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ALEKSANDER FREDRO 

OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ. 

Pan Gdań.ski 

Hermenegilda, jego żona 

Komedia w 3 aktach 

OSOBY: 

Kazimierz PeLecki 
Witold Kałuski 

l\rystyna Ciechomska 
Ola Obarska 
Alina Zeliska 

Pan Florian Florek 

Pan Milder 

Sławomir Lindner 
Kazimierz Petecki 

J er7g Michalewicz 
Waldemar Januszkiewicz 

~ 

Maciej, sługa p. Gdańskiego Zenon Laurentowski 

Julia Janina Seredyńsl\a 
Janina Szydłowska Urzędnik Antoni Szczepański 

Rzecz dzieje się w Warszawie w domu Pana Gda1'1skiego i w hotelu Drezdeńskim. 

Reżyseria: Maryna Broniewska 

Asyst. reżysera Barbara Bormann 

Kier. Literacki Józef Słotwiński 

Scenografia: Andrzej Sadowski 

Kier. Techniczny Tadeusz Pokrowski 

Inspicjent: Jerzy Gontarz 

Kostiumy z własnej pracowni P. L. T. At. pcd kier.: Kierownik pracowni stolarskiej Jan Mazurkiewicz 

Elżbiety Dziubińskiej i Jana Mrówczyńskiego „ „ fryzjerskiej Stanisław Wh1darski 

Kierownik pracowni malarskie; J a n . M o I g a Kierownik brygady W ł a d y s ł a w R y b i ń s k i 

Dyrektor; Stefan Widerman 
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Organizac:ja Widowni telefon 10-66-08 

Przyjmuje zamówienia na bilety ulgowe w 

kasie od godz. IOej do godz. 18ej bez przerwy 
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ALEKSANDER FREDRO 

Aleksander Fredro, największy polski komediopisarz, uro
dził się w roku 1793 jako syn bogatego galicyjskiego ziemia
nina. Zmarł w roku 1876. 

Okres pierwszej młodości Fredry wypełnia służba wojsko
wa i pobyt zagranicą. Już jako kilkunastoletniego młodzieńca 
widzimy go w jednym z pułków Księstwa Warszawskiego, po
tem bierze udział w kampanii moskiewskiej, zostaje nawet 
jednym z adiutantów Napoleona. Po abdykacji „boga wojny" 
pozostaje jeszcze przez dłuższy czas w Paryżu. Zaczyna go in
teresować teatr. Staje się częstym bywalcem paryskich scen, 
pasjonuje go Molier, porywa go komediowa lektura. W pło
chym i młodym napoleończyku, którego zainteresowania lite
rackie ograniczały się dotąd do składania frywolnych obozo
wych wierszyków - zaczyna się budzić poważne zainteresowa
nie i błogosławione w skutkach powołanie literackie. Po po
wrocie do kraju, dwudziestoletni Fred/o osiada na cichej wsi 
pod Lwowem i zaczyna pisać dla teatru. 

Twórczość Fredry jest na tle środowiska, z którego pocho
dził, i w perspektywie licznych i ważnych faktów społeczno
politycznych, które zaszły w ciągu długiego życia pisarza -
zjawiskiem zupełnie swoistym i wyjątkowym. 

Galicja, gdzie wychowywał się i żył Fredro, była w okresie 
młodości i dojrzałości pisarza najmniej aktywną dzielnicą 
Polski porozbiorowej, a główną rolę w jej życiu grało bogate 
i konserwatywne ziemiaństwo. Fredro syn tej warstwy, zwią
zał z nią swą twórczość tematycznie, a częściowo i ideologicz
nie i obce mu były zarówno główne zagadnienia bytu naro
dowego jak też bardzo dalekimi echami odbijały się na zapadłej 
wsi rewolucyjne hasła romantyzmu i związanych z nim ru
chów narodowo-wyzwoleńczych. Dość powiedzieć, że na :;:kutek 
tej izolacji, szereg najpogodniejszych komedii fredrowskich 
powstało w okresie popowstaniowym, kiedy kraj pogrążony 
był w politycznej żałobie. 



z drugiej jednak strony Fredro to olbrzymi talent pisar
ski, bystry a nawet bezlitosny obserwator życia ziemiańskiego 
i mieszczańskiego, to obiektywny realista, wykształcony na 
najlepszych wzorach światowej klasycznej literatury teatral
nej. Ten Fredro, odcięty zbiegiem okoliczności i warunkami 
życia od szerokiego nurtu zagadnień narodowo. społecz~ych -
staje się drapieżnym niejednokrotnie krytylnem sWeJ klasy 
i daje i1am realistyczny obraz stosunków i ludzi, wśród których 
żył i pracował. Dokumentami obserwacji i realizmu są już 
pierwsze komedie fredrowskie. Prawdą epoki jest zarówno 
„Pan Gcldhab", bezkompromisowy dorobkiewicz, dokumenten:i 
i to be7litosnym i drapieżnym dokumentem epoki jest „Mąz 
i żona" komedia obnażająca „moralność" arystokracji galicyj
skiej, r'ealistycznym obrazkiem owego czasu jest „Cudzoziem
czyzna" - satyra na kosmopolityczne „uroki" zachodniej mo
dy i obyczajów. Nie będąc rom~ntykiem - Fredro zdecy~o
wanie odcina się przez swój reahzm od wstecznych schematow 
polskich pseudoklasyków - aczkolwiek ta ostrość spojrzenia 
na bliski świat nie towarzyszy mu z równym nasileniem przez 
wszystkie dzieła. 

Do roku 1835 Fredro napisał 1 komedii. W tym też roku 
zaszedł wypadek, który spowodował wycofanie się. autora 
„Zemsty" z czynnego życia literackiego na lat trzy:ia~c1e. Jed
ną z głównych przyczyn tego kroku było wystąp1eme Se~e
ryna Goszczyńskiego, pisarza i polityka, reprezentanta lewicy 
szlacheckiej w Galicji, który w „Pamiętniku Powszechnym 
Nauk i Umiejętności" zamieścił artykuł pt. „Nowa epoka po
ezji polskiej" i ostro w nim zaatakował całość komediopisar
skiej twórczości ambitnego pisarza. Zarzucił Fredrze nie na
rodowy i salonowo-francuski charakter twórczości... Atak był 
nieporozumieniem i chciał ugodzić we Fredrę - arystokratę. 

Ciężko dotknięty i skrzywdzony pisarz zamilkł. 

Trzynaście lat trwało milczenie Fredry, w czasie którego 
nie napisał ani jednego utworu scenicznego. W końcu skłon
ność pisarska wzięła górę. Fredro powraca do twórczości ko
mediowej, pisze dalszych 18 sztuk, ale ani jednego utworu nie 
ogłasza ani nie wystawia w teatrze. Dopiero po ~mier:i. pisarza 
teatr i krytyka zapoznały się z tym okresem tworczosc1 autora 
„Zemsty". Opinie były sprzeczne, krytyka raczej chłodna. 
Utarł się sąd, że „prawdziwy Fredro" - to tylko pierwszy 
okres twórczości. Teatr podszedł do tych komedii nie lepiej: 
zaledwie kilka z nich trafiło na sceny. Reszta pozostała w za
pomnieniu. 

Czy słusznie? 

N a pewno niesłusznie. Przyczyn zaś tego nieporozumienia 
jest kilka. Milczący przez wiele lat i posunięty w latach Fredro 
uległ niewątpliwie pewnemu zawężeniu w rozmachu twórczym 
i przez to jego realizm obserwacji nie posiada już tej dynamiki 
i ostrości spojrzenia jakie towarzyszą utworom pierwszego 
okresu. Z drugiej strony szybko postępująca ewolucja w sto
sunkach społecznych, nowe sytuacje, nowi ludzie i co charak
terystyczne - dość samotniczy tryb życia Fredry - wszystko 
to nie sprzyjało szerokiemu polotowi twórczości. Nie mniej 
przeważna część utworów tych czeka na swą rehabilitację. Je
steśmy w nich bowiem świadkami dalszego kryi:ycznego sto
sunku pisarza do nowej . moralności mieszczańskiej, której 
głównym motorem postępowania jest „opinia i pieniądz" -
może jeszcze w formie ostrzejszej niż było to przed kilkudzie
sięciu laty. Po drugie zaś: obserwujemy u Fredry wyraźny roz
wój w technice pisarskiej pod wpływem mieszczańskiej kome
dii francuskiej. Dotyczy to zarówno dialogu, nowych komedio
wych pomysłów, sytuacji - w końcu bardzo realistycznego, 
pełnego szczegółów rysunku postaci, postaci bardzo ludzkich, 
zindywidualizowanych, bliskich naszym czasom. Ci wszyscy 
Warscy, Marscy, Gdańscy, Dormundowie, Laury, Antonie, 
Julie - ci, adwokaci, doktorzy, kupcy, sawantki, wdówki wy
jeżdżające „na sezon" do Szczawnicy- to już inna epoka i jak
że odległa od Cześnika, Rejenta, Geldhaba, a nawet Łatki. Inny 
to już Fredro - niemniej ciekawy, bliski bohaterom powieści 
Prusa i Orzeszkowej, torujący drogę nowej polskiej komedii 
mieszczańskiej - Bałuckiemu i Blizińskiemu. Warto go poz
nać i zbliżyć się do niego. 

Józef Słotwiński 



Przedsprzedaż biletów prowadzi „Orbis" Bracka 16 

na 7 dni naprzód. Kasy teatralne Orbisu czynne są 

codziennie w godz. 11 -18 z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Stł-1. Zam. 747c - 5000, druk sat. VII kl. 60 g. Al. - 3-B-70539. 


