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Do naprawy budynku trzeba i pionu, i dźwigni; 

topór nie wystarcza. 
(A. Fredro ,,Zapiski starucha") 

FREDRO, JAKIEGO NIE ZNAMY 

W grudniu 1860 r. Aleksander Fredro pisze swą „Auto
biogr.afię: „Urodziłem się w Suchorowie, cyrkule prze
myskim, około 1793 r. ( ... ) W szesnastym roku mego 
życia przerwałem nauki. w domu prywatnie trybem 
szkolnym pobierane, wstępując do Wojska Polskiego 
w maju 1809 r. we Lwowie . ( ... )" 
Jego wiosna życia to epopeja napoleoilska - najdroż
sze i najsilniejsze wspomnienie życia. To temat jednego 
z piękniejszych pamiętników, jakie zna polska litera -
tura (. ,Trzy po trzy"): 
(. „ ) Cesarz rzadko kiedy biwakował( ... ) Prawda, że ogiei1 dla 
Cesarza założony o wiele . wiele bywał większy jak zwykle 
ognie biwakowe( ... ) pr:iwda. że zawsze po tej stron ie stawa łem , 
na którą wiat:- dymem gonil, nawet czękiei . mówiąc między 
nami, Cesarz by ł tyłem do ognia, a przeto i do m nie obrócony 
i do tego jeszcze rozklad:ił czasem poły, aby się lepiej wy 
grzać . W stosunkach obywatelskich możn:i by to uważać za 
uchybienie z jego strony, ale w cz:isie wojny ( „ .) 

( ... ) Widzla łem padających pod kola, a nikt nie pomyślał, aby 
kola zatrzym:ić(. .. ) Widziałem konie gryzące z bólu skamieniałą 
ziemię( ... } Widziałem, jak uporczywie broniono przystępu do 
ognia( ... } Widziałem ;:annych rzuconych na drogę( ... ) Widziałem 
je11ców strzelanych( ... ) budynki podpalone( ... ) 

( ... ) Kiedy po skończonych wojnach wróciłem w domowe za
cisze, wielu, wielu razami uderzone sei·ce, serce zakr wawione, 
zbolałe, nic dozw:ilało pamięci rozpowiadać zd:irzeń z onego 
czasu, w klćrrym morze nadziei, a sławy kropelka czyniły życie 
i śtotnym życiem duszy - czyniły nas ogniwem, aczkolwiek 
d:·obniejszym, n iż myśl sobie wystawić może , ale jednak ogni
wem łańcucha , który wzruszał zardzewiałe zapory świat ( ... ) 

To może od razu. Niech będzie, co ma być ... i zamy
kamy oczy. 

List Aleksandra Fredry do Józefa Grabowskiego 
z 17.IIl.1815 r.: 

Dzień w dzień w k:irnawał tańcowano i ja także musiałem 
zapiąwszy się w atłasowe portki, ska~ć jak opę\any.-Za t~ 
nieprzyjemność nagradzałem sobie przy wieczerzy, gdzie dobro
czynna korneta snując się po gprdziolku, z wolna rozgrzewała 
i wzmacniała krew biwakami wystygłą. - O! truneczku tobie 
ludzie ołtarze stawiać powinni( ... ). Jednej wygody mi t~ bra
kowało, dupeczki jakiej okrąglutkiej. Wys\aw sobie też co za 
wszeteczna moda tu do nas przyszła, moda bigoterii, i dobrego 
tonu damy nie gaszą żądze cielesne j3k popów poświęcaną 
szpricką, a my biedni grzesznicy albo za pięć ryńskich ;:yzy
kujema francy dostać, albo też pod murem n:ibój wypstrykać 
musiemy. 

Bo miał tu być zamieszczony, choćby malutki, fragment 
twórczości obscenicznej Fredry. Twórczości, tak już 

dziś obrośniętej legendą,_ że niemal wszystko, co w li
teraturze sprośne, a nieprzyzwoite i „się rymuje" 
przypisuje się Fredrze. Miał zatem być tu fragment... 
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ale do utworów tych, które Fredro pisał z całą pew
nością i do około 1834 r., dotrzeć jest arcytrudno. 
O ile literatura obsceniczna zyje sobie najspokojniej 
życiem nieoficjalnym, przekazywana w tradycji ustnej , 
o tyle polskie literaturoznawstwo rzadko i wstydliwie 
ujawnia tę twórczość autorów polskich. 

" Chcemy wierzyć Stanisławowi Pigoniowi - autorowi 
największej jak dotąd edycji dzieł Fredry i zaglądamy 
do „Pism Wszystkich". Są, owszem, prawie wszystkie. 
Nie zbrukane obscenami. Pigoń w rozprawie „Spuścizna 
literacka Aleksandra Fredry" stwierdza zimno, iż go 
obscena jako wydawcę „tu nie obchodzą, jako utwory 
bez ambicji, a zresztą i bez wartości literackich". 
Bogdan Zakrzewski - autor „Fredry z paradyzu" przy
znaje Pigoniowi „w dużej mierze" rację co do oceny 
artyzmu obscenów Fredry, ale mówi dalej o tym, 
o czym zupełnie zapomniał znakomity edytor: 

(w obscenach) ... błyska przecież zada tek wspaniałego t alentu 
Fredry, i to w ro:unaitym zakresie, np. pysznego i dosadnego 
słownictwa, farsowo-komediowych sytuacj i. dialogów, m::ilow;i
nia hogarthowskicj obyczajowoś c i erotycznej :iż po.. pochwalę 
jej specyficznych „narndowych uroków", temperamentów itd. 

t:nże autor : ( ... ) Nie ma ś :·odków. by ten owoc zakazany prze
stał smakow:ić albo nęcić . Przemilczanie, odsuwanie czy zata
janie przynosi wpro~t przeciwną reakcję : wz.mąg:i „obsceniczne 
pożądania " i głód nic zaspokojonej wyobraźni. 

Wciąż śmieje się stary Fredro: wiedział, co znaczy nie 
zaspokojona wyobraźnia: 

Sniła się starej pannie niemiła przygoda: 
Brzuszek. No, brzuszek, fraszka, lecz początku 
szkoda. 

I jeszcze: 

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

(„Zapiski starucha ") 



Do mojej żony ( 1871) 
Kiedy na schyłku życia sunę myśl po niebie, 
Aniołem opiekuńczym zawsze wi.dzę ciebie. 
Dobra, wierna, poczciwa towarzyszko moja( ... )" 

(„Pisma Wszystkie" t . XIII) 

Spotkali się w czasie karnawału lwowsk,iego, być może 
w 1817 roku: Zofia z Jabłonowskich Skarbkowa i Alek
sander Fredro. W tym dniu przepadła na zawsze „spo
kojność duszy" Fredry. Nastąpiły lata męki, bezna
dziejnego oczekiwania, próby rozstań i tym gwałtow
niejszych powrotów. Rodziny obojga zakochanych były 
im przeciwne. 

List Fredry do brata Maksymiliana z 18.XIl.1819 r.: 

( ... )Przestać kochać jest :-zeczą nie do pojęcia, być zapom
nianym - nieznaną trwogą( ... ) 

Kto pierwszy raz kocha jest jak (. .. ) ciemny, co wzrok odzys
kał. Kędy wzrok zwróci, wszędy zachwycające przedmioty, 
wszędy dusza jego nad siebie się wynosi. Błękit nieba, krysz
tał wody, zieloność drzewa, barwa muszki, wszys\ko go dziwi, 
b::iwi, rozkoszą napełnia(. .. ) 

List do Maksymiliana z lutego 1827 r., po niemal 10-

letnim oczekiwaniu na połączenie z Zofią: 

( ... ) Ale cierpliwości! cierpliwości! Swięte słowo! Zd:ije . .;ię , .że 

je świat w duszach naszych nie wyciska, ale wypieka. 
„Cierpliwości" - także mi w Lwowie powiedziano. Rad nierad 
mieć ją muszę - być za cierpliwego człowieka. Bo nikt nie 
sły~zy moich monologów - za długich, ::i przez \o nieklasycz
nych. (...) Pis1.my komedy je, a grajmy tragedy je na tym świe'
cie. 

W październiku 1828 r. Zofia Skarbkowa otrzymała 
rozwód. 9 listopada wzięli ślub. Wnuczka Fredry -
Maria z Fredrów Szembekowa wspomina. 

(. ,Niegdyś ... " Lwów 1927) 

( ... ) przyszedłszy pewnego wiel'zoru do pokoju babki. u .i rz;ilam 

l 
l 
• 

ł 

Władysław Wojd3łowicz - P a pkin 
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dwa próżne k:·zesła stojące pod piecem, w kl.órym śród stosów 
popiołu tliły się jeszcze szczątki papierów. Babka ( ... ) wyda
wała się smutna - dziadek milczący i głęboko zamyślony sie
dział obok niej w fotelu ( ... ) Musbło ujść tu coś niezwykłego 
( ... ) Brat mój szepnął mi do ucha, że dziadostwo przez cały 
wieczór palili swoją przed - i poślubną korespondencję ( ... ) 
A przed sp-:ileniem po raz ostatni odczytując je (listy), płakali 
nad nimi oboje. 

Jak kominiarza tak dziennikarza 
Zawód diable trudny: czyści, a sam brudny. 

(„Zapiski starucha") 

Od 1858 r. Fredro wraz z rodziną mieszka już na sta
łe w dworku na Chorążczyźnie we Lwowie. 
Jakim był mężem, ojcem, dziadkiem? Zawsze najuko
chańszym. 

Fragmenty listów Zofii z Jabłonowskich Fredrowej żony, 
Zofii z Fred:::ów Szeptyckiej - córki, Jana Aleksandn Fredry 
- syn:i oraz Aleksandra Fredry, wybrane z książki „Fredro 
i fredru,;ie" (oprac. Bogdan Zakrzewski): 

(!2.XII.1856 :. Zofia Szeptycka): (. .. ) Dzięki Bogu Papa w dobrym 
humorze, czego się nie spodziewałam, bo zawsze w dzień 

imienin c:iły ten brouhaha (gwar, hałas), powinszowania, kom
ple,nenta, tak mu nerwy rozdrażaniają, że <...) chciałby zawsze 
odpowiedzieć strqcaniem (gości) ze schodów na tyrady( ... ) 

(23.II.1860 r. Zofia Szeptycka:) ~ ... ) Wczoraj Papa odebrał list 
i Kr;.ikowa, ktorym cieszę si<; ogromnie. Po p:·zedstawieniu 
,.Zemsty'/ i .. Cudzoziemczyzny" towarzystwo znajdujące się 

w loży pani Arlurowej Potockiej napisało list (. .. ): oddanie 
,;pr:iwiedliwości t.vm sztukom, kture po -10 latach jeszcze takie 
wrażenie robią(...) 

Dalej córka Fredry przytacza pompatyczny list „osób 

z loży" ·i opisuje metod<~ odpowiedzi na list: 
(26.II.1860 r.): ( ... ) D?.iś napisabm list Papy ~o Romana Za
łuskiego. podziekO\\·anic. 

Juliusz Osterwa - Wacław 

Warszawa, Teatr Rmrnaitości, 12 września 1923 .. 
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Wczoraj c:iły wicczor Papa. Mama 
i ja - Papa klnqc wszy ,; tkimi .io:;zyk:imi i co pio:;ć minut :·zuca
jąc papierem i ołówkiem - ułoż.vliśmy ten list. Dzis ślicznie 

~o przepisałam, a Papa podpisał i posłaliśmy. Prnponowałam, 
aby dod:ić post s rri ;>tum .. niech was wszys c.v diabli wezmą 
z wa~zymi k'łmplcmcnta1·:1i' ' . Tylck :·oć razy Papa powtarzał 

ten frazes(„.) 

(3.Vl.18i0 r. Jan Aleksander Fredro) „Najukocha!'1si Rodzice. 
Bardzo się ciauę, że sio:; Ziobzi p:· ofil ·Papy udał, bo ja próbo
wałem z p3mJ4ci rysować, ale mi się nie powiodło. Było coś 
podob ieństwa, lecz nie było szlachetności w głowie(„.) 

(24.Vl.1870 r . Zofia Fredrowa :) (.„ ) On dość zdrów, ale p:-zy 
najpiękniejszym czasie nie ma sposobu go namówić, aby z.szedł 

do o_qrodu. Wezoraj wziął się znowu do pisania, n3pisał bardzo 
ładny k3wałek, ale cóż, kiedy takie prswdz.iwe, a takie smutne, 
że mnie dławiło ( ... ) 

(6.VIII.1870 r. List pisany :-ęką Fredry:) Panie Pudziku i Pan
no Wątróbko! Dziękuję Wam za Wasze listy. Ciągnę Was za 
uszy, ściskam za nosy i caluję serdecznie, ( ... ) Dziadzio. 

(19.X.1875 r. Zofia Fredrowa do syna:) Ojciec był przez jakiś 
cz:is w takim stanie rozdrażnienia z powodu, że chciał upo
rządkować poezje swoje w trzy, czy !!Gery tomy, a nie czuł 

po temu sił fizycznych, ani moralnych, ie desperacje nas brały 
(„.) Nareszcie wczo:-aj zasiedliśmy oboje i podyktował mi po
rządek( ... ) Koniec końców uspokoił się trochę(„.) 

(26.X.1875 r . Zofia Fredrowa:) ( ... ) Ojciec („.) tak, jakeś go od
jechał : najczęściej nerwowy, czasem gniew!! się bez przyczyny, 
a czasem (jak np. wczoraj) płacze jak dziecko(„.) 

Zmarł I 5.VIl.1876 r. 
Stanisław Koźmian powiedział o nim: 

„Uratował Polskę od ogólnej melancholii". 

Afisz przedstawieni3 „Zemsty" 
z dnia 22 stycznin 1847 r . w te:itrze lwowskim 

i 
llhł lhth 
dub1.uu ł 

ł 

·r 

t 



Kierownik techni czn 
HENRYK PALACZ 

K ierownicy prącown i : 

K rawieckiej - STEFANIA WTT AS 
Pe ruka:sk iej - CZESLA W KOCIN SK I 

Elektrycznej - P IOT R K UZIOR 
Mała ko Modelatorskiej - GENOWEFA STĘPIEŃ 

Stolarskiej - WIESŁAW UCHROŃSKI 
Slusarskie j IGNACY HĘCIŃSKI 

S :r.ewsk iej - FRANCISZEK ADRIANOWICZ · 
Akustycznej - E DWARD DRYNDA 

Tapicerskiej - JÓZEF K NOPIK 

Biuro Obsługi Widz.ów 
EW:A PLUTA 

Kierow nik Ob ja:r.du 
J ERZY JA BŁON SKI 

K oordynator P ra cy Artys tyczne j 

ELEONORA WYR2YKOW K A 

. b?luga przed~tawień: 

Rekwizytor 
P JOTR KOŁODZIEJCZYK 

A kustyk 
ADAM SUŁKOWSKI 

Swiatło 
JERZY Gó R AK, PIOT R K UZIOR 

Peruka rze - fryzjerzy 
J DWIGA SWJĘCICKA, ZYG MU NT LICHOS IK 

. Garderob ianj 
J ADWIG A, SWIĘCICKA , ZYGMUNT L ICHOSI " 

Montaży ś ci dekoracji 
JERZY DĄBROWSKI, GRZEGORZ HELIŃSKI 

JAROS LA W MA_CHE_BZYŃSKI, ZBIGNIEW WALASZCZYK 

_Redakc w p:-ogramu 
MARIA ' OWAKOWSK A 

Op racowa nie graficzne 
KRZ.YSZTOF K ONOP.ELSKI 

I 

ł 

Udz.lalowa 2511 11 .9.14 U-22. t ilit 




