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ALEKSANDER FREDRO (1793-1876) 

Litografia Anloojego Lauba z r. 1828 

Na święconym w Klubie (w Paryżu, w Hotelu Lambert - przyp. red.) 
w kwietniu 1850 r. przy jednym stoliku siedzieli Adam, Bohdan Zaleski, 
Gorechl i Fredro Aleksander. Ten ostatni tam dopiero poznał Adama. 
Mickiewicz był w pełnej swobodzie i publicznie o zaletach komedyj 
Fredry mówil tak surową prawdę, a z taką pochwałą dla pisarza, że 

poczciwy autor Dam i huzarów do głębi duszy był rozczulony. 

(Z relacji Eustachego Januszkiewicza, 
publicysty Wielkiej Emigracji, 

księgarza-wydawcy paryskiego.) 

„Mogłem, powm1enem był na polu piśmiennictwa więcej działać. 

Wyznaję - żałuję. Teraz już za późno. Jakiekolwiek atoli były utwory 
moje, zawsze jednak, aż przez dno sumienia, czysty ich płynął zdrój . 
Nigdy, nigdy - to potomność przyzna: zawiść, chęć odwetu, złość albo 
oszczerstwo nie splamiły mego pióra. Jedyną moją dążnością było 
zasłużyć na szacunek współbraci, współbraci wszystkich, równych 
w miłości i w poświęceniu się dla dobra drogiej nam ojczyzny ... 
( ... ) Ja milczę, bo wiem, że społeczeństwo coraz nowych kształtów 
wymaga, że piękne mogą być kamienne pomniki, ale milszymi zawsze 
będą świeże kwiaty, chociażby w nieładzie rzucone. Milczę, bom już 
bardzo stary, bo nie chcę w nowe szranki w zardzewiałej występować 
zbroi. Jej szczątki wszakże zo tawię w pu 'ciźnie. Czy ię zaś jeszcze 
hledyś na co przydadzą, tego życzę sobie, ale wiedzieć nie mogę.'' 

Aleksander Fredro 
(Cyt. wg Stanisława Schmir-Pepłowskiego 
Z papierów po Fredrze. 
Kraków 1899.) 
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Niegdyś więcej gwałtu, dziś więcej zdrady. Z dwojga 
złego wolę wilka jak węża. 

Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głup
szego od siebie. 

Co wczorajsi głuptasie zbudowali, dzisiaj mędrki burzą. 
Ale mędrki mądre - nic n.ie budują, aby jutrzejsze głupcy 
nie mieli co burzyć. 

Dla równouprawnienia zdjęto złodziejom w kryminałach 
kajdany, bo spekulanty po giełdach wolno chodzą. 

Nie piętnujcie występku, ale cnotę ... Mniej roboty. 

Trudniej dziś o dobrego szewca jak o męża stanu. 



KAZThfiERZ WIERZYŃSKI 
( ... )Gdyby nasza gospodarka kulturalna była z prawdziwego zdarzenia, 

Fredro nie powinien schodzić z afisza. Nie wiem od czego trzeba by 

wtedy zaczynać, od żelaznego repertuaru czy nawet specjalnej ceny, 

z pewnością jednak pierwszym wyrazem tej triumfalnej epoki byłoby 

odzyskanie polskiego śmiechu. 
( ... ) Co by to był za festiwal taki Fredro w nieprzerwanej ciągłości. Jaka 

przyprawa w smaku życia, dosypana do codziennej naszej doli. Wreszcie 

co za chów aktora i widza. 
Starszy pan z Bieńkowej Wiszni prze tałby być wyłącznie lekturą 

szkolną, a zblazowany grymas publiczności, że to ograny Fredro, a nje 

np. nowy Shaw nie byłby już świadectwem obowiązującej mody i gustu. 

Aktorzy dziedziczyliby kunszt i styl, teatr odnawiałby niezniszczalną 
żywotność dzieła - maluczko, a stanęłjbyśmy przed drzwiami wielkiej, 

słynnej na świat Comedie Polonaise. (. .. ) Jerzy Leszczyński, dziedzic 

naświetruejszy teatralnych tradycji fredrowskich , jest w niej jako 

akademik i nosi palmy. Stanisławski, cyzelator i miłośnik tylu, to samo. 

Obok nich młode pokolenie wspina się, by sprostać wysokim wymaga

niom; majstry patrzą na następców czujnym okiem ... Ale j uż dość. To 

przecież sny o przyszłym stuleciu. Poczekajmy chwileczkę. 

(Fragmenty recenzji z przedstawienia 
w Teatrze Narodowym w Warszawie, r. !936.) 
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Nie umieć - nie ma grzechu. Ale wielki błąd: udawać, że 
się umie, czego się nie umie. 

Rząd gniecie. Samorząd trudzi. Bezrząd trwoży. - Cze-
. h . di bla?" goz c cec1e, u a ... 

Naród, który nie ma woli i siły powiedzieć łotrom, że łotry 
- nie wart być narodem. 

Aleksander Fredro 

po trzy 

(F r agmen t) 

( ... )Prawda tylko piękna! prawda, prawda - wielkie słowo. Ale z prawdą 

jak z ogniem: grzeje, ale i pali razem. Oby to chcieli poznać i pamietać ci, 

co się weredykami lubią nazywać. Stąd szukają zalety i chluby. Niejeden 

z nich chełpliwie wywołuje: - Powiedziałem mu prawdę, aż mu w pięty 

poszło. - Brawo! Ciąłeś jak chirurg, wpuszczałeś ondę w ranę bez 

względu na boleść chorego. Ale czyż to cięcie było koniecznie 

potrzebnym? Miałżeś zaraz w drugim ręku gojący balsam? To pytanie ... 

tak jest, wielkie pytanie, równie jak i to, czy ta prawda, którą wciskasz 

w głąb serca, którą mącisz myśl swobodną, którą jak drugi los wytrącasz 

z dawnej, a rzucasz w nową kolej, którą zgniaLasz czasem całe życie 

duszy, zgniata z na miazgę jak ową jagodę, co ci padła pod stopę i której 

potem już jeden Bóg tylko może wrocić dawny kształt, dawne jądro, 

dawną barwę: czy ta prawda - mówię - jest istotną prawdą? Czy nie 

jest owocem twojego tylko własnego rozumowania, rozumowania 

podległego błędom, bo lubo weredyk, nie jesteś niczym więcej jak 

człowiekiem. 

( ... ) Proszę mi przebaczyć ten, że się tak wyrażę, gwałtowny wybryk 

przeciw weredykom. B o t a k i w e r e d y k s t ą p i ł k i e d y ś n a 

se r ce m oj e i z g n i ó tł j e r a z n a z a w s z e. Przyjaciel - stał się 

tłumaczem rtiby opinii powszechnej. Zapewnił mnie, że jestem nienawi

dzony. - Za co? - Nie wiedział, ale lak słyszał; zapewnił, że dążności 

dzieł moich są potępiane. - Dążności? Jakie? - Nie wiedział ale tak 

słyszał. Zapewnił, że ogólnfo ganią sposób jakim dopiero myślę 

wychować syna - i wiele, wiele jeszcze podobnych zapewnień. - Odu

rzony odkryciem z ust tego, którego przyjacielem być mniemałem, a za 

tym i o poprzednim zgłębieniu z jego strony wątpić nie mogłem 



ALEKSANDER FREDRO. Litógrafia Maksymiliana Fajansa z r. 1852. 

- opuściłem ręce i przestałem żyć i pracować dla świata. - Dziwna rzecz. 
- Niech każdy człowiek w późniejszym wieku spojrzy w życie za siebie, 
niech dobrze śledzi powody, przyczyny ważniejszych swoich zdarzeń, 
a ujrzy pewnie jakąś osobistość, która zaw ze w jego atmo ferze jakby 
drabant obok niego grawitowała i która zawsze pośrednio albo bezpo-
rednio, z wiedzą lub bez wiedzy, wywierała swój wpływ na jego życie 

- pomimo nawet częstokroć niższego stopnia wiadomo' ci i ukształcenia 
albo i rozumu naturalnego. 

Trzy po trzy (w. 197-213, 234-252) 

Bohdan Korzeniewski 

( ... ) Spory o prawdziwego Fredrę wybuchły po pierw i;ej wojnie 
w niepodległym państwie polskim. Zaogniły ię jeszcze po drugiej 
wojnie. Nowe poglądy na poetę wyraziły ię nie tylko w opiniach 
krytyków i wiadomościach badaczy, ale i w po obach odmiennego 
traktowania komedii Fredry na scenie . W Jatach 1946---1955 Fredro 
przeżył w teatrach poi kich swój prawdziwy rene ans. Nigdy dotychczas 
nie grywano go tak wiele. 
Ten nie podziewany ukces zawdzięczał w tych latach w dużej mierze 
słabości urzędowej literatury dramatycznej. Był to niemal jedyny głos 
ludzki, przy tym głos pełen mądrego humoru. 
Nie na tym jednak polegał prawdziwy renesans poety. Fredrę spotkała 
przygoda, która przydarza ię tylko nielicznym, istotnie wielkim 
pisarzom. Coraz wyraźniej zaczął wy tępować jako pisarz dotąd nie
znany. Przy usuwaniu patriotycznego werniksu z portretu Fredry 
wy tąpiła całkiem nowa jego twarz. Najmniej chyba nadaje się do niej 
utarte określenie „poczciwy' . Prawdziwa twarz Fredry uderza ol 'niewa
jącą inteligencją, głęboką mądro cią i trochę smutnym uśmiechem, 
kwitującym błahość ludzkich spraw i namiętności. .. Jeśli nie maluje się 
w niej cecha najistotniej za poety, jego geniusz komiczny, to dlatego, że 
tej cechy nie umie wyrazić na ogół żaden portret. 
Fredro napisał - niestety - aż trzydzieści pięć komedii. Nie we 
wszy tkich jego geniusz komiczny wyraził się z jednakową siłą. Nie 
wymagajmy tego jednak od polskiego poety, koro nie wymagamy 
podobnej doskonałości od jego znakomitych kolegów cieszących ię 

światowym podziwem. Istotnie, większość z komedii Fredry ma charak-
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ter równie staroświecki jak większość komedii Goldoniego i byłoby 
błędem domagać się dla nich ciekawo' ci i uznania poza wła nym 
narodem pisarza. Do obowiązków narodowych należy również nudzenie 
się na utworach własnych klasyków. Nie trzeba z tego czynić obowiązku 
międzynarodowego nawet w okresach coraz bliższej znajomości między 
narodami świata. Przynajmniej jednak cztery z komedii Fredrowskich 
osiągnęły tę doskonałość, która pozwoli im liczyć na zajęcie pozycji 
uniwer alnej. Są to Mąż i żona, Śluby panień kie, Dożywocie i Zemsta. 
Miłośnicy gatunku, który miał znakomite tradycje i zaczyna powoli 
dzisiaj sobie o nich na nowo przypominać, tj. farsy, odkryją mnó two 
uroku także w Damach i huzarach. 
Wymienione pięć komedii znajdzie się zapewne w tym wyborze 
najcenniejszych dzieł sztuki, jakiego ludzkość kiedyś dokona, jeśli 

kataklizm nie zniszczy żywej dzisiaj ciekawości wszystkiego, co ludzie 
w dziedzinie piękna wytworzyli na ziemi. Wydaje się, że pozwolą one 
w pełni poznać jednego z najświetniejszych i - uważam - jednego 
z najbardziej tajemniczych artystów. Dzisiaj już zaczynamy dostrzegać, 
że nowa twarz Fredry mieni się takim bogactwem uczuć i my 'li, jakiego 
dotąd mało kto się spodziewał. 

Przed kilkunastu laty rozumniejsi krytycy zsadzili Fredrę z konia 
i odpasali mu ułańską szablę. Dzisiaj zaczynamy go wyprowadzać z tego 
gatunku we dworze skąd widok rozciąga się tylko do la u na horyzoncie. 
Otwieramy przed nim - z całym zacunkiem! - drzwi do domu, gdzie 
mieściła się jego pracownia. Juliusz Kossak, także malarz koni, zostawił 
portret Fredry stojącego przy pulpicie do pisania. Wskazał, zapewne 
mimo woli, właściwą drogę do poznania poety. W pracowni pisarskiej 
Fredry mieści się ten skarb warto' ci ogólnoludzkich, który możemy 
ofiarować kulturze światowej. 
Sądzę, że jeszcze nie dzisiaj . Sami zaczynamy dopiero odkrywać Fredrę . 

Nie stać nas jeszcze na sąd, który moglibyśmy zaproponować wiedzy 
o sztuce nie tylko polskiej. Tymcza em zbierajmy wiadomości dla 
takiego sądu , który rozstrzyga o przynależności do twórców miary 
najwyższej. 

(Pamięinik Teatralny 1958, nr 2) 

Tadeusz Boy-Żeleński 

( ... )Sławi się z dawien dawna - i słusznie - piękno apo trafy cześnika: 
„Nie wódź nas na po.kuszenie - ojców naszych Wielki Boże; - skoro 
wstąpił w progi moje - włos mu z głowy spaść nie może' ... I w istocie, 
tajemnicą poezji Fredry jest, że w chwili gdy cześnik wymawia te słowa, 
zachwyceni zapominamy najzupełniej, że ten sam cześnik przed chwilą 
niegodnym podstępem zwabiał „w progi swoje" yna sąsiada, aby pod 
grozą trumny zmusić go do świętokradzkiego akramentu... Bo i on 
zapomniał najzupełniej i godzi te dwie rzeczy doskonale, i w tym jest 
poetycka prawda tej ceny. 
Rzecz kończy się - jak wiadomo - szczęśliwie dzięki dubeltowemu 
posagowi Klary. Jedynie pod tym względem rejent, który dopiero co 
powiedział do ożenionego już syna: „ wstań serdeńko i chodź ze mną", 
mięknie i mówi do iebie: „dwa majątki, kąsek gładki"; i dopiero pod 
tym znakiem następuje owa „zgoda", do której „Bóg rękę poda '; bo 
ciągłe mieszanie imienia boskiego do najpodlejszych szacherek jest 
bardzo dla tej staropolszczyzny charaktery tyczne. 
Dodajmy podstolinę, która zawarłszy kontrakt z rejentem na zasadzie 
swego fikcyjnego majątku wpół-oszukańczo wyłudziła od zkodowanie 
w klauzuli i najspokojniej wyciąga po nie łapkę. I kto wie, przy owych stu 
tysiącach wycyganionych z jego pupilki („te z mojego ja zapłacę' 
- powiada niedbale KJara), podstolina wyda się może za cześnika? ... 
Wszystko to jest bardzo żywe, prawdziwe w każdym słowie i geście, 
i wiernie maluje obyczaj szlachecki zwła zeza z epoki rozkładu; co do 



artyzmu, co do wizji świata, Zemsta jest klejnotem jedynym w skarbcu 

komediowym wszystkich literatur. Topnieję z rozko zy, oglądając ją 
dobrze graną na cenie. Ale uważać ją, za autorem Przygód Benedykta 
Winnickiego, za „ wzór poczciwości, szczęścia i cnoty'•, to mi się wydaje 

osobliwym nieporozumieniem. Jeszcze dziwniejsze wydaje mi ię, że 

ktoś odważa się twierdzić-i budować na poparcie tego twierdzenia jakże 

ztuczne konstrukcje - że Fredro „chciał tu pokazać, jak pojmuje 

prawdziwą staropolszczyznę"! A już najdziksze, to widzieć w Zemście 

jak tenże sam komentator - „królewskie blaski przeszłości" . Co tu jest 

królew kiego? - Królewska jest tu tylko poezja Fredry; reszta, to małe 
świństwa drobnych ludzi. 

(„.) Jeśli nicuję tak wartość moralną tego minionego świata, to dlatego, 

że widzę p wne niebezpieczeństwo w stosunku do poety. Materiał 

życiowy, z którym związany jest nierozdzielnie artyzm Fredry, stanowi 

niemałą zaporę w tym, aby ten artyzm przemówił w całej pełni do ludzi 
dzi iejszych. Uczyć ich, w jaki sposób cud ztuki zdolny jest przetworzyć 

w piękno przeciętną lub najlichszą bodaj rzeczywistość, oto jedno 

z zadań krytyki wobec Fredry. Ale wmawiać w dzisiejszego widza 
w młodzież zwłaszcza, że ciemnota i łajdactwo w kontuszu - byle 

podlane bigoterią -są poczciwością i cnotą, że są „królewskim blaskiem 
przeszłości", to znaczy wyzywać jej kry tycyzm, którego w stworzonym 

niebacznie nieporozumieniu łatwo pada ofiarą dzieło poety . A znów 

jeżeli się to uda wmówić, to tym gorzej.„ 

-0·~ 

Tadeusz Boy-Że l eński 
Obrachunki fredrowskie 

Psiuk goni, póki idziesz, a jak staniesz ... w nogi. Potem 
szczeka z daleka. - U nas dużo takich psiuków. 

Nie ten głupi, kto źle sądzi, ale ten, co go sędzią zrobił. 

Jerzy Leszczyński 

Fredro to mój drugi ojciec, wychował mnie i wiele nauczył. Kocham go 

też jak ojca. Dom dziadka mego Wincentego Rapackiego jak i nasz był 

opętany miłością do Fredry. Mówiliśmy cytatami ze sztuk jego dniami 
całymi i przy każdej niemal posobności. Np. pukając do drzwi gabinetu 
mego dziadka cichutko szeptałem słowami Papkina: Wolnoż wstąpić„„ 

na co dziadek odpowiadał jako Milczek: Bardzo proszę„ . Po czym 

rozmowa toczyła się już w normalnym języku. 
Gdy zbyt natrętny wierzyciel wtargnął do mie zkania, kwitowało go się 
słowami Milczka: Cześnik wszystko będzie płacił ... Otumaniony, ogłu

piały tą odpowiedzią zmykał jak oparzony. 
Chorego napominało się: Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz 
straci z życie (Dożywocie) . Co prawda kazanie takie njewiele pomagało, 

ale my byliśmy pewni poprawy. W zak to Fredro mu radził! Powinno to 
go było uzdrowić i wystarczyć za wszystkie Jeki. I tak bez końca, dzień 

cały . 

Trzeba być aktorem, aby zaznać pełnej rozkoszy obcowania z Fredrą. 

Najbardziej wyrafinowany smakosz literacki i znawca nie odczuje nigdy 
tych wzruszeń i ciareczek chodzących po grzbiecie aktora grającego rolę 

fredrowską. To są te złote krzyże zasługi, którymi los nas dekoruje. 

Trudny był do grania Fredro, dfabeloie trudny, a trudności te zwiększały 



się po stokroć, gdy jakiś twórczy reżyser pragnął odczytać go na nowo. 
Mnie się jednak zdaje, że ani na nowo, ani na staro, ale tak, jak życzył 

sobie Fredro. Ale to jest właśnie największa sztuka. Bojąc się tych 

trudności, a pragnąc je ominąć, reżyserzy nieraz chwytali się różnych 

pomysłów, dobudówek sytuacyjnych, wtrącając sceny, których nie ma 
w egzemplarzu. I to jest karygodne. Zwłaszcza biedna Zemsta ma 
szczęście! 

Około tej cudnej komedii utworzyły się całe góry zakłamań, dociekań, 
nowych „odkrywczych" spojrzeń, często nie prowadzących do niczego, 

a zwykle odbierających jej ciepło, pogodę i słońce, jakie ogrzewa to 

niedościgłe arcydzieło. A wszystko tam jasne i proste, jak na dłoni. Nikt 
nie twierdzi - poza Tarnowskim i jego polonistycznymi uczniami - by 

Cześnik, Milczek, Papkin, lub podejrzanej, bądź co bądź, konduity 
Pod tolina, byli jakimiś poi kimi świątkami, do których modlić się mają 

aktorzy i wybielać ich na archaniołów . Są to ludzie z krwi i kości, 

z wszystkimi ludzkimi ułomnościami, grzeszkami i hultaj kimi pomys
łami . Ale nie ma żadnego powodu - i Fredro na pewno sobie tego nie 

życzył - aby przedstawiać ich jako patologiczne pokraki jakieś 

makabryczne mon tra minorum gentium, odzierać bezlitośnie z boskiego 

humoru i gasić te blaski poezji przelewającej ię złotą trugą w każdym 
wier zu, w każdym łówk:u niemal. - I na tym polega niedo 'cigły geniusz 

Fredry, że potrafił ukazać w zystk:ie podłostki i przywary w atmosferze 

ciepła i humoru. Nie karze swych bohaterów śmieje s ię z nich tylko. 
(„.) Nić fredrowskiej tradycji był nieraz rwana na strzępy. A tradycja 

w sztuce, to rzecz wielka. Bez niej nic nowego się nie stworzy ... 

Rozumieją to dobrze w Związku Radzieckim, gdzie każdy ton, ge t czy 
minę wielkiego Szczepkina, Moczałowa, Warłamowa czy awina, 

przechowuje się jak skarby Sezamu - i te wielkie zdobycze aktorskie idą 

z pokolenia na pokolenie. I tak być powinno. 

( ... ) Niestety, na za młódź aktorska nie rozlubowała się jeszcze we 
Fredrze. Ale jestem pewien, że i na nią czas przyjdzie. Jak trochę 
podrosną! 

(Świat 1953, nr 53.) 

Aleksander Fredro 

(Fragment) 

( ... )Ale jeżeli zostałem dramaturgiem bez żadnego wyraźnego powodu, 

nie tak ię ma co do poezji. Byłem bowiem okolicznościami pchnięty na 
Pegaza. Długo już przemyśliwam, jak to opowiedzieć, bo to działo się 
w wojsku, a koszary nie salon. Ale historia je t historią, ma woje żelazne 

prawa, z których wyłamać się nie zawsze można. Będę jednak starał się, 
bądźcie panie pewne, omglić ile możności wszelką szorstkość przed

miotu. A więc do rzeczy. 
W Krasnymstawie mieszkałem razem z podporucznikiem Jakubem 

Nowickim, który miał służącego Franciszka. Razu jednego wziąłem 
wstępnym bojem (necessitas frangit legem) pewną nieodzowną, acz 
tylko płócienną część ubioru, którą to łońce nie zwykło oglądać. Kiedy 

się zaś kolega uporczywie upominał o zwrot swojej własności, napisałem 
wierszyki pod tytułem : Żale Jakuba nad utratą g„.i. Zwrotki kończyły 
się powtórzeniem: Franciszku! Gdzież są g„.ie moje? Ta poezja zrobiła 
w pułku furorę. Ale jeden z kolegów, Dąbrowski (zginął pod Możajs
kiem), wziął mnie na stronę i zwrócił moją uwagę, że w kilku wierszach 
nie ma średniówki. - Średniówki!„. Co to średniówka? - zapytałem . 
Dąbrowski wytłumaczył, i to była pierwsza a oraz jedyna nauka 

rymotworstwa, którą w życiu otrzymałem. 
Uzbrojony w średniówkę, rzuciłem w świat parę kawałków, których 
tytułu powtórzyć nie mogę, a których sława przeszła krańce nawet pułku. 
Później we Francji spróbowałem rodzaju uczuciowego, napisałem do 

Ludwika Jelskiego ładny wierszyk zaczynający się: 



Miłość jest równie 
Bujna topoli, 
Wzrasta gwahownie 
Na miękkiej roli etc., etc. 

ale kiedy razu jednego zacząłem deklamować w gronie kolegów, jeden 
z nich, gbur nieokrzesany, dodał zaraz do mego pierwszego wiersza: 
Miłość jest równie - swój rym arcy nieczysty, co mnie tak zbiło z terminu, 
że na długi czas dostałem wstrętu do uczuciowego rodzaju. 
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