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Z ostatnich premier kome:lii Ale'csandra Fre:lry na scenie białostockiej 

„Sl1cby panieńskie". Reżyser Stefania Domańska, sceno
g:af - J e:-zy Walter Brzoza. P rem'.era 10.I.1963 L Teofila 
Zaglobianka (Aniela), Grażyna Juchniewicz (Klara). 

„Zemsta", Reżyser - Stefania Domańska, scenograf -
Krzysztof Pankiewicz. Premiera 4.III.1965 r. Scena zbiorowa. 

ALEKSANDER FREDRO 

AUTOBIOGRAFIA 

Z'.emia przemyska była z daw:en dawna gniazdową s:€
dz'.bą rodz!ny Fredrów. Urodziłem s·ę w Surochowie pod 
Jarcsław'.em w :-. 1793 i do sze3nastu lat życia uczono mnie 
ówcze5nym trybem szkolnym pod nauczycielem domowym, 
'k'.óry to :-odzaj edukacji przekładano nad pubbczny pod 
żadnym względem nie zadawalający moich rodziców. W 
młodych latach n'.e oka,zywałem zdolności do nau.ki. („.) ta 
wymagała przede wszystkim pami·ęci, której nie miałem, 
a p:zez to i żadnych korzyści odnieść ni€ mogłem z uchie
lanych mi nauk. Usposob!enie moje ciche, spokojne, nieo
mal poważne: umysł w'.ęcej do smutnych dumań, niż do 
pustej we30łości skłonny, zyskał mi w rodzinie przydomek 
młodego sta.ruszka. Miałem lat dwanaśc'.e, k!edy peWil'lego 
dnia tknęła mn'.e jakaś myśl i pochwyciwszy k.:l1ka b!ałych· 
kart sta:ego regestru, zacząłem pisać komedię. Plan i wy
konanie były dziełem jednej chwili natchnienia: niediziela 
na wsi i państwa .nie ma w domu, pojechali w sąs'.edztwo, 
zostały same dz'.eci i nudzą się na zabój, bo ,zapomniano 
dać :m rodzynków i migdałów na bankiet, którego przy
rządzen:e należy do najmilszych za1baw tego wieku. Cóż tu 
począć? Jak .temu za.radzić? Michał, lokaj przebiegły i ła
komy, ofiaruje się wyprowa•dzi ć dziatwę z przykrego po
łożen:a i wpada na koncept ubrać się w prześcieradło i uda
jąc dcicha n'.eboszcZlki babki, straszyć starą klucznicę. P rze
straszona klucznica oddaje klucze od spiża'I'ni i sama cho
wa głowę w beczkę mąki. Michał tymczasem gospodarując 
po sp'.żarn:, łap:e co może i pakuje do kieszeni, pamięta
jąc więcej o sobie, niż o dzieciach. Aż tu niespodziewanie 
nadjeżdżają państwo; duch ,złapany na gorącym uczynku, 
ze strachu chowa także głowę w beczkę mąki. Rozwiązam:e 
- sąd moralny - a wszystko pod tytułem „Strach na-stra
szony". Próbka ta została mi tylko w przypo.rnnien~u. W 
parę lat ;po tej p'. erwsze j próbie dziecinnego pióra, snuły 
mi się po głowie d:ama ty wielkiego rozmiaru. I tak w jed
nym miał być boha,terem jenerał Jas iński, o którym zwy
kle lubi! mi wiele rozpowiadać mój guwerner, dawny woj
s..l{owy spod komendy tego jenerała. Dramat ten nigdy nie 
dcczekał s:ę końca, ale m:ał swój plan, spis osób i pierwszą 
apostrofę do ro dzinnej ziemi: „O ty, która!" lub coś po
dc.bnego - wtenczas jeszcze ani mi się śniło nawet, że 
kiedyś przyjdzie mi chęć pisan ia komedyj. Nads.zedł rok 1809. 

i.\'l'. .ałem w:edy lat szesna.ście i .z bardzo miernym zaso•bem 
naukowym, obok niejakiej znajomości książek różnej war
tości i treści, mianowicie francusk ich, uczułem pociąg do 
s~anu woj>kowego i w;;tąp:!em w szeregi wojsk Księs·twa 



Wa.rszamskie.go, które Wlk<roc:zyły ido Galicji. Odtąd 'ZB..częła 
się 1d'1a mn.:Je ·s.zkoła św.iata, 1na•j1pralctyczmiejsza, l!lajbardZ:ej 
uro=a.i:cona, a zaira-zem 1najponętniiejsza ize wszys-tk:cn 
s:zlkół, 1W jakich się mamy uczyć ·dośwr.Jaidczenia. Na obco
wanie ·z muzami nie miałem iw.cale JC.zaiSU, ani 1też, ibędąc 
żołnierzem, nie tęskniłem 1za ich towarzystwem; jednakże 
gidy w n~espod:z;iewanej okoliczności !błysnął mi· promyk n.a
tchinienia, m:itnowOILni.e brałem się ido :pióra. Zaiw.s.ze mię 
coś do lba~rainia ciągnęło. Tym sposobem •W .r. 1810 :po :ra'Z 
pierwi.szy d~v.iied'i:lałem się, ie mó,g~bym składać •W.iersze. 
J~ieś •zdarzeni.e, rue 1pamiętaim, iozy wesołe, <ezy smu.tne, 
podał'o mi sposobność do napisania xytmów, !które lafały 
z .rąlk do rąlk i :za•rabily w m<ilm ipu.lili:.u na ·niesłychane po
chwały. Jeden ·ty.~ko 1ze światlejszych kolegów IZI'Obil mi 
Uwa!gę, .że .w •w.iclu 1wilerszach lbralkwje średn4ówkl!I. 

- średniówtk:i? - zapytałem ·zdlz~wiony - inigdy o niej 
nie słyszałem. 

KIO!ega podjął si•ę !WY'tŁu.ma.czyć mJi, oznaczenie ś-redniówki 
~ ito ·była pierwsza lekcja 1Pra1w~deł rymotwórstwa. pol.Siki-e
go. 

Wypadlkr polityiczne PQPchnęły inieba.wem rwojska na.po
leońsk.i-e na ipóŁnoc. Odby·łem 1z in~i 1tę najsroższą 1kaffiiPa
nię, mogę powliedzieć szczęślilw'iiej nirż lkirocie il!l!l1Y•Ch ro
dalków, ·CO śmierć .znaleźl!!J w .śniegach '1lllb ina 1dnie Bere
zyny; dostałem s.i.ę 1bowiem do niewol!i i dalko jeniec ,prze
bywałem w W:lln1e, skąd ·udallo mi. się wymknąć 'i prze
bijając się samopas, stainąć in·a ,n<J!WiO rw szeregach armu~ w 
oza'S.!Je oz.awieszenia 1bro.ni w IDre:z;nie. 

,z ·re.i 1tet"urjącym a staczającym po drodze lk.rwawe lbi.twy 
Naipo.leo.n(;m 1clk>szedŁem .do ParytŻa Iii po'bytowi w tej st.o
licy w..i1niiien jestem poolnanie •tea.tru lfraincu.s'kl:Jeigo, !który 
zrobił ina mnie nieop.iSaone wraienie, <><diPowiednie. memu 
wew.nętr.znemu us,pO'SObieniu, a :przy tym całlkiem nowe; 
IJwów b01w:!em ini.Je imłiiał IWltedy tałej, polskiiej sceny, a je
żeli lbyrwałem inielkiedy ina 1Pr:zedstawienia.ch 1tea!tlaJ.inych to 
najcz.ęśc.iej wy,kony·walli de ama.torowie, a taik nie mo.giem. 
mlieć jasnego pojęcia o .tej lpo.t~due sz.tukli. 

Tragedia fraincuslka, Jt11bo lsziczytcioła si.ę wów.czas !królem 
-trag&:ów, T.almą, :znalaizła mnie ipraiw.ie IOibodętnym wi:dzem_ 
Ptrzesadna delklamacja, .ru.chy !konwencjonalne, imo.noltooia 
ailełk.saindiry.nów, 1ziębiąca WIS'Zehkie cieu>ło, w ogóle .nie mo
gła mi się padoba.ć, inie inie witeidzącemu o trzech jednoś
ciach. 1Pr.zeciwnJe, wode'Wlill, llromecli:Ja,, iwprawi.ały mię w 
.zachwyo<:enie. !Pier'Wszy ll'az widziałem 1tam skońooonych 
i daskOillałych a.rtystów, utrrzymującyich igrą samą inajilii.-chs.ze 
nieraz ramOlty d wtedy •to powiziąłem 1Przelkonainie, w;zimoc
·i:JGne :z ie.za.sem, że iruie ma dz.feta dl!'amaity·cznego, choć.by 
Jak mistrzowsko przeprowadzonego i wykończonego w częś-· 
ciach. które ,by się obes.złio rbez •dalszego roozwiinięcia i po.d
n:esien·ia d~brą grą aikitorów. 

Po powrocie resztelk W10jsk Księstwa Warszaiwski:ego po
WII'Óa:iłem i ja .d~ ro.dzilnnego !Lw0W1a, 1gdzie się z.nalaa.łem 
p:i<śród młodtzieży, która ra•zem ·ze mną opllLŚci!a. zawód 

wojskowy. Urok bohaterstwa, żywe zajęcie się tllowością, 
na.dały tej miłodzi'eży 1Pewną udzielność rw !kołach towa
rzysk:'.1Ch, tak że <ma. jedna ton na.dawała zabawom, ze
bran:.Om się, izgoła co·dz,'.ennemu try1bowi życia. 
Uj.nzałem się w tym wirze '! byłem 1przezeń porwa111y, 

a choć wewnętrznie •czułem .niesmak, a tym samym po
kzebę uokazalllia jak w OZJwierciaicile fizjonomii tego społe
coi.eństwa temu samemu społeczeństwu, aby się zireflekto
walo i weszło 1w siebie, .n~e śrrfałem przecież chwycić ;z.a 
pióro, nie maijąc jeszcze objaw'.1enfa a.t11torskiego zawo'Cl1u. 

W parę lait •PÓ~niej szczęśliwy trafonek sprowadz.:ł mi 
Żyda, a0ntykwari!uszai, co chodząc po domach 2 !książkami! 
przy.niósł Moliera. Zapładłem mu duka.ta, a zabrałem ar
cydzieła, dotąd mi prawje obce; bo jedną tyi1ko komedię 
tego mistrza miałem sposobność w;i1~eć ona scenie pary
s•kiej. 

113óorąc 1za przewodnika wzór tak nieśmiertelny, wyraż
niej zaicząłem pojmować po•woła.n~e a.utora dramatycme
go i odtąod wziąłem się do studiów •na serio. 

(„Kronika Rodzinna" 1876, Nr 22 Tekst 
w,g: St. Schnur - Pepłowski: „z · ~

pierów po Fredrze". Kraków 1899, s. 2-8) 



JERZY LESZCZYŃSKI 

KOCHAM GO JAK OJCA 

Fredro to mój drugi OJCi•ec, wychował mnie i w:ele na,u
czył. Kocham go też jak ojca. Dom dziadka mego Wincen
tego Rapackiego, jak ,:: nasz był opęta.ny m!lośc i ą do 
F!redry. Mćwiliśmy cytatami •ze sztu.k jego dniami całymi 
i przy każC.ej niemal sposobności. Np. pu.kając do drzwi 
gabLnetu mego dz:adka cichutko szeptałem słowami Pap
k-:Jna: „Wolnoż ws.tąipić„." na co dz!aidek odpow:adal jako 
Milczek: „Bardzo proszę„." Po czym rozmcwa toczy ła s i ę 
już w „norma.Jnym" języ>ku. 

Gdy zbyt natrętny w ierzyc iel wta.rgnął do m:eszkan i.a, 
kwitorwafo go się słowami Milcz.li:a: „Cześn i•k wszystko bę
dzie płac-i ł..." Otu.maniony, ogłUipiały tą odpow'.edzią zmy
kał jalk oparzony. 

Chorego napominało silę: „Szanuj zdrow:e należycie, bo 
jak umrzesz stracisz życie" (Dożywocie). Co praJWda ka
zan ie ta•kie niew:ele pomagało, ale my byl'.śmy pewn!• po
prawy. Ws,zak to Fredro mu •radzi ł! Powinno to g o było 
uzdrowić i wystarczyć za wszystk:e leki. I tak bez końca 
dzień cały. " 

Tir zeba być aktorem, aby ·zaiznać pełnej rozkoszy obco
wanoia z Fredrą. Najba.rdz,~ ej wyraf ilno·wany smakosz E
teracki ·i znawca n :e odczuje nigdy tych wzruszeń i ciare
czek cho.dzą,cych 1po grzbiecie aktora gra,jącego rolę fre
dlrowską. To są te 1złote krzyże zasługi, którymi los nas 
d Elk()C;' U:j e. 

T·rudny ,był do ,gra.n.::a Fredro, diabelnie tru·dny, a trud
ności te 'Zwi ększa·ły się po stokroć, gdy jak!iś twórczy re
żyser pragnął odczytać go na nowo. Mn!e się jednak zda
je, że a.ni na 1nowo, ani •na staro, ale talk, jak życzył sob:ie 
Frediro. Ale to jest właśnie największa sztuka. BQojąic si ę 
tych trudności, a pra.gnąc je om~nąć, reżyserzy nieraz 
chwytali się różnych pomysłów, dobU1dówek sytuacy jnych, 
wt.rącając sceny_ których nie ma w egzemp!a.rzu. I to jest 
ka.rygodrne. Zwłas zcza b'..edna „Zemsta" ma szczęśc:ie! 
Około tej cudnej komedii utworzyły się całe góry zakła

mań, doC:.ekań, nowych ,,.odkrywczych" spojrzeń, często 
n ~e prowadzących do n:ozego , a zwykle odb ierających jej 
ciepło, po.godę i słof,ce, jak:e ogrzewa to niedoścign:on.e 
arcydz: eło. A wszystko tam jasne i proste, jak na dłon: . 
Nikt nie twierdzi - poza Tarnowskim i jego polonistycz-· 
.nym i u·czniami - by Cześn:k M~!czek Papki·n lub •podej
rz~n~i, bą?ż co bądź, konduity Podsto!i'na, byli 'jakimi§ pol
~k!mi . ś"":1 ą.tkam: , do których modlić się mają a1ktorzy 
1 wyib:e!ac 1ch na archan '. olów. Są •to ludz:e z krwi i koś
ci, .z wszystk:mi lu:dzkimi ułomnościami, grzeszkami i hu!--

tE..jsk:mi pomysłami . .Ale inie ma :źladne.go IPOWOdu - i Fll'e
dro na pew.no sobie tego .n:e ży,c.zył - ia.by przedstaw:ać 

ic<h jako pa.tologkzne pokrakć!, jalkr..eś maktabryiez.ne monstra 
minorum gentium, <idizierać .bezHtośnie z boskiiego hllllll<lll'.U 
i gai.sić te ·blaski poezji pr.zelJewają.cej sioę złotą strugą w 
k.ażdym wierszu, w !każdym słówiku lniema.1. - I na •tym 
p a-Ie.ga niedio śc:!.gn::Jony geniusz F.redry, że potrafił U!kaz,ać 
wszystk.ie po·dł<>stki i przywa.ry w aitm<ls•ferze cierpła i· hu
mo :u. Nie ikairze swy.ch ·bohaterów, śmieje się iz inóch 0tylk·O. 

lnwE-.ncja zaś reżyserska idcchodziła do talk.:Jch - deEkait
n'.1= mów.:ąc - faintastyoznyieh pomytStów, jak np. słaiw:na 
1 do h:istorii już należąca .scena dorpisa.na pr.zez Osteriwę, 
scena w I akcie „ZemlSty", kóedy .za podniesieniem ik·m
ty.ny u:lrnzyw.ał s i ę 'ks iądz z .moins tr.aincją, a iza IIll!Jm fra.u
cymer Kla.ry i czeladź Cześ.niika wll'a•cająca ize mszy o d
byteij w .zamkowej kaplicy. Pomilja.ją,c - 11IDO'W'U delika1tni·e 
mów! ą,c - niesarnowtitość tej sceny - skąd w,Ziięła się ta
ka iehmaira dornown.i•ków? U !kogo? U Cześnika gołego jalk 
b~z.un! W eigzempJa.rzu stoi j·ak wół: „Oześni.k siedzi przy 
stole w szlafmycy, okullary na nos:ie, rc.zyta rpap!e.ry", i z 
p.:.erws0zymi :p.r,z,ez się wymówiMyrrn1 sł'Owa.mi wpro•wad.za 

na;s w t<ik a>kcji, jak .n.ie możioo lepiej. Ale ws1zys tko jedtno 
jalk il co, z sensem czy lbez sensu, 1by1le inac.zej, „oidlkrywczo". 

W .ilnnej znów we.rsji'.J Cześni•k wchodzi m;irętosząc w .zreu
ma ty,zov.nanych .pa1tLChach„. różanoiec. I po oco - pyta.ro -
robić z Cześnika jakiegoś bigota. Wolał na pewno jeść, pić 
tęgo („reumatyzmy jakieś łupią") i kiereszować łby braci 
szlachty t!la sejm:ilk.ach - niż modl:tć sóę. Ale rozmruem że 
n:1by polbożny a 1dirań. A przecież poszainowa.nie dla teksb 
autoca ii· jego cmi<lll'maoe ji pawimno być na.jjaś.niejs.zym przy
karzarnieim dla II'eżyserra .i aktorów. 

Dumając ·kiedyś nad <tym!.„ twórczy.re.'' pomysł a mi:„ po
sternOJWi!em. że jeśli dobry los pozw.oli mi jeszcze k:oedy 
reżyserowa ~ „Ślu1by pa1nieńsk:e", każę ak10rQ!\Vi gra.jące
mu Jana (lokaj.czy>ka Gus1tawa), gdy czeka aia. powrót swe
go I?,;n~ .wiraie a.jące~o Taino po •OOr<bantce s•pod „Złotej pa
pug: , sp:ew.ać„. Kiedy ranne wstają zorze„. Pros;zę, jatkie 
to dowc:ipne, j-ak „odczytane t!la nowo"! Prawda? Tego ro
dzaj-u pomys lów mam przeszł<i k:J;!rn tysięcy. Mogę je od
pr?-e•dać tanio jalk~ernu ,„twórczemu" reżyserowi. 

Za.rt na st.ro.nę! Nić fredrowskiej 'tradyeii była niera.z 
rwaina t!la str.zę,py. A tradycja w .s.Zil'u.ce to rzecz wielka. 
Bez ll'l~ej nk ll'llOiWego się in::e s.twol'zy„. R~zum:eją ito dio.brize 
w, ~~·ązku Ract:zi;ecki'.Jm, gdzie każdy toin, ges;t czy m:rnę 
w.eJce.go :;zc~y.p~Lna, MoczaJowa, W.armał<iwa czy Sawiny, 
przechowtnJe się Jaik ska.rby Sezauniu - i te wie1kie -zdoby
cz~ a1ktocslde .i1dą z pokolenia in.a pokolen:e. I tak być po
w :irmo. 

NajznakomJtsa:e kT.eacje aktorskie we FII'edrze da.Ja scen ie 
p olskiej.: . Nowakowski (p:eriw.s.zy Cześnik w 1p.rapremierze 
l"';'o.w~k1ei „Zem~ty"), Rychter (Cześnik, Jowialski, Łatka), 
w.e1k.i Żółlkow<Sk1 (Geldhałb, Szambelan, Jeni.a.1kiewr:cz), Ha-



packi (Milczek, Jow ialski, Łatka, Astolf, Jan Zrzęda, Ka
pelan, Cześnik, Major), Benda (Gucio), Leszczyński - oj
ciec (Cześnik. Ma.jor), Kwieciński (Gucio), F•renkiel (Szam
belan, Cześnik, Geldhab, Jenialkiewicz), Kamiński (Ka-· 
pela111, Dyndalski), Solski (Papkin, Jowialski, Dyndalski), 
M<Jdrzejewska (Aniela), Popielka (Kla.ra). 

Wszyscy oni uważali sobie za zaszczyt i aktorskie szczęś
cie grać w sztukach Fredry. 

Niestety nasza młódź aktC>rska nie rozlubowala się je
s·zcze we Fredrze. Ale jestem pewien, że i na nią czas 
przyjdzie. Jak trochę pod·rosną ! 

(„Swiat" 1953, nr. 53) 

1.,ECH PIOTROWSKI 

SPÓR O FREDRĘ 

Przegląd najbardziej charakterystycznych opinii krytyki 
l'terackiej o twórczości teatralnej Aleksandra Fredry r()lz
począć wypada od głośnego artykułu Seweryna Goszczyń
skiego, którego opubliko.wan i-e w 1835 roku na łamach 
„Powszechnego Pamiętnika Nauk i Um:ejętności" na lat 
dwadzieścia wytrąciła: pióro z ręki najzna•komitszego pol
skiego komed!Jopi•sarza . 

... Jest ukraińsbe przysl.owie - p:sał Goszczyński') które 
powia da: „Nie ródź się pięknym, ale szczęśliwym" - jako
by chciało pow.'.ed·zieć, że częstokroć przyczyny powodzenia 
są n.'..ewytłumaczalne, że nie chęci czyste, nie zaGługa praw
dziwa, ale zbieg okoliczności, niezależny od woli ludzkiej, 
\\-pływają na pomy.śln0ść, na chwałę człowieka. Duchem 
tego przysłow:a najlepiej da się określić zawód Fredry. 
N:ejeden znakomi.ty pisarz mógłby za.zdrośc'. ć tej wziętoś
c:, jaką zjednały sobie i w jak:ej u·tr zymują się jeszcze 
dotąd jego komedie chociaż, obejrzane na wszystkie stro
ny, nie pokażą do niej żadnego prawa. 

„.w:er:;.z gładki w ogólności nie jest najwyższym poezji 
warunk:em, a co do Fredra, jego w:ersz g!adki jest to 
wymanierowanie języka trybem francusk:m, bez oryginal 
no~ci, bez indy\vidualnej barwy, bez odcienia charakte ·ów . 
F lynny, jak woda. ma też smak wody, nie wajdZ.:esz w n~m 
tej jędrnośc:, tej mocy, tego wdzięku, ja.kie ujmują w zna
komitszych naszych pisarzach, p~ awdZ:wie po polsku, z 
prawdziwym talentem piszących. 

„.Nie dotknęli.śmy jeszcze narodowośc i. że komedyc, pi
sane do narodu, powinny schwy ty\\<ać i wydawać treść 
jeg_o życia z '.s..·łaści\vej swemu powołaniu strony, na to się 
kazdy zgodzi, kto przyzna, iż komedya nie jest dziecin:i ym 
cackiem, a le jednym z najdzielniejszych ~rodków wychowa
nia i ksztalcenia rarodu. że komedye Fredra nie odpowia
dają temu celowi, te są nienarodowe, o tym lepiej niż naj
dłuższa rozprawa, przekona odczytanie i chże samych. 
Nazwiska polskie nie są tym samym, co charaktery pol
skie, kilka osób, kilka scen narod::nvych n:e rozleją banvy 
na.~odowej na wiersze czterech tomów, pasztet przysłów 
bez związku z charakterami i z całością dz'.eła. jest tylko 
s '.own ikiem przysłów: miłosna strona narodu jest to rys 
jego kosmopoE.tyczny - a to jest właśnie wszystko co ma 
stanowić polskość komedyj Fredra. Ale cnoty, wa.dy, śmiesz
ności'~ cha:aktery pojedyńcze, fizyonomia ogólna, zgoła, co
kolwiek tworzy pomniki prawdziwie narodowej iindyw:
dua.Jności, tego na próżno byś tam szukał. 



... Trnchę czasu, trochę wi~ej oświ·aity, a będziemy skąpsi! 
w oklas1ka.ch, cf.la krunedyj •takkh, jaikt:lmi są Firedrowe". 

Demagog'.1cznym Qipiiniom Goszczyńsk~ego pr.zeci,wsta.wił 
się Wincenty Pol w pra.cy „Teatr i Ałeksander F.rec!lro". 
Wysoko o-cenia.ją•c talent .dra.ma.topjsarsk~ Fredry, Pol wi!
d.Z:ał jędnak w aUJtO!fze „Zemsty" wyłąiczn~e ,,llllalownilk.a 
sałonów". 

„F'red1ro - pisał Pol - maluje rnam sal0111 ze iw15zys.tkimi 
jeigo epi:zo.dami il iz tego to s.na.ć stainow:sika. rLapait.rywat sC,ę
trzeba .na 1ultwo1ry jego. 

„.Zepsu.cie obyczajów, cwdzazilemsu:zYizma, <iuma spano
s-z;ony<:h •ta.k 1zwa1nyic'h parvenus, lk·tórzy s-:.ę [l)O.d lada co 
podszyć rpra;gną lbyle tylko mys.zką j·u:ż rtiI'ądło; bankrudwo 
familiantów, marnotrawstwo młodych dziedziców, i tzw. 
bon-vivants, dobry ton, dziwactwo na koniec różnego ro
dza.}u diz~wa.ków, 'k!tórych .dostatek 1ZJnar01Wi•ł i IZ€tPSuł, :złe 
wyichowanie skirzywilo, a św:.ait <ezy salon, ozczości· lub 
draż.bwości nabaiw".J, to w.szystlko ra'Zein u 'Z os0<bna ~te, 
w •tysiączmy.ch <1dcieniach, OO.na.eh i barwach !Złama.ne, sta
no•wi atmosferę ikcmedyit Firedra". 

•Ba·rdz,ied zd.eicy.dawain':.e wystąJPH ·w olbro.nie Fredlry lgna
cy Kras:zews'ki2). 

„„.Komedye Fredry - pisał autor „Starej Baśni" - jak
kOłlw:ek nieskońc:roną .hlość !błędów, 1Pr·zesa•dę, wpaidarnie ·W 

g,mi.rulość, zbytek [poety<azności liitd. 1da)lizeć w n.iah la.two 
i nama.ca.ć moiina, są d·zi:ełem wielikiego talerubu. i• .zios'1.a111ą 
w .na&zej Hte,raturze; ·W 1n iich ty.le jest postaci .naszych wla
s.ny1ch, tyle prarwdy, tyle (pra1W1d7J!lwej llromiCZ111ości, tak S·i·l
n·'.e one lkażideg'O iwi•diza poruszają 1Pr.zyipomm'.€<11ćlem ży1wego, 
wrasrnego świ'81ta, że rpomimo ucznych wa,d, jalkie w nkh 
w:szyscy widizą i'.1 sam .auto.r .zapewne, 111i>kt ~ nie odmówi 
p~:erwszego miej.sca •W tnaszej Htera.tu.r.ze dramatycznej. 

„.Za maro idZJ:.ś •w miarę swej wa.rtości 1zmany, za mało 
cetn.:.G'ny, .albo poiwŁed'Zmy nieoceniony 1ZJU[pel.nie, póroiej za
pew.ne odbierze spra.wl'.ledliwość od Wll1Uków". 

.P.I"zew.ażały jednaik .nadal Olpi.nie rnegatyWtne. Jalkriś bez
im·ietnny ikryty!k•) pisał, rże „c:iotUJni·a" .cho.ruje na s.tarość, 
,;Zem:sta" na 1bra1k ikOl!łceptu, a ,;Dożywocie" ma 1braik pra1w
d01PO•do,bieństwa". Leszek Bo.rkowski4) stwierdził, że Frediro 
ma „gust zepsuty" i że „rozpoczął życie i twórczość od 

l tł,u.styich .do'W!c::lpów i roaiuzcta.nej •wesołości", a. Edwa.r.d 
Demlbowsik1i5) oburzał :s.ię, ie !komedie Fredry ,,inies.tu.sznie 
są zach.wa11aine, ,bo .a.nil w .nach wy.Z;;ze j ;idei, a,n•i głębs.zego 
pojęcia •cha.ralktetrów, a.ni dowci,pu 111Le ma, są !OO tyil;ko 
wi'erswwalfle o'bra1zki! ckliwego żyic'.ia w ielktile,go świ·a ta1 bez 
k•rytyki na jego sł·aibe strony''. 

.Za!Sadniozy 2lWII'O-t w stcsunku krytyki! do tea.t.ru Frediry 
na-c>tą1P.: 1ł doipiiero w la1taich s•ześ6diziesiąitych. 

„Koimed:·a fredrow!Slka - p];;ał .Lucjan Siem'.eńs1kli 6) - jest 
wyobra;zidelką staro1Pols•kiego humoru„. Fredro lto talent 
draimaty•czny czystej ipró!Jy jakiego przed tn!lm ani rpo 111 iim 
n.te było''. To pis.rurz, !który „z żyw~ołów inarodu ·kuł swe po
staaile". 

I 
I 

Bardz'.ej jesz,cze entuzj.astynne sfrnrmułoiwarn:ia zmaj.duje-
my w now€j roizpraw:e (Wincenteigo 1Pol~7 ~. • • • „, 

„„.jest en - pisał o Fredrze autor '!P1esm o z1em1 nas~eJ 
- nie <tylko •twórcą wyżs·ze>j lkomed:.:i, ai!e .zarazem genial
nym <twórcą ikomedl'.l:J n01Wc.ży.tnej w znaczeniu eW"opejskim: 
emaincypacja sceny .po!slkiej jest jego dzLełem, on .teclly sta
nął wśrł d tych ewopejs·k:>eh za1Pasów, jako szermierz na
s;zego wi'eku". . 

Pc.dOlbnie wysoką .ra.n.gę l:Jteracką przyiznawa.ł teait.row1 
Frecky Sta.ntsław Tarnows:k:8). 

Zalety kcmect.:8 Firedry - p.jsaJ Trum01Wski - widzę 
w" if>Sycholog:.cznej prawidzie jego ipo.s>tad, prawd:z!~ nał
prosts.zej i cddanaj najjprostszymi śirodikam~ i .rrys~:1, k~o
ra sprawia, że kalilde p01lrolenie, każdy wie:k mo!Ze s:.ę w n:ch 
poznać, jako w zgodnych zawsze z naturą ludzką, która 
się n'..e 'Zmiien:ia. Po•tem iw żyiwej ~ •f!Za,dlkiej p!a;;tyC'Zll1ośc'.: 
tych ,po.staci, po.teim :niewąitip!aw'.ie i w wie~k:ej scen'.·c:zncśc~ 
w:szyst'kich pra.w '.e kome~i. 

„.Czy mów'.ć jeszcze o 'humc,rze, o soli a.ttyicki!iej J o vis 
ocm'.•ca F.redry? Pnypomina·ć, 7.e <to wc:Więk najwćlększy 
jego komedi'i? 'W 111a,,szej !Ltera•turze •będJZ:ie on Z!llWS<Ze 1:
czył się ·do w:e>lik•:ch. WiJb01gacił ją całą je<lną gałęz:ą, 
która przed n:m ;pusZiCm.la !Sła!bo •i lbi:edln:'.e, tŻ.e ~e-dwie iza coś 
uwarżaITTą być mogła, ida.ł jej lrome.d:i ę l'Niłas.ną, ·naircida.wą, 
kirew ·z klł'wi i kość .z ikości, pod wizględem ar·tyS:tyczmym 
znakomicie piękną, pod względem moralnym nieprze
wrot.ną, ai..'li fałszywą, a!e oz. Jednym wyjątkiem (.tj. „Męża 
i żony" - przyp. mój lp.) dobrą, prostą i zdrową". 

Fredro .ataikowa111y n:iegdyś rpr.zez Goszczyń.sfk!Jego i Dem
ibow.ski:ego •za rze'k<Jmy lkosm.opolhty= [lasoiwany został 
przez Pd.a, Koźmiana, Gti.nthera, ll1a· pi•sa.riza .rd:zenn:e na.
ro.dowego. 

„,„.KomedJJe ,; rpc;;tac:e Firedry - p:sał Sita.n i.s ław Koż
mian') - będą.c .na W'3•kroś po!lsik:imL. graine ibyć mogą tyl
ko ,przez Polaków.„ Tylko go.rące uczW"...'.ie dla Poiski mcgło 
wC.ać tak wyłączm ie, •!·alk sy.rqpatycZJn'. e, 1t"aik pra:wd;z'1wie 
pcl&k:e żyicie, iw.e ws.zy.stkie postacie wskrzesw.ne lUib 5•two
•rzone w'.e!kl'.lm 1talentem Fredry". 
„Więc F.re.dro jest jednym 'Z rpisalł';Zy rrdizeninie polsldch -

konkludował Władysław Gtinther10) - jest przedstawicielem 
typowo - .rasowym <Ceeh .nairodu, .z .którego pochod~, jest 
Poiakiem z knvi i kości nawet i w dziele swoim, a co 
ważniejs.ze, w lkarżdym s.wo:m pog!ądi7.:e i C·druchu we
w::ięt·r ·z,nym, w objawie w.rO'dzooego mu ternrperame.ntu. 

Polskość w ogóle bije łuną tak silną z utwcrów F:-edry, iż 
w.szys.tko co jest po.za ll1'i·ą, gfiliie w cietniu i mroku.„" 

Pod o.bne .sfoirmułow.am::.a. ,z.na•j,dujemy w pr:zecimowie do 
„Tu-zy po trzy" pióra Adama Grzyma.ły-S::iedleckiego. 

„„.Po.e.zja Fredry - p'.1Sał Grzymała-s: ed1eck1'.J - irośni.e 
nie!Wą.tpliwie na spadłym .Iitstowiu za.w:edziony1ch ćidealiiz
mów, bo na d'()ŚW~iadczeniach :i spostrzeżenilach o ·kitórych 
z tych !I)am~ętinJków wi.€'ffiy, że były .bolesne ii .dręczące -



ros.me na drogim .rpopiele zagrzebanych w głębinie dUS<zy 
wspomnień o szczęśe~u - ale sama ona, ta P?ez.ji;v. .ja:Jc 
kłos pszenicy zasiany na pocmentarnym zagonie, smioe-Je 
się tylko zlotem ku lu,dziom ·i ku niebu, dorodna, bujna. 
Taką złociście, pszenicznie uśmiechniętą jest poezja, tego, 
ni.era.z. w pogłęł>'.·a·c h dus.zy zasmuconego, .zatęsknionego ex 
ulana. Jest ta poezja ja'k gałąź kwi1tną.ca ll"ÓŻY, która kolce 
sobie tylko zostawia a woń i śliczność barwy w świat p-0-

syła". . . . 
W latach sz.eśćdzlesiątych spór o rangę literacką twor

czości komediopisarskiej Fredry był już rozstrzygnięty. Nie 
oznaczało to jednak. że zapanowała wreszcie zgoda m.iędz.y 
fredrologami. Był więc Fredro pisarzem wielkim il pi·sa
rzem narodowym - to nie ·ulegało ju·ż wątpli1wości - ale 
czy jego stosunek do świa.ta cechował molierowski kry
ty cyzm i pesymizm czy rabelai.s'owska niefrasobl.ilwość 
i pogoda? Czy był surowym satyrykiem - moralizatorem 
bez.litośn:e chło -z.cz.ącym przywary swojej epoki czy też 
l:>ez::uytycz.nym ma2arzcm obyczajów swojego stulecia, ba
wiącym się śmiesznostkami opisywanego świata i niedostrze
gającym jego win, błędów i głębokich schorzeń? 

Ignacy Chrzanowski i Tadeusz. Boy -Żeleński odmawiali 
poecie św:adomych tendencji satyrycznych. 

.,um:ał Fredro - p:sał Ignacy Chrz.a.nowski11 ) - pa
s rzegać bys'so i trafn:e życie Judzk'.e w jego konkretnych 
objawach, z.włas.z.cz.a ze stanowiska etycznego ujętych, ale 
do jakiejkolwiek syntezy pojęciowej o życiu wz.n:eść się 
nie potrafił nigdy, już choćby dla tej prostej przyczyny, 
że i jego umysł, jak umysł Reja, był w ogóle niezdolny do 
abstrakcji, do uogólnień, przynajmnie j szerszych. 

Najzna.m'enn:ejsz.ą cechą naszej komedii przed Fredrą 
jest świadoma, tendencja satyryczna, Fredro tymcza.sem nie 
zna jej prawie zupełnie „. „Pan Geldha·b" i „Dożywocie" 
to satyry mimowolne, niezamierzone„. Cóż więc skłoniło 
Fredrę do tworzenia tych i wszystkich :innych postaci i w 
ogóle komedii? Nieprzeparty, żyw'.ołowy pęd twórczy, wię
cej nic - jak u każdego prawdziwego poety, p<>ety z po
wołan ia, z bożej ła-ki. Miał Fredro wrodzone zamiłowa
ni e : a ;, wrodzoną zdolność, do postrzegania charakterów 
ludzk:ch; szczególnie uderzały go różne ich cechy ujemne, 
a sprowadzał je do jednego wspólnego m ianownika - do 
gł t:poty„. F re cko ja·ko komediop·sarz. kładł nacisk główny 
nie na obyczajowość, a na charakte!y ludzkie". 

Z radykalnie odmienną interpret acją stosunku Fredry 
do jego epoki, wystąpił Eugeniusz Kucharski12). 

F redro - z.daniem Kuchar skiego - pokazując nam roz
maite przywary ludzkie podsuwa nam drogą przeciwień
stwa pewien i<leał człowieka i życia. Jest to „i•deał czło
wieka pełnego, wyposa.żcnego, we wszystkie dodatnie właś
ciwości raz.em i równocześnie"„. Etyka Moliera, że życie 
jest dobre gdy opiera się na ludzkiej na.turze Fredrze n:e 
wystarcza. „Trzeba czuć zachwyt dla rzeczy górnych 
i szczytnych. Trzeba mieć odwagę czynu i odwagę klęski". 

Kucharski w przecLw'.eństwie do Chrzanowsk ~ego przyzna.wal 
F.redrze tendencje sa tyryc:z.ne„. „W miejsce naównie opty
mi!styeznej struktury Goldoniego znajdz:e się w koncepcji 
Fr,edrowsk'.ej wizja życia wę3z.ących żeru Hakali. Jednak 
obok ludzi z.łych wystwują w ni,ej ludzie moraln~e obo
jętni, lub •nawet dcib,z.y. P,rzyczyną smutku czy geTyczy 
komedii fredrowskiej jes.t przeświadcz.en:e, że nawet ludzie 
dobr.z.y m-0,gą postępawać źle ... Zlo życia jest owocem na
szej niedoskcna.łośd, a pon:.eważ jes teśmy pr.zeważn i e n:oe
dosko.nali, rezultat osta·tecz.ny jest więc tak~, jak gdybyś
my byli źE Mimo to wa.lka ze złem nie jest dla F.redry 
beznadziejna, .bo obok inędzy i ma•łC'.5.ci i.st.n·:eje dobro 
i pię!kno". 

Interpretacje zapco-,ponowane przez. Eu.geniusz.a Kuchar
s.kiego spotkały się ,z. .gwattownym sprzeciwem Boya 13

). 

„„.Faktem jest - pisał autor „Obrachunków F.redcow
skich" - że wszelka komedia w wielkim stylu zawsze pa
trzy .naprzód, burzy stare formy, taruje drogę nowym: iko
mecti:.a .konserwatywna, jaką jest komedia Fredry, jest uni
katem, jest poniaką•d a.ncmalią. Bawi się ·z cudownym ar
tyzmem śmiesznościami lub wadami lud'.ll: czasem je z. lek
ka ka•rci: ale nie walczy o .nic, racz.ej z czułością ogląda 
się w ,przes.złość. - To jes.t sobi.e komed:a pańska. 

Mam wrażenie, że owa· sław.na polskość Fredry, ·a.kcento
wa:na dz.:.ś może do zbytku, \\11:.ęcej się przyczy.niła do za
ciemnienia, niż do wyjaśnienia problemu-. Jak w zna.nej 
anegdocie: Słoń a kwestia polska. Tymczasem <t.uta,j za
m •:ast sz.owi.n~zmu, trzeba by rac.zej t 1rochę„. marksizmu. 
Życie wolne od tro.sk codziennych, poz.wala,jące .na zbytek 
i fanta.zje uczucia, życie pewnej sfery - rodzi pewne obja
wy. Te sa.me waru.nki społeczne two·rz.ą tę samą nadbudo
wę mocalną, te same wady i cnoty; dlatego i chłopak lek
kodll!Ch i c:epły s.tryjaszek, i mama, i panny i caly dwór 
tyle mają cech podobnych u Fredry i l\fasseta. 

Gdyl:>y trzeba było wyłuskać z komed<:i Fredry cz.ego ona 
żąda od świa.ta, byłbym doprawdy w kłopocie. Żeby ceny 
na z.boże byly lepsze„. Żeby posażne panny i wdowy, nie 
sprzeciwiając się woli rodziców, starały się jednak rezer
wować swoją miłość i swoje posagi dla dzi:elnych ułanów 
z ręką na temblaku. Molier patrzy w przyszłość i chce ją 
ksz.tałtowa.ć, Fredro zatrzymabby świat w miejscu. o i.le 
nie cofnąłby go wstecz.. Znamienne jest, że po p:erws·zych 
próbach dydaktyzmu, satyry, któ.:ej składa dan:·nę wed.e 
komediowej tradycj1i Fredro .rozdra.bn:a s:ę w żartach, bła
hostkach, kiedy zaś w 1na.jdojrzalsz.ej epoce twórczości, da 
najlepszego s:ebie, wówczas zamknie się w drlyEi wiejskie
go dworku, albo coinie s.:ę w szlachecką przeszłość, którą 
obejmie rzewnym i rozgrzeszającym spojrzeniem". 

Po os-tatn:ej wojnie do na-jc'..ekaw-zych odpow'.edz.i na 
pytanie -0 trwałcść do.robku twórczego Fredry, należały 
tnterpretacje zaproponowane przez Ka.z:m:erza Wykę. 

„Fredro w twórczości swojej - pi..sz.e Wyka 14) - przed
stawia staJe ludzi ;postępujących zgodnie .z wymagani,ami 



i noTmami śmdiowi5ka, jakie kh wydało i uiks?JtaM.owalo. 
P.rzedstaw:a ludzi :n1:.ez.d::wnych wychyli<: &:ę poza te nor
my, 'n,)ezd·O'.c'1y>eh de ccen'.'.ć.. sp-0j.r1zeć .z. ib:ol!rn. IW SWCLt5.ty spo
sób są oni zamkn!.ięci •i ·określeni :Jrnnweincją moralną i oby
cza.je..-n, aż ·dio gramie •zupe.lmej śfopoty .e1tyielZ'!1ej. Polp€liniają 
rwczy zie. n~.e domyślając się, że taik czyinią. 

Taki rea.li.zim pc·si.ada 'ba•rwę trady<ejotna'l'iis<tycziną. Barwa 
ta, IPO.chcdzi jed:naik z doskona.lej, llliesfałs:z:ow.ainej znajo
mości danego śrc.doiwiska przez ,pisarza. N:'.1e paipraiw:a go, 
ni'e u.le:psza, ani też llltle :kłam:e. Lud•z'.e F.redll'y post@u.ją 
talk, jak za,chowy1wać się musiał 1p.rzeciętny i •typowy czło
-.,...-,:ek ich c.zasów i kh statnu s•połocznego.„ Talkie .wi.dzen:e 
neczyw.:S·tości już nie jes.t trady.cjotnalistyczne jedynie, s.ta
je się n.a,pra.widę reaEsitycZ111e. 

ReaJiizm Frediry imo7Jna przeto ująć rw inast@u,jącą formu
łę, FII'edro posiada żywiołOiwą, gÓll'U\jącą poina·d jego kla
sową ideologią koncepcję człowieka jako tworu ukształto
wa.nego całko;wócie przez je.go śrndowisko społeczne i nie
zdolnego postępować Cinaczej, aniżeli dyiktuiją mu prawilClła 
:ktlasowe, gospodar-cze i oby.czajowe tego środO'Wiiska. Po
sia·da zatem społeczną i l!'eaolistyczną lkoncep.cję losu ludz
kiego. Kcinceipcja ta zibli,i,a się wi.elo'krot.n.:e <Io· !l'eadL'zmu 
kryty-czne,go, ale utożsamić się iz .ni:Jm lllie rdaje. Jes.t bo
w'.em w.cześiniejs:l.a chrcnolorgk-:z:nie ti. m~mo lć!czme w niej 
skła.dniiki antyikap'.•talć!styczne, •ujawniające sprzeczności we
wnętrzne •tej focmacji, nie je.st ·ulktadana z elem~mtów ide
o.wy.eh m:eszczańskiego protestu ·i miesroza.ńskiej pr:zeni
kl'.rwcśo:i. 

Los społe.c·my lu•dzi fuedirciwsk:<eh hu·d'Ude się na ogół 
z postępków d praiwi•deł 'kla&y, 'która w tych przekro,jach, 
jalkie u F.re.dry wystęipU1ją, dawno PJl'Ze..s.tała. lbyć .p-0st@owa, 
Firedro nie pokazuje bo•wiem przedsta.w'.cieli tej klasy w 
sytuacjach. jruki'.e •były dl:a ni'.ej w <lo1bie roman.tyzmu naj
bardz'.ej pos!~powe, w t:c.zestn"'.•otW.:le rw ;wa1ce na.ro
dC1Wo-wyzwolei11ozej, w postac'.•a.ch rewo•lucjo.nistów szla
cheo'k'.ich itd. Dla.tego przekroje społeczne pr.zynoszo:ne przez 
realizm kedrowi;1krJ pos~a<lają gralli-ce, .które tyieh sp:aiw 

TI!Je dos·:.ęgają. W c!łJ.rębie jednaikowoiż e>wych g·ra.niic 'ko.me
diop:.Sarz p:irkazuje pra.wie że ws.zyst'ko, po'ka.wje .zgodn:e 
z pO'zmanym pr.zez niego stanem ,roa~ł.a.daijąicego się 01by
ozaju s.tanu ś:-edllli'O-szlacheckiego, s.lainu lbe·ziwzglęid.neigo po
śdgu 1za mająitkJem, wdz'.erania s~ę nowych zjawtl5k i po
sta•ci. 

Tak .zak•reślo.ny rea:izm, chcda,ż sam F.red:'o n!e wy
zna-cza! mu zadań kry.tyez.nych wobec otoc.zenia szlachec
kiego, zadani.a ,te w wysokim stopniiiu pełni. A.le pemi też 
rolę 1'n1ną, n •ie rn1nooj wa±ną. W'iemy, że romantycy nasi po
kazali góll'ne piętra bU1dowli .narodowej kh czasu, zasa·dni:
cze &1ltanda.ry ::Jdeolog'.<ezne na niej zatik.nięte, W.elikiieh i ty
powyich rbohaiteró.w. Na.jwyższe sw01je dzieła 1rworząc na 
em~igracj!, nie mogli pokazać, jak z codziennego dnia s,po
łe.cz,ne;go wyras·tają owe pi~ra· . Pow.:eść kh epotki dop"'.ero 
raez;J.ww.aJ.a. Cl:odaż 111!oeijedino rSposbra:egła, spos!l!'zeżeń s.wo-

!och ·nie .potrafiła przetoplć w real:lzm wysokiej próby, pra
cujący nad tendencjami epoki i um:ejący je szeroko i ar
tystyc.znie zmterpreto,wać. 

Jedyny Fredro w dob:e wLelk:·ch przemian naszego spo
łeczeństwa w sposób spelniający większość tych warun
ków p-0kazał codzienny dzień społeczny narodu. Bez jego 
ŚWriadectwa, św'.·adectwo wielkich romantyków było.by o ty
le zubożone, o ille wielki dramat po!Hyczny i h:storyczny 
narodu jest uboższy, jeżeli nie oglądamy jego konkretnej 
i codziennej dekoracji społecżnej. Komediopisarstwo Fre
dry wiedzę o •niej przynosi w sposób jedyny w lirteratu•rze 
polski.ej, gwa.rantując tym wielk·:.emu pisarzowi jego trwa
łą i niezastąpioną w •niej pozycję". 

1) Seweryn Goszczyński „Nowa epoka poezji polskiej". „Po-
wszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności", Kraków 1835 r. 

') Ignacy Kraszewski: „Studya Literackie". Wilno 1842 
') Pismo dodatkowe do Gazety Porannej Nr 25. 1839 r. , 
•) Leszek Borkowski: „Tygodnik Literacki Poznański", Nr 49 

1842 r. „Uwagi ogólne o Galicji". 
5) Edward Dembowski: „Piśmiennictwo polskie w zarysie", 1845 r. 
') Lucjan Siemieński: „Portrety Literackie", 1865 r. 
7 ) Wincenty Pol: „Pamiętnik do Literatury Polskiej XlX wieku", 

1866 r. 
•) Stanisław Tarnowski: „Komedie Aleksandra Fredry" Kra

ków 1876 r. 
•) Stanisław Koźmian: „Aleksander Fredro", Przeglą<;I Polski 1896 r. 
") Władysław Gunther: „Fredro jako poeta narodowy", Biblio

teka Warszawska, 1914 r. 
11 ) Ignacy Chrzanowski: „o komediach Aleksandra Fredry" Kra

ków 1917 r. 
") Eugeniusz Kucharski najpełniej przedstawił swoje poglądy 

w rozprawie: „Fredro a komedia obca" 1921 r. 
") Tadeusz Boy-Żeleński: „Obrachunki fredrowskie", Warszawa 

1934 r. 
") Kazimierz Wyka: „Pozycja Fredry", „Nowa Kultura" Nr 40-

41; 1951 r. 



OŻENIC SIĘ NIE MOGĘ 

Na;pisana około 1859 iroku komedia, poza Kralkowem, nie 
c·dn os '.1la w iekszych su:k·cesów. 'Mimo wartkiej akcji:., 'humo
ru i ról dają1cych a<ktorom oka.zję do zademonstrowania 
swych możliwości przyjęta została ;z zastrzeżeniami, które 
WIZJbuidzał rodzaj .dowcipu siitulk :'. U.znany on został za 
„słony" , za nt'..eprzy,zwoity, szczególnie przez krytykę lwow
sk ą , któ.ra z okazjJ 1Pra;prem:1ery komedii na. tutejszej sce
nie pisa ła: „Jest to farsa najre zystszej wo.dy. Trudno •z tej 
,;komedii" po·zna.ć starego Fredrę. zdaje się raczej, że wy
s:zła oina spord p ióra syn a. fars isty par excellence, ale już 
przyzwycza•iliśmy się n'. e wymagać wiele od spuścizny 
Fredry. Jedno •tylko w tej fa.rs :e ra1zi i to •nie raz, niek.tóre 
żair ty są ·lak pie,przne i tłuste , że 'kaiżda pa:ni a:umienić S·ię 
mlli5i a tyliko iu~w!.sze obsypują de Oiklaskami. Jed·nym :sło
wem uśmia.ć się można, ot i wszystko". Po pros.tu k1rytyka 
ibyła zaskoczona jej odmiennością w stosunku do u.tworów 
z :pierwszego okresu twórczoścj, Fredry, .brakiem elegancji, 
wytworności· i IPO.godnej atmosfery, pod'1iiwianej na przy
kład w „Slu'bach .pa!Ilień,sk~ch". Nie !brakło też głosów, ż€; 
„Jest w a.wa:nturni1cz.ej intrydze pomysł głębszy niż się 
zdaje na p'.ier:wszy rzut oka., jest inawet pouilwywaina ten
dencja moirałna~ której brzmienie rtaikć e: ,,.Bąd'żcie wyro
zumiał~ ·dla imlych, skoro chcecie, aby i.nnii byli dla wa.s 
wy•rmumi,aJ.i''. 

Podabalo się .na toml~as.t jej wyJrnnanie scenkZI11e. W pra
premierowym pi'.Z.eid:;.tawieniu .12.XiL1877 ·roiku we Lwo,wie 
najwyższe noty uzyskali Stanisław Dobrzański jako Gdański 
·i Leontyna .Pa.rz.ni'Cka - Hermeneg~lda. Nie zdołało ono 
jednak za;pew.n~ ć komedii miejsca na. scenie. Rychło o niej 
z.a,pomnJaino, a na wznowienie .zdoby1to się dopiero 27. Il. 
1911 w Teatrze IMiiejSlkim, w rama-eh <:yklu przedstaw:eń d\la 
mJ!o,cl.7;'.eży, z ti.niicjatywy Ludwilk.a He'łlera. 

Wlkrótce po Lwowie przy.gotował premrJerę „Ożenić się 
nie mogę" .teaitr krakowski, w !którym 4.XIL1877 r. otrzy
mała obsadę: Teofil Siennicki - Gdański, Antonina Hoff
man - Hermenegilda, Felicja Stachowicz - Julia, Józef 
Szymański - Florian FJ.Clll"ek, W<łodzimierz So!biesław -
Mill.der, Ruf.:m 1Mo.rozowkz - Maci.lej, Dioni'Zy Fełi'ksiew!icz 
- U.r.z.ędnik. Trzeba [przyznać, że lbyla przyjęta zna<:z.nie 
pn.ychy1n.iej niż we Lwowie, co 12ll'latlaiZJo rwyra;z rw recen -
zjd AmtOl!lie.go Kłabukowsikiego, 1Móry pod iwraiieniem świet
nego (przedstawieni.a ,p;_sa.ł: „Gra ·więc i· sztUika, rzec można., 
podały sobie ręce, aby utworzyć pełną i doskonałą całość. 
W roli HermenegiJ.dy Zll1aikomdtą •g.rą swoją zachwy.ca>ła 
Jl. Hotf.main . Żaden droibniejszy oddeń 111ie m~.nął bez mi 
strzowskiego wydobycia na jaw. Duma kobiety, prze
świadczonej o swej wyższości, pogarda dla tyranizu-

jącego ją dawine,go wiiel.bicie~a i obawa ,prred 111 ~m.' k~dy~ 
słowem uc.zucie malowało su: w rysaich 1twarzy i w IJt.az
diym geściie artystki'.!. Toteż grze p. Hoffma!ll ito"."arzyszyły 
częste irzęsi1ste oklaski. P . Szymańsk v grał po m:strzowsku 
niela.t~ą irolę •Flo.rika, z której •niepostrzeżenie można bt, 
nie zachowurjąc właś.ctwe:j miary , zrobić karyikaturę. G.ra 
p. Szymańslkie.go .by.la wrorem, j;aik należy omirjać szkopuły, 
na jaikie tkomilka, IIlie .dość trzymana na rwoiclizy, spro
wadzić może. . 
.Powiinszować rów:nież mo~na IP· Sienn~ekiernu gry petneJ 

pra.wdy i ·głębo.!dego zrozU1II1i.eruila w r~i ~dańskieg?· P. So
biesław był sw01bodnym i' bardzo 11.a1JmlllJąicym M1lderem„. 
~ z przyjemnością z.awaiczyć możemy od peW111ego czasu 
w gll'lze jego 1bairidz.o tkoraystną ·amiamę". 

Warszawa ujirzała sztukę do.piero 21.Vl.188.1 ['()lku i to na 
scenie .teatr.zyiku ogródkowego Alhambra, Teat.r Mały wy
staWliił , 10rż.enić się •nie mogę" 12.X.1881 w obsadzie: Hen
ry'k Gru:biński - Florian F'Lorek, 1Maria 'Bork.ows'ka - Her
me<negilda„ .~lementy.na Czosnowska, - J·u11La, Ja1n 1~ainty 
GalasiewŁcz - Gdański, F.rancis.zek Wialis·zewski· - M:Uder, 
JBIIl Jaśki!.ewicz - >Maciej. 
Pomy,s.ł wystawienia sztulki, jak Iii poziom wyJrnnainia, oce

ni01110 po.zytywnie. „Ku•rieir iPDranny" pisał: , łW girze n.a
szyoh artystów, rówmej, ll"uchliwej, okTaszonej humoll"em 
zacie.rają się miejsca przydłuższe, a za1let.y komedii! wy
chodzą ina jaw li pobudza.ją do serdecznej wesołości". Dość 

szylbko zeszła Ma z adii.s-za. i powtórnie ll!kazala1 się 3.V.1916 
w WarszaJWie, w Tea:brze Letntilm. 

Po ra.z rt.r.zed znalaz.la się w ir~ertuarze sceny stołecznej 
19.IV.1952 r., kiedy 'to •Luidowy Teartr Muzyc2'l!1y wystaiwił 
ją w reżyserii Mary1ny Broniewskiej, sceno.grafii Andrzeja 
Sadowskiego li! olbsardme: Kazimierz Pe.tecki 1 1Wi1tald Kałusiki 
- Gdański, K.rystyna Ciec'homslka, Ola O.barska, Alina Ze
li:ska - Hermenegilda, Janina Seredyńska j; Jainiina Szy
dłowska - Ju!iia., Sławomir Linder - Flo.rfan Flo.rek, Jerzy 
Michalewicz i Waldemar Januszkiewicz - Milder, Zenon 
Laurentowski - Maciej. 

.Stanisław Dąbrowski, Ryszard Górski 
(Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 
Warszawa. 1963 r.) 



WYDAWCA - TEATR DRAMATYCZNY 
IM. AL. WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU. 

REDAKCJA - LECH PIOTROWSKI 
ZDJĘCIA - JERZY WALTER BRZOZA 

I STANISŁAW DUKIEWICZ 

Bl~k 3977/70 r. 2 OOO egz. A5 W-3 

Z ostatnich premier komedii Aleksandra Fredry na scenie białostockiej 

„Mąż i żona". Reżyser - Izabella Cywińska-Adamska, sce
nograf - Teresa Ponińska. Premiera 21.X.1965 r. Eleonora 
Sowińska (Elwira), Aleksander Iwaniec (Alfred) 

„Pan JowiaLski". Reżyser - Bronisław Orlicz, scenograf 
Wanda Czaplanka. Premiera 21.VI.1969 r. Mieczysław Banasik 
(Janusz), Barbara Łukaszewska (Szambelanowa), Bronisław 
Orlicz (Pan Jowialski), Dagny Rose (Pani Jowialska). 



ALEKSANDER FREDRO 

OŻ E 
Komedia w trzech aktach 

Obsada: 

Pan Gdański - Jerzy Mędrkiewicz 
Hermenegilda, jego żona - Barbara Bardzka 
Julia - l{r~rstyna Bartkiewicz 
Pan Florian Florko - Tadeusz Zapaśnik 
Pan Milder - Mieczysław Banasik 
Maciej, służący p. Gdańskiego - * * * 
Urzędnik - * * * 

Reżyseria - ZBIGNIEW MAK 

GĘ 

Scenografia - W ANDA CZAPLANKA 

Asystent reżysera - Jerzy Mędrkiewicz 

Inspicjent - Wiesław Ostrowski 

Sufler - Krystyna Dziemska 

Premiera dnia 26.XII.1970 r. 

TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI 
W BIAŁY~STOKU 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny - Bronisław Orlicz 

Zastępca Dyrektora - Witold Różycki 

Kierownik Literacki - Lech Piotrowski 

SEZON 1970/71 CENA 3 zł. 


