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Aleksancler Fredro był jedn;\·m z naj\\'iękc;zych pol
skich art.' stów, t;\•m, którego nazwisko możcm;\' bci 
cienia szowinizmu, postawić obok picrwszy('h naz" isk 
Ś\\ iala. 



!Hala hro„iha żqcia i twórczo!f)ci 
ALEKSANDRA FREDRY 

1793 
Aleksander Fredro, syn za
możnego ga licy jskiego zie
m ian ina, u rodz ił siq dnia 20 
czerwca w Surochowie pod 
.Ja rosławi em. 

1805 
P ierwsza d z i ecięca próba ko
m edyjk i „Strach nieus t raszo
ny". 

1806 
Sm icr(· m atk i. Fred ro z oj
ecm przenos i s i ę do LWO \\'U. 

1809-1814 
W rok u l 809 szesnastoletni 
poeta zac iąga się jako ochot 
ni k do wojsk Księstwa Wa r
szawski ego, na. tępnie bie rze 
udzia ł w k ampa ni i moski(•\\' 
sk iej O B12) oraz w bitwu<.: h 
pod Dreznem i L ipskiem 
(1 814 ). Odznatzony Krzyżem 

Legii Honorowej, Fredro 
zw alni a s i ę z w o jska i w ra 
ca do Gali c ji. 
Powrócili śmy razem. 
Nic z równ ych pobudek: 
Na poleo n na Elbę 

ja p ros to do R ud ek. 

1815-1817 
W c·zasic pobytu \\ Bie i't ko
wej Wiszni lłw l o R ud ek). 
przerywa n e!!,<> częstymi wyja 
zdam i na lw flw;;kic zabawy 
karnawałowe. Fredro rozpo
czyna dzial aln ośc pisarską 

komedią „ Int ryga na prędce". 
\\·yslaw ion ą w lwowskim tca
lrze 1 O. JII. 1817 rok u. 

1818-1822 
Po udanym debi ucie lalent 
poet r. choć roZ\\'IJa.iąc )· się 

\\' odosobnieniu. z d ala od 
Ó\\'tzesnyl'h pradów liter ac
k ich . \\·ypm,·iada s i ę coraz 
dojrza lszymi u tworami . jak 
„Pan Geldhab" (1818), Mąż 

i żona" (18~0J. .. Cudzozic m
ez~·zna „ 0 8221. 

182-l 
Wyjazd na parnmies ięl·zny 

pobyt dn Wioch. 

182:1-1826 
F rcdru za~ila teraz eoraz nu
w~·mi komediam i teatry: war
szaw:ki i !wow ·ki. W roku 
I R2fi ukazuje :ie '" Wiedniu 
pierwsze l-s i11żkowc wyda nie 
dziel poct v. 

1827 
„Polih ~·mni a" lwowska dru ku
je w iersze i poematy rom an 
tyczne F red ry. 

1828 
śm ierć ojea. Malżci1s two z 
Zo fi<l z .18błrn10\\'Sk il'h Ska rh

ko\\'ą. 

1829 
Narod ziny sy na, Jana Alek
sandra, późniejszego kom e
d iop isarza· Fred rn członkiem 

w a rszawskiego Towa rzystwa 
P rzyja t:i ól Na uk. 

1832-183-1 
Szczytowy okres twórtzośt:i 

p oety, pr zy no.-;Z<\t'Y t rzy nrcy
dzicla po lsk iej komedii : „Pan 
Jowi a lsk i" (1 8:32), „S luby pa
n i c i'1~kie" t18:l:3J i „zemsta" 
(1834). 

1835 
Atak Seweryna Goszczyi'1skie
go na Fred rę w rozprawce 
„Nowa epoka poezji polskiej" 
pow odu je zamil kn ięti e auto-
ra „zemsty" 
jcgrJ p u blicznej 
li t e rack iej. 

za p rzcsta n ie 
d:dala ln ośl'i 

1839 
Drugie wydan ie komedi i uka
zuje ~ię we Lwowie. 

1846 
i\Tcmn ri ał F r ed r y pl. : „Uwagi 
nad s ta nem soc ja ln ym \\' Ga
lil:ji'', ski erowany pod adr0-
sc m a us t riack iego dw oru. 

18-18 
Fredro pi sze. n ie us t ę puhp.:y 

jego znakomitym kom ed iom . 
pamięt riik „T rzy po trzy ". 

1850-1855 
Po byt \\' Paryżu. gdzie p o0ta 
pozna je .\ dam a :\1itkic\\'icza. 
W roku 1853 Fredro podej
m uje przerwaną \\' rnh1 18:li'> 
twórczość komed i opisarsłq. 

ale tworzy wyłączn ic dla sic -
bie. n ic pu bliku je 
wyst awia na scenie 
nowych komedii. 

1857 

an i n ie 
swych 

Fredro na :;tale o~ic>dla -io.; 
\\'t' L\\'O\\·ic zajmu.i<lt' d\\'lll"L'k 

na Chor<]Żl'ZyżniP, naprzu•i\\" 

18i 6 
śmierć . . \ lek andra 
d nia 17 l ipra. 

Fredry 
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PRFMIERA: 27 KWIETNIA 19li9 R. 

\\'y~na.i<; . żt• '' yhil•rają<· sir, 11a t<• „ ~łuby" zrzędzi km trodu: 
" llul'łn1. l'n•miera - mówiłem sobie - co za 1>rcmil·ra '?. Ta 
śliC'zna komedia powinna byi· w repertuarze na stale, grana 
bodaj kilka razy na rok, a nic wyskakiwać ni z tego ni z owt•
go, aby się trz~· mai· miesiąe przy pustawej sali i znów prze
padać na dzie~iąlki łat z repPrluaru. I sztuka grania Fredry 
wiersLcm )>O\\ i1111ab~ · by(· piclęi: nowana konsekwentnie. 
Tak sobie człowiek zrzędził . Któż ma zrzędzić, jak nie recen
zent, gdy mu wypadnie po raz nic wiem który pisać o i:i1u 
ba<:h panicńskirh? Ale to mija. Urok „~łubów" działa zawsze 
11iczawodnic. To nic. że się je obeszło ze wszystkich stron 
i opisało na wszystkie sposoby, że się je widzialo od dziecka 
ileż razy, że się przccz~· tało - o zgrozo! - wszystko, co o nich 
wymędrkowano. Nie potrafiła zatłamsić tej sztuki cala nadbu
dowa jcJ komentatorów i apologttów, choć Bóg wie , że ro
bili co mogli „,,„ tej mierze", mówiąc po fredrowsku; nic za
szkodziły pękate rozprawy o „~łubach panieńskich" jako o „ko
medii narodowej", nic - nawet nuda stu lat komentarzy -
nic potrafi zniwccz~yć wrażenia lekkości, pełni wdzięku. Bo 
minęło (jak ten czas leci) z ' górą sto lat od powstania ,}ilu
bi1w"; od tego czasu ileż razy księżyć obrócił się złoty, regu 
lując biC'ie panici1.>kich scrdmzck: zmieniły się wicie razy 
obyczaje, konwenanse, mody , style teatralne, odpadły call• 
pokłady tynku , jakimi starano się niekiedy powlec tę kome
dię . .Jest ona dzisiaj dla nas czystszą formą niż kiedykolwiek, 
słucha się jej prawic muzycznie, niby jakiej opery Mozarta. 

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI (l!l3G r.) 

„~luby panieńskie, czyli Magnetyzm Serca". ob:vdwa tytuły tej 
komedii posiadają nośność w obronie uczucia ludzkiego. noś
ność przeto niesprzeczną z romantyzmem . .' I u b y p a 
n i e ń s k i c - wyznacznik praw kobiety w miłości Jako 
praw w~· boru jej wolnego serca. 
Mag n c ty z m s c r c - wyznacznik jednego związku. który 
władny jest poląC'z~· l- ludzi wolnych. Obydwa tytuły jak najści
ślej prz:vłcgają do akcji i jej per:vpetii. nie są wnioskiem 
z zewnątrz, lcC'z od środka komediowych wydarzeń. Rzecz 
jasna· w spcC'jalnej sytuac·ji dwoji.:-a zakoC'hanych par . już 
kied~·ś wypowiedzianej przez poetę w wierszach: 

„Nasze majątki równe. nasze serC'a zgodne. 
żadne więc mych zamiarów sprzeczności nic wzruszą. 
I nie dzisiaj , to jutro spełnione być muszą." 

„. luby panleń kie" nie są jednocześnie romantyrznc, jeżeli 

chodzi o pełną zawartość ideową i wzruszenion·ą romant~·

c·znej młodości. Fredro zatrzymuje się w granicach dostępn~·ch 

jego indywidualności. Kreśli niezmącone szczęście młod~"C·h. 

szczęś<:ie zawarte w ~amej igraszce serc nic splątanej przc1 
żadne istotne przeszkody( ... ) 
Kierunek na realizm podtrzymany jest w „~lubaC'h panień . kich" 
i:-tównlc przez obraz uc·zuć w ich rozwoju, urzu(· w ich przy
stosowaniu do ind~·widuałnośri. która kocha . Każdy w tej ko 
medii inaczej koc·ha i inaczej jc!>l kochanr. Towarz~·s ząn 

temu dobroduszny, trochę figłarn~. trochę ironiczn~· humor 
twóre~ t~·m mocniej potwierdza. że pra,~m miłości jest prz~·-
1>adek i bl'zprawie. a madrośt'ią - wiedzieć i uznawai· takie 
jej prawo. 

liAZl'.\IIERZ WYK.\ (l!l:>:l r.) 
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