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NAJWAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA 
TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA FREDRY 

1793 

Dnia 20 czerwca w Surochowie pod Jarosławiem urodzi! się 
Aleksander, syn galicyjskiego ziemianina „dorobkiewi cza·· 
Jacka Fredry. 

1805 

Pierwsza dzieci~a próba Aleksandra, komedia „Strach na
straszony" 

1809-18'.4 

Jako żołnierz armii napoleońskiej, w mundurze Ks'ęstwa 

Warszawskiego bierze udział w kampanii moskiewskiej, oraz 
w bitwach pod Dreznem i L'pskiem. Odznaczony Krzyżem 
Legii Honorowej, w stopniu kapitar:a zwa lnia się ~ w e 'ska 
i osiada w Galicji. 

1817 

10 marca debiut dramatyczny w teatrze lwowskim , pow
stałą w r . 1815 pienvszą komedią „Intryga na prędce". 

18:8-1822 

Powstałe w tym okresie komedie „Pan G eldhab" . ,.Mąż i żo
na'', „Cudzoziemczyzna", przynoszą Aleks::indrowi coraz 
większy rozgłos. 7 listopada 1821 praprem:era „Pana Geldha
b<1" w Teatrze Narodowych w Warszawie. 

1822 

Ojciec, Jacek Fredro, kupuje dla całej rod ziny od rządu a u
striackiego, tytuł hra biowski. 

1824 

Paromiesięczny pobyt Aleksandra we Włoszech. Po r az 
pierwszy dokonano tłum aczenia na języki obce (francuski 

niemiecki) polskiego utworu dramatycznego, jest to „Mąż 
i żona" . 
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1825-1827 

Powstają m. in.: „Odludki i poeta", „Damy i huzary", „Nikt 
mnie nie zna", „Gwałtu co się dzieje". W Wiedniu pierwsze 
wydamie książkowe komedii Fredry. We Lwowie nakładem 
„Polihymni" ukazują się wiersze i poematy romantyczne. 

1828 

Śmierć ojca, Małżeństwo z Zofią z hr. Jabłonowskich hr. 
Skarbkową'. 

1829 

Narodziny syna, Jana Aleksandra, przyszłego komediopisa
rza. Fredro zostiaje członkiem Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

1831-1835 

Powstają m . in. arcydzieła komedii polskiej: „Pan Jowial
ski", „Śluby panieńskie", „Zemst·a", „Dożywocie". 

1839 

We Lwowie ukazuje się drugie wydanie komedii . 

1834---1851 

Na scenach zagranicznych ukazują się: „Damy i huzary" 
(Berlin, Wiedeń, Peszt, Moskwa, Petersburg, Zagrzeb, Praga), 
„Rym0il1d" (Genewa), „śluby panieńskie" (Paryż, Berlin, Pra
ga), „Nikt mnie nie zna" (Praga). Jest to także okres przer
w.ani.a pracy dramaturgicznej. Powstaje pamiętnik „Trzy po 
trzy" (1848) nie ustępujący jego najlepszym komediom. 

1850 

Pobyt w Paryżu, gdzie poznaje A. Mickiewicza. 

1853-1868 

Podjęcie przerwanej pracy komediopisarskiej, lecz bez pu
blikacji. Powstają m. in.: „Dwie blizny", „Wychowanka', 
„Ożenić się nie mogę'', „Pan Benet", „świeczka zgasła", „Go
dzien litości", „Wielki człowiek do małych interesów". 

1876 

Dnia 15 lipca we Lwowie następuje śmierć poety . 
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STANISLAW DĄBROWSKI 

DŁUGI PRACOWITY ŻYWOT 
KOMEDIOPISARZA 
ALEKSANDRA FREDRY 

Urodzony 20. VI. 1793 w Surochowie, w ziemi Jarosław
skiej w rodzinie ziemian, utytułowanej z początkiem XIX 
wieku hrab3twem austriackim. Chłopca kształci! początkowo 
nauczyciel domowy w Beńkowej Wiszni, póżniej w szkołach 
lwowskich, tam też w kole młodzieży z zapałem oddawał się 
tańcom, szermierce, balom i polowaniom. Rok 1809, przyby
cie wojsk księlaia Józefa porwał szesnastoletni.ego młodzień
ca w szeregi ułanów, gdzie odrazu otrzymał szlify podporucz
nika. Zgrabny, rudowłosy oficerek przeszedł właściwie swą 

jedyną szkołę w armii - przeniesiony do pułku strzelców 
konnych, jako kwatermistrz wojsk napoleońskich, walczył od 
1812-1814 w szeregu bitew, przeszedł odwrót wojsk przez 
Berezynę, po powrocie z krótkotrwałej niewoli walczy! pod 
Dreznem, Lipskiem i Hanau. Na jego mundusze błyszczał 

złoty krzyż Virtuti MiMari, - wziął dymisję. Pobyt w woj
sku, życie zbiorowe w tym środowisku pogłębiło jego poczu
cie honoru, dyscypliny, wierności, uformowały c.ałe jego póź
niejsze życie, które pędził raczej w sporej izolacji od ogółu. 
Zakochany w Zofii z Jabłonowskich Stanislawowej hr. Skar
bkowej po uzyskaniu rozwodu jej, długie konkury zakończył 
ślubem w 1828 r. 

Zjawiają się pierwsze jego utwory komediowe, które 
rzuca na papier od 1815 r. i które wchodzą no scenę: 

Intryga n.a prędce, a później Pan Geldhab, Zrzędność i prze
kora, M4ż i Żon.a, Nowy Don Kichot, Cudzoziemczyzn.a, 
Pierwsza lepsza. W tym pierwszym jego okresie twórczoś.>ci 

zarysowuje się "';yraźnie późniejszy charakter stylu lilterac
kiego Fredry powstałego z samotności pisarza, a oscylującego 
między klasykami i romantykami. Szukał w charakterach 
figur i świata realnego, żywego, wzorów, opromieniał swe 
komedie pogodnym przemiłym humorem i dowcipem, jas-
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ną formą wiersza i czarem urzekającej poezji. A potrafił 

w kome<liowej formie zgrabnie zmieścić żądła satyry i kry
tyki społecznej. - Nie należąc do postępowych kół, nie wal
czył otwarcie o zmianę istniejącego porządku rzeczy w dzie
dzinie obyczajowości, piętnował tylko szkodliwe śmiesznostki 
i wady sarmackie i małpowanie wzorów zagranicznych. 
Charakteryzuje go wyraźnie memoriał jaki złożył po rzezi 
i84-6 roku dla hr. Stadiona cesarskiego komisarza Galicji . 
gdzie piętnował nadużycia aparaitu administracyjnego Austrii. 
ale zgłaszał też pełną gotowość szlachty do współpracy z rzą
dem za cenę ochrony dotychczasowych stosunków ekonomi
cznych, jak utrzymanie pańszczyzny oraz koncesji, jak uży
wanie języka polskiego, - konserwattwne również st·ano
wisko zajął' w akresie powstania listopadowego. Ekswojsko
wy nawykły do dyscypliny i bezwzględnej wierności ni e 
uznawał haseł rewolucyjnych i spisków. 

Drugi okres twórczości komediopisarza 1825-1827 to 
Odludki i poeta, Damy i huzary, List, Nocleg w Ap;mirurch. 
Nilot mnie nie zna. Przyjaciele, Gwaitu co się dzieje, Niena
wiść mężczyzn (pierwsza wersja Slubów Panieńskich), Dy
liżans, Obrona Olsztyna. - Po upadku powstania listopado
wego powstała trzecia grupa komedii w laitach 1831-1836 : 
Koncert, Pan Jowialski , SLuby Panieńskie. Zemsta, Ciotunia, 
Dożywocie, i libre.bto do opery Rymond. 

K omedie Fredry wchodziły przeważnie zaraz po ukończe
niu n a sceny lwowskie, warszawskie i krakowskie - przyj
mowane przez publiczność dobrze, a niektóre z nich z du
żym powodzeniem, które towarzyszyło przy dalszych wzno
wieniach i utrzymało się stale do dziś - dając popis znako
mitym kreacjom asom scen n aszych, a w arcypols'kich typach 
figur. 

Ataki krytyki od 1835 (S. Goszczyński, L. Lukasiewicz, 
L. D. Borkowski, E. Dembowski) zburzyły spokój Fredry, 
uraziły boleśnie jego ambicje pisarza, spowodowały zam
knięcie się w samCltności, izolacji, oraz odłożenia pióra. Kry
tykę Goszczyńskiego (która również dotykała ostro i Mickie
wicza) wymierzoną pod adresem Fredry przeciwko konser
watywnemu ziemiaństwu - nie złagodziła w oczach atako
wanego podjęta obrona przez dwóch popularnych i o dużym 
autorytecie literatów tj. J. I. Kraszewskiego i J. Korzeniow
skiego. 

Uporu autora nie przekonały, ani złamały prośby przyja
ciół i nalegania społeczeństwa, sam rozgoryczony zaczął tra
cić ufność i wiarę w swo.ie siły twórcze i talent, przestał wy-
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dawać i pisać dla sceny - Fredro wciąż widział świat oczy
ma z przed 1830 r. to spojrzenie się zdezaktualizowało z la
tami, zmiany jakie przeżywało społeczeństwo, stały mu się 

obce, nieznane, oglądane już tylko z dala przez szyby swego 
dworku_ na Chorążczyźnie we Lwowie. Powzięte postanowie
nie milczenia eliminowało pisarza z jego szkodą dla twórczoś
ci i oddaliło od tętna życia, zasklepiało tak żywą dawniej 
obserwację, pesymizm sparaliżował jego skarbnicę delikat
nych uczuć i miłości człowieka. 

Po latach, nie mogąc opanować swej żyłki pisarskiej za
czyna pokryjomu na nowo pisać około 1854. Po Lwowie 
i w całym kraju rozchodziły się szeptane wiadomości: „Fre
dro pisze". Do chwili zgonu 1876 r. nikt nie znal tych u two 
rów ukrywanych zazdrośnie przez autora w biurku. A teatry 
spodziewały się zasilić swój repertuar licznymi nowymi a r
cydziełami. Zbada! tę całą nieznaną spuściznę komitet spe
cjalny złożony z rodziny i powołanych literatów. Po zapoz
naniu się z utworami komitet ustalił kolejność, w jakiej ko
medie te miały wchod zić n a nasze sceny. W r . 1872 odbyły 

się prapremiery komedii: Wielki czlowiek do malych i1lltere
sów, Du;ie bli.zny, Z jakim się wdajesz. takim się stajesz, Je
stem zabójcą, Rewolwer. W roku 1878: Lita et Compagnie, 
W'l;•chowanka, Godzien litości, Swieczka zgasła, T era z, Ożenić 

się nie mogę. W roku 1879: Ostatnia wola, Co tu klopotu. 
Koncert., Dy:ii1ns, Pan Benet. 

Trzeba przyznać, że dyrek:Jeje teatrów rozczarowały się po
śmiertnymi utworami Fredry : spodziewnych arcydzieł, jak 
dawne: Zemsta, Sluby panieńskie, P.a.n Gelhab, Pan Jou;iaL
ski, czy Da.my i huzary, - tu nie było. - Prem!ery komedii 
z ostatniego okresu, wyselekcjonowały i wysiały z 16 u two 
rów o różnej wartot ci kilka, które utrzymały s:ę na repertu 
arze. - Sędziwy autor przeszedł przez epokę pseudoklasycz
ną, romantyzmu, konwencjonalną do pozytywizmu. - Od 70 
lat na Ecenie ukazują się jego komedie, w inscenizacji i sce
nografii, podpartej już odpowiednim okresem powstania ich 
stylem plastyki od kontuszów i kolorowych fraków do kryno 
lin i marynarek - budząc zawsze na widowni podziw 
i gon1ce, żywe uznanie. - I będą zawsze ponętną kanwą 

sceniczną dla wielu pokoleń aktorskich, poszukujących dla 
swych talentów odpowiednich utworów. I będą zawsze bawić 
i zachwycać widownię siejąc na sceny szczere polskie pro
mienie radości i uczuć serc. 

STANISŁAW DĄBROWSKI 
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STANISŁAW DĄBROWSKI 

os1=MDZIESIĄT LAT 
SCENICZNYCH SUKCESÓW 
KOMEDII „OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ" 

Gdy Fredro po prawie 20-letniej przerwie i po czasowym 
milczeniu podjął na nowo swą pracę pisarską, rozpoczął .ią 

uroczą jednoaktówką Dwie blizny (1854), dalej po powrocie 
z zagranicy niezbyt udaną prawie farsą Lita et Compagnie, 
odbiegającą charakterem od innych utworów - następną 

drapieżną komedią, o ponurych rysach charakterów, zbliżo
ną typem do pozyitywistycznego okresu - to Wychowanka. 
W 1859 roku powstała komedia „Ożeriić się nie mogę" (Nie 
mog1; się ożenić). Wystawiona pierwszy raz we Lwowie za 
dyrekcji J. Dobrzańskiego i J. Tańskiego, 12. XI. 1877, za
skoczyła publiczność, a jeszcze bardziej miejscową krytykę 
swoją swobodą farsową, raziły wówczas lwowską lożową pu
bliczność zbyt pieprzne i tłuste dowcipy, krotochwilne ka
wały, bezceremonialna atmosfera burżujskiego środowisk.a . 

Znamy tylko dwa nazwiska grających w krotochwili arty
stów, to S~. Dobrzański (Gdański) i L. Parznicka (Hermene
gilda). Komedia po jednym wieczorze zeszła z afisza. - Przez 
prasę został sklasyfikowany utwór jako farsa najczystszej 
wody. w ogóle w tym ostatnim okresie twórczości dobrze 
podstarzały autor skłania się cz ę ściej do pisania w stylu 
lżejszym, farsowym, humor jego staje się bardziej dosadny, 
pikantny, charakter płytszy, - może na to wpływa środowi
sko mieszczańskie akcji, dalekie od nobliwszego i dystyn
gowańszego klimatu w podejmowanych w pierwszym i dru
gim okresie komedii z sfer salonów i dworów. 

w trzecim swym okresie twórczości Fredro w pesymi
stycznym swym nastroju nie mógł już zdobyć się na tę deli
katną sympatię i czułość, z jaką traktował swoje bohaterki 
i młodzieńców, których stworzył w poprzednich ok1oesach, 
wyczuwa się raczej obojętną obserwację kolejności ich losów. 

Teraz zjawił się nieraz stosunek ironiczny, bez ciepła, 

stąd też i charakter humoru zmienił swój styl. A przy tym 
ludzie z lat pięćdziesiątych XIX wieku są już bardziej trzeź
wi, praktyczniejsi o materialistycznych dążeniach. 

Dopiero po 34 latach odważył się dyr. L. Heller we Lwowie 
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wznowić ją w właściwej obsadzie i innym klimacie i o dzi
wo! w cyklu klasycznego i romantycznego repertuaru dane
go dla szkolnej młodzieży. 

Obsada tym razem była trafna, wyborna. F. Feldman 
wydobył wiele komizmu z roli Gdańskiego, A. Rotterowa 
z swym śpiewnym patosem jako Hermenegilda była klasycz
ną „belle femme" z epoki, typowa fertyczna energiczna na
iwna J. Ja111kowska (Julia), idealny pechowiec Florek w wy
konaniu J. Dobrzańskiego, zamaszysty Milder grany przez 
G. Rasińskiego i stary Maciej Wł. Ratschki, stanowili zgrane 
harmonijne grono wykonawców. 

Autor w tej farsie zebrał galeryjkę typów i typków zwią
zanych z sobą sprawami finansowymi i osobistymi interesa
mi, robią oni wrażenie małej menażerii: Gdański ekskupiec, 
impetyk, tępak, to warczący brytan, Hermenegilda romans')
wa pretensjonalna gęś z wielkopańskimi fumami, Marski -
Milder niebies·ki ptak podejrzanej nieco konduity, szanta
rzysta, w typie kukułki, Florek niewydarzony fajtłapa, chart 
w poszukiwaniu upragnionego ideału żony w „wielkim for
macie", zbyt cwana jak na swą epokę sroka Julia. - Jak 
wyraźnie wypływa z tekstu, obsada musi być dobrana z ak
torów z sporą dozą charakterystyki. Ilekroć była obsadzona 
bezbarwnymi osobami, sztuka schodził.a ze sceny bez powo
dzenia. 

Już 4 XI 1877 zagrał ją krakowski Teatr pod dyrekcją 
St. Koźmiana w czołowej obsadzie: z T. Siennickim (Gdański) 
znakomitą w szczegółach gry A. Hoffman (Hermenegildą) 

rzęsiście oklaskiwaną, - F. Stachowicz (piękną Julią) Ka
pitalny był, a nie przesadzony w środkach gry w roli nie
szczęsnego pechowca J. Szymański. Swobodny, doskonały 

amant w roli Mildera Wł. Sobiesław znalazł świeże, charak
terystyczne niuanse, dla uplastycznienia postaci w 1879 
w roli Hermenegildy wystąpiła żywiołowa, zażywna komicz
na P. Wojnowska, ulubienica Krakowa. Żywa akcja, dużo 
dowcipu i humoru, zgrabne dialogi, znalazły życzliwą oce
nę w prasie i wesołą reakcję na widowni. - „Gra i sztuka, 
rzec można, podały sobie ręce, aby utworzyć pełną i dosko
nałą całość" - pisał w Czasie recenzent A. Kłobakowski. 

W 1878 i 1879 objął rolę Gdańskiego J. Galasiewicz. Nawet 
epizody, jak Maciej i Urzędnik były w tym okresie starannie 
obsadzone. Pierwszego grał R. Morozowicz, a później J. Ja
śkiewicz, - drugiego D. Feliksiewicz i L. Winiarski. W wzno
wieni u krakowskim 1892 wystąpili A. Siemaszko zabawny. 
o ruchliwej mimice pobudliwy Gdański, świetna elegantka -
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kokietka N. Siennicka, jako Florian Florek szalał na scenie 
z powodzeniem L. Solski. W dalszym wznowieniu od 1906 r. 
do 1910 grali W. Szymborski (Gdański). F . Krysińska (Her
menegilda), F. Rutkowska i L. Barwińska (Julia), J. Lesz
czyński brykał po scenie w roli Florka, Macieja doskonale 
zarysował L . Bończa, a w 1910 r . St. Jarnińs·ki. W sumie grn
no rtu z powodzeniem 11 razy tę farsę . 

Teatr ogródkowy Alhambra szukający łatwego, lekkiego 
repertlllaru pierwszy w Warszawie wys;tawił 21 VI 1881 „Oż~
nić się nie mogę". Zachęcony powodzenif>m far:y podjął 

w tym samym roku 12. XI jej wystawie .• ie Rządowy Teatr 
Mały specjalizujący się w graniu komecl:' i fars. Obsadzona 
niezbyt trafnie: H. Grubińskim (Gd a ński) M. Borkowską 

(Hermenegilda), urzędową naiwną K. Czosnowską (Jullia) 
J. Galasiewiczem (przyciężkim Florkiem), Fr. Waliszewskim 
(Milder) J . Jaśkiewiczem (Maciej). 

W lepszej już obsadzie zapewniającej powodzenie dopie
ro po 35 latach tj. w 1916 r . 9. V. ujrzała Warszawa znowu 
tę kroitochwilę w Teatrze Leitnim z Cz. Knapiczyńskim 

(Gdański), H. Leszczyńską (Hermenegildą), W. Micińską 

(Julia), J. Leszczyńskim (Florek Florkowski), F . N.orskim 
(Milder), M. Trapszą (Maciej). Na publicznym popisie Szko
ły Drama•tycznej warszawskiej dano 5. VI. 1905 r. również 
„Ożenić się nie mogę". Tea tr w Lublinie dał premierę 26. II. 
1880 r. Teatr Polski w Pozna niu 28. XII. 1884 a wzno·wił 

15. IX. 1906 z E. Rygierem (Gd ański), J . Falkowską (Herme
negilda), z Jakubowską (Julia), Sl. Czerniakiem (Florek) 
C z. Knapczyńskim (Milder), Fr. Ryllem (Maciej). Grano 2 
razy, wznowi01110 7. XI 1914 na 3 wieczory, i 23. II. 1917 na 7 
wieczorów. Publiczność poznańska zawsze lubiła rozrywkę 
i humor dlatego ta farsa „chwyciła" i odniosła tu sukces. 

Po drugiej wojnie, po długiej przerwie dopiero w 1952 
10. IV warszawski Ludowy Teatr Muzyczny wystawił ko
medię w reżyserii M. ·Broniewskiej i scenografii A. Sadow
skiego z K. P€!teckim i A. Kałuskim (Gdański), K. Ciechom
.ską oraz O. Obarską, A. Zeliską (Hermenegilda) z J . Sere
dyńską i J. Szydłowską (Juli.a.), s. Lindnerem doskonałym 

motorem całej zabawy Florkiem Florkowskim, J. Michalewi_
<:zem, W. Januszkiewiczem (Milder). W ślad za tym wzno
wieniem ruszyła i prowincję, grano „Ożenić się nie mogę" 
1952 w Jeleniej Górze, 1953 w Bydgoszczy, 1953 w Częstocho
wie, 1953 w Grudziądzu, 1956 w Tarnowie, 1959 w Toruniu. 

STAJ'YISŁAW DĄBROWSKI 
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P rzedstawienie prowadzi : JERZY DOBRZYNIECKI, Kon

tr ola t ek stu: KAZIMIER A J ACHOWI CZ, Ki er ownik sceny : 

.STANISŁAW WICZKOW~KI, Oświetl~mie : JÓZEF RĄCZY, 

.R.ekw izy ty: KRYSTYNA KOTARBA, K :erow nik pracowni 

stolarskiej: JAN KOŚCIUSZKO, Kierownik pracowni ma

larski e j i modelatorski e j: KAZIMIERZ DRUPKA, Kostium y 

wykonano pod kierowniotwem: IRENY SZENBORN i W A

WRZYŃCA SZCZEPAŃ~K1EGO, Kierownik pracowni pe

rukarskie j: EDWARD TERLECKI. 

Kierow nik t echniczny: HENRYK KOPYCIŃSKI 
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