierano niegdyś i tak ocenia się dzisiaj osobowość głównego bohatera 
Wielkiego człowieka do małych interesów, komedii, która posłuży nam 
za przykład końcowych rozważań. 
Założenie groteskowe tego utworu polega na zestawieniu dwóch prze

ciwstawnych osobowości. Z jednej strony mamy postać zadufka, Ambro
żego Jenialkiewicza, należącego, według motta, do ludzi, których „sprawy 
podobne do złotników, co dęto - nie odlewano robią", a efekty działania 
„w pozorze są coś, lubo w rzeczy są nic". Współbohaterem komedii jest 
ofiara Jenialkiewicza, Jan Dolski, postać dziecięco ufająca w moc 
poczynań pa na Ambrożego. Tak nakreślona opozycja została rozegrana 
w realiach życia społecznego ówczesnej Galicji. Pan Ambroży obie
cał ułatwić (a nawet załatwić) Dolskiemu osiągnięcie 'stanowiska jed
nego z dyrektorów w galicyjskim Towarzystwie Kredytowym. 
Połączenie uniwersalne komicznej sytuacji z realiami społecznymi 

nowoczesnych instytucji samorządowych okazało się połączeniem decy
dującym o dużym powodzeniu komedii wśród współcze · nych jej sceni-
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cznej premierze w r. 1877. Instytucjonalna arena działalności Jenial
kiewicza i Dolskiego stworzyła jednocześnie podstawę do stałego wią

zania .idei przewDdnlej Wielkiego człowieka z dokuczliwymi po dziś 

dzień wadami systemów administracji i zarządzania. 
„Wszędzie gdzie tylko ujrzycie umysłową niemotę, zajętą błahostka

mi, pozującą na wielką powagę, gdzie próżność i blichtr energii rzucac 
się będzie wam w oczy ze swoją pretensją do inicjatywy lub przodow-
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nictwa, tam odnajdziecie w ludzkiej naturze bodaj jeden rys częścio

wy, bodaj jeden składowy atom charakteru Jenialkiewicza" - pisał 

recenzent pozytywistycznego „Przeglądu Tygodniowego". A Józef Ko
tarbiński, oceniając grę Alojzego Zółkowskiego (syna), jednego z naj
wybitniejszych premierowych wykona·.vców roli Jenialkiewicza, przy
pi•sał temu artyście intencję napiętnowania określonych przywar na
rodowych: zdaniem krytyka, Żółkowski „ujmował kontrastem bez
brzeżnej, uśmiechniętej wiary we własny rozum ze ślepotą wobec 
rzeczywistości, zadającej fatalnie kłam jego kombinacjom. Pamiętam 

doskonały ruch artysty, gdy trzymał niby w ręku lejce, kierując spra
wami osób najbli:ż'Szych, jak z · zadartą głową wymawiał sakramentalne 
«Spuść się na mnie!». Wydobył doskonale artysta i wzmocnił rysy 
zaznaczonej przez autora przywary narodowej . Dzięki pewności sie
bie takich Jenialkiewiczów w życiu społecznym ,i politycznym popeł

niamy błędy i ponosimy klęski niepowetowane. Szczególnie trafnie od
dał w tej roli artysta połączenie powagi i pewności siebie z lichotą 

miałkiej inteligencji". 
Po II wojnie światowej zarysowały się dwa sposoby ujęcia postaci 

Jenialkiewicza, a tym samym całego utworu. Pierwszy, rozwijany ko
lejno w spektaklach Olgi Koszutskiej (Wars:z;awa 1954), Jana Krecz
mara (Warszawa 1969) czy Józefa Wyszomirskiego (Kraków 1971), pole
gał na eksponowaniu społecznych cech osobowości pana Ambrożego. 

Jenialkiewicz przekształcał się w biurokratę rodem z podręcmika Par
kinsona. A spektakl okazywał 1się satyrą na drapieżność i bezmyślność 
biurokracji. W inscenizacji Kreczmara nadano owej biurokracji cechy 
demoniczne, czyniąc z niej (pod wpływem Procesu Kafki) machinę oder
waną od potrzeb ludzkich, a tym samym obracającą w nonsens pragnie
nia i nadzieje. 

Konwencja druga, zapoczątkowana w r. 1946 w krakowskim Teatrze 
im. J. Słowackiego, odświeżona niedawno (29 XII 1945 r .) przez Krysty
nę Meissner w Teatrze Telewizji, zakładała, że Wielki człowiek jest przede 
wszystkim pełną humoru komedią . Wiesław Garecki, komentując spek
takl krakowski, akcentował wyraźnie ów antysatyryczny akcent, pod
kreślany grą Ludwika Ruszkowskiego. „Głupota je.st złem, a pan Je
n'ialkiewicz jest fenomenalnie niemądrym, a nawet głupim czł.owie

kiem. A jednak Fredro obdarza pos tać niepoprawnego megalomana, 
Jenialkiewicza, niespotykanym wdziękiem . Wiemy, że jakiekolwiek 
niedołęstwo i potknięcie się «jenialnego» megalomana nie zagraża ani 
jemu, ani bliższemu czy dalszemu otoczeniu. Rozkoszujemy się powie
wem poezji, emanującej z sylwetki pana Ambrożego, uśmiechamy się, 

a może niekiedy i pękamy ze śmiechu, obserwując dziarską, nie zamą
coną cieniem wątpliwości działalność Wielkiego człowieka, przekona
nel!io dogłębnie o swych nie zaprzeczonych walorach intelektualno-or
ganizacyjnych". Podobnie ujął postać Jenialkiewicza Bronisław Pawlik, 
gwiazda nr 1 w telewizyjnym spektaklu. Zwolennicy drugiej konwen
cji eksponowali również postać Matyldy, energicznej współreżyserki 
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Autoportret A. Fredry z r. ok. 1870 

wydarzeń, która (podobnie jak niegdyś Gustaw) wprowadzała ład i har
monię w świecie pogmatwanym przez Jenialkiewicza. 

Rodzaje i kształty urody podlegają korozji czasu. Prawo przemijania 
obejmuje również style utworów i gusta publiczności. 

Temu powszechnemu prawu stawiają czoła jedynie arcydzieła. Utwo
ry zachowujące niepodległość w czasie - stale otwarte wobec histo
rycznych i uniwersalnych dylematów odbiorcy. 

Do takich arcydzieł należą komedie Aleki:>andra Fredry. 
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Franciszka Sawicka 

FREDRO A OSSOLINEUM 
Oss olińska ekspozycja w 100-lecie śmierci pisarza. 

Aleksander Fredro w swoim niezwykle pracowitym życiu zajmował 
się również działalnością społeczno-polityczną. Kierując referatem in
stytucji naukowych w Wydziale Sejmu Stanowego we Lwowie w la
tach 1833-1844 zetknął się z różnymi problemami Zakładu Narodowe
~o im. Ossolińskich. Starając się zaradzić kłopotom finansowym tej 
instytucji pośrednicz.ył skutecznie w pertraktacjach dotyczących wyna
ję~ia c~ęści gmachu ossolińskiego Towarzystwu Kredytowemu i Wy
d~1ałow1 Stanowemu. Interweniował też u władz galicyjskich w spra
wie uruchomienia Litografii i Drukarni zamkniętych po upadku pow
stania listopadowego z powodu publikowania i kolportażu bez zgody 
cenzury patriotycznych utworów i odezw (chodzi o tzw. tajne druki 
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ossolińskie). Utrzymywał też Fredro żywe kontakty z Adamem Kołdziń

skim, dyrektorem Ossolineum w latach 1839-1849. Obaj, przy współ

udziale Wicentego Pola, podpisali w 1848 r. Odezwę: Do braci litera
tów („Dziennik Narodowy" 1848 24 III) apelując, aby wystrzegali się 

prywaty w swoich pracach publicystycznych. 
Ossolineum z kolei aktywnie uczestniczyło w uroczystościach jubi

leuszowych z okazji 50-lecia pracy literackiej komediopisarza. Wia 
domo, że w 1864 r. został wybity medal pamiątkowy sumptem spo
łeczeństwa, z tekstem na awersie: „Aleksander Fredro - poeta dra
matyczny" i na rewersie „Dobrze zasłużonemu - rodacy 1864". Jego 
projektantem był francuski rzeźbiarz i medalier, dyrektor mennicy pa
ryskiej, Albert Barre. Wręczenie medalu Jubilatowi nastąpiło dopiero 
wiosną 1865 roku. W marcową niedzielę w salach Ossolineum zgro
madzili się członkowie Komitetu Jubileuszowego oraz liczne delegacje 
i. stąd wyruszył pochód do pałacyku Fredry na Chorążczyźnie we Lwo
wie. Jubilat otrzymał również uroczysty akt nadania tej zaszczytnej 
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pamiątki, sporządzony na pergaminie z datą: ,,Dan we Lwowie w 
gmachu Narodowego Zakładu imienia Ossolińskich dnia 26 mar
ca .r.p. 1865". Drugi, identyczny egzemplarz, otrzymało Ossolineum z 
zapisem dlań na odwrocie aktu stempla pieczętnego Komitetu wraz 
z modelem (negatywem) medalu. Może to już wtedy przypieczętowana 
zost~ła na stał~ Więź pomiędzy pisarzem a wymienioną instytucją. 
Kiedy~ Stanisław Wasylewski orzekł, iż Ossolineum jest domem 

~łowackiego. To powiedzenie można również zastosować do Fredry 
(Jak. zresztą .i do wielu innych .twórców naszego piśmiennictwa) . Tutaj 
bowiem trafiła po wielu latach znaczna część archiwum autora Zem
sty, k~?r~ znalazło się obok najliczniej zgromadzonych w tej Bibliotece 
rę~opism:en?yc? spuścizn literac~ch najwybitniejszych klasyków pol
s~1ch : ~ick1:w1~a (łącznie z manuskryptem Pana Tadeusza), Słowac
kiego, .s~enkiewicza, Reymonta, KasproWicza, s. I . Witkiewicza, Pawli
kowskieJ-Jasnorzewskiej i innych. 

A.rchiwu~ F~edry, pieczołowicie przechowywane przez pisarza, uległo 
po Jego śmierci częściowemu rozproszeniu. Najpierw zostało zlokalizowa
ne we d"."orze zięcia Fredry Jana Szeptyckiego w Przyłbicach. Stąd 
znaczną Jego część przewiozła pod koniec XIX wieku wnuczka wiel
kiego dramaturga, Maria Szembekowa, do swoich posiadłości w Sie
mianicach. Zasadniczy jego trzon przekazała w latach 1929-1930 Bib
liotece Ossolineum, reszta zdeponowana została w 1938 r. w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (obecnie znajdują się te rękopisy w Biblio
tece Narodowej). Archiwalia przyłbick:ie po różnych kolejach losu do
tarły .w czasie II wojny światowej do Archiwum Historycznego we 
Lwowi~ .. (~or. S. Pigoń, Z ogniw życia i literatury. Wrocław 1961). 

Ossolmsk1e Fredrowiana stanowiące podstawowy blok literariów słu
żą różn.ym celom, przede w.szystkim wydawniczym. Dzięki nim pow
stało wiele krytycznych wznowień poszczególnych utworów (w tym rów
nież nakładem Wydawnictwa Ossolineum), były one też nieodzowne 
przy opracowaniu Pism wszystkich A. Fredry pod red. s. Pigonia 
(t. 1-13, Warszawa 1955/1968, przygotowywany jest do druku t. 14 
obejmując~ korespondencję), w pracach badawczych przyczyniają się 
do poznania warsztatu pisar.skiego tego twórcy, posiadają też charak
ter pamiątek naszej kultury narodowej i w tym aspekcie prezentowa
Ile są wycieczkom i na wystawach. 

O.be~nie, w setną rocznicę śmierci Fredry, w barokowej auli nadod
rZJanskieg_o gmachu Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
po _raz p~erwszy na taką skalę, udostępnione zostały publiczności wszy
stkie po.s.1adane_ rękopisy Fredry, czyli około 40 jednostek obejmujących 
twórczosc sceniczną, parę zbiorów wierszy i trochę pojedynczych dy
stychów, _świetnie skreślony pamiętnik Trzy po trzy, memoriały, kore
s~ondencJ_ę. Te podstawowe eksponaty wy.stawy okolicznościowej zor.ga
mzo"."ane! w hołdzie wielkiemu komediopisarzowi polskiemu, wzbo
gac~Ją pierwodruki, ciekawsze wydania poszczególnych utworów (cza
sami o walorach bibliofilskich), edycje zbiorowe, przekłady, prace 0 
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Fredrze zarówno o charakterze syntetycznym jak też przyczynkar
skim, teatralia, (programy, afisze, fotos y), grafika, medale, portrety. 
Założenia merytoryczno-kompozycyjne wystawy (układ . materiałów 

tematyczny) znalazły odbicie w oprawie plastyczno-graficznej. Liczne 
informacje na planszach, komenta rze, wypowiedzi krytyków przybliża 

ją zwiedzającym eksponowany materiał w gablotach. Wśród opinii o 
twórczości Fredry, dwie mają szczególną wymowę, mianowicie lapi
da1Dne stwierdzenie S. Koźmiana, że „Fredro uratował Polskę od ogól
nej melancholii" oraz T. Boya-2.eleńskieg o, który recenzując w 1919 r . 
wystawione w teatrze krakowskim Śluby panieńskie pisa ł: „Fredro to 
wielka poezja polska, nie ta zrodzona z niewoli i męki, patologic:Ln a 
i wzniosła, natchniona i obłąkana w swej monom a nii, nie ta, której 
duch narodu zawdzięcza ·swoje ocalenie, ale i swoje straszliwe skrzy
wienie zarazem, ale ta Polska odwieczna, po k tórej ów epizod krwi 
i hańby spłynął, nie znacząc na niej śladów, tak jak spłynął bez śladu 
po glebie oranej przez polskiego chłopa [ ... ]. Fredro szat nad ojczyzną 

nie rozdzierał, bo on nią był; najgłębiej może, bo bezwiednie". 
Nieco uwagi warto poświęcić takim działom wystawy jak przekłady 

i adaptacje utworów Fredry poza gra nicami kraju, Fredro na scenach 
teatrów dolnoślą;; kich w latach powojennych, oraz Kult Fredry. 

Fredro jest pierw13zym dramaturgiem polskim - jak informuje S. 
Dąbrowski i R. Górski w książce Fredro na scenie (Warszawd 1963) -
którego utwory „wzbudziły zainteresowania obcych" wchodząc od 1824 r. 
do repertuaru teatrów różnych krajów. Tłumaczone były n.a język a11-
gielski, bułgarski, chorwa cki, czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ru
muński, serbski, słowacki, węgierski i włoski. Największą iloś ć k omedii 
wystawiono w Czechosłowa cji. Najczęściej w spektaklach zagranicznych 
notowane są Dam-y i huzary, Sluby panieńskie i Zemsta. Zainteresowa
nie Fredrą trwa n adal. Do.wodzą tego nowe publikacje ja k Damy a hu-
31iri (przekład ·słowacki z 1967 r. w Bratysławie) czy lipskie wydanie 
z 1973 r. Pana Jowialskiego pod tytułem H err Gemalsk. i. Fami lie Jo
wialski . Wspomnieć przy tej okazji należy o dwóch obcojęzycznych 

dzidach zbiorowych Fredry. Są to Komedie, pieriewod ... K. Dzieżawi
na (Moskwa 1956) oraz The major cumedies of. .. trans., w i th an intro
duction [and] commentaries by Harold B. Segel (Princeton 1969). W 
Niemczech poświęcono twórczości nas zego komedi opisarza specjalny nu
m er pisma „Werke und Bi.ihne" (Berlin 1959). Powyższe zagadnienie 
demonstruje zestaw przekładów na języki obce znajdujących się w 
zbiorach Biblioteki Ossolineum i Biblioteki Narodowej w Wa rszawie. 

Po II wojnie światowej komedie Fredry triumfując na scenach 
teatrów całego k.raju, ożywiając je duchem polskim po koszmarnych 
w 1skutkach latach okupacji, dowiodły, że są s tale żywą klasyką 

naszej dramaturgii, której czas jest sprzymierzeńcem. 3zczególna rola 
przypadła tej twórczości na Ziemiach Odzyskanych. Liczne premiery 
udokumentowane zos tały afis zami, programami, fot osami, recenzjami, 
projektami inscenizacyjnymi i kostiumowymi. Wystawa daje tego 
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mikroskopijny obraz ograniczając zasięg terenowy do teatrów Dolnego 
Śląska. Wiele pozycji z tej dziedziny należy już do rzadkości, jak cho
ciażby afisz z Zemsty przedstawienia Wojewódzkiego Teatru Dolnoślą
skiego w Jeleniej Górze z dnia 12 listopada 1945 roku. W roli Pap
kina wystąpił wówczas Kazimierz Dejmek, a w roli Wacława (dublo
wana) Jerzy Pietraszkiewicz i Adam Hanuszkiewicz. 

Tematem zamykającym ossolińską ekspozycję jest Kult Fredry od
zwierciedlający hołd składany przez społeczeństwo pisarzowi w czasie 
jego życia i po śmierci. Uwzględni-ono tutaj również rękopiśmienną do
kumentację dotycll<~cą w szelkich wyróżnier'l Fredry począwszy od odzna
czei1 w czasie kampanii napoleofrskich, następnie piastowanych godno
ści (Fredro był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk, Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Akademii Umie
jętności w Krakowie, honorowym obywatelem miasta Lwowa). Serię 

eksponatów o typowo już pamiątkowym charakterze rozpoczyna wspom
niany wyżej medal według projektu A. Barre (srebrny, dużej rzadkości 
i brązowy) i specjalny numer czasopisma „Kłosy" z 1868 roku. Pośmier
tnym wyrazem kultu są żetony z pogrzebu, medalion wykona.ny przez 
Leonarda Marconiego, foto13rafie pomników we Lwowie, Krakowie, 
Wrocławiu, tablic pamiątkowych, teatrów im. Fredry (w Przemyślu 

i Gnie~nie), różnych pism okolicznościowych, powieści Pan Fredro 
(Warszawa 1965) pióra Stefana Majchrowskiego, wierszy z obydwu 
stuleci. Między innymi J. Korzeniowskiego, Rodocia, (M. Biernackie
go), S. Wasylewskiego, T. Hollendra. 

Utwór S. Wasylewskiego, byłego Os·solińczyka, rzuca światło na ob
chody organizowanie pół wieku temu. Jest to Prolog inscenizowany 
dnia 22 X 1926 r. na uroczystym przedstawieniu w Teatrze Wielkim 
we Lwowie ku uczczeniu 50-tej rocznicy zgonu A. Fredry, który· po
przed<dł Ciotunię i Dwie blizny, z cyklu komedii Fredry wówczas wy
stawianych. 

Oto fragment Prologu Wasylewskiego, czyli „scenicznej wizji" twór
czości Fredry, przedrukowany z „Wiadomości Teatralnych" z 1926 roku: 
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Pan domu zawsze w domu, stale u pulpitu. 
Pisał bowiem stojąco. Dzień cały od świtu 
Wpośród główek dziecięcych, w kwiatów atmosferze„. 
Któżby Cię teraz poznał, Legii Kawalerze, 
Coś z Bona1Jartem grzał się przy jednym biwaku'~ 
Słynny z świetnych dowcipów i świetnego męstwa. 
Oficjer Wielkiej Armii bez skazy i braku 
I kapitan sztabowy Warszawskiego Księstwa, 
Co, porzuciwszy Marsa na rzecz Melpomeny, 
Został Naczelnym Wodzem wszystkiej polskiej sceny! 
W pulpicie są ordery i cesarskie listy, 
Włożone między karty tomików Moljera -
To wszystko, co widzicie, to nasz d o m o j c z y s t y 

.\. Fredro - akwarela J. Kossaka r . 1884 
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Autograf A. Fredry „Pro memoria" 

Fotokopie autografów A. Fredry zamieszczone w programie pochodzą ze zbiorów 
Biblioteki Ossolineum. 
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