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ALEKSANDER FREDRO 
Głosy entuzjazmu nie towarzyszyły komediopisarzowi przez cały okres jego twórczości. Pojawiły się dopiero 

wtedy, gdy Fredro na wiele lat umilkł, bądź pisał z niezłomną wolą niewydania za życia swych komedii 

powstałych po 1835 r. Spór o dzieło twórcze pisarza ciągnął się długo i na wielu płaszczyznach. W pierwszej 

fazie, za życia poety, atakowano wartości 

Znacznie później, bo w okresie między-

jaki jest jego stosunek do roman

poetyckiego, charakterystycznego 

Jak bogate są dzieje recepcji 

kowane jest jego życie . Dalecy 

że Fredro to zasiedziały szlach-

w pozbawionym kłopotów, 

Pisanie komedii w „oddzie

jeden aspekt jego bujnego 

Mając 16 lat Fredro wziął 

leońskiej . Była to dla niego 

tyczniejsza, najbardziej 

najponętniejsza ze wszystkich 

uczyć doświadczenia." Blaski 

zawiedzione nadzieje narodowe 

autora Dam i huzarów. Przeżycia 

komitego pamiętnikarza, który w 

nień z lat młodzieńczych, pisząc Trzy po trzy. 

artystyczne i narodowe komedii Fredry. 

wojennym, zadawano sobie pytanie, 

tyzmu, a więc do głównego nurtu 

dla epoki , w której żył. 

Fredry, tak bogate i skompli-

jesteśmy dziś od mniemania , 

cie, piszący swoje komedie 

dostatnim bytowaniu. 

leniu od świata" to tylko 

i pracowitego życia. 

udział w kampanii napo

„szkoła świata, najprak

urozmaicona, a za razem 

szkół, w jakich się mamy 

i nędze pięcioletniej wojaczki , 

pozostawiły ślad na psychice 

wojenne zrodziły w Fredrze zna

późniejszych latach sięgnął do wspom-

Przeżycia osobiste poety, długie i męczące oczekiwanie na rozwód ukochanej kobiety, Zofii 

z Jabłonowskich Skarbkowej , odbiły się romantycznym echem w twórczośc i autora Ślubów panieńskich. 

Fredro żołnierz, poeta , społecznik. polityk-patriota, kochający mąż i ojciec, ale przede wszystkim 

znakomity komediopisarz - oto elementy jego człowieczeństwa , które rzucić mogą światło na artystyczne 

dzieło twórcze w pełnej perspektywie. 

Aleksander Fredro pochodził z rodziny ziemiańskiej z okolic Przemyśla . Urodził się 20 czerwca 1793 r. 

(data ta jest niepewna , można przypuszczać , że urodził się o dwa lata wcześniej). Był trzecim z kolei synem 

Jacka Fredry i Marianny hr. Dembińskiej, miał także trzy siostry. Lata chłopięce spędził z rodziną w Beńkowej 

Wiszni. 

W 1812 r. otrzymał nominację na kapitana adiutanta-majora przy 5 pułku strzelców konnych, biorąc 

czynny udział w kampanii napoleońskiej. Po klęsce Napoleona, pełen niespełnionych nadziei, wracał wraz 

z armią przez Paryż. Za zasługi wojenne otrzymał Fredro w 1814 r. kawalerski krzyż Legii Honorowej. 

Kierując swe kroki w stronę rodzinnego kraju, zatrzymał się na krótki okres w Wiedniu, gdzie spotkał się 

z młodą i piękną Zofią z Jabłonowskich, od niedawna żoną Stanisława hr. Skarbka. Spotkanie to zaciążyło 

niemało na życiu młodego komediopisarza. Gorące uczucie do Skarbkowej i beznadziejność sytuacji 

wywoływały nawet u Fredry- niczym u bohaterów romantycznych powieści- myśl o samobójstwie zrodzoną 

z poczucia zupełnego osamotnienia. 

Zabiegi Fredry o wystawienie Pana Geldhaba nie dawały początkowo rezultatów. Premiera odbyła się 

w październiku 1821 r. w Warszawie, a pierwsza recencja ukazała się dopiero w styczniu 1822 r. Komedia 

Mąż i żona znalazła się na scenie ~Teatrze Lwowskim w kwietniu 1822, przeznaczona była „dla wyższego 

towarzystwa lwowskiego, zepsutego, wiodącego obyczajowo gorszący tryb życia". 

W okresie powodzenia teatralnego pierwszych sztuk komediopisarz czynił zabiegi o ukazanie się ich 

drukiem. Nie szło to łatwo . Fredro więc zdecydował się wydać komedie własnym nakładem . 

Zaabsorbowany sprawami osobistymi, rzuca pióro na okres prawie dwuletni , by dopiero w 1825 r. 

przystąpić do dalszej twórczości pisarskiej. Zabiegi o rozwód Skarbkowej trwają długo, wreszcie opór zostaje 

przełamany, rodzina zgadza się na wszczęcie starań o unieważnienie małżeństwa. 

Podróż do Włoch zbliża Fredrę do Goldoniego. Wpływy Goldoniego na twórczość Fredry stają się coraz 

bardziej widoczne. Po powrocie z Włoch poświęcił się intensywnej pracy twórczej. Wiosną 1825 r. Fredro 

miai już gotową trzyaktową, napisaną prozą, komedię Damy i huzary; premiera odbyła się we Lwowie. 

Ta najweselsza komedia dowodzi , jak istotnym elementem usposobienia Fedry, znajdującym tak znamienny 

wyraz w jego twórczości, jest humor. W swoich pamiętnikach Trzy po trzy Fredro wiele lat później napisał: 

O śmiechu! Jak ty luby jesteś starości, kiedy zagrasz w dziecinnym garełku tak szczerze, tak dźwięcznie! 

Rozciągasz wesołość wkoło siebie i na sam smutek. Porównać cię można do jutrzenki , co swój uśmiech 

różany rozciąga i na zwaliska , i na zbutwiałe drzewa , i na pochylone krzyże cmentarne. 



W swych pamiętnikach Fredro tak się uskarża: 

Wyrzec się wdzięczności można, każdy rozsądny człowiek powinien jej nawet unikać. Urazę 

przebaczyć można, nawet zapomnieć. Ale :tawsze, nieustannie najczystsze zamiary, najgorliwsze 

usługi, najniewinniejsze słowa widzieć przekręcone, to musi koniec końców obudzić wiarę w jakiś 

niezłomny fatalizm . To może odtrącić od tego świata, który mnie nie chce. Oskarżać cały świat -

szaleństwo, oskarżać siebie - niesłuszność. Dalej więc milcząc i nie myśląc, dalej po ostrej drodze, 

wypchnięty pielgrzymie! 

Tłumacząc się jednak ze swego milczenia , argumentów używał zawsze tych samych, a kiedy 

żyłka pisarska nie dała mu spokoju i chwycił znowu pióro do ręki, uczynił to z niezłomnym postano

wieniem niedrukowania niczego za życia. 

Okres milczenia Fredry określa się na 13 lat. Najwcześniejszą komedią napisaną po tym okresie 

był Wie/hi człowiek do małych interesów. Zauważyć się da inne spojrzenie Fredry na przejawy 

współczesnego życia. Komedia Fredry zbliża się do typu dramatu mieszczańskiego z okresu 

pozytywizmu. Coraz więcej pojawia się postaci budzących odrazę, coraz wyraźniej daje się zauważyć, 

jak innymi barwami komediopisarz maluje swoich bohaterów. 

Powstanie styczniowe nie budzi już entuzjazmu u schorowanego i rozgoryczonego starca. 

Cierpiący, nie przestaje pisaC"Ostatnie jego komedie nie wnoszą już wiele nowego, choć tematyka 

ich obraca się wokół spraw, które poruszał w dotychczas napisanych sztukach. 

W r. 1865 Fredro zostaje uhonorowany medalem, wielbiciele jego talentu dopominają się o dalsze 

dzieła. Pisarz składa im serdeczne podziękowania i występuje z takim wyznaniem: 

Mogłem, powinienem był na polu piśmiennictwa więcej zdziałać. Wyznaję - żałuję. Teraz już za 

późno. Jakiekolwiek atoli były utwory moje , zawsze jednak czysty ich płynął zdrój. Nigdy, nigdy -

to potomność przyzna: nienawiść, chęć odwetu, złość albo oszczerstwo nie splamiły mego pióra. 

Jedyną moją dążnością było zasłużyć na szacunek współbraci równych w miłości i w poświęceniu 

się dla dobra drogiej nam ojczyzny ... 

Ostatnie lata spędził pisarz w zaciszu domowym, notując swoj,e Zapiski starucha, krótkie aforyzmy, 

sentencje i mysli o najróżniejszej treści. Poeta zmarł 15 lipca 1876 r. Nie ujawnione za życia twórcy 

komedie zaczęły wchodzić na scenę od 1877 r. 

Twórczość Fredry oparła się niesprzyjającym falom sporów i dyskusji, nie przełamał jej czas, 

przetrwała siłą swoich własnych wartości. „Nie, pchaj rzeki, sama płynie" - powiedział stary pan 

Jowialski. Tak też stało się z dziełem poety, które obroniło się samo swoją wymową nieprzemijającej 

prawdy o człowieku i trwałych wartości artystycznych. 

• LIDIA CHIUANÓWNAjako PODSTOLINA 



KA.41MIERZ SIEDLACZEKjako CZEŚNIK RAPTUSIEWICZ ~ 

PATRYCIA CZERWIEC 
jako KLARA 
i MICHAŁ SIEGOCZYŃSKI 
jako WACŁAW 



W r. 1826 odbyla się premiera trzyaktowej komedii prozą Gwahu, co się dzieje. Rok 1827 przynosi 

pierwszą redakcję jednego z najznakomitszych dziel autora, mianowicie Ślubów panieńskich, które 

wtedy noszą nazwę Nienawiść mężczyzn, choć w pierwszym pomyśle Fredro zamierza! je nazwać 

Magnetyzmem. Powszechnie znana druga redakcja narodzi się dopiero po pięciu latach. 

Po roku 1827 Fredro zamilknie znowu na okres kilkuletni. Składa się na to szereg przyczyn: 

śmierć ukochanego ojca, uzyskanie rozwodu przez Zofię Skarbkową i zgoda na zawarcie malżeństwa, 

która nadeszla z Watykanu, jesienią 1829 r. rodzi się syn, Jan Aleksander, który w przyszłości również 

zostanie komediopisarzem, choć talentem nigdy nie dorówna ojcu. 

Stabilizacja życiowa pozwoliła Fredrze znowu sięgnąć po pióro. W maju 1835 r. w Warszawie 

wystawiono Pana Jowialskiego, który był przedmiotem wielu sporów i nieporozumień. 

Czas powstania, a przynajmniej ukończenia Zemsty przypada nar. 1833, choć geneza pomysłu 

tej komedii sięga znacznie wcześniej, do czasów pobytu Fredry z nowo poślubioną malżonką w jej 

majątku rodzinnym w Korczynie, do którego należala część zamku odrzykońskiego. Poeta zapoznał 

się z jego archiwum i wyczyta! siedemnastowieczne dzieje sporu o ten zamek między Janem 

Skotnickim i Piotrem Firlejem. Obaj szlachcice to prototypy Rejenta Milczka i cześnika Raptusiewicza. 

Akcja Zemsty kończy się na wzór autentycznych wypadków - „po staropolsku intercyzą i ślubem". 

Genealogia osoby Papkina łączy się nie tylko z różnymi prototypami w literaturze, ale wywodzi się 

od dobrze znanej autorowi postaci blagiera Krzyżanowskiego. Jak widać , jedna z najciekawszych 

i najlepszych postaci scenicznych powstaje w wizji autora pod wpływem zetknięcia się z żywym, 

dobrze zaobserwowanym charakterem ludzkim. 

Zemsta weszła na scenę lwowską 17 lutego 1834 r. Jej dzieje sceniczne były bardzo bogate ; 

na kształt teatralny sztuki miały wpływ różne koncepcje historycznoliterackie. Do interesujących 

przedstawień należy Zemsta w reżyserii Karola Borowskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie 

wystawiona 19 października 1933 r. Grali w niej znakomici artyści stolicy: Jerzy Leszczyński jako 

Cześnik, Józef Węgrzyn jako Rejent, Solski w roli Dyndalskiego. 

Ostatnią, niemalże zamykającą cykl twórczy komedią Fredry przed okresem dlugotrwałego 

milczenia jest Dożywocie. Autor coraz wyraźniej dostrzega, jak niebezpieczna staje się walka 

o pieniądz . 

Twórczość komediowa Aleksandra Fredry wywołała liczne ataki ze strony prasy. Zarzucano mu, 

że ukazywał to, .,co tylko salony do nas wniosły", zacofanie, naśladownictwo komedii włoskich 

i francuskich , blahość intrygi, brak oryginalności i cech narodowych. 

RYSZARD POCHROŃjako PAPKIN ~ 



ANDRZEJHRYDZEWICZ 

Aktor i reżyser, urodzony w przedwojennym Wilnie, a obecnie 

zamieszkały we Wrocławiu, w swej bogatej karierze artystycz

nej pracował w teatrach od Stalinogrodu (kiedyś i obecnie Ka

towice), poprzez Szczecin , Teatr Ludowy w Krakowie , aż po 

Teatr Polski we Wrocławiu. Był również wykładowcą w Pań

stwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie oddziały zamiej

scowe we Wrocławiu, w której zrealizował dyplomy IV roku . 

Opowiadając o latach 1953-56, które spędził w Katowicach, 

wspomina pewną anegdotę . Jego matka, która zawsze przy

jeżdżała na premiery, wybrała się pociągiem do Katowic . Kie

dy usłyszała zawiadowcę podającego nazwę stacji „Stalino

gród", nie wysiadła, nie wiedząc, że właśnie tego dnia miasto 

zmieniło nazwę. I na premierę syna nie zdążyła ... 

Reżyseruję, bo jest to w pewnym sensie mój prywatny bunt przeciwko temu, co się dzieje z klasyką 

w polskim teatrze. Reżyserzy, którzy robili klasykę, wymierają. Natomiast młodzi, w moim pojęciu, 

nie bardzo są przygotowani do pracy z takim tekstem, nie mają dostatecznych wiadomości na temat 

interpretacji wiersza. Chcąc pokryć te braki, ucielwją w tzw. pseudoinscenizacje, które umożliwiają im 

kamuflowanie nieznajomości wiersza i kla5)'Cznego dramatu. Dla mnie największym klasykiem polskie

go dramatu jest Juliusz Słowacki, następnie Aleksander Fredro i Adam Mickiewicz. Czwartym w kolejno

§cijest Sławomir Mrożek, nieprawdopodobnie precyzyjny i rytmiczny w swojej prozie. 

A. Hrydzewicz ma na swoim koncie reżyserię kilkunastu przedstawień w teatrach polskich 

i PWST we Wrocławiu. W całym jego dotychczasowym dorobku artystycznym klasyka zajmuje szcze

gólne miejsce . Jego ostatnie przedstawienie Żywot Józefa M. Reja wyreżyserowane wspólnie z Krze

sisławą Dubiel zostało obsypane nagrodami na przeglądzie dyplomów szkół teatralnych w Łodzi. 

z jego ważniejszych ról teatralnych wymienić należy „Oberona" w Śnie nocy letniej Szekspira, „Don 

Juana" Moliera, „Kordiana" Słowackiego czy „G ustawa-Konrada" w Dziadach Mickiewicza . 

Andrzej Łapicki 
o Aleksandrze Fredro: 
„ Przeczytałem całego Fredrę . U niego najpięk

niejszy jest wiersz, w którym zaklęta jest cudowna 

melodia polskiego języka. Lubię jego sztuki wier

szem, te napisane prozą uważam za nudne. Za 

największe, zupełnie nie docenione dzieło Fredry 

uważam Trzy po trzy, pamiętnik napisany z nie

słychanym poczuciem humoru, dystansem do 

świata, życia i wszystkich jego okropności. Bardzo 

bliskie jest mi poczucie humoru Fredry, sposób 

postrzegania świata. 

Bardzo mi się podoba postawa życiowa Fredry. 

Atakowali go, a on miał wielkopański gest: Będę 

sobie pisał dla siebie, a wam n'"awet nie pokażę ... 
Najbardziej podoba mi się charakter tego pana. 

Zająłem się nim , bo był mi bliski. A potem się 

raptem okazało , że jestem specjalistą od Fredry. " 

W historii Sceny Polskiej Fredro był jednym z najczęściej wystawianych autorów. Zemsta w reżyserii 

Andrzeja Hrydzewiczajestjed enastą z kolei premierą sztuki Fredry. 

7. 9. 1952 Gwałtu, co się dzieje, reż. J. Havlasek, scen. Wł. Cejnar 

4. 2. 1953 Mąż i żona, reż. F. Michalik, scen. Wł. Cejnar 

2. 10. 1954 Zemsta , reż. A. Nowak , scen. Wł. Cejnar 

16. 9. 1955 Pan Jowialski, reż . W. Rybicki, scen. Wł. Cejnar 

18. 12. 1956 Damy i huzary, reż. K. Suszka, scen. W . Lange 

18. 1. 1957 Ożenić się nie mogę, reż. W. Rybicki, scen. Wł. Cejnar 

5. 12. 1958 Ciotunia, reż. K. Siedlaczek, scen. Wł. Cejnar 

25. 9. 1959 Wielki człowiek do małych interesów, reż. W. Rybicki, scen. J. Rozbrój 

28. 8. 1960 Gwałtu, co się dzieje, reż.W . Rybicki , scen. Wł. Cejnar 

17. 10.1961 Śluby panieńskie, reż. H. Cryglaszewska, scen. J. Jeleński 
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