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Ach, nim si~ człowiek. 11irs11•11. oż!'ni. 

O, j akże 111alo ;,11oji; woł11ośc" ;.!'ni' 

Aż zako:;z1 11j<' lej klrn~11rj słod1C·z1. 
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ALEKSANDER FHEDRO 

l\.uroBIOGRAFIA 
Zirmia przem~·ska była z da\\'ien da\\'na gniazdową sie
dzibą rodzin\' Fredró\\-. l ' rodzilrm sit; w Surocho\\~C 
pod Jarm,ła\\'irm w r. 179.3 i do szrsnastu łat ż~·cia 

uczono mnir ó11'CzColł) 111 tr·~ · bc111 szkolnym pod nauczy
cielem domo11·~·m, który to rodzaj edukacji przekladano 
nad publiczn~· pod żadnym 1yzgli;dem nir zadowalający 
moich rodziców. W mlockrh latach nic okazywalrm 
zdoln ości do 11auki. („.) 
J\łialcm lat dwa11aścir. kird~· pewnego dnia tknęla mię 
jakaś myśl i pocl111·1Ti\\'szy kilka bial~·ch kart starego 
regestrn. zarząłem pisać komedię. Plan i wykonanie 
byly clziclrn1 jednej chwi li natchnienia: nirdzirla na 
\\'Si i pai'ist\\'a nic ma 11· domu. pojechali w sąsiedztwo. 
zostal~· oit; samr dzirri i nudzą sit; na zabój ( „.) - a 
1\"SZ)·otko pod ty11drm Slrach nastras::.ony. Próbka ta 
ZO!itala mi tylko 11· przypom11icni11. \X' part; lat po tej 
pirrwszrj próbie dziecinnego pióra. onuly mi s i ę po glo-
11ir dramata 11·ic lkicgo rozmiaru. („.) Wt!'nrzas jeszcze 
ani mi sit; ś niło nawet. że kirdyś prz1idzir mi chęć pi
oa11ia kornrd~·j. 

\adszrdl rok 1809. 
Grana/011:1 · póljinc::.ek na jeden r::.qd plask im i !lle!alo-
11:r111i g11::.ika111i ::.apiff.\". Pa/as::. na c::.amym r::.e111ieni11 
pr::.e: plec:r pr::.e1l'ies::.011y. leb md1 ·. a 11a lbie kapel us: 



stoso111any skladan.r, ::.11•011y claque, :;; ogro111nq bialq 
kokardą„. Takim ~rlem, tak mnie maluj. kier(r 7 509 r. 
piemw::.yc!t dni c::.enl'ca 11~) -siano mnie :;;e Lwoll'a, a~rm 
::.amau•ial konie dla dep1ila(ii galicJ.jskiej jadącej do 
Księcia Jó::.<fa.„ 
~1ialem \\'trd)· la1 szesnaście i z bardzo miernym zaso
bem naukowym. obok niejakiej znajomości książek ró
żnrj ll'artości i treści. mim10wicie francuskich. uczulem 
pori<1g do stm1u wojskowego i wstąpilem w szeregi wojsk 
Ksi<;sl wa \X' ar:;zawsk i ego. którr wkroczy!)' do Calicj i. 
Odtąd zarz\!la si\ dla mnir szkola świata. najpraktycz
niejsza. najbardziej urozmaicona. a zarazem najpotę
żniejsza zr wszystkich szkól. w jakich się mamy uczyć 
doświadczenia. ,,a obcowanie z muzami nir mialcm 
wcale czasu. ani też. bc;dąc żolnierzem. nic 11;sknilrm za 
ich towarzyst1Yr111; jrdnakże gdy 11· 11iespodzirwancj 
okoliczno~ci blysnąl mi promyk natchnienia. mimowol
nie bralc·111 oi<; do pióra. Zawszr mit( coś do bazgrania 
ri<1gnęlo. 1\m spooobem w r. 18'10 po raz pierwszy do
wicdzialcm się. że móglh)·m okladar wiersze. Jakieś 
zdarzenie. nic pamiętam. CZ)' wrsnłc. czy smutne .. 
podalo mi sposobność do napisania r)·mów. które lata
ly z rąk do rąk i zarobih· '"moim pulk11 na nirslycl1a
ne pochwaly. Jeden tylko ze ;11·ialiejszych kolegów zro
bi! mi uwagi;. że w wiciu wierszach brakuje średniólYki. 
- ŚredniólYkii' - zap)·talc1n zdzi\\ iony- nigd)· o niej nje 
"l)·szalrm. Kolega podjąl się \1Ytlumaczyć mj znaczenie 
śrcdni{lwki i to b)·la pirrwsza lekcja prawicie! r\'lllO
twórtilwa polokicgo. 

W\padki polityczne popchnę!) nieba\\'elll wojska napo
leo(1skie na pólnoc. Odbylcrn z nimj I<; najsroższą kam
panię. mog<; po\\·iedzirć szczęśli,,·iej niż krocie innyrh 
rodaków. co śmierć znaleźli ,,. śniegach lub na dnie Be
rezyny; dostalern si\! bowiem do ni('woli i jako jcnirr 
przeb)·\\'alem w Wilnie. skąd udało rni si<; wymknąć 
i przebijając się samopas, stanąć· na 110\\'0 w szrrrgach 
arrnii w czasie za\\'ieszcnia broni w Drrźnir. 
Z rejterującym a slaczającym po drodze krwa\\'r bit\\") 
Napokonrm doszedlrm do Parvża i pobytowi '" trj sto
lic' ,,·inicn jr~tem poznanie teatru fn:incuhkicgo. któr) 
zrobi! na mnie nieopisane wrażenie. odpm,·ircL1ie me
mu wewnętrznemu usposobieniu. a przy ty111 calkiem 
nowe: Lll'óll' bowiem nic mial wtedy stalrj. polskiej 
scr11)'. a jeżeli bywalcm nirkicdy na przedstawieniach 
teatralnW'h. to najczęściej ,,·ykonywali je amatornwir. 
a tak nic moglem mieć jasnego pojęcia o tej potędze 
sztuki. 
Tragedia francuska. lubo szrzycila si\! wówczas kró
lem I ragików. Tal mą. znalazla n111 ie pra wir obojęt
nym widzem. Przesadna deklamacja. ruchy konwrn
rjonalne. monolonia alrksandrvnów. ziębiąca wszelkie 
cieplo. w ogóle nic mogla mi się podobać. nic nie wie
dzącemu o trzec:h jednościach. Przeciwnie. wodewil. 
kornedia. "llrawialy 111i<; ,,. zarlrn·w·enic. Pirrwsz)· raz 
wiclzialcm lam skoi'1czonrch i doskonal)'Ch artystów. 
utrzymujących grą samą najlirhsze nieraz ramoty i \\te
dy to powziąlrm przekonanir. wzmocnione z rza;,cm. że 
nic ma dzida drama1ycznego. rhoć-hy jak mist rzo\\'sko 



\ló\\'ilj 10. żr kto z11 odzi. il'n Iii w<1 z11 icdziom. 

Żr Zll\Y'iZ(' takir '<lllH' i 111\ŻI'. i ŻOll). 
\kt li. oC.6 

przeprowadzonego i wykończonego w rzęśriarh. które 
by s i ę obeszło bez dalszego rozwinięcia i podniesienia 
dobrą grą aktorów. 
Po powrocie resztek wojsk Ksir;stwa W arszawskicgo 
pml'l'óriłem i ja do rodzinnego Lwowa. gdz ie się zna
lazłrm pośród młodzieży. która razem zr mną opu;ci
la za\\'ód 1Yojskowy. Crok bohaterstwa. żywe zajęcir 
się nowośri11. nadały trj młodzieży pe1\1lą udziełno~ć 
11· kolach towarz1·skirh. tak że ona jedna ton nadawa
ła zabawom . zebran iom s i ę. zgoła codziennemu trybo-
11·i życia. 
Ljrzałcm się w tym wirze i byłrm przeze11 porwany. 
a choć wewnętrznie czułem niesmak . a tym sanwm 
potrzrhr; ukazania jak ''" z11·ierciad le fizjonomii tego 
społeczcilstwa temu samemu społeczei'1st11• u. aby oię 

zreflektowalo i weszło w sichir. nic śmia łem przecież 

chwyc i ć za pióro. nic mając jeszcze objawirnia au
torskiego zawod11. 
\r parę lat później szczęśli11·y traf u nek sprowadz ił mi 
Żyda. antyk\\'ariusza. co chodząc po domach z książ
kami prz) niósł .\1olicra. Zapłaci Iem mu d11ka1a . a za
brałem arC)' dzieła. dotąd mi prawic obce: bo jedną 
tylko komedię tego mistrza miałem sposobność \\'i
dzie{· na scen ie paryskiej. 
Biorąc za przewodnika wzór tak nieśmiertelny. W)

raźniej zacząłem pojmować powołanie autora dran1a-
1ycznego i odtąd wziąłem s i ę do st 11diów na serio. 

.,Kroniko Hodzinnri·· 1876. nr 2~.Trk-.1 ww St. Sdiniir- PPplO\\~ki : 

Z papicró1r po Fredr~e. Krnkó" 18C)C)_ '· ~-8 



f: rapremiera ,lfę;!:,a i ;!:,011,r odbyła s i ę na ocenie Te
a 1 r11 Lwowskiego 29 kwietnia 1822 roku. Ta 

lruga publikowana - po Panu Geldhabie (1821 ) -
ko111 rdia młodego dramatopioa rza w1·wołała ni e
pokój w :; fr rach towarzrski ch Lwowa, niektórzy 

oslro ją kryt)rkowali za „wielce n.i emorałne treści „. · 
\\' \\ 'arsza wir zagra11 0 illf ;!:,a i ;!:,on ę po raz pi erwszy 22 
czerwca 182'.3 roku. Oto jak rc ła cj onmrnł przebi eg pre
miery Fra11 r iszrk Ki :. icli1iski w li śc ie do Aleksandra Frr
d1y. ~lipca 1823 roku : 
··sz1uka ogólnie s i ę podoba ła . oklaski zbierał a częs te . a po 
jrj 11ko1iczc11iu żąda no widz i eć aut ora i" rmi rniono Cir
bi r. Dm1·odzi to w:m·stko. jak Twoje pł oci;· są tu cenione. 
S1araj s i ę przys ła ć 111i . co już masz go1owego. a sprawisz 
11 an1 wielką prz~·j e mność. Do poszrz!•gólnrj opinii o kome
dii ,lfq;!:, i ;!:,ona. żr jrs l dobrą, zabawną i dowcipn ą, to jej 
1~· lk o 11„,zyscy zarzu cają . że jes t nadto woln ą i ja s ię oba
wi a111 bardzo , aby 11asze11111 mini strowi oś wi rrr ni a ni e 
przyszła chę tka zakazać- jej grania„ . 
Ofic jal11 a rece nzja a11 onim owego pióra. wydruk owana 
w „Kuri erze \'i' arsza11·ski111·· (1823. nr 1-18) nie podzie
l a ł a olrn "· aut ora li ot11: 
„Crana \\Tzoraj w Teatrze i'\arodo"·ym pi erwsz~' raz nowa 
komedi a , lfą : i : ona powszechni e s ię podoba ła. ś 11· i a dczą 
to częste oklaski dawane w czasie jej grania i po zapadnię
r iu za >r lo11). Licznie zebrani 11-idze żą dali wi edzieć . kt o jesl 
jej au1 orr111 i 11·ymienio111· zos ta ł Aleksander Fredro. k1 óry 
j11 ż dworna orygi11aln)'llli komediami przys f11żył s ię sce 11i~ 
11 arodo1,·rj. J111r~ ga zręczni e prowadzona. bez epizod. sce-
11\' żnve i w wiciu rni rj,cach nowe S)111acjr, interes c i ąg łe 
11lrzrnia11y. wier;z gła dki wvkaz11j<1 niepospolity 1 a ł e nt au
:ora . . \ł ożr ca h obraz przrdstawia zanacho niekorzyotnie 
pożyci P domowe. lecz zawsze ta kon1 rdia zas ługuj e 11a za
szrzyl. ab\' rozswł11 a kn tvk a ohszr rni r wykaza ła jej pi ęk
no;ri i wa(k „. 

\\ ' Krakowi e 11 ys ta1Yiono ilfęża i ::onf pi crwSZ) raz 12 
łu1 ego 18:2-t roku . Pófoi Pj już na >tafp 11·esz ł a 1a kome
dia do reperluaru scen polski ch hudząr zacl111·y1. a cza
sem zgon,zeni r . 
''.Hq ;!:, i ;!:,ona . jrden z pi erwszych utworów Fredry. co do 
h11do"·~· \\·ej. co cł o sztuki . nawet . 1opnia pra wdzi11·o:k i 
(gdyż i taki e ohvczaj r 11 nas byh-, a może oą 11· pewn ej 
kł m, i e l owa rz ~'s lwa) - nie ma sobie równ ej u nao, a lrud
no równą znajdzie s i ę gdzie indziej" - pisa ł Józef lgnan 
Kraszewski . 
'' \i e można równ a( FrPdry z rłrnpi eż 11ym . prawi c tra 
g i cz n~ m .\ł o li r rem , air Io pe\\"lll'. że ten wiejski pa11 , za
bawiaj ący s i ę sztuką ko111 edii i po polsku pobłażliwy dl a 
ludzi. b~- 1 wielkim a rt~ s l ą i pra11·dziwy111 poetq ko111icz
nym. \V .llf;!:,11 i :onir jes1 to poezja I erl ista. pełna odcieni 
ironii , peln a :,zyku . poezja k sz tałc o n a na 11 ajl epoz1·ch 
francuski ch wzorac h, wi ersz 1ak g i ę tki , z ł e charaktery 
oddane z takim 1Yd z i ę ki e 111 . że la sztuka. nigd1· w Polsc!' 
do;ć doreniona - przypomina chwil ami dwor ·ki dowcip 
i wd z i ę k \l oli rrowskicgo Amfitriona ·'. Tak oceni a ł Fredrę 
i jego konmłi ~ Jan Lrcho1'1. dodając je„zcze. żr ·· Jlą ;!:, i :o
na :ią jego arrrtwore111 , żr ani s ł ówk a nie możn a odj ąć. 
a11i s ł ó 11 ka dodać do lej rozkosw cj komedii , żr dialog jrs t 
tak nieprawdopodobnie do11Tipny. żr nam z uot ś mi ech 
ni c schodzi. clwha żr s i ę hł ą k a 11· kąc ik ac h j akimś inni 111 . 

snrntni ejsz1 m g r~· nrn sem . ż e i Wacła w , i Elwira . i Jn
:, tysia. i Alfred są na o:i tatni guzik za pi ę t ą cł oskonalo;c ią 
w :,woim bardzo z re:, zt ą ni c ł a dn)'m rodzaju „. 
:\ir zawszr jednak Fredro i jego dz i r ł a s potyka ł y si ę z tak 
e 11tu zja, tyczną oren ą. \rokó ł jrgo o:;ofn-. jeszcze za życ ia . 
wytworzda s i ę atmm.fera ni echęc i. pomó1Yie1i. Po szrzyto-
11·) m okres ie lwórczo;ci ko111ediowcj w lat ach 18,32-.%. 
ki r< IY to powotały takir ut won-. jak Zemsta . ,~/11 ~ 1 · pani1'1l
skiP. Pan } 0 11 1ialski. Oo~rrroriP. z ni echęcony Fredro poota
n owił przPs ta<'.· pi sac". :\ żd jeszcze długo . Zmarł w roku 
187 6. Badacze łi1 e ratu1Y swoim „naukowym podej ~c i em ·· 



do jego komedii skutecznie znirchęc ili teatry do \l"Y>tawia
nia tl'C'h utworów.Dopiero niesform Tadeusz Boy-Że l cr'i s ki 
w 011·ych Obrachunkach fredro11 1skich odbrązowi I Fredrę, 
po l e nii z ująr ootro z profe:,orami. a szczególnie z Eugeniu
ozem Kucharski111 i jego Życiorysem literackim Fredry. 
"'Fredro, jak wiadomo. dożyl późnyc h lat - pioze Boy -Że
le ńs ki - kt óre ;,taly s i ę jego apoteozą: j a koż. mimo że i' t
ni cj ą inne jego. wcześ ni ej ;,zr. wizerunki , uu-walono - jak 
z11·ykl r zresztą bywa - obraz jrgo taki , jakim byl na schyl
ku . \ikt pra wie z publiczno~c i nie \1·idzi Fredry inn) m niż 
jako starca:, zwJa„zcza że zaczęto mó11·i ć "\tary Fredro,. dla 
od.róż ni e ni a od oyna. t eż komediopisarza. Dlugi zmierzch 
rzuci! na jego pos tać cie1i j a kiej ś niewczeonej powagi. Do
piero daty (ale któż o nich my~ li ?) przypominaj ą mun , że 
Geldlzaba machną ! chlopirc dwudz i co t o pięc io l ctni . że .llr
::,a i ::,on ę napisal Fredro nir maj ąc lat trzydzie:,tu. A nawet 
- skoro już n·zeha o trn1 wspomnieć - że slynne, sproś n e 
inedyt) Fredry. dlugo obirgajqrr w odpisach między rnlo
d z i eżą , nic są produkt em olarczcj lubieżnośc i . ale raczej 
11-y·bryk.i rm ula ń s kiego humoru lub lwowskich 11·y·1wzaoów 
mlodrgo eks-kapi ta11 a. Cz) ni r zanadto zapom inajq o tych 
incdytarh ci. którzy trzydziestoletniego nicspelna aut ora 
.lfę::_a i żony stdizują na surowego i k a rcącrgo morali s t ę! 
}e:;zrzr Stanislaw Ta rn owski . tak hlioki epocr Fredrow
skiej, uważa tą komedię - to arrvdzir lo - za ·· malo budują
ClJ .. ; Chlllir lowski za l c kkomyś l11 ą i amoraln ą: dz i ś. gdy by 
uwierzy(' 11iek1 ón 111 jej komenta torom. można by w ni rj uj 
rzeć niemal kazanie Skargi·-. 

Bihliogrnfia: 
\ li·bamlrr l·n·clm Tr..ypo fr=y. Pl\\ 198'7 
lh·ksrmder frwlru . 11pnlt' f adt•u„1 SiH'rt i I \\il I l t• i„,~ P/. \\ S \\ ar„7a\\n I QO:ł 

l\.a1im11·0 \\ ~ L.n lff'kswuler f'rrdro. P\\ \ \\ 11r-.1•awa I !J1>8 

~1. C:. 

\l it•r1~„1trn l n~lnt .~1riol komrdii /rf'drmrskid1 . lal.lad \urodo"~ im . ()„„oliihL.id1 . 

\rrorła\\ t98b 
Jun Lt•chuil Cudmrny .~wial fr•a/ru . Pl\\ Jll8 1 
Tadru-.1 Żelrf1„l.i (Boy) lłejh·kron ·m w 111mk. Pm l<IR I 



Bo trż 11ic rna szkodliwszrj nad zazdrość prz~'wary 

I 1nąż zazdroś11y - godzi<·n zawsze kan·. 
Akt IL sc.6 

Dyrektor naczelny i artys tyczny 

Krzysztof Rudziński 
Zastępca dyrektora 

Ryszard Jakubisiak 
Kierownik literacki 

Magdalena Ciesielska 

Hrdak1 or programu Magdalcua Ciesielska 

Opracowanie grafi czne Maci('j Buszewicz 
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LECZNICA· 
Związku Artystów Scen Polskich 

w Warszawie,· u I. Nowogrodzka 49 
(budynek Operetki W'arszawski ej) 

OFERL:JE WSZYSTKJM PAi\"ST\ff: 
Leczenie w zakresie: 

chorób wrwnę trz nvc b , bior11ergotcrapii . chirurgii . chirurgii 

plastycznej. dermatologii . endokrvnologii. fo niatrii. gastrologii . 

ginekologii , kardiologii . laryngologii. neurologii . okulistvki . 

ortopecLli . psychiatrii , seksuologii . stomatologii . uro logii . 

Badania diagnostyczne z zakresu: 

analityki lekarskiej, histopatologii . mologii . CSC. EKG. lloltrr. 

echokardiogra fii oraz aurlion1e1ryez11 e. 

Badania w„ 1 ępn c do pracy. bada nia okresowe 

oraz znświadcze11ia do prawa jazd\'. 

Zabiegi: 

chir11rgiez11 e. Espera l. iniekcje, fizl'kolerapia. rrhabili iarja 

ruchowa oraz 1n asażr lecz ni cze. 

LECZJ\ICA ZASP czynna jes l rorlzirnni r 

(oprócz nirdziel i ~wi q 1 ) 

w godzinach ud 300 do I qOO 

Telefony: i11 fo n11 acja i rejr;, t rnc ja - 628-+t- I 7 

stou1atologia - 628-s<J--+8 

Teatrowi 
Powszechnemu 

im. Zygmunta Hiibnera 

z życzeniami dalszych 
sukcesów 

FUNDACJA 
FELIKSA ŁASKIEGO 

z Londynu 
na działalność artystyczną 

w sezonie 1993/1994 

250. OOO. OOO zł 



Bank 
Polska Kasa Opieki S.A. 
Oddziały warszawskie 

li 
działa od 1929 r. 

Oferują państwu : 
• uniwersalne 

•rzetelne 
• i profesjonalne usługi bankowe 

ZAPRASZAMY ! 

gaze_m 
r~ 
llWIJ 



Ze zbiorow 

Działu Dokumenrac jJ 

ZG ZASP 


