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Docenić komedię 

Rozmowa z prof dr hab. Dobrochną 

Ratajczakowq, kierownikiem Zakładu Dra
matu i Teatru w Inshjtucie Filologii Polskiej na 
Uniwersytecie A dama Mickiewicza w Poznaniu, 
członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PA N, autor
ką kilku książek, szeregu prac redakcyjnych, licz
nych studiów i arhjkułów wybitnym teatrologiem 
i dramatologiem. W jej dorobku naukowym znaj
duje się wiele prac poświęconych komedii. 

Jak scharakteryzowałaby Pani ko

mizm fredrowski? I czy taki w ogóle 

istnieje? 

Komizm fredrowski jest oczywisty, 

oczywiste także wydają się stosowane tu 

chwyty i środki, choć od dawna istnieje 

problem z jego bliższym określeniem. 

W każdym razie ma on podwójny wymiar, 

wpółuniwersalny, wpółhistoryczno-kul

turowy. Wiadomo przecież, że zmienny 

czas i ulegające przekształceniom zwy

czaje narodowe decydują o modyfikacjach 

poczucia komizmu i przemianach samej 

komedii. To gatunek - tak jak teatr - ak

tualny i lokalny, spełnienie scenicznego 

„ tu i teraz". Stąd zmienne współczynniki 

komizmu nie zawsze mogą być dla nas 

czytelne, w przeciwieństwie do uniwer

salnych, odwołujących się do pewnych 

stałych cech natury ludzkiej, przewidy

walnych zachowań w powtarzających się 

sytuacjach, praw dopodobnych stanów 

i reakcji. Dlatego też na Gustawa moż

na spojrzeć jako na wcielenie ponadcza

sowego typu uwodziciela, który zabie

rze się „do pracy" dopiero wtedy, gdy 

dziewczyna rzuci mu wyzwanie i powie 

„nie"; z kolei Albin to przecież dotknięty 

syndromem ciężkiego oczarowania cał

kiem rozsądny właściciel ziemski, który 

w zwykłym życiu radzić sobie musi cał

kiem nieźle, skoro chciwy ojciec Klary 

mógłby go zaakceptować jako zięcia; obie 

panny zaś stanowią kontrastowo wycie

niowane „ wieczne typy" dziewczęce (ongi 
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określane mianem „naiwnej"), połączone 

z różnymi mężczyznami zgodnie ze swo

istym wzorem kulturowym. Dzięki temu 

dobroć i czułość Anieli znajdzie dopełnie

nie w złagodzonej uczuciem inteligencji 

i dominacji Gustawa, a niezależność Klary 

będzie uzupełniona o uległość Albina, 

zrodzoną nie tyle ze słabości charakteru, 

ile z długotrwałej i w ielokroh1ie odrzuca

nej miłości. 

Po bliższym poznaniu okazuje się, 

że Śluby panieńskie utkane są z sieci 

nawiązań i motywów współczesnych 

autorowi. Przykładem może być pod

tytułowa aluzja do mesmeryzmu. Czy 

współczesny widz ma szansę wychwy

cić choć część z tych wątków? Jaki al

ternatywny klucz odczytania może za

stosować? 

W istocie, sieć historycznych motywów 

i aluzji jest tu gęsta, co zresztą normalne 

właśnie przede wszystkim dla komedii, 
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zawsze przecież osadzanej w codzienno

ści . I współczesny widz nie ma szans na 

uchwycenie tego bogactwa, choć zarazem 

nie musi. Mamy tu przecież nie tylko obcy 

mu mesmeryzm i przekształcony w litera

cko-teatralną metaforę magnetyzm, stano

wiący styl początku XIX wieku, ale także 

popularny wtedy motyw chwili teatralnej, 

improwizacji, towarzyskiej gry prawdy 

i udania, kontraktowego mariażu i miło

ści - śladem mariwodaży i rokokowych 

gier uczuć delikamie podszytej tu erotyką. 

Ale przecież przetrwał do dzisiaj, choć w 

strywializowanej i uproszczonej posta

ci, platoński mit rozerwanych połówek, 

które są dla siebie przeznaczone. I to one 

będą dla siebie magnesem. Wciąż pozosta

ją też oczywiste ponadczasowe elementy 

utworu: gra uczuć i emocji, szkoła miło

ści, prosta nauka, że przeszkody jedynie 

podnoszą temperaturę zaangażowania, 

Owidiuszowe sprzężenie „kocham i nie

nawidzę". Pozostaje zabawa słowem i sy-

tuacją, teatralność improwizowanej strate

gii, aktorski popis - wszak Śluby panieńskie 

to wirtuozowska komedia w stylu brillant, 

świemym i błyskotliwym, teatr w teatrze. 

Można również odnieść wrażenie, że 

Fredro skomponował Śluby panień

skie na zasadzie parodystycznej sty

lizacji. Czy byłby to zatem ironiczny 

komentarz poczytnej wówczas litera

tury sentymentalnej, czy też ciepła gra 

z konwencją? 

Nie chodzi tu o parodystyczną stylizację, 

ani o ironiczny komentarz, choć przecież 

jedno i drugie jest obecne. Nie dominuje 

jednak i nie nadaje tonu tej komedii. To 

bowiem doskonała, wirtuozowska czy

sta postać gatunku, kompromitująca tra

dycyjną komedię małżeństwa i tworząca 

polski wariant odmiany zwanej komedią 

miłości . To koncert na trzy pary aktor

skie, a zarazem wieloznaczny, wieloto

nowy stop liryzmu, teatralnego efektu i 

uteatralizowanych sytuacji, wpisanych w 

meandryczną linię akcji, osadzonej w za

sobnym, polskim dworku. 

Wobec tego, co dziś teatr posługujący 

się innym „językiem teatralnym", te

atr który coraz częściej rezygnując z 

tekstu i „bycia dramatycznym" może 

ciekawego powiedzieć poprzez Śluby 

panie1lskie? 

Reżyser może wiele wyczytać z tej kome

dii. Rzecz jasna może na nią spojrzeć w 

sposób najprostszy - jako na uśmiech z 

przeszłości, jasny i szczęśliwy obraz mi

nionego czasu. Ale też może ją potrak

tować jako szkołę uczuć i postaw życio

wych (motyw takiej szkoły też był częsty 

już w XVIII wieku), w której dziewczęta 

walczą o niezależność, mężczyźni muszą 

włożyć pewien wysiłek w ich zdobycie -

trzeba przecież grać, aby wygrać, a uczu

cie powinno być dwustronne. Można 

sztukę pokazać jako pojedynek dwójki 
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inteligentnych i sprytnych przeciwników 

- Gustawa i Klary, jako klęskę kontrak

towego małżeństwa i zwycięstwo związ

ków opartych na uczuciu, więc wykorzy

stać sytuacje, monologi i tyrady liryczno

erotyczne. Wszak Śluby ... to komedia mi

łosnego oczarowania, o oczywistych pod

tekstach . „ Bądźcie szczęśl iwi tak, jak się 

kochacie" - życzy Gustaw drugiej parze. 

Zatem - tyle szczęścia mieć będziecie, ile 

miłości znajdziecie w samych sobie. Czy 

to nie jasne przesłanie? A przecież kome

dia także pokazuje, jak uczynić z miłości 

„ życiowy interes", jest po stronie domu

świata, uczucia do najbliższych i poświę

cenia im życia traktow anych jako w ar

tości godne najwyższego uznania, wy

raz radosnej akceptacji przynależności . 

W polskim trudnym, ciemnym i ponu

rym romantyzmie stanowi jasny akcent 

i oferuje wizerunek innej wizji świata. 
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A co z szeroko pojmowaną formą? Czy 

dramat fredrowski daje nowe możli

wości inscenizacyjnej interpretacji czy 

też zmusza do utrzymywania scenicz

nego kostiumu historycznego? 

Nie mogę wypowiadać się za reżyserów. 

Powiem tylko, że można ją zagrać nie

koniecznie historycznie i niekoniecznie 

współcześnie. Wiadomo przecież, że hi

storyczne ujęcie potrafi się okazać lustrem 

dla współczesności, a nachalne uwspół

cześnienie - zniszczyć dzieło . Tej komedii 

jednak zaw sze swoistą patynę staroświe

ckości nada wiersz, dlatego też wszelkie 

zabiegi modernizujące muszą tu być prze

myślane. Zwłaszcza że wiersz jest brillant 

i rządzi dynamiką tego świata, mówi o sta

nach serc i umysłów postaci, współtworzy 

sytuacje - wszak Aniela haftuje w rytm 

wiersza, a Gustaw w jego rytmie prowa

dzi swoistą grę z krzesłem (akt II scena 5). 

N ie jest to przy tym rytm jednolity i mo

notonny. Trzynastozgłoskowiec służy tu 

Fredrze do rozmów obojętnych lub łączą

cych opiekunów, jedenastozgłoskowcem 

pisane są partie liryczne, a w sprzeczkach 

czy szyderstwach pojawia się ośmiozgło

skowiec. W Ślubach. .. znajdziemy jeszcze 

inne rozmiary, nawet takie, które zbliżają 

się do granicy regularności . 

Sama komedia jest chyba najczęściej 

atakowanym przez krytyków teatral

nych gatunkiem. Dlaczego? Być może 

bierze się to z niejakiego zaperzenia 

- ukrytego przekonania o nieadekwat

ności reakcji śmiechu w tak „poważ

nym" miejscu jakim miałby być teatr. 

Wobec tego: jakie jest miejsce kome

dii w teatrze? 

W naszej literaturze komedii się na ogół 

nie cen i. Winą za tę sytuację możemy 

obarczyć w ielu. Klasyków - bo koronę 

gatunków stanowiła dla nich tragedia; 

sentymentalistów - bo pisali na ogół mar-

nie mieli „ucha" na ten gatunek, a nawet 

odsądzili ją od czci i w iary jako zapis try

w ialnej rzeczywistości, daleki od w zlotów 

ducha oraz niehonorowy gest śmiechu 

- w w arunkach niewoli nie należało bo

w iem się śmiać . Można było być ironistą 

czy szydercą, ale nie ciepłym humorystą. 

Winą następców, biedermeierystów i po

zytywistów - były nudne komedie z tezą; 

moderniści - pogrążali się w sferach idea

łu, dalekiego od przyziemnej, uznawanej 

za filisterską zabawę komedii, a dla re

formatorów teatru, którzy zadecydowali 

o kształcie sceny w XX w ieku, komedio

wość zazwyczaj nie współgrała z dziełem 

sztuki, jakim miał stać się spektakl. Sama 

komedia zresztą zmierzała z jednej stro

ny w kierunku dramatu, z drugiej zaś po

dążała ku farsie. Jako gatunek najżywszy 

i najbogatszy w liczne w arianty, miała co

raz więcej odmian, w których zacierała się 

jej specyfika, komizm przenikał do innych 

ne komedie; romantyków - bo generalnie gatunków, przestając być wyróżnikiem 
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tego jednego, a oddana przez artystów 

bez wyrzutów sumienia teatrowi komer

cyjnemu, traciła szansę na bycie wielkim, 

prawdziwie artystycznym dziełem. Tak 

jakby nigdy nie tworzyli komedii Molier, 

Szekspir, Marivaux„. A miejsce komedii 

w teatrze? Odpowiem pytaniem: dlacze

go teatr ma być jedynie kwestią śmiertel

nego serio? Komedia bywała przecież tak

że terapią. Gatunek powstał jako koniecz

ne dopełnienie tragedii, wyraz tryumfu 

człowieka nad losem, osiągnięty dzięki 

jego mądrości, sprytowi, manipulacji, 

współdziałaniu przypadku lub przychyl

ności bogów. I nie bez powodu wciąż ak

tualne jest zdanie Stanisława Koźmiana, 

że Fredro nauczył śmiać się naszych dzie

więtnastowiecznych przodków . 
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Być może w pewnym sensie podobnym 

problemem jest fakt, iż nad znaczną 

ilością spektakli ciąży groźba klasyfi

kacji jako tzw. „przedstawienie-lek-

tura szkolna". Jaką linię obrony moż

na by zastosować dla przedstawień 

z taką, chętnie przyprawianą „gębą"? 

Gębę lekturowych spektakli (czy raczej 

spektakli „z lektury") zawdzięczamy 

sami sobie. Linia obrony może być tylko 

jedna: najwyższej klasy realizacja, koncert 

aktorski. A trzeba przyznać, że ta właśnie 

komedia Fredry doskonale się do tego na

daje. 

rozmawiał Michał Pabiś 



Fredro pod 
świecznikiem? 

Na małym świecie, co się wielkim mieni, 

Gdzie każdy trwożnie po śliskiej przestrzeni 

Jakby na szczudłach i w przyłbicy chodzi, 

Tam, czym, są ludzie, niechaj nikt nie bada; 

Ale - gdzie człowiek mało pozór ceni, 

Przybranym kształtem nie chce i nie zwodzi, 

Gdzie więcej wola niż rozum nim włada 

Tam chwytaj pędzel, wzór stoi gotowy 

O dkrywanie życia Aleksandra hra

biego Fredry przypomina grę wieloma 

taliami kart. Raczkująca ciekawość na

trafia na niemowlę o nieustalonej dacie 

urodzenia. Dzień 20 czerwca 1793 roku 

zawdzięczamy rodzinnej legendzie -

jak żartował sam poeta, ów termin usta

liła jego piastunka. Zagadka jest wyni

kiem całkowitego spłonięcia plebani w 

Jarosławiu, a wraz z nią wszystkich do

kumentów parafii, w tym metryki uro

dzenia Aleksandra Fredry. Można zary-

zykować tezę, że ta pierwsza trudność 

w ustalaniu faktów z życia dramatopi

sarza, jest rytem znaczącym poznawa

nie całego jego 

życiorysu. 

A le oprócz 

t r udn oś ci , 

możemy na

trafić także 

choćby na cie

kawą histo

rię nazwiska 
Herb rodziny Fredrów 

pisarza. Według ballady Mierżb herbu 

Bończa (mającej poświadczać szlache

ckie pochodzenie Fredry) ogłoszo

nej w Herbarzu polskim za panowania 

Kazimierza Wielkiego niejaki Dobiesław 

Mierżb miał podczas walki z silniej

szym od siebie Niemcem zmęczyć prze

ciwnika swoją szybkością i techniką we 

władaniu bronią tak bardzo, że ten wy

krzyknął „Friede- herr" (pokój - panie). 

Właśnie od tej prośby miało powstać ro-
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dowe nazwisko - Fredro, noszone przez 

gałąź rodu z linii Dobiesława pieczętują

cego się herbem Bończa z wizerunkiem 

Jednorożca. Jako autora legendy (uzna

wanej dziś za jedną z częstych w epoce 

romantyzmu mistyfikacji, 

mających podkreślić daw

ność i świetność rodu) 

Fredro wskazał niejakiego 

Aleksandra z Wścieklic. 

O rodzicach dramatopi

sarza wiadomo niewiele. 

Jacek Fredro prawdopo

dobnie kształcony przez 

jezuitów bądź pijarów, 

o nim, że to „rozum nie błyszczący 

świetnym ukształceniem, ale głęboki, 

logiczny, dobroć nieprzebrana, uprzej

mość zjednały mu powszechny szacu

nek". Ten logiczny umysł - jak również 

niebogato ożeniony Jacek, ojciec dzie

więciorga dzieci (sześciu synów, trzy 

córki), szybko pomnożył niewielki ma

jątek. O matce poety wiadomo jeszcze 

mniej. Maria z Dembińskich z pewnoś

cią była wielką miłośnicz

ką ogrodów (w Beńkowej 

Wiszni zasadziła dziewięć 

świerków przy dróżce do 

studni). Była prawdo

podobnie fundamentem 

świata dziecięcej beztro

ski otaczając dzieci mat

czyną czułością; młody 

Aleksander w jednym 

Jej przedwczesna śmierć w 1806 roku 

była szokiem zarówno dla dzieci, jak 

i dla męża. Do tego momentu Fredrowie 

mieszkali w Beńkowej Wiszni. 

zacięcie do gospodarowania sprawił - że Kształceniem młodego Aleksandra zaj-
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mowali się guwernerzy. Zyskał typowo 

szlacheckie wykształcenie choć, jak sam 

twierdził we wspomnieniach, czytał ra

czej niewiele. W 1807 roku przeprowa

dził się wraz z całą rodziną do Lwowa, 

gdzie przez trzy lata zaj

mowało go głównie życie 

towarzyskie. 

W 1809 roku Aleksander 

Fredro zaciągnął się 

do armn Księstwa 

Warszawskiego. 

Wspominając ten mo

ment, swoją motywację 

sprowadzał do mody, 

młodzieńczej chęci przy

funkcja raportera sądu apelacyjnego -

to również wynik starań brata. Do jego 

obowiązków należało między innymi 

przekazywanie skazanym wyroków 

sądu, w tym także wyroków śmierci. 

W międzyczasie wy-

pełniania obowiązków 

raportera Aleksander 

bywał częstym gościem 

u swoich dowódców; 

u jednego z nich, generała 

Ludwika Kamienieckiego 

poznał Anielę Trembicką, 

swoją pierwszą miłość. 

gód. Początki jego karie- Zofia Fredrowa - portret namalowany 
przez jej córkę 

W czasiejegosłużbywoj
skowej powstają pierw

sze wiersze - o frywolnej 
ry wojskowej były niejako 

ułatwione - dość wspomnieć, że zanim 

zdążył się czymkolwiek zasłużyć, dzięki 

protekcji starszego brata Maksymiliana 

został mianowany podporucznikiem. 

Odsunięcie od frontu miała zapewnić 

tematyce, czasem także pornograficz

ne. Wspomnienia jego towarzyszy, 

w których Fredro jest duszą towarzystwa 

i wspaniałym kompanem to zasługa 

m. in. tej właśnie twórczości . I chociaż 

podporucznik nie stworzył kojarzonej z 
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nim czasem XIII. księgi Pana Tadeusza, 

to jest to jednak osobliwy początek 

twórczości późniejszego mistrza sub

telnych gier uczuć, lekkości 

intrygi, czy zręcznego hu

moru. Z czasów żołnierskich 

Fredro przytaczał anegdotę, 

według której jeden z towa

rzyszy przeczytaw szy jego 

wiersz wskazał poecie brak 

średniówki. A co to jest śre

dni ów ka? - miał zapytać - J 

Aleksander Fredro. Majątek Ja twięgi 

D opiero wiosną 1812 roku wydarzenia 

rzucają Aleksandra w wir wojenny. Jako 

świeżo mianowany kapitan został przy

dzielony do 5-tego Pułku Jazdy pod

legającego korpusowi dowodzonemu 

przez księcia Józefa Poniatowskiego. 

Był to korpus, który już parę miesię

cy później - w październiku - osła-

im życiem prawie 40 tysięcy żołnierzy 

oddziału. Po dotarciu z niedobitkami 

5-tegoPułkuJazdydo Wilna, Aleksander 

zachorował na tyfus i prawdopodobnie 

gdyby nie bezinteresowna pomoc kilku 

przypadkowych osób kapitan nie miał

by szans na przeżycie. 

W lipcu 1813 roku Aleksander Fredro 

w chłopskim przebraniu przybył do 

Lwowa. Nie chciał jednak pozostać 

zbyt długo z przebywającą tam rodziną 

nial odwrót wojsk napoleońskich spod i po paru dniach odpoczynku ruszył do 

Moskwy. Manewr ten okupiło swo- Saksonii, gdzie Poniatowski tworzył na 
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nowo korpus. 10 sierpnia był w Dreźnie, 

gdzie odebrał krzyż Virtuti Militari, 

a kilka dni później otrzymał przydział 

na łącznikowego w sztabie armii. Było 

to stanowisko, które pozwoliło mu na 

bliższy kontakt z oficerami najwyższej 

rangi, a także z samym Napoleonem. 
/ 

Swiadomość polityczna nie pozwoliła 
mu wpisać się w popularny wówczas 

obraz Polaka marzącego o wyzwo

leniu kraju przez cesarza 

Bonaparte. Prawdopodobnie 

poczucie obowiązku wo

bec kraju sprawiło, że 

dopiero po obaleniu 

Napoleona i prze1ęcm 

władzy nad 5 tysiącami 

żołnierzy przez księcia 

Konstantego Fredro 

postanowił zakoń-

czyć służbę. 

W tedy właśnie -

stacjonując w Paryżu 
Rękopis Zemsty 

- zainteresował się francuską komedią. 

Podczas wizyt w tamtejszych teatrach 

poczynił kluczową dla swojej twórczo

ści obserwację: zauważył, że podczas 

trwania spektaklu - gdy autor dramatu 

nie może w nic już zaingerować - sukces 

jego tekstu leży w rękach aktora. Jak się 

wydaje, to tłumaczy jego późniejsze bli

skie i zażyłe kontakty z aktorami grają

cymi w inscenizacjach jego dramatów. 

L atem 1814 roku 

Aleksander wyruszył 

z Paryża do domu rodzin

nego. Wojsko stało się 

dla niego cenną szkołą 

życia, patriotyzm - jed

nym z wyznaczników 

1ego działań, żołnie-

rzem - jak sam twier

dził - został do końca 

życia. Zakończywszy 

karierę żołnierza, Fredro miał za

cząć pisać. 
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P owrót do rodziny oznaczał dla 22-lat

ka początek samodzielnego życia go

spodarskiego. Otrzymał od ojca folwark 

Jatwięgi; położony daleko od aglome

racji miejskich, wywoływał poczucie 

samotności u dramatopisarza, do tego 

stopnia, że podobno czasem przenosił 

się do izby sąsiadującej z pomiesz-

czernam1 czeladzi. W ·.1 

Jatwięgach powstały jego 

pierwsze poważne utwo

ry, głównie liryczne. 

W 1815 roku rozcza

rowany lekturą Pana 

Nowiny Juliana Ursyna 

Niemcewicza miał bez 

jednak nigdy nie wrócił na scenę, stał się 

za to punktem wyjścia dla trzyaktowej 

farsy Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw 

napisanej w 1822 roku. 

P ierwszym utworem dramatycznym 

napisanym przez Fredrę nie jest jed

nak wspomniana Intryga naprędce, lecz 

Strach nastraszony, również jednoakto

/ wa komedia, którą poeta 

stworzył mając lat dwa

naście. Możliwe nawet, 

że wraz z rodzeństwem 

zagrał tę komedyjkę przed 

najbliższymi. 

Fredrę określa się często 
mianem polskiego Moliera; 

żadnegoprzygotowania w jego utworach można 

napisać jednoaktową odnaleźć pewne podobień-
Intrygę na prędce, którą Rękopis Nieiinwiści mężczyw stwa, wyboru motywów, 

10 marca 1817 roku wystawił dyrek- konstrukcji postaci francuskiego pisa

tor lwowskiego teatru Jan Nepomucen rza, ale później również próbę podjęcia 
Kamiński. Po jednym spektaklu autor z nim polemiki. W rzeczywistości swój 

odebrał ją, aby dokonać zmian. Tekst pierwszy tekst dramatyczny napisał bo-

18 

wiem nie znając prawie w ogóle dzieł 

francuskiego mistrza, choć widział in

scenizację jednego z jego dramatów w 

Paryżu. Dopiero w 1817 roku zapoznał 

się z jego twórczością, gdy do domu pi

sarza zawitał żyd, antykwariusz, od któ

rego młody autor kupił teksty Moliera. 

W roku, w który m Aleksander wra

cał do domu rodz innego, mająca szes

naście lat Zofia Jabłonowska poślubiła 

o osiemnaście lat starszego Stanisława 

Skarbka. Było to małżeństwo nieuda

ne, zaaranżowane przez matkę Zofii. W 

roku debiutu scenicznego (1817), Fredro 

poznał Zofię podczas karnawału, a spot
U twory eks-kapitana to nie tylko do- kanie to odmieniło ich życie; choć oboje 
brze zarysowane charaktery, czy spraw- czekało wiele lat w alki o 

- ---.--....,,.----, 
nie przeprowadzona in- szczęście. z powodów fi-

tryga, to najczęściej także nans owych - Skarbek był 
opowiedzenie się za mą- człowiekiem, któremu po-

drym konserwatyzmem wodziło się w interesach -

w sprawach obyczajów, matka dziewczyny sprze-

i trzeźwym spojrzeniem ciwiała się jej związkowi 
na reformy polityczne. z Fredrą . Sytuację osobi-

Jeśli Fredro decydował stą p isarz często akcento-

się napisać utwór, który wał w swoich utworach, 

nie byłby wypowiedzią nieraz główna bohaterka 

na tematy aktualne to jego dramatów będzie 
była to świetnie skon- także nosiła imię ukocha-

struowana farsa, taka jak nej. w 1824 roku zdespe-

choćby Damy i huzary. rowa ny pisarz przystał na 
Zofia Fredrowa z domu Jabłonowska 
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propozycję Maksymiliana - poślubienia 

pochodzącej z Rosj i hrabianki Elżbiety 

Buturlin. Aby rzecz sfinalizować wyje

chał do Florencji gdzie czekał na niego 

brat, i narzeczona. Zamierzony cel tej 

wyprawy nie został jednak osiągnięty. 

Najwyraźniej trwałość uczuć żywionych 

do Zofii Jabłonowskiej i mocna wiara w 

Rodzinn a fotografia Fredrów, 1842 r. 
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pomyślny obrót sprawy spowodowała 

tę nagłą dezercję z Italii. 

Już w rok po niedoszłych zaślubinach 
Fredry rozpoczęły się procedury roz

wodowe Zofii Jabłonowskiej-Skarbek, 

w których pomagał nawet sam 

Stanisław Skarbek. Trwały one do mar

ca 1828 roku, kiedy to odbyła się pierw

sza rozprawa rozwodowa. Podstawą 

do unieważnienia małżeństwa był brak 

zapowiedzi przedślubnych we wszyst

kich spośród kościołów należących do 

Skarbka. Miesiąc przed rozprawą zmarł 

ojciec Aleksandra - Jacek Fredro. Na 

początku roku dała znać o sobie choro

ba dziedziczona w rodzinie Fredrów (a 

potem także często przez postacie dra

matów Aleksandra Fredry) - podagra. 

Następne rozprawy odbyły się w maju 

i we wrześniu, kiedy to unieważniono 

małżeństwo Skarbków. W końcu, po 

wielu przeciwnościach 9 listopada 1828 

roku odbył się ślub Aleksandra z Zofią. 

W latach 1822-27 powstają miedzy 

innymi Cudzoziemczyzna, Odludki i poe

ta, Damy i huzary, Przyjaciele, a w koń

cu pierwsza, napisana 13-zgloskowym 

wierszem nierymowanym, wersja 

Ślubów panieńskich . Komedia począt

kowo nosiła tytuł Nienawiść mężczyzn. 

Autor odłożył jednak niedokończony 

utwór wracając do niego dopiero w 1832 

roku. Zmienił wówczas wiersz na rymo

wany, imiona postaci i ustalił przebieg 

fabuły. Śluby panieńskie, czyli magnetyzm 

serc - to żartobliwa kopia tytułów po

czytnych wówczas sentymentalnych 

romansów - miały swoją premierę we 

Lwowie (15 II 1833 r.), drukiem ukaza

ły się w 1834 roku. Przez szereg lat role 

grali tu najznakomitsi polscy aktorzy 

i aktorki, zmieniała się poetyka insce

nizacji i jej interpretacje. Śluby ... bywają 

nazywane „najpogodniejszym w litera

turze polskiej uśmiechem", a sam Fredro 

pisał - dramat ten „ma w sobie więcej 

lekkości jak zwykłe moje sztuki". Tekst 

ten jest próbą ukazania wiarygodnego 

rozwoju uczucia oraz głosem w sprawie 

emancypacji, a także buntu młodego po

kolenia. Śluby panieńskie poprzedził Pan 

Jowialski, po nich Fredro napisał Zemstę 

i Dożywocie. Są one uznawane za najwy

bitniejsze dzieła komediopisarza. 

W arto wspomnieć jeszcze o osobli

wej pozycji Ślubów panieńskich, które 

dwukrotnie otwierały sezon teatralny 

bezpośrednio po wojnie, w pierwszych 

dniach niepodległości - w 1919 roku 

(sceny krakowskie) i 1945 roku (Teatr 

Popularny w Warszawie). 

W 1835 roku po napisaniu i wystawie

niu Dożywocia Fredro zdecydował zakoń

czyć karierę pisarza i nie publikować do 

końca życia swoich utworów. Powodów 

było kilka. Najprawdopodobniej naj

silniej zaważyła na tej decyzji ostra 

krytyka jego tekstów przeprowadzona 

przez Seweryna Goszczyńskiego i - naj

prawdopodobniej - Aleksandra Dunina 
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Borowskiego. Zarzucano mu głównie 

niepodejmowanie w utworach litera

ckich tematyki narodowej, posłużono 

się też pastiszem atakując jego mło

dzieńcze prace. Znamienne, że oba kry

tyczne teksty ukazały się bezimiennie. 

W wierszu Pro memoria poeta wspomi

na, że na decyzję o zamilknięciu wpły

nął brak sojuszników, mil-

czenie przyjaciół, 

jak i innych kry

tyków, w teatrze 

bowiem jego dzieła 

cieszyły się stałym 

powodzeniem. Do 

pisania wrócił do

piero po dwudziestu 

latach wydając tekst 

Wielki człowiek do ma

łych interesów, nazywa

ny często jego drugim 

debiutem, oraz Zapiski 

starucha - zbiór aforyzmów. 
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Rękopis Dożywocia 

W 1835 roku został deputatem, człon
kiem trybunału Wydziału Stanowego. 

Działał na tym stanowisku siedem lat. 

Pomyślnie zajmował się sprawami tea

tralnymi, Towarzystwem Kredytowym, 

budową kolei żelaznej, czy Zakładem 

Narodowym im. Ossolińskich. Nie były 

to jedyne publiczne obowiązki poe-

ty, o czym świadczy przyznane mu 

we wrześniu 1839 roku honorowe 

obywatelstwo Lwowa za 

„szlachetną i skuteczną 

działalność jako deputat 

Stanów, przynoszącą po

żytek całej prowincji i jej 

stolicy". Jako człowiek po

ważany i dobrze zoriento

wany w sprawach poli

tycznych Fredro chętnie 

zabierał głos w ważnych 

sprawach polityczno-spo

łecznych. 

W 1846 roku po rzezi szlachty <loko-

nanej przez chłopów pod wodzą Jakuba 

Szeli Fredro napisał wnikliwy memoriał 

na temat przyczyn tego zdarzenia. Źle 

interpretowany przez władzę stał się po

tem źródłem kłopotów pisarza. Kolejne 

wydarzenia, jak w 1848 roku podpisanie 

memoriału politycznego, opuszczenie 

zebrania zorganizowanego przez gu

bernatora, czy wreszcie przemówienie 

na posiedzeniu 

lokalnej Rady 

Narodowej , 

podczas której 

biurokrację ga

licyjską nazwał 

„diabłem w sto-

wał na podporucznika i zdobył węgier

skie odznaczenie. W 1849 roku został 

uznany przez władze austriackie za 

zdrajcę; przebywał wówczas w Turcji. 

Fredrowie zdecydowali się na wyjazd do 

Paryża, aby spotkać się z synem, który 

podobnie jak ojciec w 1813 roku, wracał 

w przebraniudorodziny.JanAleksander 

podzielał zamiłowanie ojca do literatu

sowanym kape- ,,.-- ~ 

luszu" były wy- t ,,,-Jr. / i ,( ' ' /.' 

ry, podobnie 

jak on próbo

wał swoich sił 

w twórczości 

dr amat y cz

nej; jego teksty 

nie przetrwały 

jednak próby 

czasu . 
Projekt dworku na Chorążczyźnie autorstwa Jana Aleksandra Fredry 

starc z ającym 

powodem by rozpocząć dochodzenie o 

zdradę stanu. 

T ymczasem syn, Jan Aleksander, wstą-

Następne pięć lat rodzina Fredrów 

spędziła głównie w Paryżu, gdzie poeta 

poznał Adama Mickiewicza, z którym 

dość szybko się zaprzyjaźnił. Istnieją 

pił do w ojska; bardzo szybko awanso- dwie wersje ich pierwszego spotkania. 
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Pierwsza z nich sytuuje je w Klubie 

Polskim, gdzie autor Dziadów miał wy

chwalać komedie Fredry, możliwe, iż 

było to zadośćuczynienie za przemil

czenie jego twórczości w wykładach 

dawanych w College de France. Druga 

wersja podaje, że spotkali się w Hotelu 

Lambert, gdzie Mickiewicz miał nawet 

nie przerwać posiłku, aby przywitać 

Fredrę. 

O statnie lata swego życia Aleksander 

Fredro spędził w dworku na 

Chorążczyźnie. Jedynie zdrowie nie 

pozwalało mu się cieszyć spokojem, z 

powodu zaawansowanego artretyzmu 

coraz rzadziej sięgał po pióro, czasem 

dyktował. Choroba sprawiła, że chwila

mi poruszał się o kulach, bądź na wóz

ku inwalidzkim. Jak pisała żona poety, 

Zofia, nie tylko podagra, ale hipochon

dria i usposobienie melancholika utrud

niały rodzinie opiekę nad Aleksandrem. 

Jego ostatnie komedie niestety nie do-
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równują kunsztem tym stworzonym 

na przełomie lat dwudziestych i trzy

dziestych; jednym z powodów był brak 

próby scenicznej utworów, a także wy

korzystywanie znanych już chwytów i 

schematów. Poeta coraz bardziej wyco

fywał się w domowe zacisze, niechętnie 

przyjmował kolejne odznaczenia, nie 

utrzymywał kontaktów z ludźmi spo

za rodziny. Oddawał się skrywanemu 

hobby - projektowaniu maszyn. Zmarł 

15 lipca 1876 roku. 

Aleksandra Fredro mozna dziś zna

leźć w szufladce podpisanej Zemstą, 

Ślubami panieńskimi, czy Trzy po trzy. 

Warto ją chyba czasem otworzyć. 

opracował Łukasz Urbaniak 

na podstawie: 
Marc in Cie1isk i, Fredro, Wrocław 2003 
Krystyna Poklewska, Aleksander Fredro, Warszawa 1979 
Wojc iech Natanson, Sekrety Fra/roll'skie, Warszawa 198 1 
Tade usz Boy-Żele 1i sk i , Obrachunki Fredrowskie, Warszawa 1989 
Stanislaw Pigo1i , W pracowni Aleksandra Fred1y , Warszawa 1956 



Magnetyzm serc, 
czyli przewrotna 
naukowość 

W 1774 roku Franz Anton Mesmer po raz 

pierwszy przystawił magnes do schorowane

go ludzkiego ciała, aby je skutecznie leczyć. 

Był to przełom w europejskiej medycynie. 

Oto bowiem ów austriacki uczony, miłośnik 

muzyki Mozarta i wykształcony fi lozof, z po

wodzeniem wprowadził w życie ty le pocią

gającą, ile kontrowersyjną ideę magnetyzmu 

zwierzęcego. I osiągnął przy tym niebywały 

sukces. Podążając śladami ówczesnych fizy

ków, Mesmer założył, że ciała niebieskie, ma

teria ożywiona, nieożywiona jak również cia

ło ludzkie wpływają na siebie w niepoznany 

dotychczas sposób. Nic to specjalnie odkryw

czego. Prawdziwą woltą była teza, że cały 

wszechświat - w tym także człowieka - prze

nika „uniwersalny fluid", którego przypływy 

i odpływy kształtują ·nasze stany zdrowotne. 

Jeśli tak, oczywiste jest, że umiejętne wyko

rzystanie wiedzy na ten temat może stać się 

użyteczne na gruncie medycyny. Pozostało 

opracować i doskonalić metody leczenia. 

Początkowo Mesmer używał wspomniane

go magnesu. Przybliżał go i oddalał od ciała 

pacjenta. Chory w efekcie doznawał inten

sywnych konwulsji, przez co poziom fluidu 
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w jego ciele normował się, „harmonia nerwo

wa" była przywracana i następowało cudow

ne ozdrowienie. Niebawem jednak, odkryw

szy swój własny potencjał uzdrowicielski, au

striacki uczony rozpoczął leczenie za pomocą 

własnego fluidu. Teraz już nie magnes leczył 

ciało ludzkie, lecz drugi człowiek o nieprze

ciętnych predyspozycjach - magnetyzer, czyli 

ktoś niejako przeznaczony do wysyłania po

zytywnych fluidów innym. Wobec tego - tyl

ko bliskość drugiej, wyjątkowej osoby może 

doprowadzić do pełnego ozdrowien ia. 

K olejne lata to dalszy rozwój kontrower

syjnych metod leczenia. Kuracje coraz bar

dziej przypominały seanse spirytystyczne, 

a Mesmer wynajdywał coraz to nowe urzą

dzenia i rekwizyty wspomagające leczenie. 

Jednocześnie rosła olbrzymia sława idei mag

netyzmu zwierzęcego . Niestety zarówno ta 

dobra, jak i zła . Oficjalne wyklęcie mesmery

zmu nastąpiło bowiem równie szybko i hucz

nie, jak jego europejska premiera. Już w 1784 
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roku specjalna komisja powołana przez rząd 

francuski orzekła, iż skuteczność nowych 

metod leczenia wynika jedynie z potęgi auto

sugestii i nie ma nic wspólnego z prawdziwą, 

naukową medycyną . 

Należy chyba zgodzić się, że koncepcja 

Mesmera to przykład z pogranicza oświe

ceniowej nauki i jarmarcznej szarlatanerii, 

przy czym bliżej jej chyba do filipińskich 

znachorów, niż do dziedzictwa Newtona i 

Kartezjusza. Jednak pomimo reputacji nauko

wej herezji, kariera mesmeryzmu nie wytraci

ła zawrotnej prędkości . Idea „ uniwersalnego 

fluidu" emanującego z człowieka i oddziały

wającego na drugą osobę jak swego rodzaju 

magnez uwiodła wielu. Taka skłonność miała 

być bowiem przyrodzona i - przede wszyst

kim - odporna na konwenanse świata. Wizja 

ta nadal magnetyzuje, a j eśli ktoś nie został 

przez nią (lub z jej pomocą) zahipnotyzowa

ny, to przynajmniej musiał się z nią spotkać . 

opracował Michał Pabiś 



Śluby Panieńskie utkane 
są z sieci nawiązań 
i motywów zaczerpniętych 
z powieści sentymentalnej, 
gatunku doskonale znanego 
zarówno autorowi 
jak i teatralnej publiczności. 

KLARA 

O, były, były kobiety dobrymi! 
I jakiż tego zwyczajny był skutek? 
Radość dla mężczyzn 
- dla nas gorzki smutek. 
Wspomnij tę książkę!... 

ANIELA 

Nigdy nie zapomnę: 
„Męża Kloryndy życie wiarołomne". 

„Ludomir jest wysoki, śliczne ma 
zęby, ale rzadko się śmieje (co zda
niem mojem nie jest dobrze), wzrok 
ma powłóczysty, i długie czarne 
oczy, które nigdy krótko nie patrzą. 
Wczora najbardziej to uważałam; 
musze ci to opisać moja Ciociu ko
chana! 
Wczora tedy po śniadaniu zasiad
łyśmy z moją siostrą do krosienek, 
i Malwina prosiła Ludomira (który 
miedzy innymi rzeczami przedziw
nie czyta), żeby nam chciał prze
czytać Ludgardę, oryginalną tra
gedią, która nowo z druku wyszła. 
Ludomir czytał przednio, z uwagą 
sceny tkliwe zdawał się nie tylko 
wzrokiem ale i sercem czytać; jednak 
nie wiem jak on to czynił, ale wciąż 
na Malwinę patrzał, i daleko bar
dziej w niej niż w książce miał oczy 
wlepione." 

A.M. z ks. Czartoryskich księżna Wirtemberska 
M11lwi11n, Rozdział IV, List Wandy do Ciotki 
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KLARA 
Na co i po co, nic nie wiem w tej 

mierze, 
Lecz com czytała, pamiętam 

dokładnie: 

„Że miłość gorsza nad wszelką 

przygodę, 

Że masz się kochać, wolisz skoczyć 

w wodę". 

ANIELA 
Klaro! - zmiłuj się - w wodę! 

- to za wiele! 

KLARA 
Tak, nie inaczej! tak było w tym 

dziele. 

RADOST 

Jakieś śluby„. 

P.DOBRÓJSKA 
Dziecinne zamiary! 

O których nie chcę wiedzieć, domy

ślam się ledwie, 

Długo przy matce Klary bawiły 

obiedwie, 
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Wiesz, jakie przed oczyma miały 

tam pożycie; 

Przy tym kilka złych książek, 

przeczytanych skrycie, 
Równie jak mego szwagra gorszące 

rozmowy, 
Wpoiły - nie w ich dusze, 

ale w młode głowy, 
Ową nienawiść mężczyzn, 

którą ciągle puszą. 

„Czemu koniecznie trzeba kochać, 

jęczeć i być nieszczęśliwym, żeby 
coś znaczyć na świecie?" 

F. Bernartowicz: Nierozsądne śluby 

Część I, List Ili Władysław do Karola 

Radost; Albin, chustka w ręku, tragicznym to-

nem. 

RADOST 
Cóż cię, panie Albinie, sprowadza 

tak wcześnie? 

ALBIN 

Niestety! 

RADOST 
Jak wzdychałeś, 

tak wzdychasz boleśnie. 

ALBIN 

Ach! Jakże mam nie wzdychać, 

kiedy w smutku tonę, 

Kiedy nocne minuty 

- łzami przeliczone! 

ALBIN 
Ach! możnaż kochać 

i nie płakać razem! 

po krótkim milczeniu 

Już dwa lata się kończą, 
jak powabność Klary 

Wznieciła moję miłość bez granic, 

bez miary. 

Nie ma dnia, bym nie błagał 

najczulszym wejrzeniem; 

Samym już tylko oddycham 

westchnieniem; 

Łzami skrapiam jej ślady, skrapiam 

całą drogę, 

I kamień już bym zmiękczył 

- jej zmiękczyć nie mogę! 

RADOST 

Żebyś i sto lat j ęczał, 

wszystko nic nie znaczy." 

„Dziś więc, kiedy poznają, jak 
wszystko zaczęło się i kończy n a 

żarcie, kiedy dostrzegam szczęśliw

szego ode mnie człowieka, czemuż 

bym ze szkodą mej siostry karmił 

jeszcze w mym sercu nieużyteczną 

namiętność? Klaro, wiem dobrze, że 

gdzie tylko obrócisz się, tysiąc zac

nej młodzieży ubiegać się będzie o 

rękę twoję. Bądź pewną, że życzenia 

moje są nie inne, jak tylko, aby naj

pierwszy m onarch a u n óg jej berło 

swe złożył; ale jakkolwiek świetny 

wybór uczynisz, godzina twej straty 

dla mnie będzie godziną mej śmier

ci." 
F. Bernartowicz, Nierozsądne śluby 

Część I, List XVI Władysław do Klary 

„Ale tylko wdzięczności szukaj w 

mym sercu; wdzięczność moja może 
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mię do nóg twych rzucić wszystko 
mogę dla ciebie uczynić, ale serca 
nigdy nie oddam. A j eśli chcesz, 

że by mi twa pamięć wszędzie i za

wsze miłą zostałą, szanuj dni twoje, 

może jeszcze potrzebne dla naszych 

nadziei." 

GUSTAW 

F. Bernartowicz, Nierozsqd11e ~luby 
Część I, List XXL Klara do Władysława 

O, gdyby ja tylko kochałem, 

A męki moim tylko były działem! 

Ale czuć zawsze, że każde 

szarpnięcie 

Echem bolesnym powtarza się 

skrycie 
W drugiej istocie, droższej nam 

nad życie, 
To w szelkich cierpień przechodzi 

pojęcie! 

To przeciw sobie zwraca własna 

rękę, 

By zgasić uczucie i wzajemną mękę! 

ANIELA 
przestraszona, aż prawie do płaczu 
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Panie Gustawie!. .. co to jest! ... 

O, Boże! 
Zabić się, zabić! ... to bardzo 

nieładnie, 

To grzech, w ielki grzech; kto w 

niego popadnie, 
N a tamtym świecie wiecznie cierpieć 

może. 

opracowal Mateusz Czerwi1\ski 
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