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ALEKSANDER FREDRO 

Litorr•fia Laube a 1828 r. 

„ rare moich dziel zalety, 
Bo wiek inny, bo ... niestety! -
Bez gamrarki i bękarta 
Dziś komedia nic niewarra." 

A Fredro, 1870 r. 

Glówn daty z życia i cwórczości Fredry 

1793 Aleksander Fredro, .syn Jacka i Marianny z domu hrabianki Dembińskiej, przychodzi 
na świar 20 czenvca w majątku rodzinnym w Surochowie w ziemi przemy kiej. 

1805 Pierwsza prób;1 rwórcwści ceacrnlnej; dzieci,ca komedyjka" erach nasc:raszony" 

1809 Sze nascolecni Fredro zaciąga sir jako ochornik do woj k ksircia]ózefa Poniacowskiego 

1812-1813 K;impania moskie"' ka, odznaczenie Virwri Militari. Odwróc spod Moskwy i przejście 
przez &rezynr. cieczka ~ niewoli do Lwowa. 

181 -1814 Przybycie do Drezna. Fredro zaciąga si~ do Wielkiej Armii, bierze udzial w kamp:inii 
pruskiej i francu.kie j, w funkcji oficera ordynansowego szcabu generalnego. 

1815 Zwolnienie ze lużby wojskowej na wlasna pro '~. 

1817 Pierwsza, nieudana, komedia 11a scenie: . Incryga na prr;dce" (nie publikowana przt!z 
p i ara) 

1818 "P:in Geldhab " - pierwsza publikowam i wysrawiam z powodzeniem komt!dia (praprem. 
WarszJ wa 1811 )-

1826 Pierwsze zbiorowe wydanie komedii. 

1828 Śmierć ojc.1. lub z Zofi~ hr. Skarbkową. 

1831 \V czasie powscanfa li ropado=go pobycz rodziną " ' \'V'iedniu, spowodowany oba1v~ 
przed epidemią cholery zawleczona przez amiię rosyjską. Bracia Edward i Henryk 
biorą ud7Jal "' pow caniu. 

1832-1835 Szczycowy okres cwórczości komedioweF ,,.Umsca ", " luby panjeńskie ", .Hm Jowialski·, 
.Dożywoci.:". 

1835 W krakowskim wPamit;miku Nauk i Umieji:mości" ukazuje si~ rozprawa eweryna 
Goszczyńskiego pe. • owa epok:i w poezji poi kiej", uważana przez wspólczesnych z3 
główną pr.t.)'CZ)'nt; zamilkni('cia Fredry. 

1839 Decyzja zaprzescania cwórczości pisarskiej (dac3 podawana prze?: Fredrę"' osobisrycb 
nocackach). 

1842 Ara.ki na Fredrr w czasopi mach krajonrych, z:ip„wne ucwierdzające go w decyzji 
milczenia pisarskiego. 

1846 

1848 

1852 

Pod wrażeniem bunru cblop kiego zeli w Galicji Fredro skl:ida pelnomocnikowi 
cesarskiemu memoriał .Uwagi nad scanem socjalnym w Galicji". 

dzial w wydarzenia b Wiosny Ludów we Lwowie; po 'redniccwo w dolł'Ódzrwie 

wardii arodo"'ej. 

Ponowne rozpocz~cie cwórczości - dara podawana prza pisarza. 

1861 Fredro zosca je poslem wit;kszej w/asności z ziemi samborskiej do pierwszego 
auronomicznego Sejmu Kr.Jjowego w Galicji. Po kilku mjesiącach sklada mandaL 

1865 

1867 

1876 

Pis:irz ocrzymuje honorowe oby..•acdscwo miasca Lwowa i zosraje powolany do grom 
czlonk6.,., Akademii Umiejt;mości w Kr.ikowie. 

Osr:acnia napisan:i i dacQlł•an• komedi11 Fredry .Osra mia wola " 

W dniu 15 lipca Alehander Fredro umiera we Lwowie. w cz.cery miesią.ct po z.gonie 
Goszczyń kiego, osiadlego na ~carość również "'" Llł•owie, naprzeciwko domu Fredry. 
Zwłoki zosrajq zlożone w ko - ielt! parafialnym w Rudkach. 
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Win enty Pol 

Świat staropolski który Fredro w „Zemście" maluje zamkną) dla 
historii dni swoje ale wlaśnie dlatego może dopiero i powinien ożyć 
życiem jasnym dla sztuki. jakoż ożyl on istotnie tutaj w ob adach 
Cześnika, Rejenta i ich domowników. Dawniej ze sztuki Fredra (!), 
mające za cel poprawę obyczajów. nie mogly nigdy zajmować, bo 
więcej śmieszno 'ci niż wesolości, więcej goryczy niż swobody w 

sobie mialy. Lecz rutaj należycie odgadl, iż nikt nierad widzieć 
przodków swoich na enie wy zydzanych ani i h domowych 
obyczajów. Konieczność za adza się tedy w „Zemście "na zabawnym, 
nie szyderczym zbiegu okoliczna 'ci, na malowidle rodzinnej 
we olo 'ci i niewinnej ułomna 'ci ludzkiej(...) 
Pozostaje tedy „Zemsta "jego po wszystkie czasy wiernym obrazem 
uczciwego oby zaj u, szczęścia i cnoty domowej. Z aią godnością, z 

calą otuchą rodzinnego uczucia staje prz d nami obraz Cześnika: 
trzeba go szanować i kochać, choć ię i u 'miać z nim można. I ro tnie, 
tak lekko na ercu się robi bawiąc z nim przez chwilę, jak gdybyśmy 
się wyspowiadali jemu ze wszystkich grzechów na zych, a w sobie 
pewni byli przebaczenia, a poprawy (..) 
Język Fredra, starannie ogładzony, przejrzysty i obrotny, przyjąl 
tutaj jednym razem alą niby ruba zną czer twość, ilną prężyscość 

i zmyslową k.rąglość pradziadow kiej mowy. Nikt już tutaj nie 
zarzuci Fredrze, że wzorki z żyjących osób pozbiera/. Świat ów 
należy już do przeszlości geniuszowi tylko przy tępnej, równie jak 
Fredro odtąd - do pierw zych narodowych pisarzy. - Po pro tu 
powiemy mu: „Szczęść Boże na tej drodze!". A literaturze na zej 
winszujem że też już i na scenę czerstwa poezja przeszlości wstąpila. 
1835 

T<'•rr i Aleksuuier Fredro. „Kw.rulnik N•uk""!' ' '. T /. 1835. 
C,'L = Polsk• kr}Tyka /i1„,..ch. T. 2. \\-muw• 1959. 
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Raport carskiej cenzury 

„Książka ta należy do utworów znanego polskiego komika hr. 
Fredry. Treść przedstawia się jak następuje: „Jakiś Cześnik żyl w 
nieustannym sporze ze swoim sąsiadem rejentem Milczkiem. 
Znajdująca się ,pod opieką Cześnika jego bratanica Klara kocha z 
wzajemnością syna Rejenta - Waclawa. Ale ani Cześnik, ani Rejent 
nie zgadzają się na ich ślub. W międzyczasie Cześnik pragnąc 
powiększyć swój mająte.k oświadczyl się jakiejś bogatej Podscolinie. 
Oświadczyny zostaly przyjęte i dzień ślubu wyZnaczony. Ale Rejent 
zjednal ją na swoją stronę i zobowiązał syna, aby się z nią ożenil. 
Cześnik, rozdrażniony rym. zwabił syna Rejenta do swojego domu 
i przemocą ożenił go z Klarą, spełniając mimowolnie pragnienie 
zakochanych". Cenzor wileński, 1839 r. 
Tekst „Zemsty został z:aaprobowany i zastrzeżeń nie budzil nawet 
tytuł utworu. To „niedoparrzenie" nadrobi) w 1845 roku warszawski 
kolega wileńskiego cenzora, zaopatrując komedię w nowy posze
rzony tytuł: „Zemsta o mur graniczny". 

~ zz M lnglor: KOI11t!die Aleksmdr.i Fredry. Llru:irun i r •U. 

Ossolineum - Wyd•wn.icrw0- 1978. 

~==========~ 7 



Dwa koguty 

Na dziedzińcu przy kurniku 
Krzyknął kogut - kukuryku 
Kukuryku - krzyknął drugi 
I dalej w czuby! 
Biją krzydla jak kańczugi, 
Dziobią dzióby, 
Drą pazury 
Aż do skóry. 
Już krew kapie, pierze 1 ci -
Z kwoczką uszedl rywal trze i. 
A wtem indor dmuchnął: „Hola!" 
Stala się jego wola. 
„O co idzie o co chodzi? 
Indor was pogodzi". 
Na to oba, każdy sobie: 
„Przedrzeźniał się mej o obie". 
„Moi panowie 
- Indor powie -
Niepotrzebnie się czubilo, 
Przedrzeźniania ru nie było. 
Obydwa z jednej zapiali 'cie nuty, 
Bo 'óe obydwa koguty". 
Kiedy głupstwo jeden powie, 
Glupsrwo drugi mu odpowie. 
Porem płacą życiem, zdrowiem. 
Co rze na ro? Wiem - nie powiem! 
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Jerzy Leszczyński 
(188+1959. 1'')•birny •kror. 

zn2komiry odrw6rcJ ról Fredro"' kich) 

,Zemstę" umiałem wcześniej niż pacierz. Wiersze Fredrowskie 
często pląta.ly mi się z modlitwą: „Nie wódź nas na pokuszenie„. ", 
ale dalej już walilem Fredrę: „Ojców naszych wielki Boże„." W rym 
miejscu do tawalem od matki tęgiego klapsa, co nie pomagalo bo 
chowając łepetynę pod koldrę, przekornie kończy iem „ Wszak gdy 
w: tąpil w progi moje ... " i tak dalej, i z Fredrą zasypialem. Pukając 
do gabinetu mego dziadka cichutko szeptalem slowami Papkina: 
„ Wolnoż wstąpić. .. ", na co dziadek (Wincenty Rapacki - także aktor, 
niezapomniany Milczek z przełomu XIX i XX wieku - przyp. red.) 
odpowiadał jako Rejent: „Bardzo proszę .. . " Po czym rozmowa 
toczyła się już w normalnym języku. 

-

j6z~I R> ·h1~r 
i•k< Cznm k 

Z p•mirtillh .Jcroa Wusz•w• 1958. 

C.:r~ ,,,., M. lngloi: „amsu "Alekswdr. frt:dry. 
IV'.i=JI„ 198.l 



„ W drugiej połowie XIX w. 
utwór ten („Zemstę " - przyp. 
red.) w pewnych teatrach gra
no całymi latami, a we wszyst
kich często wznawiano. Nic 
dziwnego, że wielu aktorów 
umiało całą „Zemstę" na pa
mięć, a niejeden mógł się pod
jąć nagłego zastępstwa bez żad
nego przygotowania. W zespo
łach wędrownych, tułających 

się po malych miastach, nie 
było żadnego zaskoczenia, gdy 
pryncypal z dnia na dzień za
powiada! odegranie „Zemsty" 
i rozdawal role. Aktorzy upew
niali się tylko: sytuacje - lwow
ska czy krakowska? Albo: kra
kowska czy warszawska? Roz
strzygnięcie tego pytania roz
praszało wszelkie wątpliwości. 
Aktor grający Cześnika od Alojzy t&kowski (syn) jako Papkin 

razu wiedzial, którędy wejść czy wyjść, gdzie rozegra się scena pisa
nia listu, jak stawać do fina/u. 
Zarówno w Galicji jak i w Warszawie wszystko to rozgrywano we
dle miejscowej tradycji, w ciągu dziesięcioleci nie doznającej żad

nych zmian. Poszczególne rozwiązania dziedziczono pamięciowo z 
pokolenia na pokolenie. Nikt nigdy nie pisał do nich scenariuszy, 
nikt ich nie zapisywał. Widocznie wydawało się, że będą trwały 

. . ,, 
w1eczme. 

Z. Rasuwski: Dokumcnucj• przttlst•wi ni• r~~rnlncgo. 

W: Dokumenr•cj• w badwi•ch li~r.1ckich i reJrralnych. Wroc:l•w 1970. 

~""""""'""""""'""""""'""""""'~""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'~ JO ~""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'~""""""'""""""'!!!!/" 

[Aleksander Fredro] nie lubił kobiet zwalistych, niezgrabnych. Nie 
podobały mu się na przyklad wiedenki, na które w jednym z listów 
wybrzydza: „krzywo-brudno-śmierdzące-grubo-płaskie granatniki". 
Z różnych wzmianek wynika, że najbardziej pociągały go zgrabne 
blondynki. 
Admirator kobiecego ciała,· cen il także jego oprawę: strój, elegancję. 
Delekcowal się estetycznymi wrażeniami, jakich może dostarczyć 
strojna niewiasta, m.in. na balu czy w salonie. Z pamiętników 
rodzinnych wiemy, iś doskonale wiedział w czym jest kobiecie ,do 
twarzy" dbal o stroje żony i córki. W starości napi al:, Malo dziś 
jest elegantek, ale mnó ewo najmodniej zy h koczkodanów". Zdawał 
obie prawę, iż strój zdobi, lecz zakrywa także, może mamić, że w 

sukni kobieta „rzecz niejasna". W obscenach chętnie prezentował 
po prostu rozbierane zy „golutkie". 
Lubił kobiety nie tylko urodziwe, lecz inteligentne i pogodnego 
u posobienia. Tymi przymiotami wyróżnia/a ię choćby jego 
ulubiona bratani a Seweryn.ka. 
W wiośnie życia kochał się w młodych, kilkunastoletnich 
panienkach, mlodziutką też była uwielbiana Se~rerynka. W obsce
nach wychwala młódki.jeden z bohaterów powiada dosadnie: „Stare 
dupsko ob/apiać, na to nie ma chęci". jeszcze w „Damach 
i huzarach 'kąśliwie określi niem/ode niewia cy: „jedna star za 
i grubsza od drugiej". Pod tolina z „Zem ty" w opinii Papkina ro 
, Malowidlo nieco tare". 
Nie zna zy to, by zawsze wolal nas to lacki. Odwrotnie. Wiele faktów 
wskazuje, że w wieku dojrzalym świadomie czy pod 'wiadomie 
bardziej pociągaly go dojrzale, rozbudzone, znające ztukę kochania. 
Przecież jego wielka milo 'ć (Zofia z jablonowskich Skarbkowa -
przyp.- red) to bądź co bądź dojrzała mężatka. Zda.wal sobie sprawę 
że lata nie odbierają kobiecie wartości alkowianych. Pod koniec życia 
pisał „Rok czterdziesty zwykle drzwi szaleństwu zamyka męż
czyznom, a otwiera kobietom'. Znamienne, iż w jego utworach 

~""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'~ Jl 



lirerackich pojawiają ię kobiety wi cej niż dojrzal , sklonne do 
amorów, posiadające w ry m zakr sie ek periencję. Już Sranislaw 
Pigoń do trzegl, że ilekroć dobiera do ansamblu swych komedii 
tarsze damy „ wprowadza zazwyczaj rakie, co mają bujną przeszłość 

i rozl gie d świadczenie erorr zne. Dość przypomnieć Podstolinę 

z Zemsty czy panią Kasztelanową z Dwu blizn ' . 
Fredro - wytra ny u odzi iel, a przede w zystkim genialny 
obserwator - dostrzega.} i pojmował odmi nno 'ć natury, psychiki 
kobiec j , a także odmienność reakcji plciowych k bi t. już w 
mlodości uświadomi} sobie, że „sz zęś i sam ów" inne niźli plci 
odmiennej. Fredro poznal wrażliwość zy zgl dną nad' rażliwość 
organizm u kobiety, jej potrzeby i równo ze 'nie wi lkie możliwoś i 
w t j dziedzinie, czasem wręcz niena ycenie. Mówi o tym otwarcie 
w obscenach, można powalać się ru m.in. na „Zaślubiny Idzi" czy 
, Sztukę obłapiania '(.„) 
Ale równocześnie dostrzega} i przywiązywał wagę do dominującej 
w p ychice kobiet potrzeby uczucia, zaspokajania nie tyle swych 
pożądań, ile w p ierwszym rzędzie potrzeby oddawania się 

wybranemu, ukochanemu mężczyźnie. Mniemamy, że cę kobiecą 

potrzebę ucz ucia, nie zapominając o występ ują ej w niej 
zm slowo 'ci, prezen tuje nawet R dstolina z „Zemsty". Wierzymy 
w szczerość jej wyznania prz kazan go Waclawowi: 

Ty ko hanyś byl jedynie, 
Nad sto książą t iebie wolę. 

Do mych komnat chodź w ukrycie, 
Tam bezpieczny będziesz luby, 
Bo cię br, ni m oje życie. 

Bo z obrony szuka chluby. 

R d koniec ży ia Fredro napisal znamienną sentencję: „R !ka żyje 
sentyment m "". 

Z. Kuchowicz: Alch.mdcr Fredro '"" fr.iku i w szlJ froku. l.ódi 1989 
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Lata mijają, a dzisiejsi ludzie, 
Ich troski, żale, żywot w ciężkim trudzie, 
Staną się kiedyś jakby ziarnka pia ku. 
W morzu przeszłości, bez cienia, bez blasku. 

Świadom cielesnej kruchości i niepewności jutra, 
zukal oparcia w życiu, w biegu Jo u ludzkiego, a 

nie w religii i uczciwa 'ci lansowanej przez 
romantyzm. Także w postawie racjonalnej, 
równocześnie zaś szeroko pojętej miloś i, w 
zespoleniu się w rodzinnych związkach. W tym 
ciąglym poszukiwaniu i delektowaniu ię różnymi 

klimatami milości, w umiejętna 'ci i stwarzania 
sytuacji w których był kocl1any (m.in. przez 
wybranki, żonę, dzieci, wnuki), w umiejętna 'ci 
przedstawiania tych stanów, przypomina wielkich 
pisarzy: Ko hanow kiego, Szekspira Toloscoja. 
Byla lwwiem prawdziwa wielkość w Fredrze, były 
w nim zadatki nie tylko na znakomitego 
komediopi arza, który rozwiną] i zrealizowal, lecz 
na twór ę o formacie światowym. Bylo w nim 
przede wszystkim zrozumienie dla podstawowych 
ech ludzkiej natury, nie tyle może dla dziedziny 

wielkich doznań i natchnień, ile dla codziennego 
bana/u, w którym do trzegl także po prostu 
wartość i urok życia. 

Z Kuchon•icz. Alrk>•nder Frrdro wr fr;!). u i w szl"froku 

lód2 19b'9 
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43-300 Biel. ko-Brała, ul. I Maj:i I 

tel. (0.33) 284-51, 52 

c-mail: tpolbb@polbox.com 

http//free.polbox.pl/t/rpolbb 

Rezerwacja biletów tel. 284-53. 

Kasa biletowa czynna w dni powszednie 

oprócz ponicd7.ialków wg dz. 12.Q0..18.00 

oraz na godzinę przed każdym spektaklem. 

W sobory, niecb.iele i święta kasa czynna 

na trzy gocb.iny przed prz.edsuwieniem. Tel. 284-51, 52. 

Dyrckwr Na zelny i Anyscyczny Henryk Talar 

zastępca dyrektora Sabina Murai 

koordynacja pracy artyscyc-.tnej Urszula Szczurek 

organiza ja widowni: Grażyna Cholewka, Beata Król 

in picjent Rcn:ua Sladcczek, sufler Halina Mieszczak 

kierownik techniczny Janusz Chrobak 

brygada techniczna: Piotr Gierczak, Andrzej Żeromski, Marek Michalski, Robert 

Babiec • kierownik oświetlenia Jerzy Kocoń • oświetleniowiec Edward 

Kasiewicz • akustyk Miroslaw Suprun • garderobiane: Cze law:i Gluza, 

Grazyna aputa • rekwizytor Andrzej Gilowski • kie wnik prac. perukar kitj 

i ch:tr.1k1eryzacji, koordynacja obowiązków Ry uud Pilluch • charakteryzatorki: 

Alicja Żurek, Alicja Ko oń, Tere a M;ijdak • prac. tobr ka: Czesl:iw Łaciak, 

tan~J.w Mikolajek • prac. malarsko-but3forsb Edward Klima, Andrzej Zuziak, 

jerzy GolcniJ • prac. rapicersb Roman Byrdy • prac. krawiecka darnslui: 

Malgorz.ata owińska, Anna Wajda • prac. krawiecka męska: 

Józef Wadowski, Zbi niew Kajzer 

Program opr:icowill Janusz ugoń, kierownik literacki 

1-1 

Premiera 
z okazji 
100-lecia 
Ratusza 

w Biel ku-Bialej 
... Fredro jest znakiem tożsamości. 

Toż.samo 'ci polskiego teatru - bo jeśli gdzieś szukać specyficznie polskiego 

stylu w teatrze: stylu gry akror kiej, in cenizacji, tradycji teatralnej 

- to znaleźć go można wla nie w komediach Fredry. 

I rożsamo 'ci Teatru Pol kiego w Bielsku-Bialej. 

Bo ro wlaśnie od Fredry, od „Pana Jowialskiego", Stanislaw Kwaskowski 

rozpocząl w październiku 1945 tricte polski rozdzial 

w dziejach bielskiego teatru przy ul. 1 Maja. 

Którego budynek jest znakiem tożsamości tego mia ta. 

Teatr, jako jedna z nielicznych instytucji miejskich, Funkcjonuje niemal 

nieprzerwanie od ponad 100 lat, od 1890 roku. 

Jego historia, w polsko-niemickim zawiklaniu, jest ilustracją splątanych 

dz iejów nasz go miasta i pok azuje, ile i cym dziedzictwie można. odnaleźć 

wartości ubogacających naszą w :pólcz sność. 

Teatr Polski prz „ okazji 100-lecia Ra. tusza wraca myślą 

do pn .szlo' i dwumiasta nad Białą . I pamięta, 

jak bardzo ważnym jej elementem by! i jest tea tr. 
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