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l. 
To dziwne i niepojęte, ale prawdziwe. Aleksander 

Fredro - j ednomyślnie uznany za twórcę komedii 
polskiej i najlepszego jej reprezentanta - nie do
czekał się dotąd swojego monografisty. PrawEla, pi
sano o Fredrze dużo, prawda, twórczość Fredry - jak 
mało która - była przedmiotem gwałtownych polemik, 
wywoływała szczere zachwyty, jak i równie na
miętne ataki , ale nie zmienia to w niczym faktu, 



że historia literatury właśnie w odniesieniu do Alek
sandra Fredry nie przedstawiła dzieła syntetycznego, 
które by z dzisiejszego punktu widzenia weryfiko
wało ogłoszone dotychczas opinie fredrologów. Wery
fikacji wymagają bowiem sądy zarówno Stanisława 

Tarnowskiego i Eugeniusza Kucharskiego, jak i bły

skotliwe spostrzeżenia Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 

Sporo ładu w •tym względzie wprqwadzili wprawdzie 
swoimi studiami Stanisław Pigoń i Kazimierz Wyka, 
ale i ich prace nie stanowią jeszcze ostatniego sło

wa. Prawdą jest, że monografii Fredry jak nie było, 

tak nie ma. Zresztą i profesor Pigoń, i profesor Wy
ka są obecnie jak najbardziej upoważnieni do napi
sania tej tak pożądanej monografii fredrowskiej. 
Nie wykluczone, że jej się właśnie od któregoś z 
nich doczekamy. Byłoby to ukoronowaniem działal

ności edytorskiej i komentatorskiej tych dwóch wy
bitnych znawców i badaczy spuścizny Aleksandra 
Fredry. 

2. 

Biografia Aleksandra Fredry nie jest więc ustalo
na we wszystkich szczegółach. Bolał przecież już 

Tadeusz Żeleński-Boy, wielki entuzjasta i smakosz 
komedii fredrowskich: „W gruncie, o Fredrze wiemy 
bardzo mało; a złożyły się na to różne przyczyny. 

Zawsze byił raczej zamknięty w sobie, zanim nawet 
ku starości stał się zdecydowanym odludkiem i mi
zantropem. Nie miał mamy jak Słowacki; nie miał 

muz-koch;inek ani tuzina przyjaciół jak Krasiński; 

przez co pozQawieni jesteśmy owych listów, które 
bywają dziennikiem życia poety. W egzystencji jego 
jest tylko jedna kobieta, ta, która została jego żoną; 
a listy, jakie wymienili, zniszczyli za obopólną zgo
dą, aby się nie dostały w świętokradcze ręce". 

Aleksander Fredro urodził się prawdopodobnie 
20 czerwca 1793 roku w Surochowie pod Jarosła

wiem jako trzeci z sześciu synów i trzech córek 
Marianny z Dembińskich i Jacka Fredrów. Ojciec 
komediopisarza, odziedziczywszy górskie oddęte 

od świata majątki Hoczew i Cisna, spieniężył je 
i dorobiwszy się na dzierżawach oraz prymitywnym 
hutnictwie, wykupił dziedziczny majątek matki, klucz 
rudecki, obejmujący między innymi Beńkową Wisznię. 
Stała się ona siedzibą rodu Fredrów, który - wy 
kazawszy się dawną XIV-wieczną genealogią - uzy
skał w roku 1822 od rządu austriackiego ty~uł hra
biowski. Przywiązywano do tego tytułu dużą wagę 

w rodzinie. 

Przyszły komediopisarz odziedziczył po ojcu umie
jętność gospodarowania, sam chętnie zajmował się 
otrzymanym w spadku majątkiem, a tytuł hrabiow
ski pozwolił mu wejść do Sejmu Stanowego w roli 
deputata stanu magnackiego. Ten ścisły związek 
ze .sprawami swoJeJ klasy i prowincją galicyjską 

ujawni się następnie w poglądach i twórczości lite
rackiej poety. 

Aleksander Fredro - jak pisze Kazimierz Wyka -
odebrał tylko wąskie wykształcenie domowe, a szkołą 
stały się dla niego bardzo wcześnie wypadki histo
ryczne. Po wkroczeniu oddziałów księcia Józefa Po
niatowskiego do Galicji w 1809 roku, poeta za przy
kładem wychowanych w Puławach starszych braci, 
Seweryna i Maksymiliana, zgłosił się jako ochotnik 
do wojska i 9 czerwca 1809 roku został mianowany 
podporucznikiem, a w niecały zaś rok później po
rucznikiem w dowodzonym przez Adama Potockiego 
2 pułku ułanów. Służba wojskowa Fredry do czasu 
kampanii 1812 roku sprowadzała się do wesołych 

wywczasów w oficerskiej kompanii złotej galicyjskiej 
młodzieży, zaznaczonych w twórczości poetyckiej nie
przyzwoitymi utworami „dobrym towarzyszom gwo
li". Przypomnijmy, że porucznikowi Fredrze daleko 
jeszcze było wówczas do dwudziestu lat! Rygory 
służby wojskowej poznał Fredro dopiero z chwilą 

otrzymania awansu na kapitana adiutanta-majora w 
kwietniu 1812 roku, pełniąc funkcje gospodarcze pod 
surowym dowódcą pułkownikiem Zygmuntem Kur
natowskim. W tej roli Aleksander Fredro odbył cał14 

kampanię napoleońską aż do Moskwy (20 paździer

nika 1812 roku dostał złoty krzyż virtuti militari), 
a następnie towarzyszył rozbitym wojskom cesarza 
Francji w odwrocie przez Berezynę, w Wilnie na
bawił się tyfusu, dostał się do niewoli rosyjskiej, ale 
udało mu się z niej zbiec do Lwowa. Stam~ąd ruszył 
natychmiast do Saksonii, gdzie w dotychczasowym 
stopniu z nadliczbowego oddziału oficerów otrzymał 



ALEKSANDER FREDRO 
w okresie pisania „DAM I HUZARÓW" 

(miniatura nieznanego artysty) 

przydział do sztabu jeneralnego wielkiej armii 
funkcję oficera ordynansowego. Brał udział w bitwie 
pod Dreznem, Lipskiem, Hanau i innych (w 1814 roku 
dostał francuską legię honorową). W czerwcu 1814 
roku na własną prośbę opuścił szeregi wojskowe 
i wrócił do Galicji. 

ł 

j 

Uczestnictwo w kampaniach napoieońskich nau~ 
czyło Fredrę poczucia honoru oficerskiego oraz przy
niosło uczucie osobistego zawodu i zgorzknienia. Jak 
pisze Kazimierz Wyka, Fredro już od pierwszej mło
dości skłonny był do samotnictwa i mizantro.pii, oraz 
do rzadkiego w jego epoce poczucia przemijania i po
etycznej tęsknoty za traconym czasem przeszłości. 

Wynik przeżyć napoleońskich był więc ten, że jeszcze 
przed rozpoczęciem twórczości literackiej ustalił się 
Fredro na tradycyjnych w jego warstwie pozycjach 
psychologicznych, jak kult przywiązania do honoru, 
do rodziny, do domu, do własnej warstwy społecznej. 

Powróciwszy do kraju, dzielił Fredro czas pomię
dzy wspólne z ojcem gospodarstwo w Beńkowej 

Wiszni, zaś od roku 1818 wydzielone mu w samodziel
ny zarząd Jatwięgi, a pełne zabaw i temperamentu 
lwowskie miesiące karnawałowe. Pędził więc poeta 
typowy tryb życia szlacheckiego złotego młodzieńca, 

który na dobitek miał już za sobą wcale bohaterski 
epizod wojenny i oficerski. Przypomnijmy znowu: 
wróciwszy z wojny z virtuti militari i legią ho
norową miał Fredro zaledwie przekroczone dwadzie
ścia lat! A gdzie on to już nie był!? W Rosji, Niem
czech, Francji... 

Brylował więc po salonach i parkietach lwowskich. 
Ale w miłości wyraźnie nie miał szcześcia. Pisze Ka
zimierz Wyka: „Po wczesnej miłości do córki komen
danta pierwszego swego pułku, Karoliny Potockiej 
(później w drugim małżeństwie Nakwaskiej), którą 

ojciec wydał prędko za mąż, by odebrać ją Fredrze 
zbliżył się on do Zofii z Jabłonowskich hr. Skarbkowej, 
żony dwadzieścia kilka lat od niej starszego Stani
sława Skarbka, znakomitego gospodarza i człowieka 

interesu, późniejszego twórcy Teatru Skarbkowskiego 
we Lwowie. Małżeństwo Skarbkc:>w było tak niedo
brane, że młodziutka Zofia po krótkim pożyciu z 
mężem bawiła stale przy rodzicach. Miłość Fredry 
okazała się wzajemną. Na przeszkodzie jej jednakowoż 
stanął opór rodziny, zwłaszcza matki Skarbkowej, 
wyjątkowo długotrwały - godzący się bowiem na 
rozwód Skarbek był jednym z najbogatszych w Ga
licji - tak, że dopiero 8 listopada 1828 roku w Kor
czynie pod Krosnem odbył się ślub pisarza. Przed
sięwzięta przez szanowanego przezeń brata Maksymi
liana (dodajmy od siebie - adiutanta i ulubieńca 

cara Aleksandra) próba odciągnięcia od ukochanej 
oraz wyswatania z bogatą kuzynką bratowej, Ro-
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sjanką, księżną Eugenią Buturlin, skończyła się na 
kilkumiesięcznym pobycie we Włoszech 1824 roku 
i dalszej wierności dla Skarbkowej . Ta wieloletnia i 
na pograniczu normy obyczajowej środowiska roz
grywająca się miłość, choc:aż została wynagrodzona 
póżniej wy jątkcwo dobranym małżeństwem, trafiła 

właśnie na człowieka szczególnie czułego na uroki ro
dziny i domowego szczęścia. Dlatego jeszcze bardziej 
pogłębiła samotnicze, a w starości domatorskie skłon
ności poety, zaś ślady walki o ukochaną kcb:etę od
zywają się często w jego równocześnie z tą walką 

uprawianej twórczości ·literackiej. 

Pisać zaczął Fredro w miarę sys tematycznie w la
tach 1817/18, tworząc od razu d ziela o zadziwiającej 

dojrzałości artystycznej, które po dziś dzień stano
wią zagadkę dla znawców i badaczy literatury. Fre
dro był bowiem samoukiem literackim, piszącym z 
dala od wszelkich ważniejszych prądów artystycz
nych epoki. Za wzór miały mu jedynie posłużyć 

dzieła Moliera, nabyte za dukata od wędrownego 

kramarza. Przyppminamy zatem znaczniejsz= komedi e! 
Fredry z tego okresu: w roku 1817 powstała „In
tryga na prędce", w roku 1818 - „Pan Geldhab", 
w 1819 - „Zrzędność i przekora", w roku 1820 lub 
1821 - „Mąż i żona", w 1822 - cały buki r t: ko
medio-opera „Nowy Don Kichot", „Cudzoziemszczy
zna", „Pierwsza lepsza".„ W latach nas! ępnych Pa
pisane zostały dzieła, świadczące jeszcze wymowniej 
o wybitnym talencie komediopisarskim Aleksandra 
Fredry. W jednym roku 1825 powstały tak różne 

charakterem utwory,jak ,.Odludki i poeta", „Damy 
i huzary" czy „Nikt mnie nie zna". W roku 1826 
ukazało się pierwsze, dwutomowe wydanie komedii 
Fredry. Wszystkie wymienione utwory miały już za 
sobą próbę sc~n Warszawy i Lwowa - i wcale do
brą prasę oraz wzięcie u publiczności. 

Wspomniałem uprzednio, że w czasie pisania swoich 
pierwszych komedii Fredrze nie było do śmiechu z 
racji niemożliwości doprowadzenia do pomyślnego 

finału miłości do Zofii Skarbkowej. Echo tych roz
terek trafiło także na karty ówczesnych komedii. 
Jedną z najbardziej osobistych była napisana w 1826 
roku komedia „Przyjaciele", będąca ekspozycją u
pokorzeń, jakie spotykają zakochanego parweniusza. 
Był to niemal dosłowny obraz dramatu własnego 

Fredry. Przełom roku 1826/27 przyniós ł pierwsze o
pracowanie - wykończonych i wystawionych cl 'loier~ 



sześć lat później - „ślubów panic>ńskich", które w 
pierwotnej wersji nazywały się „Nienawiść męż

czyzn". Warto więc mieć na uwadze, w jakim okresie 
życia poety powstała ta komedia. Ona także zawiera 
wiele osobistych doświadczeń i rc>f!eks.ii Fredry. 

Gucio jest tu wprawdzie zaprzeczeniem at:tora -
i"rec1ro „z natur.t poważny; głęboko uczuciowy, nie
mal melancholik'', Gucio „wylany, rozrzutny trzp"ot" 
- ale po prawdzie to nic jedno zdanie, włożone w 
usta Gucia , było wyd2.rtc z własnego prze1)cłnion "go 
goryczą serca Fredry. Pisze o tym Stanisław Pigo11 : 
„Nie rrcżemy bowiem tracić z pamięci, że ta naj
pogodniej~7a z komedyj Fredry powstała w głqboko 
boles ym momencie jeirn życia . Miłcść do n ie roz
wiedzione.i mężatki - cóż, że wzajemna! - ,,·zmag'l
la się z l atami przy wtórze bcznadzicjno"ci. Pne
wle!--łe zabieg i o unieważnienie pierwszego malżc11-

stwa - - niP zda,~· ało się. żeby zakochanych przy
bliżały do celu. W latach 1826127 był Fredro u kresu 
wytrzymało'ci". 

To była bodaj .P"IÓ\':na przyczyna, że Fredro scho- · 
wał teht komedii do szuflady i wrócił do nil'go po 
kilku latach. l<iedy 70staly całkowicie przelamanr 
piętrzące się w jego życiu osobistym trudności - i 
kiedy rzeczywiście pogodnemu nastrojowi tej kome
dii oc'powiadał pogodny nastrój autora, szczęśliwego 

małżonka pani Zofii. 

3. 

„Śluby panieńskie" należą - obrik „Pana Jowial
skiego" i „Zemsty" do t rzech gló\.\ nych dzieł 

Aleksandra Fredry. Tc trzy l<cmcdi0 zostały zagrane 
na scenie teatru lv:owskiPgo po r;17 pierwszy po 
powstaniu styczniowym: „Pan Jowialski" 22 czerwca 
1832 roku, ,.Śluby panicńs~ie" 15 lutego 1833 roku, 
„Zemsta" 17 lutego 1834 roku. Próżno by jednak 
s·zl'kać w tych komediach jakichś śladów Ó\\ cz_s
nych V.'Yd?.rzer. 

Kazimier7 \Vykn, rozważając treść tych trzeC'h naj
ważniejszych komedii Fredr:v, zawarł pod ich adre
sem pewien wyrzut i pretensję. Zacytujmy: .,Do
piPro tc>raz, kiedy oczickiwanie pewszccbne zac?'.1;!0 
się kierować ku odmi.0 nnym, niż uprawiane przeo 
Fredrę, tC'm atom, jego talPnt naprawcie: okrzepł i od
nalazł swoją siłę w ujęc·ach artystycznych dalrkich 
od bezpośrednie.i reakcji na zachodwcc wydarzcni;i. 
Zamier7ony być może sens satyryczny ,.Pa~a Jowial
sgiego" trudno dcśledzić w samym tekście, tak się 

Podobizna Fredry z roku 1868, 
zamieszczona >V tygodniku „Kłosy" 

zatarł pod poezją dobrodusznego domatorstwa, prze
plecioną farsowym śmiechem. W „ślubach panień
skich" i w „Zemście" nie tylko temat - poetycka 
idenlizacja miłości w pienvszej, poetycka idealizacja 
przeszłości szlacheckiej w drugiej komedii - odleiłY 

jest od wszelkiej aktualności. Również sposób, w jaki 
Fredro poetyzuje i wzruszeniowa upiększa owe te
maty, przechodzi całkowicie mimo postulatów sta-
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wianych twórczości dramatycznej w okresie powsta
wania tych dwóch arcydzieł teatru polskiego". 

Ale tak przyjmuje i ocenia sztukę komedii Ale
ksandra Fredry nie tylko badacz dzisiejszy. Z po
dobnymi zastrzeżeniami spotkała się przec:eż twór
czość Fredry jeszcze za życia poety. Pamiętne - i 
dotkliwe - było zwłaszcza wystąpienie Seweryna 
Goszczyńsidego, który w roku 1835 ogłosił w wy
dawanym w Krakowie „Powszechnym Pamiętniku 

Nauk i Umiejętności" rozprawę pod tytułem „Nowa 
epoka poezji polskiej", namiętnie odsądza , ącą od 
wszelkiej wartości teatr Fredry. Głos ten miał ponoć 
zadecydować o tym, że rozgoryczony komedicpisarz 
„złamał pióro" i zar.iechal na osiemnaście lat dal
szego pisania. Jedno tylko uczynił odstępstwo od 
swego postanowienia - oto przed 1848 rokiem napi 
sał pamiętnik „Trzy po trzy", wytrzymujący w svvoim 
rodzaju porównanie z najdoskonalszymi dziełami ko
mediowego kunsztu Fredry. Kiedy zaś w roku 1853 
przygnieciony jeszcze przejściami, związanymi z pro
cesem o zdradę stanu - stanął na nowo przy pul
picie komediopisarskim, swoje utwory przeznacz::1! 
wyłącznie dla siebiP, rodziny i n ajbliższych przyja
ciół. Dopiero po jego śmierci. w latach 1877179, uj
rzano na scenie, a w warszawskim wydaniu dziel 
(1880) w druku - komediowy dorobek ostatnich lat 
kilkunastu Fredry. 

Jakie by nie były motywy, powodujące Goszczyń
skim - a różni autorzy podają w tym \\ zględzie roz
liczne świadcctw<1, od osobistych po polityczne - fakt 
pozostanie faktem. Al0ksander Fredro zaniechał na 
długie lata pi<ania, będąc u szczy tu ił i zdolności 

twórczych. Kiedy u s chyłku życia podjął ponownie 
pióro, n ie dało to już dektów dorównujących war
tością i znaczeniem utworom pierwszego, początko

wego okresu twórczości. 
Dlaczego? Na pytanie to próbuje odpowiedzieć Ka

zimierz Wyka następująco: „Fredro zaczął ponownie 
pisać w wieku już niemłodym i zdaje się pod wpły
wem impulsów dosyć zewnętrznych, pociągnięty ży

ciem teatralnym Paryża po roku 1850" ... (Tu wtrącę, 

że Fredro lata 18:'>0 '55 spędził w Paryżu, gdzie prze
bywał jego syn-jedynak, Jan Aleksander, nic mogący 
wrócić do kraju za uczestnictwo w kampanii węgier
skie.i 1848 roku; lecz oddajmy głos cytowanemu au
torowi). „Tymc7asem środowisko szlacheckie i typy 
ludzkie, wśród których jako pisarz czul się on naj
bardziej swoja. w wielkiej mierze odeszły w prze-



szłość. Prawdziwie przenikliwa i ciepłem poezji prze
poj ona obserwacja ludzi zatrzymała się u niego na 
postaciach i zjawiskach z lat jego młodości, a nowe 
formy obyczajów przyjmowała z kwaśną niechęc:ą", 

I jeszcze jedno - ważniejsze - dlaczego. Jak to 
się dzieje, że komedie Fredry zawierają tyle siły ko
micznej? Na czym polega oryginalność twórcy „Pana 
Jcwialskiego", „Slubów panieńskich" i ,.Zemsty"? 
Przytoczmy jeszcze raz zdanie Kaz'.mierza Wyki. 
Fisze on, idąc tropem Boya: „Fredro w dzi"~jach li
teratury polsldej i teatru jest unik a tem, a w p :!w
nej mierze jest nim w ogóle w piśmienn"ctwie pow
szechnym . Jego twórczość znajduje się całkowicie 

poza ramami komedii walczącej o nowe formy oby
czajowe, a pierwiastek udanej satyry ma w nie j 
udział wyjątkowo niski ( .. ) Jest więc Fredro r aczej 
poetą bliskich mu typów ludzkich i form życia co
dziennego, aniżrli ich analitykiem sc:niczr:ym, ale 
poetą, który swój kult wyraża lekkością zarysu sce
Piczr'ego, wdziękiem słownego wyrazu oraz p::ibłaż

liwym humorem w kreśleniu przywar i śmieszno -; t "k" . 

To jest podstawowa przyczyna wszelk'.ch nieporo
zum1en interpretacyjnych, usiłujących przedstawić 

Fredrę jako jeśli już nie polskiego Moliera, to przy
najmniej jego dalekiego krewnego i naśladowc~. Nic 
błędniejszego, jak to już wykazali dowodnie Adam 
Grzymała-Siedlecki w przedmowie do „Trzy po trzy" 
czy Tadeusz Żeleński-Boy w swo:ch znakomitych . 
Obrachunkach fredrowskich". Ciągnące się latami 

~ieporozumienia przesądził ostatecznie Kazimierz Wy
ka, stwierdzając: „Łagodny w potępieniu, intymny i 
powści<!gliwy w zachwycie, w skali komediopisarzy 
światowych (Fredro) bliższy jest Musseta niż Mo
liera". 

Dziwnym zrządzeniem losu swoje ostatnie Iata ży

cia spędził Aleksander Fredro we Lwowie, w dwor
ku na Chorążczyżnie, na przeciwko domu, w którym 
osiadł także na starość jego antagonista, Seweryn 
Goszczyński . Fredro przeżył zresztą Goszczyńskiego 

o cztery miesiące - zmarł 15 lipca 1876 roku. Sta
nisław Ko7mian napisał po jego śmierci to nieustan
nie trafne zdanie : „Uratował Polskę od ogólnej me
lancholii". 

W pomnikowej edycji Polskiej Akademii Umiejęt

ności - „Polskim Słowniku Biograficznym" - oma
wiając sylwetkę Aleksandra Fredry Kazimierz Wyka 

Pałacyk Fredrów na Chorążczyźnie 

pisał w roku 1948: .. Kiedy c;:a<0y, ludzie i sfery, które 
posłużyły Fredrze do budowy jego utworów, odeszly 
\\" przeszłość przez nikogo już nie pamiętaną, tym 
silniej u.}a\\"niuć się zacz~ ły nieporównane wartości 
artystyczne jego dzieła. Szlachecki obyczaj polsk i \V 

chwili S\\·ego zan iku znalazł w jego dorobku odbicie 
OKraszone cwrem i poezj a tej miary i trwa łośc i, że 

nadaja one Fredrze z nikim nie dzielone miejsce w 
dziej· eh naszej twórczości teatralnej. Fredro, naj
znakomitszy w literaturze polskiej komediopisarz, 
jest zarazt'm przez harmonijne skojarzen ie wdzięku 
i humoru z poezją jedynym w tej miuze artystą 
polskim". 



4. 

Miały swoje losy także inscenizacje komedii Fre
dry w ~eatrze. Posłuchajmy zwierzeń Boya-Żeleń
skiego: „Pamiętam Modrzejewską (byłem wówczas 
dzieckiem, a ona babką), jako Anielę, z dwoma war
koczami blond prawie do ziemi. O stylowych fryzu
rach wówczas się nie śniło; grano „Sluby panieńskie" 
jak zwykłą salonową komedię. Potem, z Tadeuszem 
Pawlikowskim, wielka, sensacyjna inowacja: Fredro 
stylowy, „Sluby" - empirowe! Potem z kolei Fre
dro „dix-huit-cent-trent": panny w olbrzymich ko
kach (zapewne bardzo wiernych, ale fatalnie defor
mujących kobietę), Gucio kręcący kuperkiem i ob
noszący swoje rajtroczki niby na pokazie mód daw
nych. Potem zaczęła się era „celebry": siedemdzie
sięciopięciolecie „Slubów", stulecie .,Geldhaba" etc., 
spektakle uroczyste, poprzedzane odczytami". 

Gwoli prawdy historycznej trzeba dodać, że ta ,.ce
lebra" zohydziła niemal kompletnie Fredrę. Jan Lo
rentowicz, znany krytyk warszawski, zanotował w 
roku 1923: „Tradycja komedii fredrowskiej zaga~ła 

na scenach polskich już od dłuższego szeregu lat. 
Tu i ówdzie czyniono sporadyczne próby „wznowień", 
ale wynik kasowy był tak katastrofalny, że komedie 
fredrowskie poczęto traktować jako pewną koniecz
ność kulturalną, jako widowiska z góry skazane na 
żywot krótki i grywane jedynie dla honoru domu. 
Aktorzy podejmowali się niechętnie ról w sztukach 
fredrowskich, publiczność zaraziła się również nie
wiarą w takie widowiska i w końcu zepchnięto 
Fredrę do szkół wszelakich, gdzie profesorowie wad
liwą metodą pracy obrzydzali go ostatecznie młodym 
czytelnikom". 

Znalazł się jednak sposób na Fredrę! Boy napisał 

o tym z ulgą: „I wreszcie jakby przez reakcję na te 
uroczyste figle - na które publiczność odpowiadała 
dyskretnym ziewaniem, często nieobecnością - bu
chnął gdzieś na Powiślu szeroki śmiech Fredry „od
brązowionego" - jak go naZ\\·al Jaracz: Fredro zgro
teskowany, odszlachcony po trosze, ale miody, roz
bawiony sam sobą, po dawnemu wesoły". 

„Sluby panieńskie" - rzecz zresztą tego godna -
wywołały ciągnące się latami spory. Czego to o nich 
nie napisano!? Jakie to tam kryształowe charaktery. 
jakie ogromne wypada im pokonać przeszkody itd., 
itd. Sceptyczny Tadeusz Żeleński-Boy wykpił te przy 
szywane zalety i spojrzał na „Sluby pa'lieńskie" z 

właściwego sobie, obyczajowo-życiowego punktu wi
dzenia. I cóż z tego wynikło? Czytajmy Boya: „Myś
lałby kto, że ten Gucio zabił co najmniej jakiego 
smoka. On po prostu wykonał wiernie to, co było 
ułożone między parą safandułów, Radostem a panią 
:Cobrójską: ożenił się z panną, którą mu wybrali. 
W rezultacie, był raczej marionetką w ręku star
szych. Dał się przywieźć na wieś, dał się podrażnić 
dziecinnymi ślubami, obojętnością Anieli i przekąsa
mi Klary, umiał - co znów nie było zbyt trudne -
trafić do sfrca młodej dziewczynie, bardzo dojrzałej 
do małżeństwa, no i zrobił z miną zwycięscy to, na 
co wszyscy czekali. Myślę. że tego wieczoru Radost 
z panią Dobrójską - i w tym dowcip Fredry - u
śmieją się serdecznie kosztem zwycięskiego Gucia". 

K!edyś. w przystępie melancholijnego nastroju, poz
wolił sobie tenże Boy pofantazjować, jakby mogły 
wyglądać dalsze koleje życia Gucia i Anieli, słowem 
jaki by mógł być dalszy ciąg „Slubów panieńskich"'. 
I przyszło mu na myśl, że istnieje przecież epilog 
„Slubów" - napisał go własnoręcznie Fredro wcześ
niejszą komedią „Mąż i żona". „Wacław - to pos
tarzały o dziesięć lat Gustaw; Elwira - to Aniela 
jako „kobieta trzydziestoletnia". Boy powtórzył wów
czas - sam nie wiedząc o tym - wcześniejszy po
mysł starego Aleksandra Brucknera. 



Warto to zestawienie dwóch znakomitych komedii 
Aleksandra Fredry - „ślubów panieńskich" i „Męża 
i żony" - przeprowadzić choćby tylko gwoli zaba~y. 
Zgodnie z przekorną receptą doktora Tadcu~ za Ze
leńskiego-Boya: „Fredro zasłużył na to, aby go od
hrabić. Nazwijmy go, jeżeli chcecie, „obywatelem" 
Fredrą, nawet „towarzyszem" Fredrą, ale kochajmy 
go i żyjmy z nim naprawdę jak z towarzyszem, bo 
Fredro to jest owa tęcza, zwiastująca nam niegdyś, 
że się Pan Bóg troszkę przestał na nas gniewać; to 
jest najczystszy, najszlachetniejszy uśmiech, jaki kie
dykolwiek wykwitł na naszej smętnej, polskiej zie
mi". 

' 

Feliks Fornalczyk 
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KRONIKA 

Sezon teatralny 1963/64 Teatr imienia Aleksandra 
Fredry w Gnieźnie zakończył premierą sztuki Jerzego 
Przeździeckiego „Garść piasku". Po spektaklu wrę

czono kosze i wiązanki kwiatów obecnemu na sp~k
taklu autorowi sztuki, reżyserowi i zespołowi, po 
czym odbyło się spotkanie autora z widzami. 

1 września 1964 roku odbyło się zebranie załogi 

teatru, na którym dyrektor Przemysław Z:ieliński 

przeprowadził ocenę działalności teatru w sezonie 
1963/64 i podał zamierzenia repertuarowe na sezon 
1964/65. Kiernwnictwo teatru u progu poprzedniego 
sezonu postanowfio ułożyć repertuar komunikatywny 
i atrakcyjny, zjednujący życzliwość i zainteresowanie 
widza, który po ciężkiej pracy - . w trudnych tere
nowych warunkach - ogląda przedstawienie. Cyfry, 
ilustrujące dorobek teatru, podziękowania, które w 
Międzynarodowym Dniu Teatru wpłynęły do Teatru 

im. Aleksandra Fredry, recenzje prasowe i spotkania 
aktorów z widzami, świadczą, że zamierzenia te u
wieńczone zostały powodzeniem. Sezon otworzyły 

„Wilki w nocy" Tadeusza Rittnera, które osiągnęły 

95 przedstawień przy pełnej widowni. Daliśmy 3 
współczesne sztuld: „Kanada" Jana Kurczaba, „Garść 
piasku" Jerzego Przeździeckiego i radziecką satyrę 

D. Ala i L. Rakowa „Groźniejsi od wroga". Kla
sykę światową reprezentowała komedia Moliera 
„Szkoła źon", która ułatwiła kontakt z młodzieżą 

szkolną, G. Feydeau „Dama od Maksyma" (105 
przedstawień), która dała widzom wiele chwil miłej 

rozrywki w okresie karnawału. 

Teatr Gnieźnieński wziął udział w konkursie „Wieś 
bliżej teatru". Dowiózł własnymi autokarami oraz 
samochodami przedsiębiorstw - 15.207 widzów wiej
skich, 5.036 dzieci i młodzieży na przedstawienia 
dziecięce, zorganizował w ośrodkach wiejskich lub 
dla ośrodków wiejskich 33 spektakle zamknięte, na 
których było 15.096 widzów; dotarł po raz pierwszy 



- jako teatr zawodowy - do ośrodków wiejskich 

(Niemczyn, pow. Wągrowiec 

cina); organizował prelekcje 

Witaszyczki k/Jaro

spotkania aktorów 

z widzami wiejskimi; udzielał pomocy amatorskim 

zespołom teatralnym i wypożyczał zespołom ama

torskim kostiumy i sztuki teatralne. Akcję tę teatr 

prowadzi nadal - mimo zakończenia konkursu. 

W nowym sezonie teatralnym przewiduje się wy
stawienie komedii W. Szekspira „Wirczór Trzech 
Króli", J.P. Sartre'a „Ladacznica z zasadami'', Guy 
de Maupassanta „Bel ami" (w adaptacji prof. Mi
kołajtisa), Prospera Merimec „Hiszpanie w Danii", 

Ibsena „Hedda Gabler" i Suchowo-Kobylina , Mał
żeństwo Kreczyńskiego", ze sztuk współczesnych Bys
trzyckiej „Czy to jest miłość" i Obidniaka „Dziew
czyna z manekinem". Dla młodzieży proponuje się 

wystawienie H. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem" 
w adaptacji W. Maciejewskiej. Zestaw sztuk świad
czy o ambitniejszych poszukiwaniach repertuarowych, 
dostosowanych do potrzeb naszej widowni i możli

wości realizacyjnych teatru. 

Po przemówieniu dyr. Zielińskiego zabierali głos 

Przewodnicząca Rady Zakładowej Melania Masna, 
Przewodniczący Zarządu Koła SPATIF Władysław 

Szypulski oraz sekretarz POP PZPR Edmund Deren
gowski, który przedstawił historię teatru w XX- leciu 
PRL, mówił o trudnościach objazdowych, osiągnię

ciach artystycznych i pracy w ośrodkach wiejskich. 
Sezon ubiegły przyczynił się do popularyzacji teatru 
w Gnieźnie i objeździe. 

Kierownictwo teatru w sezonie Hl64/65 pozostaje 
bez -zmian. Dyrektor i kier. art. Przemysław Zie
liński, z-ca dyrektora Jan Różewicz, kierownictwo li
terackie - Feliks Fornalczyk, reżyser Krystyna Wy

drzyńska, scenograf Edward Grochulski, kierownik 
muzyczny Ryszard Gardo, 

Zespół artystyczny ukształtował się w następują-
cym składzie: 

Helena Drzewiecka 
Jadwiga Hodorska 
Teresa Lepkowska 
Irena Łęcka 
Halina Łuszczewska 
Barbara Murawianka 
Magda Radłowska 
Eugenia Skorna 
Pola Szmarówna 
Barbara Strzeszewska 
Ewa Zytkiewicz 
Edmund Derengowski 
Stefan Drewicz 
.Jerzy Głębowski 
Czesław Kordus 
Witold Mierzyński 

. Kazimierz Miranowicz 
Jan Orsza 
Aleksander Pestyk 
Stanisław Poks 
Stefan Posselt 
Andrzej Saar 
Jerzy Siech 
'Władysław Szypulski 
Tadeusz Wieczorek 
Feliks Woźnik 
Henryk Wójcikowski 

23 sierpnia, po przedstawieniu „Garści piasku", 
odbył_o się we Wrześni spotkanie zespołu ze spo
łcczenstwem, . zorganizowane przez tamtejszy Oddział 
TMT. W dniach 24, 25 i 27 sierpnia wystawiono 
w Borku, pow. Gostyń, komedię G. Feydeau Dama 
?d. Maksyma", z czego dwa dla pracownikó~' PGR 
1 !edno przedstawienie otwarte dla mieszkai1ców 
miasta. 

IO września wystawiono w Gostyniu, w ramach 
ob~hodu 10~0-lecia Państwa Polskiego, XX-lecia Pol
s~1 Ludowe.i i VII wicków miasta, sztukę Przeździec
kiego „Garść piasku". 

D~rcktor Przemysław Zieliński wziął dn. 19.IX.64 r. 
udział w spotkaniu z uczestnikami kursu szkolenio
wego d_la ~ierowników referatów i wydziałów kultu
ry. WOJcwodztwa poznańskiego, wygłaszając prele
kcJę na temat zadań i osiągnięć Teatru im. Al. Fredry. 



Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym 
w Jankowicach w powiecie poznańskim. 

W dniu 1 marca 1963 roku Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, tygodnik „Zarzewie" i „Tygodnik Kultu
ralny" ogłosiły dla powiatowych i wiejskich pla
cówek oraz organizacji społeczno-,. ulturalnych kon
kurs pod hasłem „Wieś bliżej teatru". Warunki kon
kursu prnewidywały organizowanie zbiorowych wy
cieczek mieszkańców wsi do teatru i upowszechnie
nie sztuki teatralnej wszelkimi dostc:pnymi dla śro

dowisk wiejskich środkami. 

Jury konkursu „Wieś bliżej teatru" pod przewod
nictwem wicedyrektora Departamentu Pracy Kultu
ralno - Oświatowej i Bibliotek Ministerstwa Kultury 
i Sztuki ob. Krystyny Cro111kow j po~ta1~owilo p1 zy
znać spośród nagród ufundowanych przez organi
zatorów konkursu i Zarząd Główny ZMW 
- w kategorii teatrów za\\'odov.;ych II nagrodę 

w skali ogólnopolskie.i w kwocie 35 tys. złotych 
Państwowemu Teatrowi im. Al. F1edry w Gnieźnie 

Uroczyste zakończenie konkursu. połączone z wrę
czeniem nagród, odbędzie się w Słupsku dnia 24 paź
dziernika 1964 roku. 

W związku z przyznaniem Teatrov.:i Gnieźnieńskie
mu tak zaszczytnego miejsca w konkursie ogólno
polskim, dnia 24 września 1964 r. przyjechała do 
Gniezna specjalna ekipa terenowa Polskiego Radia 
z Warszawy pod kierunkiem redaktora Krystyny Ły
sarek, która przeprowadziła wy1viad z dyrektorem i 
kierownikiem artystycznym teatru Przemysławem 

Zielińskim. prezesem Towarzystwa Miłośników Te
atru dyrektorem Broni lawem Jasi11skim oraz przed
stawicielką ze::połu artystycznego teatru Jadwigą 

Hod orską. 

W okresie XIX-lecia Teatru (do 31. 08. 1964 roku 
odbyło siq 

147 premier 
7.630 przedstawień, które · obejrz;:iJo 

2.515.819 widzów. 
293 odwiedzone miejscowości. z cze.go 

119 wsi, miasteczek i mia t \\'Ojcwództwa 
poznańskiego i 

174 miejscowości województwa bydgoskiego 
wrocławskiego, koszalińskiego. łódzkie
go, zielonogórskiego, gdańskiego, ol
sztyńskiego, warszawskiego i szczeciń

skiego. 
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Przedstawienie prowadzi 

Aleksander Pestyk 

Kontrola tekstu 

Helena Drzewiecka 

Kierownik techniczny 
JÓZEF POLEROWICZ 

światło 
E d w a r d Z a I e w s k 

Pracownia krawiecka 
zim i e r a Kosmacz e w s 
S t a nisław Pa r u l s k 

Pracownia fryzj.-perukarska 
Alfred Szablewicz 

Pracownia stolarska 
W talis Strzelecki 

Pracownia malarska 
Tadeusz Białkiew c:z 

Pracownia tapicerska 
J 6 ·z e f B i a ł c z y k 

Pracownia ślusarska 

Franciszek Osiński 

Elektryk 

Bogdan Niedziela 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadier sceny 
Stefan Wichniew cz 

k a 

Kierownik Działu Organizacji 

MARIA CHMURZANKA 



Cena zł 3,-

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 

w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od Hl do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 

od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-91 i 22-92. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 

korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

prowadzi 
wypożyczalnię i sprzedaż 

tekstów scenicznych oraz kostiumów 
dla amatorskich zespołów teatralnych 

Przedstawienie trwa 2 1/2 godziny 

Projekt okładki 

EDWARD GROCHULSKI 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 

Gnieźn . Zakł. Graf. Gniezno - 3000 zam. 2501 9. 64 0-13/383 




